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Números Capítulo 1 

ד ְבֶאָחד    1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ ַוְיַדבֵּ

ֶאֶרץ   אָתם מֵּ ִנית ְלצֵּ ִני ַבָשָנה ַהשֵּ אֹמר׃ִמְצַרִים  ַלֹחֶדש ַהשֵּ  לֵּ

ית    2 ל ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ ְשאּו ֶאת־רֹאש ָכל־ֲעַדת ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

מֹות ָכל־ָזָכר ְלֻגְלְגֹלָתם׃  ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר שֵּ

ל ִתְפְקדּו   3 א ָצָבא ְבִיְשָראֵּ ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל־ֹיצֵּ

 ׃ֹאָתם ְלִצְבֹאָתם ַאָתה ְוַאֲהֹרן

ית־ֲאֹבָתיו  ֶכם ִיהְ ְוִאתְ   4 יּו ִאיש ִאיש ַלַמֶטה ִאיש רֹאש ְלבֵּ

 הּוא׃

ן    5 ִלְראּובֵּ ִאְתֶכם  ַיַעְמדּו  ֲאֶשר  ָהֲאָנִשים  ְשמֹות  ֶלה  ְואֵּ

יאּור׃   ֱאִליצּור ֶבן־ְשדֵּ

ל ֶבן־צּוִריַשָדי׃ 6  ְלִשְמעֹון ְשֻלִמיאֵּ

 ב׃ִליהּוָדה ַנְחשֹון ֶבן־ַעִמיָנדָ  7

ל ֶבן־צּוָער׃ָששכָ ְליִ  8  ר ְנַתְנאֵּ

ֹלן׃ 9  ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶבן־חֵּ

ִלְמַנֶשה   10 ֶבן־ַעִמיהּוד  ֱאִליָשָמע  ְלֶאְפַרִים  ף  יֹוסֵּ ִלְבנֵּי 

ל ֶבן־ְפָדהצּור׃   ַגְמִליאֵּ

 ְלִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶבן־ִגְדֹעִני׃  11
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 ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶבן־ַעִמיַשָדי׃ 12

ל ֶבן־ָעְכָרן׃ ר ַפְגִעי ְלָאשֵּ  13  אֵּ

ל׃ 14  ְלָגד ֶאְלָיָסף ֶבן־ְדעּואֵּ

יָנן׃  15  ְלַנְפָתִלי ֲאִחיַרע ֶבן־עֵּ

י    16 י ַאְלפֵּ י ַמטֹות ֲאבֹוָתם ָראשֵּ ָדה ְנִשיאֵּ י ָהעֵּ ֶלה ְקִריאֵּ אֵּ

ם׃ ל הֵּ  ִיְשָראֵּ

ֲאשֶ   17 ֶלה  ָהאֵּ ָהֲאָנִשים  ת  אֵּ ְוַאֲהֹרן  ֹמֶשה  ִנְקבּו ַוִיַקח   ר 

מֹו  ת׃ְבשֵּ

ִני ַוִיְתַיְלדּו   18 ָדה ִהְקִהילּו ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ ת ָכל־ָהעֵּ ְואֵּ

ֶעְשִרים   ִמֶבן  מֹות  שֵּ ְבִמְסַפר  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ַעל־ִמְשְפֹחָתם 

 ָשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְגֹלָתם׃ 

ם ְבִמְדַבר ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה   19   ִסיָני׃ַוִיְפְקדֵּ

ְלִמְשְפֹחָתם    20 תֹוְלֹדָתם  ל  ִיְשָראֵּ ְבֹכר  ן  ְבנֵּי־ְראּובֵּ ַוִיְהיּו 

ִמֶבן  ָכל־ָזָכר  ְלֻגְלְגֹלָתם  מֹות  שֵּ ְבִמְסַפר  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ

א ָצָבא׃  ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ

שִ   21 ן  ְראּובֵּ ה  ְלַמטֵּ יֶהם  ֶאלֶ ְפֻקדֵּ ְוַאְרָבִעים  ש  ָשה  ַוֲחמֵּ ף 

אֹות׃   מֵּ
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ית ֲאֹבָתם ְפֻקָדיו    22 ִלְבנֵּי ִשְמעֹון תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

ָשָנה  ֶעְשִרים  ִמֶבן  ָכל־ָזָכר  ְלֻגְלְגֹלָתם  מֹות  שֵּ ְבִמְסַפר 

א ָצָבא׃  ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ

ה ִשְמעֹון ִתשְ   23 יֶהם ְלַמטֵּ ּוְשֹלש  ָעה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף  ְפֻקדֵּ

אֹות׃   מֵּ

ְבִמְסַפר    24 ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  תֹוְלֹדָתם  ָגד  ִלְבנֵּי 

א ָצָבא׃  מֹות ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ  שֵּ

אֹות   25 ש מֵּ ה ָגד ֲחִמָשה ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ְושֵּ יֶהם ְלַמטֵּ ְפֻקדֵּ

  ים׃ַוֲחִמשִ 

ית ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר  תֹוְלֹדָתם ְלִמשְ   ִלְבנֵּי ְיהּוָדה  26 ְפֹחָתם ְלבֵּ

א ָצָבא׃ ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ  שֵּ

ש    27 ְושֵּ ֶאֶלף  ְוִשְבִעים  ַאְרָבָעה  ְיהּוָדה  ה  ְלַמטֵּ יֶהם  ְפֻקדֵּ

אֹות׃  מֵּ

ְלמִ   28 תֹוְלֹדָתם  ִיָששָכר  ֲאֹבתָ ִלְבנֵּי  ית  ְלבֵּ ם  ְשְפֹחָתם 

ֹמת ִמבֶ  א ָצָבא׃ְבִמְסַפר שֵּ  ן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ

ה ִיָששָכר ַאְרָבָעה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע   29 יֶהם ְלַמטֵּ ְפֻקדֵּ

אֹות׃   מֵּ

ית ֲאֹבָתם ְבִמְספַ   30 ר  ִלְבנֵּי ְזבּוֻלן תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים  א ָצָבא׃ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל יֹ  שֵּ  צֵּ
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ְוַאְרַבע   31 ֶאֶלף  ַוֲחִמִשים  ִשְבָעה  ְזבּוֻלן  ה  ְלַמטֵּ יֶהם  ְפֻקדֵּ

אֹות׃   מֵּ

ית    32 ְלבֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  ֶאְפַרִים תֹוְלֹדָתם  ִלְבנֵּי  ף  יֹוסֵּ ִלְבנֵּי 

ֶעְשִרים  ִמֶבן  ֹמת  ְבִמְסַפר שֵּ יֹ   ֲאֹבָתם  ֹכל  ָוַמְעָלה  א ָשָנה  צֵּ

 ָצָבא׃

אֹות׃ 33 ש מֵּ ה ֶאְפָרִים ַאְרָבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ יֶהם ְלַמטֵּ   ְפֻקדֵּ

ית ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר    34 ִלְבנֵּי ְמַנֶשה תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

א ָצָבא׃  מֹות ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ  שֵּ

יֶהם   35 ה ְמַנֶשה ְשנַ   ְפֻקדֵּ   ָמאָתִים׃ִים ּוְשֹלִשים ֶאֶלף ּוְלַמטֵּ

ית ֲאֹבָתם ְבִמְסַפר   36 ִלְבנֵּי ִבְנָיִמן תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

א ָצָבא׃ ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ  שֵּ

ִבְנָיִמן ֲחִמָשה    37 ה  יֶהם ְלַמטֵּ ְוַאְרַבע ְפֻקדֵּ ּוְשֹלִשים ֶאֶלף 

אֹות׃   מֵּ

ְבִמְסַפר   38 ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  תֹוְלֹדָתם  ָדן  ִלְבנֵּי 

א ָצָבא׃ ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ  שֵּ

אֹות׃ 39 ה ָדן ְשַנִים ְוִשִשים ֶאֶלף ּוְשַבע מֵּ יֶהם ְלַמטֵּ   ְפֻקדֵּ

ית ֲאבֹ ִלְבנֵּי ָאשֵּ   40 ָתם ְבִמְסַפר  ר תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים  א ָצָבא׃שֵּ  ָשָנה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ
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ש   41 ַוֲחמֵּ ֶאֶלף  ְוַאְרָבִעים  ֶאָחד  ר  ָאשֵּ ה  ְלַמטֵּ יֶהם  ְפֻקדֵּ

אֹות׃   מֵּ

ית ֲאֹבָתם  42 ְבִמְסַפר ְבנֵּי ַנְפָתִלי תֹוְלֹדָתם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

ֹמת ִמֶבן ֶעְשִרים ָשנָ  א ָצָבא׃שֵּ  ה ָוַמְעָלה ֹכל ֹיצֵּ

ה ַנְפָתִלי ְשֹלָשה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע   43 יֶהם ְלַמטֵּ ְפֻקדֵּ

אֹות׃   מֵּ

ל    44 י ִיְשָראֵּ ֶלה ַהְפֻקִדים ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִשיאֵּ אֵּ

ית־ֲאֹבָתיו ָהיּו׃ ְשנֵּים ָעָשר ִאיש ִאיש  ־ֶאָחד ְלבֵּ

ָכל־פְ ַוִיהְ   45 ִמֶבן  יּו  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י  קּודֵּ

ל׃  א ָצָבא ְבִיְשָראֵּ  ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ָכל־ֹיצֵּ

ֲאָלִפים    46 ּוְשֹלֶשת  ֶאֶלף  אֹות  ש־מֵּ ָכל־ַהְפֻקִדים שֵּ ַוִיְהיּו 

אֹות  ש מֵּ  ַוֲחִמִשים׃ ַוֲחמֵּ

ה ֲאֹבָתם לֹא הָ  47   ְתָפְקדּו ְבתֹוָכם׃ְוַהְלִוִים ְלַמטֵּ

אֹמר׃  48 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ִתָשא    49 לֹא  ְוֶאת־רֹאָשם  ִתְפֹקד  לֹא  ִוי  לֵּ ה  ֶאת־ַמטֵּ ַאְך 

ל׃  ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ַעל־ִמְשַכן  50 ֶאת־ַהְלִוִים  ד  ַהְפקֵּ ָכל־   ְוַאָתה  ְוַעל  ֻדת  ָהעֵּ

ָליו ְוַעל ָכל־ֲאֶשר־לֹו הֵּ  ָמה ִיְשאּו ֶאת־ַהִמְשָכן ְוֶאת־ָכל־כֵּ

ָליו וְ  ם ְיָשְרֻתהּו ְוָסִביב ַלִמְשָכן ַיֲחנּו׃ כֵּ  הֵּ
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ַהִמְשָכן   51 ּוַבֲחֹנת  ַהְלִוִים  ֹאתֹו  יֹוִרידּו  ַהִמְשָכן  ּוִבְנֹסַע 

ב יּוָמת׃ ָיִקימּו ֹאתֹו ַהְלִוִים וְ   ַהָזר ַהָקרֵּ

ִיְשָראֵּ   52 ְבנֵּי  ְוִאיְוָחנּו  ַעל־ַמֲחנֵּהּו  ִאיש  ַעל־ִדְגלֹו  ל  ש 

 ְלִצְבֹאָתם׃ 

ֻדת ְולֹא־ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל־  53 ְוַהְלִוִים ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמְשַכן ָהעֵּ

ִמְשַכן   ֶאת־ִמְשֶמֶרת  ַהְלִוִים  ְוָשְמרּו  ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ֲעַדת 

דּות׃ הָ   עֵּ

ל ְכֹכל ֲאשֶ   54 ן ַוַיֲעשּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה כֵּ

  ָעשּו׃

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 2 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ל    2 ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ַיֲחנּו  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ְבֹאֹתת  ַעל־ִדְגלֹו  ִאיש 

ד ַיֲחנּו׃ִמֶנֶגד ָסִביב לְ   ֹאֶהל־מֹועֵּ

ִמְזָרחָ   3 ְדָמה  קֵּ ְלצִ ְוַהֹחִנים  ְיהּוָדה  ַמֲחנֵּה  ֶדֶגל  ְבֹאָתם  ה 

 ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ְיהּוָדה ַנְחשֹון ֶבן־ַעִמיָנָדב׃

אֹות׃ 4 ש מֵּ יֶהם ַאְרָבָעה ְוִשְבִעים ֶאֶלף ְושֵּ  ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ

ה ִיָששָכר ְונָ   5 ל ְוַהֹחִנים ָעָליו ַמטֵּ ִשיא ִלְבנֵּי ִיָששָכר ְנַתְנאֵּ

 ֶבן־צּוָער׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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אֹות׃צְ ּו 6   ָבאֹו ּוְפֻקָדיו ַאְרָבָעה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵּ

ֹלן׃ 7 ה ְזבּוֻלן ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶבן־חֵּ  ַמטֵּ

אֹות 8  ׃ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִשְבָעה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵּ

ֶאֶלף    9 ְמַאת  ְיהּוָדה  ְלַמֲחנֵּה  ֶאֶלף  ָכל־ַהְפֻקִדים  ּוְשֹמִנים 

ֶשת־ֲאָלִפים ְוַאְרַבע־מֵּ    אֹות ְלִצְבֹאָתם ִראֹשָנה ִיָסעּו׃ְושֵּ

ן   10 יָמָנה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ְראּובֵּ ן תֵּ ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ְראּובֵּ

יאּור׃ ֱאִליצּור   ֶבן־ְשדֵּ

א 11 ש מֵּ  ֹות׃ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו ִשָשה ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ

ִשְמעֹון   12 ִלְבנֵּי  ְוָנִשיא  ִשְמעֹון  ה  ַמטֵּ ָעָליו  ְוַהחֹוִנם 

ל ֶבן־צּוִרי־ַשָדי׃  ְשֻלִמיאֵּ

יֶהם ִתְשָעה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף  13 אֹות׃ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ  ּוְשֹלש מֵּ

ל׃ 14 ה ָגד ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ָגד ֶאְלָיָסף ֶבן־ְרעּואֵּ  ְוַמטֵּ

ּו  15 ֲחמִ ּוְצָבאֹו  יֶהם  אֹות ְפֻקדֵּ ש מֵּ ְושֵּ ֶאֶלף  ְוַאְרָבִעים  ָשה 

 ַוֲחִמִשים׃ 

ן ְמַאת ֶאֶלף ְוֶאָחד ַוֲחִמִשים    16 ָכל־ַהְפֻקִדים ְלַמֲחנֵּה ְראּובֵּ

אֹות ַוֲחִמִשים ְלִצְבֹאָתם ּוְשִנִים ִיָסעּו׃ֶאֶלף ְוַאְרַבע־   מֵּ

ד ַמֲחנֵּה ַהְלִוִים   17 ְבתֹוְך ַהַמֲחֹנת ַכֲאֶשר   ְוָנַסע ֹאֶהל־מֹועֵּ

יֶהם׃ַיֲחנּו כֵּ    ן ִיָסעּו ִאיש ַעל־ָידֹו ְלִדְגלֵּ
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ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ֶאְפַרִים ְלִצְבֹאָתם ָיָמה ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ֶאְפַרִים   18

 ֱאִליָשָמע ֶבן־ַעִמיהּוד׃

אֹות׃ 19 ש מֵּ יֶהם ַאְרָבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ  ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ

מַ ְועָ   20 ֶבן־ ָליו  ל  ַגְמִליאֵּ ְמַנֶשה  ִלְבנֵּי  ְוָנִשיא  ְמַנֶשה  ה  טֵּ

 ְפָדהצּור׃ 

יֶהם ְשַנִים ּוְשֹלִשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים׃ 21  ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ

ה בִ  22  ְנָיִמן ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶבן־ִגְדֹעִני׃ ּוַמטֵּ

יֶהם ֲחִמשָ   23  אֹות׃ ה ּוְשֹלִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵּ ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ

ּוְשֹמַנת־  24 ֶאֶלף  ְמַאת  ֶאְפַרִים  ְלַמֲחנֵּה  ָכל־ַהְפֻקִדים 

ָאה ְלִצְבֹאָתם ּוְשִלִשים ִיָסעּו׃   ֲאָלִפים ּומֵּ

ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ָדן ָצֹפָנה ְלִצְבֹאָתם ְוָנִשיא ִלְבנֵּי ָדן ֲאִחיֶעֶזר   25

 ֶבן־ַעִמיַשָדי׃

אֹות׃ְצָבאּו 26 יֶהם ְשַנִים ְוִשִשים ֶאֶלף ּוְשַבע מֵּ  ֹו ּוְפֻקדֵּ

ל    27 ַפְגִעיאֵּ ר  ִלְבנֵּי ָאשֵּ ְוָנִשיא  ר  ה ָאשֵּ ָעָליו ַמטֵּ ְוַהֹחִנים 

 ֶבן־ָעְכָרן׃ 

אֹות׃ּוְצבָ  28 ש מֵּ יֶהם ֶאָחד ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ  אֹו ּוְפֻקדֵּ

ה ַנְפָתִלי ְוָנִשיא ִלבְ  29 יָנןּוַמטֵּ  ׃נֵּי ַנְפָתִלי ֲאִחיַרע ֶבן־עֵּ

אֹות׃   30 יֶהם ְשֹלָשה ַוֲחִמִשים ֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵּ  ּוְצָבאֹו ּוְפֻקדֵּ
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וְ   31 ֶאֶלף  ְמַאת  ָדן  ְלַמֲחנֵּה  ַוֲחִמִשים  ָכל־ַהְפֻקִדים  ִשְבָעה 

יֶהם׃ אֹות ָלַאֲחֹרָנה ִיְסעּו ְלִדְגלֵּ ש מֵּ   ֶאֶלף ְושֵּ

ְפקּודֵּ   32 ֶלה  לאֵּ ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י   י  ָכל־ְפקּודֵּ ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ

ש   אֹות ֶאֶלף ּוְשֹלֶשת ֲאָלִפים ַוֲחמֵּ ש־מֵּ ַהַמֲחֹנת ְלִצְבֹאָתם שֵּ

אֹות ַוֲחִמִשים׃   מֵּ

33   ֹ ל ִצָּוה ְוַהְלִוִים  ַכֲאֶשר  ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ְבתֹוְך  ָהְתָפְקדּו  א 

 ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃ 

ל כְ ַוַיֲעשּו בְ   34 ן־נֵּי ִיְשָראֵּ ֹכל ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה כֵּ

ית ֲאֹבָתיו׃ ן ָנָסעּו ִאיש ְלִמְשְפֹחָתיו ַעל־בֵּ יֶהם ְוכֵּ  ָחנּו ְלִדְגלֵּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

Números Capítulo 3 

  

ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה    1 ִדֶבר  ְביֹום  ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה  ֶלה תֹוְלֹדת  ְואֵּ

 ְבַהר ִסיָני׃

ֶלה  2 בְ   ְואֵּ ֶאְלָעָזר ְשמֹות  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַהְבכֹור  נֵּי־ַאֲהֹרן 

 ְוִאיָתָמר׃

ַהְמֻשִחים    3 ַהֹכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ְבנֵּי  ְשמֹות  ֶלה  א  אֵּ ֲאֶשר־ִמלֵּ

ן׃  ָיָדם ְלַכהֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ש ָזָרה ִלְפנֵּי   4 ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפנֵּי ְיהָוה ְבַהְקִרָבם אֵּ

סִ  ְבִמְדַבר  ֶאְלָעָזר ְיהָוה  ן  ַוְיַכהֵּ ָלֶהם  לֹא־ָהיּו  ּוָבִנים  יַני 

  ְוִאיָתָמר ַעל־ְפנֵּי ַאֲהֹרן ֲאִביֶהם׃

אֹמר׃ 5 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ן    6 ַהֹכהֵּ ַאֲהֹרן  ִלְפנֵּי  ֹאתֹו  ְוַהֲעַמְדָת  ִוי  לֵּ ה  ֶאת־ַמטֵּ ב  ַהְקרֵּ

ְרתּו ֹאתֹו׃   ְושֵּ

ְואֶ   7 ֶאת־ִמְשַמְרתֹו  ִלְפנֵּיְוָשְמרּו  ָדה  ָכל־ָהעֵּ   ת־ִמְשֶמֶרת 

ד ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ַהִמְשָכן׃   ֹאֶהל מֹועֵּ

ְוֶאת־מִ   8 ד  מֹועֵּ ֹאֶהל  י  ֶאת־ָכל־ְכלֵּ ְבנֵּי  ְוָשְמרּו  ְשֶמֶרת 

ל ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ַהִמְשָכן׃   ִיְשָראֵּ

ָמה לֹו  ְוָנַתָתה ֶאת־ַהְלִוִים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנתּוִנם ְנתּו  9 ִנם הֵּ

ל׃ ת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ אֵּ  מֵּ

ְוֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ָבָניו ִתְפֹקד ְוָשְמרּו ֶאת־ְכֻהָנָתם ְוַהָזר   10

ב יּוָמת   ׃ַהָקרֵּ

אֹמר׃  11 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ל ַתַחת    12 ַוֲאִני ִהנֵּה ָלַקְחִתי ֶאת־ַהְלִוִים ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִים׃כָ   ל־ְבכֹור ֶפֶטר ֶרֶחם ִמְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ְצַרִים  ִכי ִלי ָכל־ְבכֹור ְביֹום ַהֹכִתי ָכל־ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִ   13

ָמה ִלי ִיְהיּו   ָאָדם ַעד־ְבהֵּ ל מֵּ ִהְקַדְשִתי ִלי ָכל־ְבכֹור ְבִיְשָראֵּ

  ֲאִני ְיהָוה׃



14 

 

ר ְיהָוה אֶ  14 אֹמר׃ל־ֹמֶשה ְבִמְדַבר סִ ַוְיַדבֵּ  יַני לֵּ

ָכל־ָזָכר   15 ְלִמְשְפֹחָתם  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ִוי  לֵּ ֶאת־ְבנֵּי  ְפֹקד 

ם׃ִמֶבן־ֹחֶדש ָוַמְעָלה תִ   ְפְקדֵּ

 ַוִיְפֹקד ֹאָתם ֹמֶשה ַעל־ִפי ְיהָוה ַכֲאֶשר ֻצָּוה׃  16

ְרשֹו 17 ִוי ִבְשֹמָתם גֵּ ֶלה ְבנֵּי־לֵּ  ן ּוְקָהת ּוְמָרִרי׃ ַוִיְהיּו־אֵּ

ְרשֹון ְלִמְשְפֹחָתם ִלְבִני ְוִשְמִעי׃ 18 ֶלה ְשמֹות ְבנֵּי־גֵּ  ְואֵּ

ל׃ּוְבנֵּי ְקָהת  19  ְלִמְשְפֹחָתם ַעְמָרם ְוִיְצָהר ֶחְברֹון ְוֻעִזיאֵּ

ם ִמְשְפֹחת    20 ֶלה הֵּ ּוְבנֵּי ְמָרִרי ְלִמְשְפֹחָתם ַמְחִלי ּומּוִשי אֵּ

ִוי ְלבֵּ   ית ֲאֹבָתם׃ַהלֵּ

ם    21 הֵּ ֶלה  אֵּ ַהִשְמִעי  ּוִמְשַפַחת  ַהִלְבִני  ִמְשַפַחת  ְרשֹון  ְלגֵּ

ְרֻשנִ   י׃ִמְשְפֹחת ַהגֵּ

יֶהם    22 יֶהם ְבִמְסַפר ָכל־ָזָכר ִמֶבן־ֹחֶדש ָוָמְעָלה ְפֻקדֵּ ְפֻקדֵּ

אֹות׃ ש מֵּ  ִשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחמֵּ

ְרֻשִני אַ  23 י ַהִמְשָכן ַיֲחנּו ָימָ ִמְשְפֹחת ַהגֵּ  ה׃ֲחרֵּ

ל׃  24 ְרֻשִני ֶאְלָיָסף ֶבן־ָלאֵּ ית־ָאב ַלגֵּ  ּוְנִשיא בֵּ

בְ   25 ְוָהֹאֶהל  ּוִמְשֶמֶרת  ַהִמְשָכן  ד  מֹועֵּ ְבֹאֶהל  ְרשֹון  נֵּי־גֵּ

ד׃ הּו ּוָמַסְך ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ  ִמְכסֵּ
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ר אֲ   26 ר ְוֶאת־ָמַסְך ֶפַתח ֶהָחצֵּ י ֶהָחצֵּ ֶשר ַעל־ַהִמְשָכן ְוַקְלעֵּ

ַח ָסִביב וְ  יָתָריו ְלֹכל ֲעֹבָדתֹו׃ ְוַעל־ַהִמְזבֵּ ת מֵּ  אֵּ

ְמָרִמי ּוִמְשַפַחת ַהִיְצָהִרי ּוִמְשַפַחת ְוִלְקָהת ִמְשַפַחת ַהעַ   27

ם ִמְשְפֹחת ַהְקָהִתי׃ ֶלה הֵּ ִלי אֵּ  ַהֶחְבֹרִני ּוִמְשַפַחת ָהָעִזיאֵּ

ָכל־זָ   28 וָ ְבִמְסַפר  ִמֶבן־ֹחֶדש  ֲאָלִפים  ָכר  ְשֹמַנת  ָמְעָלה 

י ִמְשֶמֶרת ַהֹקֶדש ׃  אֹות ֹשְמרֵּ ש מֵּ  ְושֵּ

יָמָנה׃ִמְשְפֹחת בְ  29  נֵּי־ְקָהת ַיֲחנּו ַעל ֶיֶרְך ַהִמְשָכן תֵּ

ל׃  30 ית־ָאב ְלִמְשְפֹחת ַהְקָהִתי ֶאִליָצָפן ֶבן־ֻעִזיאֵּ  ּוְנִשיא בֵּ

ְוַהשֻ ּוִמְשַמְרתָ   31 ָהָאֹרן  י ם  ּוְכלֵּ ְוַהִמְזְבֹחת  ְוַהְמֹנָרה  ְלָחן 

 ל ֲעֹבָדתֹו׃ ַהֹקֶדש ֲאֶשר ְיָשְרתּו ָבֶהם ְוַהָמָסְך ְוכֹ 

ְפֻקַדת   32 ן  ַהֹכהֵּ ֶבן־ַאֲהֹרן  ֶאְלָעָזר  ִוי  ַהלֵּ י  ְנִשיאֵּ ּוְנִשיא 

י ִמְשֶמֶרת ַהֹקֶדש׃   ֹשְמרֵּ

הַ   33 ִמְשַפַחת  הַ ִלְמָרִרי  ּוִמְשַפַחת  ם  ַמְחִלי  הֵּ ֶלה  אֵּ מּוִשי 

 ִמְשְפֹחת ְמָרִרי׃

ִמבֶ   34 ָכל־ָזָכר  ְבִמְסַפר  יֶהם  ֶשת ּוְפֻקדֵּ שֵּ ָוָמְעָלה  ן־ֹחֶדש 

 ֲאָלִפים ּוָמאָתִים׃

ל ֶבן־ֲאִביָחִיל    35 ית־ָאב ְלִמְשְפֹחת ְמָרִרי צּוִריאֵּ ּוְנִשיא בֵּ

 נּו ָצֹפָנה׃ַעל ֶיֶרְך ַהִמְשָכן ַיחֲ 
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ּוְבִריָחיו   36 ַהִמְשָכן  י  ַקְרשֵּ ְמָרִרי  ְבנֵּי  ִמְשֶמֶרת  ּוְפֻקַדת 

ָליו ְוֹכל ֲעֹבָדתֹו׃ ְוַעֻמָדיו ַוֲאָדָניו   ְוָכל־כֵּ

יֶהם׃ 37 יְתרֵּ ֹדָתם ּומֵּ ר ָסִביב ְוַאְדנֵּיֶהם ִויתֵּ י ֶהָחצֵּ  ְוַעֻמדֵּ

ְדָמה ִלפְ   38 ד ִמְזָרָחה  ְוַהֹחִנים ִלְפנֵּי ַהִמְשָכן קֵּ נֵּי ֹאֶהל־מֹועֵּ

ּו ְוַאֲהֹרן  ְלִמְשֶמֶרת ֹמֶשה  ַהִמְקָדש  ִמְשֶמֶרת  ֹשְמִרים  ָבָניו 

ב יּוָמת׃ ְבנֵּי ִישְ  ל ְוַהָזר ַהָקרֵּ  ָראֵּ

י ַהְלִוִים ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִפי ְיהָוה    39 ָכל־ְפקּודֵּ

ִמֶבן־חֹ  ָכל־ָזָכר  ְוֶעְשִרים  ְלִמְשְפֹחָתם  ְשַנִים  ָוַמְעָלה  ֶדש 

  ָאֶלף׃

ל  ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְפֹקד ָכל־ְבֹכר ָזָכר ִלְבנֵּי יִ   40 ְשָראֵּ

ת ִמְסַפר ְשֹמָתם׃  ִמֶבן־ֹחֶדש ָוָמְעָלה ְוָשא אֵּ

ְוָלַקְחָת ֶאת־ַהְלִוִים ִלי ֲאִני ְיהָוה ַתַחת ָכל־ְבֹכר ִבְבנֵּי   41

ְבנֵּי  ִיְשָר  ְבֶבֱהַמת  ָכל־ְבכֹור  ַתַחת  ַהְלִוִים  ֶבֱהַמת  ת  ְואֵּ ל  אֵּ

ל׃  ִיְשָראֵּ

ִצָּוה ְיהָוה ֹאתֹו ֶאת־ָכל־ְבֹכר ִבְבנֵּי ַוִיְפֹקד ֹמֶשה ַכֲאֶשר    42

ל׃  ִיְשָראֵּ

מֹות ִמֶבן־ֹחֶדש ָוַמְעָלה   43 ַוְיִהי ָכל־ְבכֹור ָזָכר ְבִמְסַפר שֵּ

יֶהם שְ    ַנִים ְוֶעְשִרים ֶאֶלף ְשֹלָשה ְוִשְבִעים ּוָמאָתִים׃ִלְפֻקדֵּ

אֹמר׃  44 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ
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ְוֶאת־ַקח    45 ל  ִיְשָראֵּ ִבְבנֵּי  ָכל־ְבכֹור  ַתַחת  ֶאת־ַהְלִוִים 

 ֶבֱהַמת ַהְלִוִים ַתַחת ְבֶהְמָתם ְוָהיּו־ִלי ַהְלִוִים ֲאִני ְיהָוה׃

ת פְ   46 ֹלָשה ְוַהִשְבִעים ְוַהָמאָתִים ָהֹעְדִפים ַעל־דּויֵּי ַהשְ ְואֵּ

ל׃ ַהְלִוִים ִמְבכֹור ְבנֵּי   ִיְשָראֵּ

ֶשת ְשָקִלים ַלֻגְלֹגֶלת ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש   47 ֶשת ֲחמֵּ ְוָלַקְחָת ֲחמֵּ

ָרה ַהָשֶקל׃  ִתָקח ֶעְשִרים גֵּ

 ָניו ְפדּויֵּי ָהֹעְדִפים ָבֶהם׃ְוָנַתָתה ַהֶכֶסף ְלַאֲהֹרן ּוְלבָ  48

ת ָהֹעְדִפי   49 אֵּ ת ֶכֶסף ַהִפְדיֹום מֵּ ם ַעל ְפדּויֵּי  ַוִיַקח ֹמֶשה אֵּ

 ַהְלִוִים׃ 

ֲחִמָשה   50 ֶאת־ַהָכֶסף  ָלַקח  ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ְבכֹור  ת  אֵּ מֵּ

אֹות ָוֶאֶלף ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש׃   ְוִשִשים ּוְשֹלש מֵּ

ן    51 ֶאת־כֶ ַוִיתֵּ ַעל־ִפי  ֹמֶשה  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהֹרן  ַהְפֻדִים  ֶסף 

  ־ֹמֶשה׃ְיהָוה ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 4 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ְלִמְשְפֹחָתם    2 ִוי  לֵּ ְבנֵּי  ִמתֹוְך  ְקָהת  ְבנֵּי  ֶאת־רֹאש  ָנשֹא 

ית ֲאבֹ   ָתם׃ ְלבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן־ֲחִמִשים ָשָנה ָכל־ָבא   3

ד׃ ַלָצָבא   ַלֲעשֹות ְמָלאָכה ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ָדִשים׃ 4 ד ֹקֶדש ַהקֳּ  זֹאת ֲעֹבַדת ְבנֵּי־ְקָהת ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ת פָ   5 ֹרֶכת ַהָמָסְך ּוָבא ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִבְנֹסַע ַהַמֲחֶנה ְוהֹוִרדּו אֵּ

ֻדת׃  ת ֲאֹרן ָהעֵּ  ְוִכסּו־ָבּה אֵּ

ּו  6 ַתַחש  עֹור  ְכסּוי  ָעָליו  ֶלת  ְוָנְתנּו  ְתכֵּ ֶבֶגד־ְכִליל  ָפְרשּו 

 ִמְלָמְעָלה ְוָשמּו ַבָדיו׃ 

ֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת־  7 ְוַעל ֻשְלַחן ַהָפִנים ִיְפְרשּו ֶבֶגד ְתכֵּ

ת ְקשֹות ַהָנֶסְך ְוֶלֶחם  ַהְקָעֹרת ְוֶאת־ַהַכֹפת   ְוֶאת־ַהְמַנִקֹית ְואֵּ

 ַהָתִמיד ָעָליו ִיְהֶיה׃

ה עֹור    ּוָפְרשּו  8 יֶהם ֶבֶגד תֹוַלַעת ָשִני ְוִכסּו ֹאתֹו ְבִמְכסֵּ ֲעלֵּ

 ָתַחש ְוָשמּו ֶאת־ַבָדיו׃ 

ֶלת ְוִכסּו ֶאת־ְמֹנַרת ַהָמאֹור ְוֶאת־נֵּרֹ   9 ֶתיָה  ְוָלְקחּו ֶבֶגד ְתכֵּ

ַשְמָנּה י  ָכל־ְכלֵּ ת  ְואֵּ ְוֶאת־ַמְחֹתֶתיָה  ֲאֶשר  ְוֶאת־ַמְלָקֶחיָה   

 ּה ָבֶהם׃ְיָשְרתּו־לָ 

ה עֹור ָתַחש ְוָנְתנּו   10 ֶליָה ֶאל־ִמְכסֵּ ְוָנְתנּו ֹאָתּה ְוֶאת־ָכל־כֵּ

 ַעל־ַהמֹוט׃

ֶלת ְוִכסּו ֹאת   11 ה  ְוַעל ִמְזַבח ַהָזָהב ִיְפְרשּו ֶבֶגד ְתכֵּ ֹו ְבִמְכסֵּ

 עֹור ָתַחש ְוָשמּו ֶאת־ַבָדיו׃
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אֲ   12 ת  ַהָשרֵּ י  ֶאת־ָכל־ְכלֵּ ַבֹקֶדש ְוָלְקחּו  ְיָשְרתּו־ָבם  ֶשר 

