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Levítico Hebraico Capítulo 1 

ִריב    2 ֶהם ָאָדם ִכי־יַּקְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ

צֹּאן   ּוִמן־הַּ ָבָקר  ִמן־הַּ ָמה  הֵּ בְּ ִמן־הַּ יהָוה  לַּ ָבן  ָקרְּ ִמֶכם 

ֶכם׃  נְּ בַּ ִריבּו ֶאת־ָקרְּ קְּ  תַּ

ִריֶבּנּו ֶאל־   3 ָבָקר ָזָכר ָתִמים יַּקְּ ָבנֹו ִמן־הַּ ָלה ָקרְּ ִאם־עֹּ

ח אֹּ  הָוה׃ֶפתַּ נֵּי יְּ נֹו ִלפְּ צֹּ תֹו ִלרְּ ִריב אֹּ ד יַּקְּ  ֶהל מֹועֵּ

ר ָעָליו׃  4 פֵּ כַּ ָצה לֹו לְּ ִנרְּ ָלה וְּ ל רֹּאׁש ָהעֹּ ְך ָידֹו עַּ ָסמַּ  וְּ

ן    5 ֲהרֹּ נֵּי אַּ ִריבּו בְּ ִהקְּ הָוה וְּ נֵּי יְּ ָבָקר ִלפְּ ט ֶאת־ֶבן הַּ ָׁשחַּ וְּ

חַּ ָסִבי בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ָדם עַּ קּו ֶאת־הַּ ָזרְּ ָדם וְּ ֲהִנים ֶאת־הַּ כֹּ ב הַּ

ד׃ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ  ֲאֶׁשר־ֶפתַּ

ָתֶחיָה׃  6 ָתּה ִלנְּ ח אֹּ ִנתַּ ָלה וְּ ִׁשיט ֶאת־ָהעֹּ ִהפְּ  וְּ

ִצים    7 כּו עֵּ ָערְּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ׁש עַּ ן אֵּ הֵּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ נּו בְּ ָנתְּ וְּ

ׁש׃ ל־ָהאֵּ  עַּ
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ָתִחים ֶאת־ָהרֹּאׁש   8 ּנְּ ת הַּ ֲהִנים אֵּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ כּו בְּ ָערְּ וְּ

עַּ  ָפֶדר  ֶאת־הַּ ל־ וְּ עַּ ֲאֶׁשר  ׁש  ל־ָהאֵּ עַּ ֲאֶׁשר  ִצים  ל־ָהעֵּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ל    9 כֹּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָמִים וְּ ץ בַּ חַּ ָרָעיו ִירְּ בֹו ּוכְּ ִקרְּ וְּ

יהָוה׃ ־ִניחֹוחַּ לַּ יחַּ ה רֵּ ָלה ִאשֵּ ָחה עֹּ בֵּ ִמזְּ   הַּ

ָשִבים אֹו ִמן־ָהִעִזים    10 כְּ ָבנֹו ִמן־הַּ צֹּאן ָקרְּ ִאם־ִמן־הַּ וְּ

ָלה זָ  עֹּ ִריֶבּנּו׃ לְּ  ָכר ָתִמים יַּקְּ

הָוה    11 יְּ נֵּי  ִלפְּ ָנה  ָצפֹּ חַּ  בֵּ ִמזְּ הַּ ֶיֶרְך  ל  עַּ תֹו  אֹּ ט  ָׁשחַּ וְּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ֲהִנים ֶאת־ָדמֹו עַּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ קּו בְּ ָזרְּ  וְּ

ְך   12 ָערַּ וְּ רֹו  ֶאת־ִפדְּ וְּ ֶאת־רֹּאׁשֹו  וְּ ָתָחיו  ִלנְּ תֹו  ח אֹּ ִנתַּ וְּ

ל־ָהעֵּ  עַּ ָתם  אֹּ ן  הֵּ כֹּ ל־ הַּ עַּ ֲאֶׁשר  ׁש  ל־ָהאֵּ עַּ ֲאֶׁשר  ִצים 

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ן ֶאת־   13 הֵּ כֹּ ִריב הַּ ִהקְּ ָמִים וְּ ץ בַּ חַּ ִים ִירְּ ָרעַּ כְּ הַּ ֶקֶרב וְּ הַּ וְּ

חַּ   ִניחֹּ יחַּ  רֵּ ה  ִאשֵּ הּוא  ָלה  עֹּ ָחה  בֵּ ִמזְּ הַּ ִטיר  ִהקְּ וְּ ל  כֹּ הַּ

יהָוה׃   לַּ

ִמן־   14 ִריב  ִהקְּ וְּ יהָוה  לַּ ָבנֹו  ָקרְּ ָלה  עֹּ ִמן־ָהעֹוף  ִאם  וְּ

ָבנֹו ׃הַּ  ּיֹוָנה ֶאת־ָקרְּ נֵּי הַּ ִרים אֹו ִמן־בְּ  תֹּ

ֶאת־רֹּאׁשֹו   15 ק  ּוָמלַּ חַּ  בֵּ ִמזְּ ֶאל־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִריבֹו  ִהקְּ וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ ל ִקיר הַּ ָצה ָדמֹו עַּ ִנמְּ ָחה וְּ בֵּ ִמזְּ ִטיר הַּ ִהקְּ  וְּ
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ֶצל   16 אֵּ ָתּה  אֹּ ִליְך  ִהׁשְּ וְּ ָצָתּה  נֹּ בְּ ָאתֹו  ֶאת־ֻמרְּ ִסיר  הֵּ וְּ

דְּ  חַּ קֵּ בֵּ ִמזְּ ָדֶׁשן׃הַּ קֹום הַּ  ָמה ֶאל־מְּ

ן   17 הֵּ כֹּ תֹו הַּ ִטיר אֹּ ִהקְּ ִדיל וְּ ֹּא יַּבְּ ָנָפיו ל תֹו ִבכְּ ע אֹּ ִׁשסַּ וְּ

ה  ָלה הּוא ִאשֵּ ׁש עֹּ ל־ָהאֵּ ִצים ֲאֶׁשר עַּ ל־ָהעֵּ ָחה עַּ בֵּ ִמזְּ הַּ

יהָוה׃ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ   רֵּ

Levítico Hebraico Capítulo 2 

ָחה    1 ִמנְּ ן  בַּ ָקרְּ ִריב  קְּ ִכי־תַּ ֶנֶפׁש  ֶיה  וְּ ִיהְּ ֶלת  סֹּ יהָוה  לַּ

ָנה׃  בֹּ ן ָעֶליָה לְּ ָנתַּ ק ָעֶליָה ֶׁשֶמן וְּ ָיצַּ ָבנֹו וְּ  ָקרְּ

ֹּא   2 ל ץ ִמָשם מְּ ָקמַּ וְּ ֲהִנים  כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ ֶוֱהִביָאּה ֶאל־בְּ

ן   הֵּ כֹּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָנָתּה וְּ בֹּ ל ָכל־לְּ ָנּה עַּ מְּ ָתּה ּוִמשַּ צֹו ִמָסלְּ ֻקמְּ

יהָוה׃ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ ה רֵּ ָחה ִאשֵּ בֵּ ִמזְּ ָכָרָתּה הַּ זְּ  ֶאת־אַּ

ֶדׁש ָקָדִׁשים   3 ָבָניו קֹּ ן ּולְּ ֲהרֹּ אַּ ָחה לְּ ִמנְּ ּנֹוֶתֶרת ִמן־הַּ הַּ וְּ

הָוה׃ י יְּ ִאשֵּ  מֵּ

ּלֹות    4 ֶלת חַּ ּנּור סֹּ ה תַּ ֲאפֵּ ָחה מַּ ן ִמנְּ בַּ ִרב ָקרְּ קְּ ִכי תַּ ס וְּ

י מַּ  ִקיקֵּ ֶשֶמן ּורְּ לּוֹלת בַּ ת בְּ צֹּ ָשֶמן׃מַּ ֻׁשִחים בַּ   צֹות מְּ

ֶשֶמן    5 לּוָלה בַּ ֶלת בְּ ָבֶנָך סֹּ ת ָקרְּ ֲחבַּ מַּ ל־הַּ ָחה עַּ ִאם־ִמנְּ וְּ

ֶיה׃ ָצה ִתהְּ  מַּ

ָחה ִהוא׃ 6 ָת ָעֶליָה ָׁשֶמן ִמנְּ קְּ ָיצַּ ָתּה ִפִתים וְּ   ָפתֹות אֹּ
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ָעֶשה׃  7 ֶשֶמן תֵּ ֶלת בַּ ָבֶנָך סֹּ ֶחֶׁשת ָקרְּ רְּ ת מַּ חַּ ִאם־ִמנְּ  וְּ

יהָוה    8 לַּ ֶּלה  אֵּ מֵּ יֵָּעֶשה  ֲאֶׁשר  ָחה  ִמנְּ ֶאת־הַּ אָת  בֵּ הֵּ וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ ִהִגיָׁשּה ֶאל־הַּ ן וְּ הֵּ כֹּ ִריָבּה ֶאל־הַּ ִהקְּ  וְּ

ִטיר    9 ִהקְּ וְּ ָכָרָתּה  זְּ ֶאת־אַּ ָחה  ִמנְּ ִמן־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִרים  הֵּ וְּ

יהָוה׃ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ ה רֵּ ָחה ִאשֵּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

חָ   10 ִמנְּ ּנֹוֶתֶרת ִמן־הַּ הַּ ֶדׁש ָקָדִׁשים וְּ ָבָניו קֹּ ן ּולְּ ֲהרֹּ אַּ ה לְּ

הָוה׃ י יְּ ִאשֵּ  מֵּ

ץ   11 ָעֶשה ָחמֵּ ֹּא תֵּ יהָוה ל ִריבּו לַּ קְּ ָחה ֲאֶׁשר תַּ ִמנְּ ָכל־הַּ

ִאֶשה  ִמֶמּנּו  ִטירּו  קְּ ֹּא־תַּ ל ׁש  בַּ ָכל־דְּ וְּ ר  אֹּ ָכל־שְּ ִכי 

יהָוה׃   לַּ

בֵּ   12 ִמזְּ ֶאל־הַּ יהָוה וְּ ָתם לַּ ִריבּו אֹּ קְּ אִׁשית תַּ ן רֵּ בַּ חַּ ָקרְּ

׃  חַּ יחַּ ִניחֹּ רֵּ ֹּא־יֲַּעלּו לְּ  ל

ִבית    13 ׁשְּ תַּ ֹּא  ל וְּ ָלח  ִתמְּ ח  ֶמלַּ בַּ ָך  ָחתְּ ִמנְּ ן  בַּ ָכל־ָקרְּ וְּ

ָך   ָבנְּ ָכל־ָקרְּ ל  עַּ ָחֶתָך  ִמנְּ ל  עַּ מֵּ ֱאֹלֶהיָך  ִרית  בְּ ח  ֶמלַּ

ח׃ ִריב ֶמלַּ קְּ   תַּ

ָקלּוי    14 ָאִביב  יהָוה  לַּ ִבכּוִרים  ת  חַּ ִמנְּ ִריב  קְּ ִאם־תַּ וְּ

ׁש ֶגֶרש  ת ִבכּוֶריָך׃ָבאֵּ חַּ ת ִמנְּ ִריב אֵּ קְּ ֶמל תַּ רְּ  כַּ

ָחה ִהוא׃  15 ָנה ִמנְּ בֹּ ָת ָעֶליָה לְּ מְּ שַּ ָת ָעֶליָה ֶׁשֶמן וְּ ָנתַּ  וְּ
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ל   16 ָנּה עַּ מְּ ָשּה ּוִמשַּ ָכָרָתּה ִמִגרְּ זְּ ן ֶאת־אַּ הֵּ כֹּ ִטיר הַּ ִהקְּ וְּ

יהָוה׃ ָנָתּה ִאֶשה לַּ בֹּ   ָכל־לְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 3  

ִריב   1 קְּ ָבָקר הּוא מַּ ָבנֹו ִאם ִמן־הַּ ָלִמים ָקרְּ ח ׁשְּ ִאם־ֶזבַּ וְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ִריֶבּנּו ִלפְּ ָבה ָתִמים יַּקְּ קֵּ  ִאם־ָזָכר ִאם־נְּ

ח    2 ָחטֹו ֶפתַּ ָבנֹו ּוׁשְּ ל־רֹּאׁש ָקרְּ ְך ָידֹו עַּ ָסמַּ ד  וְּ ֶהל מֹועֵּ אֹּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ָדם עַּ ֲהִנים ֶאת־הַּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ קּו בְּ ָזרְּ  וְּ

ֶלב    3 חֵּ ֶאת־הַּ יהָוה  לַּ ִאֶשה  ָלִמים  שְּ הַּ ח  ִמֶזבַּ ִריב  ִהקְּ וְּ

ֶקֶרב׃  ל־הַּ ֶלב ֲאֶׁשר עַּ חֵּ ת ָכל־הַּ אֵּ ֶקֶרב וְּ ֶסה ֶאת־הַּ כַּ מְּ  הַּ

ֶלב אֲ   4 חֵּ ֶאת־הַּ ת וְּ ָליֹּ כְּ י הַּ תֵּ ת ׁשְּ אֵּ ל־ וְּ ֶהן ֲאֶׁשר עַּ ֶׁשר ֲעלֵּ

ִסיֶרָּנה׃  ָליֹות יְּ כְּ ל־הַּ ד עַּ ָכבֵּ ל־הַּ ֶתֶרת עַּ ּיֹּ ֶאת־הַּ ָסִלים וְּ כְּ  הַּ

ָלה ֲאֶׁשר   5 ל־ָהעֹּ ָחה עַּ בֵּ ִמזְּ ן הַּ ֲהרֹּ נֵּי־אַּ תֹו בְּ ִטירּו אֹּ ִהקְּ וְּ

יהָוה׃ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ ה רֵּ ׁש ִאשֵּ ל־ָהאֵּ ִצים ֲאֶׁשר עַּ ל־ָהעֵּ   עַּ

ָבנֹו  6 צֹּאן ָקרְּ ִאם־ִמן־הַּ יהָוה ָזָכר אֹו   וְּ ָלִמים לַּ ח ׁשְּ ֶזבַּ לְּ

ִריֶבּנּו׃ ָבה ָתִמים יַּקְּ קֵּ  נְּ

https://adilsoncardoso.com/
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תֹו    7 אֹּ ִריב  ִהקְּ וְּ ָבנֹו  ֶאת־ָקרְּ ִריב  קְּ הּוא־מַּ ִאם־ֶכֶשב 

הָוה׃ נֵּי יְּ  ִלפְּ

נֵּי    8 ִלפְּ תֹו  אֹּ ט  ָׁשחַּ וְּ ָבנֹו  ָקרְּ ל־רֹּאׁש  עַּ ֶאת־ָידֹו  ְך  ָסמַּ וְּ

ֶאת־ָדמֹו ן  ֲהרֹּ אַּ נֵּי  בְּ קּו  ָזרְּ וְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  חַּ אֹּ בֵּ ִמזְּ ל־הַּ עַּ  

 ָסִביב׃ 

ָיה    9 לְּ בֹו ָהאַּ יהָוה ֶחלְּ ָלִמים ִאֶשה לַּ שְּ ח הַּ ִריב ִמֶזבַּ ִהקְּ וְּ

ֶסה  כַּ מְּ הַּ ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ וְּ ִסיֶרָּנה  יְּ ֶהָעֶצה  ת  ֻעמַּ לְּ ִמיָמה  תְּ

ֶקֶרב׃  ל־הַּ ֶלב ֲאֶׁשר עַּ חֵּ ת ָכל־הַּ אֵּ ֶקֶרב וְּ  ֶאת־הַּ

אֲ   10 ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ וְּ ת  ָליֹּ כְּ הַּ י  תֵּ ת ׁשְּ אֵּ ֲאֶׁשר  וְּ ֶהן  ֲעלֵּ ֶׁשר 

ת   ָליֹּ כְּ ל־הַּ עַּ ד  ָכבֵּ ל־הַּ עַּ ֶתֶרת  ּיֹּ ֶאת־הַּ וְּ ָסִלים  כְּ ל־הַּ עַּ

ִסיֶרָּנה׃   יְּ

יהָוה׃  11 ָחה ֶלֶחם ִאֶשה לַּ בֵּ ִמזְּ ן הַּ הֵּ כֹּ ִטירֹו הַּ ִהקְּ   וְּ

הָוה׃   12 נֵּי יְּ ִריבֹו ִלפְּ ִהקְּ ָבנֹו וְּ ז ָקרְּ ִאם עֵּ  וְּ

ל־רֹּאׁשֹו    13 ֶאת־ָידֹו עַּ ְך  ָסמַּ ֶהל וְּ אֹּ נֵּי  ִלפְּ תֹו  אֹּ ט  ָׁשחַּ וְּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ן ֶאת־ָדמֹו עַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ קּו בְּ ָזרְּ ד וְּ  מֹועֵּ

ֶלב    14 חֵּ ֶאת־הַּ יהָוה  לַּ ִאֶשה  ָבנֹו  ָקרְּ ִמֶמּנּו  ִריב  ִהקְּ וְּ

ֶקֶרב׃  ל־הַּ ֶלב ֲאֶׁשר עַּ חֵּ ת ָכל־הַּ אֵּ ֶקֶרב וְּ ֶסה ֶאת־הַּ כַּ מְּ  הַּ
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אֶ   15 וְּ ת  ָליֹּ כְּ הַּ י  תֵּ ת ׁשְּ אֵּ ֲאֶׁשר  וְּ ֶהן  ֲעלֵּ ֲאֶׁשר  ֶלב  חֵּ ת־הַּ

ת   ָליֹּ כְּ ל־הַּ עַּ ד  ָכבֵּ ל־הַּ עַּ ֶתֶרת  ּיֹּ ֶאת־הַּ וְּ ָסִלים  כְּ ל־הַּ עַּ

ִסיֶרָּנה׃   יְּ

חַּ    16 יחַּ ִניחֹּ רֵּ ָחה ֶלֶחם ִאֶשה לְּ בֵּ ִמזְּ ן הַּ הֵּ כֹּ ִטיָרם הַּ ִהקְּ וְּ

יהָוה׃ ֶלב לַּ  ָכל־חֵּ

לֶ   17 יֶכם ָכל־חֵּ תֵּ בֹּ ל מֹוׁשְּ כֹּ יֶכם בְּ תֵּ רֹּ דֹּ ת עֹוָלם לְּ ב  ֻחקַּ

לּו׃ ֹּא תֹּאכֵּ ָכל־ָדם ל   וְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 4 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ָגָגה   2 ר ֶנֶפׁש ִכי־ֶתֱחָטא ִבׁשְּ אמֹּ ל לֵּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ

יְּ  ֹות  ִמצְּ ל  ת  ִמכֹּ חַּ אַּ מֵּ ָעָשה  וְּ ָעֶשיָנה  תֵּ ֹּא  ל ֲאֶׁשר  הָוה 

ָּנה׃  הֵּ  מֵּ

ל    3 ִריב עַּ ִהקְּ ת ָהָעם וְּ מַּ ׁשְּ אַּ ָמִׁשיחַּ ֶיֱחָטא לְּ ן הַּ הֵּ כֹּ ִאם הַּ

ָטאת׃  חַּ יהָוה לְּ ר ֶבן־ָבָקר ָתִמים לַּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא פַּ  חַּ

הָוה   4 יְּ נֵּי  ִלפְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ ח  ֶאל־ֶפתַּ ָפר  ֶאת־הַּ ִביא  הֵּ וְּ

נֵּי   ִלפְּ ָפר  ֶאת־הַּ ט  ָׁשחַּ וְּ ָפר  הַּ ל־רֹּאׁש  עַּ ֶאת־ָידֹו  ְך  ָסמַּ וְּ

הָוה׃  יְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶהל   5 תֹו ֶאל־אֹּ ִביא אֹּ הֵּ ָפר וְּ ם הַּ ָמִׁשיחַּ ִמדַּ ן הַּ הֵּ כֹּ ח הַּ ָלקַּ וְּ

ד׃   מֹועֵּ

ע   6 ָדם ֶׁשבַּ ִהָזה ִמן־הַּ ָדם וְּ ָבעֹו בַּ ן ֶאת־ֶאצְּ הֵּ כֹּ ל הַּ ָטבַּ וְּ

נֵּי פָ  הָוה ֶאת־פְּ נֵּי יְּ ָעִמים ִלפְּ ֶדׁש׃פְּ קֹּ ֶכת הַּ  רֹּ

ֶרת    7 טֹּ קְּ ח  בַּ ִמזְּ נֹות  רְּ ל־קַּ עַּ ָדם  ִמן־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ן  ָנתַּ וְּ

ם   ָכל־דַּ ת  אֵּ וְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ בְּ ֲאֶׁשר  הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ִמים  סַּ הַּ

ֶהל  אֹּ ח  ֲאֶׁשר־ֶפתַּ ָלה  ָהעֹּ ח  בַּ ִמזְּ סֹוד  ֶאל־יְּ ְך  פֹּ ִיׁשְּ ָפר  הַּ

ד׃   מֹועֵּ

ָיִר   8 ָטאת  חַּ הַּ ר  פַּ ֶלב  ֶאת־ָכל־חֵּ ֶלב  וְּ חֵּ ֶאת־הַּ ִמֶמּנּו  ים 

ֶקֶרב׃  ל־הַּ ֶלב ֲאֶׁשר עַּ חֵּ ת ָכל־הַּ אֵּ ֶקֶרב וְּ ל־הַּ ֶסה עַּ כַּ מְּ  הַּ

ֲאֶׁשר   9 יֶהן  ֲעלֵּ ֲאֶׁשר  ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ וְּ ת  ָליֹּ כְּ הַּ י  תֵּ ׁשְּ ת  אֵּ וְּ

ָליֹות   כְּ ל־הַּ עַּ ד  ָכבֵּ ל־הַּ עַּ ֶתֶרת  ּיֹּ ֶאת־הַּ וְּ ָסִלים  כְּ ל־הַּ עַּ

ִסיֶרָּנה׃   יְּ

ם ִמשֹור  10 ֲאֶׁשר יּורַּ ן    כַּ הֵּ כֹּ ִטיָרם הַּ ִהקְּ ָלִמים וְּ שְּ ח הַּ ֶזבַּ

ָלה׃ ח ָהעֹּ בַּ ל ִמזְּ  עַּ

ל־   11 עַּ וְּ ל־רֹּאׁשֹו  עַּ ָשרֹו  ֶאת־ָכל־בְּ וְּ ָפר  הַּ ֶאת־עֹור  וְּ

ׁשֹו׃  בֹו ּוִפרְּ ִקרְּ ָרָעיו וְּ  כְּ
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ֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום    12 מַּ ָפר ֶאל־ִמחּוץ לַּ הֹוִציא ֶאת־ָכל־הַּ וְּ

ף ָשרַּ ֶדֶׁשן וְּ ל־   ָטהֹור ֶאל־ֶׁשֶפְך הַּ ׁש עַּ ִצים ָבאֵּ ל־עֵּ תֹו עַּ אֹּ

ף׃ ֶדֶׁשן ִיָשרֵּ   ֶׁשֶפְך הַּ

ינֵּי    13 עֵּ מֵּ ָדָבר  ם  לַּ ֶנעְּ וְּ גּו  ִיׁשְּ ל  ָראֵּ ִישְּ ת  ָכל־ֲעדַּ ִאם  וְּ

ֹּא־  ל ֲאֶׁשר  הָוה  יְּ ֹות  ִמָכל־ִמצְּ ת  חַּ אַּ ָעשּו  וְּ ָקָהל  הַּ

מּו׃ ָאׁשֵּ ָעֶשיָנה וְּ  תֵּ

וְּ   14 ָעֶליָה  אּו  ָחטְּ ֲאֶׁשר  ָטאת  חַּ הַּ ָעה  נֹודְּ ִריבּו וְּ ִהקְּ

ֶהל  אֹּ נֵּי  ִלפְּ תֹו  אֹּ ִביאּו  הֵּ וְּ ָטאת  חַּ לְּ ֶבן־ָבָקר  ר  פַּ ָקָהל  הַּ

ד׃   מֹועֵּ

נֵּי    15 ָפר ִלפְּ ל־רֹּאׁש הַּ יֶהם עַּ דֵּ ָדה ֶאת־יְּ נֵּי ָהעֵּ כּו ִזקְּ ָסמְּ וְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ָפר ִלפְּ ט ֶאת־הַּ ָׁשחַּ הָוה וְּ  יְּ

ָפר   16 ם הַּ ָמִׁשיחַּ ִמדַּ ן הַּ הֵּ כֹּ ִביא הַּ הֵּ ד׃וְּ ֶהל מֹועֵּ  ֶאל־אֹּ

ָעִמים    17 ע פְּ ִהָזה ֶׁשבַּ ָדם וְּ ָבעֹו ִמן־הַּ ן ֶאצְּ הֵּ כֹּ ל הַּ ָטבַּ וְּ

ֶכת׃  ָפרֹּ נֵּי הַּ ת פְּ הָוה אֵּ נֵּי יְּ  ִלפְּ

הָוה   18 נֵּי יְּ חַּ ֲאֶׁשר ִלפְּ בֵּ ִמזְּ ת הַּ נֹּ רְּ ל־קַּ ן עַּ ָדם ִיתֵּ ּוִמן־הַּ

סֹוד  ֶאל־יְּ ְך  פֹּ ִיׁשְּ ָדם  ָכל־הַּ ת  אֵּ וְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ בְּ   ֲאֶׁשר 

ד׃  ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ָלה ֲאֶׁשר־ֶפתַּ ח ָהעֹּ בַּ  ִמזְּ

ָחה׃  19 בֵּ ִמזְּ ִטיר הַּ ִהקְּ בֹו ָיִרים ִמֶמּנּו וְּ ת ָכל־ֶחלְּ אֵּ  וְּ
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ן יֲַּעֶשה־   20 ָטאת כֵּ חַּ ר הַּ פַּ ֲאֶׁשר ָעָשה לְּ ָפר כַּ ָעָשה לַּ וְּ

ח ָלֶהם׃ לַּ ִנסְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ֶהם הַּ ִכֶפר ֲעלֵּ  ּלֹו וְּ

ֶאל־מִ   21 ָפר  ֶאת־הַּ הֹוִציא  תֹו וְּ אֹּ ף  ָשרַּ וְּ ֲחֶנה  מַּ לַּ חּוץ 

ָקָהל הּוא׃ את הַּ טַּ ָפר ָהִראׁשֹון חַּ ת הַּ ף אֵּ ֲאֶׁשר ָשרַּ   כַּ

הָוה    22 ֹות יְּ ת ִמָכל־ִמצְּ חַּ ָעָשה אַּ וְּ ֶיֱחָטא  ֲאֶׁשר ָנִשיא 

ם׃ ָאׁשֵּ ָגָגה וְּ ָעֶשיָנה ִבׁשְּ ֹּא־תֵּ  ֱאֹלָהיו ֲאֶׁשר ל

ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא בָ   23 ָליו חַּ ע אֵּ ִביא ֶאת־ אֹו־הֹודַּ הֵּ ּה וְּ

ִעיר ִעִזים ָזָכר ָתִמים׃ ָבנֹו שְּ  ָקרְּ

קֹום    24 ִבמְּ תֹו  ט אֹּ ָׁשחַּ וְּ ָשִעיר  ל־רֹּאׁש הַּ ָידֹו עַּ ְך  ָסמַּ וְּ

ָטאת הּוא׃  הָוה חַּ נֵּי יְּ ָלה ִלפְּ ט ֶאת־ָהעֹּ חַּ  ֲאֶׁשר־ִיׁשְּ

ל־   25 עַּ ן  ָנתַּ וְּ ָבעֹו  ֶאצְּ בְּ ָטאת  חַּ הַּ ם  ִמדַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ח  ָלקַּ וְּ

ִמזְּ  ת  נֹּ רְּ ח קַּ בַּ ִמזְּ סֹוד  ֶאל־יְּ ְך  פֹּ ִיׁשְּ ֶאת־ָדמֹו  וְּ ָלה  ָהעֹּ ח  בַּ

ָלה׃   ָהעֹּ

ח   26 ֶזבַּ ֶלב  חֵּ כְּ ָחה  בֵּ ִמזְּ הַּ ִטיר  יַּקְּ בֹו  ֶאת־ָכל־ֶחלְּ וְּ

ח לֹו׃ לַּ ִנסְּ ָטאתֹו וְּ חַּ ן מֵּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ ָלִמים וְּ שְּ   הַּ

ָהָאֶרץ    27 ם  עַּ מֵּ ָגָגה  ִבׁשְּ ֶתֱחָטא  ת  חַּ אַּ ִאם־ֶנֶפׁש  וְּ

ֲעשֹּ  ָעֶשיָנה  בַּ ֹּא־תֵּ ל ֲאֶׁשר  הָוה  יְּ ֹות  ִמִמצְּ ת  חַּ אַּ ָתּה 

ם׃ ָאׁשֵּ  וְּ
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ָבנֹו    28 ִביא ָקרְּ הֵּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא וְּ ָליו חַּ ע אֵּ אֹו הֹודַּ

ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא׃  ל־חַּ ָבה עַּ קֵּ ִמיָמה נְּ ת ִעִזים תְּ ִעירַּ  שְּ

ֶאת־  29 ט  ָׁשחַּ וְּ ָטאת  חַּ הַּ רֹּאׁש  ל  עַּ ֶאת־ָידֹו  ְך  ָסמַּ וְּ

ָטאת  חַּ ָלה׃ הַּ קֹום ָהעֹּ  ִבמְּ

ח   30 בַּ ת ִמזְּ נֹּ רְּ ל־קַּ ן עַּ ָנתַּ ָבעֹו וְּ ֶאצְּ ן ִמָדָמּה בְּ הֵּ כֹּ ח הַּ ָלקַּ וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ סֹוד הַּ ְך ֶאל־יְּ פֹּ ֶאת־ָכל־ָדָמּה ִיׁשְּ ָלה וְּ  ָהעֹּ

ח   31 ל ֶזבַּ עַּ ֶלב מֵּ ר חֵּ ֲאֶׁשר הּוסַּ ָבּה ָיִסיר כַּ ֶאת־ָכל־ֶחלְּ וְּ

ן הַּ  הֵּ כֹּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָלִמים וְּ שְּ יהָוה  הַּ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ רֵּ ָחה לְּ בֵּ ִמזְּ

ח לֹו׃ לַּ ִנסְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ   וְּ

ִמיָמה   32 תְּ ָבה  קֵּ נְּ ָטאת  חַּ לְּ ָבנֹו  ָקרְּ ָיִביא  ִאם־ֶכֶבש  וְּ

ִביֶאָּנה׃  יְּ

ָתּה    33 אֹּ ט  ָׁשחַּ וְּ ָטאת  חַּ הַּ רֹּאׁש  ל  עַּ ֶאת־ָידֹו  ְך  ָסמַּ וְּ

לָ  ט ֶאת־ָהעֹּ חַּ קֹום ֲאֶׁשר ִיׁשְּ ָטאת ִבמְּ חַּ  ה׃ לְּ

ל־   34 עַּ ן  ָנתַּ וְּ ָבעֹו  ֶאצְּ בְּ ָטאת  חַּ הַּ ם  ִמדַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ח  ָלקַּ וְּ

סֹוד   ֶאל־יְּ ְך  פֹּ ִיׁשְּ ֶאת־ָכל־ָדָמּה  וְּ ָלה  ָהעֹּ ח  בַּ ִמזְּ ת  נֹּ רְּ קַּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ֶכֶשב   35 ֶלב־הַּ חֵּ ר  יּוסַּ ֲאֶׁשר  כַּ ָיִסיר  ָבה  ֶאת־ָכל־ֶחלְּ וְּ

ָתם ן אֹּ הֵּ כֹּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָלִמים וְּ שְּ ח הַּ י   ִמֶזבַּ ל ִאשֵּ ָחה עַּ בֵּ ִמזְּ הַּ
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ח  לַּ ִנסְּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא וְּ ל־חַּ ן עַּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ הָוה וְּ יְּ

 לֹו׃ 

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 5 

ָעה קֹול ָאָלה    1 ָׁשמְּ ֶנֶפׁש ִכי־ֶתֱחָטא וְּ ד אֹו ָרָאה וְּ הּוא עֵּ וְּ

ָנָשא ֲעֹונֹו׃   אֹו ָיָדע ִאם־לֹוא יִַּגיד וְּ

ָּיה   2 ת חַּ לַּ ִנבְּ א אֹו בְּ ָכל־ָדָבר ָטמֵּ ע בְּ אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִתגַּ

א  ת ֶׁשֶרץ ָטמֵּ לַּ ִנבְּ ָאה אֹו בְּ מֵּ ָמה טְּ הֵּ ת בְּ לַּ ִנבְּ ָאה אֹו בְּ מֵּ טְּ

ם׃ ָאׁשֵּ א וְּ הּוא ָטמֵּ ם ִמֶמּנּו וְּ לַּ ֶנעְּ  וְּ

ָמא אֹו ִכי    3 ָאתֹו ֲאֶׁשר ִיטְּ ל ֻטמְּ כֹּ ת ָאָדם לְּ אַּ ֻטמְּ ע בְּ ִיגַּ

ם׃ ָאׁשֵּ ע וְּ הּוא ָידַּ ם ִמֶמּנּו וְּ לַּ ֶנעְּ  ָבּה וְּ

אֹו    4 ע  ָהרַּ לְּ ִים  ָפתַּ ִבשְּ א  טֵּ בַּ לְּ ע  ִתָשבַּ ִכי  ֶנֶפׁש  אֹו 

ם ִמֶמּנּו  לַּ ֶנעְּ ֻבָעה וְּ א ָהָאָדם ִבׁשְּ טֵּ בַּ ל ֲאֶׁשר יְּ כֹּ יִטיב לְּ הֵּ לְּ

ָאׁשֵּ  ע וְּ הּוא־ָידַּ ֶּלה׃וְּ אֵּ ת מֵּ חַּ אַּ  ם לְּ

ָדה ֲאֶׁשר ָחָטא    5 וַּ ִהתְּ וְּ ֶּלה  אֵּ ת מֵּ חַּ אַּ ם לְּ ׁשַּ ָהָיה ִכי־ֶיאְּ וְּ

 ָעֶליָה׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ָחָטא    6 ֲאֶׁשר  ָטאתֹו  חַּ ל  עַּ יהָוה  לַּ ֶאת־ֲאָׁשמֹו  ִביא  הֵּ וְּ

ָטאת  חַּ לְּ ִעִזים  ת  ִעירַּ אֹו־שְּ ָבה  ִכשְּ צֹּאן  ִמן־הַּ ָבה  קֵּ נְּ

ָטאתֹו׃  חַּ ן מֵּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ  וְּ

ִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר   7 הֵּ י ֶשה וְּ ִגיע ָידֹו דֵּ ֹּא תַּ ִאם־ל וְּ

ֶאָחד   יהָוה  לַּ נֵּי־יֹוָנה  בְּ נֵּי  אֹו־ׁשְּ ִרים  תֹּ י  תֵּ ׁשְּ ָחָטא 

ָלה׃ עֹּ ֶאָחד לְּ ָטאת וְּ חַּ  לְּ

ָטאת   8 חַּ ִריב ֶאת־ֲאֶׁשר לַּ ִהקְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָתם ֶאל־הַּ ִביא אֹּ הֵּ וְּ

ק ֶאת־רֹּאׁשֹו ִממּול ָערְּ  ִדיל׃ ִראׁשֹוָנה ּוָמלַּ ֹּא יַּבְּ ל  פֹו וְּ

ָדם   9 ָאר בַּ ִּנׁשְּ הַּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ ל־ִקיר הַּ ָטאת עַּ חַּ ם הַּ ִהָזה ִמדַּ וְּ

ָטאת הּוא׃ חַּ חַּ בֵּ ִמזְּ סֹוד הַּ ה ֶאל־יְּ  ִיָמצֵּ

ן   10 הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ ָפט וְּ ִמׁשְּ ָלה כַּ ִני יֲַּעֶשה עֹּ שֵּ ֶאת־הַּ וְּ

ח לֹו׃ לַּ ִנסְּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא וְּ חַּ   מֵּ

נֵּי־   11 בְּ נֵּי  ִלׁשְּ אֹו  ִרים  תֹּ י  תֵּ ִלׁשְּ ָידֹו  ִשיג  תַּ ֹּא  ִאם־ל וְּ

ָפה   ָהאֵּ ֲעִשיִרת  ָחָטא  ֲאֶׁשר  ָבנֹו  ֶאת־ָקרְּ ִביא  הֵּ וְּ יֹוָנה 

ָעֶליָה   ן  ֹּא־ִיתֵּ ל וְּ ֶׁשֶמן  ָעֶליָה  ֹּא־ָיִשים  ל ָטאת  חַּ לְּ ֶלת  סֹּ

ָטאת ִהיא׃ ָנה ִכי חַּ בֹּ  לְּ

כֹּ   12 ץ הַּ ָקמַּ ן וְּ הֵּ כֹּ צֹו  ֶוֱהִביָאּה ֶאל־הַּ לֹוא ֻקמְּ ן ִמֶמָּנה מְּ הֵּ

ָטאת  הָוה חַּ י יְּ ל ִאשֵּ ָחה עַּ בֵּ ִמזְּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָכָרָתה וְּ זְּ ֶאת־אַּ

 ִהוא׃
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ת   13 חַּ אַּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר־ָחָטא מֵּ ל־חַּ ן עַּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ וְּ

ָחה׃ ִמנְּ ן כַּ הֵּ כֹּ ָתה לַּ ָהיְּ ח לֹו וְּ לַּ ִנסְּ ֶּלה וְּ אֵּ   מֵּ

ֶׁשה  14 הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ ר׃ וַּ אמֹּ  ּלֵּ

הָוה   15 י יְּ ׁשֵּ ָגָגה ִמָקדְּ ָאה ִבׁשְּ ָחטְּ ל וְּ עַּ ל מַּ עֹּ ֶנֶפׁש ִכי־ִתמְּ

ָך   כְּ ֶערְּ צֹּאן בְּ ִיל ָתִמים ִמן־הַּ יהָוה אַּ ִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו לַּ הֵּ וְּ

ָאָׁשם׃  ֶדׁש לְּ קֹּ ֶׁשֶקל־הַּ ָקִלים בְּ  ֶכֶסף־ׁשְּ

ֶאת־ֲחִמיׁשִ   16 וְּ ם  ּלֵּ ׁשַּ יְּ ֶדׁש  קֹּ ת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן־הַּ אֵּ תֹו  וְּ

יל   אֵּ ָעָליו בְּ ר  פֵּ כַּ יְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ וְּ ן  הֵּ כֹּ תֹו לַּ ן אֹּ ָנתַּ וְּ ָעָליו  ף  יֹוסֵּ

ח לֹו׃ לַּ ִנסְּ   ָהָאָׁשם וְּ

ֹות    17 ִמָכל־ִמצְּ ת  חַּ אַּ ָתה  ָעשְּ וְּ ֶתֱחָטא  ִכי  ִאם־ֶנֶפׁש  וְּ

ָנָשא ֲעֹונֹו׃  ם וְּ ָאׁשֵּ ע וְּ ֹּא־ָידַּ ל ָעֶשיָנה וְּ ֹּא תֵּ הָוה ֲאֶׁשר ל  יְּ

ִיל ָתִמים  18 ִביא אַּ הֵּ ָאָׁשם ֶאל־  וְּ ָך לְּ כְּ ֶערְּ צֹּאן בְּ ִמן־הַּ

הּוא  וְּ ֲאֶׁשר־ָׁשָגג  ָגתֹו  ִׁשגְּ ל  ן עַּ הֵּ כֹּ הַּ ָעָליו  ִכֶפר  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ

ח לֹו׃  לַּ ִנסְּ ע וְּ ֹּא־ָידַּ  ל

יהָוה׃ 19 ם לַּ ם ָאׁשַּ   ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹּ

ר׃  20 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ל בַּ   21 עַּ ֲעִמיתֹו  ֶנֶפׁש ִכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה מַּ ׁש בַּ ִכחֵּ יהָוה וְּ

ֶאת־ ק  ָעׁשַּ אֹו  ָגזֵּל  בְּ אֹו  ָיד  שּוֶמת  אֹו־ִבתְּ ִפָקדֹון  בְּ

 ֲעִמיתֹו׃ 
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ל־   22 ל־ָׁשֶקר עַּ ע עַּ בַּ ִנׁשְּ ִכֶחׁש ָבּה וְּ ָדה וְּ אֹו־ָמָצא ֲאבֵּ

ָּנה׃ ֲחטֹּא ָבהֵּ ל ֲאֶׁשר־יֲַּעֶשה ָהָאָדם לַּ ת ִמכֹּ חַּ  אַּ

ִׁשי  23 הֵּ וְּ ם  ָאׁשֵּ וְּ ִכי־ֶיֱחָטא  ָהָיה  ֲאֶׁשר וְּ זֵָּלה  גְּ ֶאת־הַּ ב 

ִפָקדֹון ֲאֶׁשר   ֶׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת־הַּ ָגָזל אֹו ֶאת־ָהעֹּ

ָדה ֲאֶׁשר ָמָצא׃ ד ִאתֹו אֹו ֶאת־ָהֲאבֵּ קַּ  ָהפְּ

תֹו    24 אֹּ ם  ִׁשּלַּ וְּ ֶשֶקר  לַּ ָעָליו  ע  ֲאֶׁשר־ִיָשבַּ ל  ִמכֹּ אֹו 

לֹו הּוא  ֲאֶׁשר  לַּ ָעָליו  ף  סֵּ יֹּ ֲחִמִׁשָתיו  וַּ רֹּאׁשֹו  ֶנּנּו    בְּ ִיתְּ

ָמתֹו׃ ׁשְּ יֹום אַּ  בְּ

צֹּאן    25 ִמן־הַּ ָתִמים  ִיל  אַּ יהָוה  לַּ ָיִביא  ֶאת־ֲאָׁשמֹו  וְּ

ן׃ הֵּ כֹּ ָאָׁשם ֶאל־הַּ ָך לְּ כְּ ֶערְּ  בְּ

ת    26 חַּ ל־אַּ ח לֹו עַּ לַּ ִנסְּ הָוה וְּ נֵּי יְּ ן ִלפְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ וְּ

ָמה ָבּה׃ ׁשְּ אַּ ל ֲאֶׁשר־יֲַּעֶשה לְּ   ִמכֹּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 6 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ָלה    2 ָהעֹּ ת  תֹורַּ ֹּאת  ז ר  אמֹּ לֵּ ֶאת־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאת־אַּ ו  צַּ

לָ  יְּ ּלַּ ָכל־הַּ חַּ  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ עַּ ָדה  מֹוקְּ ל  עַּ ָלה  ָהעֹּ ד־ ִהוא  עַּ ה 

ד בֹו׃ חַּ תּוקַּ בֵּ ִמזְּ ׁש הַּ אֵּ ֶקר וְּ בֹּ  הַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָשרֹו    3 ל־בְּ ׁש עַּ בַּ ד ִילְּ י־בַּ סֵּ נְּ ד ּוִמכְּ ן ִמדֹו בַּ הֵּ כֹּ ׁש הַּ ָלבַּ וְּ

ל־  ָלה עַּ ׁש ֶאת־ָהעֹּ ל ָהאֵּ ֶדֶׁשן ֲאֶׁשר תֹּאכַּ ִרים ֶאת־הַּ הֵּ וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ ֶצל הַּ ָשמֹו אֵּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ׁש  4 ָלבַּ ָגָדיו וְּ ט ֶאת־בְּ הֹוִציא ֶאת־ ּוָפׁשַּ ִרים וְּ ָגִדים ֲאחֵּ  בְּ

ֲחֶנה ֶאל־ָמקֹום ָטהֹור׃ מַּ ֶדֶׁשן ֶאל־ִמחּוץ לַּ  הַּ

ר ָעֶליָה    5 ֶבה ּוִבעֵּ ֹּא ִתכְּ ד־בֹו ל חַּ תּוקַּ בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ׁש עַּ ָהאֵּ וְּ

ִטיר  ִהקְּ ָלה וְּ ְך ָעֶליָה ָהעֹּ ָערַּ ֶקר וְּ בֹּ ֶקר בַּ בֹּ ִצים בַּ ן עֵּ הֵּ כֹּ הַּ

ָלִמים שְּ י הַּ בֵּ  ׃ָעֶליָה ֶחלְּ

ֶבה׃ 6 ֹּא ִתכְּ חַּ ל בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ד עַּ ׁש ָתִמיד תּוקַּ   אֵּ

נֵּי    7 ִלפְּ ן  ֲהרֹּ נֵּי־אַּ בְּ ָתּה  אֹּ ב  רֵּ קְּ הַּ ָחה  ִמנְּ הַּ ת  תֹורַּ ֹּאת  ז וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ נֵּי הַּ הָוה ֶאל־פְּ  יְּ

ת    8 אֵּ ָנּה וְּ מְּ ָחה ּוִמשַּ ִמנְּ ֶלת הַּ צֹו ִמסֹּ ֻקמְּ ִרים ִמֶמּנּו בְּ הֵּ וְּ

ל־הַּ  עַּ ֲאֶׁשר  ָנה  בֹּ ּלְּ יחַּ ָכל־הַּ רֵּ חַּ  בֵּ ִמזְּ הַּ ִטיר  ִהקְּ וְּ ָחה  ִמנְּ

יהָוה׃  ָכָרָתּה לַּ זְּ חַּ אַּ  ִניחֹּ

ל    9 ָאכֵּ תֵּ צֹות  מַּ ּוָבָניו  ן  ֲהרֹּ אַּ לּו  ֹּאכְּ י ִמֶמָּנה  ּנֹוֶתֶרת  הַּ וְּ

לּוָה׃  ֹּאכְּ ד י ֶהל־מֹועֵּ ר אֹּ ֲחצַּ ׁש בַּ ָמקֹום ָקדֹּ  בְּ

ֶדׁש   10 קֹּ ִאָשי  מֵּ ָתּה  אֹּ ִתי  ָנתַּ ָקם  ֶחלְּ ץ  ָחמֵּ ָאֶפה  תֵּ ֹּא  ל

ָכָאָׁשם׃ָקדָ  ָטאת וְּ חַּ  ִׁשים ִהוא כַּ
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יֶכם    11 תֵּ רֹּ דֹּ ֹּאֲכֶלָּנה ָחק־עֹוָלם לְּ ן י ֲהרֹּ נֵּי אַּ ָכל־ָזָכר ִבבְּ

ָדׁש׃ ע ָבֶהם ִיקְּ ל ֲאֶׁשר־ִיגַּ הָוה כֹּ י יְּ ִאשֵּ   מֵּ

ר׃  12 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

יהָוה    13 ִריבּו לַּ ן ּוָבָניו ֲאֶׁשר־יַּקְּ ֲהרֹּ ן אַּ בַּ יֹום  ֶזה ָקרְּ בְּ

ֲחִציָתּה   ָחה ָתִמיד מַּ ֶלת ִמנְּ ָפה סֹּ תֹו ֲעִשיִרת ָהאֵּ ח אֹּ ִהָמׁשַּ

ֲחִציָתּה ָבָעֶרב׃ ֶקר ּומַּ בֹּ  בַּ

ִביֶאָּנה ֻתִפינֵּי    14 ֶבֶכת תְּ ָעֶשה ֻמרְּ ֶשֶמן תֵּ ת בַּ ֲחבַּ ל־מַּ עַּ

יהָוה׃ חַּ לַּ ־ִניחֹּ יחַּ ִריב רֵּ קְּ ת ִפִתים תַּ חַּ  ִמנְּ

ָמִׁשיחַּ    15 הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָחק־ וְּ ָתּה  אֹּ יֲַּעֶשה  ִמָבָניו  ָתיו  חְּ תַּ

ָטר׃  יהָוה ָכִליל ָתקְּ  עֹוָלם לַּ

ל׃  16 ָאכֵּ ֹּא תֵּ ֶיה ל ן ָכִליל ִתהְּ הֵּ ת כֹּ חַּ ָכל־ִמנְּ   וְּ

ר׃  17 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ת    18 תֹורַּ ֹּאת  ז ר  אמֹּ לֵּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ר  בֵּ דַּ

קֹום ֲאֶׁשר תִ  ָטאת ִבמְּ חַּ ָטאת הַּ חַּ ט הַּ ָלה ִתָשחֵּ ט ָהעֹּ ָשחֵּ

ֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא׃ הָוה קֹּ נֵּי יְּ  ִלפְּ

ל   19 ָאכֵּ ׁש תֵּ ָמקֹום ָקדֹּ ֹּאֲכֶלָּנה בְּ ָתּה י א אֹּ טֵּ חַּ מְּ ן הַּ הֵּ כֹּ הַּ

ד׃  ֶהל מֹועֵּ ר אֹּ ֲחצַּ  בַּ
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ִמָדָמּה    20 ִיֶזה  ֲאֶׁשר  וַּ ָדׁש  ִיקְּ ָשָרּה  ִבבְּ ע  ֲאֶׁשר־ִיגַּ ל  כֹּ

ֶבֶגד ֲאׁשֶ  ל־הַּ ׁש׃עַּ ָמקֹום ָקדֹּ ס בְּ בֵּ כַּ  ר ִיֶזה ָעֶליָה תְּ

ִלי    21 ִאם־ִבכְּ וְּ ר  ִיָשבֵּ ל־בֹו  ֻבשַּ תְּ ֲאֶׁשר  ִלי־ֶחֶרש  ּוכְּ

ָמִים׃ ף בַּ ֻׁשטַּ ק וְּ רַּ ֶׁשת ֻבָשָלה ּומֹּ חֹּ  נְּ

ֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא׃ 22 ָתּה קֹּ ל אֹּ ֹּאכַּ ֲהִנים י כֹּ  ָכל־ָזָכר בַּ

ֲאֶׁשר    23 ָטאת  ָכל־חַּ ד  וְּ מֹועֵּ ֶהל  ֶאל־אֹּ ִמָדָמּה  יּוָבא 

ף׃ ׁש ִתָשרֵּ ל ָבאֵּ ָאכֵּ ֹּא תֵּ ֶדׁש ל קֹּ ר בַּ פֵּ כַּ   לְּ
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Levítico Hebraico Capítulo 7 

ֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא׃ 1 ת ָהָאָׁשם קֹּ ֹּאת תֹורַּ ז  וְּ

ֲחטּו ֶאת־ָהָאָׁשם   2 ָלה ִיׁשְּ ֲחטּו ֶאת־ָהעֹּ קֹום ֲאֶׁשר ִיׁשְּ ִבמְּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ק עַּ רֹּ ֶאת־ָדמֹו ִיזְּ  וְּ

ֶלב    3 חֵּ ֶאת־הַּ ָיה וְּ לְּ ת ָהאַּ ִריב ִמֶמּנּו אֵּ בֹו יַּקְּ ת ָכל־ֶחלְּ אֵּ וְּ

ֶקֶרב׃  ֶסה ֶאת־הַּ כַּ מְּ  הַּ

ֲעלֵּ   4 ֲאֶׁשר  ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ וְּ ת  ָליֹּ כְּ הַּ י  תֵּ ׁשְּ ת  אֵּ ֲאֶׁשר וְּ יֶהן 

ת   ָליֹּ כְּ ל־הַּ עַּ ד  ָכבֵּ ל־הַּ עַּ ֶתֶרת  ּיֹּ ֶאת־הַּ וְּ ָסִלים  כְּ ל־הַּ עַּ

ִסיֶרָּנה׃   יְּ
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ָאָׁשם    5 יהָוה  לַּ ִאֶשה  ָחה  בֵּ ִמזְּ הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָתם  אֹּ ִטיר  ִהקְּ וְּ

 הּוא׃

ֶדׁש   6 ל קֹּ ָמקֹום ָקדֹוׁש יֵָּאכֵּ ֶלּנּו בְּ ֹּאכְּ ֲהִנים י כֹּ ָכל־ָזָכר בַּ

 ָקָדִׁשים הּוא׃

ָטאת  7 חַּ ֶפר־   כַּ כַּ ן ֲאֶׁשר יְּ הֵּ כֹּ ת ָלֶהם הַּ חַּ ָכָאָׁשם תֹוָרה אַּ

ֶיה׃   בֹו לֹו ִיהְּ

ֲאֶׁשר    8 ָלה  ָהעֹּ עֹור  ִאיׁש  ת  לַּ ֶאת־עֹּ ִריב  קְּ מַּ הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ וְּ

ֶיה׃ ן לֹו ִיהְּ הֵּ כֹּ ִריב לַּ  ִהקְּ

ָכל־נֲַּעָשה   9 וְּ ּנּור  תַּ בַּ ָאֶפה  תֵּ ֲאֶׁשר  ָחה  ָכל־ִמנְּ וְּ

כֹּ  ת לַּ ֲחבַּ ל־מַּ עַּ ֶחֶׁשת וְּ רְּ מַּ ֶיה׃בַּ ָתּה לֹו ִתהְּ ִריב אֹּ קְּ מַּ ן הַּ  הֵּ

ן    10 ֲהרֹּ נֵּי אַּ ָכל־בְּ ָבה לְּ ֲחרֵּ ֶשֶמן וַּ לּוָלה־בַּ ָחה בְּ ָכל־ִמנְּ וְּ

ָאִחיו׃ ֶיה ִאיׁש כְּ   ִתהְּ

יהָוה׃   11 ִריב לַּ ָלִמים ֲאֶׁשר יַּקְּ שְּ ח הַּ ת ֶזבַּ ֹּאת תֹורַּ ז  וְּ

תֹודָ   12 ח הַּ ל־ֶזבַּ ִריב עַּ ִהקְּ וְּ ִריֶבּנּו  ל־תֹוָדה יַּקְּ ה ִאם עַּ

ֻׁשִחים  מְּ צֹות  מַּ י  ִקיקֵּ ּורְּ ֶשֶמן  בַּ לּוֹלת  בְּ צֹות  מַּ ּלֹות  חַּ

ָשֶמן׃  לּוֹלת בַּ ֹּלת בְּ ֶבֶכת חַּ ֶלת ֻמרְּ סֹּ ָשֶמן וְּ  בַּ

ת   13 ח תֹודַּ ל־ֶזבַּ ָבנֹו עַּ ִריב ָקרְּ ץ יַּקְּ ֹּלת ֶלֶחם ָחמֵּ ל־חַּ עַּ

ָלָמיו׃   ׁשְּ
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רּומָ   14 תְּ ָבן  ִמָכל־ָקרְּ ֶאָחד  ִמֶמּנּו  ִריב  ִהקְּ יהָוה וְּ לַּ ה 

ֶיה׃  ָלִמים לֹו ִיהְּ שְּ ם הַּ ק ֶאת־דַּ רֵּ זֹּ ן הַּ הֵּ כֹּ  לַּ

ֹּא־   15 ל ל ָבנֹו יֵָּאכֵּ יֹום ָקרְּ ָלָמיו בְּ ת ׁשְּ ח תֹודַּ ר ֶזבַּ שַּ ּובְּ

ֶקר׃  ד־בֹּ  יִַּּניחַּ ִמֶמּנּו עַּ

ִריבֹו ֶאת־   16 קְּ יֹום הַּ ָבנֹו בְּ ח ָקרְּ ָדָבה ֶזבַּ ִאם־ֶנֶדר אֹו נְּ וְּ

ל ּוִמָמֳחָרת חֹו יֵָּאכֵּ ל׃ ִזבְּ ּנֹוָתר ִמֶמּנּו יֵָּאכֵּ הַּ  וְּ

ף׃  17 ׁש ִיָשרֵּ ִליִׁשי ָבאֵּ שְּ ּיֹום הַּ ח בַּ ָזבַּ ר הַּ שַּ ּנֹוָתר ִמבְּ הַּ  וְּ

ּיֹום    18 בַּ ָלָמיו  ׁשְּ ח  ר־ֶזבַּ שַּ ִמבְּ ל  יֵָּאכֵּ ל  ָאכֹּ הֵּ ִאם  וְּ

ב לֹו ִפגּול   ֹּא יֵָּחׁשֵּ תֹו ל ִריב אֹּ קְּ מַּ ֹּא יֵָּרֶצה הַּ ִליִׁשי ל שְּ הַּ

ֶּנֶפׁש הַּ ֶיה וְּ ֶכֶלת ִמֶמּנּו ֲעֹוָנּה ִתָשא׃ִיהְּ   ָהאֹּ

ׁש   19 ָבאֵּ ל  יֵָּאכֵּ ֹּא  ל א  ָכל־ָטמֵּ בְּ ע  ֲאֶׁשר־ִיגַּ ָבָשר  הַּ וְּ

ל ָבָשר׃  ֹּאכַּ ָבָשר ָכל־ָטהֹור י הַּ ף וְּ  ִיָשרֵּ

ָלִמים ֲאֶׁשר    20 שְּ ח הַּ ל ָבָשר ִמֶזבַּ ֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר־תֹּאכַּ הַּ וְּ

ָאתֹו ָעָליו  ֻטמְּ יהָוה וְּ ֶמיָה׃לַּ עַּ ִהוא מֵּ ֶּנֶפׁש הַּ ָתה הַּ רְּ ִנכְּ  וְּ

ָמה    21 הֵּ ת ָאָדם אֹו ִבבְּ אַּ ֻטמְּ א בְּ ָכל־ָטמֵּ ע בְּ ֶנֶפׁש ִכי־ִתגַּ וְּ

ח  ר־ֶזבַּ שַּ ִמבְּ ל  ָאכַּ וְּ א  ָטמֵּ ָכל־ֶׁשֶקץ  בְּ אֹו  ָאה  מֵּ טְּ

ֶמיָה׃ עַּ ִהוא מֵּ ֶּנֶפׁש הַּ ָתה הַּ רְּ ִנכְּ יהָוה וְּ ָלִמים ֲאֶׁשר לַּ שְּ   הַּ

הָוה  22 ר יְּ בֵּ דַּ יְּ ר׃ וַּ אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ  ֶאל־מֹּ



23 

 

ֶכֶשב    23 ֶלב ׁשֹור וְּ ר ָכל־חֵּ אמֹּ ל לֵּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ

לּו׃ ֹּא תֹּאכֵּ ז ל  ָועֵּ

ָלאָכה   24 ָכל־מְּ לְּ יֵָּעֶשה  ָפה  רֵּ טְּ ֶלב  חֵּ וְּ ָלה  בֵּ נְּ ֶלב  חֵּ וְּ

ֻלהּו׃  ֹּא תֹּאכְּ ל ל ָאכֹּ  וְּ

ִריב ִמֶמָּנה   25 ָמה ֲאֶׁשר יַּקְּ הֵּ בְּ ֶלב ִמן־הַּ ל חֵּ כֵּ ִכי ָכל־אֹּ

ֶמיָה׃  עַּ ֶכֶלת מֵּ ֶּנֶפׁש ָהאֹּ ָתה הַּ רְּ ִנכְּ יהָוה וְּ  ִאֶשה לַּ

ָלעֹוף    26 יֶכם  תֵּ בֹּ מֹוׁשְּ ל  כֹּ בְּ לּו  תֹּאכְּ ֹּא  ל ָכל־ָדם  וְּ

ָמה׃  הֵּ בְּ לַּ  וְּ

ֶּנֶפׁש   27 הַּ ָתה  רְּ ִנכְּ וְּ ָכל־ָדם  ל  ֲאֶׁשר־תֹּאכַּ ָכל־ֶנֶפׁש 

ֶמיָה׃ עַּ ִהוא מֵּ   הַּ

ר׃  28 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ח   29 ֶאת־ֶזבַּ ִריב  קְּ מַּ הַּ ר  אמֹּ לֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ

ָלָמיו׃ ח ׁשְּ יהָוה ִמֶזבַּ ָבנֹו לַּ יהָוה ָיִביא ֶאת־ָקרְּ ָלָמיו לַּ  ׁשְּ

ל־ֶהָחֶזה   30 ֶלב עַּ חֵּ הָוה ֶאת־הַּ י יְּ ת ִאשֵּ ִביֶאיָנה אֵּ ָיָדיו תְּ

נֵּי  נּוָפה ִלפְּ תֹו תְּ ָהִניף אֹּ ת ֶהָחֶזה לְּ ִביֶאּנּו אֵּ הָוה׃יְּ  יְּ

ֶהָחֶזה    31 ָהָיה  וְּ ָחה  בֵּ ִמזְּ הַּ ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִטיר  ִהקְּ וְּ

ָבָניו׃  ן ּולְּ ֲהרֹּ אַּ  לְּ
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י    32 חֵּ ִמִזבְּ ן  הֵּ כֹּ לַּ רּוָמה  תְּ נּו  ִתתְּ ָּיִמין  הַּ ׁשֹוק  ת  אֵּ וְּ

יֶכם׃ מֵּ לְּ  ׁשַּ

נֵּי    33 ִמבְּ ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ וְּ ָלִמים  שְּ הַּ ם  ֶאת־דַּ ִריב  קְּ מַּ הַּ

ֶיה ׁשֹו ן לֹו ִתהְּ ֲהרֹּ ָמָנה׃אַּ ָּיִמין לְּ  ק הַּ

ִתי    34 חְּ רּוָמה ָלקַּ תְּ ת ׁשֹוק הַּ אֵּ נּוָפה וְּ תְּ ִכי ֶאת־ֲחזֵּה הַּ

ן   ֲהרֹּ אַּ ָתם לְּ ן אֹּ יֶהם ָוֶאתֵּ מֵּ לְּ י ׁשַּ חֵּ ל ִמִזבְּ ָראֵּ נֵּי־ִישְּ ת בְּ אֵּ מֵּ

ל׃  ָראֵּ נֵּי ִישְּ ת בְּ אֵּ ָחק־עֹוָלם מֵּ ָבָניו לְּ ן ּולְּ הֵּ כֹּ  הַּ

ת ָבנָ   35 חַּ ן ּוִמׁשְּ ֲהרֹּ ת אַּ חַּ ֹּאת ִמׁשְּ יֹום  ז הָוה בְּ י יְּ ִאשֵּ יו מֵּ

יהָוה׃ ן לַּ הֵּ כַּ ָתם לְּ ִריב אֹּ  ִהקְּ

ת    36 אֵּ ָתם מֵּ חֹו אֹּ יֹום ָמׁשְּ ת ָלֶהם בְּ הָוה ָלתֵּ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ

ָתם׃  רֹּ דֹּ ת עֹוָלם לְּ ל ֻחקַּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ  בְּ

ָלָאָׁשם    37 וְּ ָטאת  חַּ לַּ וְּ ָחה  ִמנְּ לַּ ָלה  ָלעֹּ תֹוָרה  הַּ ֹּאת  ז

ח הַּ  ֶזבַּ ִמּלּוִאים ּולְּ לַּ ָלִמים׃וְּ  שְּ

תֹו   38 ּוֹּ יֹום צַּ ר ִסיָני בְּ הַּ ֶׁשה בְּ הָוה ֶאת־מֹּ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ

יהָוה   לַּ נֵּיֶהם  בְּ ֶאת־ָקרְּ ִריב  קְּ הַּ לְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאת־בְּ

ר ִסיָני׃ בַּ ִמדְּ   בְּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Levítico Hebraico Capítulo 8 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ת    2 אֵּ וְּ ָגִדים  בְּ הַּ ת  אֵּ וְּ ִאתֹו  ֶאת־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאת־אַּ ח  קַּ

ת   אֵּ יִלים וְּ נֵּי ָהאֵּ ת ׁשְּ אֵּ ָטאת וְּ חַּ ר הַּ ת פַּ אֵּ ָחה וְּ ִמׁשְּ ֶׁשֶמן הַּ

צֹות׃ מַּ ל הַּ  סַּ

ד׃ 3 ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ל ֶאל־ֶפתַּ הֵּ קְּ ָדה הַּ ת ָכל־ָהעֵּ אֵּ  וְּ

ָדה   4 ָהעֵּ ל  ִתָקהֵּ וַּ תֹו  אֹּ הָוה  יְּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  כַּ ֶׁשה  מֹּ ש  ּיַּעַּ וַּ

ד׃  ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ  ֶאל־ֶפתַּ

הָוה    5 ָדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה יְּ ָדה ֶזה הַּ ֶׁשה ֶאל־ָהעֵּ ֹּאֶמר מֹּ ּי וַּ

ֲעשֹות׃   לַּ

ָתם    6 אֹּ ץ  חַּ ִּירְּ וַּ ֶאת־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאת־אַּ ֶׁשה  מֹּ ב  רֵּ ּיַּקְּ וַּ

ָמִים׃  בַּ

ן עָ   7 ִּיתֵּ ׁש וַּ בֵּ ּיַּלְּ וַּ נֵּט  בְּ תֹו ָבאַּ ר אֹּ גֹּ ּיַּחְּ וַּ ֶנת  ֻכתֹּ ָליו ֶאת־הַּ

תֹו  אֹּ ר  גֹּ ּיַּחְּ וַּ ד  פֹּ ֶאת־ָהאֵּ ָעָליו  ן  ִּיתֵּ וַּ ִעיל  מְּ ֶאת־הַּ תֹו  אֹּ

ד לֹו בֹו׃  פֹּ ֶּיאְּ ד וַּ פֹּ ֶׁשב ָהאֵּ חֵּ  בְּ

ֶׁשן ֶאת־ָהאּוִרים    8 חֹּ ן ֶאל־הַּ ִּיתֵּ ֶׁשן וַּ חֹּ ָּיֶשם ָעָליו ֶאת־הַּ וַּ

ֻתִמים׃  ֶאת־הַּ  וְּ
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ֶנֶפת    9 ִמצְּ ל־הַּ ָּיֶשם עַּ ל־רֹּאׁשֹו וַּ ֶנֶפת עַּ ִמצְּ ָּיֶשם ֶאת־הַּ וַּ

ֲאֶׁשר ִצָּוה   ֶדׁש כַּ קֹּ ָזָהב נֵֶּזר הַּ ת ִציץ הַּ ֶאל־מּול ָפָניו אֵּ

ֶׁשה׃ הָוה ֶאת־מֹּ  יְּ

ָכן   10 ִמׁשְּ ח ֶאת־הַּ ׁשַּ ִּימְּ ָחה וַּ ִמׁשְּ ֶׁשה ֶאת־ֶׁשֶמן הַּ ח מֹּ ִּיקַּ וַּ

ָתם׃ ׁש אֹּ דֵּ קַּ יְּ ֶאת־ָכל־ֲאֶׁשר־בֹו וַּ  וְּ

ֶאת־  11 ח  ׁשַּ ִּימְּ וַּ ָעִמים  פְּ ע  ֶׁשבַּ חַּ  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ עַּ ִמֶמּנּו  ּיַּז  וַּ

ָׁשם׃  דְּ קַּ ּנֹו לְּ ֶאת־כַּ ר וְּ ִכּיֹּ ֶאת־הַּ ָליו וְּ ֶאת־ָכל־כֵּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

תֹו  12 ח אֹּ ׁשַּ ִּימְּ ן וַּ ֲהרֹּ ל רֹּאׁש אַּ ָחה עַּ ִמׁשְּ ק ִמֶשֶמן הַּ ִּיצֹּ  וַּ

ׁשֹו׃  דְּ קַּ  לְּ

ר    13 גֹּ ּיַּחְּ ת וַּ ם ֻכֳתנֹּ ִבׁשֵּ ּיַּלְּ ן וַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ ֶׁשה ֶאת־בְּ ב מֹּ רֵּ ּיַּקְּ וַּ

הָוה  יְּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  כַּ ָבעֹות  ִמגְּ ָלֶהם  ׁש  ּיֲַּחבֹּ וַּ נֵּט  בְּ אַּ ָתם  אֹּ

ֶׁשה׃   ֶאת־מֹּ

ֶאת־   14 ּוָבָניו  ן  ֲהרֹּ אַּ ְך  מֹּ ִּיסְּ וַּ ָטאת  חַּ הַּ ר  פַּ ת  אֵּ ּיַּגֵּׁש  וַּ

ל־רֹּאׁש  יֶהם עַּ דֵּ ָטאת׃יְּ חַּ ר הַּ  פַּ

נֹות    15 רְּ ל־קַּ עַּ ן  ִּיתֵּ וַּ ָדם  ֶאת־הַּ ֶׁשה  מֹּ ח  ִּיקַּ וַּ ָחט  ִּיׁשְּ וַּ

ָדם   ֶאת־הַּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ א ֶאת־הַּ טֵּ חַּ יְּ ָבעֹו וַּ ֶאצְּ חַּ ָסִביב בְּ בֵּ ִמזְּ הַּ

ר ָעָליו׃ פֵּ כַּ הּו לְּ ׁשֵּ דְּ קַּ יְּ חַּ וַּ בֵּ ִמזְּ סֹוד הַּ ק ֶאל־יְּ  ָיצַּ
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ֶלב ֲאֶׁשר  16 חֵּ ח ֶאת־ָכל־הַּ ִּיקַּ ֶתֶרת    וַּ ת יֹּ אֵּ ֶקֶרב וְּ ל־הַּ עַּ

ֶׁשה   מֹּ ר  טֵּ ּיַּקְּ וַּ ֶהן  בְּ ֶאת־ֶחלְּ וְּ ת  ָליֹּ כְּ הַּ י  תֵּ ֶאת־ׁשְּ וְּ ד  ָכבֵּ הַּ

ָחה׃ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ף    17 ׁשֹו ָשרַּ ֶאת־ִפרְּ ָשרֹו וְּ ֶאת־בְּ רֹו וְּ ֶאת־עֹּ ָפר וְּ ֶאת־הַּ וְּ

ֶׁשה׃  הָוה ֶאת־מֹּ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ ֲחֶנה כַּ מַּ ׁש ִמחּוץ לַּ  ָבאֵּ

ב אֵּ   18 רֵּ ּיַּקְּ ן ּוָבָניו ֶאת־ וַּ ֲהרֹּ כּו אַּ מְּ ִּיסְּ וַּ ָלה  יל ָהעֹּ ת אֵּ

ל־רֹּאׁש ָהָאִיל׃ יֶהם עַּ דֵּ  יְּ

חַּ ָסִביב׃  19 בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ָדם עַּ ֶׁשה ֶאת־הַּ ק מֹּ רֹּ ִּיזְּ ָחט וַּ ִּיׁשְּ  וַּ

ֶׁשה ֶאת־ָהרֹּאׁש   20 ר מֹּ טֵּ ּיַּקְּ ָתָחיו וַּ ח ִלנְּ ִיל ִנתַּ ֶאת־ָהאַּ וְּ

ָפֶדר׃  ֶאת־הַּ ָתִחים וְּ ּנְּ ֶאת־הַּ  וְּ

ֶאת־הַּ   21 ר  וְּ טֵּ ּיַּקְּ וַּ ָמִים  בַּ ץ  ָרחַּ ִים  ָרעַּ כְּ ֶאת־הַּ וְּ ֶקֶרב 

חַּ   ־ִניחֹּ יחַּ רֵּ לְּ הּוא  ָלה  עֹּ ָחה  בֵּ ִמזְּ הַּ ִיל  ֶאת־ָכל־ָהאַּ ֶׁשה  מֹּ

ֶׁשה׃ הָוה ֶאת־מֹּ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ יהָוה כַּ  ִאֶשה הּוא לַּ

כּו    22 מְּ ִּיסְּ וַּ ִמֻּלִאים  הַּ יל  אֵּ ִני  שֵּ הַּ ִיל  ֶאת־ָהאַּ ב  רֵּ ּיַּקְּ וַּ

ן ּוָבנָ  ֲהרֹּ ל־רֹּאׁש ָהָאִיל׃אַּ יֶהם עַּ דֵּ  יו ֶאת־יְּ

ן    23 ֲהרֹּ ֶזן־אַּ נּוְך אֹּ ל־תְּ ן עַּ ִּיתֵּ ֶׁשה ִמָדמֹו וַּ ח מֹּ ִּיקַּ ָחט וַּ ִּיׁשְּ וַּ

ָמִנית׃  יְּ לֹו הַּ גְּ ֶהן רַּ ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ ֶהן ָידֹו הַּ ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ  הַּ

ל־   24 עַּ ָדם  ִמן־הַּ ֶׁשה  מֹּ ן  ִּיתֵּ וַּ ן  ֲהרֹּ אַּ נֵּי  ֶאת־בְּ ב  רֵּ ּיַּקְּ וַּ

ֶהן  תְּ  ל־בֹּ עַּ וְּ ָמִנית  יְּ הַּ ָיָדם  ֶהן  ל־בֹּ עַּ וְּ ָמִנית  יְּ הַּ ָנם  ָאזְּ נּוְך 
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חַּ  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ עַּ ָדם  ֶאת־הַּ ֶׁשה  מֹּ ק  רֹּ ִּיזְּ וַּ ָמִנית  יְּ הַּ ָלם  גְּ רַּ

 ָסִביב׃ 

ֶלב    25 חֵּ ֶאת־ָכל־הַּ וְּ ָיה  לְּ ֶאת־ָהאַּ וְּ ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ ח  ִּיקַּ וַּ

תֵּ  ֶאת־ׁשְּ ד וְּ ָכבֵּ ֶתֶרת הַּ ת יֹּ אֵּ ֶקֶרב וְּ ל־הַּ ת  ֲאֶׁשר עַּ ָליֹּ כְּ י הַּ

ָּיִמין׃ ת ׁשֹוק הַּ אֵּ ֶהן וְּ בְּ ֶאת־ֶחלְּ  וְּ

ָצה   26 מַּ ת  ּלַּ חַּ ח  ָלקַּ הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ֲאֶׁשר  צֹות  מַּ הַּ ל  ּוִמסַּ

ל־  עַּ ָּיֶשם  וַּ ֶאָחד  ָרִקיק  וְּ ת  חַּ אַּ ֶׁשֶמן  ֶלֶחם  ת  ּלַּ חַּ וְּ ת  חַּ אַּ

ָּיִמין׃  ל ׁשֹוק הַּ עַּ ֲחָלִבים וְּ  הַּ

ֲהרֹּ   27 י אַּ פֵּ ל כַּ ל עַּ כֹּ ן ֶאת־הַּ ִּיתֵּ ָּיֶנף  וַּ י ָבָניו וַּ פֵּ ל כַּ עַּ ן וְּ

הָוה׃  נֵּי יְּ נּוָפה ִלפְּ ָתם תְּ  אֹּ

ָחה   28 בֵּ ִמזְּ הַּ ר  טֵּ ּיַּקְּ וַּ יֶהם  פֵּ כַּ ל  עַּ מֵּ ָתם  אֹּ ֶׁשה  מֹּ ח  ִּיקַּ וַּ

יהָוה׃  חַּ ִאֶשה הּוא לַּ יחַּ ִניחֹּ רֵּ ם לְּ ָלה ִמֻּלִאים הֵּ ל־ָהעֹּ  עַּ

נֵּ   29 נּוָפה ִלפְּ הּו תְּ ִניפֵּ יְּ ֶׁשה ֶאת־ֶהָחֶזה וַּ ח מֹּ ִּיקַּ הָוה  וַּ י יְּ

הָוה  יְּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  כַּ ָמָנה  לְּ ָהָיה  ֶׁשה  מֹּ לְּ ִמֻּלִאים  הַּ יל  אֵּ מֵּ

ֶׁשה׃   ֶאת־מֹּ

ל־   30 ֲאֶׁשר עַּ ָדם  ּוִמן־הַּ ָחה  ִמׁשְּ ִמֶשֶמן הַּ ֶׁשה  ח מֹּ ִּיקַּ וַּ

י   דֵּ ל־ִבגְּ עַּ ל־ָבָניו וְּ עַּ ָגָדיו וְּ ל־בְּ ן עַּ ֲהרֹּ ל־אַּ ּיַּז עַּ וַּ חַּ  בֵּ ִמזְּ הַּ

ִאתֹו   ֶאת־ָבָניו  ָבָניו  וְּ ָגָדיו  ֶאת־בְּ ן  ֲהרֹּ ֶאת־אַּ ׁש  דֵּ קַּ יְּ וַּ

י ָבָניו ִאתֹו׃  דֵּ ֶאת־ִבגְּ  וְּ
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ֶאת־   31 לּו  שְּ בַּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה  מֹּ ֹּאֶמר  ּי וַּ

ֶּלֶחם   ֶאת־הַּ תֹו וְּ לּו אֹּ ָׁשם תֹּאכְּ ד וְּ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ָבָשר ֶפתַּ הַּ

יתִ  ֲאֶׁשר ִצּוֵּ ִמֻּלִאים כַּ ל הַּ סַּ ן ּוָבָניו  ֲאֶׁשר בְּ ֲהרֹּ ר אַּ אמֹּ י לֵּ

ֻלהּו׃  ֹּאכְּ  י

פּו׃  32 רֹּ ׁש ִתשְּ ָּלֶחם ָבאֵּ ָבָשר ּובַּ ּנֹוָתר בַּ הַּ  וְּ

ד יֹום    33 ת ָיִמים עַּ עַּ אּו ִׁשבְּ צְּ ֹּא תֵּ ד ל ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ּוִמֶפתַּ

ֶכם׃  א ֶאת־ֶידְּ ּלֵּ מַּ ת ָיִמים יְּ עַּ יֶכם ִכי ִׁשבְּ י ִמֻּלאֵּ מֵּ לֹּאת יְּ  מְּ

ּיֹום  34 ֲאֶׁשר ָעָשה בַּ ר    כַּ פֵּ כַּ ֲעשֹּת לְּ הָוה לַּ יְּ ִצָּוה  ֶזה  הַּ

יֶכם׃  ֲעלֵּ

ת ָיִמים    35 עַּ ָלה ִׁשבְּ יְּ בּו יֹוָמם ָולַּ ׁשְּ ד תֵּ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ּוֶפתַּ

ן   ִכי־כֵּ ָתמּותּו  ֹּא  ל וְּ הָוה  יְּ ֶמֶרת  ֶאת־ִמׁשְּ ֶתם  רְּ מַּ ּוׁשְּ

יִתי׃   ֻצּוֵּ

ֲאֶׁשר־ִצָּוה    36 ָבִרים  דְּ ָכל־הַּ ת  אֵּ ּוָבָניו  ן  ֲהרֹּ אַּ ש  ּיַּעַּ וַּ

ה ֶׁשה׃יְּ יַּד־מֹּ   ָוה בְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 9 

ָבָניו    1 ּולְּ ן  ֲהרֹּ אַּ לְּ ֶׁשה  מֹּ ָקָרא  ִמיִני  שְּ הַּ ּיֹום  בַּ ִהי  יְּ וַּ

ל׃ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ִזקְּ  ּולְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶגל    2 עֵּ ָך  ח־לְּ קַּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֹּאֶמר  ּי ָטאת וַּ חַּ לְּ ֶבן־ָבָקר 

הָוה׃ נֵּי יְּ ב ִלפְּ רֵּ קְּ הַּ ִמיִמם וְּ ָלה תְּ עֹּ ִיל לְּ אַּ  וְּ

ִעיר־ִעִזים    3 שְּ חּו  קְּ ר  אמֹּ לֵּ ר  בֵּ דַּ תְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ וְּ