ה עֹור ָתַחש ְוָנְתנּו  ֶלת ְוִכסּו אֹוָתם ְבִמְכסֵּ ְוָנְתנּו ֶאל־ֶבֶגד ְתכֵּ

 ַעל־ַהמֹוט׃

ַח ּוָפְרשּו 13   ָעָליו ֶבֶגד ַאְרָגָמן׃ ְוִדְשנּו ֶאת־ַהִמְזבֵּ

ָליו ֲאֶשר    14 ְיָשְרתּו ָעָליו ָבֶהם ֶאת־ ְוָנְתנּו ָעָליו ֶאת־ָכל־כֵּ

י   ַהַמְחֹתת ֶאת־ַהִמְזָלֹגת ְוֶאת־ַהָיִעים ְוֶאת־ַהִמְזָרֹקת ֹכל ְכלֵּ

ַח ּוָפְרשּו ָעָליו ְכסּוי עֹור ַתַחש ְוָשמּו ַבָדיו׃   ַהִמְזבֵּ

ַאֲהרֹ ְוִכלָ   15 י ה  ְוֶאת־ָכל־ְכלֵּ ֶאת־ַהֹקֶדש  ְלַכֹסת  ן־ּוָבָניו 

בִ  את ַהֹקֶדש  ָלשֵּ ְבנֵּי־ְקָהת  ָיֹבאּו  ן  י־כֵּ ְוַאֲחרֵּ ַהַמֲחֶנה  ְנֹסַע 

ְבֹאֶהל   ְבנֵּי־ְקָהת  ַמָשא  ֶלה  אֵּ תּו  ָומֵּ ֶאל־ַהֹקֶדש  ְולֹא־ִיְגעּו 

ד׃   מֹועֵּ

ֶבן־ַאֲהֹרן ַהכֹ   16 ֶאְלָעָזר  ּוְקֹטֶרת  ּוְפֻקַדת  ן ֶשֶמן ַהָמאֹור  הֵּ

ַהִמְשָחה ְפֻקַדת ָכל־ַהִמְשָכן ם ּוִמְנַחת ַהָתִמיד ְוֶשֶמן  ַהַסִמי

ָליו׃   ְוָכל־ֲאֶשר־בֹו ְבֹקֶדש ּוְבכֵּ

אֹמר׃ 17 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶבט ִמְשְפֹחת ַהְקהָ   18  ִתי ִמתֹוְך ַהְלִוִים׃ ַאל־ַתְכִריתּו ֶאת־שֵּ

בְ   19 ָיֻמתּו  ְולֹא  ְוָחיּו  ָלֶהם  ֲעשּו  ֶאת־ֹקֶדש ְוזֹאת  ִגְשָתם 

ַעל־ ִאיש  ִאיש  אֹוָתם  ְוָשמּו  ָיֹבאּו  ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  ָדִשים  ַהקֳּ

 ֲעֹבָדתֹו ְוֶאל־ַמָשאֹו׃

תּו׃ 20   ְולֹא־ָיֹבאּו ִלְראֹות ְכַבַלע ֶאת־ַהֹקֶדש ָומֵּ
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אֹמר׃ ְיַדבֵּ וַ  21  ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ְרשֹון  22 גֵּ ְבנֵּי  ֶאת־רֹאש  ֲאֹבָתם    ָנשֹא  ית  ְלבֵּ ם  ַגם־הֵּ

 ְלִמְשְפֹחָתם׃ 

ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ַעד ֶבן־ֲחִמִשים ָשָנה ִתְפֹקד   23

ד׃   אֹוָתם ָכל־ַהָבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעֹבד ֲעֹבָדה ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ְרֻשִני ַלֲעֹבד  24  ּוְלַמָשא׃זֹאת ֲעֹבַדת ִמְשְפֹחת ַהגֵּ

הּו   25 ִמְכסֵּ ד  מֹועֵּ ְוֶאת־ֹאֶהל  ַהִמְשָכן  ֶאת־ְיִריֹעת  ְוָנְשאּו 

ה ַהַתַחש ֲאֶשר־ָעָליו ִמְלָמְעָלה ְוֶאת־ָמַסְך ֶפַתח ֹאֶהל   ּוִמְכסֵּ

ד׃   מֹועֵּ

ר ְוֶאת־ָמַסְך ֶפַתח    26 י ֶהָחצֵּ ת ַקְלעֵּ ר ֲאֶשר  ְואֵּ ַשַער ֶהָחצֵּ

ְוַעל־ ְוֶאת־ָכל־ ַהמִ ַעל־ַהִמְשָכן  יֶהם  יְתרֵּ מֵּ ת  ְואֵּ ָסִביב  ַח  ְזבֵּ

ת ָכל־ֲאֶשר יֵָּעֶשה ָלֶהם ְוָעָבדּו׃ י ֲעֹבָדָתם ְואֵּ  ְכלֵּ

ְרֻשִני ְלָכל־  27 ַעל־ִפי ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִתְהֶיה ָכל־ֲעֹבַדת ְבנֵּי ַהגֵּ

ת ָכלַמָשָאם ּוְלֹכל ֲעבֹ  ֶהם ְבִמְשֶמֶרת אֵּ ־ָדָתם ּוְפַקְדֶתם ֲעלֵּ

 ַמָשָאם׃

ד   28 מֹועֵּ ְבֹאֶהל  ְרֻשִני  ַהגֵּ ְבנֵּי  ִמְשְפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת 

ן׃   ּוִמְשַמְרָתם ְבַיד ִאיָתָמר ֶבן־ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ית־ֲאֹבָתם ִתְפֹקד ֹאָתם׃ 29  ְבנֵּי ְמָרִרי ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ

ְשֹלשִ ִמבֶ   30 ֶבן־ֲחִמשִ ן  ְוַעד  ָוַמְעָלה  ָשָנה  ָשָנה  ים  ים 

ד׃  ם ָכל־ַהָבא ַלָצָבא ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ  ִתְפְקדֵּ
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ד   31 מֹועֵּ ְבֹאֶהל  ְלָכל־ֲעֹבָדָתם  ַמָשָאם  ִמְשֶמֶרת  ְוזֹאת 

י ַהִמְשָכן ּוְבִריָחיו ְוַעמּוָדיו ַוֲאָדָניו׃   ַקְרשֵּ

ֶהחָ ְוַעמ  32 י  ּומֵּ ּודֵּ ֹדָתם  ִויתֵּ ְוַאְדנֵּיֶהם  ָסִביב  ר  יֶהם  צֵּ יְתרֵּ

י   ֶאת־ְכלֵּ ִתְפְקדּו  ֹמת  ּוְבשֵּ ֲעֹבָדָתם  ּוְלֹכל  יֶהם  ְלָכל־ְכלֵּ

 ִמְשֶמֶרת ַמָשָאם׃

ְבֹאֶהל    33 ְלָכל־ֲעֹבָדָתם  ְמָרִרי  ְבנֵּי  ִמְשְפֹחת  ֲעֹבַדת  זֹאת 

ד ְבַיד ִאיָתָמר ֶבן־ַאֲהֹרן ַהכֹ  ן׃מֹועֵּ  הֵּ

י    34 ּוְנִשיאֵּ ְוַאֲהֹרן  ֹמֶשה  ַהְקָהִתי  ַוִיְפֹקד  ֶאת־ְבנֵּי  ָדה  ָהעֵּ

ית ֲאֹבָתם׃   ְלִמְשְפֹחָתם ּוְלבֵּ

ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן־ֲחִמִשים ָשָנה ָכל־   35

ד׃  ַהָבא ַלָצָבא ַלֲעֹבָדה ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ְלמִ   36 יֶהם  ְפֻקדֵּ ְשבַ ַוִיְהיּו  ַאְלַפִים  אֹות ְשְפֹחָתם  מֵּ ע 

 ם׃ ַוֲחִמִשי

ד   37 ד ְבֹאֶהל מֹועֵּ י ִמְשְפֹחת ַהְקָהִתי ָכל־ָהֹעבֵּ ֶלה ְפקּודֵּ אֵּ

 ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִפי ְיהָוה ְבַיד־ֹמֶשה׃ 

ית ֲאֹבָתם׃ 38 ְרשֹון ְלִמְשְפחֹוָתם ּוְלבֵּ י ְבנֵּי גֵּ  ס ּוְפקּודֵּ

ִשים ָשָנה ָכל־ ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן־ֲחמִ   39

ד׃  ַהָבא ַלָצָבא ַלֲעֹבָדה ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ש    40 ית ֲאֹבָתם ַאְלַפִים ְושֵּ יֶהם ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ ַוִיְהיּו ְפֻקדֵּ

אֹות ּוְשֹלִשים׃   מֵּ
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ְרשֹון  41 גֵּ ְבנֵּי  ִמְשְפֹחת  י  ְפקּודֵּ ֶלה  ְבֹאֶהל    אֵּ ד  ָכל־ָהֹעבֵּ

ד ֲאֶשר ָפַקד ֹמשֶ   ה ְוַאֲהֹרן ַעל־ִפי ְיהָוה׃מֹועֵּ

ית ֲאֹבָתם׃ 42 י ִמְשְפֹחת ְבנֵּי ְמָרִרי ְלִמְשְפֹחָתם ְלבֵּ  ּוְפקּודֵּ

ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן־ֲחִמִשים ָשָנה ָכל־   43

ד׃ַהָבא ַלָצָבא ַלֲעֹבָדה ְבֹאהֶ   ל מֹועֵּ

יֶהם  44  ְלִמְשְפֹחָתם ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים׃ ַוִיְהיּו ְפֻקדֵּ

י ִמְשְפֹחת ְבנֵּי ְמָרִרי ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן   45 ֶלה ְפקּודֵּ אֵּ

 ַעל־ִפי ְיהָוה ְבַיד־ֹמֶשה׃

י ִישְ   46 ל  ָכל־ַהְפֻקִדים ֲאֶשר ָפַקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ּוְנִשיאֵּ ָראֵּ

ית ֲאֹבָתם׃ֶאת־ַהְלִוִים ְלִמְשְפחֹ   ָתם ּוְלבֵּ

ִמֶבן ְשֹלִשים ָשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶבן־ֲחִמִשים ָשָנה ָכל־   47

ד׃   ַהָבא ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמָשא ְבֹאֶהל מֹועֵּ

אֹות ּו 48 ש מֵּ יֶהם ְשֹמַנת ֲאָלִפים ַוֲחמֵּ  ְשֹמִנים׃ַוִיְהיּו ְפֻקדֵּ

ָפקַ   49 ְיהָוה  ַעל־ ַעל־ִפי  ִאיש  ִאיש  ְבַיד־ֹמֶשה  אֹוָתם  ד 

  ֲעֹבָדתֹו ְוַעל־ַמָשאֹו ּוְפֻקָדיו ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 5 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל ִויַשְלחּו ִמן־ַהמַ   2 ֲחֶנה ָכל־ָצרּוַע ְוָכל־ ַצו ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

א ָלָנֶפש׃ָזב ְוכֹ   ל ָטמֵּ

ְתַשְלחּום    3 ַלַמֲחֶנה  ֶאל־ִמחּוץ  חּו  ְתַשלֵּ ָבה  ַעד־ְנקֵּ ִמָזָכר 

ן ְבתֹוָכם׃   ְולֹא ְיַטְמאּו ֶאת־ַמֲחנֵּיֶהם ֲאֶשר ֲאִני ֹשכֵּ

ל ַוְיַשְלחּו אֹוָתם ֶאל־ִמחּוץ לַ   4 ן ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַמֲחֶנה  ַוַיֲעשּו־כֵּ

ל׃ ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה ן ָעשּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ   ֶאל־ֹמֶשה כֵּ

אֹמר׃ 5 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ִמָכל־   6 ַיֲעשּו  ִכי  אֹו־ִאָשה  ִאיש  ל  ִיְשָראֵּ ֶאל־ְבנֵּי  ר  ַדבֵּ

 ַחטֹאת ָהָאָדם ִלְמֹעל ַמַעל ַביהָוה ְוָאְשָמה ַהֶנֶפש ַהִהוא׃

ֲאשֶ   7 ֶאת־ַחָטאָתם  ֶאת־ֲאָשמֹו ְוִהְתַודּו  ִשיב  ְוהֵּ ָעשּו  ר 

ף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאֶשר ָאַשם לֹו׃  ְברֹאשֹו ַוֲחִמיִשתֹו ֹיסֵּ

ָהָאָשם    8 ָליו  אֵּ ָהָאָשם  ְלָהִשיב  ל  ֹגאֵּ ָלִאיש  ין  ְוִאם־אֵּ

יל ַהִכֻפִרים ֲאשֶ  ן ִמְלַבד אֵּ ר ְיַכֶפר־בֹו ַהמּוָשב ַליהָוה ַלֹכהֵּ

 ָעָליו׃

ֲאֶשר־ַיְקִריבּו ְוָכל־תְ   9 ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י  ְלָכל־ָקְדשֵּ רּוָמה 

ן לֹו ִיְהֶיה׃   ַלֹכהֵּ

לֹו    10 ן  ַלֹכהֵּ ן  ֲאֶשר־ִיתֵּ ִאיש  ִיְהיּו  לֹו  ָדָשיו  ֶאת־קֳּ ְוִאיש 

  ִיְהֶיה׃

אֹמר׃  11 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ
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ֶאל־ְבנֵּי  12 ר  ל    ַדבֵּ ִכי־ִיְשָראֵּ ִאיש  ִאיש  ֶהם  ֲאלֵּ ְוָאַמְרָת 

 ִתְשֶטה ִאְשתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל׃

ִאיָשּה    13 ינֵּי  עֵּ מֵּ ְוֶנְעַלם  ִשְכַבת־ֶזַרע  ֹאָתּה  ִאיש  ְוָשַכב 

ין ָבּה ְוִהוא לֹא ִנְתָפָשה׃ ד אֵּ  ְוִנְסְתָרה ְוִהיא ִנְטָמָאה ְועֵּ

א ֶאת־ִאְשתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה  ָאה ְוִקנֵּ רּוַח־ִקנְ ְוָעַבר ָעָליו    14

לֹא   ְוִהיא  ֶאת־ִאְשתֹו  ְוִקנֵּא  רּוַח־ִקְנָאה  ָעָליו  אֹו־ָעַבר 

 ִנְטָמָאה׃

ִביא ֶאת־ָקְרָבָנּה   15 ן ְוהֵּ ִביא ָהִאיש ֶאת־ִאְשתֹו ֶאל־ַהֹכהֵּ ְוהֵּ

עָ  לֹא־ִיֹצק  ְשֹעִרים  ֶקַמח  יָפה  ָהאֵּ ֲעִשיִרת  ֶשמֶ ָעֶליָה  ן ָליו 

ִזָכרֹון  ְולֹא־יִ  ִמְנַחת  הּוא  ְקָנֹאת  ִכי־ִמְנַחת  ְלֹבָנה  ָעָליו  ן  תֵּ

 ַמְזֶכֶרת ָעֹון׃ 

ן ְוֶהֱעִמָדּה ִלְפנֵּי ְיהָוה׃ 16  ְוִהְקִריב ֹאָתּה ַהֹכהֵּ

ן ַמִים ְקֹדִשים ִבְכִלי־ָחֶרש ּוִמן־ֶהָעָפר ֲאֶשר   17 ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ן ְוָנַתן ֶאל־ַהָמִים׃ִיַקח הַ  ִמְשָכןִיְהֶיה ְבַקְרַקע הַ   ֹכהֵּ

ן ֶאת־ָהִאָשה ִלְפנֵּי ְיהָוה ּוָפַרע ֶאת־רֹאש    18 ְוֶהֱעִמיד ַהֹכהֵּ

ת ִמְנַחת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא   ָהִאָשה ְוָנַתן ַעל־ַכֶפיָה אֵּ

י ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים׃ ן ִיְהיּו מֵּ  ּוְבַיד ַהֹכהֵּ

ְוָאַמר ֶאל־ָהִאָשה ִאם־לֹא ָשַכב ֹאָתּה הַ   ְשִביעַ ְוהִ   19 ן  ֹכהֵּ

י  ִהָנִקי ִממֵּ ְך  ְוִאם־לֹא ָשִטית ֻטְמָאה ַתַחת ִאישֵּ ִאיש ֹאָתְך 

ֶלה׃  ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים ָהאֵּ
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ן ִאיש ָבְך    20 את ַוִיתֵּ ְך ְוִכי ִנְטמֵּ ְוַאְת ִכי ָשִטית ַתַחת ִאישֵּ

י אִ תֹו ִמבַ ֶאת־ְשָכבְ  ְך׃ ְלֲעדֵּ  ישֵּ

ן   21 ן ֶאת־ָהִאָשה ִבְשֻבַעת ָהָאָלה ְוָאַמר ַהֹכהֵּ ְוִהְשִביַע ַהֹכהֵּ

ת  ְך ְבתֵּ ן ְיהָוה אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְשֻבָעה ְבתֹוְך ַעמֵּ ָלִאָשה ִיתֵּ

ְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת־ִבְטנְֵּך ָצָבה׃ כֵּ  ְיהָוה ֶאת־ְירֵּ

ַהמְ   22 ַהַמִים  בְ ָאְרִרים  ּוָבאּו  ֶלה  ֶבֶטן ָהאֵּ ַלְצבֹות  ַעִיְך  מֵּ

ן׃ ן ָאמֵּ ְך ְוָאְמָרה ָהִאָשה ָאמֵּ  ְוַלְנִפל ָירֵּ

י    23 ֶאל־מֵּ ּוָמָחה  ֶפר  ַבסֵּ ן  ַהֹכהֵּ ֶלה  ָהאֵּ ֶאת־ָהָאֹלת  ְוָכַתב 

 ַהָמִרים׃

ּוָבאּו    24 ַהְמָאֲרִרים  ַהָמִרים  י  ֶאת־מֵּ ֶאת־ָהִאָשה  ְוִהְשָקה 

 ים׃ִרים ְלָמִר ם ַהְמָארֲ ָבּה ַהַמיִ 

ִניף ֶאת־  25 ת ִמְנַחת ַהְקָנֹאת ְוהֵּ ן ִמַיד ָהִאָשה אֵּ ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ַח׃  ַהִמְנָחה ִלְפנֵּי ְיהָוה ְוִהְקִריב ֹאָתּה ֶאל־ַהִמְזבֵּ

ְוִהְקִטיר   26 ֶאת־ַאְזָכָרָתּה  ִמן־ַהִמְנָחה  ן  ַהֹכהֵּ ְוָקַמץ 

ָחה ְוַאַחר ַיְשֶקה אֶ   ִים׃ה ֶאת־ַהמָ ת־ָהִאשָ ַהִמְזבֵּ

ַמַעל   27 ַוִתְמֹעל  ִאם־ִנְטְמָאה  ְוָהְיָתה  ֶאת־ַהַמִים  ְוִהְשָקּה 

ְבִאיָשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה  

ָכּה ְוָהְיָתה ָהִאָשה ְלָאָלה ְבֶקֶרב ַעָמּה׃  ְוָנְפָלה ְירֵּ

ִנְטְמאָ   28 ְוִנְזְרָעה ה ּוְטֹהָר ה ָהִאשָ ְוִאם־לֹא  ְוִנְקָתה  ה ִהוא 

 ָזַרע׃ 
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ִאיָשּה    29 ַתַחת  ִאָשה  ִתְשֶטה  ֲאֶשר  ַהְקָנֹאת  תֹוַרת  זֹאת 

 ְוִנְטָמָאה׃

אֹו ִאיש ֲאֶשר ַתֲעֹבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקנֵּא ֶאת־ִאְשתֹו    30

ן אֵּ ָשה ָלּה  ְוֶהֱעִמיד ֶאת־ָהִאָשה ִלְפנֵּי ְיהָוה ְועָ  ת ָכל־ ַהֹכהֵּ

 ַהתֹוָרה ַהזֹאת׃

ָעֹון ְוָהִאָשה ַהִהוא ִתָשא ֶאת־ֲעֹוָנּה׃ 31   ְוִנָקה ָהִאיש מֵּ
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Números Capítulo 6 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶהם ִאיש אֹו־ִאָשה ִכי   2 ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

 ִזיר ְלַהִזיר ַליהָוה׃ר ֶנֶדר נָ ְפִלא ִלְנדֹ יַ 

ָכר לֹא ִיְשֶתה ְוָכל־  3 ָכר ַיִזיר ֹחֶמץ ַיִין ְוֹחֶמץ שֵּ ִמַיִין ְושֵּ

ל׃ ִשים לֹא יֹאכֵּ  ִמְשַרת ֲעָנִבים לֹא ִיְשֶתה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויבֵּ

י ִנְזרֹו ִמֹכל ֲאֶשר יֵָּעֶשה ִמֶגֶפן    4 ַחְרַצנִ ֹכל ְימֵּ ים ְוַעד־ ַהַיִין מֵּ

 ֹ ל׃ָזג לֹא י  אכֵּ

י ֶנֶדר ִנְזרֹו ַתַער לֹא־ַיֲעֹבר ַעל־רֹאשֹו ַעד־ְמלֹאת    5 ָכל־ְימֵּ

ל ֶפַרע ְשַער רֹאשֹו׃   ַהָיִמם ֲאֶשר־ַיִזיר ַליהָוה ָקֹדש ִיְהֶיה ַגדֵּ

ת לֹא ָיבֹא׃  6 י ַהִזירֹו ַליהָוה ַעל־ֶנֶפש מֵּ  ָכל־ְימֵּ
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ֹ יו ּוְלִאמֹו ְלאָ ְלָאבִ   7 א־ִיַטָמא ָלֶהם ְבֹמָתם ִכי  ִחיו ּוְלַאֹחתֹו ל

 נֵֶּזר ֱאֹלָהיו ַעל־רֹאשֹו׃ 

י ִנְזרֹו ָקֹדש הּוא ַליהָוה׃ 8  ֹכל ְימֵּ

א רֹאש ִנְזרֹו ְוִגַלח   9 ת ָעָליו ְבֶפַתע ִפְתֹאם ְוִטמֵּ ְוִכי־ָימּות מֵּ

ָרתֹו ַביֹום ַהשְ   ּו׃ ִביִעי ְיַגְלֶחנרֹאשֹו ְביֹום ָטהֳּ

י ֹתִרים אֹו ְשנֵּי ְבנֵּי יֹוָנה ֶאל־  10 ּוַביֹום ַהְשִמיִני ָיִבא ְשתֵּ

ד׃ ן ֶאל־ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ  ַהֹכהֵּ

ָעָליו   11 ְוִכֶפר  ְלֹעָלה  ְוֶאָחד  ְלַחָטאת  ֶאָחד  ן  ַהֹכהֵּ ְוָעָשה 

ֲאֶשר ָחָטא ַעל־ַהָנֶפש ְוִקַדש ֶאת־רֹאשֹו בַ   יֹום ַההּוא׃מֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו ִהזִ וְ   12 ֶכֶבש  ִביא  ְוהֵּ ִנְזרֹו  י  ֶאת־ְימֵּ ַליהָוה  יר 

א ִנְזרֹו׃  ְלָאָשם ְוַהָיִמים ָהִראֹשִנים ִיְפלּו ִכי ָטמֵּ

ֹאתֹו   13 ָיִביא  ִנְזרֹו  י  ְימֵּ ְמלֹאת  ְביֹום  ַהָנִזיר  תֹוַרת  ְוזֹאת 

ד׃   ֶאל־ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ָוה ֶכֶבש ֶבן־שְ ֶאת־ָקְרָבנֹו ַליהְוִהְקִריב    14

ְלֹעָלה ְוַכְבָשה ַאַחת ַבת־ְשָנָתּה ְתִמיָמה ְלַחָטאת ְוַאִיל־ֶאָחד  

 ָתִמים ִלְשָלִמים׃

ַמצֹות   15 י  ּוְרִקיקֵּ ַבֶשֶמן  ְבלּוֹלת  ַחֹּלת  ֹסֶלת  ַמצֹות  ְוַסל 

יֶהם׃ְמֻשִחים ַבָשֶמן   ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ

ְוֶאת־ ִהקְ וְ   16 ֶאת־ַחָטאתֹו  ְוָעָשה  ְיהָוה  ִלְפנֵּי  ן  ַהֹכהֵּ ִריב 

 ֹעָלתֹו׃
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ְוֶאת־ָהַאִיל ַיֲעֶשה ֶזַבח ְשָלִמים ַליהָוה ַעל ַסל ַהַמצֹות   17

ן ֶאת־ִמְנָחתֹו ְוֶאת־ִנְסכֹו׃   ְוָעָשה ַהֹכהֵּ

ד ֶאת־רֹאש ִנְזרֹו ְוָלַקחְוִגַלח ַהָנִזיר ֶפַתח ֹאֶהל מ  18 ֶאת־  ֹועֵּ

ש ֲאֶשר־ַתַחת ֶזַבח ַהְשָלִמים׃ְשַער רֹאש ִנְזרֹו ְוָנתַ   ן ַעל־ָהאֵּ

ַמָצה    19 ְוַחַלת  ִמן־ָהַאִיל  ָלה  ְבשֵּ ֶאת־ַהְזֹרַע  ן  ַהֹכהֵּ ְוָלַקח 

י ַהָנִזיר ַאַחר    ַאַחת ִמן־ַהַסל ּוְרִקיק ַמָצה ֶאָחד ְוָנַתן ַעל־ַכפֵּ

 ִהְתַגְלחֹו ֶאת־ִנְזרֹו׃ 

ן  20 ן ְתנּוָפה ִלְפנֵּי ְיהָוה ֹקֶדש הּוא ַלֹכהֵּ ִניף אֹוָתם ַהֹכהֵּ ְוהֵּ

ְוַאַחר ִיְשֶתה ַהָנִזיר   ַעל ֲחזֵּה ַהְתנּוָפה ְוַעל שֹוק ַהְתרּוָמה 

 ָיִין׃

ַעל־ִנְזרֹו   21 ַליהָוה  ָקְרָבנֹו  ִיֹדר  ֲאֶשר  ַהָנִזיר  זֹאת תֹוַרת 

ן ַיֲעֶשה ַעל ִפי ִנְדרֹו ֲאֶשר ִיֹדר כֵּ ְלַבד ֲאֶשר־ַתִשיג ָידֹו כְ מִ 

  תֹוַרת ִנְזרֹו׃

אֹמר׃  22 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

אֹמר ֹכה ְתָבֲרכּו ֶאת־ְבנֵּי   23 ְוֶאל־ָבָניו לֵּ ר ֶאל־ַאֲהֹרן  ַדבֵּ

ל ָאמֹור ָלֶהם׃   ִיְשָראֵּ

  ְשְמֶרָך׃ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְויִ  24

ר ְיהָוה פָ  25 ֶליָך ִויחֻ ָיאֵּ   ֶנָך׃ ָניו אֵּ

ם ְלָך ָשלֹום׃ 26 ֶליָך ְוָישֵּ   ִיָשא ְיהָוה ָפָניו אֵּ
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ם׃ 27 ל ַוֲאִני ֲאָבֲרכֵּ   ְוָשמּו ֶאת־ְשִמי ַעל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
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Números Capítulo 7 

ֶאת־ַהִמְשָכן ַוִיְמַשח ֹאתֹו ַוְיִהי ְביֹום ַכלֹות ֹמֶשה ְלָהִקים    1

ְוֶאת־ַהִמזְ ַוְיַקדֵּ  ָליו  ְוֶאת־ָכל־כֵּ ֹאתֹו  ָליו ש  ְוֶאת־ָכל־כֵּ ַח  בֵּ

ש ֹאָתם׃ ם ַוְיַקדֵּ  ַוִיְמָשחֵּ

י    2 ְנִשיאֵּ ם  ֲאֹבָתם הֵּ ית  י בֵּ ל ָראשֵּ ִיְשָראֵּ י  ְנִשיאֵּ ַוַיְקִריבּו 

ם ָהֹעְמִדים ַעל־ַהְפֻקִדים   ׃ַהַמֹטת הֵּ

ש־ֶעְגֹלת ָצב ּוְשנֵּי ָעָשר ַוָיִביאּו ֶאת־ָקְרָבָנם ִלְפנֵּי ְיה  3 ָוה שֵּ

ָקר ֲעָגָלה ַעל־ְשנֵּי ַהְנִשִאים ְושֹור ְלֶאָחד ַוַיְקִריבּו אֹוָתם  בָ 

 ִלְפנֵּי ַהִמְשָכן׃

אֹמר׃ 4  ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ֶאת־ֲעבֹ   5 ַלֲעֹבד  ְוָהיּו  ִאָתם  מֵּ ְוָנַתָתה  ַקח  ד  מֹועֵּ ֹאֶהל  ַדת 

 ִוִים ִאיש ְכִפי ֲעֹבָדתֹו׃ אֹוָתם ֶאל־ַהלְ 

ֶאל־  6 אֹוָתם  ן  ַוִיתֵּ ְוֶאת־ַהָבָקר  ֶאת־ָהֲעָגֹלת  ֹמֶשה  ַוִיַקח 

 ַהְלִוִים׃ 

ְרשֹון   7 ת ַאְרַבַעת ַהָבָקר ָנַתן ִלְבנֵּי גֵּ י ָהֲעָגֹלת ְואֵּ ת ְשתֵּ אֵּ

 ְכִפי ֲעֹבָדָתם׃

https://adilsoncardoso.com/


30 

 

ת אַ   8 ת ְשֹמַנת ַהָבָקר  ְואֵּ ָנַתן ִלְבנֵּי ְמָרִרי ְרַבע ָהֲעָגֹלת ְואֵּ

ן׃ ְכִפי ֲעֹבָדָתם בְ   ַיד ִאיָתָמר ֶבן־ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ף   9 ַבָכתֵּ ֶהם  ֲעלֵּ ַהֹקֶדש  ִכי־ֲעֹבַדת  ָנָתן  לֹא  ְקָהת  ְוִלְבנֵּי 

 ִיָשאּו׃

ַח    10 ת ֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ ְביֹום ִהָמַשח ֹאתֹו ַוַיְקִריבּו ַהְנִשִאים אֵּ

 ַח׃ ִשיִאם ֶאת־ָקְרָבָנם ִלְפנֵּי ַהִמְזבֵּ ַוַיְקִריבּו ַהנְ 

ֶאָחד   11 ָנִשיא  ַליֹום  ֶאָחד  ָנִשיא  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ַח׃   ַליֹום ַיְקִריבּו ֶאת־ָקְרָבָנם ַלֲחנַֻכת ַהִמְזבֵּ

ָהִראשֹו  12 ַביֹום  ַהַמְקִריב  ֶבן־ ַוְיִהי  ַנְחשֹון  ֶאת־ָקְרָבנֹו  ן 

ה ְיהּוָדה׃ַעִמיָנדָ   ב ְלַמטֵּ

ִמְשָקָלּה   13 ָאה  ּומֵּ ְשֹלִשים  ַאַחת  ַקֲעַרת־ֶכֶסף  ְוָקְרָבנֹו 

ְשנֵּיֶהם   ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד  ִמְזָרק 

ִאים ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃  ְמלֵּ

ָאה ְקֹטֶרת׃ ַכף ַאחַ  14  ת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו ֶאָחד    ַפר  15 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 16

ַעתּוִדים   17 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

ֲחִמשָ  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֶבן־ֲחִמָשה  ַנְחשֹון  ָקְרַבן  ֶזה  ה 

  ב׃ַעִמיָנדָ 
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ל ֶבן־צּוָער ְנִשיא ִיָששָכר׃  18 ִני ִהְקִריב ְנַתְנאֵּ  ַביֹום ַהשֵּ

ָאה    19 ּומֵּ ְשֹלִשים  ַאַחת  ַקֲעַרת־ֶכֶסף  ֶאת־ָקְרָבנֹו  ִהְקִרב 

ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד  ִמְזָרק  ִמְשָקָלּה 

ִאים ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשמֶ   ן ְלִמְנָחה׃ְשנֵּיֶהם ְמלֵּ

ָאה ְקֹטֶרת׃  20  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו   21 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 22

אֵּ   23 ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ַעתּוִדים ּוְלֶזַבח  ֲחִמָשה  יִלם 

ְכבָ  ָקְרַבןֲחִמָשה  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ֶבן־  ִשים  ל  ְנַתְנאֵּ

  צּוָער׃

ֹלן׃ 24  ַביֹום ַהְשִליִשי ָנִשיא ִלְבנֵּי ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶבן־חֵּ

ָאה    25 ִמְשָקָלּה ִמְזָרק  ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ַהקֹ  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ִאים  ֶאָחד  ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ֶדש 

 ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃

ָאה ְקֹטֶרת׃  26  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו   27 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ְשִעי 28



32 

 

שְ   29 ָבָקר  ַהְשָלִמים  ַעֻתִדים  ּוְלֶזַבח  ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ַנִים 

ֶבן־ֲחמִ  ֱאִליָאב  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ָשה 

ֹלן׃   חֵּ

יאּור׃   30 ן ֱאִליצּור ֶבן־ְשדֵּ  ַביֹום ָהְרִביִעי ָנִשיא ִלְבנֵּי ְראּובֵּ

ָאה ִמְשָקָלּה מִ קָ   31 ְזָרק  ְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ְשנֵּיהֶ  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ִאים  ֶאָחד  ְמלֵּ ם 

 ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃

ָאה ְקֹטֶרת׃  32  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶאחָ   33 ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ֶבן־ְשָנתֹו ַפר  ֶכֶבש־ֶאָחד  ד 

 ְלֹעָלה׃

 ד ְלַחָטאת׃ְשִעיר־ִעִזים ֶאחָ  34

ַעֻתִדים    35 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

ֶבן־  ֱאִליצּור  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֲחִמָשה 

יאּור׃   ְשדֵּ

נָ   36 ַהֲחִמיִשי  ֶבן־ ַביֹום  ל  ְשֻלִמיאֵּ ִשְמעֹון  ִלְבנֵּי  ִשיא 

 צּוִריַשָדי׃

ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק  ָבנֹוָקְר   37  ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ִאים   ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד 

 ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃

ָאה ְקֹטֶרת׃ ַכף ַאַחת ֲעשָ  38  ָרה ָזָהב ְמלֵּ
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ֶאחָ   39 ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ֶבן־ְשָנתֹו ַפר  ֶכֶבש־ֶאָחד  ד 

 ה׃ְלֹעלָ 

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 40

ַעֻתִדים    41 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

ֶזה   ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֶבן־ ֲחִמָשה  ל  ְשֻלִמיאֵּ ָקְרַבן 

  צּוִריַשָדי׃

ל׃י ָנִשיא ִלְבנֵּי גָ ַביֹום ַהִששִ  42  ד ֶאְלָיָסף ֶבן־ְדעּואֵּ

ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק    43 ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ִאים   ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד 

 ֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃סֹ 

ָאה ְקֹטֶרת׃ ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזהָ  44  ב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו   45 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 46

ַעתֻ   47 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ִדים  ּוְלֶזַבח 

ָקְרַבן ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֶבן־  ֲחִמָשה  ֶאְלָיָסף 

ל׃   ְדעּואֵּ

ֶבן־  48 ֱאִליָשָמע  ֶאְפָרִים  ִלְבנֵּי  ָנִשיא  ַהְשִביִעי  ַביֹום 

 ַעִמיהּוד׃
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ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק    49 ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ֶכסֶ  ִאים  ֶאָחד  ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ף 

 ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃ ֹסֶלת

ָאה ְקֹטֶרת׃  50  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו   51 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 52

ַעֻתִדי  53 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ם  ּוְלֶזַבח 

ֱאלִ  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֶבן־ֲחִמָשה  יָשָמע 

  ַעִמיהּוד׃

ֶבן־ְפָדה־  54 ל  ַגְמִליאֵּ ְמַנֶשה  ִלְבנֵּי  ָנִשיא  ַהְשִמיִני  ַביֹום 

 צּור׃ 

ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק  ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת  55 ־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ֶכסֶ  ִאים  ֶאָחד  ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ף 

 ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃ֹסֶלת 

ָאה ְקֹטֶרת׃  56  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶכֶבש־ֶאָחד  57 ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ֶבן־ְשָנתֹו   ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 58
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ַעֻתִדים  ְלזֶ ּו  59 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ַבח 