ָלה׃ עֹּ ִמיִמם לְּ נֵּי־ָׁשָנה תְּ ֶגל ָוֶכֶבש בְּ עֵּ ָטאת וְּ חַּ  לְּ

ּו  4 הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ חַּ  בֹּ ִלזְּ ָלִמים  ִלׁשְּ ִיל  ָואַּ ׁשֹור  ָחה וְּ ִמנְּ

יֶכם׃ ָאה ֲאלֵּ הָוה ִנרְּ ּיֹום יְּ ָשֶמן ִכי הַּ לּוָלה בַּ  בְּ

ד    5 מֹועֵּ ֶהל  אֹּ נֵּי  ֶאל־פְּ ֶׁשה  מֹּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ת  אֵּ חּו  ִּיקְּ וַּ

הָוה׃ נֵּי יְּ דּו ִלפְּ מְּ ּיַּעַּ ָדה וַּ בּו ָכל־ָהעֵּ רְּ ִּיקְּ  וַּ

יֵָּרא    6 ֲעשּו וְּ הָוה תַּ ָדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה יְּ ֶׁשה ֶזה הַּ ֹּאֶמר מֹּ ּי וַּ

הָוה׃אֲ  בֹוד יְּ יֶכם כְּ  לֵּ

ה ֶאת־  7 ֲעשֵּ חַּ וַּ בֵּ ִמזְּ ב ֶאל־הַּ רַּ ן קְּ ֲהרֹּ ֶׁשה ֶאל־אַּ ֹּאֶמר מֹּ ּי וַּ

ה  ֲעשֵּ וַּ ָהָעם  ד  עַּ ּובְּ ָך  דְּ עַּ בַּ ר  פֵּ כַּ וְּ ָלֶתָך  ֶאת־עֹּ וְּ ָך  ָטאתְּ חַּ

הָוה׃ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ ֲעָדם כַּ ר בַּ פֵּ כַּ ן ָהָעם וְּ בַּ  ֶאת־ָקרְּ

חַּ   8 בֵּ ִמזְּ ן ֶאל־הַּ ֲהרֹּ ב אַּ רַּ ִּיקְּ ָטאת וַּ חַּ ֶגל הַּ ט ֶאת־עֵּ חַּ ִּיׁשְּ  וַּ

 ֲאֶׁשר־לֹו׃ 

ָבעֹו   9 ֶאצְּ ל  בֹּ ִּיטְּ וַּ ָליו  אֵּ ָדם  ֶאת־הַּ ן  ֲהרֹּ אַּ נֵּי  בְּ ִרבּו  ּיַּקְּ וַּ

סֹוד   ק ֶאל־יְּ ָדם ָיצַּ ֶאת־הַּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ נֹות הַּ רְּ ל־קַּ ן עַּ ִּיתֵּ ָדם וַּ בַּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ  הַּ
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ֶתֶרת    10 ּיֹּ ֶאת־הַּ וְּ ת  ָליֹּ כְּ ֶאת־הַּ וְּ ֶלב  חֵּ ֶאת־הַּ ד  וְּ ָכבֵּ ִמן־הַּ

הָוה ֶאת־  יְּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  כַּ ָחה  בֵּ ִמזְּ ִטיר הַּ ִהקְּ ָטאת  חַּ ִמן־הַּ

ֶׁשה׃   מֹּ

ֲחֶנה׃  11 מַּ ׁש ִמחּוץ לַּ ף ָבאֵּ ֶאת־ָהעֹור ָשרַּ ָבָשר וְּ ֶאת־הַּ  וְּ

ָליו ֶאת־   12 ן אֵּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ ִצאּו בְּ ּיַּמְּ וַּ ָלה  ט ֶאת־ָהעֹּ חַּ ִּיׁשְּ וַּ

חַּ  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ הּו עַּ קֵּ רְּ ִּיזְּ ָדם וַּ  ָסִביב׃ הַּ

ֶאת־ָהרֹּאׁש   13 וְּ ָתֶחיָה  ִלנְּ ָליו  אֵּ ִציאּו  ִהמְּ ָלה  ֶאת־ָהעֹּ וְּ

׃ חַּ בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ר עַּ טֵּ ּיַּקְּ  וַּ

ל־   14 עַּ ר  טֵּ ּיַּקְּ וַּ ָרָעִים  כְּ ֶאת־הַּ וְּ ֶקֶרב  ֶאת־הַּ ץ  חַּ ִּירְּ וַּ

ָחה׃ בֵּ ִמזְּ ָלה הַּ  ָהעֹּ

ָטאת   15 חַּ ִעיר הַּ ח ֶאת־שְּ ִּיקַּ וַּ ָהָעם  ן  בַּ ָקרְּ ת  ב אֵּ רֵּ ּיַּקְּ וַּ

הּו ָכִראׁשֹון׃  אֵּ טְּ חַּ יְּ הּו וַּ ָחטֵּ ִּיׁשְּ  ֲאֶׁשר ָלָעם וַּ

ָפט׃  16 ִמׁשְּ ּיֲַּעֶשָה כַּ ָלה וַּ ב ֶאת־ָהעֹּ רֵּ ּיַּקְּ  וַּ

ל־   17 ר עַּ טֵּ ּיַּקְּ פֹו ִמֶמָּנה וַּ א כַּ ּלֵּ מַּ יְּ ָחה וַּ ִמנְּ ב ֶאת־הַּ רֵּ ּיַּקְּ וַּ

ֶקר׃ בֹּ ת הַּ לַּ ד עֹּ בַּ חַּ ִמּלְּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ֶאת־הָ   18 שֹור וְּ ט ֶאת־הַּ חַּ ִּיׁשְּ ָלִמים ֲאֶׁשר  וַּ שְּ ח הַּ ִיל ֶזבַּ אַּ

ל־  הּו עַּ קֵּ רְּ ִּיזְּ ָליו וַּ ָדם אֵּ ן ֶאת־הַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ ִצאּו בְּ ּיַּמְּ ָלָעם וַּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ  הַּ
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ָיה   19 לְּ ָהאַּ ִיל  ּוִמן־ָהאַּ שֹור  ִמן־הַּ ֲחָלִבים  ֶאת־הַּ וְּ

ד׃ ָכבֵּ ֶתֶרת הַּ יֹּ ת וְּ ָליֹּ כְּ הַּ ֶסה וְּ כַּ מְּ הַּ  וְּ

ֲחָלבִ   20 ָּיִשימּו ֶאת־הַּ ֲחָלִבים וַּ ר הַּ טֵּ ּיַּקְּ ל־ֶהָחזֹות וַּ ים עַּ

ָחה׃ בֵּ ִמזְּ  הַּ

נּוָפה    21 ן תְּ ֲהרֹּ ִניף אַּ ָּיִמין הֵּ ת ׁשֹוק הַּ אֵּ ת ֶהָחזֹות וְּ אֵּ וְּ

ֶׁשה׃ ֲאֶׁשר ִצָּוה מֹּ הָוה כַּ נֵּי יְּ  ִלפְּ

ּיֵֶּרד    22 וַּ ם  כֵּ ָברְּ יְּ וַּ ֶאל־ָהָעם  ֶאת־ָידֹו  ן  ֲהרֹּ אַּ ִּיָשא  וַּ

שְּ  הַּ ָלה וְּ ָהעֹּ ָטאת וְּ חַּ ֲעשֹּת הַּ  ָלִמים׃מֵּ

ָבֲרכּו    23 יְּ אּו וַּ ּיֵּצְּ ד וַּ ֶהל מֹועֵּ ן ֶאל־אֹּ ֲהרֹּ אַּ ֶׁשה וְּ ָּיבֹּא מֹּ וַּ

הָוה ֶאל־ָכל־ָהָעם׃ בֹוד־יְּ ּיֵָּרא כְּ  ֶאת־ָהָעם וַּ

חַּ ֶאת־  24 בֵּ ִמזְּ ל־הַּ ל עַּ הָוה וַּתֹּאכַּ נֵּי יְּ ׁש ִמִּלפְּ א אֵּ צֵּ תֵּ וַּ

ּיִ  ּנּו וַּ ָּירֹּ א ָכל־ָהָעם וַּ ּיַּרְּ ֲחָלִבים וַּ ֶאת־הַּ ָלה וְּ ל־ ָהעֹּ לּו עַּ פְּ

נֵּיֶהם׃   פְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

Levítico Hebraico Capítulo 10 

נּו    1 ִּיתְּ ָתתֹו וַּ חְּ ֲאִביהּוא ִאיׁש מַּ ן ָנָדב וַּ ֲהרֹּ נֵּי־אַּ חּו בְּ ִּיקְּ וַּ

ֶרת   טֹּ ָּיִשימּו ָעֶליָה קְּ ׁש וַּ ן אֵּ ׁש  ָבהֵּ הָוה אֵּ נֵּי יְּ ִרבּו ִלפְּ ּיַּקְּ וַּ

ָתם׃  ֹּא ִצָּוה אֹּ  ָזָרה ֲאֶׁשר ל

https://adilsoncardoso.com/
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נֵּי    2 ָּיֻמתּו ִלפְּ ל אֹוָתם וַּ הָוה וַּתֹּאכַּ נֵּי יְּ ׁש ִמִּלפְּ א אֵּ צֵּ תֵּ וַּ

הָוה׃  יְּ

ר   3 אמֹּ הָוה לֵּ ן הּוא ֲאֶׁשר־ִדֶבר יְּ ֲהרֹּ ֶׁשה ֶאל־אַּ ֹּאֶמר מֹּ ּי וַּ

נֵּי ָכל־ָהָעם ֶאכָ  ל־פְּ עַּ ׁש וְּ י ֶאָקדֵּ בַּ רֹּ ן׃ִבקְּ ֲהרֹּ ם אַּ ִּידֹּ ד וַּ   בֵּ

ד    4 ל דֹּ נֵּי ֻעִזיאֵּ ָצָפן בְּ ֶאל ֶאלְּ ל וְּ ֶׁשה ֶאל־ִמיָׁשאֵּ ָרא מֹּ ִּיקְּ וַּ

נֵּי־  ת פְּ אֵּ יֶכם מֵּ אּו ֶאת־ֲאחֵּ בּו שְּ ֶהם ִקרְּ ֹּאֶמר ֲאלֵּ ּי ן וַּ ֲהרֹּ אַּ

ֲחֶנה׃  מַּ ֶדׁש ֶאל־ִמחּוץ לַּ קֹּ  הַּ

חֲ   5 מַּ ָתם ֶאל־ִמחּוץ לַּ ֻכֳתנֹּ ִּיָשֻאם בְּ בּו וַּ רְּ ִּיקְּ ֲאֶׁשר וַּ ֶנה כַּ

ֶׁשה׃  ִדֶבר מֹּ

ָבָניו    6 ִאיָתָמר  ּולְּ ָעָזר  ֶאלְּ ּולְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה  מֹּ ֹּאֶמר  ּי וַּ

ֹּא ָתֻמתּו   ל מּו וְּ רֹּ ֹּא־ִתפְּ יֶכם ל דֵּ ָרעּו ּוִבגְּ ל־ִתפְּ יֶכם אַּ ָראׁשֵּ

כּו  ל ִיבְּ ָראֵּ ית ִישְּ יֶכם ָכל־בֵּ ֲאחֵּ וַּ ף  צֹּ ָדה ִיקְּ ל ָכל־ָהעֵּ עַּ וְּ

ָפה ֲאֶׁשר שָ  רֵּ שְּ הָוה׃ֶאת־הַּ ף יְּ  רַּ

ִכי־ֶׁשֶמן   7 ֶפן־ָתֻמתּו  אּו  צְּ תֵּ ֹּא  ל ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ ח  ּוִמֶפתַּ

ֶׁשה׃ ר מֹּ בַּ ּיֲַּעשּו ִכדְּ יֶכם וַּ הָוה ֲעלֵּ ת יְּ חַּ   ִמׁשְּ

ר׃ 8 אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ הָוה ֶאל־אַּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ֲאֶכם ֶאל־   9 בֹּ ָתה ּוָבֶניָך ִאָתְך בְּ תְּ אַּ ׁשְּ ל־תֵּ ָכר אַּ ׁשֵּ יִַּין וְּ

ד ֶהל מֹועֵּ יֶכם׃   אֹּ תֵּ רֹּ דֹּ ת עֹוָלם לְּ ֹּא ָתֻמתּו ֻחקַּ ל  וְּ
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ין    10 א ּובֵּ ָטמֵּ ין הַּ ל ּובֵּ חֹּ ין הַּ ֶדׁש ּובֵּ קֹּ ין הַּ ִדיל בֵּ בְּ ּוֲלהַּ

ָטהֹור׃   הַּ

ֲאֶׁשר   11 ֻחִקים  ָכל־הַּ ת  אֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאת־בְּ ת  הֹורֹּ ּולְּ

ֶׁשה׃ יַּד־מֹּ יֶהם בְּ הָוה ֲאלֵּ  ִדֶבר יְּ

ן  12 ֲהרֹּ ֶׁשה ֶאל־אַּ ר מֹּ בֵּ דַּ יְּ ֶאל־ִאיָתָמר    וַּ ָעָזר וְּ ֶאל ֶאלְּ וְּ

הָוה  י יְּ ִאשֵּ ּנֹוֶתֶרת מֵּ ָחה הַּ ִמנְּ חּו ֶאת־הַּ ּנֹוָתִרים קְּ ָבָניו הַּ

ֶדׁש ָקָדִׁשים ִהוא׃ חַּ ִכי קֹּ בֵּ ִמזְּ ֶצל הַּ צֹות אֵּ לּוָה מַּ ִאכְּ  וְּ

ָחק־ָבֶניָך    13 וְּ ָך  ָחקְּ ִכי  ׁש  ָקדֹּ ָמקֹום  בְּ ָתּה  אֹּ ֶתם  לְּ ֲאכַּ וַּ

הוָ  י יְּ ִאשֵּ יִתי׃ִהוא מֵּ ן ֻצּוֵּ  ה ִכי־כֵּ

לּו   14 תֹּאכְּ רּוָמה  תְּ הַּ ׁשֹוק  ת  אֵּ וְּ נּוָפה  תְּ הַּ ֲחזֵּה  ת  אֵּ וְּ

ָחק־  ָך וְּ ֶתיָך ִאָתְך ִכי־ָחקְּ נֹּ ָתה ּוָבֶניָך ּובְּ ָמקֹום ָטהֹור אַּ בְּ

ל׃ ָראֵּ נֵּי ִישְּ י בְּ מֵּ לְּ י ׁשַּ חֵּ נּו ִמִזבְּ  ָבֶניָך ִנתְּ

ֲחזֵּה    15 וַּ רּוָמה  תְּ הַּ ֲחָלִבים  ׁשֹוק  הַּ י  ִאשֵּ ל  עַּ נּוָפה  תְּ הַּ

ָך  ָבֶניָך ִאתְּ ָך ּולְּ ָהָיה לְּ הָוה וְּ נֵּי יְּ נּוָפה ִלפְּ ָהִניף תְּ ָיִביאּו לְּ

הָוה׃  ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ ָחק־עֹוָלם כַּ  לְּ

ִהּנֵּה שָֹּרף   16 ֶׁשה וְּ ׁש מֹּ ׁש ָדרַּ ָטאת ָדרֹּ חַּ ִעיר הַּ ת שְּ אֵּ וְּ

בְּ  ל־ִאיָתָמר  עַּ וְּ ָעָזר  ל־ֶאלְּ עַּ ף  צֹּ ִּיקְּ ּנֹוָתִרם  וַּ הַּ ן  ֲהרֹּ אַּ נֵּי 

ר׃ אמֹּ  לֵּ
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ֶדׁש ִכי   17 קֹּ קֹום הַּ ָטאת ִבמְּ חַּ ֶתם ֶאת־הַּ לְּ ֹּא־ֲאכַּ דּועַּ ל מַּ

ֶאת־ֲעֹון   את  ָלשֵּ ָלֶכם  ן  ָנתַּ ָתּה  אֹּ וְּ ִהוא  ָקָדִׁשים  ֶדׁש  קֹּ

הָוה׃ נֵּי יְּ יֶהם ִלפְּ ר ֲעלֵּ פֵּ כַּ ָדה לְּ  ָהעֵּ

ִניָמה  18 פְּ ֶדׁש  קֹּ ֶאל־הַּ ֶאת־ָדָמּה  לֹּא־הּוָבא  ן  ָאכֹול    הֵּ

יִתי׃  ֲאֶׁשר ִצּוֵּ ֶדׁש כַּ קֹּ ָתּה בַּ לּו אֹּ  תֹּאכְּ

ֶאת־   19 ִריבּו  ִהקְּ ּיֹום  הַּ ן  הֵּ ֶׁשה  ֶאל־מֹּ ן  ֲהרֹּ אַּ ר  בֵּ דַּ יְּ וַּ

ֶּלה  ִתי ָכאֵּ ֶראָנה אֹּ ִתקְּ הָוה וַּ נֵּי יְּ ָלָתם ִלפְּ ֶאת־עֹּ ָטאָתם וְּ חַּ

הָוה׃ ינֵּי יְּ עֵּ ב בְּ ִּייטַּ ּיֹום הַּ ָטאת הַּ ִתי חַּ לְּ ָאכַּ  וְּ

מַּ   20 ִּיׁשְּ יָניו׃וַּ עֵּ ב בְּ ִּייטַּ ֶׁשה וַּ   ע מֹּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 11 

ֶהם׃ 1 ר ֲאלֵּ אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה וְּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ֹּאת    2 ז ר  אמֹּ לֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ רּו  בְּ ֲאֶׁשר דַּ ָּיה  חַּ הַּ

ל־ָהָאֶרץ׃  ָמה ֲאֶׁשר עַּ הֵּ בְּ לּו ִמָכל־הַּ  תֹּאכְּ

ָרה   3 ת גֵּ ֲעלַּ ת מַּ ָרסֹּ ע פְּ ת ֶׁשסַּ עַּ סַּ ׁשֹּ ָסה וְּ רְּ ֶרֶסת פַּ פְּ ל מַּ כֹּ

לּו׃ ָתּה תֹּאכֵּ ָמה אֹּ הֵּ בְּ  בַּ

https://adilsoncardoso.com/
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י    4 ִריסֵּ פְּ ּוִממַּ ָרה  גֵּ הַּ י  ֲעלֵּ ִממַּ לּו  תֹּאכְּ ֹּא  ל ֶאת־ֶזה  ְך  אַּ

ָגָמל ִכי־מַּ  ָסה ֶאת־הַּ רְּ פַּ יֶנּנּו  הַּ ָסה אֵּ רְּ ָרה הּוא ּופַּ ה גֵּ ֲעלֵּ

א הּוא ָלֶכם׃  ִריס ָטמֵּ פְּ  מַּ

ִריס    5 ֹּא יַּפְּ ָסה ל רְּ ָרה הּוא ּופַּ ה גֵּ ֲעלֵּ ָשָפן ִכי־מַּ ֶאת־הַּ וְּ

א הּוא ָלֶכם׃  ָטמֵּ

ֹּא    6 ל ָסה  רְּ ּופַּ ִהוא  ָרה  גֵּ ת  ֲעלַּ ִכי־מַּ ֶנֶבת  רְּ ֶאת־ָהאַּ וְּ

ָאה ִהוא ָלֶכם׃ מֵּ ִריָסה טְּ  ִהפְּ

כִ   7 ֲחִזיר  ֶאת־הַּ ע  וְּ ֶׁשסַּ ע  סַּ ׁשֹּ וְּ הּוא  ָסה  רְּ פַּ ִריס  פְּ י־מַּ

א הּוא ָלֶכם׃ ֹּא־ִיָגר ָטמֵּ ָרה ל הּוא גֵּ ָסה וְּ רְּ  פַּ

ם    8 ִאים הֵּ מֵּ ֹּא ִתָגעּו טְּ ָלָתם ל ִנבְּ לּו ּובְּ ֹּא תֹּאכֵּ ָשָרם ל ִמבְּ

 ָלֶכם׃ 

נִַּפיר    9 ל ֲאֶׁשר־לֹו סְּ ָמִים כֹּ ל ֲאֶׁשר בַּ לּו ִמכֹּ ֶאת־ֶזה תֹּאכְּ

ֶקֶשת בַּ  שְּ קַּ לּו׃ וְּ ָתם תֹּאכֵּ ָחִלים אֹּ ּנְּ ּיִַּמים ּובַּ ִים בַּ  מַּ

ּיִַּמים   10 בַּ ֶקֶשת  שְּ קַּ וְּ נִַּפיר  סְּ ין־לֹו  אֵּ ֲאֶׁשר  ל  כֹּ וְּ

ֲאֶׁשר   ָּיה  חַּ הַּ ֶנֶפׁש  ל  ּוִמכֹּ ִים  מַּ הַּ ֶׁשֶרץ  ל  ִמכֹּ ָחִלים  ּנְּ ּובַּ

ם ָלֶכם׃ ָמִים ֶׁשֶקץ הֵּ  בַּ

ל  11 ֹּא תֹּאכֵּ ָשָרם ל יּו ָלֶכם ִמבְּ ֶׁשֶקץ ִיהְּ ָלָתם  וְּ ֶאת־ִנבְּ ּו וְּ

צּו׃ קֵּ ׁשַּ  תְּ
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ֶׁשֶקץ   12 ָמִים  בַּ ֶקֶשת  שְּ קַּ וְּ נִַּפיר  סְּ ין־לֹו  אֵּ ֲאֶׁשר  ל  כֹּ

 הּוא ָלֶכם׃ 

ם   13 לּו ֶׁשֶקץ הֵּ ֹּא יֵָּאכְּ צּו ִמן־ָהעֹוף ל קְּ ׁשַּ ֶּלה תְּ ֶאת־אֵּ וְּ

ִנָּיה׃  ת ָהָעזְּ אֵּ ֶפֶרס וְּ ֶאת־הַּ ֶּנֶׁשר וְּ  ֶאת־הַּ

ָּיה  14 ֶאת־ָהאַּ ָדָאה וְּ ֶאת־הַּ ִמיָנּה׃ וְּ  לְּ

ִמינֹו׃  15 ב לְּ רֵּ ת ָכל־עֹּ  אֵּ

ֶאת־   16 ף וְּ ָשחַּ ֶאת־הַּ ָמס וְּ חְּ תַּ ֶאת־הַּ ּיֲַּעָנה וְּ ת הַּ ת בַּ אֵּ וְּ

ִמינֵּהּו׃  ּנֵּץ לְּ  הַּ

ׁשּוף׃   17 ּיַּנְּ ֶאת־הַּ ָשָלְך וְּ ֶאת־הַּ כֹוס וְּ ֶאת־הַּ  וְּ

ֶאת־ָהָרָחם׃  18 ָקָאת וְּ ֶאת־הַּ ֶׁשֶמת וְּ ִתנְּ ֶאת־הַּ  וְּ

ת    19 אֵּ ֶאת־ וְּ ת וְּ דּוִכיפַּ ֶאת־הַּ ִמיָנּה וְּ ֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה לְּ הַּ

ף׃ ּלֵּ  ָהֲעטַּ

ע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם׃   20 בַּ רְּ ל־אַּ ְך עַּ לֵּ הֹּ ל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף הַּ  כֹּ

ל־   21 ְך עַּ לֵּ הֹּ ל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף הַּ לּו ִמכֹּ ְך ֶאת־ֶזה תֹּאכְּ אַּ

ן  ר ָבהֵּ נַּתֵּ ָליו לְּ גְּ רַּ ל לְּ עַּ ִים ִממַּ ָרעַּ ֹּא כְּ ע ֲאֶׁשר־ל בַּ רְּ ל־   אַּ עַּ

 ָהָאֶרץ׃
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ֶאת־   22 וְּ ִמינֹו  ֶבה לְּ רְּ לּו ֶאת־ָהאַּ ֶהם תֹּאכֵּ ֶּלה מֵּ ֶאת־אֵּ

ֶאת־ֶהָחָגב   וְּ ִמינֵּהּו  לְּ ל  גֹּ רְּ חַּ ֶאת־הַּ וְּ ִמינֵּהּו  לְּ ָעם  ָסלְּ הַּ

ִמינֵּהּו׃   לְּ

ָלִים ֶׁשֶקץ הּוא    23 גְּ ע רַּ בַּ רְּ ל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶׁשר־לֹו אַּ כֹּ וְּ

 ָלֶכם׃ 

ָכל־הַּ   24 ָמאּו  ִתטַּ ֶּלה  אֵּ ד־ּולְּ עַּ ָמא  ִיטְּ ָלָתם  ִנבְּ בְּ עַּ  גֵּ ּנֹּ

 ָהָעֶרב׃ 

ד־  25 עַּ א  ָטמֵּ וְּ ָגָדיו  בְּ ס  בֵּ כַּ יְּ ָלָתם  ִמִּנבְּ א  שֵּ ּנֹּ ָכל־הַּ וְּ

 ָהָעֶרב׃ 

ע    26 ֶׁשסַּ וְּ ָסה  רְּ פַּ ֶרֶסת  פְּ מַּ ִהוא  ֲאֶׁשר  ָמה  הֵּ בְּ ָכל־הַּ לְּ

ָלֶכם  ם  הֵּ ִאים  מֵּ טְּ ֲעָלה  מַּ יֶנָּנה  אֵּ ָרה  גֵּ וְּ ת  עַּ סַּ ׁשֹּ יֶנָּנה  אֵּ

עַּ בָ  גֵּ ּנֹּ ָמא׃ ָכל־הַּ  ֶהם ִיטְּ

ע    27 בַּ רְּ ל־אַּ ֶלֶכת עַּ הֹּ ָּיה הַּ חַּ ָכל־הַּ ָפיו בְּ ל־כַּ ְך עַּ ל הֹולֵּ כֹּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  ָמא עַּ ָלָתם ִיטְּ ִנבְּ עַּ בְּ גֵּ ּנֹּ ם ָלֶכם ָכל־הַּ ִאים הֵּ מֵּ  טְּ

ד־ָהָעֶרב   28 א עַּ ָטמֵּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ָלָתם יְּ א ֶאת־ִנבְּ שֵּ ּנֹּ הַּ וְּ

ָמה ָלֶכם׃ ִאים הֵּ מֵּ   טְּ

ֶזה ָלֶכם  29 ֶלד    וְּ חֹּ ל־ָהָאֶרץ הַּ ץ עַּ רֵּ שֹּ ֶשֶרץ הַּ א בַּ ָטמֵּ הַּ

ִמינֵּהּו׃  ָצב לְּ הַּ ָבר וְּ כְּ ָהעַּ  וְּ

ָׁשֶמת׃  30 ִתנְּ הַּ ֶמט וְּ חֹּ הַּ ָטָאה וְּ ּלְּ הַּ חַּ וְּ כֹּ הַּ ָהֲאָנָקה וְּ  וְּ
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ָבֶהם   31 עַּ  גֵּ ּנֹּ ָשֶרץ ָכל־הַּ ָכל־הַּ ָלֶכם בְּ ִאים  מֵּ טְּ ֶּלה הַּ אֵּ

ד־ָהָעֶרב׃  ָמא עַּ ָתם ִיטְּ מֹּ  בְּ

ל    32 כֹּ ִמָכל־ וְּ ָמא  ִיטְּ ָתם  מֹּ בְּ ֶהם  מֵּ ל־ָעָליו  ֲאֶׁשר־ִיפֹּ

ִלי ֲאֶׁשר־יֵָּעֶשה  ץ אֹו ֶבֶגד אֹו־עֹור אֹו ָשק ָכל־כְּ ִלי־עֵּ כְּ

ר׃ ָטהֵּ ד־ָהֶעֶרב וְּ א עַּ ָטמֵּ ִים יּוָבא וְּ מַּ ָלאָכה ָבֶהם בַּ  מְּ

ל    33 כֹּ ֶאל־תֹוכֹו  ֶהם  מֵּ ל  ֲאֶׁשר־ִיפֹּ ִלי־ֶחֶרש  ָכל־כְּ וְּ

תֹוכֹו רּו׃  ֲאֶׁשר בְּ בֹּ תֹו ִתׁשְּ אֹּ ָמא וְּ  ִיטְּ

ִים   34 מַּ ָעָליו  ָיבֹוא  ֲאֶׁשר  ל  יֵָּאכֵּ ֲאֶׁשר  ֶכל  ִמָכל־ָהאֹּ

ָמא׃  ִלי ִיטְּ ָכל־כְּ ֶקה ֲאֶׁשר ִיָשֶתה בְּ ׁשְּ ָכל־מַּ ָמא וְּ  ִיטְּ

ִים   35 ִכירַּ ּנּור וְּ ָמא תַּ ָלָתם ָעָליו ִיטְּ ל ִמִּנבְּ ל ֲאֶׁשר־ִיפֹּ כֹּ וְּ

ִאים יִ  מֵּ ם ּוטְּ ִאים הֵּ מֵּ יּו ָלֶכם׃ יָֻתץ טְּ  הְּ

עַּ    36 גֵּ נֹּ וְּ ָטהֹור  ֶיה  ִיהְּ ִים  וֵּה־מַּ ִמקְּ ּובֹור  ָין  עְּ מַּ ְך  אַּ

ָמא׃ ָלָתם ִיטְּ ִנבְּ  בְּ

עַּ    37 ִיָזרֵּ ֲאֶׁשר  זֵּרּועַּ  ע  ל־ָכל־ֶזרַּ ָלָתם עַּ ִמִּנבְּ ל  ִיפֹּ ִכי  וְּ

 ָטהֹור הּוא׃ 

א    38 ָעָליו ָטמֵּ ָלָתם  ל ִמִּנבְּ ָנפַּ וְּ ע  ל־ֶזרַּ ִים עַּ ן־מַּ יֻתַּ ִכי  וְּ

  הּוא ָלֶכם׃

ָלה   39 ָאכְּ לְּ ָלֶכם  ֲאֶׁשר־ִהיא  ָמה  הֵּ בְּ ִמן־הַּ ָימּות  ִכי  וְּ

ד־ָהָעֶרב׃ ָמא עַּ ָלָתּה ִיטְּ ִנבְּ עַּ בְּ גֵּ ּנֹּ  הַּ
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ד־ָהָעֶרב    40 עַּ א  ָטמֵּ וְּ ָגָדיו  בְּ ס  בֵּ כַּ יְּ ָלָתּה  ִמִּנבְּ ל  כֵּ ָהאֹּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  א עַּ ָטמֵּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ָלָתּה יְּ א ֶאת־ִנבְּ שֵּ ּנֹּ הַּ  וְּ

ֶשֶר   41 ָכל־הַּ ֹּא וְּ ל הּוא  ֶׁשֶקץ  ל־ָהָאֶרץ  עַּ ץ  רֵּ שֹּ הַּ ץ 

ל׃  יֵָּאכֵּ

ד ָכל־   42 ע עַּ בַּ רְּ ל־אַּ ְך עַּ ל הֹולֵּ כֹּ ל־ָגחֹון וְּ ְך עַּ ל הֹולֵּ כֹּ

ֹּא  ל ל־ָהָאֶרץ  עַּ ץ  רֵּ שֹּ הַּ ֶשֶרץ  ָכל־הַּ לְּ ִים  לַּ גְּ רַּ ה  בֵּ רְּ מַּ

ם׃ לּום ִכי־ֶׁשֶקץ הֵּ  תֹּאכְּ

יֶכם    43 תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ צּו  קְּ ׁשַּ ל־תְּ ץ  אַּ רֵּ שֹּ הַּ ֶשֶרץ  ָכל־הַּ בְּ

ֶתם ָבם׃ מֵּ ִנטְּ אּו ָבֶהם וְּ מְּ ֹּא ִתטַּ ל  וְּ

ִייֶתם    44 ִוהְּ ֶתם  ִדׁשְּ קַּ ִהתְּ וְּ יֶכם  ֱאֹלהֵּ הָוה  יְּ ֲאִני  ִכי 

יֶכם  תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ אּו  מְּ טַּ תְּ ֹּא  ל וְּ ָאִני  ָקדֹוׁש  ִכי  ִׁשים  דֹּ קְּ

ל־ָהָאֶרץ׃ ש עַּ מֵּ ֶשֶרץ ָהרֹּ ָכל־הַּ  בְּ

ת  ִכי ֲאִני    45 יֹּ ִים ִלהְּ רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֶכם מֵּ ֲעֶלה ֶאתְּ מַּ הָוה הַּ יְּ

ִׁשים ִכי ָקדֹוׁש ָאִני׃ דֹּ ִייֶתם קְּ אֹלִהים ִוהְּ  ָלֶכם לֵּ

ָּיה    46 חַּ הַּ ֶנֶפׁש  ל  כֹּ וְּ ָהעֹוף  וְּ ָמה  הֵּ בְּ הַּ ת  תֹורַּ ֹּאת  ז

ל־ָהָאֶרץ׃  ֶרֶצת עַּ שֹּ ָכל־ֶנֶפׁש הַּ ָמִים ּולְּ ֶמֶשת בַּ  ָהרֹּ

ָטמֵּ   47 הַּ ין  בֵּ ִדיל  בְּ הַּ ָּיה לְּ חַּ הַּ ין  ּובֵּ ר  ָטהֹּ הַּ ין  ּובֵּ א 

ל׃ ָאכֵּ ֹּא תֵּ ָּיה ֲאֶׁשר ל חַּ ין הַּ ֶּנֱאֶכֶלת ּובֵּ   הַּ

https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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Levítico Hebraico Capítulo 12 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ָראֵּ  2 נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ ָדה  דַּ ָילְּ ִריעַּ וְּ זְּ ר ִאָשה ִכי תַּ אמֹּ ל לֵּ

ָמא׃  ֹוָתּה ִתטְּ ת דְּ י ִנדַּ ת ָיִמים ִכימֵּ עַּ ָאה ִׁשבְּ ָטמְּ  ָזָכר וְּ

ָלתֹו׃  3 ר ָערְּ שַּ ִמיִני ִימֹול בְּ שְּ ּיֹום הַּ  ּובַּ

ָטֳהָרה   4 י  מֵּ ִבדְּ ב  ׁשֵּ תֵּ ָיִמים  ֹלֶׁשת  ּוׁשְּ יֹום  ֹלִׁשים  ּוׁשְּ

ֶאל־ ֹּא־ִתָגע וְּ ֶדׁש ל ָכל־קֹּ לֹּאת  בְּ ד־מְּ ֹּא ָתבֹּא עַּ ָדׁש ל ִמקְּ הַּ

י ָטֳהָרּה׃ מֵּ  יְּ

ִׁשִשים    5 וְּ ִנָדָתּה  כְּ ִים  ֻבעַּ ׁשְּ ָאה  ָטמְּ וְּ ד  לֵּ תֵּ ָבה  קֵּ ִאם־נְּ וְּ

י ָטֳהָרה׃ מֵּ ל־דְּ ב עַּ ׁשֵּ ֶׁשת ָיִמים תֵּ ׁשֵּ  יֹום וְּ

ת ָתִביא ֶכֶבש ֶבן־   6 בַּ ן אֹו לְּ בֵּ י ָטֳהָרּה לְּ מֵּ לֹּאת יְּ ּוִבמְּ

ָלה ּוֶבן־ עֹּ ָנתֹו לְּ ֶהל־ׁשְּ ח אֹּ ָטאת ֶאל־ֶפתַּ חַּ ר לְּ יֹוָנה אֹו־תֹּ

ן׃ הֵּ כֹּ ד ֶאל־הַּ  מֹועֵּ

ר   7 קֹּ ִממְּ ָטֲהָרה  וְּ ָעֶליָה  ִכֶפר  וְּ הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ִריבֹו  ִהקְּ וְּ

ָבה׃ קֵּ ּנְּ ָזָכר אֹו לַּ ֶלֶדת לַּ ּיֹּ ת הַּ ֹּאת תֹורַּ  ָדֶמיָה ז

ִרים אֹו    8 י־תֹּ תֵּ ָחה ׁשְּ ָלקְּ י ֶשה וְּ ָצא ָיָדּה דֵּ ֹּא ִתמְּ ִאם־ל וְּ

ִכֶפר ָעֶליָה  ׁשְּ  ָטאת וְּ חַּ ֶאָחד לְּ ָלה וְּ עֹּ נֵּי יֹוָנה ֶאָחד לְּ נֵּי בְּ

ָרה׃ ָטהֵּ ן וְּ הֵּ כֹּ   הַּ
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Levítico Hebraico Capítulo 13 

ר׃  1 אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה וְּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

אֹו    2 ת  חַּ פַּ אֹו־סַּ ת  אֵּ שְּ ָשרֹו  עֹור־בְּ בְּ ֶיה  ִכי־ִיהְּ ָאָדם 

ֶאל־ הּוָבא  וְּ ת  ָצָרעַּ ע  ֶנגַּ לְּ ָשרֹו  עֹור־בְּ בְּ ָהָיה  וְּ ֶהֶרת  בַּ

ֲהִנים׃  כֹּ ד ִמָבָניו הַּ חַּ ן אֹו ֶאל־אַּ הֵּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ  אַּ

ע    3 ֶּנגַּ בַּ ָער  שֵּ וְּ ָבָשר  עֹור־הַּ בְּ ע  ֶּנגַּ ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאה  וְּ

ְך ָלבָ  ת  ָהפַּ עַּ ע ָצרַּ ָשרֹו ֶנגַּ עֹור בְּ ק מֵּ ע ָעמֹּ ֶּנגַּ ה הַּ אֵּ רְּ ן ּומַּ

תֹו׃  א אֹּ ִטמֵּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָרָאהּו הַּ  הּוא וְּ

ין־   4 אֵּ ק  ָעמֹּ וְּ ָשרֹו  בְּ עֹור  בְּ ִהוא  ָבָנה  לְּ ֶהֶרת  ִאם־בַּ וְּ

ן   הֵּ כֹּ ִגיר הַּ ִהסְּ ְך ָלָבן וְּ ֹּא־ָהפַּ ָעָרה ל ֶאָה ִמן־ָהעֹור ּושְּ רְּ מַּ

ת ָיִמים עַּ ע ִׁשבְּ ֶּנגַּ  ׃ ֶאת־הַּ

יָניו    5 עֵּ ד בְּ ע ָעמַּ ֶּנגַּ ִהּנֵּה הַּ ִביִעי וְּ שְּ ּיֹום הַּ ן בַּ הֵּ כֹּ ָרָאהּו הַּ וְּ

ָיִמים   ת  עַּ ִׁשבְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִגירֹו  ִהסְּ וְּ ָבעֹור  ע  ֶּנגַּ הַּ ֹּא־ָפָשה  ל

ִנית׃  ׁשֵּ

ָהה    6 ִהּנֵּה כֵּ וְּ ִנית  ִביִעי ׁשֵּ שְּ ּיֹום הַּ תֹו בַּ ן אֹּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ֶּנגַּ  הַּ ֹּא־ָפָשה  ל וְּ ע  ֶּנגַּ ת  הַּ חַּ פַּ ִמסְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִטֲהרֹו  וְּ ָבעֹור  ע 

ר׃ ָטהֵּ ָגָדיו וְּ ִכֶבס בְּ  ִהיא וְּ

https://adilsoncardoso.com/
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תֹו    7 ָראֹּ הֵּ י  ֲחרֵּ אַּ ָבעֹור  ת  חַּ פַּ ִמסְּ הַּ ֶשה  ִתפְּ ִאם־ָפשֹּה  וְּ

ן׃  הֵּ כֹּ ִנית ֶאל־הַּ ָאה ׁשֵּ ִנרְּ ָטֳהָרתֹו וְּ ן לְּ הֵּ כֹּ  ֶאל־הַּ

ָתה    8 ָפשְּ ִהּנֵּה  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאה  אֹו  וְּ ִטמְּ וְּ ָבעֹור  ת  חַּ פַּ ִמסְּ הַּ

ת ִהוא׃ עַּ ן ָצרַּ הֵּ כֹּ   הַּ

ן׃ 9 הֵּ כֹּ הּוָבא ֶאל־הַּ ָאָדם וְּ ֶיה בְּ ת ִכי ִתהְּ עַּ ע ָצרַּ  ֶנגַּ

ָכה   10 ִהיא ָהפְּ ָבָנה ָבעֹור וְּ ת־לְּ אֵּ ִהּנֵּה שְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ת׃ אֵּ שְּ י בַּ יַּת ָבָשר חַּ ָער ָלָבן ּוִמחְּ  שֵּ

ת נֹוֶׁשֶנת ִהוא   11 עַּ ֹּא    ָצרַּ ן ל הֵּ כֹּ אֹו הַּ ִטמְּ ָשרֹו וְּ עֹור בְּ בְּ

א הּוא׃  ִגֶרּנּו ִכי ָטמֵּ  יַּסְּ

ת    12 עַּ ָצרַּ ָתה הַּ ִכסְּ ת ָבעֹור וְּ עַּ ָצרַּ ח הַּ רַּ ִאם־ָפרֹוחַּ ִתפְּ וְּ

ה  אֵּ רְּ ָכל־מַּ לְּ ָליו  גְּ ד־רַּ עַּ וְּ רֹּאׁשֹו  מֵּ ע  ֶּנגַּ הַּ ָכל־עֹור  ת  אֵּ

ן׃  הֵּ כֹּ ינֵּי הַּ  עֵּ

תָ   13 ִהּנֵּה ִכסְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ ָשרֹו  וְּ ת ֶאת־ָכל־בְּ עַּ ָצרַּ ה הַּ

ְך ָלָבן ָטהֹור הּוא׃ ע ֻכּלֹו ָהפַּ ָּנגַּ ר ֶאת־הַּ ִטהַּ  וְּ

ָמא׃   14 י ִיטְּ ָראֹות בֹו ָבָשר חַּ יֹום הֵּ  ּובְּ

י   15 חַּ ָבָשר הַּ אֹו הַּ ִטמְּ וְּ י  חַּ ָבָשר הַּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ת הּוא׃ עַּ א הּוא ָצרַּ  ָטמֵּ
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ָבָשר    16 הַּ ָיׁשּוב  ִכי  ֶאל־ אֹו  ּוָבא  ָלָבן  לְּ ְך  פַּ ֶנהְּ וְּ י  חַּ הַּ

ן׃ הֵּ כֹּ  הַּ

ן   17 הֵּ כֹּ ר הַּ ִטהַּ ָלָבן וְּ ע לְּ ֶּנגַּ ְך הַּ פַּ ִהּנֵּה ֶנהְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָרָאהּו הַּ וְּ

ע ָטהֹור הּוא׃ ֶּנגַּ   ֶאת־הַּ

ָפא׃  18 ִנרְּ ִחין וְּ רֹו ׁשְּ עֹּ ֶיה בֹו־בְּ  ּוָבָשר ִכי־ִיהְּ

ָבָנה אֹו   19 ת לְּ אֵּ ִחין שְּ שְּ קֹום הַּ ָהָיה ִבמְּ ָבָנה וְּ ֶהֶרת לְּ בַּ

ן׃ הֵּ כֹּ ָאה ֶאל־הַּ ִנרְּ ָדֶמת וְּ מְּ  ֲאדַּ

ָעָרּה    20 ֶאָה ָׁשָפל ִמן־ָהעֹור ּושְּ רְּ ִהּנֵּה מַּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ִחין ָפָרָחה׃  שְּ ת ִהוא בַּ עַּ ע־ָצרַּ ן ֶנגַּ הֵּ כֹּ אֹו הַּ ִטמְּ ְך ָלָבן וְּ  ָהפַּ

ָער ָלָבן   21 ין־ָבּה שֵּ ִהּנֵּה אֵּ ן וְּ הֵּ כֹּ ֶאָּנה הַּ ִאם ִירְּ ָפָלה   וְּ ּוׁשְּ

ת   עַּ ִׁשבְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִגירֹו  ִהסְּ וְּ ָהה  כֵּ ִהיא  וְּ ִמן־ָהעֹור  יֶנָּנה  אֵּ

 ָיִמים׃

ע    22 ֶנגַּ תֹו  אֹּ ן  הֵּ כֹּ הַּ א  ִטמֵּ וְּ ָבעֹור  ֶשה  ִתפְּ ִאם־ָפשֹּה  וְּ

 ִהוא׃

ָצֶרֶבת    23 ָפָשָתה  ֹּא  ל ֶהֶרת  בַּ הַּ ד  ֲעמֹּ תַּ ֶתיָה  חְּ ִאם־תַּ וְּ

ן׃ הֵּ כֹּ ִטֲהרֹו הַּ ִחין ִהוא וְּ שְּ   הַּ

יַּת    24 ָתה ִמחְּ ָהיְּ ׁש וְּ וַּת־אֵּ רֹו ִמכְּ עֹּ ֶיה בְּ אֹו ָבָשר ִכי־ִיהְּ

ָבָנה׃ ֶדֶמת אֹו לְּ מְּ ָבָנה ֲאדַּ ֶהֶרת לְּ ָוה בַּ ִמכְּ  הַּ
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ֶהֶרת   25 בַּ ָער ָלָבן בַּ ְך שֵּ פַּ ִהּנֵּה ֶנהְּ ן וְּ הֵּ כֹּ ָתּה הַּ ָרָאה אֹּ וְּ

ָפָרָחה   ָוה  ִמכְּ בַּ ִהוא  ת  עַּ ָצרַּ ִמן־ָהעֹור  ק  ָעמֹּ ֶאָה  רְּ ּומַּ

טִ  ת ִהוא׃וְּ עַּ ע ָצרַּ ן ֶנגַּ הֵּ כֹּ תֹו הַּ א אֹּ  מֵּ

ָלָבן    26 ָער  שֵּ ֶבֶהֶרת  ין־בַּ אֵּ ִהּנֵּה  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ֶאָּנה  ִירְּ ִאם  וְּ

ן   הֵּ כֹּ הַּ ִגירֹו  ִהסְּ וְּ ָהה  כֵּ ִהוא  וְּ ִמן־ָהעֹור  יֶנָּנה  אֵּ ָפָלה  ּוׁשְּ

ת ָיִמים׃ עַּ  ִׁשבְּ

שֶ   27 ִתפְּ ִאם־ָפשֹּה  ִביִעי  שְּ הַּ ּיֹום  בַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאהּו  ה וְּ

ת ִהוא׃  עַּ ע ָצרַּ תֹו ֶנגַּ ן אֹּ הֵּ כֹּ א הַּ ִטמֵּ  ָבעֹור וְּ

ָבעֹור    28 ָתה  ֹּא־ָפשְּ ל ֶהֶרת  בַּ הַּ ד  ֲעמֹּ תַּ ֶתיָה  חְּ ִאם־תַּ וְּ

ן ִכי־ָצֶרֶבת   הֵּ כֹּ ִטֲהרֹו הַּ ָוה ִהוא וְּ ִמכְּ ת הַּ אֵּ ָהה שְּ ִהוא כֵּ וְּ

ָוה ִהוא׃ ִמכְּ   הַּ

רֹּאׁש א   29 ע בְּ ֶיה בֹו ָנגַּ ִאיׁש אֹו ִאָשה ִכי־ִיהְּ ָזָקן׃ וְּ  ֹו בְּ

ִמן־   30 ק  ָעמֹּ הּו  אֵּ רְּ מַּ ִהּנֵּה  וְּ ע  ֶּנגַּ ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאה  וְּ

ן ֶנֶתק הּוא  הֵּ כֹּ תֹו הַּ א אֹּ ִטמֵּ ב ָדק וְּ ָער ָצהֹּ ָהעֹור ּובֹו שֵּ

ָזָקן הּוא׃  ת ָהרֹּאׁש אֹו הַּ עַּ  ָצרַּ

הּו    31 אֵּ רְּ ין־מַּ ִהּנֵּה אֵּ ֶּנֶתק וְּ ע הַּ ן ֶאת־ֶנגַּ הֵּ כֹּ ֶאה הַּ ִכי־ִירְּ וְּ

ק ִמן־הָ  ן ֶאת־ ָעמֹּ הֵּ כֹּ ִגיר הַּ ִהסְּ ין בֹו וְּ ר אֵּ ָער ָׁשחֹּ שֵּ עֹור וְּ

ת ָיִמים׃  עַּ ֶּנֶתק ִׁשבְּ ע הַּ  ֶנגַּ
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ֹּא־  32 ִהּנֵּה ל וְּ ִביִעי  שְּ ּיֹום הַּ ע בַּ ֶּנגַּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ין   ֶּנֶתק אֵּ ה הַּ אֵּ רְּ ב ּומַּ ָער ָצהֹּ ֹּא־ָהָיה בֹו שֵּ ל ֶּנֶתק וְּ ָפָשה הַּ

ק ִמן־ָהעֹור׃  ָעמֹּ

ּלָ  33 גַּ ִהתְּ ן ֶאת־וְּ הֵּ כֹּ ִגיר הַּ ִהסְּ חַּ וְּ ּלֵּ גַּ ֹּא יְּ ֶּנֶתק ל ֶאת־הַּ ח וְּ

ִנית׃ ת ָיִמים ׁשֵּ עַּ ֶּנֶתק ִׁשבְּ  הַּ

ֹּא־  34 ִהּנֵּה ל ִביִעי וְּ שְּ ּיֹום הַּ ֶּנֶתק בַּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ר  ִטהַּ ק ִמן־ָהעֹור וְּ יֶנּנּו ָעמֹּ הּו אֵּ אֵּ רְּ ֶּנֶתק ָבעֹור ּומַּ ָפָשה הַּ

ִכֶבס בְּ  ן וְּ הֵּ כֹּ תֹו הַּ ר׃ אֹּ ָטהֵּ  ָגָדיו וְּ

י ָטֳהָרתֹו׃  35 ֲחרֵּ ֶּנֶתק ָבעֹור אַּ ֶשה הַּ ִאם־ָפשֹּה ִיפְּ  וְּ

ר    36 קֵּ בַּ ֹּא־יְּ ֶּנֶתק ָבעֹור ל ָפָשה הַּ ִהּנֵּה  וְּ ן  הֵּ כֹּ ָרָאהּו הַּ וְּ

א הּוא׃ ב ָטמֵּ ָצהֹּ ָער הַּ שֵּ ן לַּ הֵּ כֹּ  הַּ

ר    37 ָׁשחֹּ ָער  שֵּ וְּ ֶּנֶתק  הַּ ד  ָעמַּ יָניו  עֵּ ִאם־בְּ ח־בֹו וְּ ָצמַּ

ן׃ הֵּ כֹּ ִטֲהרֹו הַּ ֶּנֶתק ָטהֹור הּוא וְּ ָפא הַּ   ִנרְּ

ת   38 ֶבָהרֹּ ָשָרם  עֹור־בְּ בְּ ֶיה  ִכי־ִיהְּ אֹו־ִאָשה  ִאיׁש  וְּ

ת׃  ָבנֹּ ת לְּ  ֶבָהרֹּ

הֹות    39 כֵּ ת  ֶבָהרֹּ ָשָרם  עֹור־בְּ בְּ ִהּנֵּה  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאה  וְּ

ח ָבעֹור ָטהֹור הּוא׃ ק הּוא ָפרַּ הַּ ת בֹּ ָבנֹּ   לְּ

חַּ הּוא ָטהֹור הּוא׃  40 רֵּ ט רֹּאׁשֹו קֵּ ִאיׁש ִכי ִיָמרֵּ  וְּ
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חַּ הּוא ָטהֹור הּוא   41 ט רֹּאׁשֹו ִגבֵּ ת ָפָניו ִיָמרֵּ אַּ ִאם ִמפְּ וְּ

 ׃

ָדם   42 מְּ ֲאדַּ ָלָבן  ע  ֶנגַּ ת  חַּ בַּ גַּ בַּ אֹו  ת  חַּ ָקרַּ בַּ ֶיה  ִכי־ִיהְּ וְּ

תֹו׃  חְּ בַּ גַּ תֹו אֹו בְּ חְּ ָקרַּ ת ִהוא בְּ חַּ רַּ ת פֹּ עַּ  ָצרַּ

ָר   43 ָבָנה  וְּ לְּ ע  ֶּנגַּ ת־הַּ אֵּ שְּ ִהּנֵּה  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ תֹו  אֹּ ָאה 

עֹור   ת  עַּ ָצרַּ ה  אֵּ רְּ מַּ כְּ תֹו  חְּ בַּ גַּ בְּ אֹו  תֹו  חְּ ָקרַּ בְּ ֶדֶמת  מְּ ֲאדַּ

 ָבָשר׃

ן   44 הֵּ כֹּ הַּ ֶאּנּו  מְּ טַּ יְּ א  מֵּ טַּ הּוא  א  ָטמֵּ הּוא  ִאיׁש־ָצרּועַּ 

עֹו׃  רֹּאׁשֹו ִנגְּ  בְּ

ָגדָ   45 ע בְּ ֶּנגַּ ָצרּועַּ ֲאֶׁשר־בֹו הַּ הַּ רֹּאׁשֹו  וְּ ֻרִמים וְּ יּו פְּ יו ִיהְּ

ָרא׃ א ִיקְּ א ָטמֵּ ָטמֵּ ֶטה וְּ ל־ָשָפם יַּעְּ עַּ ֶיה ָפרּועַּ וְּ  ִיהְּ

ב   46 א הּוא ָבָדד יֵּׁשֵּ ָמא ָטמֵּ ע בֹו ִיטְּ ֶּנגַּ י ֲאֶׁשר הַּ מֵּ ָכל־יְּ

ֲחֶנה מֹוָׁשבֹו׃ מַּ   ִמחּוץ לַּ

אֹו    47 ֶצֶמר  ֶבֶגד  בְּ ת  ָצָרעַּ ע  ֶנגַּ בֹו  ֶיה  ִכי־ִיהְּ ֶבֶגד  הַּ וְּ

ִתים׃ בְּ   ֶבֶגד ִפׁשְּ

עֹור אֹו   48 ָצֶמר אֹו בְּ לַּ ִתים וְּ ִפׁשְּ ֶרב לַּ עֵּ ִתי אֹו בְּ אֹו ִבׁשְּ

ֶלאֶכת עֹור׃  ָכל־מְּ  בְּ
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ֶבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו־   49 ָדם בַּ מְּ ק אֹו ֲאדַּ רַּ קְּ רַּ ע יְּ ֶּנגַּ ָהָיה הַּ וְּ

הּוא  ת  עַּ ָצרַּ ע  ֶנגַּ ִלי־עֹור  ָכל־כְּ בְּ אֹו  ֶרב  אֹו־ָבעֵּ ִתי  שְּ בַּ

ָאה ֶאת־ ָהרְּ ן׃וְּ הֵּ כֹּ  הַּ

ת    50 עַּ ע ִׁשבְּ ֶּנגַּ ִגיר ֶאת־הַּ ִהסְּ ע וְּ ָּנגַּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

 ָיִמים׃

ע   51 ֶּנגַּ הַּ ִכי־ָפָשה  ִביִעי  שְּ הַּ ּיֹום  בַּ ע  ֶּנגַּ ֶאת־הַּ ָרָאה  וְּ

ל ֲאֶׁשר־יֵָּעֶשה   כֹּ ֶרב אֹו ָבעֹור לְּ ִתי אֹו־ָבעֵּ שְּ ֶבֶגד אֹו־בַּ בַּ

ֶאֶרת מְּ ת מַּ עַּ ָלאָכה ָצרַּ א הּוא׃ ָהעֹור ִלמְּ ע ָטמֵּ ֶּנגַּ  הַּ

ֶרב    52 ֶאת־ָהעֵּ אֹו  ִתי  שְּ ֶאת־הַּ אֹו  ֶבֶגד  ֶאת־הַּ ף  ָשרַּ וְּ

ֶיה  ִלי ָהעֹור ֲאֶׁשר־ִיהְּ ִתים אֹו ֶאת־ָכל־כְּ ִפׁשְּ ֶצֶמר אֹו בַּ בַּ

ף׃  ׁש ִתָשרֵּ ֶאֶרת ִהוא ָבאֵּ מְּ ת מַּ עַּ ע ִכי־ָצרַּ ָּנגַּ  בֹו הַּ

ֹּא־ָפשָ   53 ִהּנֵּה ל ן וְּ הֵּ כֹּ ֶאה הַּ ִאם ִירְּ ֶבֶגד אֹו  וְּ ע בַּ ֶּנגַּ ה הַּ

ִלי־עֹור׃  ָכל־כְּ ֶרב אֹו בְּ ִתי אֹו ָבעֵּ שְּ  בַּ

ִגירֹו    54 ִהסְּ וְּ ע  ָּנגַּ הַּ ֲאֶׁשר־בֹו  ת  אֵּ סּו  ִכבְּ וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ִצָּוה  וְּ

ִנית׃ ת־ָיִמים ׁשֵּ עַּ  ִׁשבְּ

ְך    55 ֹּא־ָהפַּ ִהּנֵּה ל ע וְּ ֶּנגַּ ס ֶאת־הַּ בֵּ י ֻהכַּ ֲחרֵּ ן אַּ הֵּ כֹּ ָרָאה הַּ וְּ

ינֹו ֶאת־עֵּ ע  ֶּנגַּ ׁש הַּ ָבאֵּ הּוא  א  ָטמֵּ ֹּא־ָפָשה  ל ע  ֶּנגַּ הַּ וְּ  

תֹו׃ חְּ בַּ גַּ תֹו אֹו בְּ חְּ ָקרַּ ֶחֶתת ִהוא בְּ ֶפּנּו פְּ רְּ  ִתשְּ
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תֹו    56 ס אֹּ בֵּ י ֻהכַּ ֲחרֵּ ע אַּ ֶּנגַּ ָהה הַּ ִהּנֵּה כֵּ ן וְּ הֵּ כֹּ ִאם ָרָאה הַּ וְּ

אֹו  ִתי  שְּ ִמן־הַּ אֹו  ִמן־ָהעֹור  אֹו  ֶבֶגד  ִמן־הַּ תֹו  אֹּ ע  ָקרַּ וְּ

ֶרב׃  ִמן־ָהעֵּ

אֹו    57 ֶרב  אֹו־ָבעֵּ ִתי  שְּ אֹו־בַּ ֶבֶגד  בַּ עֹוד  ָרֶאה  ִאם־תֵּ וְּ

ת ֲאֶׁשר־ ֶפּנּו אֵּ רְּ ׁש ִתשְּ ת ִהוא ָבאֵּ חַּ רַּ ִלי־עֹור פֹּ ָכל־כְּ בְּ

ע׃ ָּנגַּ  בֹו הַּ

ָהעֹור    58 ִלי  אֹו־ָכל־כְּ ֶרב  אֹו־ָהעֵּ ִתי  שְּ אֹו־הַּ ֶבֶגד  הַּ וְּ

נִ  ס ׁשֵּ ֻכבַּ ע וְּ ָּנגַּ ֶהם הַּ ָסר מֵּ ס וְּ בֵּ כַּ ר׃ֲאֶׁשר תְּ ָטהֵּ  ית וְּ

ִתים    59 ִפׁשְּ ֶצֶמר אֹו הַּ הַּ ֶבֶגד  ת  עַּ ע־ָצרַּ ֶנגַּ ת  ֹּאת תֹורַּ ז

אֹו   ֲהרֹו  טַּ לְּ ִלי־עֹור  ָכל־כְּ אֹו  ֶרב  ָהעֵּ אֹו  ִתי  שְּ הַּ אֹו 

אֹו׃ מְּ טַּ   לְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 14 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

הּוָבא ֶאל־   2 יֹום ָטֳהָרתֹו וְּ ָרע בְּ צֹּ מְּ ת הַּ ֶיה תֹורַּ ֹּאת ִתהְּ ז

ן׃ הֵּ כֹּ  הַּ

ִהּנֵּה    3 וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָרָאה  וְּ ֲחֶנה  מַּ לַּ ֶאל־ִמחּוץ  ן  הֵּ כֹּ הַּ ָיָצא  וְּ

׃ ָצרּועַּ ת ִמן־הַּ עַּ ָצרַּ ע־הַּ ָפא ֶנגַּ  ִנרְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ִצָּוה    4 ּיֹות  וְּ חַּ י־ִצֳפִרים  תֵּ ׁשְּ ר  הֵּ ִמטַּ לַּ ח  ָלקַּ וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ

ב׃  זֹּ אֵּ ת וְּ עַּ ִני תֹולַּ ץ ֶאֶרז ּוׁשְּ עֵּ רֹות וְּ הֹּ  טְּ

ִלי־ֶחֶרש    5 ִצפֹור ָהֶאָחת ֶאל־כְּ ט ֶאת־הַּ ָׁשחַּ ן וְּ הֵּ כֹּ ִצָּוה הַּ וְּ

ִּיים׃  ִים חַּ ל־מַּ  עַּ

ֶאת־   6 וְּ ָהֶאֶרז  ץ  ֶאת־עֵּ וְּ ָתּה  אֹּ ח  ִיקַּ ָּיה  חַּ הַּ ר  ִצפֹּ ֶאת־הַּ

ר  ׁשְּ  ִצפֹּ הַּ ת  אֵּ וְּ אֹוָתם  ל  ָטבַּ וְּ ב  זֹּ ֶאת־ָהאֵּ וְּ ת  עַּ תֹולַּ הַּ ִני 

ִּיים׃ חַּ ִים הַּ מַּ ל הַּ ֻחָטה עַּ שְּ ר הַּ ִצפֹּ ם הַּ דַּ ָּיה בְּ חַּ  הַּ

ִטֲהרֹו    7 ָעִמים וְּ ע פְּ ת ֶׁשבַּ עַּ ָצרַּ ר ִמן־הַּ הֵּ ִמטַּ ל הַּ ִהָזה עַּ וְּ

ָשֶדה׃ נֵּי הַּ ל־פְּ ָּיה עַּ חַּ ר הַּ ִצפֹּ ח ֶאת־הַּ ִׁשּלַּ  וְּ

ִכבֶ   8 ץ  וְּ ָרחַּ ָערֹו וְּ ח ֶאת־ָכל־שְּ ִגּלַּ ָגָדיו וְּ ר ֶאת־בְּ הֵּ ִמטַּ ס הַּ

ִמחּוץ  ב  ָיׁשַּ וְּ ֲחֶנה  מַּ ֶאל־הַּ ָיבֹוא  ר  חַּ אַּ וְּ ר  ָטהֵּ וְּ ִים  מַּ בַּ

ת ָיִמים׃ עַּ ָאֳהלֹו ִׁשבְּ  לְּ

ָערֹו ֶאת־רֹּאׁשֹו    9 ח ֶאת־ָכל־שְּ ּלַּ גַּ ִביִעי יְּ שְּ ּיֹום הַּ ָהָיה בַּ וְּ

ת עֵּ  בֹּ ת גַּ אֵּ ָקנֹו וְּ ֶאת־זְּ ִכֶבס  וְּ חַּ וְּ ּלֵּ גַּ ָערֹו יְּ ֶאת־ָכל־שְּ יָניו וְּ

ר׃  ָטהֵּ ִים וְּ מַּ ָשרֹו בַּ ץ ֶאת־בְּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ  ֶאת־בְּ

ָשה   10 בְּ כַּ ִמיִמים וְּ ָבִשים תְּ נֵּי־כְּ ח ׁשְּ ִמיִני ִיקַּ שְּ ּיֹום הַּ ּובַּ

ָחה  ֶלת ִמנְּ ִנים סֹּ רֹּ ֹלָׁשה ֶעשְּ ִמיָמה ּוׁשְּ ָנָתּה תְּ ת־ׁשְּ ת בַּ חַּ אַּ

שֶ  לּוָלה בַּ ֹלג ֶאָחד ָׁשֶמן׃בְּ  ֶמן וְּ
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ָתם    11 אֹּ ר וְּ הֵּ ִמטַּ ת ָהִאיׁש הַּ ר אֵּ הֵּ טַּ מְּ ן הַּ הֵּ כֹּ ֶהֱעִמיד הַּ וְּ

ד׃ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ הָוה ֶפתַּ נֵּי יְּ  ִלפְּ

תֹו    12 אֹּ ִריב  ִהקְּ וְּ ָהֶאָחד  ֶכֶבש  ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ח  ָלקַּ וְּ

הָוה׃  נֵּי יְּ נּוָפה ִלפְּ ָתם תְּ ִניף אֹּ הֵּ ָשֶמן וְּ ֶאת־ֹלג הַּ ָאָׁשם וְּ  לְּ

ֶאת־  13 ט  חַּ ִיׁשְּ ֲאֶׁשר  קֹום  ִבמְּ ֶכֶבש  ֶאת־הַּ ט  ָׁשחַּ וְּ

ָטאת ָהָאָׁשם  חַּ ֶדׁש ִכי כַּ קֹּ קֹום הַּ ָלה ִבמְּ ֶאת־ָהעֹּ ָטאת וְּ חַּ הַּ

ֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא׃ ן קֹּ הֵּ כֹּ  הּוא לַּ

ֶזן    14 נּוְך אֹּ ל־תְּ ן עַּ הֵּ כֹּ ן הַּ ָנתַּ ם ָהָאָׁשם וְּ ן ִמדַּ הֵּ כֹּ ח הַּ ָלקַּ וְּ

ָמִנית   יְּ ר הַּ הֵּ ִמטַּ לֹו  הַּ גְּ ֶהן רַּ ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ ֶהן ָידֹו הַּ ל־בֹּ עַּ וְּ

ָמִנית׃  יְּ  הַּ

ן    15 הֵּ כֹּ הַּ ף  ל־כַּ עַּ ק  ָיצַּ וְּ ָשֶמן  הַּ ִמֹּלג  ן  הֵּ כֹּ הַּ ח  ָלקַּ וְּ

ָמאִלית׃ שְּ  הַּ

ֶשֶמן ֲאֶׁשר    16 ָמִנית ִמן־הַּ יְּ ָבעֹו הַּ ן ֶאת־ֶאצְּ הֵּ כֹּ ל הַּ ָטבַּ וְּ

ֶשֶמן ִמן־הַּ ִהָזה  וְּ ָמאִלית  שְּ הַּ פֹו  ל־כַּ ע    עַּ ֶׁשבַּ ָבעֹו  ֶאצְּ בְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ָעִמים ִלפְּ  פְּ

נּוְך    17 ל־תְּ ן עַּ הֵּ כֹּ ן הַּ פֹו ִיתֵּ ל־כַּ ֶשֶמן ֲאֶׁשר עַּ ּוִמֶּיֶתר הַּ

ֶהן   ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ ֶהן ָידֹו הַּ ל־בֹּ עַּ וְּ ָמִנית  יְּ ר הַּ הֵּ ִמטַּ ֶזן הַּ אֹּ

ם ָהָאָׁשם׃ ל דַּ ָמִנית עַּ יְּ לֹו הַּ גְּ  רַּ
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ֶשֶמן    18 ּנֹוָתר בַּ הַּ ל־רֹּאׁש וְּ ן עַּ ן ִיתֵּ הֵּ כֹּ ף הַּ ל־כַּ ֲאֶׁשר עַּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ן ִלפְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ ר וְּ הֵּ ִמטַּ  הַּ

ר   19 הֵּ ִמטַּ ל־הַּ עַּ ִכֶפר  וְּ ָטאת  חַּ ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָעָשה  וְּ

ָלה׃ ט ֶאת־ָהעֹּ חַּ ר ִיׁשְּ חַּ אַּ ָאתֹו וְּ  ִמֻטמְּ

ִמזְּ   20 הַּ ָחה  ִמנְּ ֶאת־הַּ וְּ ָלה  ֶאת־ָהעֹּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ֶהֱעָלה  ָחה וְּ בֵּ

ר׃ ָטהֵּ ן וְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעָליו הַּ   וְּ

ֶאָחד    21 ֶכֶבש  ח  ָלקַּ וְּ ֶשֶגת  מַּ ָידֹו  ין  אֵּ וְּ הּוא  ל  ִאם־דַּ וְּ

ָבלּול  ֶאָחד  ֶלת  סֹּ ִעָשרֹון  וְּ ָעָליו  ר  פֵּ כַּ לְּ נּוָפה  ִלתְּ ָאָׁשם 

ֹלג ָׁשֶמן׃  ָחה וְּ ִמנְּ ֶשֶמן לְּ  בַּ

נֵּי יֹוָנה ֲאׁשֶ   22 נֵּי בְּ ִרים אֹו ׁשְּ י תֹּ תֵּ ָהָיה ּוׁשְּ ִשיג ָידֹו וְּ ר תַּ

ָלה׃ ָהֶאָחד עֹּ ָטאת וְּ  ֶאָחד חַּ

ן   23 הֵּ כֹּ ֶאל־הַּ ָטֳהָרתֹו  לְּ ִמיִני  שְּ הַּ ּיֹום  בַּ ָתם  אֹּ ִביא  הֵּ וְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ד ִלפְּ ֶהל־מֹועֵּ ח אֹּ  ֶאל־ֶפתַּ

ָשֶמן   24 הַּ ֶאת־ֹלג  וְּ ָהָאָׁשם  ֶאת־ֶכֶבש  ן  הֵּ כֹּ הַּ ח  ָלקַּ וְּ

ן  הֵּ כֹּ ָתם הַּ ִניף אֹּ הֵּ הָוה׃וְּ נֵּי יְּ נּוָפה ִלפְּ  תְּ

ם ָהָאָׁשם    25 ן ִמדַּ הֵּ כֹּ ח הַּ ָלקַּ ט ֶאת־ֶכֶבש ָהָאָׁשם וְּ ָׁשחַּ וְּ

ָידֹו   ֶהן  ל־בֹּ עַּ וְּ ָמִנית  יְּ הַּ ר  הֵּ ִמטַּ ֶזן־הַּ אֹּ נּוְך  ל־תְּ עַּ ן  ָנתַּ וְּ

ָמִנית׃ יְּ לֹו הַּ גְּ ֶהן רַּ ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ  הַּ

ן  26 הֵּ כֹּ ף הַּ ל־כַּ ן עַּ הֵּ כֹּ ק הַּ ֶשֶמן ִיצֹּ ָמאִלית׃  ּוִמן־הַּ שְּ  הַּ
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ל־   27 ֶשֶמן ֲאֶׁשר עַּ ָמִנית ִמן־הַּ יְּ ָבעֹו הַּ ֶאצְּ ן בְּ הֵּ כֹּ ִהָזה הַּ וְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ָעִמים ִלפְּ ע פְּ ָמאִלית ֶׁשבַּ שְּ פֹו הַּ  כַּ

ֶזן    28 נּוְך אֹּ ל־תְּ פֹו עַּ ל־כַּ ֶשֶמן ֲאֶׁשר עַּ ן ִמן־הַּ הֵּ כֹּ ן הַּ ָנתַּ וְּ

ֶהן ָידֹו   ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ ר הַּ הֵּ ִמטַּ לֹו  הַּ גְּ ֶהן רַּ ל־בֹּ עַּ ָמִנית וְּ יְּ הַּ

ם ָהָאָׁשם׃ קֹום דַּ ל־מְּ ָמִנית עַּ יְּ  הַּ

ל־   29 עַּ ן  ִיתֵּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ף  ל־כַּ עַּ ֲאֶׁשר  ֶשֶמן  ִמן־הַּ ּנֹוָתר  הַּ וְּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ר ָעָליו ִלפְּ פֵּ כַּ ר לְּ הֵּ ִמטַּ  רֹּאׁש הַּ

ּיֹוָנה    30 הַּ נֵּי  ִמן־בְּ אֹו  ִרים  תֹּ ִמן־הַּ ֶאת־ָהֶאָחד  ָעָשה  וְּ

ֲאֶׁשר  ִשיג ָידֹו׃ מֵּ  תַּ

ֶאת־ָהֶאָחד   31 ָטאת וְּ ִשיג ָידֹו ֶאת־ָהֶאָחד חַּ ת ֲאֶׁשר־תַּ אֵּ

הָוה׃ נֵּי יְּ ר ִלפְּ הֵּ ִמטַּ ל הַּ ן עַּ הֵּ כֹּ ִכֶפר הַּ ָחה וְּ ִמנְּ ל־הַּ ָלה עַּ  עֹּ

ִשיג   32 ֹּא־תַּ ת ֲאֶׁשר ל ע ָצָרעַּ ת ֲאֶׁשר־בֹו ֶנגַּ ֹּאת תֹורַּ ז

ָטֳהָרתֹו׃   ָידֹו בְּ

הָוה   33 ר יְּ בֵּ דַּ יְּ ר׃וַּ אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה וְּ  ֶאל־מֹּ

ָלֶכם    34 ן  תֵּ נֹּ ֲאִני  ֲאֶׁשר  ן  נַּעַּ כְּ ֶאל־ֶאֶרץ  אּו  ָתבֹּ ִכי 

ֶכם׃ ית ֶאֶרץ ֲאֻחזַּתְּ בֵּ ת בְּ עַּ ע ָצרַּ ִתי ֶנגַּ ָנתַּ ֲאֻחָזה וְּ  לַּ

ע    35 ֶנגַּ כְּ ר  אמֹּ לֵּ ן  הֵּ כֹּ לַּ ִהִגיד  וְּ ִית  בַּ הַּ ֲאֶׁשר־לֹו  ּוָבא 

ָבִית׃ ָאה ִלי בַּ  ִנרְּ
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ִצָּוה    36 ן  וְּ הֵּ כֹּ הַּ ָיבֹּא  ֶטֶרם  בְּ ִית  בַּ ֶאת־הַּ ּוִפּנּו  ן  הֵּ כֹּ הַּ

ן   ר כֵּ חַּ אַּ ָבִית וְּ ָמא ָכל־ֲאֶׁשר בַּ ֹּא ִיטְּ ל ע וְּ ֶּנגַּ אֹות ֶאת־הַּ ִלרְּ

ָבִית׃ אֹות ֶאת־הַּ ן ִלרְּ הֵּ כֹּ  ָיבֹּא הַּ

ִית   37 בַּ הַּ ת  ִקירֹּ בְּ ע  ֶּנגַּ הַּ ִהּנֵּה  וְּ ע  ֶּנגַּ ֶאת־הַּ ָרָאה  וְּ

ת אֹו   קֹּ רַּ קְּ רַּ ת יְּ ֲערּורֹּ קַּ יֶהן ָׁשָפל ִמן־ ׁשְּ אֵּ רְּ ת ּומַּ מֹּ דַּ מְּ ֲאדַּ

ִקיר׃   הַּ

ִגיר ֶאת־   38 ִהסְּ ָבִית וְּ ח הַּ ִית ֶאל־ֶפתַּ בַּ ן ִמן־הַּ הֵּ כֹּ ָיָצא הַּ וְּ

ת ָיִמים׃ עַּ ִית ִׁשבְּ בַּ  הַּ

ע  39 ֶּנגַּ ִהּנֵּה ָפָשה הַּ ָרָאה וְּ ִביִעי וְּ שְּ ּיֹום הַּ ן בַּ הֵּ כֹּ ָׁשב הַּ וְּ

ָבִית׃  ת הַּ ִקירֹּ  בְּ

הֵּ   40 כֹּ ִצָּוה הַּ ע  וְּ ָּנגַּ ן הַּ צּו ֶאת־ָהֲאָבִנים ֲאֶׁשר ָבהֵּ ִחּלְּ ן וְּ

א׃  ֶהן ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטמֵּ ִליכּו ֶאתְּ ִהׁשְּ  וְּ

כּו ֶאת־ֶהָעָפר    41 ָׁשפְּ ִית ָסִביב וְּ ִצעַּ ִמבַּ ִית יַּקְּ בַּ ֶאת־הַּ וְּ

א׃ צּו ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטמֵּ  ֲאֶׁשר ִהקְּ

רֹות  42 חּו ֲאָבִנים ֲאחֵּ ָלקְּ ת ָהֲאָבִנים   וְּ חַּ ִביאּו ֶאל־תַּ הֵּ וְּ

ָבִית׃  ָטח ֶאת־הַּ ח וְּ ר ִיקַּ חֵּ ָעָפר אַּ  וְּ

ֶאת־   43 ץ  ִחּלֵּ ר  חַּ אַּ ִית  בַּ בַּ ח  ּוָפרַּ ע  ֶּנגַּ הַּ ִאם־ָיׁשּוב  וְּ

׃ י ִהטֹוחַּ ֲחרֵּ אַּ ִית וְּ בַּ צֹות ֶאת־הַּ י ִהקְּ ֲחרֵּ אַּ  ָהֲאָבִנים וְּ
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בָ   44 ע בַּ ֶּנגַּ ִהּנֵּה ָפָשה הַּ וְּ ָרָאה  וְּ ן  הֵּ כֹּ ת  ּוָבא הַּ עַּ ִית ָצרַּ

א הּוא׃ ִית ָטמֵּ בַּ ֶאֶרת ִהוא בַּ מְּ  מַּ

ָכל־   45 ת  אֵּ וְּ ָציו  ֶאת־עֵּ וְּ ֶאת־ֲאָבָניו  ִית  בַּ ֶאת־הַּ ץ  ָנתַּ וְּ

א׃  הֹוִציא ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־ָמקֹום ָטמֵּ ָבִית וְּ ר הַּ  ֲעפַּ

ד־  46 ָמא עַּ תֹו ִיטְּ ִגיר אֹּ י ִהסְּ מֵּ ִית ָכל־יְּ בַּ ָבא ֶאל־הַּ הַּ וְּ

 ָהָעֶרב׃ 

ִית    47 בַּ בַּ ל  כֵּ ָהאֹּ וְּ ָגָדיו  ֶאת־בְּ ס  בֵּ כַּ יְּ ִית  בַּ בַּ ב  כֵּ שֹּ הַּ וְּ

ָגָדיו׃ ס ֶאת־בְּ בֵּ כַּ  יְּ

ע   48 ֶּנגַּ הַּ ֹּא־ָפָשה  ל ִהּנֵּה  וְּ ָרָאה  וְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָיבֹּא  ֹּא  ִאם־ב וְּ

ִית ִכי   בַּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ר הַּ ִטהַּ ָבִית וְּ חַּ ֶאת־הַּ י ִהטֹּ ֲחרֵּ ִית אַּ בַּ בַּ

ע׃  ָּנגַּ ָפא הַּ  ִנרְּ

ָלקַּ   49 ֶאֶרז  וְּ ץ  עֵּ וְּ ִצֳפִרים  י  תֵּ ׁשְּ ִית  בַּ ֶאת־הַּ א  טֵּ חַּ לְּ ח 

ב׃ זֹּ אֵּ ת וְּ עַּ ִני תֹולַּ  ּוׁשְּ

ִים    50 ל־מַּ ִלי־ֶחֶרש עַּ ר ָהֶאָחת ֶאל־כְּ ִצפֹּ ט ֶאת־הַּ ָׁשחַּ וְּ

ִּיים׃  חַּ

ִני   51 ׁשְּ ת  אֵּ וְּ ב  זֹּ ֶאת־ָהאֵּ וְּ ץ־ָהֶאֶרז  ֶאת־עֵּ ח  ָלקַּ וְּ

תָ  אֹּ ל  ָטבַּ וְּ ָּיה  חַּ הַּ ר  ִצפֹּ הַּ ת  אֵּ וְּ ת  עַּ תֹולַּ ר  הַּ ִצפֹּ הַּ ם  דַּ בְּ ם 