ֶבן־ ל  ַגְמִליאֵּ ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֲחִמָשה 

  ְפָדהצּור׃

 י ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶבן־ִגְדֹעִני׃ַביֹום ַהְתִשיִעי ָנִשיא ִלְבנֵּ  60

אָ ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכסֶ   61 ה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק  ף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ִאים   ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד 

 ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃

ָאה קְ  62  ֹטֶרת׃ ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן  63 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ־ְשָנתֹו ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 64

ַעֻתִדים    65 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

בֶ  ֲאִביָדן  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ן־ ֲחִמָשה 

  ִגְדֹעִני׃

 יֶעֶזר ֶבן־ַעִמיַשָדי׃ַביֹום ָהֲעִשיִרי ָנִשיא ִלְבנֵּי ָדן ֲאחִ  66

ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק    67 ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ִאים   ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ֶכֶסף  ֶאָחד 

 ֶמן ְלִמְנָחה׃ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבשֶ 

ָאה ְקֹטֶרת׃  68  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ
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ֶבן־ְשָנתֹו   69 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 70

ַעֻתִדים    71 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

ֶבן־ ֲאִחיֶעֶזר  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֲחִמָשה 

  יַשָדי׃ַעמִ 

ל ֶבן־  72 ר ַפְגִעיאֵּ י ָעָשר יֹום ָנִשיא ִלְבנֵּי ָאשֵּ ְביֹום ַעְשתֵּ

 ָעְכָרן׃ 

ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק    73 ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־ֶכֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ֶכסֶ  ִאים  ֶאָחד  ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל  ֶשֶקל  ִשְבִעים  ף 

 ֶמן ְלִמְנָחה׃ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבשֶ 

ָאה ְקֹטֶרת׃  74  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶבן־ְשָנתֹו   75 ֶכֶבש־ֶאָחד  ֶאָחד  ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ַפר 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 76

ַעֻתִדים    77 ֲחִמָשה  יִלם  אֵּ ְשַנִים  ָבָקר  ַהְשָלִמים  ּוְלֶזַבח 

כְ  ֶבן־ ֲחִמָשה  ל  ַפְגִעיאֵּ ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ָבִשים 

  ָעְכָרן׃

ְביֹום ְשנֵּים ָעָשר יֹום ָנִשיא ִלְבנֵּי ַנְפָתִלי ֲאִחיַרע ֶבן־  78

יָנן׃  עֵּ
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ָאה ִמְשָקָלּה ִמְזָרק  ָקְרָבנֹו ַקֲעַרת־כֶ   79 ֶסף ַאַחת ְשֹלִשים ּומֵּ

ֶשֶקל ִשְבִעים  ֶכֶסף  ִאים    ֶאָחד  ְמלֵּ ְשנֵּיֶהם  ַהֹקֶדש  ְבֶשֶקל 

 ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְלִמְנָחה׃

ָאה ְקֹטֶרת׃  80  ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמלֵּ

ֶאָחד    81 ַאִיל  ֶבן־ָבָקר  ֶאָחד  ֶבן־ְשָנתֹו ַפר  ֶכֶבש־ֶאָחד 

 ְלֹעָלה׃

 ְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת׃ 82

ַהְשָלמִ   83 אֵּ ּוְלֶזַבח  ְשַנִים  ָבָקר  ַעֻתִדים  ים  ֲחִמָשה  יִלם 

ֶבן־ ֲאִחיַרע  ָקְרַבן  ֶזה  ֲחִמָשה  ְבנֵּי־ָשָנה  ְכָבִשים  ֲחִמָשה 

יָנן׃   עֵּ

בְ   84 ַח  ַהִמְזבֵּ ֲחנַֻכת  י  זֹאת  ְנִשיאֵּ ת  אֵּ מֵּ ֹאתֹו  ִהָמַשח  יֹום 

י־ֶכסֶ  ה ִמְזְרקֵּ ים ֶעְשרֵּ ל ַקֲעֹרת ֶכֶסף ְשתֵּ ף ְשנֵּים ָעָשר ִיְשָראֵּ

ה׃ ים ֶעְשרֵּ  ַכפֹות ָזָהב ְשתֵּ

ָאה ַהְקָעָרה ָהַאַחת ֶכֶסף ְוִשְבִעים ַהִמְזָרק   85 ְשֹלִשים ּומֵּ

ַאְלַפיִ  ִלים  ַהכֵּ ֶכֶסף  ֹכל  ְבֶשֶקל ָהֶאָחד  אֹות  ְוַאְרַבע־מֵּ ם 

 ַהֹקֶדש׃ 

ֹאת ְקֹטֶרת עֲ   86 ה ְמלֵּ ים־ֶעְשרֵּ ָשָרה ֲעָשָרה ַכפֹות ָזָהב ְשתֵּ

ָאה׃ַהַכף ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ָכל־ְזַהב   ַהַכפֹות ֶעְשִרים ּומֵּ
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יִלם ְשנֵּים־ָעָשר    87 ָכל־ַהָבָקר ָלֹעָלה ְשנֵּים ָעָשר ָפִרים אֵּ

י ִעִזים ְשנֵּים  ְכָבשִ  ים ְבנֵּי־ָשָנה ְשנֵּים ָעָשר ּוִמְנָחָתם ּוְשִעירֵּ

 ָעָשר ְלַחָטאת׃

יִלם    ֹכלוְ   88 ְבַקר ֶזַבח ַהְשָלִמים ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ָפִרים אֵּ

ִשִשים ַעֻתִדים ִשִשים ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ִשִשים זֹאת ֲחנַֻכת 

ַח  י ִהָמַשח ֹאתֹו׃ַהִמְזבֵּ  ַאֲחרֵּ

ֶאת־  89 ַוִיְשַמע  ִאתֹו  ר  ְלַדבֵּ ד  ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ ֹמֶשה  ּוְבבֹא 

ֻדת ִמבֵּ ַהק ַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל־ֲאֹרן ָהעֵּ ָליו מֵּ ר אֵּ ין  ֹול ִמַדבֵּ

ָליו׃ ר אֵּ   ְשנֵּי ַהְכֻרִבים ַוְיַדבֵּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

Números Capítulo 8 

ר ְיהָוה ֶאל־מֹ  1 אֹמר׃ַוְיַדבֵּ  ֶשה לֵּ

ָליו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת־ַהנֵֹּרת ֶאל־  2 ר ֶאל־ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת אֵּ ַדבֵּ

 י ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבַעת ַהנֵּרֹות׃ מּול ְפנֵּ 

נֵֹּרֶתיָה    3 ֶהֱעָלה  ַהְמנֹוָרה  ְפנֵּי  ֶאל־מּול  ַאֲהֹרן  ן  כֵּ ַוַיַעש 

 ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃ 

מַ   4 ַעד־ִפְרָחּה ְוֶזה  ָכּה  ַעד־ְירֵּ ָזָהב  ִמְקָשה  ַהְמֹנָרה  ה  ֲעשֵּ

ן ָעָשה  ִמְקָשה ִהוא ַכַמְרֶאה ֲאֶשר ֶהְר  ָאה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה כֵּ

  ֶאת־ַהְמֹנָרה׃

https://adilsoncardoso.com/
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אֹמר׃ 5 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ל ְוִטַהְרָת ֹאָתם׃ 6  ַקח ֶאת־ַהְלִוִים ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ַחָטאת    7 י  מֵּ יֶהם  ֲעלֵּ ַהזֵּה  ְלַטֲהָרם  ָלֶהם  ְוֹכה־ַתֲעֶשה 

יֶהם ְוִהֶטָהרּו׃ ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל־ָכל־ְבָשָר   ם ְוִכְבסּו ִבְגדֵּ

ּוַפר־  8 ַבָשֶמן  ְבלּוָלה  ֹסֶלת  ּוִמְנָחתֹו  ֶבן־ָבָקר  ַפר  ְוָלְקחּו 

ִני ֶבן־ָבָקר ִתַקח ְלַחָטאת׃   שֵּ

ד ְוִהְקַהְלָת ֶאת־ָכל־ ְוִהְקַרבְ   9 ָת ֶאת־ַהְלִוִים ִלְפנֵּי ֹאֶהל מֹועֵּ

ל׃  ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ל    ַרְבתָ ְוִהקְ   10 ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ְוָסְמכּו  ְיהָוה  ִלְפנֵּי  ֶאת־ַהְלִוִים 

יֶהם ַעל־ַהְלִוִים׃   ֶאת־ְידֵּ

אֵּ   11 ִניף ַאֲהֹרן ֶאת־ַהְלִוִים ְתנּוָפה ִלְפנֵּי ְיהָוה מֵּ ת ְבנֵּי  ְוהֵּ

ל ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ְיהָוה׃  ִיְשָראֵּ

יֶהם עַ   12 ה ֶאת־ְוַהְלִוִים ִיְסְמכּו ֶאת־ְידֵּ ל רֹאש ַהָפִרים ַוֲעשֵּ

ר ַעל־ַהְלִוִים׃ ָהֶאָחד חַ   ָטאת ְוֶאת־ָהֶאָחד ֹעָלה ַליהָוה ְלַכפֵּ

ַאֲהֹרן    13 ִלְפנֵּי  ֶאת־ַהְלִוִים  ַנְפָת ְוַהֲעַמְדָת  ְוהֵּ ָבָניו  ְוִלְפנֵּי 

 ֹאָתם ְתנּוָפה ַליהָוה׃

ל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִים׃ְוִהְבַדְלָת ֶאת־ַהְלִוִים ִמתֹוְך ְבנֵּי ִישְ   14  ָראֵּ

ד ְוִטַהְרָת   15 ן ָיֹבאּו ַהְלִוִים ַלֲעֹבד ֶאת־ֹאֶהל מֹועֵּ י־כֵּ ְוַאֲחרֵּ

ַנְפָת ֹאָתם ְתנּוָפה׃  ֹאָתם ְוהֵּ
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ַתַחת    16 ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ִמתֹוְך  ִלי  ָמה  הֵּ ְנֻתִנים  ְנֻתִנים  ִכי 

ל ָלַקְחִתי ֹאָתם ִלי׃ ִפְטַרת ָכל־ֶרֶחם ְבכֹור ֹכל ִמְבנֵּי ִישְ   ָראֵּ

ְביֹום    17 ָמה  ּוַבְבהֵּ ָבָאָדם  ל  ִיְשָראֵּ ִבְבנֵּי  ָכל־ְבכֹור  ִלי  ִכי 

 ִהְקַדְשִתי ֹאָתם ִלי׃ ַהֹכִתי ָכל־ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ל׃ 18  ָוֶאַקח ֶאת־ַהְלִוִים ַתַחת ָכל־ְבכֹור ִבְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֶאת־הַ   19 לְ ָוֶאְתָנה  ְנֻתִנים  ְבנֵּי ְלִוִים  ִמתֹוְך  ּוְלָבָניו  ַאֲהֹרן 

ר  ד ּוְלַכפֵּ ל ְבֹאֶהל מֹועֵּ ל ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ִיְשָראֵּ

ל ֶנֶגף ְבֶגֶשת ְבנֵּי־  ַעל־ְבנֵּי ל ְולֹא ִיְהֶיה ִבְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִיְשָראֵּ

ל ֶאל־ַהֹקֶדש׃   ִיְשָראֵּ

ל ַלְלִוִים ְכֹכל ְוַאֲהֹרן ְוָכל־ֲעדַ ַוַיַעש ֹמֶשה    20 ת ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ְבנֵּי   ָלֶהם  ן־ָעשּו  כֵּ ַלְלִוִים  ֶאת־ֹמֶשה  ְיהָוה  ֲאֶשר־ִצָּוה 

ל׃  ִיְשָראֵּ

ֹאָתם    21 ַאֲהֹרן  ַוָיֶנף  יֶהם  ִבְגדֵּ ַוְיַכְבסּו  ַהְלִוִים  ַוִיְתַחְטאּו 

ר ֲעלֵּ   יֶהם ַאֲהֹרן ְלַטֲהָרם׃ ְתנּוָפה ִלְפנֵּי ְיהָוה ַוְיַכפֵּ

ד   22 ן ָבאּו ַהְלִוִים ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבָדָתם ְבֹאֶהל מֹועֵּ י־כֵּ ְוַאֲחרֵּ

ַכֲאֶשר צִ  ָבָניו  ְוִלְפנֵּי  ַאֲהֹרן  ַעל־ִלְפנֵּי  ֶאת־ֹמֶשה  ְיהָוה  ָּוה 

ן ָעשּו ָלֶהם׃   ַהְלִוִים כֵּ

אֹמר׃  23 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֲאֶשר    24 ִמבֶ זֹאת  ָוַמְעָלה  ַלְלִוִים  ָשָנה  ְוֶעְשִרים  ש  ָחמֵּ ן 

ד׃   ָיבֹוא ִלְצבֹא ָצָבא ַבֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ
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ִמצְ   25 ָישּוב  ָשָנה  ֲחִמִשים  ַיֲעֹבד ּוִמֶבן  ְולֹא  ָהֲעֹבָדה  ָבא 

 עֹוד׃ 

ד ִלְשֹמר ִמְשֶמֶרת ַוֲעֹבָדה    26 ת ֶאת־ֶאָחיו ְבֹאֶהל מֹועֵּ רֵּ ְושֵּ

  ד ָכָכה ַתֲעֶשה ַלְלִוִים ְבִמְשְמֹרָתם׃לֹא ַיֲעבֹ 

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 9 

ִנית    1 ַהשֵּ ַבָשָנה  ְבִמְדַבר־ִסיַני  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ר  ַוְיַדבֵּ

אֹמר׃ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש ָהִראשֹון לֵּ אָתם מֵּ  ְלצֵּ

ל ֶאת־ַהָפַסח ְבמֹוֲעדֹו׃  2  ְוַיֲעשּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ין ָהֲעְרַבִים ַתֲעשּו ֹאתֹו אַ בְ   3 ְרָבָעה ָעָשר־יֹום ַבֹחֶדש ַהֶזה בֵּ

 ׃ְבמֹוֲעדֹו ְכָכל־ֻחֹקָתיו ּוְכָכל־ִמְשָפָטיו ַתֲעשּו ֹאתֹו

ל ַלֲעֹשת ַהָפַסח׃  4 ר ֹמֶשה ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  ַוְיַדבֵּ

ה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש  ַוַיֲעשּו ֶאת־ַהֶפַסח ָבִראשֹון ְבַאְרָבעָ   5

ין ָהַעְרַבִים ְבִמְדבַ  ר ִסיָני ְכֹכל ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה  בֵּ

ל׃ ן ָעשּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  כֵּ

ְולֹא־ָיְכלּו  ַוְיִהי    6 ָאָדם  ְלֶנֶפש  ִאים  ְטמֵּ ָהיּו  ֲאֶשר  ֲאָנִשים 

ֹמֶשה ְוִלְפנֵּי ַאֲהֹרן    ַלֲעֹשת־ַהֶפַסח ַביֹום ַההּוא ַוִיְקְרבּו ִלְפנֵּי

 ַביֹום ַההּוא׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ִאים ְלֶנֶפש ָאָדם   7 ָליו ֲאַנְחנּו ְטמֵּ ָמה אֵּ ַויֹאְמרּו ָהֲאָנִשים ָההֵּ

ְבתֹוְך ָלָמה   ְבֹמֲעדֹו  ְיהָוה  ֶאת־ָקְרַבן  ַהְקִרב  ְלִבְלִתי  ִנָגַרע 

ל׃   ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ְוֶאְשמְ   8 ִעְמדּו  ֹמֶשה  ֶהם  ֲאלֵּ ְיהָוה  ַויֹאֶמר  ַמה־ְיַצֶּוה  ָעה 

  ָלֶכם׃

אֹמר׃ 9 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

אֹמר ִאיש ִאיש כִ   10 ל לֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ א  ַדבֵּ י־ִיְהֶיה־ָטמֵּ

ֶפַסח   ְוָעָשה  יֶכם  ְלֹדֹרתֵּ אֹו  ָלֶכם  ְרֹחָקה  ְבֶדֶרְך  אֹו  ָלֶנֶפש 

 ַליהָוה׃

ִני ְבַאְרָבעָ   11 ין ָהַעְרַבִים יַ ַבֹחֶדש ַהשֵּ ֲעשּו ה ָעָשר יֹום בֵּ

 ֹאתֹו ַעל־ַמצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו׃

ֶצם לֹא ִיְשְברּו־בֹו ְכָכל־ לֹא־ַיְשִאירּו ִמֶמנּו ַעד־ֹבֶקר ְועֶ   12

 ֻחַקת ַהֶפַסח ַיֲעשּו ֹאתֹו׃ 

ֹות ְוָהִאיש ֲאֶשר־הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא־ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעש  13

ָקְרבַ  ִכי  ַעֶמיָה  מֵּ ַהִהוא  ַהֶנֶפש  ְוִנְכְרָתה  לֹא  ַהֶפַסח  ְיהָוה  ן 

 ּוא׃ִהְקִריב ְבֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיָשא ָהִאיש ַהה

ר ְוָעָשה ֶפַסח ַליהָוה ְכֻחַקת ַהֶפַסח   14 ְוִכי־ָיגּור ִאְתֶכם גֵּ

ִיְהֶיה לָ  ן ַיֲעֶשה ֻחָקה ַאַחת  ר ּוְלֶאְזַרח ּוְכִמְשָפטֹו כֵּ ְוַלגֵּ ֶכם 

  ָהָאֶרץ׃
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ֶאת־ַהִמְשָכן   15 ֶהָעָנן  ִכָסה  ֶאת־ַהִמְשָכן  ָהִקים  ּוְביֹום 

ֻדת ּוָבעֶ  ש ַעד־ְלֹאֶהל ָהעֵּ ה־אֵּ ְכַמְראֵּ ִיְהֶיה ַעל־ַהִמְשָכן  ֶרב 

 ֹבֶקר׃ 

ש ָלְיָלה׃ 16 ה־אֵּ ן ִיְהֶיה ָתִמיד ֶהָעָנן ְיַכֶסנּו ּוַמְראֵּ  כֵּ

הֵּ ּולְ   17 ְבנֵּי ִפי  ִיְסעּו  ן  י־כֵּ ְוַאֲחרֵּ ָהֹאֶהל  ַעל  מֵּ ֶהָעָנן  ָעֹלת 

ַיֲחנ ָשם  ֶהָעָנן  ִיְשָכן־ָשם  ֲאֶשר  ּוִבְמקֹום  ל  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ּו 

ל׃  ִיְשָראֵּ

ל ְוַעל־ִפי ְיהָוה ַיֲחנּו ָכל־ 18 ַעל־ִפי ְיהָוה ִיְסעּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

י ֲאֶשר ִיְשֹכן ֶהָעָנן עַ   ל־ַהִמְשָכן ַיֲחנּו׃ְימֵּ

ּוְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל־ַהִמְשָכן ָיִמים ַרִבים ְוָשְמרּו ְבנֵּי־   19

ל ֶאת־ִמְשֶמֶרת יְ   הָוה ְולֹא ִיָסעּו׃ִיְשָראֵּ

ְויֵּש ֲאֶשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָפר ַעל־ַהִמְשָכן ַעל־ִפי   20

 ִיָסעּו׃ ְיהָוה ַיֲחנּו ְוַעל־ִפי ְיהָוה 

ֶהָעָנן   21 ְוַנֲעָלה  ַעד־ֹבֶקר  ֶעֶרב  מֵּ ֶהָעָנן  ִיְהֶיה  ֲאֶשר  ְויֵּש 

 ָלה ֶהָעָנן ְוָנָסעּו׃ ַבֹבֶקר ְוָנָסעּו אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנעֲ 

אֹו־ֹיַמִים אֹו־ֹחֶדש אֹו־ָיִמים ְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל־ַהִמְשָכן   22

ָעֹלתֹו ִיָסעּו׃ ִלְשֹכן ָעָליו ַיֲחנּו ְבנֵּי־ ל ְולֹא ִיָסעּו ּוְבהֵּ  ִיְשָראֵּ

ֶאת־ִמְשֶמֶרת   23 ִיָסעּו  ְיהָוה  ְוַעל־ִפי  ַיֲחנּו  ְיהָוה  ַעל־ִפי 

 ָשָמרּו ַעל־ִפי ְיהָוה ְבַיד־ֹמֶשה׃ְיהָוה 

 https://adilsoncardoso.com/ 

https://adilsoncardoso.com/
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Números Capítulo 10 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

י ֲחצֹו  2 ה ְלָך ְשתֵּ ֶשה ֹאָתם ְוָהיּו  ְצֹרת ֶכֶסף ִמְקָשה ַתעֲ ֲעשֵּ

ָדה ּוְלַמַסע ֶאת־ַהַמֲחנֹות׃  ְלָך ְלִמְקָרא ָהעֵּ

ן    3 ָבהֵּ ֹאֶהל  ְוָתְקעּו  ֶאל־ֶפַתח  ָדה  ָכל־ָהעֵּ ֶליָך  אֵּ ְונֹוֲעדּו 

ד׃   מֹועֵּ

י    4 י ַאְלפֵּ ֶליָך ַהְנִשיִאים ָראשֵּ ְוִאם־ְבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו אֵּ

ל׃ִיְשָר   אֵּ

ְדָמה׃ 5  ּוְתַקְעֶתם ְתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַמֲחנֹות ַהֹחִנים קֵּ

ִנית    6 יָמָנה  ּוְתַקְעֶתם ְתרּוָעה שֵּ ְוָנְסעּו ַהַמֲחנֹות ַהֹחִנים תֵּ

יֶהם׃   ְתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסעֵּ

 ּוְבַהְקִהיל ֶאת־ַהָקָהל ִתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו׃ 7

ְצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַקת ֲהִנים ִיְתְקעּו ַבֲחצֹ ּוְבנֵּי ַאֲהֹרן ַהכֹ   8

יֶכם׃  עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ

בְ   9 ִמְלָחָמה  ֶאְתֶכם ְוִכי־ָתֹבאּו  ר  ַהֹצרֵּ ַעל־ַהַצר  ַאְרְצֶכם 

יֶכם   ֱאֹלהֵּ ְיהָוה  ִלְפנֵּי  וֲִנְזַכְרֶתם  ַבֲחֹצְצרֹות  ֹעֶתם  ַוֲהרֵּ

יֶכם׃ ֹאְיבֵּ  ְונֹוַשְעֶתם מֵּ
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ִשמְ   10 ּוְבמֹועֲ ּוְביֹום  יֶכם  ַחְתֶכם  ָחְדשֵּ י  ּוְבָראשֵּ יֶכם  דֵּ

י   יֶכם ְוַעל ִזְבחֵּ יֶכם ְוָהיּו ּוְתַקְעֶתם ַבֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעֹלתֵּ ַשְלמֵּ

יֶכם׃ יֶכם ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלהֵּ  ָלֶכם ְלִזָכרֹון ִלְפנֵּי ֱאֹלהֵּ

ַבחֹ   11 ְבֶעְשִרים  ִני  ַהשֵּ ַבֹחֶדש  ִנית  ַהשֵּ ַבָשָנה  ֶדש ַוְיִהי 

ֻדת׃  ַעל ִמְשַכן ָהעֵּ  ַנֲעָלה ֶהָעָנן מֵּ

סִ   12 ִמִמְדַבר  יֶהם  ְלַמְסעֵּ ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ַוִיְשֹכן ַוִיְסעּו  יָני 

 ֶהָעָנן ְבִמְדַבר ָפאָרן׃

 ַוִיְסעּו ָבִראֹשָנה ַעל־ִפי ְיהָוה ְבַיד־ֹמֶשה׃  13

אֹשָנה ְלִצְבֹאָתם ְוַעל־ ַוִיַסע ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ְבנֵּי־ְיהּוָדה ָבִר   14

 ן־ַעִמיָנָדב׃ְצָבאֹו ַנְחשֹון בֶ 

ה ְבנֵּי ִיָששָכר נְ  15 ל ֶבן־צּוָער׃ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ  ַתְנאֵּ

לֹון׃ 16 ה ְבנֵּי ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶבן־חֵּ  ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ

ֹנשְ   17 ְמָרִרי  ּוְבנֵּי  ְרשֹון  ְבנֵּי־גֵּ ְוָנְסעּו  ַהִמְשָכן  י ְוהּוַרד  אֵּ

  ַהִמְשָכן׃

ן ְלִצְבֹאָתם ְוַעל־ְצָבאֹו ֱאִליצּור    18 ְוָנַסע ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ְראּובֵּ

יא  ּור׃ֶבן־ְשדֵּ

ל ֶבן־צּוִרי ַשָדי׃ 19 ה ְבנֵּי ִשְמעֹון ְשֻלִמיאֵּ  ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ

ל׃ 20 ה ְבנֵּי־ָגד ֶאְלָיָסף ֶבן־ְדעּואֵּ  ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ
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ַהקְ   21 הַ ְוָנְסעּו  י  ֹנְשאֵּ ֶאת־ַהִמְשָכן ָהִתים  ִקימּו  ְוהֵּ ִמְקָדש 

  ַעד־ֹבָאם׃

ְבנֵּי־אֶ   22 ַמֲחנֵּה  ֶדֶגל  ְוַעל־ְצָבאֹו ְוָנַסע  ְלִצְבֹאָתם  ְפַרִים 

 ֱאִליָשָמע ֶבן־ַעִמיהּוד׃

ל ֶבן־ְפָדה־צּור׃  23 ה ְבנֵּי ְמַנֶשה ַגְמִליאֵּ  ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ

  ִביָדן ֶבן־ִגְדעֹוִני׃ ה ְבנֵּי ִבְנָיִמן אֲ ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ  24

ף ְלָכל־ַהמַ   25 ֲחֹנת ְלִצְבֹאָתם  ְוָנַסע ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ְבנֵּי־ָדן ְמַאסֵּ

 ְוַעל־ְצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶבן־ַעִמי ַשָדי׃

ל ֶבן־ָעְכָרן׃  26 ר ַפְגִעיאֵּ ה ְבנֵּי ָאשֵּ  ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ

ה ְבנֵּ  27 יָנן׃י ַנְפָתִלי ֲאִחיַרע ֶבן־ְוַעל־ְצָבא ַמטֵּ  עֵּ

ל ְלִצְבֹאָתם ַוִיָסעּו׃ 28 י ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ֶלה ַמְסעֵּ   אֵּ

29   ֹ ֹמֶשה  ַוי ן  ֹחתֵּ ַהִמְדָיִני  ל  ֶבן־ְרעּואֵּ ְלֹחָבב  ֹמֶשה  אֶמר 

ן ָלֶכם   ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל־ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר ְיהָוה ֹאתֹו ֶאתֵּ

טַ  ל׃ְלָכה ִאָתנּו ְוהֵּ  ְבנּו ָלְך ִכי־ְיהָוה ִדֶבר־טֹוב ַעל־ִיְשָראֵּ

ְך ִכי ִאם־ֶאל־ַאְרצִ   30 לֵּ ָליו לֹא אֵּ י ְוֶאל־מֹוַלְדִתי  ַויֹאֶמר אֵּ

ְך׃  לֵּ  אֵּ

נּו   31 ֲחֹנתֵּ ָיַדְעָת  ן  ַעל־כֵּ ִכי  ֹאָתנּו  ַתֲעֹזב  ַאל־ָנא  ַויֹאֶמר 

יָנִים׃   ַבִמְדָבר ְוָהִייָת ָלנּו ְלעֵּ
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ְךְוָהָיה    32 לֵּ יֵּיִטיב    ִכי־תֵּ ֲאֶשר  ַההּוא  ַהטֹוב  ְוָהָיה  ִעָמנּו 

ַטְבנּו ָלְך׃  ְיהָוה ִעָמנּו ְוהֵּ

ַהר ְיהָוה ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ַוֲארֹון ְבִרית־ְיהָוה    33 ַוִיְסעּו מֵּ

ַע ִלְפנֵּיֶהם ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ָלתּור ָלֶהם ְמנּוָחה׃  ֹנסֵּ

 ם ִמן־ַהַמֲחֶנה׃  יֶהם יֹוָמם ְבָנְסעָ ַוֲעַנן ְיהָוה ֲעלֵּ  34

יְ   35 קּוָמה  ֹמֶשה  ַויֹאֶמר  ָהָאֹרן  ִבְנֹסַע  ְוָיֻפצּו ַוְיִהי  הָוה 

 ֹאְיֶביָך ְוָינֻסּו ְמַשְנֶאיָך ִמָפֶניָך׃ 

ל׃ 36 י ִיְשָראֵּ   ּוְבנֹֻחה יֹאַמר שּוָבה ְיהָוה ִרְבבֹות ַאְלפֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 11 

ִנים ַרע ְבָאְזנֵּי ְיהָוה ַוִיְשַמע ְיהָוה ַוִיַחר  ם ְכִמְתֹאנְ ַוְיִהי ָהעָ   1

ה ַהַמֲחֶנה׃ַאפֹו  ש ְיהָוה ַותֹאַכל ִבְקצֵּ  ַוִתְבַער־ָבם אֵּ

ל ֹמֶשה ֶאל־ְיהָוה ַוִתְשַקע   2 ַוִיְצַעק ָהָעם ֶאל־ֹמֶשה ַוִיְתַפלֵּ

ש׃  ָהאֵּ

ַתבְ   3 ַההּוא  ם־ַהָמקֹום  שֵּ ש ַוִיְקָרא  אֵּ ָבם  ִכי־ָבֲעָרה  ָרה  עֵּ

 ְיהָוה׃

ַאּוּו ַתֲאָוה ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ַגם ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהתְ   4

נּו ָבָשר׃  ל ַויֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכלֵּ  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ת    5 אֵּ ִחָנם  ְבִמְצַרִים  ֲאֶשר־נֹאַכל  ֶאת־ַהָדָגה  ָזַכְרנּו 

ְואֵּ  ְוֶאת־ַהְבָצִלים  ַהִקֻשִאים  ְוֶאת־ֶהָחִציר  ָהֲאַבִטִחים  ת 

 ְוֶאת־ַהשּוִמים׃ 

ינֵּינּו׃ְוַעתָ  6 ין ֹכל ִבְלִתי ֶאל־ַהָמן עֵּ ָשה אֵּ נּו ְיבֵּ  ה ַנְפשֵּ

ין ַהְבֹדַלח׃  7 ינֹו ְכעֵּ  ְוַהָמן ִכְזַרע־ַגד הּוא ְועֵּ

ַחִים אֹו ָדכּו בַ   8 ְמֹדָכה ּוִבְשלּו  ָשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָברֵּ

 ַטַעם ְלַשד ַהָשֶמן׃ְוָהָיה ַטְעמֹו כְ ַבָפרּור ְוָעשּו ֹאתֹו ֻעגֹות 

ד ַהָמן ָעָליו׃ 9  ּוְבֶרֶדת ַהַטל ַעל־ַהַמֲחֶנה ָלְיָלה יֵּרֵּ

ַוִיְשַמע ֹמֶשה ֶאת־ָהָעם ֹבֶכה ְלִמְשְפֹחָתיו ִאיש ְלֶפַתח    10

לֹו ַוִיַחר־ַאף ְיה ינֵּי ֹמֶשה ָרע׃ָאהֳּ  ָוה ְמֹאד ּוְבעֵּ

עֹ  11 ָת ְלַעְבֶדָך ְוָלָמה לֹא־ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ְיהָוה ָלָמה ֲהרֵּ

יֶניָך ָלשּום ֶאת־ַמָשא ָכל־ָהָעם ַהֶזה ָעָלי׃ ן ְבעֵּ  ָמָצִתי חֵּ

ְיִלְדִתיהּו   12 ִאם־ָאֹנִכי  ַהֶזה  ָכל־ָהָעם  ת  אֵּ ָהִריִתי  ֶהָאֹנִכי 

ן ֶאת־ַהֹינֵּק ִכי־תֹאַמר אֵּ  יֶקָך ַכֲאֶשר ִיָשא ָהֹאמֵּ הּו ְבחֵּ ַלי ָשאֵּ

 ה ֲאֶשר ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבָתיו׃ַעל ָהֲאָדמָ 

אֹמר    13 ת ְלָכל־ָהָעם ַהֶזה ִכי־ִיְבכּו ָעַלי לֵּ ַאִין ִלי ָבָשר ָלתֵּ מֵּ

ָלה׃  ְתָנה־ָלנּו ָבָשר ְונֹאכֵּ

את  14 ָלשֵּ ְלַבִדי  ָאֹנִכי  ִכי    לֹא־אּוַכל  ַהֶזה  ֶאת־ָכל־ָהָעם 

ד ִממֶ   ִני׃ ָכבֵּ
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ן  ְוִאם־ָכָכה ַאְת־ֹעֶשה לִ  15 ִני ָנא ָהֹרג ִאם־ָמָצאִתי חֵּ י ָהְרגֵּ

יֶניָך ְוַאל־ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי׃   ְבעֵּ

ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ֶאְסָפה־ִלי ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵּי   16

כִ  ָיַדְעָת  ֲאֶשר  ל  ְוָלַקְחָת ִיְשָראֵּ ְוֹשְטָריו  ָהָעם  ִזְקנֵּי  ם  י־הֵּ

ד ְוִהְתיַ   ְצבּו ָשם ִעָמְך׃ֹאָתם ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ

ֲאֶשר   17 ִמן־ָהרּוַח  ְוָאַצְלִתי  ָשם  ִעְמָך  ְוִדַבְרִתי  ְוָיַרְדִתי 

יֶהם ְוָנְשאּו ִאְתָך ְבַמָשא ָהָעם ְולֹא־ִתָשא   ָעֶליָך ְוַשְמִתי ֲעלֵּ

 ה ְלַבֶדָך׃ ַאתָ 

ְלָמָחר    18 ִהְתַקְדשּו  ִכי  ְוֶאל־ָהָעם תֹאַמר  ַוֲאַכְלֶתם ָבָשר 

ָלנּו  ִכי־טֹוב  נּו ָבָשר  ַיֲאִכלֵּ ִמי  אֹמר  ְיהָוה לֵּ ְבָאְזנֵּי  ְבִכיֶתם 

 ְבִמְצָרִים ְוָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ָבָשר ַוֲאַכְלֶתם׃

ם ְולֹא ֲחִמָשה ָיִמים ְולֹא  לֹא יֹום ֶאָחד תֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמיִ   19

 ִרים יֹום׃ ָיִמים ְולֹא ֶעשְ ֲעָשָרה 

ַאְפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא    20 א מֵּ ַעד ֹחֶדש ָיִמים ַעד ֲאֶשר־יֵּצֵּ

ְלָפָניו  ַוִתְבכּו  ְבִקְרְבֶכם  ֲאֶשר  ֶאת־ְיהָוה  ִכי־ְמַאְסֶתם  ַיַען 

אֹמר ָלָמה ֶזה ָיָצאנּו ִמִמְצָרִים   ׃לֵּ

אֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאשֶ   21 ש־מֵּ ר ָאֹנִכי  ַויֹאֶמר ֹמֶשה שֵּ

ן ָלֶהם ְוָאְכלּו ֹחֶדש ָיִמים׃   ְבִקְרבֹו ְוַאָתה ָאַמְרָת ָבָשר ֶאתֵּ

י   22 ט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת־ָכל־ְדגֵּ ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָשחֵּ

ף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם׃   ַהָים יֵָּאסֵּ
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ֹ וַ   23 ְרֶאה  אֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ֲהַיד ְיהָוה ִתְקָצר ַעָתה תִ י

 ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם־לֹא׃ 

ַוֶיֱאֹסף   24 ְיהָוה  י  ִדְברֵּ ת  אֵּ ֶאל־ָהָעם  ר  ַוְיַדבֵּ ֹמֶשה  א  ַויֵּצֵּ