ָעִמים׃  ע פְּ ִית ֶׁשבַּ בַּ ִהָזה ֶאל־הַּ ִּיים וְּ חַּ ִים הַּ מַּ חּוָטה ּובַּ שְּ  הַּ
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ִּיים   52 חַּ הַּ ִים  מַּ ּובַּ ִצפֹור  הַּ ם  דַּ בְּ ִית  בַּ ֶאת־הַּ א  ִחטֵּ וְּ

ת׃  תֹוָלעַּ ִני הַּ ב ּוִבׁשְּ זֹּ ץ ָהֶאֶרז ּוָבאֵּ עֵּ ָּיה ּובְּ חַּ ר הַּ ִצפֹּ  ּובַּ

ח    53 ִׁשּלַּ נֵּי  וְּ ָּיה ֶאל־ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל־פְּ חַּ ר הַּ ִצפֹּ ֶאת־הַּ

ר׃  ָטהֵּ ִית וְּ בַּ ל־הַּ ִכֶפר עַּ ָשֶדה וְּ  הַּ

ָּנֶתק׃ 54 לַּ ת וְּ עַּ ָצרַּ ע הַּ ָכל־ֶנגַּ תֹוָרה לְּ ֹּאת הַּ  ז

ָבִית׃   55 לַּ ֶבֶגד וְּ ת הַּ עַּ ָצרַּ  ּולְּ

ֶבָהֶרת׃  56 לַּ ת וְּ חַּ פַּ סַּ לַּ ת וְּ אֵּ שְּ לַּ  וְּ

ּובְּ   57 א  ָטמֵּ הַּ יֹום  בְּ ת  הֹורֹּ ת  לְּ תֹורַּ ֹּאת  ז ר  ָטהֹּ הַּ יֹום 

ת׃ ָצָרעַּ   הַּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 15 

ר׃  1 אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה וְּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ִאיׁש  2 ֶהם  ֲאלֵּ ֶתם  רְּ ֲאמַּ וַּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ רּו  בְּ ִאיׁש  דַּ  

א הּוא׃ ָשרֹו זֹובֹו ָטמֵּ ֶיה ָזב ִמבְּ  ִכי ִיהְּ

ָשרֹו ֶאת־זֹובֹו אֹו־   3 זֹובֹו ָרר בְּ ָאתֹו בְּ ֶיה ֻטמְּ ֹּאת ִתהְּ ז וְּ

ָאתֹו ִהוא׃ ָשרֹו ִמזֹובֹו ֻטמְּ ִתים בְּ  ֶהחְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ִלי    4 כְּ ָכל־הַּ ָמא וְּ ָזב ִיטְּ ב ָעָליו הַּ כַּ ָכב ֲאֶׁשר ִיׁשְּ ִמׁשְּ ָכל־הַּ

ב ָמא׃ ֲאֶׁשר־יֵּׁשֵּ  ָעָליו ִיטְּ

ִים   5 מַּ ץ בַּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ָכבֹו יְּ ִמׁשְּ ע בְּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיגַּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃ א עַּ ָטמֵּ  וְּ

ָגָדיו    6 ס בְּ בֵּ כַּ ָזב יְּ ב ָעָליו הַּ ִלי ֲאֶׁשר־יֵּׁשֵּ כְּ ל־הַּ ב עַּ ׁשֵּ ּיֹּ הַּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  א עַּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ  וְּ

עַּ    7 גֵּ ּנֹּ הַּ א וְּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ָזב יְּ ר הַּ שַּ ִבבְּ

ד־ָהָעֶרב׃   עַּ

ִים    8 מַּ בַּ ץ  ָרחַּ וְּ ָגָדיו  בְּ ִכֶבס  וְּ ָטהֹור  בַּ ָזב  הַּ ק  ִכי־ָירֹּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃ א עַּ ָטמֵּ  וְּ

ָמא׃  9 ָזב ִיטְּ ב ָעָליו הַּ כַּ ָכב ֲאֶׁשר ִירְּ ֶמרְּ ָכל־הַּ  וְּ

ֲאֶׁשר  10 ל  כֹּ בְּ עַּ  גֵּ ּנֹּ ָכל־הַּ ד־   וְּ עַּ ָמא  ִיטְּ ָתיו  חְּ תַּ ֶיה  ִיהְּ

א  ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ א אֹוָתם יְּ ּנֹושֵּ הַּ ָהָעֶרב וְּ

ד־ָהָעֶרב׃   עַּ

ִכֶבס    11 ָמִים וְּ ף בַּ ֹּא־ָׁשטַּ ָיָדיו ל ָזב וְּ ע־בֹו הַּ ל ֲאֶׁשר ִיגַּ כֹּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  א עַּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ  בְּ

ִלי־ֶחֶרש   12 ץ  ּוכְּ ִלי־עֵּ ָכל־כְּ ר וְּ ָזב ִיָשבֵּ ע־בֹו הַּ  ֲאֶׁשר־ִיגַּ

ָמִים׃  ף בַּ  ִיָשטֵּ
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ָיִמים    13 ת  עַּ ִׁשבְּ לֹו  ר  ָספַּ וְּ ִמזֹובֹו  ָזב  הַּ ר  הַּ ִכי־ִיטְּ וְּ

ר׃  ָטהֵּ ִּיים וְּ ִים חַּ מַּ ָשרֹו בְּ ץ בְּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ִכֶבס בְּ ָטֳהָרתֹו וְּ  לְּ

תֵּ   14 ח־לֹו ׁשְּ ִיקַּ ִמיִני  שְּ הַּ ּיֹום  נֵּי  ּובַּ בְּ נֵּי  ׁשְּ אֹו  ִרים  תֹּ י 

ָתָנם ֶאל־  ד ּונְּ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ הָוה ֶאל־ֶפתַּ נֵּי יְּ יֹוָנה ּוָבא ִלפְּ

ן׃ הֵּ כֹּ  הַּ

ִכֶפר   15 ָלה וְּ ָהֶאָחד עֹּ ָטאת וְּ ן ֶאָחד חַּ הֵּ כֹּ ָתם הַּ ָעָשה אֹּ וְּ

הָוה ִמזֹובֹו׃  נֵּי יְּ ן ִלפְּ הֵּ כֹּ   ָעָליו הַּ

א ִמֶמּנּו    16 צֵּ ִאיׁש ִכי־תֵּ ִים ֶאת־ וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ ע וְּ ת־ָזרַּ בַּ ִׁשכְּ

ד־ָהָעֶרב׃ א עַּ ָטמֵּ ָשרֹו וְּ  ָכל־בְּ

ע    17 ת־ָזרַּ בַּ ֶיה ָעָליו ִׁשכְּ ָכל־עֹור ֲאֶׁשר־ִיהְּ ָכל־ֶבֶגד וְּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  א עַּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ס בַּ ֻכבַּ   וְּ

ָרֲחצּו    18 ע וְּ ת־ָזרַּ בַּ ָתּה ִׁשכְּ ב ִאיׁש אֹּ כַּ ִאָשה ֲאֶׁשר ִיׁשְּ וְּ

ִים וְּ  מַּ ד־ָהָעֶרב׃ בַּ אּו עַּ  ָטמְּ

ָשָרּה    19 ִבבְּ ָבּה  זֹּ ֶיה  ִיהְּ ָדם  ָזָבה  ֶיה  ִכי־ִתהְּ ִאָשה  וְּ

ד־ ָמא עַּ עַּ ָבּה ִיטְּ גֵּ ּנֹּ ָכל־הַּ ִנָדָתּה וְּ ֶיה בְּ ת ָיִמים ִתהְּ עַּ ִׁשבְּ

 ָהָעֶרב׃ 

ל ֲאֶׁשר־  20 כֹּ ָמא וְּ ִנָדָתּה ִיטְּ ב ָעָליו בְּ כַּ ל ֲאֶׁשר ִתׁשְּ כֹּ וְּ

מָ  ב ָעָליו ִיטְּ ׁשֵּ  א׃ תֵּ
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ִים    21 מַּ בַּ ץ  ָרחַּ וְּ ָגָדיו  בְּ ס  בֵּ כַּ יְּ ָכָבּה  ִמׁשְּ בְּ עַּ  גֵּ ּנֹּ ָכל־הַּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃ א עַּ ָטמֵּ  וְּ

ָגָדיו    22 ס בְּ בֵּ כַּ ב ָעָליו יְּ ׁשֵּ ִלי ֲאֶׁשר־תֵּ ָכל־כְּ עַּ בְּ גֵּ ּנֹּ ָכל־הַּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  א עַּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ  וְּ

ִלי  23 כְּ ל־הַּ עַּ אֹו  הּוא  ָכב  ִמׁשְּ ל־הַּ עַּ ִאם  ֲאֶׁשר־ִהוא   וְּ

ד־ָהָעֶרב׃  ָמא עַּ עֹו־בֹו ִיטְּ ָנגְּ ֶׁשֶבת־ָעָליו בְּ  יֹּ

ָעָליו    24 ִנָדָתּה  ִהי  ּותְּ ָתּה  אֹּ ִאיׁש  ב  כַּ ִיׁשְּ ב  ָׁשכֹּ ִאם  וְּ

ָעָליו   ב  כַּ ֲאֶׁשר־ִיׁשְּ ָכב  ִמׁשְּ ָכל־הַּ וְּ ָיִמים  ת  עַּ ִׁשבְּ א  ָטמֵּ וְּ

ָמא׃   ִיטְּ

בִ   25 רַּ ָיִמים  ָדָמּה  זֹוב  ִכי־ָיזּוב  ִאָשה  ֶעת־ וְּ ֹּא  ל בְּ ים 

ָאָתּה  ֻטמְּ זֹוב  י  מֵּ ָכל־יְּ ל־ִנָדָתּה  עַּ ִכי־ָתזּוב  אֹו  ִנָדָתּה 

ָאה ִהוא׃  מֵּ ֶיה טְּ י ִנָדָתּה ִתהְּ  ִכימֵּ

זֹוָבּה    26 י  מֵּ ָכל־יְּ ָעָליו  ב  כַּ ֲאֶׁשר־ִתׁשְּ ָכב  ִמׁשְּ ָכל־הַּ

ב ָעלָ  ׁשֵּ ִלי ֲאֶׁשר תֵּ כְּ ָכל־הַּ ֶיה־ָּלּה וְּ ב ִנָדָתּה ִיהְּ כַּ ִמׁשְּ יו  כְּ

ת ִנָדָתּה׃  אַּ ֻטמְּ ֶיה כְּ א ִיהְּ  ָטמֵּ

ִים    27 מַּ בַּ ץ  ָרחַּ וְּ ָגָדיו  בְּ ִכֶבס  וְּ ָמא  ִיטְּ ָבם  עַּ  ּנֹוגֵּ ָכל־הַּ וְּ

ד־ָהָעֶרב׃ א עַּ ָטמֵּ  וְּ

ר   28 חַּ אַּ ת ָיִמים וְּ עַּ ָרה ָּלּה ִׁשבְּ ָספְּ ִאם־ָטֲהָרה ִמזֹוָבּה וְּ וְּ

ָהר׃   ִתטְּ
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י    29 תֵּ ח־ָלּה ׁשְּ ִמיִני ִתקַּ שְּ ּיֹום הַּ נֵּי ּובַּ נֵּי בְּ ִרים אֹו ׁשְּ תֹּ

ד׃ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ ן ֶאל־ֶפתַּ הֵּ כֹּ ִביָאה אֹוָתם ֶאל־הַּ הֵּ  יֹוָנה וְּ

ָלה   30 ֶאת־ָהֶאָחד עֹּ וְּ ָטאת  ן ֶאת־ָהֶאָחד חַּ הֵּ כֹּ ָעָשה הַּ וְּ

ָאָתּה׃ הָוה ִמזֹוב ֻטמְּ נֵּי יְּ ן ִלפְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר ָעֶליָה הַּ  וְּ

ִמֻטמְּ   31 ל  ָראֵּ נֵּי־ִישְּ ֶאת־בְּ ֶתם  ִהזַּרְּ ָיֻמתּו  וְּ ֹּא  ל וְּ ָאָתם 

תֹוָכם׃  ָכִני ֲאֶׁשר בְּ ָאם ֶאת־ִמׁשְּ מְּ טַּ ָאָתם בְּ ֻטמְּ  בְּ

ע    32 ת־ֶזרַּ בַּ ִׁשכְּ ִמֶמּנּו  א  צֵּ תֵּ ֲאֶׁשר  וַּ ָזב  הַּ ת  תֹורַּ ֹּאת  ז

ָאה־ָבּה׃ ָטמְּ  לְּ

ָבה   33 קֵּ ּנְּ לַּ וְּ ָזָכר  לַּ ֶאת־זֹובֹו  ָזב  הַּ וְּ ִנָדָתּה  בְּ ָדָוה  הַּ וְּ

ב עִ  כַּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיׁשְּ ָאה׃ּולְּ מֵּ    -ם־טְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 16 

ן   1 ֲהרֹּ אַּ נֵּי  בְּ נֵּי  ׁשְּ י מֹות  ֲחרֵּ אַּ ֶׁשה  ֶאל־מֹּ הָוה  יְּ ר  בֵּ דַּ יְּ וַּ

ָּיֻמתּו׃  הָוה וַּ נֵּי־יְּ ָבָתם ִלפְּ ָקרְּ  בְּ

הָוה    2 ֹּאֶמר יְּ ּי ל־ וַּ אַּ ן ָאִחיָך וְּ ֲהרֹּ ר ֶאל־אַּ בֵּ ֶׁשה דַּ ֶאל־מֹּ

נֵּי   ֶאל־פְּ ֶכת  ָפרֹּ לַּ ית  ִמבֵּ ֶדׁש  קֹּ ֶאל־הַּ ת  ָכל־עֵּ בְּ ָיבֹּא 

ָרֶאה  אֵּ ֶבָעָנן  ִכי  ָימּות  ֹּא  ל וְּ ן  ל־ָהָארֹּ עַּ ֲאֶׁשר  ֶרת  פֹּ כַּ הַּ

ֶרת׃  פֹּ כַּ ל־הַּ  עַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָטאת   3 חַּ ר ֶבן־ָבָקר לְּ פַּ ֶדׁש בְּ קֹּ ן ֶאל־הַּ ֲהרֹּ ֹּאת ָיבֹּא אַּ ז בְּ

ָלה׃ וְּ  עֹּ ִיל לְּ  אַּ

ָשרֹו    4 ל־בְּ יּו עַּ ד ִיהְּ י־בַּ סֵּ נְּ ָבׁש ּוִמכְּ ֶדׁש ִילְּ ד קֹּ ֶנת־בַּ תֹּ כְּ

ם  ֶדׁש הֵּ י־קֹּ דֵּ ף ִבגְּ נֹּ ד ִיצְּ ֶנֶפת בַּ ִמצְּ ר ּובְּ גֹּ ד יַּחְּ נֵּט בַּ בְּ אַּ ּובְּ

ָׁשם׃ בֵּ ָשרֹו ּולְּ ִים ֶאת־בְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ  וְּ

ח    5 ִיקַּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  בְּ ת  ֲעדַּ ת  אֵּ ִעִזים  ּומֵּ י  ִעירֵּ נֵּי־שְּ ׁשְּ

ָלה׃  עֹּ ִיל ֶאָחד לְּ אַּ ָטאת וְּ חַּ  לְּ

ִכֶפר    6 וְּ ֲאֶׁשר־לֹו  ָטאת  חַּ הַּ ר  ֶאת־פַּ ן  ֲהרֹּ אַּ ִריב  ִהקְּ וְּ

יתֹו׃  ד בֵּ עַּ ֲעדֹו ּובְּ  בַּ

הָוה    7 נֵּי יְּ ָתם ִלפְּ ֶהֱעִמיד אֹּ ִעיִרם וְּ שְּ נֵּי הַּ ח ֶאת־ׁשְּ ָלקַּ וְּ

ד׃ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ  ֶפתַּ

ל־ׁשְּ   8 עַּ ן  ֲהרֹּ אַּ ן  ָנתַּ ֶאָחד  וְּ גֹוָרל  גֹוָרלֹות  ִעיִרם  שְּ הַּ נֵּי 

ֲעָזאזֵּל׃  גֹוָרל ֶאָחד לַּ יהָוה וְּ  לַּ

גֹוָרל    9 ָשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו הַּ ן ֶאת־הַּ ֲהרֹּ ִריב אַּ ִהקְּ וְּ

ָטאת׃ ָעָשהּו חַּ יהָוה וְּ  לַּ

ד־   10 ֲעָזאזֵּל ָיֳעמַּ גֹוָרל לַּ ָשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו הַּ הַּ וְּ

לְּ  הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ י  ֲעָזאזֵּל  חַּ לַּ תֹו  אֹּ ח  ּלַּ ׁשַּ לְּ ָעָליו  ר  פֵּ כַּ

ָבָרה׃ ִמדְּ  הַּ
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ִכֶפר    11 וְּ ֲאֶׁשר־לֹו  ָטאת  חַּ הַּ ר  ֶאת־פַּ ן  ֲהרֹּ אַּ ִריב  ִהקְּ וְּ

ָטאת ֲאֶׁשר־לֹו׃  חַּ ר הַּ ט ֶאת־פַּ ָׁשחַּ יתֹו וְּ ד בֵּ עַּ ֲעדֹו ּובְּ  בַּ

חַּ    12 בֵּ ִמזְּ הַּ ל  עַּ מֵּ ׁש  י־אֵּ ֲחלֵּ גַּ ָתה  חְּ מַּ ֹּא־הַּ ל מְּ ח  ָלקַּ וְּ

נֵּי   ִביא  ִמִּלפְּ הֵּ וְּ ָקה  דַּ ִמים  סַּ ֶרת  טֹּ קְּ ָניו  ָחפְּ ֹּא  ל ּומְּ הָוה  יְּ

ֶכת׃  ָפרֹּ ית לַּ  ִמבֵּ

ִכָסה ֲענַּן    13 הָוה וְּ נֵּי יְּ ׁש ִלפְּ ל־ָהאֵּ ֶרת עַּ טֹּ קְּ ן ֶאת־הַּ ָנתַּ וְּ

ֹּא ָימּות׃  ל דּות וְּ ל־ָהעֵּ ֶרת ֲאֶׁשר עַּ פֹּ כַּ ֶרת ֶאת־הַּ טֹּ קְּ  הַּ

ל־  14 ָבעֹו עַּ ֶאצְּ ִהָזה בְּ ָפר וְּ ם הַּ ח ִמדַּ ָלקַּ ֶרת  וְּ פֹּ כַּ נֵּי הַּ פְּ

ָדם  ִמן־הַּ ָעִמים  ע־פְּ ֶׁשבַּ יֶַּזה  ֶרת  פֹּ כַּ הַּ נֵּי  ִלפְּ וְּ ָמה  דְּ קֵּ

ָבעֹו׃  ֶאצְּ  בְּ

ִביא ֶאת־  15 הֵּ ָטאת ֲאֶׁשר ָלָעם וְּ חַּ ִעיר הַּ ט ֶאת־שְּ ָׁשחַּ וְּ

ָעָשה  ֲאֶׁשר  כַּ ֶאת־ָדמֹו  ָעָשה  וְּ ֶכת  ָפרֹּ לַּ ית  ֶאל־ִמבֵּ ָדמֹו 

תֹו עַּ  ִהָזה אֹּ ָפר וְּ ם הַּ דַּ ֶרת׃לְּ פֹּ כַּ נֵּי הַּ ִלפְּ ֶרת וְּ פֹּ כַּ  ל־הַּ

יֶהם    16 עֵּ ל ּוִמִפׁשְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ת בְּ אֹּ ֶדׁש ִמֻטמְּ קֹּ ל־הַּ ִכֶפר עַּ וְּ

ִאָתם   ן  כֵּ שֹּ הַּ ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ לְּ יֲַּעֶשה  ן  כֵּ וְּ טֹּאָתם  ָכל־חַּ לְּ

ָתם׃ אֹּ תֹוְך ֻטמְּ  בְּ

ר   17 פֵּ כַּ לְּ אֹו  בֹּ בְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ בְּ ֶיה  ֹּא־ִיהְּ ל ָכל־ָאָדם  וְּ

ד ָכל־ בַּ  עַּ יתֹו ּובְּ ד בֵּ עַּ ֲעדֹו ּובְּ ִכֶפר בַּ וְּ אתֹו  ד־צֵּ ֶדׁש עַּ קֹּ

ל׃  ָראֵּ ל ִישְּ הַּ  קְּ
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ָעָליו    18 ִכֶפר  וְּ הָוה  נֵּי־יְּ ִלפְּ ֲאֶׁשר  חַּ  בֵּ ִמזְּ ֶאל־הַּ ָיָצא  וְּ

נֹות   רְּ ל־קַּ עַּ ן  ָנתַּ וְּ ָשִעיר  הַּ ם  ּוִמדַּ ָפר  הַּ ם  ִמדַּ ח  ָלקַּ וְּ

חַּ ָסִביב׃  בֵּ ִמזְּ  הַּ

ִהָזה ָעָליו ִמן  19 ִטֲהרֹו וְּ ָעִמים וְּ ע פְּ ָבעֹו ֶׁשבַּ ֶאצְּ ָדם בְּ ־הַּ

ל׃  ָראֵּ נֵּי ִישְּ ת בְּ אֹּ ׁשֹו ִמֻטמְּ ִקדְּ  וְּ

ֶאת־   20 וְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  ֶאת־אֹּ וְּ ֶדׁש  קֹּ ֶאת־הַּ ר  פֵּ ִמכַּ ִכָּלה  וְּ

ָשִעיר ֶהָחי׃ ִריב ֶאת־הַּ ִהקְּ חַּ וְּ בֵּ ִמזְּ  הַּ

ָשִעיר  21 ל רֹּאׁש הַּ י ָידֹו עַּ תֵּ ן ֶאת־ׁשְּ ֲהרֹּ ְך אַּ ָסמַּ י    וְּ חַּ הַּ

ֶאת־ָכל־ וְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  בְּ ת  ֶאת־ָכל־ֲעֹונֹּ ָעָליו  ָדה  וַּ ִהתְּ וְּ

ָשִעיר   ל־רֹּאׁש הַּ ָתם עַּ ן אֹּ ָנתַּ וְּ טֹּאָתם  ָכל־חַּ יֶהם לְּ עֵּ ִפׁשְּ

ָבָרה׃ ִמדְּ יַּד־ִאיׁש ִעִתי הַּ ח בְּ ִׁשּלַּ  וְּ

ֶאל־ֶאֶרץ    22 ָתם  ֶאת־ָכל־ֲעֹונֹּ ָעָליו  ָשִעיר  הַּ ָנָשא  וְּ

ִׁשּלַּ  זֵָּרה וְּ ָבר׃ גְּ ִמדְּ ָשִעיר בַּ  ח ֶאת־הַּ

ָבד   23 י הַּ דֵּ ט ֶאת־ִבגְּ ד ּוָפׁשַּ ֶהל מֹועֵּ ן ֶאל־אֹּ ֲהרֹּ ּוָבא אַּ

ִהִּניָחם ָׁשם׃ ֶדׁש וְּ קֹּ אֹו ֶאל־הַּ בֹּ ׁש בְּ  ֲאֶׁשר ָלבַּ

ׁש ֶאת־   24 ָלבַּ ָמקֹום ָקדֹוׁש וְּ ִים בְּ מַּ ָשרֹו בַּ ץ ֶאת־בְּ ָרחַּ וְּ

וְּ  ָלתֹו  ֶאת־עֹּ ָעָשה  וְּ ָיָצא  וְּ ָגָדיו  ִכֶפר  בְּ וְּ ָהָעם  ת  לַּ ֶאת־עֹּ

ד ָהָעם׃ עַּ ֲעדֹו ּובְּ  בַּ

ָחה׃   25 בֵּ ִמזְּ ִטיר הַּ ָטאת יַּקְּ חַּ ֶלב הַּ ת חֵּ אֵּ  וְּ
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ץ   26 ָרחַּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ֲעָזאזֵּל יְּ ָשִעיר לַּ חַּ ֶאת־הַּ ּלֵּ ׁשַּ מְּ הַּ וְּ

ֲחֶנה׃ מַּ ן ָיבֹוא ֶאל־הַּ י־כֵּ ֲחרֵּ אַּ ָמִים וְּ ָשרֹו בַּ  ֶאת־בְּ

ָטאת וְּ   27 חַּ ר הַּ ת פַּ אֵּ ָטאת ֲאֶׁשר הּוָבא  וְּ חַּ ִעיר הַּ ת שְּ אֵּ

ֲחֶנה  מַּ לַּ ֶאל־ִמחּוץ  יֹוִציא  ֶדׁש  קֹּ בַּ ר  פֵּ כַּ לְּ ֶאת־ָדָמם 

ָׁשם׃ ֶאת־ִפרְּ ָשָרם וְּ ֶאת־בְּ ָתם וְּ רֹּ ׁש ֶאת־עֹּ פּו ָבאֵּ ָשרְּ  וְּ

ָמִים    28 ָשרֹו בַּ ץ ֶאת־בְּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ס בְּ בֵּ כַּ ָתם יְּ ף אֹּ שֹּרֵּ הַּ וְּ

ן ָיבֹוא אֶ  י־כֵּ ֲחרֵּ אַּ ֲחֶנה׃ וְּ מַּ  ל־הַּ

ִביִעי ֶבָעשֹור    29 שְּ ֶדׁש הַּ חֹּ ת עֹוָלם בַּ ֻחקַּ ָתה ָלֶכם לְּ ָהיְּ וְּ

ֲעשּו   תַּ ֹּא  ל ָלאָכה  ָכל־מְּ וְּ יֶכם  תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ ּנּו  עַּ תְּ ֶדׁש  חֹּ לַּ

ֶכם׃  תֹוכְּ ָגר בְּ ר הַּ גֵּ הַּ ָרח וְּ  ָהֶאזְּ

ל    30 ִמכֹּ ֶכם  ֶאתְּ ר  הֵּ טַּ לְּ יֶכם  ֲעלֵּ ר  פֵּ כַּ יְּ ֶזה  הַּ ּיֹום  ִכי־בַּ

 ֹּ ט ָהרּו׃חַּ הָוה ִתטְּ נֵּי יְּ יֶכם ִלפְּ  אתֵּ

יֶכם   31 תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ ִעִּניֶתם  וְּ ָלֶכם  ִהיא  ָבתֹון  ׁשַּ ת  בַּ ׁשַּ

ת עֹוָלם׃   ֻחקַּ

א ֶאת־   32 ּלֵּ מַּ ֲאֶׁשר יְּ תֹו וַּ ח אֹּ ׁשַּ ן ֲאֶׁשר־ִימְּ הֵּ כֹּ ִכֶפר הַּ וְּ

י   דֵּ ִבגְּ ָבד  הַּ י  דֵּ ֶאת־ִבגְּ ׁש  ָלבַּ וְּ ָאִביו  ת  חַּ תַּ ן  הֵּ כַּ לְּ ָידֹו 

ֶדׁש׃ קֹּ  הַּ

ֶאת־   33 וְּ ד  מֹועֵּ ֶהל  ֶאת־אֹּ וְּ ֶדׁש  קֹּ הַּ ׁש  דַּ ֶאת־ִמקְּ ִכֶפר  וְּ

ר׃  פֵּ כַּ ָקָהל יְּ ם הַּ ל־ָכל־עַּ עַּ ֲהִנים וְּ כֹּ ל הַּ עַּ ר וְּ פֵּ כַּ חַּ יְּ בֵּ ִמזְּ  הַּ
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נֵּי    34 ל־בְּ עַּ ר  פֵּ כַּ לְּ עֹוָלם  ת  ֻחקַּ לְּ ָלֶכם  ֹּאת  ָתה־ז ָהיְּ וְּ

ּיַּ  ָשָנה וַּ ת בַּ חַּ טֹּאָתם אַּ ל ִמָכל־חַּ ָראֵּ ֲאֶׁשר ִצָּוה ִישְּ ש כַּ עַּ

ֶׁשה׃ הָוה ֶאת־מֹּ   יְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 17 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

נֵּי    2 ָכל־בְּ ֶאל  וְּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ר  בֵּ ל דַּ ָראֵּ ִישְּ

ר׃ אמֹּ הָוה לֵּ ָדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה יְּ יֶהם ֶזה הַּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ  וְּ

ט ׁשֹור אֹו־ֶכֶשב   3 חַּ ל ֲאֶׁשר ִיׁשְּ ָראֵּ ית ִישְּ ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵּ

ֲחֶנה׃ מַּ ט ִמחּוץ לַּ חַּ ֲחֶנה אֹו ֲאֶׁשר ִיׁשְּ מַּ ז בַּ  אֹו־עֵּ

בָ   4 ָקרְּ ִריב  קְּ הַּ לְּ ֱהִביאֹו  ֹּא  ל ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ ח  ֶאל־ֶפתַּ ן  וְּ

הּוא ָדם  ב ָלִאיׁש הַּ הָוה ָדם יֵָּחׁשֵּ ן יְּ כַּ נֵּי ִמׁשְּ יהָוה ִלפְּ לַּ

מֹו׃ הּוא ִמֶקֶרב עַּ ת ָהִאיׁש הַּ רַּ ִנכְּ  ָׁשָפְך וְּ

יֶהם ֲאֶׁשר   5 חֵּ ל ֶאת־ִזבְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ן ֲאֶׁשר ָיִביאּו בְּ עַּ מַּ לְּ

ח  ֶאל־ֶפתַּ יהָוה  לַּ ֶוֱהִביֻאם  ָשֶדה  הַּ נֵּי  ל־פְּ עַּ ִחים  בְּ זֹּ ם  הֵּ

ֶהל יהָוה    אֹּ לַּ ָלִמים  ׁשְּ י  חֵּ ִזבְּ חּו  ָזבְּ וְּ ן  הֵּ כֹּ ֶאל־הַּ ד  מֹועֵּ

 אֹוָתם׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ֶהל   6 אֹּ ח  ֶפתַּ הָוה  יְּ ח  בַּ ל־ִמזְּ עַּ ָדם  ֶאת־הַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ק  ָזרַּ וְּ

יהָוה׃ חַּ לַּ יחַּ ִניחֹּ רֵּ ֶלב לְּ חֵּ ִטיר הַּ ִהקְּ ד וְּ  מֹועֵּ

ם    7 הֵּ ֲאֶׁשר  ִעיִרם  שְּ לַּ יֶהם  חֵּ ֶאת־ִזבְּ עֹוד  חּו  בְּ ֹּא־ִיזְּ ל וְּ

י ֲחרֵּ ִנים אַּ ָתם׃ זֹּ רֹּ דֹּ ֹּאת ָלֶהם לְּ ֶיה־ז ת עֹוָלם ִתהְּ  ֶהם ֻחקַּ

ר    8 גֵּ ּוִמן־הַּ ל  ָראֵּ ִישְּ ית  ִמבֵּ ִאיׁש  ִאיׁש  ר  ֶהם תֹּאמַּ ֲאלֵּ וַּ

ח׃ ָלה אֹו־ָזבַּ תֹוָכם ֲאֶׁשר־יֲַּעֶלה עֹּ  ֲאֶׁשר־ָיגּור בְּ

תֹו    9 אֹּ ֲעשֹות  לַּ ִביֶאּנּו  יְּ ֹּא  ל ד  מֹועֵּ ֶהל  אֹּ ח  ֶאל־ֶפתַּ וְּ

ת ָהִאיׁש  רַּ ִנכְּ יהָוה וְּ ָמיו׃ לַּ עַּ הּוא מֵּ  הַּ

תֹוָכם   10 ָגר בְּ ר הַּ גֵּ ל ּוִמן־הַּ ָראֵּ ית ִישְּ ִאיׁש ִאיׁש ִמבֵּ וְּ

ֶאת־  ֶכֶלת  ָהאֹּ ֶּנֶפׁש  בַּ ָפנַּי  ִתי  ָנתַּ וְּ ָכל־ָדם  ל  ֹּאכַּ י ֲאֶׁשר 

ָמּה׃ ָתּה ִמֶקֶרב עַּ ִתי אֹּ רַּ ִהכְּ ָדם וְּ  הַּ

ִתיו ָלֶכם  11 תַּ ֲאִני נְּ וַּ ָדם ִהוא  ָבָשר בַּ ל־   ִכי ֶנֶפׁש הַּ עַּ

ֶּנֶפׁש   בַּ הּוא  ָדם  ִכי־הַּ יֶכם  תֵּ ׁשֹּ ל־נַּפְּ עַּ ר  פֵּ כַּ לְּ חַּ  בֵּ ִמזְּ הַּ

ר׃  פֵּ כַּ  יְּ

ֹּא־  12 ל ָכל־ֶנֶפׁש ִמֶכם ל ָראֵּ נֵּי ִישְּ ִתי ִלבְּ רְּ ן ָאמַּ ל־כֵּ עַּ

ל ָדם׃ ֹּאכַּ ֹּא־י ֶכם ל תֹוכְּ ָגר בְּ ר הַּ גֵּ הַּ ל ָדם וְּ   תֹּאכַּ

ר    13 גֵּ ּוִמן־הַּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ִמבְּ ִאיׁש  ִאיׁש  תֹוָכם וְּ בְּ ָגר  הַּ

ְך ֶאת־  ָׁשפַּ ל וְּ ָּיה אֹו־עֹוף ֲאֶׁשר יֵָּאכֵּ יד חַּ ֲאֶׁשר ָיצּוד צֵּ

ִכָסהּו ֶבָעָפר׃   ָדמֹו וְּ
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נֵּי   14 ִלבְּ ר  מַּ ָואֹּ הּוא  ׁשֹו  נַּפְּ בְּ ָדמֹו  ָכל־ָבָשר  ִכי־ֶנֶפׁש 

ָכל־ָבָשר   ֶנֶפׁש  ִכי  לּו  תֹּאכֵּ ֹּא  ל ָכל־ָבָשר  ם  דַּ ל  ָראֵּ ִישְּ

ת׃ ָדמֹו ִהוא כָ  ָליו ִיָכרֵּ כְּ  ל־אֹּ

ר    15 גֵּ ָרח ּובַּ ָפה ָבֶאזְּ רֵּ ָלה ּוטְּ בֵּ ל נְּ ָכל־ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר תֹּאכַּ וְּ

ר׃ ָטהֵּ ד־ָהֶעֶרב וְּ א עַּ ָטמֵּ ִים וְּ מַּ ץ בַּ ָרחַּ ָגָדיו וְּ ִכֶבס בְּ  וְּ

ָנָשא ֲעֹונֹו׃  16 ָחץ וְּ ֹּא ִירְּ ָשרֹו ל ס ּובְּ בֵּ כַּ ֹּא יְּ ִאם ל   וְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 18 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

הָוה   2 יְּ ֲאִני  ֶהם  ֲאלֵּ ָת  רְּ ָאמַּ וְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ

יֶכם׃  ֱאֹלהֵּ

ִים ֲאֶׁשר    3 רַּ ה ֶאֶרץ־ִמצְּ ֲעשֵּ מַּ ֲעשּו  כְּ ֹּא תַּ ֶתם־ָבּה ל בְּ ׁשַּ יְּ

ֹּא   ֶכם ָׁשָמה ל ִביא ֶאתְּ ן ֲאֶׁשר ֲאִני מֵּ נַּעַּ ה ֶאֶרץ־כְּ ֲעשֵּ מַּ ּוכְּ

כּו׃  לֵּ ֹּא תֵּ יֶהם ל תֵּ ֻחקֹּ ֲעשּו ּובְּ  תַּ

רּו ָלֶלֶכת ָבֶהם  4 מְּ י ִתׁשְּ תַּ ֶאת־ֻחקֹּ ֲעשּו וְּ י תַּ ָפטַּ ֶאת־ִמׁשְּ

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ  ֲאִני יְּ

https://adilsoncardoso.com/


68 

 

ֶתם ֶאת־ֻחקֹּ   5 רְּ מַּ ָתם ּוׁשְּ י ֲאֶׁשר יֲַּעֶשה אֹּ ָפטַּ ֶאת־ִמׁשְּ י וְּ תַּ

הָוה׃ י ָבֶהם ֲאִני יְּ  ָהָאָדם ָוחַּ

ּלֹות    6 גַּ בּו לְּ רְּ ֹּא ִתקְּ ָשרֹו ל ר בְּ אֵּ ִאיׁש ִאיׁש ֶאל־ָכל־ׁשְּ

הָוה׃ ָוה ֲאִני יְּ   ֶערְּ

ֹּא    7 ָך ִהוא ל ה ִאמְּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ָך ל וַּת ִאמְּ ֶערְּ וְּ וַּת ָאִביָך  ֶערְּ

ָוָתּה׃ ֶּלה ֶערְּ גַּ   תְּ

וַּת ָאִביָך ִהוא׃ 8 ה ֶערְּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ֶׁשת־ָאִביָך ל וַּת אֵּ   ֶערְּ

ִית    9 ת־ִאֶמָך מֹוֶלֶדת בַּ ת־ָאִביָך אֹו בַּ ָך בַּ וַּת ֲאחֹותְּ ֶערְּ

ָוָתן׃ ֶּלה ֶערְּ גַּ ֹּא תְּ   אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ל

ָוָתן ִכי    10 ֶּלה ֶערְּ גַּ ֹּא תְּ ָך ל ת־ִבתְּ ָך אֹו בַּ ת־ִבנְּ וַּת בַּ ֶערְּ

ָּנה׃ ָך הֵּ ָותְּ   ֶערְּ

ָך ִהוא   11 ֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹותְּ ת־אֵּ וַּת בַּ ֶערְּ

ָוָתּה׃ ֶּלה ֶערְּ גַּ ֹּא תְּ   ל

ר ָאִביָך ִהוא׃  12 אֵּ ה ׁשְּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ וַּת ֲאחֹות־ָאִביָך ל   ֶערְּ

ָך ִהוא׃  13 ר ִאמְּ אֵּ ה ִכי־ׁשְּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ָך ל וַּת ֲאחֹות־ִאמְּ   ֶערְּ

ה אֶ   14 ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ וַּת ֲאִחי־ָאִביָך ל ָרב  ֶערְּ ֹּא ִתקְּ תֹו ל ל־ִאׁשְּ

ָך ִהוא׃ ָדתְּ   דֹּ
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ֶּלה    15 גַּ ֹּא תְּ ָך ִהוא ל ֶׁשת ִבנְּ ה אֵּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ָך ל ָּלתְּ וַּת כַּ ֶערְּ

ָוָתּה׃   ֶערְּ

וַּת ָאִחיָך ִהוא׃  16 ה ֶערְּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ֶׁשת־ָאִחיָך ל וַּת אֵּ   ֶערְּ

ֶאת־   17 ָנּה וְּ ת־בְּ ה ֶאת־בַּ ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ וַּת ִאָשה ּוִבָתּה ל ֶערְּ

ת־בִ  ִזָמה  בַּ ָּנה  הֵּ ֲאָרה  ׁשַּ ָוָתּה  ֶערְּ ּלֹות  גַּ לְּ ח  ִתקַּ ֹּא  ל ָתּה 

 ִהוא׃

ָוָתּה    18 ּלֹות ֶערְּ גַּ ר לְּ רֹּ ֹּא ִתָקח ִלצְּ ָתּה ל ִאָשה ֶאל־ֲאחֹּ וְּ

ֶּייָה׃ חַּ  ָעֶליָה בְּ

ּלֹות    19 גַּ לְּ ב  רַּ ִתקְּ ֹּא  ל ָאָתּה  ֻטמְּ ת  ִנדַּ בְּ ֶאל־ִאָשה  וְּ

ָוָתּה׃   ֶערְּ

ֹּא   20 ל ָך  ֲעִמיתְּ ֶׁשת  ֶאל־אֵּ ע  וְּ ָזרַּ לְּ ָך  תְּ ָכבְּ ׁשְּ ן  ־ִתתֵּ