ד ֹאָתם ְסִביֹבת ָהֹאֶהל׃  ִשְבִעים ִאיש ִמִזְקנֵּי ָהָעם ַוַיֲעמֵּ

ֶבָענָ   25 ְיהָוה  ַויָ ַויֵֶּרד  ָליו  אֵּ ר  ַוְיַדבֵּ ֲאֶשר ן  ִמן־ָהרּוַח  אֶצל 

וַ  יֶהם  ָעָליו  ֲעלֵּ ְכנֹוַח  ַוְיִהי  ִנים  ַהְזקֵּ ִאיש  ַעל־ִשְבִעים  ן  ִיתֵּ

 ָהרּוַח ַוִיְתַנְבאּו ְולֹא ָיָספּו׃

ם   26 ְושֵּ ֶאְלָדד  ָהֶאָחד  ם  ַבַמֲחֶנה שֵּ ְשנֵּי־ֲאָנִשים  ַוִיָשֲארּו 

יָדד ִני מֵּ ָמה ַבְכֻתִבים ְולֹא ָיצְ   ַהשֵּ יֶהם ָהרּוַח ְוהֵּ אּו  ַוָתַנח ֲעלֵּ

 ָהֹאֱהָלה ַוִיְתַנְבאּו ַבַמֲחֶנה׃

יָדד ִמְתַנְבִאים    27 ד ְלֹמֶשה ַויֹאַמר ֶאְלָדד ּומֵּ ַוָיָרץ ַהַנַער ַוַיגֵּ

 ַבַמֲחֶנה׃

ת ֹמֶשה ִמְבֻחָרי  28 ו ַויֹאַמר ֲאֹדִני ַוַיַען ְיהֹוֻשַע ִבן־נּון ְמָשרֵּ

ם׃   ֹמֶשה ְכָלאֵּ

ן ָכל־ַעם ְיהָוה  ַויֹאֶמר לֹו ֹמשֶ   29 ה ַהְמַקנֵּא ַאָתה ִלי ּוִמי ִיתֵּ

יֶהם׃  ן ְיהָוה ֶאת־רּוחֹו ֲעלֵּ  ְנִביִאים ִכי־ִיתֵּ

ל׃ 30 ף ֹמֶשה ֶאל־ַהַמֲחֶנה הּוא ְוִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ  ַויֵָּאסֵּ

ת ְיהָוה וַ   31 אֵּ ִיֹטש ַעל־ָיָגז ַשְלִוים ִמן־ַהָים וַ ְורּוַח ָנַסע מֵּ

כְ  ַהַמֲחֶנה  ַהַמֲחֶנה  ְסִביבֹות  ֹכה  יֹום  ּוְכֶדֶרְך  ֹכה  יֹום  ֶדֶרְך 

 ּוְכַאָמַתִים ַעל־ְפנֵּי ָהָאֶרץ׃ 
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יֹום   32 ְוֹכל  ְוָכל־ַהַלְיָלה  ַההּוא  ָכל־ַהיֹום  ָהָעם  ַוָיָקם 

ָרת ַוַיַאְספּו ֶאת־ַהְשָלו   ָמִרים  ַהָמחֳּ ַהַמְמִעיט ָאַסף ֲעָשָרה חֳּ

 טֹוַח ְסִביבֹות ַהַמֲחֶנה׃ַוִיְשְטחּו ָלֶהם שָ 

ת ְוַאף ְיהָוה ָחָרה    33 ין ִשנֵּיֶהם ֶטֶרם ִיָכרֵּ ַהָבָשר עֹוֶדנּו בֵּ

 ָבָעם ַוַיְך ְיהָוה ָבָעם ַמָכה ַרָבה ְמֹאד׃

ם־ַהָמקֹום ַההּוא ִקְברֹו  34 ת ַהַתֲאָוה ִכי־ָשם ַוִיְקָרא ֶאת־שֵּ

 ְתַאִּוים׃ ָקְברּו ֶאת־ָהָעם ַהמִ 

רֹות׃ 35 רֹות ַוִיְהיּו ַבֲחצֵּ   ִמִקְברֹות ַהַתֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחצֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 12 

ר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְבֹמֶשה ַעל־ֹאדֹות ָהִאָשה ַהֻכִשית   1 ַוְתַדבֵּ

 ית ָלָקח׃ֲאֶשר ָלָקח ִכי־ִאָשה ֻכשִ 

ר  ַויֹאְמרּו ֲהַרק    2 ַאְך־ְבֹמֶשה ִדֶבר ְיהָוה ֲהלֹא ַגם־ָבנּו ִדבֵּ

 ַוִיְשַמע ְיהָוה׃

ַעל־ְפנֵּי   3 ֲאֶשר  ָהָאָדם  ִמֹכל  ְמֹאד  ָענֹו  ֹמֶשה  ְוָהִאיש 

  ָהֲאָדָמה׃

ְוֶאל־ִמְרָים    4 ְוֶאל־ַאֲהֹרן  ֶאל־ֹמֶשה  ִפְתֹאם  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ד ַויְֵּצאּו ְשָלְשָתם׃ ְשָלְשְתֶכם  ְצאּו   ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַויֵֶּרד ְיהָוה ְבַעמּוד ָעָנן ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ָהֹאֶהל ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן   5

 ּוִמְרָים ַויְֵּצאּו ְשנֵּיֶהם׃ 

ַויֹאֶמר ִשְמעּו־ָנא ְדָבָרי ִאם־ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיהָוה ַבַמְרָאה   6

ָליו ֶאְתוַ   ֲאַדֶבר־בֹו׃ ָדע ַבֲחלֹום אֵּ

יִתי ֶנֱאָמן הּוא׃ 7 ן ַעְבִדי ֹמֶשה ְבָכל־בֵּ  לֹא־כֵּ

ֶפה ֶאל־ֶפה ֲאַדֶבר־בֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחיֹדת ּוְתֻמַנת ְיהָוה    8

ר ְבַעְבִדי ְבֹמֶשה׃ אֶתם ְלַדבֵּ  ַיִביט ּוַמדּוַע לֹא ְירֵּ

 ׃ַוִיַחר ַאף ְיהָוה ָבם ַויֵַּלְך 9

ַעל ָהֹאֶהל ְוִהנֵּה ִמְרָים ְמֹצַרַעת ַכָשֶלג ַוִיֶפן    ְוֶהָעָנן  10 ָסר מֵּ

 ַאֲהֹרן ֶאל־ִמְרָים ְוִהנֵּה ְמֹצָרַעת׃ 

ינּו    11 ת ָעלֵּ ֲאֹדִני ַאל־ָנא ָתשֵּ ִבי  ַויֹאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל־ֹמֶשה 

 ַחָטאת ֲאֶשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶשר ָחָטאנּו׃ 

ל ֲחִצי  ת ֲאֶשר ְבצֵּ ַאל־ָנא ְתִהי ַכמֵּ   12 ֶרֶחם ִאמֹו ַויֵָּאכֵּ אתֹו מֵּ

 ְבָשרֹו׃ 

ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה׃ 13 אֹמר אֵּ   ַוִיְצַעק ֹמֶשה ֶאל־ְיהָוה לֵּ

ֲהלֹא    14 ְבָפֶניָה  ָיַרק  ָיֹרק  ְוָאִביָה  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

לַ  ִמחּוץ  ָיִמים  ִשְבַעת  ר  ִתָסגֵּ ָיִמים  ִשְבַעת  ם  ַמֲחֶנה  ִתָכלֵּ

ף׃ְוַאחַ  ָאסֵּ  ר תֵּ
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לֹא    15 ְוָהָעם  ָיִמים  ִשְבַעת  ַלַמֲחֶנה  ִמחּוץ  ִמְרָים  ר  ַוִתָסגֵּ

ף ִמְרָים׃ ָאסֵּ  ָנַסע ַעד־הֵּ

רֹות ַוַיֲחנּו ְבִמְדַבר ָפאָרן׃ 16 ֲחצֵּ   ְוַאַחר ָנְסעּו ָהָעם מֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 13 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ן  ְשַלח־ְלָך אֲ   2 ְוָיֻתרּו ֶאת־ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר־ֲאִני ֹנתֵּ ָנִשים 

ה ֲאֹבָתיו ִתְשָלחּו  ל ִאיש ֶאָחד ִאיש ֶאָחד ְלַמטֵּ ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ֹכל ָנִשיא ָבֶהם׃ 

ֻכָלם    3 ְיהָוה  ַעל־ִפי  ָפאָרן  ִמִמְדַבר  ֹמֶשה  ֹאָתם  ַוִיְשַלח 

י ְבנֵּ  ל  ֲאָנִשים ָראשֵּ ָמה׃י־ִיְשָראֵּ  הֵּ

ן ַשמּוַע ֶבן־ַזכּור׃  4 ה ְראּובֵּ ֶלה ְשמֹוָתם ְלַמטֵּ  ְואֵּ

ה ִשְמעֹון ָשָפט ֶבן־חֹוִרי׃ 5  ְלַמטֵּ

ב ֶבן־ְיֻפֶנה׃ 6 ה ְיהּוָדה ָכלֵּ  ְלַמטֵּ

ף׃ 7 ה ִיָששָכר ִיְגָאל ֶבן־יֹוסֵּ  ְלַמטֵּ

ַע ִבן־נּון׃  8 ה ֶאְפָרִים הֹושֵּ  ְלַמטֵּ

הְלמַ  9  ִבְנָיִמן ַפְלִטי ֶבן־ָרפּוא׃ טֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל ֶבן־סֹוִדי׃ 10 ה ְזבּוֻלן ַגִדיאֵּ  ְלַמטֵּ

ה ְמַנֶשה ַגִדי ֶבן־סּוִסי׃ 11 ף ְלַמטֵּ ה יֹוסֵּ  ְלַמטֵּ

ל ֶבן־ְגַמִלי׃  12 ה ָדן ַעִמיאֵּ  ְלַמטֵּ

ל׃ 13 ר ְסתּור ֶבן־ִמיָכאֵּ ה ָאשֵּ  ְלַמטֵּ

ה ַנְפָתִלי ַנְחִבי 14  ָוְפִסי׃ ֶבן־ ְלַמטֵּ

ל ֶבן־ָמִכי׃ 15 ה ָגד ְגאּואֵּ  ְלַמטֵּ

ֶאת־   16 ָלתּור  ֹמֶשה  ֲאֶשר־ָשַלח  ָהֲאָנִשים  ְשמֹות  ֶלה  אֵּ

ַע ִבן־נּון ְיהֹוֻשַע׃   ָהָאֶרץ ַוִיְקָרא ֹמֶשה ְלהֹושֵּ

ֶהם    17 ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ָלתּור ֶאת־ֶאֶרץ ְכָנַען ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

 ֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת־ָהָהר׃ַבנֶ ֲעלּו ֶזה 

ָעֶליָה    18 ב  ְוֶאת־ָהָעם ַהֹישֵּ ּוְרִאיֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַמה־ִהוא 

 ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם־ָרב׃

ב ָבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם־ָרָעה    19 ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר־הּוא ֹישֵּ

ַהבְ  ָנה  ָבהֵּ ב  יֹושֵּ ֲאֶשר־הּוא  ֶהָעִרים  ִאם  ַמֲחנִ ּוָמה  ים 

 ְבִמְבָצִרים׃

ץ ִאם־   20 ָנה ִהוא ִאם־ָרָזה ֲהיֵּש־ָבּה עֵּ ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְשמֵּ

י  י ִבכּורֵּ ַאִין ְוִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָיִמים ְימֵּ

 ֲעָנִבים׃
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ְלבֹא    21 ַעד־ְרֹחב  ִמִמְדַבר־ִצן  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַוָיֻתרּו  ַוַיֲעלּו 

 ָמת׃חֲ 

ַשי ְוַתְלַמי    22 ַוַיֲעלּו ַבֶנֶגב ַוָיבֹא ַעד־ֶחְברֹון ְוָשם ֲאִחיַמן שֵּ

י ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶשַבע ָשִנים ִנְבְנָתה ִלְפנֵּי ֹצַען ִמְצָרִים׃  ְיִלידֵּ

ְוֶאְשכֹול    23 ַוִיְכְרתּו ִמָשם ְזמֹוָרה  ַוָיֹבאּו ַעד־ַנַחל ֶאְשֹכל 

וַ  ֶאָחד  ּוִמן־ ִישָ ֲעָנִבים  ּוִמן־ָהִרֹמִנים  ִבְשָנִים  ַבמֹוט  ֻאהּו 

ִנים׃   ַהְתאֵּ

ָהֶאְשכֹול    24 ַעל ֹאדֹות  ֶאְשכֹול  ַנַחל  ָקָרא  ַלָמקֹום ַההּוא 

ל׃  ֲאֶשר־ָכְרתּו ִמָשם ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ץ ַאְרָבִעים יֹום׃  25  ַוָיֻשבּו ִמתּור ָהָאֶרץ ִמקֵּ

ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל־ָכל־ֲעַדת ְבנֵּי־ֹבאּו  ַויְֵּלכּו ַויָ   26

ָשה ַוָיִשיבּו אֹוָתם ָדָבר ְוֶאת־  ל ֶאל־ִמְדַבר ָפאָרן ָקדֵּ ִיְשָראֵּ

ָדה ַוַיְראּום ֶאת־ְפִרי ָהָאֶרץ׃  ָכל־ָהעֵּ

ְשַלְחָתנּו   27 ֲאֶשר  ֶאל־ָהָאֶרץ  ָבאנּו  ַויֹאְמרּו  ַוְיַסְפרּו־לֹו 

 ב ּוְדַבש ִהוא ְוֶזה־ִפְרָיּה׃ת ָחלָ ְוַגם ָזבַ 

ב ָבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת    28 ֶאֶפס ִכי־ַעז ָהָעם ַהֹישֵּ

י ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשם׃  ְמֹאד ְוַגם־ְיִלדֵּ

ְוָהֱאֹמִרי    29 ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִתי  ַהֶנֶגב  ְבֶאֶרץ  ב  יֹושֵּ ק  ֲעָמלֵּ

ב ָבָהר ְוַהְכַנֲענִ  ן׃י ֹישֵּ יֹושֵּ  ב ַעל־ַהָים ְוַעל ַיד ַהַיְרדֵּ
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ַנֲעֶלה    30 ָעֹלה  ַויֹאֶמר  ֶאל־ֹמֶשה  ֶאת־ָהָעם  ב  ָכלֵּ ַוַיַהס 

 ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה ִכי־ָיכֹול נּוַכל ָלּה׃

ְוָהֲאָנִשים ֲאֶשר־ָעלּו ִעמֹו ָאְמרּו לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל־   31

 ָהָעם ִכי־ָחָזק הּוא ִמֶמנּו׃

ל  ַוי  32 ֹוִציאּו ִדַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֹאֶכֶלת   ֶאֶרץ  ֹאָתּה  ָלתּור  ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  אֹמר  לֵּ

י ִמדֹות׃  יֹוְשֶביָה ִהוא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶשר־ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנשֵּ

עֲ   33 ְבנֵּי  ֶאת־ַהְנִפיִלים  ָרִאינּו  מִ ְוָשם  ַוְנִהי  ָנק  ן־ַהְנִפִלים 

ינֵּיֶהם׃ ן ָהִיינּו ְבעֵּ ינֵּינּו ַכֲחָגִבים ְוכֵּ  ְבעֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 14 

ַבַלְיָלה    1 ָהָעם  ַוִיְבכּו  ֶאת־קֹוָלם  ַוִיְתנּו  ָדה  ָכל־ָהעֵּ ַוִתָשא 

 ַההּוא׃

ְבנֵּי    2 ֹכל  ְוַעל־ַאֲהֹרן  ַעל־ֹמֶשה  ֹ ַוִיֹּלנּו  ַוי ל  אְמרּו ִיְשָראֵּ

הֶ  ָדה לּו־ַמְתנּו ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַבִמְדָבר ַהֶזה ֲאלֵּ ם ָכל־ָהעֵּ

 לּו־ָמְתנּו׃

ִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהזֹאת ִלְנֹפל ַבֶחֶרב    3 ְוָלָמה ְיהָוה מֵּ

נּו ִיְהיּו ָלַבז ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו שּוב ִמְצָרְיָמה׃ ינּו ְוַטפֵּ  ָנשֵּ

 ִנְתָנה רֹאש ְוָנשּוָבה ִמְצָרְיָמה׃ יש ֶאל־ָאִחיוַויֹאְמרּו אִ  4

https://adilsoncardoso.com/
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ְבנֵּי   5 ִלְפנֵּי ָכל־ְקַהל ֲעַדת  ְוַאֲהֹרן ַעל־ְפנֵּיֶהם  ַוִיֹפל ֹמֶשה 

ל׃  ִיְשָראֵּ

ֶאת־ָהָאֶרץ    6 ִמן־ַהָתִרים  ֶבן־ְיֻפֶנה  ב  ְוָכלֵּ ִבן־נּון  ִויהֹוֻשַע 

יֶהם׃  ָקְרעּו ִבְגדֵּ

7   ֹ ֶאל־כָ ַוי ְבנֵּיאְמרּו  ֲאֶשר ל־ֲעַדת  ָהָאֶרץ  אֹמר  לֵּ ל  ־ִיְשָראֵּ

 ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד׃

ִביא ֹאָתנּו ֶאל־ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּוְנָתָנּה   8 ץ ָבנּו ְיהָוה ְוהֵּ ִאם־ָחפֵּ

 ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר־ִהוא ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש׃ 

יְראּו ֶאת־ַעם ָהָאֶרץ  ְוַאֶתם ַאל־תִ ל־ִתְמֹרדּו  ַאְך ַביהָוה אַ   9

יֶהם ַויהָוה ִאָתנּו ַאל־ִתיָרֻאם׃ ֲעלֵּ ם ָסר ִצָלם מֵּ נּו הֵּ  ִכי ַלְחמֵּ

ָדה ִלְרגֹום ֹאָתם ָבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ְיהָוה   10 ַויֹאְמרּו ָכל־ָהעֵּ

ל׃ ד ֶאל־ָכל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ   ִנְרָאה ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ד־ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶזה ְוַעד־ ֶאל־ֹמֶשה עַ   יֹאֶמר ְיהָוה וַ   11

 ָאָנה לֹא־ַיֲאִמינּו ִבי ְבֹכל ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעִשיִתי ְבִקְרבֹו׃ 

ַאֶכנּו ַבֶדֶבר ְואֹוִרֶשנּו ְוֶאֱעֶשה ֹאְתָך ְלגֹוי־ָגדֹול ְוָעצּום   12

 ִמֶמנּו׃ 

ֶאל־ְיהוָ   13 ֹמֶשה  ְוָשְמעּו  ַויֹאֶמר  ִכיה  ־ֶהֱעִליָת  ִמְצַרִים 

 ְבֹכֲחָך ֶאת־ָהָעם ַהֶזה ִמִקְרבֹו׃ 

ְיהָוה    14 ִכי־ַאָתה  ָשְמעּו  ַהזֹאת  ָהָאֶרץ  ב  ְוָאְמרּו ֶאל־יֹושֵּ

ְבֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר־ַעִין ְבַעִין ִנְרָאה ַאָתה ְיהָוה ַוֲעָנְנָך 
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ֶהם ּוְבַעֻמד ָעָנן אַ  ד ֲעלֵּ ְך לִ ֹעמֵּ ם ּוְבַעמּוד  ְפנֵּיֶהם יֹומָ ָתה ֹהלֵּ

ש ָלְיָלה׃  אֵּ

ַמָתה ֶאת־ָהָעם ַהֶזה ְכִאיש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהגֹוִים ֲאֶשר־   15 ְוהֵּ

אֹמר׃  ָשְמעּו ֶאת־ִשְמֲעָך לֵּ

ִמִבְלִתי ְיֹכֶלת ְיהָוה ְלָהִביא ֶאת־ָהָעם ַהֶזה ֶאל־ָהָאֶרץ    16

ם ַבמִ ֲאֶשר־ִנְשַבע ָלֶהם ַויִ   ְדָבר׃ ְשָחטֵּ

אֹמר׃  17  ְוַעָתה ִיְגַדל־ָנא ֹכַח ֲאֹדָני ַכֲאֶשר ִדַבְרָת לֵּ

ה לֹא    18 א ָעֹון ָוָפַשע ְוַנקֵּ ְיהָוה ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב־ֶחֶסד ֹנשֵּ

ִעים׃ ִשים ְוַעל־ִרבֵּ ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל־ָבִנים ַעל־ִשלֵּ  ְיַנֶקה ֹפקֵּ

ְסֶדָך ְוַכֲאֶשר ָנָשאָתה ה ְכֹגֶדל חַ ֹון ָהָעם ַהזֶ ְסַלח־ָנא ַלעֲ  19

ָנה׃  ָלָעם ַהֶזה ִמִמְצַרִים ְוַעד־הֵּ

 ַויֹאֶמר ְיהָוה ָסַלְחִתי ִכְדָבֶרָך׃ 20

א ְכבֹוד־ְיהָוה ֶאת־ָכל־ָהָאֶרץ׃ 21  ְואּוָלם ַחי־ָאִני ְוִיָמלֵּ

ר־ ת־ֹאֹתַתי ֲאשֶ ִכי ָכל־ָהֲאָנִשים ָהֹרִאים ֶאת־ְכֹבִדי ְואֶ   22

ְבִמְצַרִים ּוַבִמְדָבר ַוְיַנסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶשר ְפָעִמים ְולֹא  ָעִשיִתי  

 ָשְמעּו ְבקֹוִלי׃

ְוָכל־   23 ַלֲאֹבָתם  ִנְשַבְעִתי  ֲאֶשר  ֶאת־ָהָאֶרץ  ִאם־ִיְראּו 

 ְמַנֲאַצי לֹא ִיְראּוָה׃
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ֶקב ָהְיָתה רּוַח    24 ב עֵּ א ַאֲחָרי  ַאֶחֶרת ִעמֹו ַוְיַמלֵּ ְוַעְבִדי ָכלֵּ

 יו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָבא ָשָמה ְוַזְרעֹו יֹוִרֶשָנה׃ַוֲהִביֹאתִ 

ֶמק ָמָחר ְפנּו ּוְסעּו ָלֶכם   25 ב ָבעֵּ ְוַהְכַנֲעִני יֹושֵּ ִקי  ְוָהֲעָמלֵּ

  ַהִמְדָבר ֶדֶרְך ַים־סּוף׃

ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה  26 אֹמר׃ַוְיַדבֵּ  ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ

ָדה ָהָרעָ ַעד־ָמַתי    27 ָמה ַמִליִנים ָעָלי  ָלעֵּ ה ַהזֹאת ֲאֶשר הֵּ

ָמה ַמִליִנים ָעַלי ָשָמְעִתי׃ ל ֲאֶשר הֵּ  ֶאת־ְתֻלנֹות ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֶהם ַחי־ָאִני ְנֻאם־ְיהָוה ִאם־לֹא ַכֲאֶשר ִדַבְרֶתם   28 ֱאֹמר ֲאלֵּ

ן אֶ   ֱעֶשה ָלֶכם׃ְבָאְזָני כֵּ

ַהזֶ   29 יֶכם ַבִמְדָבר  ִפְגרֵּ ִיְפלּו  ְלָכל־   ה  יֶכם  ְוָכל־ְפֻקדֵּ

 ִמְסַפְרֶכם ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶשר ֲהִליֹנֶתם ָעָלי׃ 

ֶאת־ָיִדי    30 ָנָשאִתי  ֲאֶשר  ֶאל־ָהָאֶרץ  ָתֹבאּו  ִאם־ַאֶתם 

ב בֶ  ן ֶאְתֶכם ָבּה ִכי ִאם־ָכלֵּ  ן־ְיֻפֶנה ִויהֹוֻשַע ִבן־נּון׃ ְלַשכֵּ

יאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו   31 בֵּ ְוַטְפֶכם ֲאֶשר ֲאַמְרֶתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוהֵּ

 ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְמַאְסֶתם ָבּה׃ 

יֶכם ַאֶתם ִיְפלּו ַבִמְדָבר ַהֶזה׃ 32  ּוִפְגרֵּ

ָנה ְוָנְשאּו ֶאת־ּוְבנֵּיֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים שָ   33

יֶכם ַעד יֶכם ַבִמְדָבר׃ ְזנּותֵּ  ־ֹתם ִפְגרֵּ
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ְבִמְסַפר ַהָיִמים ֲאֶשר־ַתְרֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ַאְרָבִעים יֹום    34

יֶכם ַאְרָבִעים ָשָנה   יֹום ַלָשָנה יֹום ַלָשָנה ִתְשאּו ֶאת־ֲעֹוֹנתֵּ

 ִויַדְעֶתם ֶאת־ְתנּוָאִתי׃

ְיהוָ   35 ֶאֱעשֶ ֲאִני  זֹאת  ִאם־לֹא  ִדַבְרִתי  ָדה ה  ְלָכל־ָהעֵּ ה 

 נֹוָעִדים ָעָלי ַבִמְדָבר ַהֶזה ִיַתמּו ְוָשם ָיֻמתּו׃ָהָרָעה ַהזֹאת הַ 

ַוָיֻשבּו    36 ֲאֶשר־ָשַלח ֹמֶשה ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוָהֲאָנִשים 

ָדה ְלהֹוִציא ִדָבה   ַעל־ָהָאֶרץ׃ַוִילֹונּו ָעָליו ֶאת־ָכל־ָהעֵּ

י ִדַבת־הָ ַוָיֻמתּו ָהֲאָנשִ   37 ָפה ִלְפנֵּי  ים מֹוִצאֵּ ָאֶרץ ָרָעה ַבַמגֵּ

 ְיהָוה׃

ם    38 ב ֶבן־ְיֻפֶנה ָחיּו ִמן־ָהֲאָנִשים ָההֵּ ִויהֹוֻשַע ִבן־נּון ְוָכלֵּ

 ַהֹהְלִכים ָלתּור ֶאת־ָהָאֶרץ׃ 

ֶלה ֶאל־כָ   39 ר ֹמֶשה ֶאת־ַהְדָבִרים ָהאֵּ ל  ַוְיַדבֵּ ל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

  ָהָעם ְמֹאד׃ַוִיְתַאְבלּו

ִהֶננּו   40 אֹמר  לֵּ ֶאל־רֹאש־ָהָהר  ַוַיֲעלּו  ַבֹבֶקר  ַוַיְשִכמּו 

 ְוָעִלינּו ֶאל־ַהָמקֹום ֲאֶשר־ָאַמר ְיהָוה ִכי ָחָטאנּו׃

ַויֹאֶמר ֹמֶשה ָלָמה ֶזה ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאת־ִפי ְיהָוה ְוִהוא    41

 ִתְצָלח׃ לֹא 

ין    42 אֵּ ִכי  ְולֹאַאל־ַתֲעלּו  ְבִקְרְבֶכם  ִלְפנֵּי    ְיהָוה  ִתָנְגפּו 

יֶכם׃   ֹאְיבֵּ
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ִקי ְוַהְכַנֲעִני ָשם ִלְפנֵּיֶכם ּוְנַפְלֶתם ֶבָחֶרב ִכי־  43 ִכי ָהֲעָמלֵּ

י ְיהָוה ְולֹא־ִיְהֶיה ְיהָוה ִעָמֶכם׃ ַאֲחרֵּ ן ַשְבֶתם מֵּ  ַעל־כֵּ

בְ ַוַיְעִפלּו    44 ַוֲארֹון  ָהָהר  ֶאל־רֹאש  ִרית־ְיהָוה  ַלֲעלֹות 

 ֶקֶרב ַהַמֲחֶנה׃ּוֹמֶשה לֹא־ָמשּו מִ 

ַוַיכּום   45 ַההּוא  ָבָהר  ב  ַהֹישֵּ ְוַהְכַנֲעִני  ִקי  ָהֲעָמלֵּ ַויֵֶּרד 

  ַוַיְכתּום ַעד־ַהָחְרָמה׃
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Números Capítulo 15 

ר ְיהָוה  1 אֹמר׃ַוְיַדבֵּ  ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ל וְ   2 ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶהם ִכי ָתֹבאּו ֶאלַדבֵּ ־ֶאֶרץ  ָאַמְרָת ֲאלֵּ

ן ָלֶכם׃ יֶכם ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ  מֹוְשֹבתֵּ

אֹו   3 א־ֶנֶדר  ְלַפלֵּ אֹו־ֶזַבח  ֹעָלה  ַליהָוה  ִאֶשה  ַוֲעִשיֶתם 

יַח ִניֹחַח ַלי יֶכם ַלֲעשֹות רֵּ הָוה ִמן־ַהָבָקר ִבְנָדָבה אֹו ְבֹמֲעדֵּ

 אֹו ִמן־ַהצֹאן׃

ַהַמקְ   4 לַ ְוִהְקִריב  ָקְרָבנֹו  ִעָשרֹון  ִריב  ֹסֶלת  ִמְנָחה  יהָוה 

 ָבלּול ִבְרִבִעית ַהִהין ָשֶמן׃

ַלָזַבח   5 אֹו  ַעל־ָהֹעָלה  ַתֲעֶשה  ַהִהין  ְרִביִעית  ַלֶנֶסְך  ְוַיִין 

 ַלֶכֶבש ָהֶאָחד׃

https://adilsoncardoso.com/
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ְנָחה ֹסֶלת ְשנֵּי ֶעְשֹרִנים ְבלּוָלה ַבֶשֶמן  אֹו ָלַאִיל ַתֲעֶשה מִ   6

 ִלִשית ַהִהין׃שְ 

יַח־ִניֹחַח ַליהָוה׃ 7  ְוַיִין ַלֶנֶסְך ְשִלִשית ַהִהין ַתְקִריב רֵּ

אֹו־   8 א־ֶנֶדר  ְלַפלֵּ אֹו־ָזַבח  ֹעָלה  ֶבן־ָבָקר  ְוִכי־ַתֲעֶשה 

 ְשָלִמים ַליהָוה׃ 

מִ   9 ַעל־ֶבן־ַהָבָקר  ֶעְשֹרִנים ְוִהְקִריב  ְשֹלָשה  ֹסֶלת  ְנָחה 

 ִצי ַהִהין׃ ָבלּול ַבֶשֶמן חֲ 

יַח־ִניֹחַח ַליהָוה׃ 10 ה רֵּ  ְוַיִין ַתְקִריב ַלֶנֶסְך ֲחִצי ַהִהין ִאשֵּ

אֹו־ַלֶשה    11 ָהֶאָחד  ָלַאִיל  אֹו  ָהֶאָחד  ַלשֹור  יֵָּעֶשה  ָכָכה 

 ַבְכָבִשים אֹו ָבִעִזים׃

 ֶשר ַתֲעשּו ָכָכה ַתֲעשּו ָלֶאָחד ְכִמְסָפָרם׃ַכִמְסָפר אֲ  12

יַח־  13 ה רֵּ ֶלה ְלַהְקִריב ִאשֵּ ָכל־ָהֶאְזָרח ַיֲעֶשה־ָכָכה ֶאת־אֵּ

 ִניֹחַח ַליהָוה׃

יֶכם   14 ְלֹדֹרתֵּ ֲאֶשר־ְבתֹוְכֶכם  אֹו  ר  גֵּ ִאְתֶכם  ְוִכי־ָיגּור 

יַח־ִניֹחַח ַליהָוה ַכֲאֶשר ה רֵּ ן ַיֲעֶשה׃ ְוָעָשה ִאשֵּ  ַתֲעשּו כֵּ

ָלכֶ   15 ַאַחת  ֻחָקה  עֹוַהָקָהל  ֻחַקת  ַהָגר  ר  ְוַלגֵּ ָלם ם 

ר ִיְהֶיה ִלְפנֵּי ְיהָוה׃ יֶכם ָכֶכם ַכגֵּ  ְלֹדֹרתֵּ

ר ַהָגר ִאְתֶכם׃  16   תֹוָרה ַאַחת ּוִמְשָפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלגֵּ

ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה   17 אֹמר׃ ַוְיַדבֵּ  לֵּ
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בְ   18 ֶהם  ֲאלֵּ ְוָאַמְרָת  ל  ִיְשָראֵּ ֶאל־ְבנֵּי  ר  ֶאל־ ַדבֵּ ֹבֲאֶכם 

ִביא ֶאְתֶכם ָשמָ   ה׃ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני מֵּ

 ְוָהָיה ַבֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ָתִרימּו ְתרּוָמה ַליהָוה׃  19

ֶכם ַחָלה ָתִרימּו ְתרּוָמה ִכְתרּוַמת גֹ   20 אִשית ֲעִרֹסתֵּ ֶרן  רֵּ

ן ָתִרימּו ֹאָתּה׃   כֵּ

יֶכם ִתְתנּו 21 אִשית ֲעִרֹסתֵּ רֵּ יֶכם׃ מֵּ   ַליהָוה ְתרּוָמה ְלֹדֹרתֵּ

ֲאֶשר־   22 ֶלה  ָהאֵּ ָכל־ַהִמְצֹות  ת  אֵּ ַתֲעשּו  ְולֹא  ִתְשגּו  ְוִכי 

 ִדֶבר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה׃

ִמן־הַ   23 ְבַיד־ֹמֶשה  יֶכם  ֲאלֵּ ְיהָוה  ִצָּוה  ָכל־ֲאֶשר  ת  יֹום  אֵּ

יֶכם׃  ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ָוָהְלָאה ְלֹדֹרתֵּ

אִ   24 ינֵּי  ְוָהָיה  עֵּ מֵּ ָכל־ ם  ְוָעשּו  ִלְשָגָגה  ֶנֶעְשָתה  ָדה  ָהעֵּ

יַח ִניֹחַח ַליהָוה ּוִמְנָחתֹו  ָדה ַפר ֶבן־ָבָקר ֶאָחד ְלֹעָלה ְלרֵּ ָהעֵּ

 ְוִנְסכֹו ַכִמְשָפט ּוְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטת׃

ל ְוִנְסַלח ָלהֶ   25 ן ַעל־ָכל־ֲעַדת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ם ִכי־ ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ

ִביאּו ֶאת־ָקְרָבָנם ִאֶשה ַליה ם הֵּ ָוה ְוַחָטאָתם  ְשָגָגה ִהוא ְוהֵּ

 ִלְפנֵּי ְיהָוה ַעל־ִשְגָגָתם׃

ִכי   26 ְבתֹוָכם  ַהָגר  ר  ְוַלגֵּ ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ְלָכל־ֲעַדת  ְוִנְסַלח 

  ָעם ִבְשָגָגה׃ְלָכל־הָ 

ז ַבת־ְשָנָתּה ְוִאם־ֶנֶפש ַאַחת ֶתֱחָטא ִבְשָגָגה ְוהִ   27 ְקִריָבה עֵּ

 ְלַחָטאת׃ 
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ן ַעל־ַהֶנֶפש ַהֹשֶגֶגת ְבֶחְטָאה ִבְשָגָגה ִלְפנֵּי    28 ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ

ר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו׃  ְיהָוה ְלַכפֵּ

ְולַ   29 ל  ִיְשָראֵּ ִבְבנֵּי  ַהָגר ְבתֹוָכם תֹוָרה ַאַחת  ָהֶאְזָרח  ר  גֵּ

 ָגָגה׃ִיְהֶיה ָלֶכם ָלֹעֶשה ִבשְ 

ר   30 ּוִמן־ַהגֵּ ִמן־ָהֶאְזָרח  ָרָמה  ְבָיד  ֲאֶשר־ַתֲעֶשה  ְוַהֶנֶפש 

ף ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמֶקֶרב ַעָמּה׃  ֶאת־ְיהָוה הּוא ְמַגדֵּ

ְוֶאת־ִמְצוָ   31 ָבָזה  ְדַבר־ְיהָוה  ת ִכי  ִתָכרֵּ ת  ִהָכרֵּ ַפר  הֵּ תֹו 

  ַהֶנֶפש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה׃

ִצים   32 ש עֵּ ל ַבִמְדָבר ַוִיְמְצאּו ִאיש ְמֹקשֵּ ַוִיְהיּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

 ְביֹום ַהַשָבת׃ 

ִצים ֶאל־ֹמֶשה    33 עֵּ ש  ְמֹקשֵּ ַהֹמְצִאים ֹאתֹו  ַוַיְקִריבּו ֹאתֹו 

ָדה׃ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל־הָ   עֵּ

  ָעֶשה לֹו׃ַוַיִניחּו ֹאתֹו ַבִמְשָמר ִכי לֹא ֹפַרש ַמה־יֵּ  34

ֹאתֹו    35 ָרגֹום  ָהִאיש  יּוַמת  מֹות  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ָדה ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה׃  ָבֲאָבִנים ָכל־ָהעֵּ

ָדה ֶאל־ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַוִיְרְגמּו    36 ֹאתֹו ַוֹיִציאּו ֹאתֹו ָכל־ָהעֵּ

  ָבֲאָבִנים ַוָיֹמת ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃

אֹמר׃  37  ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ
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ֶהם ְוָעשּו ָלֶהם ִציִצת   38 ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

ְפִתיל   ַהָכָנף  ַעל־ִציִצת  ְוָנְתנּו  ְלֹדֹרָתם  יֶהם  ִבְגדֵּ י  ַעל־ַכְנפֵּ

 ֶלת׃ ְתכֵּ 

ֶאת  39 ּוְזַכְרֶתם  ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ־ָכל־ְוָהָיה 

ַאֲחרֵּ  ְולֹא־ָתֻתרּו  ֹאָתם  ַוֲעִשיֶתם  ְיהָוה  ְלַבְבֶכם  ִמְצֹות  י 

יֶהם׃  ינֵּיֶכם ֲאֶשר־ַאֶתם ֹזִנים ַאֲחרֵּ י עֵּ  ְוַאֲחרֵּ

ִשים  ְלַמַען ִתְזְכרּו ַוֲעִשיֶתם ֶאת־ָכל־ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדֹ   40

יֶכם׃ אֹלהֵּ  לֵּ

אִתי    41 יֶכם ֲאֶשר הֹוצֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ֶאְתֶכם מֵּ

א  יֶכם׃ִלְהיֹות ָלֶכם לֵּ   ֹלִהים ֲאִני ְיהָוה ֱאֹלהֵּ
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Números Capítulo 16 

ִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְבנֵּי   1 ַוִיַקח ֹקַרח ֶבן־ִיְצָהר ֶבן־ְקָהת ֶבן־לֵּ

ן׃ֱאִליָאב ְואֹו  ן ֶבן־ֶפֶלת ְבנֵּי ְראּובֵּ

ַואֲ   2 ֹמֶשה  ִלְפנֵּי  ֲחמִ ַוָיֻקמּו  ל  ִמְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ִשים  ָנִשים 

ם׃  י־שֵּ ד ַאְנשֵּ י מֹועֵּ ָדה ְקִראֵּ י עֵּ  ּוָמאָתִים ְנִשיאֵּ

ֶהם ַרב־ָלֶכם ִכי   3 ַוִיָקֲהלּו ַעל־ֹמֶשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַויֹאְמרּו ֲאלֵּ

ֻכָלם   ָדה  ִתְתַנְשאּו ָכל־ָהעֵּ ּוַמדּוַע  ְיהָוה  ּוְבתֹוָכם  ְקֹדִשים 

 ְיהָוה׃ ַעל־ְקַהל 

https://adilsoncardoso.com/
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 ַוִיְשַמע ֹמֶשה ַוִיֹפל ַעל־ָפָניו׃  4

אֹמר ֹבֶקר ְוֹיַדע ְיהָוה   5 ר ֶאל־ֹקַרח ְוֶאל־ָכל־ֲעָדתֹו לֵּ ַוְיַדבֵּ

ת ֲאֶשר   ָליו ְואֵּ ִיְבַחר־ֶאת־ֲאֶשר־לֹו ְוֶאת־ַהָקדֹוש ְוִהְקִריב אֵּ

ָליו׃  בֹו ַיְקִריב אֵּ

 ח ְוָכל־ֲעָדתֹו׃ זֹאת ֲעשּו ְקחּו־ָלֶכם ַמְחתֹות ֹקַר  6

יֶהן ְקֹטֶרת ִלְפנֵּי ְיהָוה ָמָחר ְוָהָיה   7 ש ְוִשימּו ֲעלֵּ ן אֵּ ּוְתנּו ָבהֵּ

ִוי׃  ָהִאיש ֲאֶשר־ִיְבַחר ְיהָוה הּוא ַהָקדֹוש ַרב־ָלֶכם ְבנֵּי לֵּ

ִוי׃ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל 8  ־ֹקַרח ִשְמעּו־ָנא ְבנֵּי לֵּ

ֱאֹל   9 ִכי־ִהְבִדיל  ִמֶכם  ֲעַדת ַהְמַעט  מֵּ ֶאְתֶכם  ל  ִיְשָראֵּ י  הֵּ

ִמְשַכן  ִישְ  ֶאת־ֲעֹבַדת  ַלֲעֹבד  ָליו  אֵּ ֶאְתֶכם  ְלַהְקִריב  ל  ָראֵּ

ָדה ְלָשְרָתם׃  ְיהָוה ְוַלֲעֹמד ִלְפנֵּי ָהעֵּ

ְבנֵּ   10 ְוֶאת־ָכל־ַאֶחיָך  ֹאְתָך  ב  ּוִבַקְשֶתם ַוַיְקרֵּ ִאָתְך  ִוי  י־לֵּ

 ַגם־ְכֻהָנה׃

ְוָכל־  11 ַאָתה  ן  ַהֹנָעִדים עַ ָלכֵּ ְוַאֲהֹרן ַמה־ֲעָדְתָך  ל־ְיהָוה 

 הּוא ִכי ִתלֹונּו ָעָליו׃

ֱאִליָאב    12 ְבנֵּי  ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ִלְקרֹא  ֹמֶשה  ַוִיְשַלח 

 ַויֹאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה׃

נּו  ַהְמַעט ִכי    13 ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ַלֲהִמיתֵּ ֶהֱעִליָתנּו מֵּ

ר׃ ַבִמְדָבר ִכי־תִ  ינּו ַגם־ִהְשָתרֵּ ר ָעלֵּ  ְשָתרֵּ
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ַאף לֹא ֶאל־ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ֲהִביֹאָתנּו ַוִתֶתן־ָלנּו   14

ר לֹא ַנֲעֶלה׃ ם ְתַנקֵּ ינֵּי ָהֲאָנִשים ָההֵּ  ַנֲחַלת ָשֶדה ָוָכֶרם ַהעֵּ

ֶאל־  15 ֶפן  ַאל־תֵּ ֶאל־ְיהָוה  ַויֹאֶמר  ְמֹאד  ְלֹמֶשה  ַוִיַחר 

 ֹ ֹעִתי ֶאת־ַאַחד  ִמְנָחָתם ל ֶהם ָנָשאִתי ְולֹא ֲהרֵּ א ֲחמֹור ֶאָחד מֵּ

ֶהם׃  מֵּ

ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ֹקַרח ַאָתה ְוָכל־ֲעָדְתָך ֱהיּו ִלְפנֵּי ְיהָוה    16

ם ְוַאֲהֹרן ָמָחר׃  ַאָתה ָוהֵּ

ִאי  17 ְוִהְקַרְבֶתם ּוְקחּו  ְקֹטֶרת  יֶהם  ֲעלֵּ ּוְנַתֶתם  ַמְחָתתֹו  ש 

אִ  ְיהָוה  ְוַאָתה ִלְפנֵּי  ַמְחֹתת  ּוָמאַתִים  ֲחִמִשים  ַמְחָתתֹו  יש 

 ָתתֹו׃ ְוַאֲהֹרן ִאיש ַמחְ 

יֶהם    18 ש ַוָיִשימּו ֲעלֵּ יֶהם אֵּ ַוִיְקחּו ִאיש ַמְחָתתֹו ַוִיְתנּו ֲעלֵּ

ד ּוֹמֶשה ְוַאֲהֹרן׃ ְקֹטֶרת ַוַיַעְמדּו  ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ֶאת־  19 ֹקַרח  יֶהם  ֲעלֵּ ל  ֹאֶהל  ַוַיְקהֵּ ֶאל־ֶפַתח  ָדה  ָכל־ָהעֵּ

ָדה׃מֹו ד ַויֵָּרא ְכבֹוד־ְיהָוה ֶאל־ָכל־ָהעֵּ   עֵּ

אֹמר׃ 20 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ָדה ַהזֹאת ַוַאַכֶלה 21  ֹאָתם ְכָרַגע׃  ִהָבְדלּו ִמתֹוְך ָהעֵּ

י ָהרּו  22 ל ֱאֹלהֵּ ֹחת ְלָכל־ָבָשר ַוִיְפלּו ַעל־ְפנֵּיֶהם ַויֹאְמרּו אֵּ

דָ    ה ִתְקֹצף׃ָהִאיש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל ָכל־ָהעֵּ

אֹמר׃  23 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ
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ָעלּו ִמָסִביב ְלִמְשַכן־ֹקַרח ָדתָ   24 אֹמר הֵּ ָדה לֵּ ר ֶאל־ָהעֵּ ן ַדבֵּ

 ַוֲאִביָרם׃

ּו ַאֲחָריו ִזְקנֵּי ַוָיָקם ֹמֶשה ַויֵֶּלְך ֶאל־ָדָתן ַוֲאִביָרם ַויְֵּלכ  25

ל׃  ִיְשָראֵּ

י ָהֲאָנִשים    26 לֵּ ַעל ָאהֳּ אֹמר סּורּו ָנא מֵּ ָדה לֵּ ר ֶאל־ָהעֵּ ַוְיַדבֵּ

ֶפן־ִתָספּו  ָלֶהם  ְבָכל־ֲאֶשר  ְוַאל־ִתְגעּו  ֶלה  ָהאֵּ ָהְרָשִעים 

 טֹאָתם׃ ְבָכל־חַ 

ִמָסִביב    27 ַוֲאִביָרם  ָדָתן  ִמְשַכן־ֹקֶרח  ַעל  מֵּ ְוָדָתן ַויֵָּעלּו 

יהֶ  ּוְנשֵּ יֶהם  לֵּ ָאהֳּ ֶפַתח  ִנָצִבים  ָיְצאּו  ּוְבנֵּיֶהם  ַוֲאִביָרם  ם 

 ְוַטָפם׃

ת   28 ְדעּון ִכי־ְיהָוה ְשָלַחִני ַלֲעשֹות אֵּ ַויֹאֶמר ֹמֶשה ְבזֹאת תֵּ

ֶלה ִכי־לֹא ִמִלִבי׃ָכל־ַהַמֲעִשים הָ   אֵּ

ּו  29 ֶלה  אֵּ ְיֻמתּון  ָכל־ָהָאָדם  ָכל־ָהָאָדם  ִאם־ְכמֹות  ְפֻקַדת 

יֶהם לֹא יְ  ד ֲעלֵּ  הָוה ְשָלָחִני׃ִיָפקֵּ

ֶאת־ִפיָה    30 ָהֲאָדָמה  ּוָפְצָתה  ְיהָוה  ִיְבָרא  ְוִאם־ְבִריָאה 

ַחיִ  ְוָיְרדּו  ָלֶהם  ְוֶאת־ָכל־ֲאֶשר  ֹאָתם  ְשֹאָלה  ּוָבְלָעה  ים 

ֶלה ֶאת־ְיהָוה׃   ִויַדְעֶתם ִכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִשים ָהאֵּ

ַוִתָבַקע   31 ֶלה  ָהאֵּ ָכל־ַהְדָבִרים  ת  אֵּ ר  ְלַדבֵּ ְכַכֹּלתֹו  ַוְיִהי 

יֶהם׃   ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַתְחתֵּ
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ת    32 יֶהם ְואֵּ ַוִתְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת־ִפיָה ַוִתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת־ָבתֵּ

ת ָכל־ָהֲרכּוש׃ ָכל־הָ   ָאָדם ֲאֶשר ְלֹקַרח ְואֵּ

ם ְוָכל־ֲאֶשר  33 יֶהם ָלֶהם ַחִיים ְשֹאָלה ַוְתכַ   ַויְֵּרדּו הֵּ ס ֲעלֵּ

 ָהָאֶרץ ַויֹאְבדּו ִמתֹוְך ַהָקָהל׃

יֶהם ָנסּו ְלֹקָלם ִכי ָאְמרּו    34 ל ֲאֶשר ְסִביֹבתֵּ ֶפן־ְוָכל־ִיְשָראֵּ

נּו ָהָאֶרץ׃  ִתְבָלעֵּ

ת ַהֲחִמִשים ּוָמאַתִים    35 ת ְיהָוה ַותֹאַכל אֵּ אֵּ ש ָיְצָאה מֵּ ְואֵּ

י ַהְקֹטֶרת׃ִאיש ַמְקִר    יבֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 17 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶאת־ַהַמְחֹתת   2 ם  ְוָירֵּ ן  ַהֹכהֵּ ֶבן־ַאֲהֹרן  ֶאל־ֶאְלָעָזר    ֱאֹמר 

שּו׃ ה־ָהְלָאה ִכי ָקדֵּ ש ְזרֵּ ָפה ְוֶאת־ָהאֵּ ין ַהְשרֵּ  ִמבֵּ

ֶלה ְבַנפְ   3 ת ַמְחתֹות ַהַחָטִאים ָהאֵּ י אֵּ ֹשָתם ְוָעשּו ֹאָתם ִרֻקעֵּ

ַח ִכי־ִהְקִריֻבם ִלְפנֵּי־ְיהָוה ַוִיְקָדשּו ְוִיְהיּו ַפִחים ִצפּו י ַלִמְזבֵּ

ל׃  ְלאֹות ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ת ַמְחתֹות ַהְנֹחֶשת ֲאֶשר ִהְקִריבּו ַויִ   4 ן אֵּ ַקח ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ַח׃ַהְשֻרִפים ַוְיַרְקעּום ִצפּוי ַלמִ   ְזבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל ְלַמַען ֲאֶשר לֹא־ִיְקַרב ִאיש ָזר ֲאֶשר    5 ִזָכרֹון ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ֹ א־ִיְהֶיה  לֹא ִמֶזַרע ַאֲהֹרן הּוא ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ִלְפנֵּי ְיהָוה ְול

 ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה ְבַיד־ֹמֶשה לֹו׃ 

ְבנֵּי־יִ   6 ָכל־ֲעַדת  וְ ַוִיֹּלנּו  ַעל־ֹמֶשה  ָרת  ִמָמחֳּ ל  ַעל־ְשָראֵּ

אֹמר ַאֶתם ֲהִמֶתם ֶאת־ַעם ְיהָוה׃   ַאֲהֹרן לֵּ

ָדה ַעל־ֹמֶשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַוִיְפנּו  7 ל ָהעֵּ  ֶאל־ֹאֶהל  ַוְיִהי ְבִהָקהֵּ

ד ְוִהנֵּה ִכָסהּו ֶהָעָנן ַויֵָּרא ְכבֹוד ְיהָוה׃  מֹועֵּ

ד׃ַוָיבֹא ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאל־ְפנֵּ  8   י ֹאֶהל מֹועֵּ

אֹמר׃ 9 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ַוִיְפלּו   10 ְכָרַגע  ֹאָתם  ַוֲאַכֶלה  ַהזֹאת  ָדה  ָהעֵּ ִמתֹוְך  ֹרמּו  הֵּ

 ַעל־ְפנֵּיֶהם׃ 

ש    11 ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ַאֲהֹרן ַקח ֶאת־ַהַמְחָתה ְוֶתן־ָעֶליָה אֵּ

ַח ְוִשים ְקֹטֶרת ְוה ַעל ַהִמְזבֵּ ר  מֵּ ָדה ְוַכפֵּ ָרה ֶאל־ָהעֵּ ְך ְמהֵּ ֹולֵּ

ל ַהָנֶגף׃  חֵּ יֶהם ִכי־ָיָצא ַהֶקֶצף ִמִלְפנֵּי ְיהָוה הֵּ  ֲעלֵּ

דִ   12 ַכֲאֶשר  ַאֲהֹרן  ַהָקָהל  ַוִיַקח  ֶאל־תֹוך  ַוָיָרץ  ֹמֶשה  ֶבר 

ר ַעל־ָהָעם׃ ן ֶאת־ַהְקֹטֶרת ַוְיַכפֵּ ל ַהֶנֶגף ָבָעם ַוִיתֵּ חֵּ  ְוִהנֵּה הֵּ

ָפה׃ַיעֲ וַ  13 ָעַצר ַהַמגֵּ ין ַהַחִיים ַותֵּ ִתים ּובֵּ ין־ַהמֵּ  ֹמד בֵּ

ָפה ַאְרָבָעה ָעָשר ֶאֶלף ּושְ   14 ִתים ַבַמגֵּ אֹות ַוִיְהיּו ַהמֵּ ַבע מֵּ

ִתים ַעל־ְדַבר־ֹקַרח׃  ִמְלַבד ַהמֵּ
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ָפה   15 ְוַהַמגֵּ ד  ֹאֶהל מֹועֵּ ֶאל־ֶפַתח  ֶאל־ֹמֶשה  ַאֲהֹרן  ַוָיָשב 

  ָרה׃ֶנֱעצָ 

אֹמר׃  16 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ית ָאב    17 ִאָתם ַמֶטה ַמֶטה ְלבֵּ ל ְוַקח מֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

ָכל־נְ  ת  אֵּ ִאיש מֵּ ַמטֹות  ָעָשר  ְשנֵּים  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ֶהם  ִשיאֵּ

הּו׃  ֶאת־ְשמֹו ִתְכֹתב ַעל־ַמטֵּ

עַ   18 ִתְכֹתב  ַאֲהֹרן  ם  שֵּ ת  ֶאָחד  ְואֵּ ַמֶטה  ִכי  ִוי  לֵּ ה  ל־ַמטֵּ

ית ֲאבֹוָתם׃לְ   רֹאש בֵּ

ד    19 ִאָּועֵּ דּות ֲאֶשר  ד ִלְפנֵּי ָהעֵּ ָלֶכם ְוִהַנְחָתם ְבֹאֶהל מֹועֵּ

 ָשָמה׃

ַוֲהִשֹכִתי   20 ִיְפָרח  הּו  ַמטֵּ ֶאְבַחר־בֹו  ֲאֶשר  ָהִאיש  ְוָהָיה 

יֶכם׃ ם ַמִליִנם ֲעלֵּ ל ֲאֶשר הֵּ ָעַלי ֶאת־ְתֻלנֹות ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  מֵּ

יֶהם    21 ָליו ָכל־ְנִשיאֵּ ל ַוִיְתנּו אֵּ ר ֹמֶשה ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַוְיַדבֵּ

ְלָנִשיא אֶ  ְלנָ ַמֶטה  ַמֶטה  ְשנֵּים  ָחד  ֲאֹבָתם  ית  ְלבֵּ ֶאָחד  ִשיא 

ה ַאֲהֹרן ְבתֹוְך ַמטֹוָתם׃  ָעָשר ַמטֹות ּוַמטֵּ

ֻדת׃  22  ַוַיַנח ֹמֶשה ֶאת־ַהַמֹטת ִלְפנֵּי ְיהָוה ְבֹאֶהל ָהעֵּ

דּות ְוִהנֵּה ָפַרח   23 ָרת ַוָיבֹא ֹמֶשה ֶאל־ֹאֶהל ָהעֵּ ַוְיִהי ִמָמחֳּ

ה־ַאֲהֹרן ִוי וַ   ַמטֵּ ית לֵּ ִדים׃ ְלבֵּ ץ ִציץ ַוִיְגֹמל ְשקֵּ א ֶפַרח ַוָיצֵּ  ֹיצֵּ

ֶאל־ָכל־ְבנֵּי    24 ְיהָוה  ִמִלְפנֵּי  ֶאת־ָכל־ַהַמֹטת  ֹמֶשה  א  ַוֹיצֵּ

הּו׃ ל ַוִיְראּו ַוִיְקחּו ִאיש ַמטֵּ   ִיְשָראֵּ
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ִלְפנֵּי    25 ַאֲהֹרן  ה  ֶאת־ַמטֵּ ב  ָהשֵּ ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ְלִמְשֶמֶר ָהעֵּ  ָעַלי  דּות  מֵּ ְתלּוֹנָתם  ּוְתַכל  ִלְבנֵּי־ֶמִרי  ְלאֹות  ת 

 ְולֹא ָיֻמתּו׃

ן ָעָשה׃  26   ַוַיַעש ֹמֶשה ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֹאתֹו כֵּ

ן ָגַוְענּו ָאַבְדנּו   27 אֹמר הֵּ ל ֶאל־ֹמֶשה לֵּ ַויֹאְמרּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ֻכָלנּו ָאַבְדנּו׃ 

ַהקָ   28 אֶ ֹכל  ב  ַהָקרֵּ ב  ַתְמנּו רֵּ ַהִאם  ָימּות  ְיהָוה  ל־ִמְשַכן 

  ִלְגֹוַע׃

 

Números Capítulo 18 

ִאָתְך    1 ית־ָאִביָך  ּובֵּ ּוָבֶניָך  ַאָתה  ֶאל־ַאֲהֹרן  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ִתְשאּו ֶאת־ֲעֹון ַהִמְקָדש ְוַאָתה ּוָבֶניָך ִאָתְך ִתְשאּו ֶאת־ֲעֹון 

 ְכֻהַנְתֶכם׃ 

ב ִאָתְך ְוִיָלוּו ְוַגם ֶאת־ַאחֶ   2 ֶבט ָאִביָך ַהְקרֵּ ִוי שֵּ ה לֵּ יָך ַמטֵּ

ֻדת׃   ָעֶליָך ִויָשְרתּוָך ְוַאָתה ּוָבֶניָך ִאָתְך ִלְפנֵּי ֹאֶהל ָהעֵּ

י    3 ֶאל־ְכלֵּ ַאְך  ָכל־ָהֹאֶהל  ּוִמְשֶמֶרת  ִמְשַמְרְתָך  ְוָשְמרּו 

ִיְקָרב לֹא  ַח  ְוֶאל־ַהִמְזבֵּ ְולֹא־ָיֻמתּוַהֹקֶדש  ַגם־ ּו  ם  ַגם־הֵּ  

 ַאֶתם׃

ד ְלֹכל ֲעֹבַדת   4 ְוִנְלוּו ָעֶליָך ְוָשְמרּו ֶאת־ִמְשֶמֶרת ֹאֶהל מֹועֵּ

יֶכם׃  ָהֹאֶהל ְוָזר לֹא־ִיְקַרב ֲאלֵּ
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ַח    5 ַהִמְזבֵּ ִמְשֶמֶרת  ת  ְואֵּ ַהֹקֶדש  ִמְשֶמֶרת  ת  אֵּ ּוְשַמְרֶתם 

ל׃ְולֹא־ִיְהֶיה עֹוד ֶקֶצף ַעל־ְבנֵּי יִ   ְשָראֵּ

ל  ַואֲ   6 יֶכם ַהְלִוִים ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִני ִהנֵּה ָלַקְחִתי ֶאת־ֲאחֵּ

ד׃   ָלֶכם ַמָתָנה ְנֻתִנים ַליהָוה ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ

ְלָכל־ְדַבר   7 ֶאת־ְכֻהַנְתֶכם  ִתְשְמרּו  ִאְתָך  ּוָבֶניָך  ְוַאָתה 

ית ַלפָ  ַח ּוְלִמבֵּ ן ֶאת־ ֹרֶכת ַוֲעַבדְ ַהִמְזבֵּ ֶתם ֲעֹבַדת ַמָתָנה ֶאתֵּ

ב יּוָמת׃   ְכֻהַנְתֶכם ְוַהָזר ַהָקרֵּ

ר ְיהָוה ֶאל־ַאֲהֹרן ַוֲאִני ִהנֵּה ָנַתִתי ְלָך ֶאת־ִמְשֶמֶרת   8 ַוְיַדבֵּ

ְלָמְשָחה   ְנַתִתים  ְלָך  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י  ְלָכל־ָקְדשֵּ ְתרּוֹמָתי 

 ָלם׃ּוְלָבֶניָך ְלָחק־עֹו 

ָכל־ָקְרָבָנם ֶזה־ִיהְ   9 ש  ִמן־ָהאֵּ ָדִשים  ַהקֳּ ִמֹקֶדש  ְלָך  ֶיה 

ְלָכל־ִמְנָחָתם ּוְלָכל־ַחָטאָתם ּוְלָכל־ֲאָשָמם ֲאֶשר ָיִשיבּו ִלי  

 ֹקֶדש ָקָדִשים ְלָך הּוא ּוְלָבֶניָך׃

ֹקֶדש   10 ֹאתֹו  יֹאַכל  ָכל־ָזָכר  תֹאֲכֶלנּו  ָדִשים  ַהקֳּ ְבֹקֶדש 

 ִיְהֶיה־ָלְך׃ 

ְלָך    11 ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ְלָכל־ְתנּוֹפת  ַמָתָנם  ְתרּוַמת  ְוֶזה־ְלָך 

ָכל־ָטהֹור  ְלָחק־עֹוָלם  ִאְתָך  ְוִלְבֹנֶתיָך  ּוְלָבֶניָך  ְנַתִתים 

יְתָך יֹאַכל ֹאתֹו׃   ְבבֵּ

אִשיָתם    12 ֶלב ִתירֹוש ְוָדָגן רֵּ ֶלב ִיְצָהר ְוָכל־חֵּ ֲאֶשר־ ֹכל חֵּ

 ָך ְנַתִתים׃ִיְתנּו ַליהָוה לְ 
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י ָכל־ֲאֶשר ְבַאְרָצם ֲאֶשר־ָיִביאּו ַליהָוה ְלָך ִיְהֶיה    13 ִבכּורֵּ

יְתָך יֹאֲכֶלנו׃  ָכל־ָטהֹור ְבבֵּ

ל ְלָך ִיְהֶיה ׃ 14 ֶרם ְבִיְשָראֵּ  ָכל־חֵּ

ָאָדם  ָכל־ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל־ָבָשר ֲאֶשר־ַיְקִריבּו ַליהָוה בָ   15

ָמה ִיְהֶיה ת  ּוַבְבהֵּ ת ְבכֹור ָהָאָדם ְואֵּ ־ָלְך ַאְך ָפֹדה ִתְפֶדה אֵּ

ָאה ִתְפֶדה׃ ָמה ַהְטמֵּ  ְבכֹור־ַהְבהֵּ

ֶשת ְשָקִלים    16 ּוְפדּוָיו ִמֶבן־ֹחֶדש ִתְפֶדה ְבֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחמֵּ

ָרה הּוא׃  ְבֶשֶקל ַהֹקֶדש ֶעְשִרים גֵּ

ז לֹא ִתְפֶדה ־שֹור אֹו־ְבכֹור ֶכֶשב  ַאְך ְבכֹור  17 אֹו־ְבכֹור עֵּ

ַח ְוֶאת־ֶחְלָבם ַתְקִטיר  ם ֶאת־ָדָמם ִתְזֹרק ַעל־ַהִמְזבֵּ ֹקֶדש הֵּ

יַח ִניֹחַח ַליהָוה׃   ִאֶשה ְלרֵּ

ְלָך    18 ַהָיִמין  ּוְכשֹוק  ַהְתנּוָפה  ַכֲחזֵּה  ִיְהֶיה־ָלְך  ּוְבָשָרם 

 ִיְהֶיה׃ 

ָדִשים ֲאֶשר יָ ֹכל ְתרּו  19 ל ַליהָוה  ֹמת ַהקֳּ ִרימּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ֶמַלח   ְבִרית  ְלָחק־עֹוָלם  ִאְתָך  ְוִלְבֹנֶתיָך  ּוְלָבֶניָך  ְלָך  ָנַתִתי 

 עֹוָלם ִהוא ִלְפנֵּי ְיהָוה ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְך׃ 

ֶלק לֹא־  20 ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ַאֲהֹרן ְבַאְרָצם לֹא ִתְנָחל ְוחֵּ

ל׃ְהֶיה ְלָך ְבתֹוָכם ֲאנִ יִ    י ֶחְלְקָך ְוַנֲחָלְתָך ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֶלף    21 ל ְלַנֲחָלה חֵּ ר ְבִיְשָראֵּ ִוי ִהנֵּה ָנַתִתי ָכל־ַמֲעשֵּ ְוִלְבנֵּי לֵּ

ד׃ ם ֹעְבִדים ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ  ֲעֹבָדָתם ֲאֶשר־הֵּ
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ל    22 ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  עֹוד  את ְולֹא־ִיְקְרבּו  ָלשֵּ ד  מֹועֵּ ֶאל־ֹאֶהל 

 ְטא ָלמּות׃ חֵּ 

ם ִיְשאּו ֲעֹוָנם    23 ד ְוהֵּ ִוי הּוא ֶאת־ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹועֵּ ְוָעַבד ַהלֵּ

ל לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה׃ יֶכם ּוְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ

ל ֲאֶשר ָיִרימּו ַליהָוה תְ   24 רּוָמה ִכי ֶאת־ַמְעַשר ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ל    ָנַתִתי ַלְלִוִים  ן ָאַמְרִתי ָלֶהם ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְלַנֲחָלה ַעל־כֵּ

  לֹא ִיְנֲחלּו ַנֲחָלה׃

אֹמר׃  25 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ת ְבנֵּי־  26 אֵּ ֶהם ִכי־ִתְקחּו מֵּ ר ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְוֶאל־ַהְלִוִים ְתַדבֵּ

ֶאת־ַהַמֲעשֵּ  ל  מֵּ ִיְשָראֵּ ָלֶכם  ָנַתִתי  ֲאֶשר  ְבַנֲחַלְתֶכם  ר  ִאָתם 

׃ ר ִמן־ַהַמֲעשֵּ ֹמֶתם ִמֶמנּו ְתרּוַמת ְיהָוה ַמֲעשֵּ  ַוֲהרֵּ

ָאה ִמן־  27 ְוַכְמלֵּ ַכָדָגן ִמן־ַהֹגֶרן  ְוֶנְחַשב ָלֶכם ְתרּוַמְתֶכם 

 ַהָיֶקב׃

ַמְעְשרֹ   28 ִמֹכל  ְיהָוה  ְתרּוַמת  ַגם־ַאֶתם  ָתִרימּו  ן  יֶכם כֵּ תֵּ

מֵּ  ִתְקחּו  ֶאת־ְתרּוַמת ֲאֶשר  ִמֶמנּו  ּוְנַתֶתם  ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ת  אֵּ

ן׃  ְיהָוה ְלַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ִמָכל־  29 ְיהָוה  ָכל־ְתרּוַמת  ת  אֵּ ָתִרימּו  יֶכם  ַמְתֹנתֵּ ִמֹכל 

 ֶחְלבֹו ֶאת־ִמְקְדשֹו ִמֶמנּו׃ 

ֶאת־חֶ   30 ַבֲהִריְמֶכם  ֶהם  ֲאלֵּ ְוֶנְחשַ ְוָאַמְרָת  ִמֶמנּו  ב  ְלבֹו 

 ַלְלִוִים ִכְתבּוַאת ֹגֶרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב׃ 
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יְתֶכם ִכי־ָשָכר הּוא   31 ַוֲאַכְלֶתם ֹאתֹו ְבָכל־ָמקֹום ַאֶתם ּובֵּ

ד׃ ֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְבֹאֶהל מֹועֵּ  ָלֶכם חֵּ

ִמֶמנּו   32 ֶאת־ֶחְלבֹו  ַבֲהִריְמֶכם  ְטא  חֵּ ָעָליו   ְולֹא־ִתְשאּו 

י ְבנֵּי־ִישְ  ל לֹא ְתַחְללּו ְולֹא ָתמּותּו׃ְוֶאת־ָקְדשֵּ  ָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 19 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן לֵּ  פ ַוְיַדבֵּ

ר ֶאל־ְבנֵּי    2 אֹמר ַדבֵּ זֹאת ֻחַקת ַהתֹוָרה ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה לֵּ

ָפָרה   ֶליָך  אֵּ ְוִיְקחּו  ל  ין־בָ ִיְשָראֵּ אֵּ ֲאֶשר  ְתִמיָמה  ּה  ֲאֻדָמה 

 מּום ֲאֶשר לֹא־ָעָלה ָעֶליָה ֹעל׃ 

ן ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל־ִמחּוץ    3 ּוְנַתֶתם ֹאָתּה ֶאל־ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

 ַלַמֲחֶנה ְוָשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו׃

ן ִמָדָמּה ְבֶאְצָבעֹו ְוִהָזה ֶאל־ֹנַכח ְפנֵּ   4 י  ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ד ִמָדָמּה ֶשַבע   ְפָעִמים׃ ֹאֶהל־מֹועֵּ

ְוֶאת־   5 ְוֶאת־ְבָשָרּה  ֶאת־ֹעָרּה  יָניו  ְלעֵּ ֶאת־ַהָפָרה  ְוָשַרף 

 ָדָמּה ַעל־ִפְרָשּה ִיְשֹרף׃

זֹוב ּוְשִני תֹוָלַעת ְוִהְשִליְך ֶאל־  6 ץ ֶאֶרז ְואֵּ ן עֵּ ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ַפת ַהָפָרה׃  תֹוְך ְשרֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ן ְוָרַחץ ְבָשרְוִכֶבס בְ   7 ֹו ַבַמִים ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל־ָגָדיו ַהֹכהֵּ

ן ַעד־ָהָעֶרב׃  א ַהֹכהֵּ  ַהַמֲחֶנה ְוָטמֵּ

ַבָמִים   8 ְבָשרֹו  ְוָרַחץ  ַבַמִים  ְבָגָדיו  ס  ְיַכבֵּ ֹאָתּה  ף  ְוַהֹשרֵּ

א ַעד־ָהָעֶרב׃  ְוָטמֵּ

ֶפר ַהָפָרה ְוִהִניחַ   9 ת אֵּ  ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה  ְוָאַסף ִאיש ָטהֹור אֵּ

ָטה י  ְבָמקֹום  ְלמֵּ ְלִמְשֶמֶרת  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ַלֲעַדת  ְוָהְיָתה  ֹור 

 ִנָדה ַחָטאת ִהוא׃

ַעד־  10 א  ְוָטמֵּ ֶאת־ְבָגָדיו  ַהָפָרה  ֶפר  ֶאת־אֵּ ף  ָהֹאסֵּ ְוִכֶבס 

ְלֻחַקת  ְבתֹוָכם  ַהָגר  ר  ְוַלגֵּ ל  ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּי  ְוָהְיָתה  ָהָעֶרב 