ָאה־ָבּה׃ ָטמְּ  לְּ

ל ֶאת־   21 ּלֵּ חַּ ֹּא תְּ ל ֶלְך וְּ מֹּ ֲעִביר לַּ הַּ ן לְּ ֹּא־ִתתֵּ ֲעָך ל ּוִמזַּרְּ

הָוה׃ ם ֱאֹלֶהיָך ֲאִני יְּ  ׁשֵּ

ָבה ִהוא׃  22 י ִאָשה תֹועֵּ בֵּ כְּ ב ִמׁשְּ כַּ ֹּא ִתׁשְּ ֶאת־ָזָכר ל  וְּ

ָטמְּ   23 ָך לְּ תְּ ָכבְּ ן ׁשְּ ֹּא־ִתתֵּ ָמה ל הֵּ ָכל־בְּ ִאָשה ּובְּ ָאה־ָבּה וְּ

ָעּה ֶתֶבל הּוא׃ ִרבְּ ָמה לְּ הֵּ נֵּי בְּ ד ִלפְּ ֲעמֹּ ֹּא־תַּ  ל
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גֹוִים    24 אּו הַּ מְּ ֶּלה ִנטְּ ָכל־אֵּ ֶּלה ִכי בְּ ָכל־אֵּ אּו בְּ מְּ ל־ִתטַּ אַּ

נֵּיֶכם׃  חַּ ִמפְּ ּלֵּ ׁשַּ  ֲאֶׁשר־ֲאִני מְּ

ָהָאֶרץ   25 ָתִקא  וַּ ָעֶליָה  ֲעֹוָנּה  ד  קֹּ ָוֶאפְּ ָהָאֶרץ  ָמא  ִתטְּ וַּ

ׁשְּ   ֶביָה׃ ֶאת־יֹּ

ֹּא    26 ל וְּ י  ָפטַּ ֶאת־ִמׁשְּ וְּ י  תַּ ֶאת־ֻחקֹּ ֶתם  אַּ ֶתם  רְּ מַּ ּוׁשְּ

ָגר   הַּ ר  גֵּ הַּ וְּ ָרח  ָהֶאזְּ ֶּלה  ָהאֵּ ת  בֹּ תֹועֵּ הַּ ל  ִמכֹּ ֲעשּו  תַּ

ֶכם׃  תֹוכְּ  בְּ

י־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר   27 ׁשֵּ נְּ ל ָעשּו אַּ ת ָהאֵּ בֹּ תֹועֵּ ִכי ֶאת־ָכל־הַּ

ָמא ָהָאֶרץ׃ ִתטְּ נֵּיֶכם וַּ  ִלפְּ

ֲאֶׁשר    28 ָתּה כַּ ֲאֶכם אֹּ מַּ טַּ ֶכם בְּ ֶאתְּ ָהָאֶרץ  ֹּא־ָתִקיא  ל וְּ

נֵּיֶכם׃  גֹוי ֲאֶׁשר ִלפְּ  ָקָאה ֶאת־הַּ

תּו    29 רְּ ִנכְּ ֶּלה וְּ בֹות ָהאֵּ תֹועֵּ ל הַּ ִכי ָכל־ֲאֶׁשר יֲַּעֶשה ִמכֹּ

ָמם׃  שֹּת ִמֶקֶרב עַּ ָפׁשֹות ָהעֹּ ּנְּ  הַּ

ֲעש  30 ִתי  ִבלְּ לְּ ִתי  רְּ מַּ ֶאת־ִמׁשְּ ֶתם  רְּ מַּ ֻחקֹות  ּוׁשְּ מֵּ ֹות 

אּו ָבֶהם ֲאִני  מְּ ֹּא ִתטַּ ל נֵּיֶכם וְּ ת ֲאֶׁשר נֲַּעשּו ִלפְּ בֹּ תֹועֵּ הַּ

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ   יְּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Levítico Hebraico Capítulo 19 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ֶהם    2 ֲאלֵּ ָת  רְּ ָאמַּ וְּ ל  ָראֵּ נֵּי־ִישְּ בְּ ת  ֶאל־ָכל־ֲעדַּ ר  בֵּ דַּ

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ יּו ִכי ָקדֹוׁש ֲאִני יְּ ִׁשים ִתהְּ דֹּ  קְּ

רּו ֲאִני   3 מֹּ י ִתׁשְּ תַּ תֹּ בְּ ֶאת־ׁשַּ ָאִביו ִתיָראּו וְּ ִאיׁש ִאמֹו וְּ

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ  יְּ

ָכה    4 סֵּ מַּ י  וֵּאֹלהֵּ ֶאל־ָהֱאִליִלים  נּו  ל־ִתפְּ ֲעשּו אַּ תַּ ֹּא  ל

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ  ָלֶכם ֲאִני יְּ

ָבֻחהּו׃  5 ֶכם ִתזְּ נְּ צֹּ יהָוה ִלרְּ ָלִמים לַּ ח ׁשְּ חּו ֶזבַּ בְּ ִכי ִתזְּ  וְּ

ד־יֹום    6 עַּ ּנֹוָתר  הַּ וְּ ּוִמָמֳחָרת  ל  יֵָּאכֵּ ֲחֶכם  ִזבְּ יֹום  בְּ

ף׃  ׁש ִיָשרֵּ ִליִׁשי ָבאֵּ שְּ  הַּ

ִליִׁשי    7 שְּ הַּ ּיֹום  בַּ ל  יֵָּאכֵּ ל  ָאכֹּ הֵּ ִאם  ֹּא וְּ ל הּוא  ִפגּול 

 יֵָּרֶצה׃ 

ָתה   8 רְּ ִנכְּ ל וְּ הָוה ִחּלֵּ ֶדׁש יְּ ָליו ֲעֹונֹו ִיָשא ִכי־ֶאת־קֹּ כְּ אֹּ וְּ

ֶמיָה׃ עַּ ִהוא מֵּ ֶּנֶפׁש הַּ  הַּ

ָך   9 ת ָשדְּ אַּ ֶּלה פְּ כַּ ֹּא תְּ ֶכם ל צְּ רְּ ִציר אַּ ֶכם ֶאת־קְּ רְּ ֻקצְּ ּובְּ

ט׃ קֵּ לַּ ֹּא תְּ ָך ל ִצירְּ ֶלֶקט קְּ ר וְּ צֹּ  ִלקְּ
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עֹולֵּ   10 ֹּא תְּ ָך ל מְּ רְּ כַּ ט ֶלָעִני וְּ קֵּ לַּ ֹּא תְּ ָך ל מְּ רְּ ל ּוֶפֶרט כַּ

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ ָתם ֲאִני יְּ ב אֹּ ֲעזֹּ ר תַּ גֵּ לַּ  וְּ

ִאיׁש    11 רּו  קְּ ׁשַּ לֹּא־תְּ וְּ ֲחׁשּו  כַּ ֹּא־תְּ ל וְּ בּו  נֹּ ִתגְּ ֹּא  ל

ֲעִמיתֹו׃   בַּ

ם   12 ֶאת־ׁשֵּ ָת  לְּ ִחּלַּ וְּ ָשֶקר  לַּ ִמי  ִבׁשְּ עּו  ֹּא־ִתָשבְּ ל וְּ

הָוה׃  ֱאֹלֶהיָך ֲאִני יְּ

ֹּא־  13 ת  ל ֻעּלַּ פְּ ֹּא־ָתִלין  ל ל זֹּ ִתגְּ ֹּא  ל וְּ ֲעָך  ֶאת־רֵּ ק  ֲעׁשֹּ תַּ

ֶקר׃  ד־בֹּ ָך עַּ  ָשִכיר ִאתְּ

אָת    14 ָירֵּ ל וְּ ׁשֹּ ן ִמכְּ ֹּא ִתתֵּ נֵּי ִעּוֵּר ל ִלפְּ ׁש וְּ רֵּ ל חֵּ ּלֵּ קַּ ֹּא־תְּ ל

הָוה׃ ֱאֹלֶהיָך ֲאִני יְּ  מֵּ

ֹּא    15 ל וְּ נֵּי־ָדל  פְּ ֹּא־ִתָשא  ל ָפט  ִמׁשְּ בַּ ָעֶול  ֲעשּו  ֹּא־תַּ ל

ר פְּ  דַּ ט ֲעִמיֶתָך׃ ֶתהְּ פֹּ ֶצֶדק ִתׁשְּ  נֵּי ָגדֹול בְּ

ֶעָך ֲאִני    16 ם רֵּ ל־דַּ ד עַּ ֲעמֹּ ֹּא תַּ ֶמיָך ל עַּ ְך ָרִכיל בְּ לֵּ ֹּא־תֵּ ל

הָוה׃  יְּ

חַּ תֹוִכיחַּ ֶאת־   17 ָבֶבָך הֹוכֵּ ִבלְּ ָנא ֶאת־ָאִחיָך  ֹּא־ִתשְּ ל

א׃ טְּ ֹּא־ִתָשא ָעָליו חֵּ ל  ֲעִמיֶתָך וְּ

ר    18 ֹּא־ִתטֹּ ל ם וְּ ֹּא־ִתקֹּ ֲעָך  ל רֵּ ָת לְּ בְּ ָאהַּ ֶמָך וְּ נֵּי עַּ ֶאת־בְּ

הָוה׃  ָכמֹוָך ֲאִני יְּ
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ִים    19 אַּ ִכלְּ ִביעַּ  רְּ ֹּא־תַּ ל ָך  תְּ ֶהמְּ בְּ רּו  מֹּ ִתׁשְּ י  תַּ ֶאת־ֻחקֹּ

ֹּא יֲַּעֶלה  נֵּז ל טְּ עַּ ִים ׁשַּ אַּ ָאִים ּוֶבֶגד ִכלְּ ע ִכלְּ רַּ ֹּא־ִתזְּ ָך ל ָשדְּ

 ָעֶליָך׃ 

בַּ   20 ִׁשכְּ ֶאת־ִאָשה  ב  כַּ ִכי־ִיׁשְּ ִאיׁש  ִהוא  וְּ וְּ ע  ת־ֶזרַּ

ָׁשה  ֻחפְּ אֹו  ָדָתה  ִנפְּ ֹּא  ל ה  דֵּ ָהפְּ וְּ ִאיׁש  לְּ ֶנֱחֶרֶפת  ָחה  ִׁשפְּ

ֹּא ֻחָפָׁשה׃ תּו ִכי־ל ֹּא יּומְּ ֶיה ל ֶרת ִתהְּ ן־ָלּה ִבקֹּ ֹּא ִנתַּ  ל

יל    21 ד אֵּ ֶהל מֹועֵּ ח אֹּ יהָוה ֶאל־ֶפתַּ ִביא ֶאת־ֲאָׁשמֹו לַּ הֵּ וְּ

 ָאָׁשם׃ 

יל    22 אֵּ בְּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ָעָליו  ִכֶפר  ל־ וְּ עַּ הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ָהָאָׁשם 

ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא׃ חַּ ח לֹו מֵּ לַּ ִנסְּ ָטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא וְּ   חַּ

ֲאָכל    23 מַּ ץ  ָכל־עֵּ ֶתם  עְּ טַּ ּונְּ ֶאל־ָהָאֶרץ  אּו  ִכי־ָתבֹּ וְּ

ָלֶכם   ֶיה  ִיהְּ ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  יֹו  ֶאת־ִפרְּ ָלתֹו  ָערְּ ֶתם  לְּ ֲערַּ וַּ

ל׃ ֹּא יֵָּאכֵּ ִלים ל  ֲערֵּ

הָ   24 ָשָנה  ִהּלּוִלים ּובַּ ֶדׁש  קֹּ יֹו  ָכל־ִפרְּ ֶיה  ִיהְּ ִביִעת  רְּ

יהָוה׃   לַּ

הֹוִסיף ָלֶכם    25 יֹו לְּ לּו ֶאת־ִפרְּ ֲחִמיִׁשת תֹּאכְּ ָשָנה הַּ ּובַּ

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ בּוָאתֹו ֲאִני יְּ  תְּ

עֹונֵּנּו׃   26 ֹּא תְּ ל נֲַּחׁשּו וְּ ֹּא תְּ ָדם ל ל־הַּ לּו עַּ ֹּא תֹּאכְּ  ל
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וְּ   27 ֶכם  רֹּאׁשְּ ת  אַּ פְּ ִקפּו  תַּ ֹּא  ת  ל אַּ פְּ ת  אֵּ ִחית  ׁשְּ תַּ ֹּא  ל

ָקֶנָך׃  זְּ

ע    28 ֲעקַּ ֶבת קַּ תֹּ ֶכם ּוכְּ רְּ שַּ ִבבְּ נּו  ֹּא ִתתְּ ָלֶנֶפׁש ל ֶשֶרט  וְּ

הָוה׃ נּו ָבֶכם ֲאִני יְּ ֹּא ִתתְּ  ל

ָהָאֶרץ   29 ֶנה  ֹּא־ִתזְּ ל וְּ נֹוָתּה  זְּ הַּ לְּ ָך  ֶאת־ִבתְּ ל  ּלֵּ חַּ ל־תְּ אַּ

ָאה ָהָאֶרץ ִזָמה׃  ּוָמלְּ

רּו 30 מֹּ י ִתׁשְּ תַּ תֹּ בְּ הָוה׃ֶאת־ׁשַּ ָדִׁשי ִתיָראּו ֲאִני יְּ   ּוִמקְּ

ׁשּו    31 קְּ בַּ ל־תְּ אַּ ִנים  עֹּ ִּידְּ ֶאל־הַּ וְּ ת  בֹּ ֶאל־ָהאֹּ נּו  ל־ִתפְּ אַּ

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ ָאה ָבֶהם ֲאִני יְּ ָטמְּ  לְּ

ֱאֹלֶהיָך   32 אָת מֵּ ָירֵּ ן וְּ נֵּי ָזקֵּ ָת פְּ רְּ ָהדַּ יָבה ָתקּום וְּ נֵּי שֵּ ִמפְּ

הָוה׃  ֲאִני יְּ

ִכי־ָיגּור אִ   33 תֹו׃ פ וְּ ֹּא תֹונּו אֹּ ֶכם ל צְּ רְּ אַּ ר בְּ ָך גֵּ  תְּ

ָת   34 בְּ ָאהַּ ֶכם וְּ ָגר ִאתְּ ר הַּ גֵּ ֶיה ָלֶכם הַּ ָרח ִמֶכם ִיהְּ ֶאזְּ כְּ

הָוה  יְּ ֲאִני  ָרִים  ִמצְּ ֶאֶרץ  בְּ ֱהִייֶתם  ִרים  ִכי־גֵּ ָכמֹוָך  לֹו 

יֶכם׃  ֱאֹלהֵּ

ָקל   35 ִמׁשְּ בַּ ִמָדה  בַּ ָפט  ִמׁשְּ בַּ ָעֶול  ֲעשּו  ֹּא־תַּ ל

מְּ   שּוָרה׃ּובַּ
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ֶיה    36 ִהין ֶצֶדק ִיהְּ ת ֶצֶדק וְּ יפַּ נֵּי־ֶצֶדק אֵּ בְּ נֵּי ֶצֶדק אַּ מֹּאזְּ

ֶאֶרץ  ֶכם מֵּ אִתי ֶאתְּ יֶכם ֲאֶׁשר־הֹוצֵּ הָוה ֱאֹלהֵּ ָלֶכם ֲאִני יְּ

ָרִים׃   ִמצְּ

י   37 ָפטַּ ֶאת־ָכל־ִמׁשְּ וְּ י  תַּ ֶאת־ָכל־ֻחקֹּ ֶתם  רְּ מַּ ּוׁשְּ

הָוה׃ ָתם ֲאִני יְּ ֲעִשיֶתם אֹּ   וַּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 20 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ל   2 ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ִמבְּ ִאיׁש  ִאיׁש  ר  תֹּאמַּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ וְּ

ל ֲאֶׁשר   ָראֵּ ִישְּ ָגר בְּ ר הַּ גֵּ ֶלְך מֹות ּוִמן־הַּ מֹּ עֹו לַּ ן ִמזַּרְּ ִיתֵּ

ֻמהּו ָבָאֶבן׃ גְּ ם ָהָאֶרץ ִירְּ  יּוָמת עַּ

תֹו ִמֶקֶרב    3 ִתי אֹּ רַּ ִהכְּ הּוא וְּ ן ֶאת־ָפנַּי ָבִאיׁש הַּ ֲאִני ֶאתֵּ וַּ

ָדִׁשי   ֶאת־ִמקְּ א  מֵּ טַּ ן  עַּ מַּ לְּ ֶלְך  מֹּ לַּ ן  ָנתַּ עֹו  ִמזַּרְּ ִכי  מֹו  עַּ

ִׁשי׃ ם ָקדְּ ל ֶאת־ׁשֵּ ּלֵּ חַּ  ּולְּ

הַּ   4 ִאם  ִמן־ וְּ ינֵּיֶהם  ֶאת־עֵּ ָהָאֶרץ  ם  עַּ ִלימּו  יַּעְּ ם  לֵּ עְּ

תֹו׃  ִתי ָהִמית אֹּ ִבלְּ ֶלְך לְּ מֹּ עֹו לַּ ִתתֹו ִמזַּרְּ הּוא בְּ  ָהִאיׁש הַּ

https://adilsoncardoso.com/
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תֹו    5 חְּ פַּ ִמׁשְּ ּובְּ הּוא  הַּ ָבִאיׁש  ֶאת־ָפנַּי  ֲאִני  ִתי  מְּ שַּ וְּ

י   ֲחרֵּ אַּ נֹות  ִלזְּ ֲחָריו  אַּ ִנים  זֹּ ָכל־הַּ ת  אֵּ וְּ תֹו  אֹּ ִתי  רַּ ִהכְּ וְּ

לֶ  מֹּ ָמם׃הַּ  ְך ִמֶקֶרב עַּ

נֹות   6 ִנים ִלזְּ עֹּ ִּידְּ ֶאל־הַּ ת וְּ בֹּ ֶנה ֶאל־ָהאֹּ ֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ִתפְּ הַּ וְּ

תֹו   אֹּ ִתי  רַּ ִהכְּ וְּ ִהוא  הַּ ֶּנֶפׁש  בַּ ֶאת־ָפנַּי  ִתי  ָנתַּ וְּ יֶהם  ֲחרֵּ אַּ

מֹו׃   ִמֶקֶרב עַּ

יֶכם׃   7 הָוה ֱאֹלהֵּ ִׁשים ִכי ֲאִני יְּ דֹּ ִייֶתם קְּ ֶתם ִוהְּ ִדׁשְּ קַּ ִהתְּ  וְּ

הָוה ּו  8 יְּ ֲאִני  ָתם  אֹּ ֲעִשיֶתם  וַּ י  תַּ ֶאת־ֻחקֹּ ֶתם  רְּ מַּ ׁשְּ

ֶכם׃ ִדׁשְּ קַּ  מְּ

ֶאת־ִאמֹו מֹות    9 ל ֶאת־ָאִביו וְּ ּלֵּ קַּ ִכי־ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר יְּ

ל ָדָמיו בֹו׃  ִאמֹו ִקּלֵּ  יּוָמת ָאִביו וְּ

ף ֶאת־   10 אַּ ֶׁשת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִינְּ ף ֶאת־אֵּ אַּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִינְּ וְּ

הּו  עֵּ ֶׁשת רֵּ ָאֶפת׃ אֵּ ּנֹּ הַּ ף וְּ אֵּ ּנֹּ ת הַּ  מֹות־יּומַּ

וַּת ָאִביו ִגָּלה    11 ֶׁשת ָאִביו ֶערְּ ב ֶאת־אֵּ כַּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיׁשְּ וְּ

יֶהם ָבם׃ מֵּ נֵּיֶהם דְּ תּו ׁשְּ  מֹות־יּומְּ

נֵּיֶהם   12 תּו ׁשְּ ָּלתֹו מֹות יּומְּ ב ֶאת־כַּ כַּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיׁשְּ וְּ

יֶהם ָבם׃ מֵּ  ֶתֶבל ָעשּו דְּ

ָבה    13 י ִאָשה תֹועֵּ בֵּ כְּ ב ֶאת־ָזָכר ִמׁשְּ כַּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיׁשְּ וְּ

יֶהם ָבם׃ מֵּ נֵּיֶהם מֹות יּוָמתּו דְּ  ָעשּו ׁשְּ



77 

 

ִהוא   14 ִזָמה  ֶאת־ִאָמּה  וְּ ֶאת־ִאָשה  ח  ִיקַּ ֲאֶׁשר  ִאיׁש  וְּ

ֶכם׃  תֹוכְּ ֶיה ִזָמה בְּ ֹּא־ִתהְּ ל ֶהן וְּ ֶאתְּ תֹו וְּ פּו אֹּ רְּ ׁש ִישְּ  ָבאֵּ

ִאיׁש אֲ   15 ֶאת־ וְּ ָמה מֹות יּוָמת וְּ הֵּ תֹו ִבבְּ ָכבְּ ן ׁשְּ ֶׁשר ִיתֵּ

גּו׃ ֲהרֹּ ָמה תַּ הֵּ בְּ  הַּ

ָתּה   16 ָעה אֹּ ִרבְּ ָמה לְּ הֵּ ב ֶאל־ָכל־בְּ רַּ ִאָשה ֲאֶׁשר ִתקְּ וְּ

יֶהם  מֵּ דְּ יּוָמתּו  ָמה מֹות  הֵּ בְּ ֶאת־הַּ וְּ ֶאת־ָהִאָשה  ָת  גְּ ָהרַּ וְּ

 ָבם׃

ת־  17 תֹו בַּ ח ֶאת־ֲאחֹּ ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיקַּ ת־ִאמֹו  וְּ ָאִביו אֹו בַּ

ָותֹו ֶחֶסד הּוא  ֶאה ֶאת־ֶערְּ ִהיא־ִתרְּ ָוָתּה וְּ ָרָאה ֶאת־ֶערְּ וְּ

תֹו ִגָּלה ֲעֹונֹו ִיָשא׃ וַּת ֲאחֹּ ָמם ֶערְּ נֵּי עַּ ינֵּי בְּ עֵּ תּו לְּ רְּ ִנכְּ  וְּ

ֶאת־   18 ִגָּלה  וְּ ָדָוה  ֶאת־ִאָשה  ב  כַּ ֲאֶׁשר־ִיׁשְּ ִאיׁש  וְּ

הִ  ָרּה ֶהֱעָרה וְּ קֹּ ָוָתּה ֶאת־מְּ קֹור ָדֶמיָה  ֶערְּ ָתה ֶאת־מְּ יא ִגּלְּ

ָמם׃  נֵּיֶהם ִמֶקֶרב עַּ תּו ׁשְּ רְּ ִנכְּ  וְּ

ה ִכי ֶאת־   19 ּלֵּ גַּ ֹּא תְּ ֲאחֹות ָאִביָך ל ָך וַּ וַּת ֲאחֹות ִאמְּ ֶערְּ וְּ

רֹו ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָשאּו׃  אֵּ  ׁשְּ

ִגָּלה    20 דֹו  דֹּ וַּת  ֶערְּ ָדתֹו  ֶאת־דֹּ ב  כַּ ִיׁשְּ ֲאֶׁשר  ִאיׁש  וְּ

ָאם ִיָשאּו   ֲעִריִרים ָיֻמתּו׃ֶחטְּ

וַּת    21 ֶׁשת ָאִחיו ִנָדה ִהוא ֶערְּ ח ֶאת־אֵּ ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיקַּ וְּ

יּו׃  ָאִחיו ִגָּלה ֲעִריִרים ִיהְּ
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י   22 ָפטַּ ֶאת־ָכל־ִמׁשְּ וְּ י  תַּ ֶאת־ָכל־ֻחקֹּ ֶתם  רְּ מַּ ּוׁשְּ

ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶכם  ֶאתְּ ֹּא־ָתִקיא  ל וְּ ָתם  אֹּ ֲעִשיֶתם  וַּ

ֶכם ָׁשמָ  ִביא ֶאתְּ  ה ָלֶׁשֶבת ָבּה׃ מֵּ

נֵּיֶכם   23 חַּ ִמפְּ ּלֵּ ׁשַּ גֹוי ֲאֶׁשר־ֲאִני מְּ ת הַּ ֻחקֹּ כּו בְּ לְּ ֹּא תֵּ ל וְּ

ֶּלה ָעשּו ָוָאֻקץ ָבם׃  ִכי ֶאת־ָכל־אֵּ

ֶנָּנה   24 ֲאִני ֶאתְּ ָמָתם וַּ דְּ ׁשּו ֶאת־אַּ ֶתם ִתירְּ ר ָלֶכם אַּ מַּ ָואֹּ

ֲאִני   ָבׁש  ּודְּ ָחָלב  ת  ָזבַּ ֶאֶרץ  ָתּה  אֹּ ָלֶרֶׁשת  הָוה ָלֶכם  יְּ

ִמים׃  ֶכם ִמן־ָהעַּ ִתי ֶאתְּ לְּ דַּ יֶכם ֲאֶׁשר־ִהבְּ  ֱאֹלהֵּ

ין־   25 ּובֵּ ָאה  מֵּ טְּ לַּ ָרה  הֹּ טְּ הַּ ָמה  הֵּ בְּ ין־הַּ בֵּ ֶתם  לְּ דַּ ִהבְּ וְּ

יֶכם  תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ צּו  קְּ ׁשַּ לֹּא־תְּ וְּ ר  ָטהֹּ לַּ א  ָטמֵּ הַּ ָהעֹוף 

ֲאֶׁשר־  ָהֲאָדָמה  ש  מֹּ ִתרְּ ֲאֶׁשר  ל  כֹּ ּובְּ ּוָבעֹוף  ָמה  הֵּ בְּ בַּ

דַּ  א׃ִהבְּ מֵּ טַּ ִתי ָלֶכם לְּ  לְּ

ִדל    26 בְּ ָואַּ הָוה  יְּ ֲאִני  ָקדֹוׁש  ִכי  ִׁשים  דֹּ קְּ ִלי  ִייֶתם  ִוהְּ

יֹות ִלי׃ ִמים ִלהְּ ֶכם ִמן־ָהעַּ  ֶאתְּ

ִני מֹות   27 עֹּ ֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִידְּ ִאיׁש אֹו־ִאָשה ִכי־ִיהְּ וְּ

יֶהם ָבם׃ מֵּ ָתם דְּ מּו אֹּ גְּ   יּוָמתּו ָבֶאֶבן ִירְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 
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Levítico Hebraico Capítulo 21 

ן   1 ֲהרֹּ נֵּי אַּ ֲהִנים בְּ כֹּ ר ֶאל־הַּ ֶׁשה ֱאמֹּ הָוה ֶאל־מֹּ ֹּאֶמר יְּ ּי וַּ

ָמיו׃  עַּ ָמא בְּ ֹּא־ִיטַּ ֶנֶפׁש ל ֶהם לְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ  וְּ

נֹו  ִכי    2 ִלבְּ וְּ ָאִביו  ּולְּ ִאמֹו  לְּ ָליו  אֵּ ב  ָקרֹּ הַּ רֹו  אֵּ ִאם־ִלׁשְּ

ָאִחיו׃  ִבתֹו ּולְּ  ּולְּ

ָתה   3 ֹּא־ָהיְּ ל ֲאֶׁשר  ָליו  אֵּ רֹוָבה  קְּ הַּ תּוָלה  בְּ הַּ תֹו  ֲאחֹּ לַּ וְּ

ָמא׃  ִאיׁש ָלּה ִיטַּ  לְּ

ּלֹו׃  4 חַּ הֵּ ָמיו לְּ עַּ ל בְּ עַּ ָמא בַּ ֹּא ִיטַּ  ל

רֹּאָׁשם ּופְּ   5 ָחה בְּ ָחה ָקרְּ רְּ ֹּא־ִיקְּ חּו  ל ּלֵּ גַּ ֹּא יְּ ָקָנם ל ת זְּ אַּ

טּו ָשָרֶטת׃  רְּ ֹּא ִישְּ ָשָרם ל  ּוִבבְּ

יֶהם ִכי   6 ם ֱאֹלהֵּ לּו ׁשֵּ ּלְּ חַּ ֹּא יְּ ל יֶהם וְּ אֹלהֵּ יּו לֵּ ִׁשים ִיהְּ דֹּ קְּ

ֶדׁש׃  ָהיּו קֹּ ִריִבם וְּ קְּ ם מַּ יֶהם הֵּ הָוה ֶלֶחם ֱאֹלהֵּ י יְּ  ֶאת־ִאשֵּ

ר  7 ִאָשה גְּ ֹּא ִיָקחּו וְּ ֲחָלָלה ל ָנה וַּ ִאיָׁשּה  ִאָשה זֹּ ּוָׁשה מֵּ

אֹלָהיו׃  ׁש הּוא לֵּ ֹּא ִיָקחּו ִכי־ָקדֹּ  ל

ׁש    8 ָקדֹּ ִריב  קְּ מַּ הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ִכי־ֶאת־ֶלֶחם  תֹו  ׁשְּ ִקדַּ וְּ

ֶכם׃ ִדׁשְּ קַּ הָוה מְּ ֶיה־ָּלְך ִכי ָקדֹוׁש ֲאִני יְּ  ִיהְּ

ִהיא   9 ֶאת־ָאִביָה  נֹות  ִלזְּ ל  חֵּ תֵּ ִכי  ן  הֵּ כֹּ ִאיׁש  ת  ּובַּ

ׁש תִ  ֶּלֶלת ָבאֵּ חַּ ף׃מְּ   ָשרֵּ
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ל־רֹּאׁשֹו ֶׁשֶמן   10 ק עַּ ֶאָחיו ֲאֶׁשר־יּוצַּ ָגדֹול מֵּ ן הַּ הֵּ כֹּ הַּ וְּ

ָגִדים ֶאת־רֹּאׁשֹו   בְּ ׁש ֶאת־הַּ בֹּ א ֶאת־ָידֹו ִללְּ ָחה ּוִמּלֵּ ִמׁשְּ הַּ

ם׃  רֹּ ֹּא ִיפְּ ָגָדיו ל ָרע ּובְּ ֹּא ִיפְּ  ל

ֹּא   11 ל ִאמֹו  ּולְּ ָאִביו  לְּ ָיבֹּא  ֹּא  ל ת  מֵּ ת  ׁשֹּ ָכל־נַּפְּ ל  עַּ וְּ

ָמא׃   ִיטַּ

ׁש ֱאֹלָהיו   12 דַּ ת ִמקְּ ל אֵּ ּלֵּ חַּ ֹּא יְּ ל א וְּ ֹּא יֵּצֵּ ָדׁש ל ִמקְּ ּוִמן־הַּ

הָוה׃ ת ֱאֹלָהיו ָעָליו ֲאִני יְּ חַּ  ִכי נֵֶּזר ֶׁשֶמן ִמׁשְּ

תּוֶליָה ִיָקח׃  13 הּוא ִאָשה ִבבְּ  וְּ

ֹּא ִיָקח ִכי   14 ֶּלה ל ָנה ֶאת־אֵּ ֲחָלָלה זֹּ רּוָׁשה וַּ ָמָנה ּוגְּ לְּ אַּ

ָמיו  עַּ תּוָלה מֵּ ח ִאָשה׃ִאם־בְּ  ִיקַּ

ׁשֹו׃  15 דְּ קַּ הָוה מְּ ָמיו ִכי ֲאִני יְּ עַּ עֹו בְּ ל זַּרְּ ּלֵּ חַּ ֹּא־יְּ ל   וְּ

ר׃  16 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ָתם ֲאֶׁשר  17 רֹּ דֹּ ֲעָך לְּ ר ִאיׁש ִמזַּרְּ אמֹּ ן לֵּ ֲהרֹּ ר ֶאל־אַּ בֵּ דַּ

ִריב ֶלֶחם ֱאֹלָהיו׃ קְּ הַּ ב לְּ רַּ ֹּא ִיקְּ ֶיה בֹו מּום ל  ִיהְּ

ָרב ִאיׁש ִעּוֵּר אֹו  ִכי כָ  18 ֹּא ִיקְּ ל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־בֹו מּום ל

׃  חַּ אֹו ָחֻרם אֹו ָשרּועַּ  ִפסֵּ

ֶיה בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד׃  19  אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיהְּ
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ינֹו אֹו ָגָרב אֹו יֶַּּלֶפת    20 עֵּ ֻּלל בְּ בַּ ק אֹו תְּ ן אֹו־דַּ אֹו־ִגבֵּ

רֹוחַּ ָאֶׁשְך׃  אֹו מְּ

ֹּא ִיגַּׁש   21 ן ל הֵּ כֹּ ן הַּ ֲהרֹּ ע אַּ ָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־בֹו מּום ִמֶזרַּ

ֹּא  ת ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ל הָוה מּום בֹו אֵּ י יְּ ִריב ֶאת־ִאשֵּ קְּ הַּ לְּ

ִריב׃  קְּ הַּ  ִיגַּׁש לְּ

ֳקָדִׁשים   22 ּוִמן־הַּ ֳקָדִׁשים  הַּ י  ׁשֵּ ִמָקדְּ ֱאֹלָהיו  ֶלֶחם 

ל׃ ֹּאכֵּ  י

אֶ   23 ֹּא וְּ ֹּא ָיב ֶכת ל ָפרֹּ ְך ֶאל־הַּ ֹּא ִיגַּׁש ִכי־אַּ חַּ ל בֵּ ִמזְּ ל־הַּ

ָׁשם׃  דְּ קַּ הָוה מְּ י ִכי ֲאִני יְּ ָדׁשַּ ל ֶאת־ִמקְּ ּלֵּ חַּ ֹּא יְּ ל  מּום בֹו וְּ

נֵּי   24 ֶאל־ָכל־בְּ וְּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ֶׁשה  מֹּ ר  בֵּ דַּ יְּ וַּ

ל׃ ָראֵּ   ִישְּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 22 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

נֵּי־   2 בְּ י  ׁשֵּ ִמָקדְּ רּו  ִיָּנזְּ וְּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ר  בֵּ דַּ

ִדִׁשים  קְּ ם מַּ ִׁשי ֲאֶׁשר הֵּ ם ָקדְּ לּו ֶאת־ׁשֵּ ּלְּ חַּ ֹּא יְּ ל ל וְּ ָראֵּ ִישְּ

הָוה׃   ִלי ֲאִני יְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶהם    3 ר ֲאלֵּ ב ִמָכל־ ֱאמֹּ רַּ יֶכם ָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיקְּ תֵּ רֹּ דֹּ לְּ

ל  ָראֵּ נֵּי־ִישְּ בְּ ִדיׁשּו  יַּקְּ ֲאֶׁשר  ֳקָדִׁשים  ֶאל־הַּ ֲעֶכם  זַּרְּ

ָפנַּי ֲאִני  ִהוא ִמּלְּ ֶּנֶפׁש הַּ ָתה הַּ רְּ ִנכְּ ָאתֹו ָעָליו וְּ ֻטמְּ יהָוה וְּ לַּ

הָוה׃  יְּ

ֳקָדׁשִ   4 הּוא ָצרּועַּ אֹו ָזב בַּ ן וְּ ֲהרֹּ ע אַּ ים  ִאיׁש ִאיׁש ִמֶזרַּ

א־ֶנֶפׁש אֹו  מֵּ ָכל־טְּ עַּ בְּ גֵּ ּנֹּ הַּ וְּ ָהר  ִיטְּ ד ֲאֶׁשר  ל עַּ ֹּאכַּ י ֹּא  ל

ע׃  ת־ָזרַּ בַּ א ִמֶמּנּו ִׁשכְּ צֵּ  ִאיׁש ֲאֶׁשר־תֵּ

אֹו   5 ָמא־לֹו  ִיטְּ ֲאֶׁשר  ָכל־ֶׁשֶרץ  בְּ ע  ִיגַּ ֲאֶׁשר  אֹו־ִאיׁש 

ָאתֹו׃  ל ֻטמְּ כֹּ ָמא־לֹו לְּ ָאָדם ֲאֶׁשר ִיטְּ  בְּ

ָטמְּ   6 וְּ ִתגַּע־בֹו  ֲאֶׁשר  ל  ֶנֶפׁש  ֹּאכַּ י ֹּא  ל וְּ ד־ָהָעֶרב  עַּ ָאה 

ָמִים׃  ָשרֹו בַּ ץ בְּ ֳקָדִׁשים ִכי ִאם־ָרחַּ  ִמן־הַּ

ִכי   7 ֳקָדִׁשים  ִמן־הַּ ל  ֹּאכַּ י ר  חַּ אַּ וְּ ר  ָטהֵּ וְּ ֶשֶמׁש  הַּ ּוָבא 

מֹו הּוא׃ חְּ  לַּ

הָוה׃ 8 ָאה־ָבּה ֲאִני יְּ ָטמְּ ל לְּ ֹּאכַּ ֹּא י ָפה ל רֵּ ָלה ּוטְּ בֵּ  נְּ

9   ֹּ ל וְּ ִתי  רְּ מַּ רּו ֶאת־ִמׁשְּ ָׁשמְּ תּו וְּ א ּומֵּ טְּ ָעָליו חֵּ אּו  א־ִישְּ

ָׁש׃ דְּ קַּ הָוה מְּ ֻלהּו ֲאִני יְּ ּלְּ חַּ  בֹו ִכי יְּ

ֹּא־   10 ל ָשִכיר  וְּ ן  הֵּ כֹּ ב  ֶדׁש תֹוׁשַּ קֹּ ל  ֹּאכַּ ֹּא־י ל ָכל־ָזר  וְּ

ֶדׁש׃  ל קֹּ ֹּאכַּ  י
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ל בֹו ִויִליד    11 ֹּאכַּ פֹו הּוא י סְּ יַּן כַּ ֶנה ֶנֶפׁש ִקנְּ ן ִכי־ִיקְּ הֵּ כֹּ וְּ

חְּ  לַּ לּו בְּ ֹּאכְּ ם י יתֹו הֵּ  מֹו׃ בֵּ

ת   12 רּומַּ ִבתְּ ִהוא  ָזר  ִאיׁש  לְּ ֶיה  ִתהְּ ִכי  ן  הֵּ ת־כֹּ ּובַּ

ל׃ ֹּא תֹּאכֵּ ֳקָדִׁשים ל  הַּ

ין ָלּה    13 ע אֵּ ֶזרַּ רּוָׁשה וְּ ָמָנה ּוגְּ לְּ ֶיה אַּ ן ִכי ִתהְּ הֵּ ת־כֹּ ּובַּ

ל   תֹּאכֵּ ָאִביָה  ִמֶּלֶחם  עּוֶריָה  ִכנְּ ָאִביָה  ית  ֶאל־בֵּ ָׁשָבה  וְּ

ל בֹו׃ ֹּאכַּ ֹּא־י ָכל־ָזר ל   וְּ

ף ֲחִמִׁשיתֹו ָעָליו  וְּ   14 ָיסַּ ָגָגה וְּ ֶדׁש ִבׁשְּ ל קֹּ ֹּאכַּ ִאיׁש ִכי־י

ֶדׁש׃ קֹּ ן ֶאת־הַּ הֵּ כֹּ ן לַּ ָנתַּ  וְּ

ֲאֶׁשר־  15 ת  אֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  בְּ י  ׁשֵּ ֶאת־ָקדְּ לּו  ּלְּ חַּ יְּ ֹּא  ל וְּ