 ׃עֹוָלם 

ת ְלָכל־ֶנֶפש 11 ַע ְבמֵּ א ִשְבַעת ָיִמים׃ַהֹנגֵּ   ָאָדם ְוָטמֵּ

הּוא ִיְתַחָטא־בֹו ַביֹום ַהְשִליִשי ּוַביֹום ַהְשִביִעי ִיְטָהר    12

 ְוִאם־לֹא ִיְתַחָטא ַביֹום ַהְשִליִשי ּוַביֹום ַהְשִביִעי לֹא ִיְטָהר׃

ת    13 ַע ְבמֵּ ַחָטא  ְבֶנֶפש ָהָאָדם ֲאֶשר־ָימּות ְולֹא ִיתְ ָכל־ַהֹנגֵּ

ל ִכי   ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמִיְשָראֵּ א  ֶאת־ִמְשַכן ְיהָוה ִטמֵּ

א ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו׃ י ִנָדה לֹא־ֹזַרק ָעָליו ָטמֵּ  מֵּ

זֹאת ַהתֹוָרה ָאָדם ִכי־ָימּות ְבֹאֶהל ָכל־ַהָבא ֶאל־ָהֹאֶהל    14

 ִמים׃ ְוָכל־ֲאֶשר ָבֹאֶהל ִיְטָמא ִשְבַעת יָ 

א הּוא׃   15 ין־ָצִמיד ָפִתיל ָעָליו ָטמֵּ  ְוֹכל ְכִלי ָפתּוַח ֲאֶשר אֵּ
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ת אֹו־  16 ְוֹכל ֲאֶשר־ִיַגע ַעל־ְפנֵּי ַהָשֶדה ַבֲחַלל־ֶחֶרב אֹו ְבמֵּ

 ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ִשְבַעת ָיִמים׃ 

ְוָנַתןְוָלְקחּו לַ   17 ַפת ַהַחָטאת  ֲעַפר ְשרֵּ א מֵּ ָעָליו ַמִים    ָטמֵּ

 ַחִיים ֶאל־ֶכִלי׃ 

זֹוב ְוָטַבל ַבַמִים ִאיש ָטהֹור ְוִהָזה ַעל־ָהֹאֶהל    18 ְוָלַקח אֵּ

ַע  ְוַעל־ַהֹנגֵּ ָהיּו־ָשם  ֲאֶשר  ְוַעל־ַהְנָפשֹות  ִלים  ְוַעל־ָכל־ַהכֵּ

ת אֹו בַ   ָקֶבר׃ ַבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבמֵּ

א ַביֹום ַהְשִליִשי ּוַביֹום ַהְשִביִעי  ְוִהָזה ַהָטֹהר ַעל־ַהָטמֵּ   19

ר   ְוָטהֵּ ַבַמִים  ְוָרַחץ  ְבָגָדיו  ְוִכֶבס  ַהְשִביִעי  ַביֹום  ְוִחְטאֹו 

 ָבָעֶרב׃ 

ְוִאיש ֲאֶשר־ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָטא ְוִנְכְרָתה ַהֶנֶפש ַהִהוא    20

ִטמֵּ ִמתֹוְך ְיהָוה  ֶאת־ִמְקַדש  ִכי  ַהָקָהל  לֹא־ֹזַרק   ִנָדה  י  מֵּ א 

א הּוא׃   ָעָליו ָטמֵּ

ס ְבָגָדיו   21 י־ַהִנָדה ְיַכבֵּ ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַקת עֹוָלם ּוַמזֵּה מֵּ

י ַהִנָדה ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב׃  ַע ְבמֵּ  ְוַהֹנגֵּ

א ִיְטָמא  22 ְוַהֶנֶפש ַהֹנַגַעת ִתְטָמא   ְוֹכל ֲאֶשר־ִיַגע־בֹו ַהָטמֵּ

  ֶרב׃ַעד־ָהעָ 
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Números Capítulo 20 

ָדה ִמְדַבר־ִצן ַבֹחֶדש ָהִראשֹון   1 ל ָכל־ָהעֵּ ַוָיֹבאּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ר ָשם׃ ש ַוָתָמת ָשם ִמְרָים ַוִתָקבֵּ  ַויֵֶּשב ָהָעם ְבָקדֵּ

ָדה  2  ַוִיָקֲהלּו ַעל־ֹמֶשה ְוַעל־ַאֲהֹרן׃ ְולֹא־ָהָיה ַמִים ָלעֵּ

ָהָעם  3 ִבְגַוע   ַוָיֶרב  ָגַוְענּו  ְולּו  אֹמר  לֵּ ַויֹאְמרּו  ִעם־ֹמֶשה 

ינּו ִלְפנֵּי ְיהָוה׃  ַאחֵּ

ָלמּות    4 ַהֶזה  ֶאל־ַהִמְדָבר  ְיהָוה  ֶאת־ְקַהל  אֶתם  ֲהבֵּ ְוָלָמה 

נּו׃   ָשם ֲאַנְחנּו ּוְבִעירֵּ

ִמְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל־ַהָמקֹום ָהָרע ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו מִ   5

ָנה ְוֶגֶפן ְוִרמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְשתֹות׃ַהֶזה   לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתאֵּ

ד   6 מֹועֵּ ֹאֶהל  ֶאל־ֶפַתח  ַהָקָהל  ִמְפנֵּי  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶשה  ַוָיבֹא 

יֶהם׃   ַוִיְפלּו ַעל־ְפנֵּיֶהם ַויֵָּרא ְכבֹוד־ְיהָוה ֲאלֵּ

אֹמר׃ 7 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶאת־ַהמַ   8 ָאִחיָך  ַקח  ְוַאֲהֹרן  ַאָתה  ָדה  ֶאת־ָהעֵּ ל  ְוַהְקהֵּ ֶטה 

ָלֶהם   אָת  ְוהֹוצֵּ יָמיו  מֵּ ְוָנַתן  ינֵּיֶהם  ְלעֵּ ֶאל־ַהֶסַלע  ְוִדַבְרֶתם 

ָדה ְוֶאת־ְבִעיָרם׃  ַמִים ִמן־ַהֶסַלע ְוִהְשִקיָת ֶאת־ָהעֵּ

 ה ֶאת־ַהַמֶטה ִמִלְפנֵּי ְיהָוה ַכֲאֶשר ִצָּוהּו׃ַוִיַקח ֹמשֶ  9

ַוַיְקִהלּו ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ֶאת־ַהָקָהל ֶאל־ְפנֵּי ַהָסַלע ַויֹאֶמר    10

 ָלֶהם ִשְמעּו־ָנא ַהֹמִרים ֲהִמן־ַהֶסַלע ַהֶזה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים׃
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בְ   11 ֶאת־ַהֶסַלע  ַוַיְך  ֶאת־ָידֹו  ֹמֶשה  ַפֲעָמִים  ַוָיֶרם  הּו  ַמטֵּ

ְשתְ  ָדה ּוְבִעיָרם׃ַויְֵּצאּו ַמִים ַרִבים ַותֵּ    ָהעֵּ

ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ַיַען לֹא־ֶהֱאַמְנֶתם ִבי    12

ן לֹא ָתִביאּו ֶאת־ַהָקָהל   ל ָלכֵּ ינֵּי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִני ְלעֵּ ְלַהְקִדישֵּ

 ַתִתי ָלֶהם׃ַהֶזה ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־נָ 

ְבנֵּי־  13 ֲאֶשר־ָרבּו  ְמִריָבה  י  מֵּ ָמה  ֶאת־ְיהָוה  הֵּ ל  ִיְשָראֵּ

ש ָבם׃   ַוִיָקדֵּ

ש ֶאל־ֶמֶלְך ֱאדֹום ֹכה ָאַמר   14 ַוִיְשַלח ֹמֶשה ַמְלָאִכים ִמָקדֵּ

ת ָכל־ַהְתָלָאה ֲאֶשר ְמָצָאְתנּו׃ ל ַאָתה ָיַדְעָת אֵּ  ָאִחיָך ִיְשָראֵּ

ָיִמים ַויְֵּר   15 ְבִמְצַרִים  ַונֵֶּשב  ִמְצַרְיָמה  ינּו  ֲאֹבתֵּ ַרִבים    דּו 

ינּו׃  עּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבתֵּ  ַוָירֵּ

נּו    16 ַוֹיִצאֵּ ַמְלָאְך  ַוִיְשַלח  נּו  ֹקלֵּ ַוִיְשַמע  ֶאל־ְיהָוה  ַוִנְצַעק 

ה ְגבּוֶלָך׃ ש ִעיר ְקצֵּ  ִמִמְצָרִים ְוִהנֵּה ֲאַנְחנּו ְבָקדֵּ

ּוְבֶכֶרם  ַנעְ   17 ְבָשֶדה  ַנֲעֹבר  לֹא  ְבַאְרֶצָך  ְולֹא ְבָרה־ָנא 

ְך לֹא ִנֶטה ָיִמין ּוְשמֹאול ַעד  ר ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך נֵּלֵּ י ְבאֵּ ִנְשֶתה מֵּ

 ֲאֶשר־ַנֲעֹבר ְגבּוֶלָך׃

א    18 צֵּ אֵּ ֶפן־ַבֶחֶרב  ִבי  ַתֲעֹבר  לֹא  ֱאדֹום  ָליו  אֵּ ַויֹאֶמר 

 ִלְקָראֶתָך׃
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ל ַבְמִסָלה ַנֲעֶלה ְוִאם־מֵּ ַויֹאְמר  19 ָליו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ יֶמיָך  ּו אֵּ

ְבַרְגַלי  ין־ָדָבר  אֵּ ַרק  ִמְכָרם  ְוָנַתִתי  ּוִמְקַני  ֲאִני  ִנְשֶתה 

 ֶאֱעֹבָרה׃

ד ּוְבָיד   20 א ֱאדֹום ִלְקָראתֹו ְבַעם ָכבֵּ ַויֹאֶמר לֹא ַתֲעֹבר ַויֵּצֵּ

 ֲחָזָקה׃

ן ֱאדֹום ְנֹתן אֶ   21 ל  ַוְיָמאֵּ ל ֲעֹבר ִבְגֻבלֹו ַויֵּט ִיְשָראֵּ ת־ִיְשָראֵּ

ָעָלי   ו׃מֵּ

ָדה ֹהר ָהָהר׃ 22 ל ָכל־ָהעֵּ ש ַוָיֹבאּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ  ַוִיְסעּו ִמָקדֵּ

ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ְוֶאל־ַאֲהֹרן ְבֹהר ָהָהר ַעל־ְגבּול    23

אֹמר׃   ֶאֶרץ־ֱאדֹום לֵּ

ֶאל־ַעָמי  24 ַאֲהֹרן  ף  ֲאֶשר יֵָּאסֵּ ֶאל־ָהָאֶרץ  ָיבֹא  לֹא  ִכי  ו 

י ְמִריָבה׃ ָנַתִתי ִלְבנֵּי ִישְ  ל ַעל ֲאֶשר־ְמִריֶתם ֶאת־ִפי ְלמֵּ  ָראֵּ

 ַקח ֶאת־ַאֲהֹרן ְוֶאת־ֶאְלָעָזר ְבנֹו ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר׃ 25

ְוִהְלַבְשָתם    26 ט ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ְבָגָדיו  ֶאת־ֶאְלָעָזר  ְוַהְפשֵּ

ת ָשם׃ ף ּומֵּ  ְבנֹו ְוַאֲהֹרן יֵָּאסֵּ

ינֵּי  ַוַיַעש ֹמֶשה ַכֲאשֶ   27 ר ִצָּוה ְיהָוה ַוַיֲעלּו ֶאל־ֹהר ָהָהר ְלעֵּ

ָדה׃  ָכל־ָהעֵּ

ש ֹאָתם ֶאת־  28 ט ֹמֶשה ֶאת־ַאֲהֹרן ֶאת־ְבָגָדיו ַוַיְלבֵּ ַוַיְפשֵּ

ָשם   ַאֲהֹרן  ַוָיָמת  ְבנֹו  ֹמֶשה ֶאְלָעָזר  ַויֵֶּרד  ָהָהר  ְברֹאש 

 ְוֶאְלָעָזר ִמן־ָהָהר׃ 
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כִ   29 ָדה  ָכל־ָהעֵּ ֶאת־ַאֲהֹרן  ַוִיְראּו  ַוִיְבכּו  ַאֲהֹרן  ָגַוע  י 

ל׃  ית ִיְשָראֵּ  ְשֹלִשים יֹום ֹכל בֵּ
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Números Capítulo 21 

ב ַהֶנֶגב ִכי ָבא ִישְ   1 ל ֶדֶרְך ַוִיְשַמע ַהְכַנֲעִני ֶמֶלְך־ֲעָרד ֹישֵּ ָראֵּ

ל ַוִיְשְב ִמֶמנּו ֶשִבי׃  ָהֲאָתִרים ַוִיָלֶחם ְבִיְשָראֵּ

ן ֶאת־ָהָעם    2 ל ֶנֶדר ַליהָוה ַויֹאַמר ִאם־ָנֹתן ִתתֵּ ַוִיַדר ִיְשָראֵּ

יֶהם׃  ַהֶזה ְבָיִדי ְוַהֲחַרְמִתי ֶאת־ָערֵּ

ֶאת־  3 ן  ַוִיתֵּ ל  ִיְשָראֵּ ְבקֹול  ְיהָוה  ם  ַוִיְשַמע  ַוַיֲחרֵּ ַהְכַנֲעִני 

ם־ַהָמקֹום ָחְרָמה׃ יֶהם ַוִיְקָרא שֵּ   ֶאְתֶהם ְוֶאת־ָערֵּ

ֱאדֹום   4 ִלְסֹבב ֶאת־ֶאֶרץ  ַים־סּוף  ֶדֶרְך  ָהָהר  ֹהר  ַוִיְסעּו מֵּ

 ַוִתְקַצר ֶנֶפש־ָהָעם ַבָדֶרְך׃

אֹלִהים ּוְבֹמֶשה ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַריִ   5 ר ָהָעם בֵּ ם  ַוְיַדבֵּ

נּו ָקָצה ַבֶלֶחם   ין ַמִים ְוַנְפשֵּ ין ֶלֶחם ְואֵּ ָלמּות ַבִמְדָבר ִכי אֵּ

ל׃הַ   ְקֹלקֵּ

ת ַהְנָחִשים ַהְשָרִפים ַוְיַנְשכּו ֶאת־  6 ַוְיַשַלח ְיהָוה ָבָעם אֵּ

ל׃  ָהָעם ַוָיָמת ַעם־ָרב ִמִיְשָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ַויֹאְמרּו ָחָטאנּו    7 ִכי־ִדַבְרנּו ַביהָוה ַוָיבֹא ָהָעם ֶאל־ֹמֶשה 

ֶאת־ַהנָ  ינּו  ָעלֵּ מֵּ ר  ְוָיסֵּ ֶאל־ְיהָוה  ל  ִהְתַפלֵּ ל  ָוָבְך  ַוִיְתַפלֵּ ָחש 

 ֹמֶשה ְבַעד ָהָעם׃

ה ְלָך ָשָרף ְוִשים ֹאתֹו ַעל־נֵּס   8 ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ֲעשֵּ

 ְוָהָיה ָכל־ַהָנשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי׃

הּו ַעל־ַהנֵּס ְוָהָיה ִאם־ָנַשְך  ַוַיַעש ֹמשֶ   9 ה ְנַחש ְנֹחֶשת ַוְיִשמֵּ

 ְוִהִביט ֶאל־ְנַחש ַהְנֹחֶשת ָוָחי׃   ַהָנָחש ֶאת־ִאיש

ל ַוַיֲחנּו ְבֹאֹבת׃ 10  ַוִיְסעּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֹאֹבת ַוַיֲחנּו ְבִעיֵּי ָהֲעָבִרים ַבִמְדָבר ֲאֶשר ַעל־   11 ַוִיְסעּו מֵּ

 נֵּי מֹוָאב ִמִמְזַרח ַהָשֶמש׃פְ 

 ִמָשם ָנָסעּו ַוַיֲחנּו ְבַנַחל ָזֶרד׃ 12

א    13 ַהֹיצֵּ ַבִמְדָבר  ֲאֶשר  ַאְרנֹון  ֶבר  עֵּ מֵּ ַוַיֲחנּו  ָנָסעּו  ִמָשם 

ין  ּובֵּ מֹוָאב  ין  בֵּ מֹוָאב  ְגבּול  ַאְרנֹון  ִכי  ָהֱאֹמִרי  ִמְגבּול 

 ָהֱאֹמִרי׃

יֵָּאַמר  14 ן  ְבסּוָפה   ַעל־כֵּ ב  ֶאת־ָוהֵּ ְיהָוה  ִמְלֲחֹמת  ֶפר  ְבסֵּ

 ְוֶאת־ַהְנָחִלים ַאְרנֹון׃ 

ִלְגבּול ְואֶ   15 ְוִנְשַען  ָער  ְלֶשֶבת  ָנָטה  ֲאֶשר  ַהְנָחִלים  ֶשד 

 מֹוָאב׃

ר ֲאֶשר ָאַמר ְיהָוה ְלֹמֶשה ֱאֹסף    16 ָרה ִהוא ַהְבאֵּ ּוִמָשם ְבאֵּ

  ׃ֶאת־ָהָעם ְוֶאְתָנה ָלֶהם ָמִים 
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ֱענּו־  17 ר  ְבאֵּ ֲעִלי  ַהזֹאת  ֶאת־ַהִשיָרה  ל  ִיְשָראֵּ ָיִשיר  ָאז 

 ָלּה׃

ק בְ   18 ִבְמֹחקֵּ ָהָעם  י  ְנִדיבֵּ ָכרּוָה  ָשִרים  ֲחָפרּוָה  ר  אֵּ

 ְבִמְשֲעֹנָתם ּוִמִמְדָבר ַמָתָנה׃ 

ל ָבמֹות׃  19 ל ּוִמַנֲחִליאֵּ  ּוִמַמָתָנה ַנֲחִליאֵּ

ַהִפְסָגה    20 רֹאש  מֹוָאב  ה  ִבְשדֵּ ֲאֶשר  ַהַגְיא  ּוִמָבמֹות 

  ְוִנְשָקָפה ַעל־ְפנֵּי ַהְיִשיֹמן׃

ֶמֶלְך־ָהֱאֹמִרי    21 ֶאל־ִסיֹחן  ַמְלָאִכים  ל  ִיְשָראֵּ ַוִיְשַלח 

אֹמר׃  לֵּ

י   22 ֶאְעְבָרה ְבַאְרֶצָך לֹא ִנֶטה ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם לֹא ִנְשֶתה מֵּ

ר בְ  ְך ַעד ֲאֶשר־ַנֲעֹבר ְגֻבֶלָך׃ְבאֵּ  ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך נֵּלֵּ

ל ֲעֹבר ִבגְ   23 ַוֶיֱאֹסף ִסיֹחן  ְולֹא־ָנַתן ִסיֹחן ֶאת־ִיְשָראֵּ ֻבלֹו 

ַוָיבֹא ָיְהָצה   ל ַהִמְדָבָרה  א ִלְקַראת ִיְשָראֵּ ַויֵּצֵּ ֶאת־ָכל־ַעמֹו 

ל׃  ַוִיָלֶחם ְבִיְשָראֵּ

ל    24 הּו ִיְשָראֵּ ַאְרֹנן ַעד־ ַוַיכֵּ ְלִפי־ָחֶרב ַוִייַרש ֶאת־ַאְרצֹו מֵּ

 ֹון׃ ַיֹבק ַעד־ְבנֵּי ַעמֹון ִכי ַעז ְגבּול ְבנֵּי ַעמ

ל    25 ִיְשָראֵּ ַויֵֶּשב  ֶלה  ָהאֵּ ָכל־ֶהָעִרים  ת  אֵּ ל  ִיְשָראֵּ ַוִיַקח 

י ָהֱאֹמִרי ְבֶחְשבֹון ּוְבָכל־ְבֹנֶתיָה׃  ְבָכל־ָערֵּ

ֶחְשבֹון    26 ִנְלַחם  ִכי  ְוהּוא  ִהוא  ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ִעיר 

 ִמָידֹו ַעד־ַאְרֹנן׃   ְבֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראשֹון ַוִיַקח ֶאת־ָכל־ַאְרצֹו
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ן יֹאְמרּו ַהֹמְשִלים ֹבאּו ֶחְשבֹון ִתָבֶנה ְוִתכֹונֵּן ִעיר    27 ַעל־כֵּ

 ִסיחֹון׃

ֶחְשבֹון ֶלָהָבה    28 ש ָיְצָאה מֵּ ִמִקְרַית ִסיֹחן ָאְכָלה ָער ִכי־אֵּ

י ָבמֹות ַאְרֹנן׃   מֹוָאב ַבֲעלֵּ

ַעם־ְכמֹו  29 ָאַבְדָת  מֹוָאב  יִטם  אֹוי־ְלָך  ְפלֵּ ָבָניו  ָנַתן  ש 

 ּוְבֹנָתיו ַבְשִבית ְלֶמֶלְך ֱאֹמִרי ִסיחֹון׃

ֲאֶשר   30 ַעד־ֹנַפח  ַוַנִשים  ַעד־ִדיבֹון  ֶחְשבֹון  ָאַבד  ַוִניָרם 

 יְדָבא׃ַעד־מֵּ 

ל ְבֶאֶרץ ָהֱאֹמִרי׃ 31  ַויֵֶּשב ִיְשָראֵּ

ַוִילְ   32 ֶאת־ַיְעזֵּר  ל  ְלַרגֵּ ֹמֶשה  ַוִייֶרש ַוִיְשַלח  ְבֹנֶתיָה  ְכדּו 

 ֶאת־ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר־ָשם׃

ֶמֶלְך־ַהָבָשן    33 עֹוג  א  ַויֵּצֵּ ַהָבָשן  ֶדֶרְך  ַוַיֲעלּו  ַוִיְפנּו 

 ְוָכל־ַעמֹו ַלִמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי׃ִלְקָראָתם הּוא 

ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ַאל־ִתיָרא ֹאתֹו ִכי ְבָיְדָך ָנַתִתי   34

ָעִשיָת אֹ  ַכֲאֶשר  לֹו  ְוָעִשיָת  ְוֶאת־ַאְרצֹו  ְוֶאת־ָכל־ַעמֹו  תֹו 

ב ְבֶחְשבֹון׃  ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר יֹושֵּ

ְוֶאת־ָבָניו ְוֶאת־ָכל־ַעמֹו ַעד־ִבְלִתי ִהְשִאיר־   ַוַיכּו ֹאתֹו  35

 לֹו ָשִריד ַוִייְרשּו ֶאת־ַאְרצֹו׃
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Números Capítulo 22 

ן   1 ֶבר ְלַיְרדֵּ עֵּ ַוַיֲחנּו ְבַעְרבֹות מֹוָאב מֵּ ל  ַוִיְסעּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

חֹו׃   ְירֵּ

ָכל־ֲאֶשר־  2 ת  אֵּ ֶבן־ִצפֹור  ָבָלק  ל  ַוַיְרא  ִיְשָראֵּ ָעָשה 

 ָלֱאֹמִרי׃

ַוָיָגר מֹוָאב ִמְפנֵּי ָהָעם ְמֹאד ִכי ַרב־הּוא ַוָיָקץ מֹוָאב ִמְפנֵּי   3

ל׃ בְ   נֵּי ִיְשָראֵּ

ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל־ִזְקנֵּי ִמְדָין ַעָתה ְיַלֲחכּו ַהָקָהל ֶאת־ָכל־   4

ּובָ  ַהָשֶדה  ֶיֶרק  ת  אֵּ ַהשֹור  ִכְלֹחְך  ינּו  ֶבן־ִצפֹור ְסִביֹבתֵּ ָלק 

ת ַהִהוא׃  ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבעֵּ

ֲאֶשר ַעל־ַוִיְשַלח ַמְלָאִכים ֶאל־ִבְלָעם ֶבן־ְבעֹור ְפתֹוָרה    5

ָיָצא   ַעם  ִהנֵּה  אֹמר  לֵּ ִלְקרֹא־לֹו  ְבנֵּי־ַעמֹו  ֶאֶרץ  ַהָנָהר 

ב  ין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹישֵּ  ִמֻמִלי׃ִמִמְצַרִים ִהנֵּה ִכָסה ֶאת־עֵּ

הּוא   6 ִכי־ָעצּום  ַהֶזה  ֶאת־ָהָעם  ָאָרה־ִלי  ְלָכה־ָנא  ְוַעָתה 

ַוֲאָגְרשֶ  ַנֶכה־בֹו  אּוַכל  ָיַדְעִתי ִמֶמִני אּוַלי  ִכי  ִמן־ָהָאֶרץ  נּו 

ְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר׃ ת ֲאֶשר־ְתָברֵּ  אֵּ

ּוְקָסִמים ְבָיָדם ַוָיֹבאּו ֶאל־  ַויְֵּלכּו ִזְקנֵּי מֹוָאב ְוִזְקנֵּי ִמְדָין  7

י ָבָלק׃ ָליו ִדְברֵּ  ִבְלָעם ַוְיַדְברּו אֵּ

ַהַלְילָ   8 ֹפה  ִלינּו  יֶהם  ֲאלֵּ ָדָבר ַויֹאֶמר  ֶאְתֶכם  ַוֲהִשֹבִתי  ה 

י־מֹוָאב ִעם־ִבְלָעם׃ ָלי ַויְֵּשבּו ָשרֵּ ר ְיהָוה אֵּ  ַכֲאֶשר ְיַדבֵּ
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ֶלה ִעָמְך׃  ַוָיבֹא ֱאֹלִהים ֶאל־ִבְלָעם   9  ַויֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִשים ָהאֵּ

ַויֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל־ָהֱאֹלִהים ָבָלק ֶבן־ִצֹפר ֶמֶלְך מֹוָאב    10

ָלי׃ָשַלח   אֵּ

ין ָהָאֶרץ ַעָתה    11 ַוְיַכס ֶאת־עֵּ א ִמִמְצַרִים  ִהנֵּה ָהָעם ַהֹיצֵּ

 ַרְשִתיו׃ְלָכה ָקָבה־ִלי ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָלֶחם בֹו ְוגֵּ 

ָתֹאר    12 לֹא  ִעָמֶהם  ְך  לֵּ תֵּ לֹא  ֶאל־ִבְלָעם  ֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר 

 ֶאת־ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא׃

ִבלְ   13 ֶאל־ ַוָיָקם  ְלכּו  ָבָלק  י  ֶאל־ָשרֵּ ַויֹאֶמר  ַבֹבֶקר  ָעם 

ן ְיהָוה ְלִתִתי ַלֲהֹלְך ִעָמֶכם׃ אֵּ  ַאְרְצֶכם ִכי מֵּ

י מֹואָ   14 ן ִבְלָעם  ַוָיקּומּו ָשרֵּ אֵּ ב ַוָיֹבאּו ֶאל־ָבָלק ַויֹאְמרּו מֵּ

 ֲהֹלְך ִעָמנּו׃

ֶלה׃ ַוֹיֶסף עֹוד ָבָלק ְשֹלַח ָשִרים ַרִבים ְוִנכְ  15 אֵּ  ָבִדים מֵּ

ַוָיֹבאּו ֶאל־ִבְלָעם ַויֹאְמרּו לֹו ֹכה ָאַמר ָבָלק ֶבן־ִצפֹור   16

ָלי׃  ֲהֹלְך אֵּ  ַאל־ָנא ִתָמַנע מֵּ

ֶאֱעֶשה  ִכי־  17 ַלי  אֵּ ֲאֶשר־תֹאַמר  ְוֹכל  ְמֹאד  ֲאַכֶבְדָך  ד  ַכבֵּ

ת ָהָעם ַהֶזה׃  ּוְלָכה־ָנא ָקָבה־ִלי אֵּ

ִבְלעָ   18 ָבָלק  ַוַיַען  ִאם־ִיֶתן־ִלי  ָבָלק  י  ֶאל־ַעְבדֵּ ַויֹאֶמר  ם 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת־ִפי ְיהָוה ֱאֹלָהי   ְמלֹא בֵּ

 ַטָנה אֹו ְגדֹוָלה׃ַלֲעשֹות קְ 
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ף   19 ְדָעה ַמה־ֹיסֵּ ְוַעָתה ְשבּו ָנא ָבֶזה ַגם־ַאֶתם ַהָלְיָלה ְואֵּ

ר ִעִמי׃  ְיהָוה ַדבֵּ

ִאם־ִלְקרֹא  וַ   20 לֹו  ַויֹאֶמר  ַלְיָלה  ֶאל־ִבְלָעם  ֱאֹלִהים  ָיבֹא 

ֲאֶשר־  ֶאת־ַהָדָבר  ְוַאְך  ִאָתם  ְך  לֵּ קּום  ָהֲאָנִשים  ָבאּו  ְלָך 

ֶליָך ֹאתֹו ַתֲעֶשה׃ֲאדַ  ר אֵּ  בֵּ

י    21 ִעם־ָשרֵּ ַויֵֶּלְך  ֶאת־ֲאֹתנֹו  ַוַיֲחֹבש  ַבֹבֶקר  ִבְלָעם  ַוָיָקם 

 מֹוָאב׃

ְיהָוה  ַויִ   22 ַמְלַאְך  ב  ַוִיְתַיצֵּ ְך הּוא  ַחר־ַאף ֱאֹלִהים ִכי־הֹולֵּ

ב ַעל־ֲאֹתנֹו ּוְשנֵּי ְנָעָריו עִ   מֹו׃ ַבֶדֶרְך ְלָשָטן לֹו ְוהּוא ֹרכֵּ

ְוַחְרבֹו   23 ַבֶדֶרְך  ִנָצב  ְיהָוה  ֶאת־ַמְלַאְך  ָהָאתֹון  ֶרא  ַותֵּ

ִמן־ַהֶדֶר  ָהָאתֹון  ט  ַותֵּ ְבָידֹו  ַוַיְך  ְשלּוָפה  ַבָשֶדה  ֶלְך  ַותֵּ ְך 

 ִבְלָעם ֶאת־ָהָאתֹון ְלַהֹטָתּה ַהָדֶרְך׃

ר ַוַיֲעֹמד ַמְלַאְך ְיהָוה ְבִמְשעֹול ַהְכָרִמים גָ   24 ר ִמֶזה ְוָגדֵּ דֵּ

 ִמֶזה׃

ֶאל־ַהִקיר    25 ץ  ַוִתָלחֵּ ְיהָוה  ֶאת־ַמְלַאְך  ָהָאתֹון  ֶרא  ַותֵּ

 ֶאל־ַהִקיר ַוֹיֶסף ְלַהֹכָתּה׃ ַוִתְלַחץ ֶאת־ֶרֶגל ִבְלָעם 

ין־  26 ַויֹוֶסף ַמְלַאְך־ְיהָוה ֲעבֹור ַוַיֲעֹמד ְבָמקֹום ָצר ֲאֶשר אֵּ

 ְשמֹאול׃ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּו

ִבְלָעם    27 ַתַחת  ַוִתְרַבץ  ְיהָוה  ֶאת־ַמְלַאְך  ָהָאתֹון  ֶרא  ַותֵּ

ל׃ַוִיַחר־ַאף ִבְלָעם ַוַיְך ֶאת־ָהָאתֹון   ַבַמקֵּ
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ֶמה־  28 ְלִבְלָעם  ַותֹאֶמר  ָהָאתֹון  ֶאת־ִפי  ְיהָוה  ַוִיְפַתח 

 ָעִשיִתי ְלָך ִכי ִהִכיַתִני ֶזה ָשֹלש ְרָגִלים׃ 

יֹאֶמר ִבְלָעם ָלָאתֹון ִכי ִהְתַעַלְלְת ִבי לּו ֶיש־ֶחֶרב ְבָיִדי וַ   29

 ִכי ַעָתה ֲהַרְגִתיְך׃

ָהָאתֹו  30 ֲאֶשר־ַותֹאֶמר  ֲאֹתְנָך  ָאֹנִכי  ֲהלֹוא  ֶאל־ִבְלָעם  ן 

ן ִהְסַכְנִתי ַלֲעשֹות   עֹוְדָך ַעד־ַהיֹום ַהֶזה ַהַהְסכֵּ ָרַכְבָת ָעַלי מֵּ

 ה ַויֹאֶמר לֹא׃ְלָך כֹ 

ינֵּי ִבְלָעם ַוַיְרא ֶאת־ַמְלַאְך ְיהָוה ִנָצב   31 ַוְיַגל ְיהָוה ֶאת־עֵּ

 ָידֹו ַוִיֹקד ַוִיְשַתחּו ְלַאָפיו׃ ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְשֻלָפה בְ 

ָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ַעל־ָמה ִהִכיָת ֶאת־ֲאֹתְנָך ֶזה    32 ַויֹאֶמר אֵּ

ַהֶדֶרְך  ָשלֹוש   ִכי־ָיַרט  ְלָשָטן  ָיָצאִתי  ָאֹנִכי  ִהנֵּה  ְרָגִלים 

 ְלֶנְגִדי׃

ט ְלָפַני ֶזה ָשֹלש ְרָגלִ   33 ים אּוַלי ָנְטָתה  ַוִתְרַאִני ָהָאתֹון ַותֵּ

 ִמָפַני ִכי ַעָתה ַגם־ֹאְתָכה ָהַרְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחיֵּיִתי׃

ָיַדְעִתי  ַויֹאֶמר ִבְלָעם    34 ֶאל־ַמְלַאְך ְיהָוה ָחָטאִתי ִכי לֹא 

יֶניָך   ְבעֵּ ִאם־ַרע  ְוַעָתה  ַבָדֶרְך  ִלְקָראִתי  ִנָצב  ַאָתה  ִכי 

 ָאשּוָבה ִלי׃ 

ְך ִעם־ָהֲאָנִשים ְוֶאֶפס  ַויֹאֶמר מַ  35 ְלַאְך ְיהָוה ֶאל־ִבְלָעם לֵּ

ֶליָך ֹאתֹו ְתַדבֵּ  ר אֵּ ר ַויֵֶּלְך ִבְלָעם ִעם־ ֶאת־ַהָדָבר ֲאֶשר־ֲאַדבֵּ

י ָבָלק׃  ָשרֵּ
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ֶאל־ִעיר   36 ִלְקָראתֹו  א  ַויֵּצֵּ ִבְלָעם  ָבא  ִכי  ָבָלק  ַוִיְשַמע 

ה ַהְגבּול׃מֹוָאב ֲאֶשר ַעל־ְגבּול ַאְרֹנן ֲאֶשר בִ   ְקצֵּ

ֶליָך    37 אֵּ ָשַלְחִתי  ָשֹלַח  ֲהלֹא  ֶאל־ִבְלָעם  ָבָלק  ַויֹאֶמר 

 ֹ ָלי ַהֻאְמָנם לֹא אּוַכל ַכְבֶדָך׃ִלְקרֹא־ָלְך ָלָמה ל  א־ָהַלְכָת אֵּ

ֶליָך ַעָתה ֲהָיכֹול   38 ַויֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל־ָבָלק ִהנֵּה־ָבאִתי אֵּ

הַ  ְמאּוָמה  ר  ַדבֵּ ֹאתֹו אּוַכל  ְבִפי  ֱאֹלִהים  ָיִשים  ֲאֶשר  ָדָבר 

ר׃   ֲאַדבֵּ

 צֹות׃ ַויֵֶּלְך ִבְלָעם ִעם־ָבָלק ַוָיֹבאּו ִקְרַית חֻ  39

ַוִיְזַבח ָבָלק ָבָקר ָוצֹאן ַוְיַשַלח ְלִבְלָעם ְוַלָשִרים ֲאֶשר    40

 ִאתֹו׃

הּו ָבמֹות ָבַעל  ַוְיִהי ַבֹבֶקר ַוִיַקח ָבָלק ֶאת־ִבְלָעם ַוַיעֲ   41 לֵּ

ה ָהָעם׃  ַוַיְרא ִמָשם ְקצֵּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 23 

ן ַויֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל־ָבלָ   1 ק ְבנֵּה־ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ְוָהכֵּ

יִלים׃   ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה אֵּ

ַוַיַעל    2 ִבְלָעם  ִדֶבר  ַכֲאֶשר  ָבָלק  ָפר ַוַיַעש  ּוִבְלָעם  ָבָלק 

ַח׃   ָוַאִיל ַבִמְזבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְלָכה  3 ְואֵּ ַעל־ֹעָלֶתָך  ב  ִהְתַיצֵּ ְלָבָלק  ִבְלָעם  אּוַלי    ַויֹאֶמר 

ַויֵֶּלְך   ָלְך  ְוִהַגְדִתי  ִני  ַמה־ַיְראֵּ ּוְדַבר  ִלְקָראִתי  ְיהָוה  ה  ִיָקרֵּ

 ֶשִפי׃

ֶאת  4 ָליו  אֵּ ַויֹאֶמר  ֶאל־ִבְלָעם  ֱאֹלִהים  ־ִשְבַעת ַוִיָקר 

ַח׃  ַהִמְזְבֹחת ָעַרְכִתי ָוַאַעל ָפר ָוַאִיל ַבִמְזבֵּ

ָעם ַויֹאֶמר שּוב ֶאל־ָבָלק ְוֹכה ַוָיֶשם ְיהָוה ָדָבר ְבִפי ִבלְ   5

ר׃   ְתַדבֵּ

י מֹוָאב׃ 6 ָליו ְוִהנֵּה ִנָצב ַעל־ֹעָלתֹו הּוא ְוָכל־ָשרֵּ  ַוָיָשב אֵּ

ַויֹא  7 ְמָשלֹו  ֶמֶלְך־מֹוָאב  ַוִיָשא  ָבָלק  ִני  ַיְנחֵּ ִמן־ֲאָרם  ַמר 

י־ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה־ִלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹזֲעָמה ִיְשָר  ַהְררֵּ ל׃מֵּ  אֵּ

ל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזַעם ְיהָוה׃ 8  ָמה ֶאֹקב לֹא ַקֹבה אֵּ

רֹאש ֻצִרים ֶאְרֶאנּו ּוִמְגָבעֹות ֲאשּוֶרנּו ֶהן־ָעם ְלָבָדד   9 ִכי־מֵּ

 ן ּוַבגֹוִים לֹא ִיְתַחָשב׃ ִיְשכֹ 

ָתֹמת    10 ל  ִיְשָראֵּ ֶאת־ֹרַבע  ּוִמְסָפר  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ָמָנה  ִמי 

 מֹות ְיָשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָכֹמהּו׃ ַנְפִשי 

ֹאְיַבי   11 ָלֹקב  ִלי  ָעִשיָת  ֶמה  ֶאל־ִבְלָעם  ָבָלק  ַויֹאֶמר 

ְך׃  ַרְכָת ָברֵּ  ְלַקְחִתיָך ְוִהנֵּה בֵּ

ת ֲאֶשר ָיִשים ְיהָוה ְבִפי ֹאתֹו ֶאְשֹמר   12 ַוַיַען ַויֹאַמר ֲהלֹא אֵּ

ר׃   ְלַדבֵּ
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ר ֲאֶשר ַויֹאֶמר    13 ַאחֵּ ִאִתי ֶאל־ָמקֹום  ָבָלק ְלָך־ָנא  ָליו  אֵּ

הּו ִתְרֶאה ְוֻכלֹו לֹא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו־ִלי  ִתְרֶאנּו ִמָשם ֶאֶפס ָקצֵּ

 ִמָשם׃

הּו  14 ִשְבָעה   ַוִיָקחֵּ ַוִיֶבן  ַהִפְסָגה  ֶאל־רֹאש  ֹצִפים  ה  ְשדֵּ

 ַח׃ ִמְזְבֹחת ַוַיַעל ָפר ָוַאִיל ַבִמְזבֵּ 

ִאָקֶרה   15 ְוָאֹנִכי  ב ֹכה ַעל־ֹעָלֶתָך  ִהְתַיצֵּ ַויֹאֶמר ֶאל־ָבָלק 

 ֹכה׃ 

ַויֹאֶמר שּוב   16 ְבִפיו  ָדָבר  ַוָיֶשם  ֶאל־ִבְלָעם  ְיהָוה  ַוִיָקר 

ר׃ אֶ   ל־ָבָלק ְוֹכה ְתַדבֵּ

17   ֹ י מֹוָאב ִאתֹו ַוי ָליו ְוִהנֹו ִנָצב ַעל־ֹעָלתֹו ְוָשרֵּ אֶמר ַוָיבֹא אֵּ

 לֹו ָבָלק ַמה־ִדֶבר ְיהָוה׃

ַוִיָשא ְמָשלֹו ַויֹאַמר קּום ָבָלק ּוֲשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְבנֹו   18

 ִצֹפר׃ 

ל ִויַכזֵּב ּוֶבן־  19 ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא  לֹא ִאיש אֵּ

 ַיֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה׃

ְך ָלָקְחתִ  20 ְך ְולֹא ֲאִשיֶבָנה׃ִהנֵּה ָברֵּ רֵּ  י ּובֵּ

ל ְיהָוה    21 לֹא־ִהִביט ָאֶון ְבַיֲעֹקב ְולֹא־ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָראֵּ

 ֱאֹלָהיו ִעמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך בֹו׃

ל מֹוִציאָ  22 ם לֹו׃אֵּ  ם ִמִמְצָרִים ְכתֹוֲעֹפת ְראֵּ
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ָכעֵּ   23 ל  ְבִיְשָראֵּ ְולֹא־ֶקֶסם  ְבַיֲעֹקב  לֹא־ַנַחש  ר ִכי  יֵָּאמֵּ ת 

ל׃ ל ַמה־ָפַעל אֵּ  ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְשָראֵּ

ַעד־   24 ִיְשַכב  לֹא  ִיְתַנָשא  ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ְכָלִביא  ֶהן־ָעם 

 ׃ יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם־ֲחָלִלים ִיְשֶתה

ְך לֹא    25 ֶבנּו ַגם־ָברֵּ ַויֹאֶמר ָבָלק ֶאל־ִבְלָעם ַגם־ֹקב לֹא ִתקֳּ

 ְתָבֲרֶכנּו׃ 

אֹמר   26 ֶליָך לֵּ ַוַיַען ִבְלָעם ַויֹאֶמר ֶאל־ָבָלק ֲהלֹא ִדַבְרִתי אֵּ

ר ְיהָוה ֹאתֹו ֶאֱעֶשה׃  ֹכל ֲאֶשר־ְיַדבֵּ

ר ַויֹאֶמר ָבָלק ֶאל־ִבְלָעם ְלָכה־ָנא אֶ   27 ָקֲחָך ֶאל־ָמקֹום ַאחֵּ

ינֵּי ָהֱאֹלִהים ְוַקֹבתֹו ִלי   ִמָשם׃ אּוַלי ִייַשר ְבעֵּ

ַעל־ְפנֵּי   28 ַהִנְשָקף  ַהְפעֹור  רֹאש  ֶאת־ִבְלָעם  ָבָלק  ַוִיַקח 

 ַהְיִשיֹמן׃ 

ִמְזְבֹחת    29 ִשְבָעה  ָבֶזה  ְבנֵּה־ִלי  ֶאל־ָבָלק  ִבְלָעם  ַויֹאֶמר 

ן ִלי בָ  יִלים׃ְוָהכֵּ  ֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה אֵּ

ַח׃ַוַיַעש ָבָלק ַכֲאֶשר ָאַמר בִ  30  ְלָעם ַוַיַעל ָפר ָוַאִיל ַבִמְזבֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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Números Capítulo 24 

ל ְולֹא־   1 ְך ֶאת־ִיְשָראֵּ ינֵּי ְיהָוה ְלָברֵּ ַוַיְרא ִבְלָעם ִכי טֹוב ְבעֵּ

ִלְקַראת   ְכַפַעם־ְבַפַעם  ֶאל־ַהִמְדָבר ָהַלְך  ַוָיֶשת  ְנָחִשים 

 ָפָניו׃

יָניו  2 ן ִלְשָבָטיו    ַוִיָשא ִבְלָעם ֶאת־עֵּ ל ֹשכֵּ ַוַיְרא ֶאת־ִיְשָראֵּ

 ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים׃

ַהֶגֶבר    3 ּוְנֻאם  ִבְלָעם ְבנֹו ְבֹער  ְנֻאם  ַויֹאַמר  ַוִיָשא ְמָשלֹו 

 ְשֻתם ָהָעִין׃

ל ּוְגלּוי  ְנֻאם שֹ   4 ל ֲאֶשר ַמֲחזֵּה ַשַדי ֶיֱחֶזה ֹנפֵּ י־אֵּ ַע ִאְמרֵּ מֵּ

יָנִים׃  עֵּ

ל׃ 5  ַמה־ֹטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשָראֵּ

י ָנָהר ַכֲאָהִלים ָנַטע ְיהָוה ַכֲאָרִזים    6 ִכְנָחִלים ִנָטיּו ְכַגֹנת ֲעלֵּ

י־ָמִים׃  ֲעלֵּ

וְ   7 ִמָדְלָיו  ַמְלכֹו ִיַזל־ַמִים  ֲאַגג  מֵּ ְוָיֹרם  ַרִבים  ְבַמִים  ַזְרעֹו 

א מַ   ְלֻכתֹו׃ ְוִתַנשֵּ

ם לֹו יֹאַכל גֹוִים ָצָריו    8 ל מֹוִציאֹו ִמִמְצַרִים ְכתֹוֲעֹפת ְראֵּ אֵּ

ם ְוִחָציו ִיְמָחץ׃ יֶהם ְיָגרֵּ  ְוַעְצֹמתֵּ

ָבר  9 ְמָבֲרֶכיָך  ְיִקיֶמנּו  ִמי  ּוְכָלִביא  ַכֲאִרי  ָשַכב  ּוְך  ָכַרע 

 ְוֹאְרֶריָך ָארּור׃ 
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ְסֹפק ֶאת־ַכָפיו ַויֹאֶמר ָבָלק ַוִיַחר־ַאף ָבָלק ֶאל־ִבְלָעם ַויִ   10

ְך ֶזה ָשֹלש   ַרְכָת ָברֵּ ֶאל־ִבְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתיָך ְוִהנֵּה בֵּ

 ְפָעִמים׃

ד ֲאַכֶבדְ   11 ָך ְוִהנֵּה  ְוַעָתה ְבַרח־ְלָך ֶאל־ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִתי ַכבֵּ

 ְמָנֲעָך ְיהָוה ִמָכבֹוד׃ 

ִבְלָעם אֶ   12 ל־ָבָלק ֲהלֹא ַגם ֶאל־ַמְלָאֶכיָך ֲאֶשר־ַויֹאֶמר 

אֹמר׃ ַלי ִדַבְרִתי לֵּ  ָשַלְחָת אֵּ

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר   13 ִאם־ִיֶתן־ִלי ָבָלק ְמלֹא בֵּ

ָרעָ  אֹו  טֹוָבה  ַלֲעשֹות  ְיהָוה  ר ֶאת־ִפי  ֲאֶשר־ְיַדבֵּ ִמִלִבי  ה 

ר׃  ְיהָוה ֹאתֹו ֲאַדבֵּ

ְך ְלַעִמי ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶשר ַיֲעֶשה ָהָעם  ְוַעָתה    14 ִהְנִני הֹולֵּ

 ַהֶזה ְלַעְמָך ְבַאֲחִרית ַהָיִמים׃

ַוִיָשא ְמָשלֹו ַויֹאַמר ְנֻאם ִבְלָעם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶגֶבר    15

 ִין׃ְשֻתם ָהעָ 

ַע ַדַעת ֶעְליֹון ַמֲחזֵּ   16 ל ְוֹידֵּ י־אֵּ ַע ִאְמרֵּ ה ַשַדי ֶיֱחֶזה  ְנֻאם ֹשמֵּ

יָנִים׃ ל ּוְגלּוי עֵּ  ֹנפֵּ

ֶאְרֶאנּו ְולֹא ַעָתה ֲאשּוֶרנּו ְולֹא ָקרֹוב ָדַרְך כֹוָכב ִמַיֲעֹקב   17

ְוַקְרַקר ָכל־בְ  י מֹוָאב  ַפֲאתֵּ ּוָמַחץ  ל  ִמִיְשָראֵּ ֶבט  נֵּי־ ְוָקם שֵּ

ת׃  שֵּ
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ִעיר אֹ   18 ָשה שֵּ ָשה ְוָהָיה ְירֵּ ל  ְוָהָיה ֱאדֹום ְירֵּ ְיָביו ְוִיְשָראֵּ

 ֹעֶשה ָחִיל׃ 

ִעיר׃ 19  ְויְֵּרְד ִמַיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָשִריד מֵּ

גֹוִים    20 אִשית  רֵּ ַויֹאַמר  ְמָשלֹו  ַוִיָשא  ק  ֶאת־ֲעָמלֵּ ַוַיְרא 

ד׃ י ֹאבֵּ ק ְוַאֲחִריתֹו ֲעדֵּ  ֲעָמלֵּ

מֹו  21 יָתן  אֵּ ַויֹאַמר  ְמָשלֹו  ַוִיָשא  יִני  ֶאת־ַהקֵּ ָשֶבָך ַוַיְרא 

 ְוִשים ַבֶסַלע ִקֶנָך׃

ר ָקִין ַעד־ָמה ַאשּור ִתְשֶבָך׃ 22  ִכי ִאם־ִיְהֶיה ְלָבעֵּ

ל׃ 23  ַוִיָשא ְמָשלֹו ַויֹאַמר אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻשמֹו אֵּ

י ְוִצים ִמַיד ִכִתים    24 ֶבר ְוַגם־הּוא ֲעדֵּ ְוִענּו ַאשּור ְוִענּו־עֵּ

ד׃  ֹאבֵּ

ָהַלְך  ַויָ   25 ְוַגם־ָבָלק  ִלְמֹקמֹו  ַוָיָשב  ַויֵֶּלְך  ִבְלָעם  ָקם 

  ְלַדְרכֹו׃

https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

Números Capítulo 25 

ל ַבִשִטים ַוָיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל־ְבנֹות מֹוָאב׃   1  ַויֵֶּשב ִיְשָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ָהָעם  ַוִתְקֶר   2 ַויֹאַכל  יֶהן  ֱאֹלהֵּ י  ְלִזְבחֵּ ָלָעם  ַוִיְשַתֲחּוּו אןָ 

יֶהן׃ אֹלהֵּ  לֵּ

ל׃ 3 ל ְלַבַעל ְפעֹור ַוִיַחר־ַאף ְיהָוה ְבִיְשָראֵּ  ַוִיָצֶמד ִיְשָראֵּ

י ָהָעם ְוהֹוַקע    4 ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ַקח ֶאת־ָכל־ָראשֵּ

ל׃אֹוָתם ַליהָוה ֶנֶגד ַהָשֶמש ְויָ   ֹשב ֲחרֹון ַאף־ְיהָוה ִמִיְשָראֵּ

ֲאָנָשיו ַויֹאמֶ   5 ִאיש  ִהְרגּו  ל  ִיְשָראֵּ י  ֶאל־ֹשְפטֵּ ֹמֶשה  ר 

 ַהִנְצָמִדים ְלַבַעל ְפעֹור׃ 

ֶאת־  6 ֶאל־ֶאָחיו  ב  ַוַיְקרֵּ ָבא  ל  ִיְשָראֵּ ִמְבנֵּי  ִאיש  ְוִהנֵּה 

ינֵּי ָכל־ֲעַדת   ינֵּי ֹמֶשה ּוְלעֵּ ָמה  ַהִמְדָיִנית ְלעֵּ ל ְוהֵּ ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ד׃ ֹבִכים ֶפַתח ֹאֶהל   מֹועֵּ

ִמתֹוְך    7 ַוָיָקם  ן  ַהֹכהֵּ ֶבן־ַאֲהֹרן  ֶבן־ֶאְלָעָזר  ִפיְנָחס  ַוַיְרא 

ָדה ַוִיַקח ֹרַמח ְבָידֹו׃  ָהעֵּ

ל ֶאל־ַהֻקָבה ַוִיְדֹקר ֶאת־ְשנֵּיֶהם    8 ַוָיבֹא ַאַחר ִאיש־ִיְשָראֵּ

ת ִאיש ִיְשָראֵּ  ָעַצר ַהמַ אֵּ ָבָתּה ַותֵּ ָפה  ל ְוֶאת־ָהִאָשה ֶאל־קֳּ גֵּ

ל׃ ַעל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  מֵּ

ָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשִרים ָאֶלף׃ 9 ִתים ַבַמגֵּ   ַוִיְהיּו ַהמֵּ

אֹמר׃  10 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶאת־ֲחָמתִ   11 ִשיב  הֵּ ן  ַהֹכהֵּ ֶבן־ַאֲהֹרן  ֶבן־ֶאְלָעָזר  י  ִפיְנָחס 

ֶאת־ִקְנאָ  ְבַקְנאֹו  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ַעל  ְולֹא־ִכִליִתי  מֵּ ְבתֹוָכם  ִתי 

ל ְבִקְנָאִתי׃  ֶאת־ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ
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ן לֹו ֶאת־ְבִריִתי ָשלֹום׃  12 ן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵּ  ָלכֵּ

ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְבִרית ְכֻהַנת עֹוָלם ַתַחת ֲאֶשר   13

ל׃ִקנֵּא לֵּ  ר ַעל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  אֹלָהיו ַוְיַכפֵּ

ֶאת־ַהִמְדָיִנית  וְ   14 ֻהָכה  ֲאֶשר  ַהֻמֶכה  ל  ִיְשָראֵּ ִאיש  ם  שֵּ

ית־ָאב ַלִשְמֹעִני׃  ִזְמִרי ֶבן־ָסלּוא ְנִשיא בֵּ

רֹאש   15 ַבת־צּור  ָכְזִבי  ַהִמְדָיִנית  ַהֻמָכה  ָהִאָשה  ם  ְושֵּ

ית־ָאב ְבִמדְ    ָין הּוא׃ֻאמֹות בֵּ

ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  16  אֹמר׃ ַוְיַדבֵּ

 ָצרֹור ֶאת־ַהִמְדָיִנים ְוִהִכיֶתם אֹוָתם ׃ 17

ָלֶכם ַעל־  18 יֶהם ֲאֶשר־ִנְכלּו  ְבִנְכלֵּ ָלֶכם  ם  ֹצְרִרים הֵּ ִכי 

ְדַבר־ְפעֹור ְוַעל־ְדַבר ָכְזִבי ַבת־ְנִשיא ִמְדָין ֲאֹחָתם ַהֻמָכה 

ָפה ַעל־ְדַבר־ְפעֹור׃ ְביֹום־ַהמַ   גֵּ

י   19 ָפה׃ַוְיִהי ַאֲחרֵּ   ַהַמגֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 26 

ן   1 ַהֹכהֵּ ֶבן־ַאֲהֹרן  ֶאְלָעָזר  ְוֶאל  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

אֹמר׃  לֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ל ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה   2 ְשאּו ֶאת־רֹאש ָכל־ֲעַדת ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ית ֲאֹבָתם  ל׃  ָוַמְעָלה ְלבֵּ א ָצָבא ְבִיְשָראֵּ  ָכל־ֹיצֵּ

ַעל־  3 מֹוָאב  ְבַעְרֹבת  ֹאָתם  ן  ַהֹכהֵּ ְוֶאְלָעָזר  ֹמֶשה  ר  ַוְיַדבֵּ

אֹמר׃  חֹו לֵּ ן ְירֵּ  ַיְרדֵּ

ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה    4 ַכֲאֶשר  ָוָמְעָלה  ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים׃ ל ַהֹיְצִאים מֵּ  ּוְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ל ְבנֵּי ְראּובֵּ ְראּובֵּ   5 ן ֲחנֹוְך ִמְשַפַחת ַהֲחֹנִכי ן ְבכֹור ִיְשָראֵּ

 ְלַפלּוא ִמְשַפַחת ַהַפֻלִאי׃ 

 ְלֶחְצֹרן ִמְשַפַחת ַהֶחְצרֹוִני ְלַכְרִמי ִמְשַפַחת ַהַכְרִמי׃  6

יֶהם ְשֹלָשה ְוַאְרָבִעים   7 ִני ַוִיְהיּו ְפֻקדֵּ ֶלה ִמְשְפֹחת ָהֻראּובֵּ אֵּ

אֹות ּוְשֹלִשים׃ אֶ   ֶלף ּוְשַבע מֵּ

 ּוְבנֵּי ַפלּוא ֱאִליָאב׃ 8

ַוֲאִביָרם   9 הּוא־ָדָתן  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ל  ְנמּואֵּ ֱאִליָאב  ּוְבנֵּי 

ָדה ֲאֶשר ִהצּו ַעל־ֹמֶשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַבֲעַדת־ֹקַרח  י ָהעֵּ ְקרּואֵּ

 ְבַהֹצָתם ַעל־ְיהָוה׃

מֹות יָה ַוִתְבַלע ֹאָתם ְוֶאת־ֹקַרח בְ ַוִתְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת־פִ  10

ת ֲחִמִשים ּוָמאַתִים ִאיש ַוִיְהיּו ְלנֵּס׃ ש אֵּ ָדה ַבֲאֹכל ָהאֵּ  ָהעֵּ

תּו׃ 11   ּוְבנֵּי־ֹקַרח לֹא־מֵּ
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ִלי    12 ַהְנמּואֵּ ִמְשַפַחת  ל  ִלְנמּואֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  ִשְמעֹון  ְבנֵּי 

 ין ִמְשַפַחת ַהָיִכיִני׃ ְלָיִמין ִמְשַפַחת ַהָיִמיִני ְלָיכִ 

 ַרח ִמְשַפַחת ַהַזְרִחי ְלָשאּול ִמְשַפַחת ַהָשאּוִלי׃ְלזֶ  13

ֶלה ִמְשְפֹחת ַהִשְמֹעִני ְשַנִים ְוֶעְשִרים ֶאֶלף ּוָמאָתִים׃  14   אֵּ

ְלַחִגי    15 ַהְצפֹוִני  ִמְשַפַחת  ִלְצפֹון  ְלִמְשְפֹחָתם  ָגד  ְבנֵּי 

 שּוִני׃ת ַהַחִגי ְלשּוִני ִמְשַפַחת הַ ִמְשַפחַ 

ִרי׃ 16 ִרי ִמְשַפַחת ָהעֵּ  ְלָאְזִני ִמְשַפַחת ָהָאְזִני ְלעֵּ

ִלי׃  17 ִלי ִמְשַפַחת ָהַאְראֵּ  ַלֲארֹוד ִמְשַפַחת ָהֲארֹוִדי ְלַאְראֵּ

ש   18 יֶהם ַאְרָבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ ֶלה ִמְשְפֹחת ְבנֵּי־ָגד ִלְפֻקדֵּ אֵּ

  אֹות׃מֵּ 

ר  19 ר ְואֹוָנן ְבֶאֶרץ ְכָנַען׃ ְבנֵּי ְיהּוָדה עֵּ  ְואֹוָנן ַוָיָמת עֵּ

ָלִני    20 ָלה ִמְשַפַחת ַהשֵּ ַוִיְהיּו ְבנֵּי־ְיהּוָדה ְלִמְשְפֹחָתם ְלשֵּ

 ְלֶפֶרץ ִמְשַפַחת ַהַפְרִצי ְלֶזַרח ִמְשַפַחת ַהַזְרִחי׃ 

ְלֶחְצֹרן  21 ְבנֵּי־ֶפֶרץ  ְלָחמ  ַוִיְהיּו  ַהֶחְצֹרִני  ּול  ִמְשַפַחת 

 ִמְשַפַחת ֶהָחמּוִלי׃

ְוִשְבִעים ֶאֶלף    22 יֶהם ִשָשה  ִלְפֻקדֵּ ֶלה ִמְשְפֹחת ְיהּוָדה  אֵּ

אֹות׃ ש מֵּ   ַוֲחמֵּ

ְבנֵּי ִיָששָכר ְלִמְשְפֹחָתם תֹוָלע ִמְשַפַחת ַהתֹוָלִעי ְלֻפָוה    23

 ִמְשַפַחת ַהפּוִני׃ 
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 ִשְמֹרן ִמְשַפַחת ַהִשְמֹרִני׃ּוב ִמְשַפַחת ַהָישּוִבי לְ ְלָיש 24

יֶהם ַאְרָבָעה ְוִשִשים ֶאֶלף    25 ֶלה ִמְשְפֹחת ִיָששָכר ִלְפֻקדֵּ אֵּ

אֹות׃   ּוְשֹלש מֵּ

לֹון    26 ְבנֵּי ְזבּוֻלן ְלִמְשְפֹחָתם ְלֶסֶרד ִמְשַפַחת ַהַסְרִדי ְלאֵּ

ֹלנִ  ל ִמְשַפַחת ַהיַ ִמְשַפַחת ָהאֵּ ִלי׃ י ְלַיְחְלאֵּ  ְחְלאֵּ

ש    27 יֶהם ִשִשים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ ֶלה ִמְשְפֹחת ַהְזבּוֹלִני ִלְפֻקדֵּ אֵּ

אֹות׃   מֵּ

ף ְלִמְשְפֹחָתם ְמַנֶשה ְוֶאְפָרִים׃  28  ְבנֵּי יֹוסֵּ

ְבנֵּי ְמַנֶשה ְלָמִכיר ִמְשַפַחת ַהָמִכיִרי ּוָמִכיר הֹוִליד ֶאת־   29

 ִמְשַפַחת ַהִגְלָעִדי׃ ִגְלָעד ְלִגְלָעד 

ֶלק    30 ְלחֵּ ָהִאיֶעְזִרי  ִמְשַפַחת  ִאיֶעֶזר  ִגְלָעד  ְבנֵּי  ֶלה  אֵּ

 ִמְשַפַחת ַהֶחְלִקי׃

ִמְשַפַחת    31 ְוֶשֶכם  ִלי  ָהַאְשִראֵּ ִמְשַפַחת  ל  ְוַאְשִריאֵּ

 ַהִשְכִמי׃

ֶפר ִמְשַפַחת  ּוְשִמיָדע ִמְשַפַחת ַהְשִמיָדִעי וְ  32  ַהֶחְפִרי׃חֵּ

ם   33 ֶפר לֹא־ָהיּו לֹו ָבִנים ִכי ִאם־ָבנֹות ְושֵּ ּוְצָלְפָחד ֶבן־חֵּ

 ְבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה ְוֹנָעה ָחְגָלה ִמְלָכה ְוִתְרָצה׃

ֶאֶלף    34 ַוֲחִמִשים  ְשַנִים  יֶהם  ּוְפֻקדֵּ ְמַנֶשה  ִמְשְפֹחת  ֶלה  אֵּ

אֹות׃   ּוְשַבע מֵּ
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ְבנֵּי־ֶאפְ   35 ֶלה  ִמְשַפַחת אֵּ ְלשּוֶתַלח  ְלִמְשְפֹחָתם  ַרִים 

 ַהֻשַתְלִחי ְלֶבֶכר ִמְשַפַחת ַהַבְכִרי ְלַתַחן ִמְשַפַחת ַהַתֲחִני׃

ָרִני׃ 36 ָרן ִמְשַפַחת ָהעֵּ ֶלה ְבנֵּי שּוָתַלח ְלעֵּ  ְואֵּ

יֶהם שְ   37 ֶלה ִמְשְפֹחת ְבנֵּי־ֶאְפַרִים ִלְפֻקדֵּ   ַנִים ּוְשֹלִשיםאֵּ

ף ְלִמְשְפֹחָתם׃ ֶלה ְבנֵּי־יֹוסֵּ אֹות אֵּ ש מֵּ   ֶאֶלף ַוֲחמֵּ

ל    38 ְבנֵּי ִבְנָיִמן ְלִמְשְפֹחָתם ְלֶבַלע ִמְשַפַחת ַהַבְלִעי ְלַאְשבֵּ

ִלי ַלֲאִחיָרם ִמְשַפַחת ָהֲאִחיָרִמי׃  ִמְשַפַחת ָהַאְשבֵּ

 ַפַחת ַהחּוָפִמי׃ָפִמי ְלחּוָפם ִמשְ ִלְשפּוָפם ִמְשַפַחת ַהשּו 39

ְלַנֲעָמן   40 ָהַאְרִדי  ִמְשַפַחת  ְוַנֲעָמן  ַאְרְד  ְבנֵּי־ֶבַלע  ַוִיְהיּו 

 ִמְשַפַחת ַהַנֲעִמי׃ 

ֲחִמָשה    41 יֶהם  ּוְפֻקדֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  ְבנֵּי־ִבְנָיִמן  ֶלה  אֵּ

אֹות׃ ש מֵּ   ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ְושֵּ

ְבנֵּ   42 ֶלה  ְלִמְשְפֹחתָ אֵּ ַהשּוָחִמי  י־ָדן  ִמְשַפַחת  ְלשּוָחם  ם 

ֶלה ִמְשְפֹחת ָדן ְלִמְשְפֹחָתם׃   אֵּ

יֶהם ַאְרָבָעה ְוִשִשים ֶאֶלף   43 ָכל־ִמְשְפֹחת ַהשּוָחִמי ִלְפֻקדֵּ

אֹות׃   ְוַאְרַבע מֵּ

ר ְלִמְשְפֹחָתם ְלִיְמָנה ִמְשַפַחת ַהִימְ   44 ָנה ְלִיְשִוי  ס ְבנֵּי ָאשֵּ

 ַפַחת ַהִיְשִוי ִלְבִריָעה ִמְשַפַחת ַהְבִריִעי׃ִמשְ 
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ל    45 ְלַמְלִכיאֵּ ַהֶחְבִרי  ִמְשַפַחת  ְלֶחֶבר  ְבִריָעה  ִלְבנֵּי 

ִלי׃   ִמְשַפַחת ַהַמְלִכיאֵּ

ר ָשַרח׃ 46 ם ַבת־ָאשֵּ  ְושֵּ

ְשֹלשָ   47 יֶהם  ִלְפֻקדֵּ ר  ְבנֵּי־ָאשֵּ ִמְשְפֹחת  ֶלה  ַוֲחִמִשים  אֵּ ה 

אֹות׃ ֶאלֶ   ף ְוַאְרַבע מֵּ

ִלי    48 ל ִמְשַפַחת ַהַיְחְצאֵּ ס ְבנֵּי ַנְפָתִלי ְלִמְשְפֹחָתם ְלַיְחְצאֵּ

 ְלגּוִני ִמְשַפַחת ַהגּוִני׃

ִמי׃ 49 ם ִמְשַפַחת ַהִשלֵּ  ְליֵֶּצר ִמְשַפַחת ַהִיְצִרי ְלִשלֵּ

ְלמִ   50 ַנְפָתִלי  ִמְשְפֹחת  ֶלה  ּוְפקֻ אֵּ ֲחִמָשה  ְשְפֹחָתם  יֶהם  דֵּ

אֹות׃  ְוַאְרָבִעים ֶאֶלף ְוַאְרַבע מֵּ

אֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף ְשַבע   51 ש־מֵּ ל שֵּ י ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ֶלה ְפקּודֵּ אֵּ

אֹות ּוְשֹלִשים׃    מֵּ

אֹמר׃  52 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ק ָהָאֶרץ ְבַנֲחָלה ְבִמסְ  53 ָחלֵּ ֶלה תֵּ מֹות׃ ָלאֵּ  ַפר שֵּ

ְלִפי  לָ   54 ִאיש  ַנֲחָלתֹו  ַתְמִעיט  ְוַלְמַעט  ַנֲחָלתֹו  ַתְרֶבה  ַרב 

 ְפֻקָדיו יַֻתן ַנֲחָלתֹו׃ 

ַמטֹות־ֲאֹבָתם    55 ִלְשמֹות  ֶאת־ָהָאֶרץ  ק  יֵָּחלֵּ ַאְך־ְבגֹוָרל 

 ִיְנָחלּו׃

ין ַרב ִלְמָעט׃ 56 ק ַנֲחָלתֹו בֵּ ָחלֵּ   ַעל־ִפי ַהגֹוָרל תֵּ
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ִמְשַפַחת  ֶלה  ְואֵּ   57 ְרשֹון  ְלגֵּ ְלִמְשְפֹחָתם  ִוי  ַהלֵּ י  ְפקּודֵּ

ְרֻשִני ִלְקָהת ִמְשַפַחת ַהְקָהִתי ִלְמָרִרי ִמְשַפַחת ַהְמָרִרי׃  ַהגֵּ

ַהֶחְבֹרִני   58 ִמְשַפַחת  ַהִלְבִני  ִמְשַפַחת  ִוי  לֵּ ִמְשְפֹחת  ֶלה  אֵּ

ַהמ ִמְשַפַחת  ַהַמְחִלי  ּוְקָהת  ּושִ ִמְשַפַחת  ַהָקְרִחי  ִמְשַפַחת  י 

 הֹוִלד ֶאת־ַעְמָרם׃

ֹאָתּה    59 ָיְלָדה  ֲאֶשר  ִוי  ַבת־לֵּ יֹוֶכֶבד  ַעְמָרם  ֶשת  אֵּ ם  ְושֵּ

ת  ְואֵּ ְוֶאת־ֹמֶשה  ֶאת־ַאֲהֹרן  ְלַעְמָרם  ֶלד  ַותֵּ ְבִמְצָרִים  ִוי  ְללֵּ

 ִמְרָים ֲאֹחָתם׃

ד ְלַאֲהֹרן ֶאת־ָנָדב ְוֶאת־אֲ   60 ּוא ֶאת־ֶאְלָעָזר ְוֶאת־ ִביהַוִיָּולֵּ

 ִאיָתָמר׃

ש־ָזָרה ִלְפנֵּי ְיהָוה׃ 61  ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְבַהְקִריָבם אֵּ

ִמֶבן־  62 ָכל־ָזָכר  ֶאֶלף  ְוֶעְשִרים  ְשֹלָשה  יֶהם  ְפֻקדֵּ ַוִיְהיּו 

ִכי לֹא־ ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ָהְתָפְקדּו ְבתֹוְך  ִכי לֹא  ָוָמְעָלה  ֹחֶדש 

ל׃ִנתַ   ן ָלֶהם ַנֲחָלה ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ן ֲאֶשר ָפְקדּו ֶאת־ְבנֵּי   63 י ֹמֶשה ְוֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ֶלה ְפקּודֵּ אֵּ

חֹו׃  ן ְירֵּ ל ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרדֵּ  ִיְשָראֵּ

ן ֲאֶשר   64 י ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ֶלה לֹא־ָהָיה ִאיש ִמְפקּודֵּ ּוְבאֵּ

ל ְבִמְדַבר ִסיָני׃ָפְקד  ּו ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֶהם    65 ִכי־ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַבִמְדָבר ְולֹא־נֹוַתר מֵּ

ב ֶבן־ְיֻפֶנה ִויהֹוֻשַע ִבן־נּון׃   ִאיש ִכי ִאם־ָכלֵּ
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Números Capítulo 27 