יהָוה׃   ָיִרימּו לַּ

יֶהם   16 ׁשֵּ ָלם ֶאת־ָקדְּ ָאכְּ ָמה בְּ ׁשְּ ִהִשיאּו אֹוָתם ֲעֹון אַּ וְּ

הוָ  ָׁשם׃ִכי ֲאִני יְּ דְּ קַּ  ה מְּ

ר׃  17 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  פ וַּ

ל   18 ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ָכל־בְּ ֶאל  וְּ ֶאל־ָבָניו  וְּ ן  ֲהרֹּ ֶאל־אַּ ר  בֵּ דַּ

ר   גֵּ ּוִמן־הַּ ל  ָראֵּ ִישְּ ית  ִמבֵּ ִאיׁש  ִאיׁש  ֶהם  ֲאלֵּ ָת  רְּ ָאמַּ וְּ

ָבנֹו   ָקרְּ ִריב  יַּקְּ ֲאֶׁשר  ל  ָראֵּ ִישְּ ָכל־ בְּ ּולְּ יֶהם  רֵּ ָכל־ִנדְּ לְּ

ָלה׃ עֹּ יהָוה לְּ ִריבּו לַּ בֹוָתם ֲאֶׁשר־יַּקְּ  ִנדְּ

ָשִבים ּוָבִעִזים׃   19 כְּ ָבָקר בַּ ֶכם ָתִמים ָזָכר בַּ נְּ צֹּ  ִלרְּ
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ֶיה   20 ָרצֹון ִיהְּ ֹּא לְּ ִריבּו ִכי־ל קְּ ֹּא תַּ ל ֲאֶׁשר־בֹו מּום ל כֹּ

 ָלֶכם׃ 

יהוָ   21 ָלִמים לַּ ח־ׁשְּ ִריב ֶזבַּ ִאיׁש ִכי־יַּקְּ א־ֶנֶדר וְּ ּלֵּ פַּ ה לְּ

ָרצֹון ָכל־מּום   ֶיה לְּ צֹּאן ָתִמים ִיהְּ ָבָקר אֹו בַּ ָדָבה בַּ אֹו ִלנְּ

ֶיה־בֹו׃  ֹּא ִיהְּ  ל

ָגָרב אֹו    22 ֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו־ָחרּוץ אֹו־יֶַּבֶלת אֹו  עַּ

ֶהם  נּו מֵּ ֹּא־ִתתְּ ִאֶשה ל יהָוה וְּ ֶּלה לַּ ִריבּו אֵּ קְּ ֹּא־תַּ יֶַּּלֶפת ל

חַּ לַּ  בֵּ ִמזְּ ל־הַּ  יהָוה׃עַּ

נֵֶּדר    23 תֹו ּולְּ ֲעֶשה אֹּ ָדָבה תַּ ָקלּוט נְּ ׁשֹור ָוֶשה ָשרּועַּ וְּ וְּ

ֹּא יֵָּרֶצה׃   ל

יהָוה   24 לַּ ִריבּו  קְּ ֹּא תַּ ָכרּות ל וְּ ָנתּוק  וְּ ָכתּות  וְּ ּוָמעּוְך 

ֲעשּו׃ ֹּא תַּ ֶכם ל צְּ רְּ אַּ  ּובְּ

יֶכם   25 ֱאֹלהֵּ ֶאת־ֶלֶחם  ִריבּו  קְּ תַּ ֹּא  ל ֶבן־נֵָּכר  ּוִמּיַּד 

ֶּלה כִ  ֹּא יֵָּרצּו ָלֶכם׃ִמָכל־אֵּ ָחָתם ָבֶהם מּום ָבם ל   י ָמׁשְּ

ר׃  26 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ת ָיִמים    27 עַּ ָהָיה ִׁשבְּ ד וְּ ז ִכי ִיָּולֵּ ׁשֹור אֹו־ֶכֶשב אֹו־עֵּ

ן ִאֶשה  בַּ ָקרְּ ָאה יֵָּרֶצה לְּ ִמיִני ָוָהלְּ שְּ ת ִאמֹו ּוִמּיֹום הַּ חַּ תַּ

יהָוה׃   לַּ
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אֹו־   28 ׁשֹור  יֹום  וְּ בְּ ֲחטּו  ִתׁשְּ ֹּא  ל נֹו  ֶאת־בְּ וְּ תֹו  אֹּ ֶשה 

 ֶאָחד׃ 

ָבחּו׃   29 ֶכם ִתזְּ נְּ צֹּ יהָוה ִלרְּ ח־תֹוָדה לַּ חּו ֶזבַּ בְּ ִכי־ִתזְּ  וְּ

ֶקר ֲאִני   30 ד־בֹּ ל לֹּא־תֹוִתירּו ִמֶמּנּו עַּ הּוא יֵָּאכֵּ ּיֹום הַּ בַּ

הָוה׃  יְּ

הָוה׃  31 ָתם ֲאִני יְּ ֲעִשיֶתם אֹּ י וַּ ֹותַּ ֶתם ִמצְּ רְּ מַּ  ּוׁשְּ

נֵּי   32 תֹוְך בְּ ִתי בְּ ׁשְּ דַּ ִנקְּ וְּ ִׁשי  ם ָקדְּ לּו ֶאת־ׁשֵּ ּלְּ חַּ ֹּא תְּ ל וְּ

ֶכם׃  ִדׁשְּ קַּ הָוה מְּ ל ֲאִני יְּ ָראֵּ  ִישְּ

ָלֶכם    33 יֹות  ִלהְּ ִים  רַּ ִמצְּ ֶאֶרץ  מֵּ ֶכם  ֶאתְּ מֹוִציא  הַּ

הָוה׃ אֹלִהים ֲאִני יְּ   לֵּ

.com/https://adilsoncardoso 

 

Levítico Hebraico Capítulo 23 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

הָוה   2 יְּ י  מֹוֲעדֵּ ֶהם  ֲאלֵּ ָת  רְּ ָאמַּ וְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ

ם מֹוֲעָדי׃ ֶּלה הֵּ ֶדׁש אֵּ י קֹּ ָראֵּ ָתם ִמקְּ אּו אֹּ רְּ  ֲאֶׁשר־ִתקְּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָלאָכה    3 מְּ ָעֶשה  תֵּ ָיִמים  ֶׁשת  ת  ׁשֵּ בַּ ִביִעי ׁשַּ שְּ הַּ ּיֹום  ּובַּ

ָבת ִהוא   ֲעשּו ׁשַּ ֹּא תַּ ָלאָכה ל ֶדׁש ָכל־מְּ ָרא־קֹּ ָבתֹון ִמקְּ ׁשַּ

יֶכם׃ תֵּ בֹּ ל מֹוׁשְּ כֹּ יהָוה בְּ   לַּ

ָתם   4 אּו אֹּ רְּ ֶדׁש ֲאֶׁשר־ִתקְּ י קֹּ ָראֵּ הָוה ִמקְּ י יְּ ֶּלה מֹוֲעדֵּ אֵּ

מֹוֲעָדם׃   בְּ

חֹּ   5 ָבָעה ָעָשר לַּ רְּ אַּ ֶדׁש ָהִראׁשֹון בְּ חֹּ ָבִים  בַּ רְּ ין ָהעַּ ֶדׁש בֵּ

יהָוה׃  ח לַּ  ֶפסַּ

יהָוה   6 צֹות לַּ מַּ ג הַּ ֶזה חַּ ֶדׁש הַּ חֹּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ ּובַּ

לּו׃  צֹות תֹּאכֵּ ת ָיִמים מַּ עַּ  ִׁשבְּ

ֶלאֶכת    7 ֶיה ָלֶכם ָכל־מְּ ֶדׁש ִיהְּ ָרא־קֹּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמקְּ בַּ

ֲעשּו׃ ֹּא תַּ ָדה ל  ֲעבֹּ

ִביִעי    8 שְּ ּיֹום הַּ ת ָיִמים בַּ עַּ יהָוה ִׁשבְּ ֶתם ִאֶשה לַּ בְּ רַּ ִהקְּ וְּ

ֲעשּו׃ ֹּא תַּ ָדה ל ֶלאֶכת ֲעבֹּ ֶדׁש ָכל־מְּ ָרא־קֹּ   ִמקְּ

ר׃ 9 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

אּו    10 ִכי־ָתבֹּ ֶהם  ֲאלֵּ ָת  רְּ ָאמַּ וְּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ

תֵּ  ֲאִני נֹּ ִציָרּה  ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ֶתם ֶאת־קְּ רְּ צַּ ן ָלֶכם ּוקְּ

ן׃ הֵּ כֹּ ֶכם ֶאל־הַּ ִצירְּ אִׁשית קְּ ֶמר רֵּ אֶתם ֶאת־עֹּ ֲהבֵּ  וַּ

ת   11 ִמָמֳחרַּ ֶכם  נְּ צֹּ ִלרְּ הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ֶמר  ֶאת־ָהעֹּ ִניף  הֵּ וְּ

ן׃ הֵּ כֹּ ִניֶפּנּו הַּ ָבת יְּ שַּ  הַּ
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ָתִמים   12 ֶכֶבש  ֶמר  ֶאת־ָהעֹּ ֶכם  ֲהִניפְּ יֹום  בְּ ֲעִשיֶתם  וַּ

נָ  יהָוה׃ ֶבן־ׁשְּ ָלה לַּ עֹּ  תֹו לְּ

ִאֶשה    13 ֶשֶמן  בַּ לּוָלה  בְּ ֶלת  סֹּ ִנים  רֹּ ֶעשְּ נֵּי  ָחתֹו ׁשְּ ּוִמנְּ

ִהין׃  ִביִעת הַּ ה יִַּין רְּ כֹּ ִנסְּ חַּ וְּ יחַּ ִניחֹּ יהָוה רֵּ  לַּ

ֶזה   14 ּיֹום הַּ ד־ֶעֶצם הַּ לּו עַּ ֹּא תֹּאכְּ ֶמל ל רְּ כַּ ָקִלי וְּ ֶלֶחם וְּ וְּ

ֻחקַּ  יֶכם  ֱאֹלהֵּ ן  בַּ ֶאת־ָקרְּ ֲהִביֲאֶכם  ד  עֹוָלם  עַּ ת 

יֶכם׃ תֵּ בֹּ ׁשְּ ל מֹּ כֹּ יֶכם בְּ תֵּ רֹּ דֹּ   לְּ

ָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת־   15 שַּ ת הַּ ֶתם ָלֶכם ִמָמֳחרַּ רְּ פַּ ּוסְּ

ֶייָנה׃ ת ִתהְּ ִמימֹּ ָבתֹות תְּ ע ׁשַּ נּוָפה ֶׁשבַּ תְּ ֶמר הַּ  עֹּ

רּו ֲחִמִשים יֹום    16 פְּ ִביִעת ִתסְּ שְּ ָבת הַּ שַּ ת הַּ ד ִמָמֳחרַּ עַּ

ֶתם בְּ רַּ ִהקְּ יהָוה׃ וְּ ָחה ֲחָדָׁשה לַּ  ִמנְּ

נֵּי    17 ׁשְּ ִים  תַּ ׁשְּ נּוָפה  תְּ ֶלֶחם  ָתִביּאּו  יֶכם  תֵּ בֹּ ִממֹוׁשְּ

יהָוה׃  ָאֶפיָנה ִבכּוִרים לַּ ץ תֵּ ֶייָנה ָחמֵּ ֶלת ִתהְּ ִנים סֹּ רֹּ  ֶעשְּ

נֵּי  18 ִמיִמם בְּ ָבִשים תְּ ת כְּ עַּ ֶּלֶחם ִׁשבְּ ל־הַּ ֶתם עַּ בְּ רַּ ִהקְּ וְּ

ר ֶבן־ָבָקר אֶ  יהָוה  ָׁשָנה ּופַּ ָלה לַּ יּו עֹּ ָנִים ִיהְּ יִלם ׁשְּ אֵּ ָחד וְּ

יהָוה׃ חַּ לַּ ־ִניחֹּ יחַּ ה רֵּ יֶהם ִאשֵּ כֵּ ִנסְּ ָחָתם וְּ  ּוִמנְּ

ָבִשים   19 נֵּי כְּ ָטאת ּוׁשְּ חַּ ִעיר־ִעִזים ֶאָחד לְּ ֲעִשיֶתם שְּ וַּ

ָלִמים׃ ח ׁשְּ ֶזבַּ נֵּי ָׁשָנה לְּ  בְּ
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נּו  20 ִבכּוִרים תְּ ל ֶלֶחם הַּ ָתם עַּ ן אֹּ הֵּ כֹּ ִניף הַּ הֵּ נֵּי  וְּ ָפה ִלפְּ

ן׃ הֵּ כֹּ יהָוה לַּ יּו לַּ ֶדׁש ִיהְּ ָבִשים קֹּ נֵּי כְּ ל־ׁשְּ הָוה עַּ  יְּ

ֶיה ָלֶכם   21 ֶדׁש ִיהְּ ָרא־קֹּ ֶזה ִמקְּ ּיֹום הַּ ֶעֶצם הַּ ָראֶתם בְּ ּוקְּ

ָכל־ בְּ עֹוָלם  ת  ֻחקַּ ֲעשּו  תַּ ֹּא  ל ָדה  ֲעבֹּ ֶלאֶכת  ָכל־מְּ

יֶכם׃ תֵּ רֹּ דֹּ יֶכם לְּ תֵּ בֹּ  מֹוׁשְּ

אַּ   22 ִציר  ֶאת־קְּ ֶכם  רְּ ֻקצְּ ת  ּובְּ אַּ פְּ ֶּלה  כַּ ֹּא־תְּ ל ֶכם  צְּ רְּ

ר  גֵּ לַּ וְּ ֶלָעִני  ט  קֵּ לַּ תְּ ֹּא  ל ָך  ִצירְּ קְּ ֶלֶקט  וְּ ֶרָך  ֻקצְּ בְּ ָך  ָשדְּ

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ ָתם ֲאִני יְּ ב אֹּ ֲעזֹּ   תַּ

ר׃  23 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ִביִעי    24 שְּ הַּ ֶדׁש  חֹּ בַּ ר  אמֹּ לֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ

דֶ  חֹּ ֶאָחד לַּ ָרא־ בְּ רּוָעה ִמקְּ רֹון תְּ ָבתֹון ִזכְּ ֶיה ָלֶכם ׁשַּ ׁש ִיהְּ

ֶדׁש׃  קֹּ

ִאֶשה   25 ֶתם  בְּ רַּ ִהקְּ וְּ ֲעשּו  תַּ ֹּא  ל ָדה  ֲעבֹּ ֶלאֶכת  ָכל־מְּ

יהָוה׃   לַּ

ר׃  26 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ִכֻפִרים הּוא   27 ֶזה יֹום הַּ ִביִעי הַּ שְּ ֶדׁש הַּ חֹּ ְך ֶבָעשֹור לַּ אַּ

ָרא־קֹּ  יֶכם ִמקְּ תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ ִעִּניֶתם  וְּ ָלֶכם  ֶיה  ִיהְּ ֶדׁש 

יהָוה׃  ֶתם ִאֶשה לַּ בְּ רַּ ִהקְּ  וְּ
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ֶזה ִכי יֹום    28 ּיֹום הַּ ֶעֶצם הַּ ֲעשּו בְּ ֹּא תַּ ָלאָכה ל ָכל־מְּ וְּ

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ נֵּי יְּ יֶכם ִלפְּ ר ֲעלֵּ פֵּ כַּ  ִכֻפִרים הּוא לְּ

ֲאֶׁשר    29 ֶּנֶפׁש  ָכל־הַּ ֶזה ִכי  הַּ ּיֹום  הַּ ֶעֶצם  בְּ ֻעֶּנה  ֹּא־תְּ ל

ֶמיָה׃ עַּ ָתה מֵּ רְּ ִנכְּ  וְּ

ּיֹום   30 ֶעֶצם הַּ ָלאָכה בְּ ֲעֶשה ָכל־מְּ ֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר תַּ ָכל־הַּ וְּ

ָמּה׃ ִהוא ִמֶקֶרב עַּ ֶּנֶפׁש הַּ ִתי ֶאת־הַּ דְּ ֲאבַּ הַּ ֶזה וְּ  הַּ

ל   31 כֹּ יֶכם בְּ תֵּ רֹּ דֹּ ת עֹוָלם לְּ ֲעשּו ֻחקַּ ֹּא תַּ ָלאָכה ל ָכל־מְּ

ׁשְּ  יֶכם׃ מֹּ תֵּ  בֹּ

יֶכם   32 תֵּ ׁשֹּ ֶאת־נַּפְּ ִעִּניֶתם  וְּ ָלֶכם  הּוא  ָבתֹון  ׁשַּ ת  בַּ ׁשַּ

תּו   בְּ ִתׁשְּ ד־ֶעֶרב  עַּ ֶעֶרב  מֵּ ָבֶעֶרב  ֶדׁש  חֹּ לַּ ָעה  ִתׁשְּ בְּ

ֶכם׃ תְּ בַּ   ׁשַּ

ר׃  33 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ֲחִמָשה    34 בַּ ר  אמֹּ לֵּ ל  ָראֵּ ִישְּ נֵּי  ֶאל־בְּ ר  בֵּ יֹום  דַּ ָעָשר 

ָוה׃  יהֹּ ת ָיִמים לַּ עַּ ֻסכֹות ִׁשבְּ ג הַּ ֶזה חַּ ִביִעי הַּ שְּ ֶדׁש הַּ חֹּ  לַּ

ֹּא    35 ָדה ל ֶלאֶכת ֲעבֹּ ֶדׁש ָכל־מְּ ָרא־קֹּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמקְּ בַּ

ֲעשּו׃  תַּ

ִמיִני   36 שְּ ּיֹום הַּ יהָוה בַּ ִריבּו ִאֶשה לַּ קְּ ת ָיִמים תַּ עַּ ִׁשבְּ

ֶיה ָלֶכם וְּ  ֶדׁש ִיהְּ ָרא־קֹּ יהָוה ֲעֶצֶרת  ִמקְּ ֶתם ִאֶשה לַּ בְּ רַּ ִהקְּ

ֲעשּו׃  ֹּא תַּ ָדה ל ֶלאֶכת ֲעבֹּ  ִהוא ָכל־מְּ
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י   37 ָראֵּ ִמקְּ ָתם  אֹּ אּו  רְּ ֲאֶׁשר־ִתקְּ הָוה  יְּ י  מֹוֲעדֵּ ֶּלה  אֵּ

ָסִכים   ח ּונְּ ָחה ֶזבַּ ָלה ּוִמנְּ יהָוה עֹּ ִריב ִאֶשה לַּ קְּ הַּ ֶדׁש לְּ קֹּ

יֹומֹו׃ ר־יֹום בְּ בַּ  דְּ

הָוה  38 ת יְּ תֹּ בְּ ד ׁשַּ בַּ ד ָכל־   ִמּלְּ בַּ יֶכם ּוִמּלְּ נֹותֵּ תְּ ד מַּ בַּ ּוִמּלְּ

יהָוה׃ נּו לַּ יֶכם ֲאֶׁשר ִתתְּ בֹותֵּ ד ָכל־ִנדְּ בַּ יֶכם ּוִמּלְּ רֵּ  ִנדְּ

ֶכם    39 פְּ ָאסְּ ִביִעי בְּ שְּ ֶדׁש הַּ חֹּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ ְך בַּ אַּ

ָיִמים   ת  עַּ ִׁשבְּ הָוה  ג־יְּ ֶאת־חַּ גּו  ָתחֹּ ָהָאֶרץ  ת  בּואַּ ֶאת־תְּ

ּיֹום ָהִרא  ָבתֹון׃בַּ ִמיִני ׁשַּ שְּ ּיֹום הַּ ָבתֹון ּובַּ  ׁשֹון ׁשַּ

ת    40 פֹּ ץ ָהָדר כַּ ִרי עֵּ ּיֹום ָהִראׁשֹון פְּ ֶתם ָלֶכם בַּ חְּ קַּ ּולְּ

נֵּי   ִלפְּ ֶתם  חְּ מַּ ּושְּ ל  י־ָנחַּ בֵּ רְּ עַּ וְּ ת  ץ־ָעבֹּ עֵּ ֲענַּף  וַּ ָמִרים  תְּ

ת ָיִמים׃ עַּ יֶכם ִׁשבְּ הָוה ֱאֹלהֵּ  יְּ

יהָוה ִׁשבְּ   41 ג לַּ תֹו חַּ ֶתם אֹּ גֹּ חַּ ת  וְּ ָשָנה ֻחקַּ ת ָיִמים בַּ עַּ

תֹו׃  גּו אֹּ ִביִעי ָתחֹּ שְּ ֶדׁש הַּ חֹּ יֶכם בַּ תֵּ רֹּ דֹּ  עֹוָלם לְּ

ל    42 ָראֵּ ִישְּ בְּ ָרח  ָיִמים ָכל־ָהֶאזְּ ת  עַּ בּו ִׁשבְּ ׁשְּ ת תֵּ ֻסכֹּ בַּ

ת׃  ֻסכֹּ בּו בַּ  יֵּׁשְּ

נֵּי    43 ִתי ֶאת־בְּ בְּ ֻסכֹות הֹוׁשַּ יֶכם ִכי בַּ תֵּ רֹּ עּו דֹּ ן יֵּדְּ עַּ מַּ לְּ

ָר  הָוה ִישְּ יְּ ֲאִני  ָרִים  ִמצְּ ֶאֶרץ  מֵּ אֹוָתם  הֹוִציִאי  בְּ ל  אֵּ

יֶכם׃  ֱאֹלהֵּ

ל׃  44 ָראֵּ נֵּי ִישְּ הָוה ֶאל־בְּ י יְּ ֲעדֵּ ֶׁשה ֶאת־מֹּ ר מֹּ בֵּ דַּ יְּ   וַּ



91 

 

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 24 

הָוה אֶ  1 ר יְּ בֵּ דַּ יְּ ר׃וַּ אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ  ל־מֹּ

ֶליָך ֶׁשֶמן זִַּית ָזְך ָכִתית   2 חּו אֵּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ו ֶאת־בְּ צַּ

ֲעֹלת נֵּר ָתִמיד׃  הַּ ָמאֹור לְּ  לַּ

ן    3 ֲהרֹּ תֹו אַּ ְך אֹּ ד יֲַּערֹּ ֶהל מֹועֵּ אֹּ ֻדת בְּ ֶכת ָהעֵּ ָפרֹּ ִמחּוץ לְּ

עֹוָלם   ת  ֻחקַּ ָתִמיד  הָוה  יְּ נֵּי  ִלפְּ ֶקר  ד־בֹּ עַּ ֶעֶרב  מֵּ

יֶכם׃  תֵּ רֹּ דֹּ  לְּ

הָוה   4 יְּ נֵּי  ִלפְּ ּנֵּרֹות  ֶאת־הַּ ְך  יֲַּערֹּ ָרה  הֹּ טְּ הַּ ָרה  נֹּ מְּ הַּ ל  עַּ

  ָתִמיד׃

נֵּי    5 ּלֹות ׁשְּ ה חַּ רֵּ ים ֶעשְּ תֵּ ָתּה ׁשְּ ָאִפיָת אֹּ ֶלת וְּ ָת סֹּ חְּ ָלקַּ וְּ

ָּלה ָהֶאָחת׃ חַּ ֶיה הַּ ִנים ִיהְּ רֹּ  ֶעשְּ

ֲעָרכֶ   6 מַּ הַּ ׁש  ׁשֵּ ֲעָרכֹות  מַּ ִים  תַּ ׁשְּ אֹוָתם  ָת  מְּ שַּ ל  וְּ עַּ ת 

הָוה׃ נֵּי יְּ ר ִלפְּ ָטהֹּ ָחן הַּ ֻשלְּ  הַּ

ֶּלֶחם   7 לַּ ָתה  ָהיְּ וְּ זַָּכה  ָנה  בֹּ לְּ ֲעֶרֶכת  מַּ ל־הַּ עַּ ָת  ָנתַּ וְּ

יהָוה׃  ָכָרה ִאֶשה לַּ זְּ אַּ  לְּ

https://adilsoncardoso.com/
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הָוה ָתִמיד    8 נֵּי יְּ ֶכּנּו ִלפְּ רְּ ָבת יַּעַּ שַּ יֹום הַּ ָבת בְּ שַּ יֹום הַּ בְּ

ִרית עֹוָלם׃ ל בְּ ָראֵּ נֵּי־ִישְּ ת בְּ אֵּ  מֵּ

ִכי וְּ   9 ׁש  ָקדֹּ ָמקֹום  בְּ ֲאָכֻלהּו  וַּ ָבָניו  ּולְּ ן  ֲהרֹּ אַּ לְּ ָתה  ָהיְּ

הָוה ָחק־עֹוָלם׃ י יְּ ִאשֵּ ֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא לֹו מֵּ   קֹּ

ִרי   10 ִמצְּ ֶבן־ִאיׁש  הּוא  וְּ ִלית  אֵּ רְּ ִישְּ ֶבן־ִאָשה  א  ּיֵּצֵּ וַּ

ִלית אֵּ רְּ ִּישְּ ֲחֶנה ֶבן הַּ מַּ ִּיָּנצּו בַּ ל וַּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ תֹוְך בְּ ִאיׁש   בְּ וְּ

ִלי׃ אֵּ רְּ ִּישְּ  הַּ

ל    11 ּלֵּ קַּ יְּ וַּ ם  שֵּ ֶאת־הַּ ִלית  אֵּ רְּ ִּישְּ הַּ ֶבן־ָהִאָשה  ב  ִּיקֹּ וַּ

ִרי   ת־ִדבְּ בַּ ֹלִמית  ׁשְּ ִאמֹו  ם  ׁשֵּ וְּ ֶׁשה  ֶאל־מֹּ תֹו  אֹּ ָּיִביאּו  וַּ

ה־ָדן׃  טֵּ מַּ  לְּ

הָוה׃  12 ל־ִפי יְּ ׁש ָלֶהם עַּ רֹּ ָמר ִלפְּ ִמׁשְּ ּיִַּּניֻחהּו בַּ   וַּ

ר׃  13 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

כּו ָכל־   14 ָסמְּ ֲחֶנה וְּ מַּ ל ֶאל־ִמחּוץ לַּ ּלֵּ קַּ מְּ א ֶאת־הַּ הֹוצֵּ

ָכל־  תֹו  אֹּ מּו  ָרגְּ וְּ ל־רֹּאׁשֹו  עַּ יֶהם  דֵּ ֶאת־יְּ ִעים  מְּ שֹּ הַּ

ָדה׃  ָהעֵּ

ל    15 ּלֵּ קַּ ר ִאיׁש ִאיׁש ִכי־יְּ אמֹּ ר לֵּ בֵּ דַּ ל תְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ֶאל־בְּ וְּ

ָנָשא חֶ  אֹו׃ֱאֹלָהיו וְּ  טְּ

ָכל־   16 מּו־בֹו  גְּ ִירְּ ָרגֹום  יּוָמת  הָוה מֹות  ם־יְּ ב ׁשֵּ קֵּ נֹּ וְּ

ם יּוָמת׃  בֹו־ׁשֵּ ָנקְּ ָרח בְּ ר ָכֶאזְּ גֵּ ָדה כַּ  ָהעֵּ
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ִאיׁש ִכי יֶַּכה ָכל־ֶנֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת׃   17  וְּ

ת ָנֶפׁש׃  18 חַּ ֶמָּנה ֶנֶפׁש תַּ ּלְּ ׁשַּ ָמה יְּ הֵּ ה ֶנֶפׁש־בְּ כֵּ  ּומַּ

ִאיׁש ִכי־  19 ן יֵָּעֶשה וְּ ֲאֶׁשר ָעָשה כֵּ ֲעִמיתֹו כַּ ן מּום בַּ ִיתֵּ

 ּלֹו׃ 

ֲאֶׁשר   20 ן כַּ ת ׁשֵּ חַּ ן תַּ ִין ׁשֵּ ת עַּ חַּ ִין תַּ ת ֶׁשֶבר עַּ חַּ ֶׁשֶבר תַּ

ן ִיָּנֶתן בֹו׃ ן מּום ָבָאָדם כֵּ  ִיתֵּ

ה ָאָדם יּוָמת׃   21 כֵּ ֶמָּנה ּומַּ ּלְּ ׁשַּ ָמה יְּ הֵּ ה בְּ כֵּ  ּומַּ

ֶיה  22 ט ֶאָחד ִיהְּ פַּ ֶיה ִכי ֲאִני    ִמׁשְּ ָרח ִיהְּ ר ָכֶאזְּ גֵּ ָלֶכם כַּ

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ  יְּ

ל    23 ּלֵּ קַּ מְּ ּיֹוִציאּו ֶאת־הַּ ל וַּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ֶׁשה ֶאל־בְּ ר מֹּ בֵּ דַּ יְּ וַּ

ל ָעשּו  ָראֵּ נֵּי־ִישְּ תֹו ָאֶבן ּובְּ מּו אֹּ גְּ ִּירְּ ֲחֶנה וַּ מַּ ֶאל־ִמחּוץ לַּ

ֶׁשה׃ הָוה ֶאת־מֹּ ֲאֶׁשר ִצָּוה יְּ   כַּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 25 

ר׃ 1 אמֹּ ר ִסינַּי לֵּ הַּ ֶׁשה בְּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

https://adilsoncardoso.com/
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אּו ֶאל־   2 ֶהם ִכי ָתבֹּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ

ָלֶכם   ן  תֵּ נֹּ ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָבת  ָהָאֶרץ  ׁשַּ ָהָאֶרץ  ָתה  ָׁשבְּ וְּ

יהָוה׃   לַּ

ֶמָך    3 רְּ כַּ ר  מֹּ ִתזְּ ָׁשִנים  ׁש  ׁשֵּ וְּ ָשֶדָך  ע  רַּ ִתזְּ ָׁשִנים  ׁש  ׁשֵּ

בּוָאָתּה׃  ָת ֶאת־תְּ פְּ ָאסַּ  וְּ

ָבת    4 ָלָאֶרץ ׁשַּ ֶיה  ִיהְּ ָבתֹון  ת ׁשַּ בַּ ִביִעת ׁשַּ שְּ הַּ ָשָנה  ּובַּ

ר׃  מֹּ ֹּא ִתזְּ ָך ל מְּ רְּ כַּ ָרע וְּ ֹּא ִתזְּ ָך ל יהָוה ָשדְּ  לַּ

ֹּא    5 ִזיֶרָך ל י נְּ בֵּ ֶאת־ִעּנְּ צֹור וְּ ֹּא ִתקְּ ָך ל ִצירְּ ִפיחַּ קְּ ת סְּ אֵּ

ֶיה ָלָאֶרץ׃  ָבתֹון ִיהְּ נַּת ׁשַּ ר ׁשְּ צֹּ  ִתבְּ

ָך    6 דְּ בְּ עַּ ּולְּ ָך  לְּ ָלה  ָאכְּ לְּ ָלֶכם  ָהָאֶרץ  ת  בַּ ׁשַּ ָתה  ָהיְּ וְּ

ָגִרים ִעָמְך׃  ָך הַּ תֹוָׁשבְּ ָך ּולְּ ִכירְּ ִלשְּ ֲאָמֶתָך וְּ לַּ  וְּ

בּוָאָתּה    7 ֶיה ָכל־תְּ ֶצָך ִתהְּ רְּ אַּ ָּיה ֲאֶׁשר בְּ חַּ לַּ ָך וְּ תְּ ֶהמְּ ִלבְּ וְּ

ל׃   ֶלֱאכֹּ

ע    8 ֶׁשבַּ ָׁשִנים  ע  ֶׁשבַּ ָׁשִנים  ת  תֹּ בְּ ׁשַּ ע  ֶׁשבַּ ָך  לְּ ָת  רְּ ָספַּ וְּ

ע   ׁשַּ תֵּ ָשִנים  הַּ ת  תֹּ בְּ ׁשַּ ע  ֶׁשבַּ י  מֵּ יְּ ָך  לְּ ָהיּו  וְּ ָעִמים  פְּ

ָבִעים ָׁשָנה׃ רְּ אַּ  וְּ

ׁשֹופַּ   9 ָת  רְּ ֲעבַּ הַּ ֶבָעשֹור  וְּ ִבִעי  שְּ הַּ ֶדׁש  חֹּ בַּ רּוָעה  תְּ ר 

ֶכם׃  צְּ רְּ ָכל־אַּ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר בְּ ִכֻפִרים תַּ יֹום הַּ ֶדׁש בְּ חֹּ  לַּ
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רֹור    10 ָראֶתם דְּ ֲחִמִשים ָׁשָנה ּוקְּ נַּת הַּ ת ׁשְּ ֶתם אֵּ ׁשְּ ִקדַּ וְּ

ֶתם   בְּ ׁשַּ וְּ ָלֶכם  ֶיה  ִתהְּ ִהוא  ל  יֹובֵּ ֶביָה  ׁשְּ ָכל־יֹּ לְּ ָבָאֶרץ 

תֹו ָתֻׁשבּו׃ִאיׁש ֶאל חְּ פַּ ִאיׁש ֶאל־ִמׁשְּ  ־ֲאֻחָזתֹו וְּ

ֹּא   11 ל ָלֶכם  ֶיה  ִתהְּ ָׁשָנה  ֲחִמִשים  הַּ נַּת  ׁשְּ ִהוא  ל  יֹובֵּ

ֶאת־  רּו  צְּ ִתבְּ ֹּא  ל וְּ ִפיֶחיָה  ֶאת־סְּ רּו  צְּ ִתקְּ ֹּא  ל וְּ ָרעּו  ִתזְּ

ִזֶריָה׃  נְּ

לּו    12 ָשֶדה תֹּאכְּ ֶיה ָלֶכם ִמן־הַּ ֶדׁש ִתהְּ ל ִהוא קֹּ ִכי יֹובֵּ

 בּוָאָתּה׃ ֶאת־תְּ 

ֹּאת ָתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל־ֲאֻחָזתֹו׃   13 ז ל הַּ ּיֹובֵּ נַּת הַּ  ִבׁשְּ

ה ִמּיַּד ֲעִמיֶתָך    14 ֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹּ ָכר לַּ רּו ִממְּ כְּ ִכי־ִתמְּ וְּ

ל־תֹונּו ִאיׁש ֶאת־ָאִחיו׃  אַּ

ֲעִמיֶתָך    15 ת  אֵּ מֵּ ֶנה  ִתקְּ ל  ּיֹובֵּ הַּ ר  חַּ אַּ ָׁשִנים  ר  פַּ ִמסְּ בְּ

נֵּי־תְּ  ר ׁשְּ פַּ ִמסְּ ָכר־ָלְך׃בְּ ת ִימְּ  בּואֹּ

ָשִנים    16 ט הַּ עֹּ ִפי מְּ ָנתֹו ּולְּ ֶבה ִמקְּ רְּ ָשִנים תַּ ב הַּ ִפי רֹּ לְּ

ר ָלְך׃ כֵּ ת הּוא מֹּ בּואֹּ ר תְּ פַּ ָנתֹו ִכי ִמסְּ ִעיט ִמקְּ מְּ  תַּ

ֱאֹלֶהיָך ִכי ֲאִני   17 אָת מֵּ ָירֵּ ֹּא תֹונּו ִאיׁש ֶאת־ֲעִמיתֹו וְּ ל וְּ

יֶכם׃  ָוה ֱאֹלהֵּ הֹּ  יְּ

ֲעִשיֶתם    18 רּו  וַּ מְּ ִתׁשְּ י  ָפטַּ ֶאת־ִמׁשְּ וְּ י  תַּ ֶאת־ֻחקֹּ

ח׃  ל־ָהָאֶרץ ָלֶבטַּ ֶתם עַּ בְּ ָתם ִויׁשַּ ֲעִשיֶתם אֹּ  וַּ
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ֶתם    19 בְּ ִויׁשַּ ע  ָלשֹּבַּ ֶתם  לְּ ֲאכַּ וַּ ָיּה  ִפרְּ ָהָאֶרץ  ָנה  ָנתְּ וְּ

ח ָעֶליָה׃  ָלֶבטַּ

ֹּא    20 ל ן  הֵּ ִביִעת  שְּ הַּ ָשָנה  בַּ ל  ֹּאכַּ ה־ּנ מַּ רּו  תֹּאמְּ ִכי  וְּ

ֹּא נֶ  ל ָרע וְּ נּו׃ִנזְּ בּוָאתֵּ ף ֶאת־תְּ  ֱאסֹּ

ָעָשת    21 וְּ ִשִשית  הַּ ָשָנה  בַּ ָלֶכם  ָכִתי  ֶאת־ִברְּ ִצִּויִתי  וְּ

ָשִנים׃ ֹלׁש הַּ בּוָאה ִלׁשְּ תְּ  ֶאת־הַּ

ִמן־   22 ֶתם  לְּ ֲאכַּ וַּ ִמיִנת  שְּ הַּ ָשָנה  הַּ ת  אֵּ ֶתם  עְּ רַּ ּוזְּ

בּואָ  ד־בֹוא תְּ ִׁשיִעת עַּ תְּ ָשָנה הַּ ד הַּ בּוָאה ָיָׁשן עַּ תְּ ָתּה  הַּ

לּו ָיָׁשן׃   תֹּאכְּ

ִרים   23 ִמֻתת ִכי־ִלי ָהָאֶרץ ִכי־גֵּ ר ִלצְּ ֹּא ִתָמכֵּ ָהָאֶרץ ל וְּ

ֶתם ִעָמִדי׃  תֹוָׁשִבים אַּ  וְּ

נּו ָלָאֶרץ׃   24 ֻאָּלה ִתתְּ ֶכם גְּ ל ֶאֶרץ ֲאֻחזַּתְּ כֹּ   ּובְּ

ב   25 ָקרֹּ ֲאלֹו הַּ גֹּ ּוָבא  ֲאֻחָזתֹו  ר מֵּ ּוָמכַּ ָאִחיָך  ִכי־ָימּוְך 

גָ  ָליו וְּ ר ָאִחיו׃אֵּ כַּ ת ִממְּ ל אֵּ  אַּ

י    26 דֵּ ִהִשיָגה ָידֹו ּוָמָצא כְּ ל וְּ אֵּ ֶיה־ּלֹו גֹּ ֹּא ִיהְּ ִאיׁש ִכי ל וְּ

ֻאָּלתֹו׃   גְּ

ף ָלִאיׁש    27 דֵּ ִׁשיב ֶאת־ָהעֹּ הֵּ ָכרֹו וְּ נֵּי ִממְּ ב ֶאת־ׁשְּ ִחשַּ וְּ

ֲאֻחָזתֹו׃  ָׁשב לַּ ר־לֹו וְּ  ֲאֶׁשר ָמכַּ
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י ָהִׁשיב ל  28 ָאה ָידֹו דֵּ ֹּא־ָמצְּ ִאם ל יַּד  וְּ ָכרֹו בְּ ָהָיה ִממְּ ֹו וְּ

ֲאֻחָזתֹו׃  ָׁשב לַּ ל וְּ בֵּ ּיֹּ ָיָצא בַּ ל וְּ ּיֹובֵּ נַּת הַּ ד ׁשְּ תֹו עַּ ֶנה אֹּ קֹּ  הַּ

ָתה    29 ָהיְּ וְּ חֹוָמה  ִעיר  ב  ית־מֹוׁשַּ בֵּ ר  כֹּ ִכי־ִימְּ ִאיׁש  וְּ

ֻאָּלתֹו׃  ֶיה גְּ ָכרֹו ָיִמים ִתהְּ נַּת ִממְּ ם ׁשְּ ד־תֹּ ֻאָּלתֹו עַּ  גְּ

עַּ   30 ל  ֹּא־ִיָגאֵּ ל ִאם  ָקם  וְּ וְּ ִמיָמה  תְּ ָׁשָנה  לֹו  לֹּאת  ד־מְּ

תֹו   ֶנה אֹּ קֹּ ִמיֻתת לַּ צְּ ָמה לַּ ֹּא חֹּ ִית ֲאֶׁשר־ָבִעיר ֲאֶׁשר־ל בַּ הַּ

ל׃  בֵּ ּיֹּ א בַּ ֹּא יֵּצֵּ ָתיו ל רֹּ דֹּ  לְּ

ל־   31 עַּ ָסִביב  ָמה  חֹּ ין־ָלֶהם  אֵּ ֲאֶׁשר  ִרים  ֲחצֵּ הַּ י  ּוָבתֵּ

ל יֵּצֵּ  בֵּ ּיֹּ ֶיה־ּלֹו ּובַּ ֻאָּלה ִתהְּ ב גְּ ה ָהָאֶרץ יֵָּחׁשֵּ דֵּ  א׃ שְּ

ֶיה    32 ת עֹוָלם ִתהְּ ֻאּלַּ י ֲאֻחָזָתם גְּ י ָערֵּ ִוִּים ָבתֵּ לְּ י הַּ ָערֵּ וְּ

ִוִּים׃  לְּ  לַּ

ִעיר    33 וְּ ִית  ר־בַּ כַּ ִממְּ ָיָצא  וְּ ִוִּים  לְּ ִמן־הַּ ל  אַּ ִיגְּ ֲאֶׁשר  וַּ

תֹוְך  ִוִּים ִהוא ֲאֻחָזָתם בְּ לְּ י הַּ י ָערֵּ ל ִכי ָבתֵּ בֵּ ּיֹּ ֲאֻחָזתֹו בַּ

ל׃  ָראֵּ נֵּי ִישְּ  בְּ

עֹוָלם  ּושְּ   34 ִכי־ֲאֻחזַּת  ר  ִיָמכֵּ ֹּא  ל יֶהם  ָערֵּ ׁש  רַּ ִמגְּ ה  דֵּ

  הּוא ָלֶהם׃

ר    35 גֵּ בֹו  ָת  ֶהֱחזַּקְּ וְּ ִעָמְך  ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ִכי־ָימּוְך  וְּ

י ִעָמְך׃ תֹוָׁשב ָוחַּ  וְּ
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י    36 חֵּ ֱאֹלֶהיָך וְּ אָת מֵּ ָירֵּ ִבית וְּ רְּ תַּ ִאתֹו ֶנֶׁשְך וְּ ח מֵּ ל־ִתקַּ אַּ

 ִעָמְך׃ָאִחיָך 

ן    37 ֹּא־ִתתֵּ ִבית ל רְּ מַּ ֶנֶׁשְך ּובְּ ן לֹו בְּ ֹּא־ִתתֵּ ָך ל פְּ סְּ ֶאת־כַּ

ֶלָך׃  ָאכְּ

ֶאֶרץ   38 ֶכם מֵּ ֶאתְּ אִתי  ֲאֶׁשר־הֹוצֵּ יֶכם  ֱאֹלהֵּ הָוה  יְּ ֲאִני 

ָלֶכם   יֹות  ִלהְּ ן  נַּעַּ כְּ ֶאת־ֶאֶרץ  ָלֶכם  ת  ָלתֵּ ָרִים  ִמצְּ

אֹלִהים׃   לֵּ

ִכי־ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך    39 ד בֹו  ס וְּ ֲעבֹּ ֹּא־תַּ ר־ָלְך ל כַּ ִנמְּ וְּ

ת ָעֶבד׃  דַּ  ֲעבֹּ

ד    40 ל יֲַּעבֹּ בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ ד־ׁשְּ ֶיה ִעָמְך עַּ תֹוָׁשב ִיהְּ ָשִכיר כְּ כְּ

 ִעָמְך׃

תֹו    41 חְּ פַּ ֶאל־ִמׁשְּ ָׁשב  וְּ ִעמֹו  ּוָבָניו  הּוא  ִעָמְך  מֵּ ָיָצא  וְּ

ָתיו ָיׁשּוב׃  ֶאל־ֲאֻחזַּת ֲאבֹּ  וְּ

ם ֲאֶׁשר־הֹו  42 י הֵּ ָרִים  ִכי־ֲעָבדַּ ֶאֶרץ ִמצְּ ָתם מֵּ אִתי אֹּ צֵּ

ֶכֶרת ָעֶבד׃  רּו ִממְּ ֹּא ִיָמכְּ  ל

ֱאֹלֶהיָך׃  43 אָת מֵּ ָירֵּ ָפֶרְך וְּ ֶדה בֹו בְּ ֹּא־ִתרְּ  ל

גֹוִים ֲאֶׁשר   44 ת הַּ אֵּ יּו־ָלְך מֵּ ָך ֲאֶׁשר ִיהְּ ֲאָמתְּ ָך וַּ דְּ בְּ עַּ וְּ

ָאָמה׃  נּו ֶעֶבד וְּ ֶהם ִתקְּ יֶכם מֵּ תֵּ ִביבֹּ  סְּ
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תֹוׁשָ   45 הַּ נֵּי  ִמבְּ ם  גַּ נּו וְּ ִתקְּ ֶהם  מֵּ ִעָמֶכם  ָגִרים  הַּ ִבים 

ָהיּו   ֶכם וְּ צְּ רְּ אַּ ָתם ֲאֶׁשר ִעָמֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו בְּ חְּ פַּ ּוִמִמׁשְּ

ֲאֻחָזה׃  ָלֶכם לַּ

יֶכם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָזה    46 ֲחרֵּ נֵּיֶכם אַּ ָתם ִלבְּ ֶתם אֹּ נֲַּחלְּ ִהתְּ וְּ

ל   ָראֵּ נֵּי־ִישְּ יֶכם בְּ חֵּ אַּ דּו ּובְּ ֲעבֹּ ָלם ָבֶהם תַּ עֹּ ָאִחיו לְּ ִאיׁש בְּ

ָפֶרְך׃ ֶדה בֹו בְּ ֹּא־ִתרְּ   ל

ִעמֹו   47 ָאִחיָך  ּוָמְך  ִעָמְך  תֹוָׁשב  וְּ ר  גֵּ יַּד  ִשיג  תַּ ִכי  וְּ

ר׃  ת גֵּ חַּ פַּ ֶקר ִמׁשְּ עֵּ ר תֹוָׁשב ִעָמְך אֹו לְּ גֵּ ר לְּ כַּ ִנמְּ  וְּ

ָאֶלּנּו׃   48 ֶאָחיו ִיגְּ ֶיה־ּלֹו ֶאָחד מֵּ ֻאָּלה ִתהְּ ר גְּ כַּ י ִנמְּ ֲחרֵּ  אַּ

ָשרֹו  אֹו־  49 בְּ ר  אֵּ אֹו־ִמשְּ ָאֶלּנּו  ִיגְּ דֹו  ֶבן־דֹּ אֹו  דֹו  דֹּ

ָאל׃  ִנגְּ ָאֶלּנּו אֹו־ִהִשיָגה ָידֹו וְּ תֹו ִיגְּ חְּ פַּ  ִמִמׁשְּ

ל   50 בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ ד ׁשְּ רֹו לֹו עַּ נַּת ִהָמכְּ נֵּהּו ִמשְּ ב ִעם־קֹּ ִחשַּ וְּ

ִיהְּ  ָשִכיר  י  ִכימֵּ ָׁשִנים  ר  פַּ ִמסְּ בְּ ָכרֹו  ִממְּ ֶכֶסף  ָהָיה  ֶיה וְּ

 ִעמֹו׃ 

ֻאָּלתֹו ִמֶכֶסף    51 ִפיֶהן ָיִׁשיב גְּ ָשִנים לְּ בֹות בַּ ִאם־עֹוד רַּ

ָנתֹו׃   ִמקְּ

ב־  52 ִחשַּ ל וְּ בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ ד־ׁשְּ ָשִנים עַּ ר בַּ אַּ ט ִנׁשְּ עַּ ִאם־מְּ וְּ

ֻאָּלתֹו׃ ִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת־גְּ  לֹו כְּ
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ֹּא־יִ   53 ל ִעמֹו  ֶיה  ִיהְּ ָׁשָנה  בְּ ָׁשָנה  ִכיר  ֶפֶרְך  ִכשְּ בְּ ֶדּנּו  רְּ

יֶניָך׃ עֵּ  לְּ

ל הּוא ּוָבָניו    54 בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ ָיָצא ִבׁשְּ ֶּלה וְּ אֵּ ל בְּ ֹּא ִיָגאֵּ ִאם־ל וְּ

 ִעמֹו׃ 

ֲאֶׁשר־   55 ם  הֵּ י  ֲעָבדַּ ֲעָבִדים  ל  ָראֵּ נֵּי־ִישְּ בְּ ִכי־ִלי 

יֶכם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ ָרִים ֲאִני יְּ ֶאֶרץ ִמצְּ אִתי אֹוָתם מֵּ  הֹוצֵּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Levítico Hebraico Capítulo 26 

ֹּא־ָתִקימּו    1 ל ָבה  צֵּ ּומַּ ּוֶפֶסל  ֱאִליִלם  ָלֶכם  ֲעשּו  ֹּא־תַּ ל

ֲחֹות   תַּ ִהׁשְּ לְּ ֶכם  צְּ רְּ אַּ בְּ נּו  ִתתְּ ֹּא  ל ִכית  שְּ מַּ ֶאֶבן  וְּ ָלֶכם 

יֶכם׃  הָוה ֱאֹלהֵּ  ָעֶליָה ִכי ֲאִני יְּ

הָוה׃ 2 ָדִׁשי ִתיָראּו ֲאִני יְּ רּו ּוִמקְּ מֹּ י ִתׁשְּ תַּ תֹּ בְּ   ֶאת־ׁשַּ

ֲעִשיֶתם    3 וַּ רּו  מְּ ִתׁשְּ י  ֹותַּ ֶאת־ִמצְּ וְּ כּו  לֵּ תֵּ י  תַּ ֻחקֹּ ִאם־בְּ

ָתם׃  אֹּ

ץ    4 עֵּ וְּ בּוָלּה  יְּ ָהָאֶרץ  ָנה  ָנתְּ וְּ ִעָתם  בְּ יֶכם  מֵּ ִגׁשְּ ִתי  ָנתַּ וְּ

יֹו׃ ן ִפרְּ ָשֶדה ִיתֵּ  הַּ

https://adilsoncardoso.com/
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ִהִשיג ָלֶכם    5 ע וְּ יִַּשיג ֶאת־ָזרַּ ִיׁש ֶאת־ָבִציר ּוָבִציר  דַּ

ֶכם׃  צְּ רְּ אַּ ח בְּ ֶתם ָלֶבטַּ בְּ ע ִויׁשַּ ֶכם ָלשֹּבַּ מְּ חְּ ֶתם לַּ לְּ ֲאכַּ  וַּ

ִתי   6 בַּ ִהׁשְּ ֲחִריד וְּ ין מַּ אֵּ ֶתם וְּ בְּ כַּ ִתי ָׁשלֹום ָבָאֶרץ ּוׁשְּ ָנתַּ וְּ

ֶכם׃ צְּ רְּ אַּ ר בְּ ֲעבֹּ ֹּא־תַּ ֶחֶרב ל ָּיה ָרָעה ִמן־ָהָאֶרץ וְּ  חַּ

דַּ  7 נֵּיֶכם ֶלָחֶרב׃ּורְּ לּו ִלפְּ ָנפְּ יֶכם וְּ בֵּ יְּ ֶתם ֶאת־אֹּ  פְּ

פּו    8 דֹּ ָבָבה ִירְּ ָאה ִמֶכם רְּ ָאה ּומֵּ פּו ִמֶכם ֲחִמָשה מֵּ ָרדְּ וְּ

נֵּיֶכם ֶלָחֶרב׃ יֶכם ִלפְּ בֵּ יְּ לּו אֹּ ָנפְּ  וְּ

ֶכם   9 ֶאתְּ יִתי  בֵּ ִהרְּ וְּ ֶכם  ֶאתְּ יִתי  רֵּ ִהפְּ וְּ יֶכם  ֲאלֵּ ּוָפִניִתי 

ִריִתי אִ  ִתי ֶאת־בְּ ֲהִקימֹּ ֶכם׃ וַּ  תְּ

נֵּי ָחָדׁש תֹוִציאּו׃   10 ָיָׁשן ִמפְּ ֶתם ָיָׁשן נֹוָׁשן וְּ לְּ ֲאכַּ  וַּ

ֶכם׃   11 ִׁשי ֶאתְּ ל נַּפְּ עַּ ֹּא־ִתגְּ ל ֶכם וְּ תֹוכְּ ָכִני בְּ ִתי ִמׁשְּ ָנתַּ  וְּ

ֶתם    12 אַּ אֹלִהים וְּ ָהִייִתי ָלֶכם לֵּ ֶכם וְּ תֹוכְּ ִתי בְּ כְּ ּלַּ הַּ ִהתְּ וְּ

ָעם׃  יּו־ִלי לְּ  ִתהְּ

ֱאֹל  13 הָוה  יְּ ֶאֶרץ ֲאִני  מֵּ ֶכם  ֶאתְּ אִתי  ֲאֶׁשר הֹוצֵּ יֶכם  הֵּ

ְך   ֶכם ָואֹולֵּ ת ֻעּלְּ טֹּ ר מֹּ בֹּ ת ָלֶהם ֲעָבִדים ָוֶאׁשְּ יֹּ ִים ִמהְּ רַּ ִמצְּ

ִמּיּות׃ ֶכם קֹומְּ   ֶאתְּ

ֹות    14 ִמצְּ ָכל־הַּ ת  אֵּ ֲעשּו  תַּ ֹּא  ל וְּ ִלי  עּו  מְּ ִתׁשְּ ֹּא  ִאם־ל וְּ

ֶּלה׃  ָהאֵּ
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פָ   15 ֶאת־ִמׁשְּ ִאם  וְּ ָאסּו  ִתמְּ י  תַּ ֻחקֹּ ִאם־בְּ ל  וְּ עַּ ִתגְּ י  טַּ

ֶכם ֶאת־  רְּ פְּ הַּ י לְּ ֹותַּ ִתי ֲעשֹות ֶאת־ָכל־ִמצְּ ִבלְּ ֶכם לְּ ׁשְּ נַּפְּ

ִריִתי׃   בְּ

יֶכם ֶבָהָלה   16 ִתי ֲעלֵּ דְּ קַּ ִהפְּ ֹּאת ָלֶכם וְּ ף־ֲאִני ֶאֱעֶשה־ז אַּ

ת   ִדיבֹּ ּומְּ ינִַּים  עֵּ ּלֹות  כַּ מְּ ת  חַּ דַּ קַּ ֶאת־הַּ וְּ ֶחֶפת  שַּ ֶאת־הַּ

ֲעֶכם ֶתם ָלִריק זַּרְּ עְּ רַּ יֶכם׃ ָנֶפׁש ּוזְּ בֵּ יְּ ֲאָכֻלהּו אֹּ  וַּ

ָרדּו ָבֶכם   17 יֶכם וְּ בֵּ יְּ נֵּי אֹּ ֶתם ִלפְּ פְּ ִנגַּ ִתי ָפנַּי ָבֶכם וְּ ָנתַּ וְּ

ֶכם׃  ף ֶאתְּ דֵּ ין־רֹּ אֵּ ֶתם וְּ נַּסְּ יֶכם וְּ אֵּ  שֹּנְּ

ָרה    18 יַּסְּ לְּ ִתי  פְּ ָיסַּ וְּ ִלי  עּו  מְּ ִתׁשְּ ֹּא  ל ֶּלה  ד־אֵּ ִאם־עַּ וְּ ס 

יֶכם׃  טֹּאתֵּ ל־חַּ ע עַּ ֶכם ֶׁשבַּ  ֶאתְּ

תִ   19 רְּ ָׁשבַּ יֶכם וְּ מֵּ ֶאת־ׁשְּ ִתי  ָנתַּ וְּ ֶכם  ֻעזְּ אֹון  ֶאת־גְּ י 

ֻחָׁשה׃ ּנְּ ֶכם כַּ צְּ רְּ ֶאת־אַּ ֶזל וְּ רְּ בַּ  כַּ

בּוָלּה    20 ֶאת־יְּ ֶכם  צְּ רְּ אַּ ן  ֹּא־ִתתֵּ ל וְּ ֲחֶכם  כֹּ ָלִריק  ם  תַּ וְּ

יֹו׃  ן ִפרְּ ֹּא ִיתֵּ ץ ָהָאֶרץ ל עֵּ  וְּ

תִ   21 פְּ ָיסַּ עַּ ִלי וְּ מֹּ ֹּא תֹּאבּו ִלׁשְּ ל כּו ִעִמי ֶקִרי וְּ לְּ ִאם־תֵּ י  וְּ

יֶכם׃ טֹּאתֵּ חַּ ע כְּ ָכה ֶׁשבַּ יֶכם מַּ  ֲעלֵּ

ֶכם   22 ֶאתְּ ָלה  ִׁשכְּ וְּ ָשֶדה  הַּ ּיַּת  ֶאת־חַּ ָבֶכם  ִתי  חְּ לַּ ִהׁשְּ וְּ

מּו  ָנׁשַּ וְּ ֶכם  ֶאתְּ ִעיָטה  ִהמְּ וְּ ֶכם  תְּ ֶהמְּ ֶאת־בְּ ִריָתה  ִהכְּ וְּ

יֶכם׃  כֵּ רְּ  דַּ
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ֶתם ִעִמי ֶקִרי׃   23 כְּ ֲהלַּ רּו ִלי וַּ ֹּא ִתָּוסְּ ֶּלה ל אֵּ ִאם־בְּ  וְּ

ם־ וְּ   24 ֶכם גַּ יִתי ֶאתְּ ִהכֵּ ֶקִרי וְּ ף־ֲאִני ִעָמֶכם בְּ ִתי אַּ כְּ ָהלַּ

יֶכם׃ טֹּאתֵּ ל־חַּ ע עַּ  ָאִני ֶׁשבַּ

ֶתם    25 פְּ ֶנֱאסַּ ִרית וְּ ם־בְּ קַּ ֶקֶמת נְּ יֶכם ֶחֶרב נֹּ אִתי ֲעלֵּ בֵּ הֵּ וְּ

יַּד־אֹויֵּב׃  ֶתם בְּ ִנתַּ ֶכם וְּ תֹוכְּ ִתי ֶדֶבר בְּ חְּ ִׁשּלַּ יֶכם וְּ  ֶאל־ָערֵּ

ִרי ָלֶכם מַּ   26 ִׁשבְּ ֶכם בְּ מְּ חְּ ָאפּו ֶעֶשר ָנִׁשים לַּ ה־ֶלֶחם וְּ טֵּ

ֹּא   ל וְּ ֶתם  לְּ ֲאכַּ וַּ ָקל  ִמׁשְּ ֶכם בַּ מְּ חְּ לַּ ִׁשיבּו  הֵּ וְּ ֶאָחד  ּנּור  תַּ בְּ

ָבעּו׃   ִתשְּ

ֶקִרי׃   27 ֶתם ִעִמי בְּ כְּ ֲהלַּ עּו ִלי וַּ מְּ ֹּא ִתׁשְּ ֹּאת ל ז ִאם־בְּ  וְּ

כֶ   28 ֶאתְּ ִתי  רְּ ִיסַּ וְּ ת־ֶקִרי  ֲחמַּ בַּ ִעָמֶכם  ִתי  כְּ ָהלַּ ף־ וְּ אַּ ם 

יֶכם׃ טֹּאתֵּ ל־חַּ ע עַּ  ָאִני ֶׁשבַּ

לּו׃   29 יֶכם תֹּאכֵּ תֵּ נֹּ ר בְּ שַּ נֵּיֶכם ּובְּ ר בְּ שַּ ֶתם בְּ לְּ ֲאכַּ  וַּ

ָמנֵּיֶכם   30 ֶאת־חַּ ִתי  רַּ ִהכְּ וְּ יֶכם  תֵּ ֶאת־ָבמֹּ ִתי  דְּ מַּ ִהׁשְּ וְּ

ִׁשי   נַּפְּ ָגֲעָלה  וְּ יֶכם  ִגּלּולֵּ י  רֵּ ל־ִפגְּ יֶכם עַּ רֵּ ֶאת־ִפגְּ ִתי  ָנתַּ וְּ

ֶכם׃  ֶאתְּ

ֶאת־   31 ֲהִׁשמֹוִתי  וַּ ָבה  ָחרְּ יֶכם  ֶאת־ָערֵּ ִתי  ָנתַּ וְּ

ֲחֶכם׃ יחַּ ִניחֹּ רֵּ ֹּא ָאִריחַּ בְּ ל יֶכם וְּ ׁשֵּ דְּ  ִמקְּ
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יֶכם    32 בֵּ יְּ אֹּ ָעֶליָה  מּו  ָׁשמְּ וְּ ֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאִני  ִתי  ֲהִׁשמֹּ וַּ

ִבים ָבּה׃ ׁשְּ ּיֹּ  הַּ

ָחֶרב    33 יֶכם  ֲחרֵּ אַּ ִתי  ֲהִריקֹּ וַּ גֹוִים  בַּ ֱאָזֶרה  ֶכם  ֶאתְּ וְּ

תָ  ָהיְּ ָבה׃ וְּ יּו ָחרְּ יֶכם ִיהְּ ָערֵּ ָמָמה וְּ ֶכם ׁשְּ צְּ רְּ  ה אַּ

ָמה    34 ֳהשַּ י  מֵּ יְּ ל  כֹּ ֶתיָה  תֹּ בְּ ֶאת־ׁשַּ ָהָאֶרץ  ֶצה  ִתרְּ ָאז 

ָצת ֶאת־  ִהרְּ ת ָהָאֶרץ וְּ בַּ יֶכם ָאז ִתׁשְּ בֵּ יְּ ֶאֶרץ אֹּ ֶתם בְּ אַּ וְּ

ֶתיָה׃ תֹּ בְּ  ׁשַּ

ָתה   35 ֹּא־ָׁשבְּ ל ֲאֶׁשר  ת  אֵּ ת  בֹּ ִתׁשְּ ָמה  ָהשַּ י  מֵּ ָכל־יְּ

ֶכם ָעֶליָה׃ בְּ  תְּ ִׁשבְּ יֶכם בְּ תֵּ תֹּ בְּ  ׁשַּ

ת    36 צֹּ רְּ אַּ בְּ ָבָבם  ִבלְּ ֶרְך  מֹּ אִתי  בֵּ הֵּ וְּ ָבֶכם  ָאִרים  ִּנׁשְּ הַּ וְּ

ת־ֶחֶרב   נֻסַּ ָנסּו מְּ ָתם קֹול ָעֶלה ִנָדף וְּ ף אֹּ ָרדַּ וְּ יֶהם  בֵּ יְּ אֹּ

ף׃ דֵּ ין רֹּ אֵּ לּו וְּ ָנפְּ  וְּ

ף ָאיִ   37 דֵּ רֹּ נֵּי־ֶחֶרב וְּ ִמפְּ ָאִחיו כְּ לּו ִאיׁש־בְּ ָכׁשְּ ֹּא־וְּ ל ן וְּ

יֶכם׃ בֵּ יְּ נֵּי אֹּ קּוָמה ִלפְּ ֶיה ָלֶכם תְּ  ִתהְּ

יֶכם׃  38 בֵּ יְּ ֶכם ֶאֶרץ אֹּ ָלה ֶאתְּ ָאכְּ גֹוִים וְּ ֶתם בַּ דְּ ֲאבַּ  וַּ

יֶכם    39 בֵּ יְּ אֹּ ת  צֹּ רְּ אַּ בְּ ֲעֹוָנם  בַּ קּו  ִימַּ ָבֶכם  ָאִרים  ִּנׁשְּ הַּ וְּ

ָתם ִאָתם ִיָמקּו׃ ת ֲאבֹּ ֲעֹונֹּ ף בַּ אַּ  וְּ

דּו ֶאת־ֲעֹוָנם  40 וַּ ִהתְּ ֲעָלם ֲאֶׁשר   וְּ מַּ ָתם בְּ ֶאת־ֲעֹון ֲאבֹּ וְּ

ֶקִרי׃  כּו ִעִמי בְּ ף ֲאֶׁשר־ָהלְּ אַּ  ָמֲעלּו־ִבי וְּ
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ֶאֶרץ    41 בְּ ָתם  אֹּ אִתי  בֵּ הֵּ וְּ ֶקִרי  בְּ ִעָמם  ְך  לֵּ אֵּ ף־ֲאִני  אַּ

ֶאת־  צּו  ִירְּ ָאז  וְּ ל  ֶהָערֵּ ָבָבם  לְּ ִיָכנַּע  אֹו־ָאז  יֶהם  בֵּ יְּ אֹּ

 ֲעֹוָנם׃ 

ִתי    42 רְּ ָזכַּ ָחק  וְּ ִריִתי ִיצְּ ף ֶאת־בְּ אַּ ִריִתי יֲַּעקֹוב וְּ ֶאת־בְּ

ר׃ כֹּ ָהָאֶרץ ֶאזְּ ר וְּ כֹּ ָרָהם ֶאזְּ בְּ ִריִתי אַּ ף ֶאת־בְּ אַּ  וְּ

ָמה   43 ׁשַּ ֶתיָה ָבהְּ תֹּ בְּ ִתֶרץ ֶאת־ׁשַּ ֶהם וְּ ָעזֵּב מֵּ ָהָאֶרץ תֵּ וְּ

י ָמָאסּו  ָפטַּ ִמׁשְּ ן בְּ יַּעַּ ן ּובְּ צּו ֶאת־ֲעֹוָנם יַּעַּ ם ִירְּ הֵּ ֶהם וְּ מֵּ

ֶאת־חֻ  ָׁשם׃וְּ י ָגֲעָלה נַּפְּ תַּ  קֹּ

ֹּא־   44 ל יֶהם  בֵּ יְּ אֹּ ֶאֶרץ  בְּ יֹוָתם  ִבהְּ ֹּאת  ם־ז ף־גַּ אַּ וְּ

ִריִתי ִאָתם ִכי  ר בְּ ָהפֵּ ֹּלָתם לְּ כַּ ִתים לְּ לְּ עַּ ֹּא־גְּ ל ִתים וְּ סְּ אַּ מְּ

יֶהם׃ הָוה ֱאֹלהֵּ  ֲאִני יְּ

ָתם    45 אִתי־אֹּ ִנים ֲאֶׁשר הֹוצֵּ ִרית ִראׁשֹּ ִתי ָלֶהם בְּ רְּ ָזכַּ וְּ

יִ  רַּ ֶאֶרץ ִמצְּ אֹלִהים ֲאִני מֵּ ת ָלֶהם לֵּ יֹּ גֹוִים ִלהְּ ינֵּי הַּ עֵּ ם לְּ

הָוה׃  יְּ

הָוה    46 ן יְּ ת ֲאֶׁשר ָנתַּ תֹורֹּ הַּ ָפִטים וְּ ִמׁשְּ הַּ ֻחִקים וְּ ֶּלה הַּ אֵּ

ֶׁשה׃ יַּד־מֹּ ר ִסינַּי בְּ הַּ ל בְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ין בְּ ינֹו ּובֵּ   בֵּ
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Levítico Hebraico Capítulo 27 

ר׃ 1 אמֹּ ֶׁשה ּלֵּ הָוה ֶאל־מֹּ ר יְּ בֵּ דַּ יְּ  וַּ

ִלא   2 ֶהם ִאיׁש ִכי יַּפְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל־בְּ בֵּ דַּ

יהָוה׃  ת לַּ ָפׁשֹּ ָך נְּ כְּ ֶערְּ  ֶנֶדר בְּ

ד ֶבן־ִׁששִ   3 עַּ ִרים ָׁשָנה וְּ ָזָכר ִמֶבן ֶעשְּ ָך הַּ כְּ ָהָיה ֶערְּ ים וְּ

ֶדׁש׃ קֹּ ֶׁשֶקל הַּ ָך ֲחִמִשים ֶׁשֶקל ֶכֶסף בְּ כְּ ָהָיה ֶערְּ  ָׁשָנה וְּ

ֹלִׁשים ָׁשֶקל׃ 4 ָך ׁשְּ כְּ ָהָיה ֶערְּ ָבה ִהוא וְּ קֵּ ִאם־נְּ  וְּ

ָהָיה   5 וְּ ָׁשָנה  ִרים  ֶבן־ֶעשְּ ד  עַּ וְּ ָׁשִנים  ׁש  ִמֶבן־ָחמֵּ ִאם  וְּ

ָקִלים   ִרים ׁשְּ ָזָכר ֶעשְּ ָך הַּ כְּ ָקִלים׃ ֶערְּ ָבה ֲעֶשֶרת ׁשְּ קֵּ ּנְּ לַּ  וְּ

ָך    6 כְּ ֶערְּ ָהָיה  וְּ ָׁשִנים  ׁש  ֶבן־ָחמֵּ ד  עַּ וְּ ֶדׁש  ִמֶבן־חֹּ ִאם  וְּ

ֹלֶׁשת  ׁשְּ ָך  כְּ ֶערְּ ָבה  קֵּ ּנְּ לַּ וְּ ָכֶסף  ָקִלים  ׁשְּ ֲחִמָשה  ָזָכר  הַּ

ָקִלים ָכֶסף׃  ׁשְּ

ָך    7 כְּ ָהָיה ֶערְּ ָלה ִאם־ָזָכר וְּ עְּ ִאם ִמֶבן־ִׁשִשים ָׁשָנה ָומַּ וְּ

ָקִלים׃  ָבה ֲעָשָרה ׁשְּ קֵּ ּנְּ לַּ  ֲחִמָשה ָעָשר ָׁשֶקל וְּ

ֶהֱעִריְך    8 ן וְּ הֵּ כֹּ נֵּי הַּ ֶהֱעִמידֹו ִלפְּ ֶכָך וְּ ֶערְּ ִאם־ָמְך הּוא מֵּ וְּ

יֲַּעִריֶכּנּו   ר  דֵּ ּנֹּ הַּ יַּד  ִשיג  תַּ ֲאֶׁשר  ל־ִפי  עַּ ן  הֵּ כֹּ הַּ תֹו  אֹּ

ן׃ הֵּ כֹּ   הַּ
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ָקרְּ   9 ִמֶמָּנה  ִריבּו  יַּקְּ ֲאֶׁשר  ָמה  הֵּ ִאם־בְּ ל  וְּ כֹּ יהָוה  לַּ ָבן 

ֶדׁש׃ ֶיה־קֹּ יהָוה ִיהְּ ן ִמֶמּנּו לַּ  ֲאֶׁשר ִיתֵּ

ע   10 אֹו־רַּ ָרע  בְּ טֹוב  תֹו  אֹּ ֹּא־ָיִמיר  ל וְּ יֲַּחִליֶפּנּו  ֹּא  ל

ָהָיה־הּוא  וְּ ָמה  הֵּ ִבבְּ ָמה  הֵּ בְּ ָיִמיר  ר  ִאם־ָהמֵּ וְּ טֹוב  בְּ

ֶדׁש׃ ֶיה־קֹּ מּוָרתֹו ִיהְּ  ּותְּ

ֲאֶׁשר    11 ָאה  מֵּ טְּ ָמה  הֵּ ָכל־בְּ ִאם  ִמֶמָּנה  וְּ ִריבּו  ֹּא־יַּקְּ ל

ן׃ הֵּ כֹּ נֵּי הַּ ָמה ִלפְּ הֵּ בְּ ֶהֱעִמיד ֶאת־הַּ יהָוה וְּ ָבן לַּ  ָקרְּ

ָך    12 כְּ ֶערְּ כְּ ָרע  ין  ּובֵּ טֹוב  ין  בֵּ ָתּה  אֹּ ן  הֵּ כֹּ הַּ ֶהֱעִריְך  וְּ

ֶיה׃  ן ִיהְּ ן כֵּ הֵּ כֹּ  הַּ

ֶכָך׃  13 ל־ֶערְּ ף ֲחִמיִׁשתֹו עַּ ָיסַּ ָאֶלָּנה וְּ ל ִיגְּ ִאם־ָגאֹּ  וְּ

ִכי־יַּ   14 ִאיׁש  ֶהֱעִריכֹו  וְּ וְּ יהָוה  ֶדׁש לַּ יתֹו קֹּ ִדׁש ֶאת־בֵּ קְּ

ן   ן כֵּ הֵּ כֹּ תֹו הַּ ֲאֶׁשר יֲַּעִריְך אֹּ ין ָרע כַּ ין טֹוב ּובֵּ ן בֵּ הֵּ כֹּ הַּ

 ָיקּום׃ 

ֲחִמיִׁשית   15 ף  ָיסַּ וְּ יתֹו  ֶאת־בֵּ ל  אַּ ִיגְּ ִדיׁש  קְּ מַּ ִאם־הַּ וְּ

ָהָיה לֹו׃  ָך ָעָליו וְּ כְּ  ֶכֶסף־ֶערְּ

ֲאֻחָזתֹו  16 ה  דֵּ ִמשְּ ִאם  ָהָיה    וְּ וְּ יהָוה  לַּ ִאיׁש  ִדיׁש  יַּקְּ

ֶׁשֶקל   ֲחִמִשים  בַּ ִרים  עֹּ שְּ ֶמר  חֹּ ע  ֶזרַּ עֹו  זַּרְּ ִפי  לְּ ָך  כְּ ֶערְּ

 ָכֶסף׃ 

ָך ָיקּום׃  17 כְּ ֶערְּ הּו כְּ ִדיׁש ָשדֵּ ל יַּקְּ בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ  ִאם־ִמשְּ
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ן    18 הֵּ כֹּ הַּ ב־לֹו  ִחשַּ וְּ הּו  ָשדֵּ ִדיׁש  יַּקְּ ל  בֵּ ּיֹּ הַּ ר  חַּ ִאם־אַּ וְּ

ל   בֵּ ּיֹּ הַּ נַּת  ׁשְּ ד  עַּ ת  ּנֹוָתרֹּ הַּ ָשִנים  הַּ ל־ִפי  עַּ ֶכֶסף  ֶאת־הַּ

ֶכָך׃  ֶערְּ ע מֵּ רַּ ִנגְּ  וְּ

ף    19 ָיסַּ וְּ תֹו  אֹּ ִדיׁש  קְּ מַּ הַּ ָשֶדה  ֶאת־הַּ ל  אַּ ִיגְּ ל  ִאם־ָגאֹּ וְּ

ָקם לֹו׃  ָך ָעָליו וְּ כְּ  ֲחִמִׁשית ֶכֶסף־ֶערְּ

שָ   20 ר ֶאת־הַּ ִאם־ָמכַּ וְּ ָשֶדה  ל ֶאת־הַּ אַּ ִיגְּ ֹּא  ִאם־ל ֶדה וְּ

ל עֹוד׃  ֹּא ִיָגאֵּ ר ל חֵּ ִאיׁש אַּ  לְּ

ה   21 דֵּ ִכשְּ יהָוה  לַּ ֶדׁש  קֹּ ל  בֵּ ּיֹּ בַּ אתֹו  צֵּ בְּ ָשֶדה  הַּ ָהָיה  וְּ

ֶיה ֲאֻחָזתֹו׃ ן ִתהְּ הֵּ כֹּ ֶרם לַּ חֵּ  הַּ

ֲאֻחָזתֹו   22 ה  דֵּ ִמשְּ ֹּא  ל ֲאֶׁשר  ָנתֹו  ִמקְּ ה  דֵּ ֶאת־שְּ ִאם  וְּ

יהָוה׃  ִדיׁש לַּ  יַּקְּ

ת ִמכְּ   23 ן אֵּ הֵּ כֹּ ב־לֹו הַּ ִחשַּ ל  וְּ בֵּ ּיֹּ נַּת הַּ ד ׁשְּ ָך עַּ כְּ ת ָהֶערְּ סַּ

יהָוה׃  ֶדׁש לַּ הּוא קֹּ ּיֹום הַּ ָך בַּ כְּ ן ֶאת־ָהֶערְּ ָנתַּ  וְּ

ִאתֹו    24 מֵּ ָקָנהּו  ֲאֶׁשר  לַּ ָשֶדה  הַּ ָיׁשּוב  ל  ּיֹובֵּ הַּ נַּת  ִבׁשְּ

ֲאֶׁשר־לֹו ֲאֻחזַּת ָהָאֶרץ׃   לַּ

ָרה יִ   25 ִרים גֵּ ֶדׁש ֶעשְּ קֹּ ֶׁשֶקל הַּ ֶיה בְּ ָך ִיהְּ כְּ ָכל־ֶערְּ ֶיה וְּ הְּ

ָשֶקל׃   הַּ

ִדיׁש   26 ֹּא־יַּקְּ ָמה ל הֵּ יהָוה ִבבְּ ר לַּ ֻבכַּ כֹור ֲאֶׁשר־יְּ ְך־בְּ אַּ

יהָוה הּוא׃ תֹו ִאם־ׁשֹור ִאם־ֶשה לַּ  ִאיׁש אֹּ
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ף ֲחִמִׁשתֹו   27 ָיסַּ ֶכָך וְּ ֶערְּ ָאה ּוָפָדה בְּ מֵּ טְּ ָמה הַּ הֵּ בְּ ִאם בַּ וְּ

ֶכָך׃  ֶערְּ ר בְּ כַּ ִנמְּ ל וְּ ֹּא ִיָגאֵּ ִאם־ל  ָעָליו וְּ

יהָוה ִמָכל־ֲאֶׁשר־ אַּ   28 ֶרם ֲאֶׁשר יֲַּחִרם ִאיׁש לַּ ְך־ָכל־חֵּ

ל  ֹּא ִיָגאֵּ ל ר וְּ ֹּא ִיָמכֵּ ה ֲאֻחָזתֹו ל דֵּ ָמה ּוִמשְּ הֵּ ָאָדם ּובְּ לֹו מֵּ

יהָוה׃  ֶדׁש־ָקָדִׁשים הּוא לַּ ֶרם קֹּ  ָכל־חֵּ

מֹות    29 ִיָפֶדה  ֹּא  ל ִמן־ָהָאָדם  ם  ָיֳחרַּ ֲאֶׁשר  ֶרם  ָכל־חֵּ

 יּוָמת׃ 

ר   30 שַּ עְּ ָכל־מַּ יהָוה   וְּ ץ לַּ ִרי ָהעֵּ ע ָהָאֶרץ ִמפְּ ָהָאֶרץ ִמֶזרַּ

יהָוה׃ ֶדׁש לַּ  הּוא קֹּ

ף    31 סֵּ יֹּ ֲחִמִׁשיתֹו  רֹו  שְּ עַּ ִממַּ ִאיׁש  ל  אַּ ִיגְּ ל  ִאם־ָגאֹּ וְּ

 ָעָליו׃ 

ת    32 חַּ תַּ ר  ֲאֶׁשר־יֲַּעבֹּ ל  כֹּ ָוצֹּאן  ָבָקר  ר  שַּ עְּ ָכל־מַּ וְּ

יהָוה׃ ֶדׁש לַּ ֶיה־קֹּ ָשֶבט ָהֲעִשיִרי ִיהְּ  הַּ

ֹּא    33 ר ל ִאם־ָהמֵּ וְּ ִמיֶרּנּו  יְּ ֹּא  ל וְּ ע  ָלרַּ ין־טֹוב  בֵּ ר  קֵּ בַּ יְּ

ל׃ ֹּא ִיָגאֵּ ֶדׁש ל ֶיה־קֹּ מּוָרתֹו ִיהְּ ָהָיה־הּוא ּותְּ ִמיֶרּנּו וְּ  יְּ

נֵּי    34 ֶאל־בְּ ֶׁשה  הָוה ֶאת־מֹּ יְּ ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ֹות  ִמצְּ ֶּלה הַּ אֵּ

ר ִסיָני׃ הַּ ל בְּ ָראֵּ  ִישְּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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