ֶפר ֶבן  1 ָעד ֶבן־ָמִכיר ֶבן־־ִגלְ ַוִתְקַרְבָנה ְבנֹות ְצָלְפָחד ֶבן־חֵּ

ְבֹנָתיו  ְשמֹות  ֶלה  ְואֵּ ף  ֶבן־יֹוסֵּ ְמַנֶשה  ְלִמְשְפֹחת  ְמַנֶשה 

 ַמְחָלה ֹנָעה ְוָחְגָלה ּוִמְלָכה ְוִתְרָצה׃

ְוִלְפנֵּי   2 ן  ַהֹכהֵּ ֶאְלָעָזר  ְוִלְפנֵּי  ֹמֶשה  ִלְפנֵּי  ַוַתֲעֹמְדָנה 

ָדה ֶפַתח ֹאֶהל־  דַהְנִשיִאם ְוָכל־ָהעֵּ אֹמר׃ מֹועֵּ  לֵּ

ָדה ַהנֹוָעִדים   3 ת ַבִמְדָבר ְוהּוא לֹא־ָהָיה ְבתֹוְך ָהעֵּ ָאִבינּו מֵּ

ת ּוָבִנים לֹא־ָהיּו לֹו׃  ַעל־ְיהָוה ַבֲעַדת־ֹקַרח ִכי־ְבֶחְטאֹו מֵּ

ן   4 בֵּ לֹו  ין  אֵּ ִכי  ִמְשַפְחתֹו  ִמתֹוְך  ם־ָאִבינּו  שֵּ ִיָגַרע  ָלָמה 

י ָאִבינּו׃ ְבתֹו  ְתָנה־ָלנּו ֲאֻחָזה  ְך ֲאחֵּ

ב ֹמֶשה ֶאת־ִמְשָפָטן ִלְפנֵּי ְיהָוה׃ 5   ַוַיְקרֵּ

אֹמר׃ 6  ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ן ָלֶהם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך    7 ן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת ָנֹתן ִתתֵּ כֵּ

י ֲאִביֶהם ְוַהֲעַבְרָת ֶאת־ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן׃   ֲאחֵּ

ין לֹו  ְוֶאל  8 ן אֵּ אֹמר ִאיש ִכי־ָימּות ּובֵּ ר לֵּ ל ְתַדבֵּ ־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ְוַהֲעַבְרֶתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלִבתֹו ׃

ין לֹו ַבת ּוְנַתֶתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ְלֶאָחיו׃ 9  ְוִאם־אֵּ

https://adilsoncardoso.com/


106 

 

י ָאִביו׃ 10 ין לֹו ַאִחים ּוְנַתֶתם ֶאת־ַנֲחָלתֹו ַלֲאחֵּ  ְוִאם־אֵּ

ַאחִ   11 ין  ְלאָ ְוִאם־אֵּ רֹו ים  ִלְשאֵּ ֶאת־ַנֲחָלתֹו  ּוְנַתֶתם  ִביו 

ל  ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּי  ְוָהְיָתה  ֹאָתּה  ְוָיַרש  ִמִמְשַפְחתֹו  ָליו  אֵּ ַהָקֹרב 

  ְלֻחַקת ִמְשָפט ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃

ַהֶזה    12 ָהֲעָבִרים  ֶאל־ַהר  ה  ֲעלֵּ ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ַויֹאֶמר 

ה אֶ  ל׃ ת־ָהאָ ּוְראֵּ  ֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ַכֲאֶשר    13 ַגם־ָאָתה  ֶאל־ַעֶמיָך  ְוֶנֱאַסְפָת  ֹאָתּה  ְוָרִאיָתה 

 ֶנֱאַסף ַאֲהֹרן ָאִחיָך׃

ָדה   14 ָהעֵּ ִבְמִריַבת  ְבִמְדַבר־ִצן  ִפי  ְמִריֶתם  ַכֲאֶשר 

ם   הֵּ ינֵּיֶהם  ְלעֵּ ַבַמִים  ִני  ָקדֵּ ְלַהְקִדישֵּ י־ְמִריַבת  ִמְדַבר־מֵּ ש 

  ִצן׃

אֹמר׃  15 ר ֹמֶשה ֶאל־ְיהָוה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ָדה׃ 16 י ָהרּוֹחת ְלָכל־ָבָשר ִאיש ַעל־ָהעֵּ  ִיְפֹקד ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

ם    17 א ִלְפנֵּיֶהם ַוֲאֶשר ָיבֹא ִלְפנֵּיֶהם ַוֲאֶשר יֹוִציאֵּ ֲאֶשר־יֵּצֵּ

ם ְולֹא ִתְהֶיה ֲעַדת ְיה ין־ָלֶהם  ָוה ַכצֹאן ֲאשֶ ַוֲאֶשר ְיִביאֵּ ר אֵּ

 ֹרֶעה׃ 

ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה ַקח־ְלָך ֶאת־ְיהֹוֻשַע ִבן־נּון ִאיש   18

 ֲאֶשר־רּוַח בֹו ְוָסַמְכָת ֶאת־ָיְדָך ָעָליו׃

ָדה   19 ָכל־ָהעֵּ ְוִלְפנֵּי  ן  ַהֹכהֵּ ֶאְלָעָזר  ִלְפנֵּי  ֹאתֹו  ְוַהֲעַמְדָת 

ינֵּ   יֶהם׃ ְוִצִּויָתה ֹאתֹו ְלעֵּ
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ְבנֵּי  ְוָנַתתָ   20 ָכל־ֲעַדת  ִיְשְמעּו  ְלַמַען  ָעָליו  הֹוְדָך  מֵּ ה 

ל׃  ִיְשָראֵּ

ן ַיֲעֹמד ְוָשַאל לֹו ְבִמְשַפט ָהאּוִרים    21 ְוִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ְוָכל־ְבנֵּי־ הּוא  ָיֹבאּו  ְוַעל־ִפיו  יְֵּצאּו  ַעל־ִפיו  ְיהָוה  ִלְפנֵּי 

ל ִאתֹו ְוָכל ָדה׃ִיְשָראֵּ  ־ָהעֵּ

ַוִיַקח ֶאת־ְיהֹוֻשַע ַויַ   22 ֹאתֹו  ְיהָוה  ִצָּוה  ַכֲאֶשר  ֹמֶשה  ַעש 

ָדה׃ ן ְוִלְפנֵּי ָכל־ָהעֵּ הּו ִלְפנֵּי ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ  ַוַיֲעִמדֵּ

ַוִיְסֹמְך ֶאת־ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵּהּו ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה ְבַיד־  23

  ֹמֶשה׃

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 28 

אֹמר׃ַוְיַדבֵּ  1  ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ַלְחִמי    2 ֶאת־ָקְרָבִני  ֶהם  ֲאלֵּ ְוָאַמְרָת  ל  ִיְשָראֵּ ֶאת־ְבנֵּי  ַצו 

יַח ִניֹחִחי ִתְשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְבמֹוֲעדֹו׃  ְלִאַשי רֵּ

ֶזה ָהִאֶשה ֲאֶשר ַתְקִריבּו ַליהָוה    3 ְכָבִשים  ְוָאַמְרָת ָלֶהם 

 ִמם ְשַנִים ַליֹום ֹעָלה ָתִמיד׃ְבנֵּי־ָשָנה ְתִמי

ִני ַתֲעֶשה    4 ת ַהֶכֶבש ַהשֵּ ֶאת־ַהֶכֶבש ֶאָחד ַתֲעֶשה ַבֹבֶקר ְואֵּ

ין ָהַעְרָבִים׃  בֵּ
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ָכִתית   5 ְבֶשֶמן  ְבלּוָלה  ְלִמְנָחה  ֹסֶלת  יָפה  ָהאֵּ ַוֲעִשיִרית 

 ְרִביִעת ַהִהין׃

יַח ִניֹחַח ִאֶשה ַליהָוה׃ִמיד ָהֲעֻשָיה ְבַהר ִסינַ ֹעַלת תָ  6  י ְלרֵּ

ָכר   7 ְך ֶנֶסְך שֵּ ְוִנְסכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶכֶבש ָהֶאָחד ַבֹקֶדש ַהסֵּ

 ַליהָוה׃

ְכִמְנַחת ַהֹבֶקר   8 ָהַעְרָבִים  ין  ִני ַתֲעֶשה בֵּ ת ַהֶכֶבש ַהשֵּ ְואֵּ

יַח ִניֹחַח ַליהָוה׃ּוְכִנְסכֹו ַתֲעֶשה אִ  ה רֵּ   שֵּ

ּוְשנֵּי   9 ְתִמיִמם  ְבנֵּי־ָשָנה  ְשנֵּי־ְכָבִשים  ַהַשָבת  ּוְביֹום 

 ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ְוִנְסכֹו׃ 

  ֹעַלת ַשַבת ְבַשַבתֹו ַעל־ֹעַלת ַהָתִמיד ְוִנְסָכּה׃ 10

י    11 ָפִרים  ּוְבָראשֵּ ַליהָוה  ֹעָלה  ַתְקִריבּו  יֶכם  ְבנֵּי־ָחְדשֵּ

 ָבָקר ְשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ִשְבָעה ְתִמיִמם׃ 

ַלָפר   12 ַבֶשֶמן  ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת  ֶעְשֹרִנים  ּוְשֹלָשה 

ַבֶשמֶ  ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ֹסֶלת  ֶעְשֹרִנים  ּוְשנֵּי  ָלַאִיל  ָהֶאָחד  ן 

 ָהֶאָחד׃

ֶלת ִמְנָחה ְבלּוָלה ַבֶשֶמן ַלֶכֶבש ָהֶאָחד  ְוִעָשֹרן ִעָשרֹון סֹ   13

יַח ִניֹחַח ִאֶשה ַליהָוה׃  ֹעָלה רֵּ

ָלַאִיל    14 ַהִהין  ּוְשִליִשת  ַלָפר  ִיְהֶיה  ַהִהין  ֲחִצי  יֶהם  ְוִנְסכֵּ

י ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶכֶבש ָיִין זֹאת ֹעַלת ֹחדֶ  ש ְבָחְדשֹו ְלָחְדשֵּ

 ַהָשָנה׃
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ַהָתִמיד  ּוְשעִ   15 ַעל־ֹעַלת  ַליהָוה  ְלַחָטאת  ֶאָחד  ִעִזים  יר 

  יֵָּעֶשה ְוִנְסכֹו׃

ֶפַסח   16 ַלֹחֶדש  יֹום  ָעָשר  ְבַאְרָבָעה  ָהִראשֹון  ּוַבֹחֶדש 

 ַליהָוה׃

ת ָיִמים ַמצֹות  ּוַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהֶזה ָחג ִשְבעַ   17

ל׃  יֵָּאכֵּ

ָהִראשֹו  18 לֹא  ַביֹום  ֲעֹבָדה  ָכל־ְמֶלאֶכת  ִמְקָרא־ֹקֶדש  ן 

 ַתֲעשּו׃ 

ְשַנִים    19 ְבנֵּי־ָבָקר  ָפִרים  ַליהָוה  ֹעָלה  ִאֶשה  ְוִהְקַרְבֶתם 

 ְוַאִיל ֶאָחד ְוִשְבָעה ְכָבִשים ְבנֵּי ָשָנה ְתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם׃

ֶעְשרֹ ּוִמְנָחתָ   20 ְשֹלָשה  ַבָשֶמן  ְבלּוָלה  ֹסֶלת  ַלָפר ם  ִנים 

 ּוְשנֵּי ֶעְשֹרִנים ָלַאִיל ַתֲעשּו׃

ְלִשְבַעת   21 ָהֶאָחד  ַלֶכֶבש  ַתֲעֶשה  ִעָשרֹון  ִעָשרֹון 

 ַהְכָבִשים׃

יֶכם׃ 22 ר ֲעלֵּ  ּוְשִעיר ַחָטאת ֶאָחד ְלַכפֵּ

ֲאֶשר    23 ַהֹבֶקר  ֹעַלת  ֶאת־ִמְלַבד  ַתֲעשּו  ַהָתִמיד  ְלֹעַלת 

ֶלה׃  אֵּ

יַח־ִניֹחַח  כָ   24 ה רֵּ ֶלה ַתֲעשּו ַליֹום ִשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאשֵּ אֵּ

 ַליהָוה ַעל־עֹוַלת ַהָתִמיד יֵָּעֶשה ְוִנְסכֹו׃ 
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ָכל־ְמֶלאֶכת    25 ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִמְקָרא־ֹקֶדש  ַהְשִביִעי  ּוַביֹום 

  ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעשּו׃

ִמנְ   26 ְבַהְקִריְבֶכם  ַהִבכּוִרים  ַליהָוה  ּוְביֹום  ֲחָדָשה  ָחה 

יֶכם ִמְקָרא־ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם ָכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא  ְבָשֻבֹעתֵּ

 ַתֲעשּו׃ 

ְבנֵּי־ָבָקר   27 ָפִרים  ַליהָוה  ִניֹחַח  יַח  ְלרֵּ ְוִהְקַרְבֶתם עֹוָלה 

 ים ְבנֵּי ָשָנה׃ְשַנִים ַאִיל ֶאָחד ִשְבָעה ְכָבשִ 

ְבלּו  28 ֹסֶלת  ַלָפר ּוִמְנָחָתם  ֶעְשֹרִנים  ְשֹלָשה  ַבָשֶמן  ָלה 

 ָהֶאָחד ְשנֵּי ֶעְשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד׃

 ִעָשרֹון ִעָשרֹון ַלֶכֶבש ָהֶאָחד ְלִשְבַעת ַהְכָבִשים׃ 29

יֶכם׃ 30 ר ֲעלֵּ  ְשִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַכפֵּ

ם ִיְהיּו־ָלֶכם  ֹעַלת ַהָתִמיד ּוִמְנָחתֹו ַתֲעשּו ְתִמימִ   ִמְלַבד  31

יֶהם׃   ְוִנְסכֵּ
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Números Capítulo 29 

ּוַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ִמְקָרא־ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם    1

 ָכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעשּו יֹום ְתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם׃

יַח ִניֹחַח ַליהָוה ַפר ֶבן־ָבָקר אֶ   2 ָחד ַאִיל  ַוֲעִשיֶתם ֹעָלה ְלרֵּ

 ֶאָחד ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ִשְבָעה ְתִמיִמם׃ 

https://adilsoncardoso.com/
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ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבָשֶמן ְשֹלָשה ֶעְשֹרִנים ַלָפר ְשנֵּי   3

 ֶעְשֹרִנים ָלָאִיל׃

 ד ְלִשְבַעת ַהְכָבִשים׃ְוִעָשרֹון ֶאָחד ַלֶכֶבש ָהֶאחָ  4

יֶכם׃  ּוְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת 5 ר ֲעלֵּ  ְלַכפֵּ

ּוִמְנָחָתּה   6 ַהָתִמיד  ְוֹעַלת  ּוִמְנָחָתּה  ַהֹחֶדש  ֹעַלת  ִמְלַבד 

יַח ִניֹחַח ִאֶשה ַליהָוה׃ יֶהם ְכִמְשָפָטם ְלרֵּ   ְוִנְסכֵּ

ַלֹחֶדש    7 ָלֶכם  ּוֶבָעשֹור  ִיְהֶיה  ִמְקָרא־ֹקֶדש  ַהֶזה  ַהְשִביִעי 

יֶכם כָ   ל־ְמָלאָכה לֹא ַתֲעשּו׃ְוִעִניֶתם ֶאת־ַנְפֹשתֵּ

יַח ִניֹחַח ַפר ֶבן־ָבָקר ֶאָחד ַאִיל    8 ְוִהְקַרְבֶתם ֹעָלה ַליהָוה רֵּ

 ֶאָחד ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ִשְבָעה ְתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם׃

ָתם ֹסֶלת ְבלּוָלה ַבָשֶמן ְשֹלָשה ֶעְשֹרִנים ַלָפר ְשנֵּי ּוִמְנחָ   9

 ַאִיל ָהֶאָחד׃ֶעְשֹרִנים לָ 

 ִעָשרֹון ִעָשרֹון ַלֶכֶבש ָהֶאָחד ְלִשְבַעת ַהְכָבִשים׃ 10

ּוַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ִמְקָרא־ֹקֶדש ִיְהֶיה    12

ָכל־ְמֶלאֶכת ַליהָוה    ָלֶכם  ַחג  ְוַחֹגֶתם  ַתֲעשּו  לֹא  ֲעֹבָדה 

 ִשְבַעת ָיִמים׃ 

ְבנֵּי־ ְוִהְקַרְבֶתם    13 ָפִרים  ַליהָוה  ִניֹחַח  יַח  רֵּ ה  ִאשֵּ ֹעָלה 

יִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ַאְרָבָעה  ָבָקר ְשֹלָשה ָעָשר אֵּ

 ָעָשר ְתִמיִמם ִיְהיּו׃
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בְ   14 ֹסֶלת  ַלָפר ּוִמְנָחָתם  ֶעְשֹרִנים  ְשֹלָשה  ַבָשֶמן  לּוָלה 

ָפִרים  ָעָשר  ִלְשֹלָשה  ָהֶאָחד    ָהֶאָחד  ָלַאִיל  ֶעְשֹרִנים  ְשנֵּי 

יִלם׃   ִלְשנֵּי ָהאֵּ

 ְוִעָשרֹון ִעָשרֹון ַלֶכֶבש ָהֶאָחד ְלַאְרָבָעה ָעָשר ְכָבִשים׃   15

ֹעַלת ַהָתִמיד ִמְנָחָתּה ּוְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת ִמְלַבד    16

  ְוִנְסָכּה׃

ִני ָפִרים ְבנֵּי־בָ   17 יִלם ְשָנִים  ּוַביֹום ַהשֵּ ָקר ְשנֵּים ָעָשר אֵּ

 ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְתִמיִמם׃ 

יִלם ְוַלְכָבִשים ְבִמְסָפָרם   18 יֶהם ַלָפִרים ָלאֵּ ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ

 ָפט׃ ַכִמשְ 

ּוְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת ִמְלַבד ֹעַלת ַהָתִמיד ּוִמְנָחָתּה   19

יֶהם׃וְ    ִנְסכֵּ

ְשָנִים    20 יִלם  אֵּ י־ָעָשר  ַעְשתֵּ ָפִרים  ַהְשִליִשי  ּוַביֹום 

 ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְתִמיִמם׃ 

יֶהם ַלָפִרים    21 יִלם ְוַלְכָבִשים ְבִמְסָפָרם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ ָלאֵּ

 ַכִמְשָפט׃ 

ֶאָחד    22 ַחָטאת  ּוִמְנָחָתּה ּוְשִעיר  ַהָתִמיד  ֹעַלת  ִמְלַבד 

  ְוִנְסָכּה׃

יִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבנֵּי־   23 ּוַביֹום ָהְרִביִעי ָפִרים ֲעָשָרה אֵּ

 ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְתִמיִמם׃
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יִלם ְוַלְכָבִשים ְבִמְסָפָרם  ִמְנָחָתם    24 יֶהם ַלָפִרים ָלאֵּ ְוִנְסכֵּ

 ַכִמְשָפט׃ 

ּוְשִעיר־ִעִזים ֶאָחד ַחָטאת ִמְלַבד ֹעַלת ַהָתִמיד ִמְנָחָתּה   25

  ְוִנְסָכּה׃

יִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבנֵּי־   26 ּוַביֹום ַהֲחִמיִשי ָפִרים ִתְשָעה אֵּ

 ָעָשר ְתִמיִמם׃ ָשָנה ַאְרָבָעה

יִלם ְוַלְכָבִשי  27 יֶהם ַלָפִרים ָלאֵּ ם ְבִמְסָפָרם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ

 ַכִמְשָפט׃ 

ּוִמְנָחָתּה   28 ַהָתִמיד  ֹעַלת  ִמְלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְשִעיר 

  ְוִנְסָכּה׃

יִלם ְשָנִים ְכָבשִ   29 ים ְבנֵּי־ ּוַביֹום ַהִשִשי ָפִרים ְשֹמָנה אֵּ

 ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְתִמיִמם׃

יֶהם ַלפָ   30 יִלם ְוַלְכָבִשים ְבִמְסָפָרם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסכֵּ ִרים ָלאֵּ

 ַכִמְשָפט׃ 

ִמְנָחָתּה   31 ַהָתִמיד  ֹעַלת  ִמְלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְשִעיר 

  ּוְנָסֶכיָה׃

יִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבנֵּי־ּוַביֹום ַהְשִביִעי ָפִרים    32 ִשְבָעה אֵּ

 ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְתִמיִמם׃

יִלם ְוַלְכָבִשים ְבִמְסָפָרם ּוִמנְ   33 ֶהם ַלָפִרים ָלאֵּ ָחָתם ְוִנְסכֵּ

 ְכִמְשָפָטם׃
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ִמְנָחָתּה   34 ַהָתִמיד  ֹעַלת  ִמְלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ּוְשִעיר 

  ְוִנְסָכּה׃

ֹום ַהְשִמיִני ֲעֶצֶרת ִתְהֶיה ָלֶכם ָכל־ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא  ַבי  35

 ַתֲעשּו׃ 

יַח ִניֹחַח ַליהָוה ַפר ֶאָחד ַאִיל  ְוִהְקַר   36 ה רֵּ ְבֶתם ֹעָלה ִאשֵּ

 ֶאָחד ְכָבִשים ְבנֵּי־ָשָנה ִשְבָעה ְתִמיִמם׃ 

בְ   37 ְוַלְכָבִשים  ָלַאִיל  ַלָפר  יֶהם  ְוִנְסכֵּ ִמְסָפָרם ִמְנָחָתם 

 ַכִמְשָפט׃ 

ּוִמְנחָ   38 ַהָתִמיד  ֹעַלת  ִמְלַבד  ֶאָחד  ַחָטאת  ָתּה ּוְשִעיר 

 ְוִנְסָכּה׃ 

יֶכם   39 ִמִנְדרֵּ ְלַבד  יֶכם  ְבמֹוֲעדֵּ ַליהָוה  ַתֲעשּו  ֶלה  אֵּ

יֶכם׃ יֶכם ּוְלַשְלמֵּ יֶכם ּוְלִנְסכֵּ יֶכם ּוְלִמְנֹחתֵּ יֶכם ְלֹעֹלתֵּ  ְוִנְדֹבתֵּ

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

 

Números Capítulo 30 

ל ְכֹכל ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה אֶ   1 ת־ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

  ֹמֶשה׃

אֹמר ֶזה    2 ל לֵּ י ַהַמטֹות ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ ר ֹמֶשה ֶאל־ָראשֵּ ַוְיַדבֵּ

 ַהָדָבר ֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה׃

https://adilsoncardoso.com/
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אֹו־ִהָשַבע ְשֻבָעה ֶלְאֹסר ִאָסר ִאיש ִכי־ִיֹדר ֶנֶדר ַליהָוה    3

א ִמִפיו ַיֲעֶשה׃  ל ְדָברֹו ְכָכל־ַהֹיצֵּ  ַעל־ַנְפשֹו לֹא ַיחֵּ

ָאִביָה  וְ   4 ית  ְבבֵּ ִאָסר  ְוָאְסָרה  ַליהָוה  ֶנֶדר  ִכי־ִתֹדר  ִאָשה 

 ִבְנֻעֶריָה׃

ּה  ְוָשַמע ָאִביָה ֶאת־ִנְדָרּה ֶוֱאָסָרּה ֲאֶשר ָאְסָרה ַעל־ַנְפשָ   5

ְוֶהֱחִריש ָלּה ָאִביָה ְוָקמּו ָכל־ְנָדֶריָה ְוָכל־ִאָסר ֲאֶשר־ָאְסָרה 

 ַעל־ַנְפָשּה ָיקּום׃

ִניא ָאִביָה ֹאָתּה ְביֹום ָשְמעֹו ָכל־ְנָדֶריָה ֶוֱאָסֶריָה וְ   6 ִאם־הֵּ

ִניא   ֲאֶשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָשּה לֹא ָיקּום ַויהָוה ִיְסַלח־ָלּה ִכי־הֵּ

  ֹאָתּה׃ ָאִביהָ 

ְוִאם־ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיש ּוְנָדֶריָה ָעֶליָה אֹו ִמְבָטא ְשָפֶתיָה    7

 ּה׃ֲאֶשר ָאְסָרה ַעל־ַנְפשָ 

ְנָדֶריָה    8 ְוָקמּו  ָלּה  ְוֶהֱחִריש  ָשְמעֹו  ְביֹום  ִאיָשּה  ְוָשַמע 

 ֶוֱאָסֶרָה ֲאֶשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָשּה ָיֻקמּו׃ 

ר ֶאת־ִנְדָרּה ֲאֶשר ְוִאם ְביֹום    9 פֵּ ְשֹמַע ִאיָשּה ָיִניא אֹוָתּה ְוהֵּ

ַעל־נַ  ָאְסָרה  ֲאֶשר  ְשָפֶתיָה  ִמְבָטא  ת  ְואֵּ ַויהָוה  ָעֶליָה  ְפָשּה 

 ִיְסַלח־ָלּה׃

ְונֵֶּדר ַאְלָמָנה ּוְגרּוָשה ֹכל ֲאֶשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָשּה ָיקּום   10

 ָעֶליָה׃
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ָנָדָר   11 ִאיָשּה  ית  ַעל־ַנְפָשּה  ְוִאם־בֵּ ִאָסר  אֹו־ָאְסָרה  ה 

 ִבְשֻבָעה׃

כָ   12 ְוָקמּו  ֹאָתּה  ִניא  הֵּ לֹא  ָלּה  ְוֶהֱחִרש  ִאיָשּה  ל־ ְוָשַמע 

 ְנָדֶריָה ְוָכל־ִאָסר ֲאֶשר־ָאְסָרה ַעל־ַנְפָשּה ָיקּום׃ 

ָכל־מֹוָצא    13 ָשְמעֹו  ְביֹום  ִאיָשּה  ֹאָתם  ר  ָיפֵּ ר  ְוִאם־ָהפֵּ

ִלנְ  ָרם  ְשָפֶתיָה  ֲהפֵּ ִאיָשּה  ָיקּום  לֹא  ַנְפָשּה  ּוְלִאַסר  ָדֶריָה 

 ַויהָוה ִיְסַלח־ָלּה׃

ִאסָ   14 ְוָכל־ְשֻבַעת  ְיִקיֶמנּו ָכל־נֵֶּדר  ִאיָשּה  ָנֶפש  ְלַעֹנת  ר 

ֶרנּו׃  ְוִאיָשּה ְיפֵּ

ִקים    15 ְוהֵּ ֶאל־יֹום  ִמיֹום  ִאיָשּה  ָלּה  ַיֲחִריש  ש  ְוִאם־ַהֲחרֵּ

ִקים ֹאָתם  ֶאת־ָכל־ְנדָ  ֶריָה אֹו ֶאת־ָכל־ֱאָסֶריָה ֲאֶשר ָעֶליָה הֵּ

  ִכי־ֶהֱחִרש ָלּה ְביֹום ָשְמעֹו׃

ר יָ  16 י ָשְמעֹו ְוָנָשא ֶאת־ֲעֹוָנּה׃ְוִאם־ָהפֵּ ר ֹאָתם ַאֲחרֵּ  פֵּ

ִאיש   17 ין  בֵּ ֶאת־ֹמֶשה  ְיהָוה  ִצָּוה  ֲאֶשר  ַהֻחִקים  ֶלה  אֵּ

ין־ָאב ְלִבתֹו ית ָאִביָה׃ְלִאְשתֹו בֵּ    ִבְנֻעֶריָה בֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 31 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ף ֶאל־ ְנֹקם ִנְקַמת בְ   2 ָאסֵּ ת ַהִמְדָיִנים ַאַחר תֵּ אֵּ ל מֵּ נֵּי ִיְשָראֵּ

 ַעֶמיָך׃

ֲאָנִשים    3 ִאְתֶכם  מֵּ ָחְלצּו  הֵּ אֹמר  לֵּ ֶאל־ָהָעם  ֹמֶשה  ר  ַוְיַדבֵּ

ת ִנְקַמת־ְיהָוה ְבִמְדָין׃ַלָצָבא וְ   ִיְהיּו ַעל־ִמְדָין ָלתֵּ

תִ   4 ל  ִיְשָראֵּ ַמטֹות  ְלֹכל  ַלַמֶטה  ֶאֶלף  ַלַמֶטה  ְשְלחּו  ֶאֶלף 

 ַלָצָבא׃

ֶאֶלף    5 ְשנֵּים־ָעָשר  ַלַמֶטה  ֶאֶלף  ל  ִיְשָראֵּ י  ַאְלפֵּ מֵּ ַוִיָמְסרּו 

י ָצָבא׃   ֲחלּוצֵּ

ַלַמֶטה ַלָצָבא ֹאָתם ְוֶאת־ִפיְנָחס   ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ֶאֶלף  6

ַהְתרּו ַוֲחֹצְצרֹות  ַהֹקֶדש  י  ּוְכלֵּ ַלָצָבא  ן  ַהֹכהֵּ ָעה ֶבן־ֶאְלָעָזר 

 ְבָידֹו׃ 

ַוַיַהְרגּו   7 ֶאת־ֹמֶשה  ְיהָוה  ִצָּוה  ַכֲאֶשר  ַעל־ִמְדָין  ַוִיְצְבאּו 

 ָכל־ָזָכר׃ 

י ִמְדָין ָהְרגּו ַעל־ַחלְ   8 יֶהם ֶאת־ֱאִוי ְוֶאת־ֶרֶקם ְוֶאת־ַמְלכֵּ לֵּ

ת  ְואֵּ ִמְדָין  י  ַמְלכֵּ ֶשת  ֲחמֵּ ְוֶאת־ֶרַבע  ְוֶאת־חּור  ְוֶאת־צּור 

 ר ָהְרגּו ֶבָחֶרב׃ִבְלָעם ֶבן־ְבעֹו

ת ָכל־   9 י ִמְדָין ְוֶאת־ַטָפם ְואֵּ ל ֶאת־ְנשֵּ ַוִיְשבּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

י  ָלם ָבָזזּו׃ְבֶהְמָתם ְוֶאת־ָכל־ִמְקנֵֶּהם ְוֶאת־ָכל־חֵּ

ָשְרפּו   10 ָכל־ִטיֹרָתם  ת  ְואֵּ ְבמֹוְשֹבָתם  יֶהם  ָכל־ָערֵּ ת  ְואֵּ

ש׃  ָבאֵּ
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ֶאת־ָכל־  11 ָבָאָדם  ַוִיְקחּו  ָכל־ַהַמְלקֹוַח  ת  ְואֵּ ַהָשָלל 

ָמה׃  ּוַבְבהֵּ

ְבנֵּי־   12 ְוֶאל־ֲעַדת  ן  ַהֹכהֵּ ְוֶאל־ֶאְלָעָזר  ֶאל־ֹמֶשה  ַוָיִבאּו 

ל ֶאת־הַ  ְשִבי ְוֶאת־ַהַמְלקֹוַח ְוֶאת־ַהָשָלל ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ִיְשָראֵּ

חֹו׃ ן ְירֵּ   ֶאל־ַעְרֹבת מֹוָאב ֲאֶשר ַעל־ַיְרדֵּ

ָדה  ַויֵּ   13 ָהעֵּ י  ְוָכל־ְנִשיאֵּ ן  ַהֹכהֵּ ְוֶאְלָעָזר  ֹמֶשה  ְצאּו 

 ִלְקָראָתם ֶאל־ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה׃

ֶהָחִיל    14 י  ְפקּודֵּ ַעל  ֹמֶשה  י  ַוִיְקֹצף  ְוָשרֵּ ָהֲאָלִפים  י  ָשרֵּ

אֹות ַהָבִאים ִמְצָבא ַהִמְלָחָמה׃  ַהמֵּ

יֶהם ֹמֶשה ַהִחִייֶתם ָכל־ְנקֵּ  15  ָבה׃ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

ִלְמָסר־ַמַעל   16 ִבְלָעם  ִבְדַבר  ל  ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּי  ָהיּו  ָנה  הֵּ ן  הֵּ

ָפה ַבֲעַדת יְ   הָוה׃ַביהָוה ַעל־ְדַבר־ְפעֹור ַוְתִהי ַהַמגֵּ

ִאיש    17 ֹיַדַעת  ְוָכל־ִאָשה  ַבָטף  ָכל־ָזָכר  ִהְרגּו  ְוַעָתה 

 ְלִמְשַכב ָזָכר ֲהֹרגּו׃ 

ַבנָ   18 ַהַטף  ַהֲחיּו ְוֹכל  ָזָכר  ִמְשַכב  לֹא־ָיְדעּו  ֲאֶשר  ִשים 

 ָלֶכם׃

ֶנֶפש   19 ג  ֹכל ֹהרֵּ ָיִמים  ִשְבַעת  ַלַמֲחֶנה  ְוַאֶתם ֲחנּו ִמחּוץ 

ֹנגֵּ  ַהְשִביִעי  ְוֹכל  ּוַביֹום  ַהְשִליִשי  ַביֹום  ִתְתַחְטאּו  ֶבָחָלל  ַע 

 ַאֶתם ּוְשִביֶכם׃ 
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ְוָכל־ְכלִ   20 ְוָכל־ְכִלי־ְוָכל־ֶבֶגד  ִעִזים  ה  ְוָכל־ַמֲעשֵּ י־עֹור 

ץ ִתְתַחָטאּו׃   עֵּ

ַהָבִאים    21 ַהָצָבא  י  ֶאל־ַאְנשֵּ ן  ַהֹכהֵּ ֶאְלָעָזר  ַויֹאֶמר 

 ַלִמְלָחָמה זֹאת ֻחַקת ַהתֹוָרה ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃

ֶאת־ַהבַ   22 ֶאת־ַהְנֹחֶשת  ְוֶאת־ַהָכֶסף  ֶאת־ַהָזָהב  ְרֶזל  ַאְך 

 ֶאת־ַהְבִדיל ְוֶאת־ָהֹעָפֶרת׃

י    23 ר ַאְך ְבמֵּ ש ְוָטהֵּ ש ַתֲעִבירּו ָבאֵּ ָכל־ָדָבר ֲאֶשר־ָיבֹא ָבאֵּ

ש ַתֲעִבירּו ַבָמִים׃ִנָדה ִיְתַחטָ   א ְוֹכל ֲאֶשר לֹא־ָיבֹא ָבאֵּ

יֶכם ַביֹום ַהְשִביִעי ּוְטַהְרֶתם ְוַאַחר תָ   24 ֹבאּו ְוִכַבְסֶתם ִבְגדֵּ

  ֶאל־ַהַמֲחֶנה׃

אֹמר׃  25  ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ

ַאתָ   26 ָמה  ּוַבְבהֵּ ָבָאָדם  ַהְשִבי  ַמְלקֹוַח  רֹאש  ת  אֵּ ה  ָשא 

ָדה׃ י ֲאבֹות ָהעֵּ ן ְוָראשֵּ  ְוֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

ַהֹיְצִאים    27 ַהִמְלָחָמה  י  ֹתְפשֵּ ין  בֵּ ֶאת־ַהַמְלקֹוַח  ְוָחִציָת 

ָדה׃ַלָצבָ  ין ָכל־ָהעֵּ  א ּובֵּ

ַהֹיְצִאים    28 ַהִמְלָחָמה  י  ַאְנשֵּ ת  אֵּ מֵּ ַליהָוה  ֶמֶכס  ֹמָת  ַוֲהרֵּ

ַהמֵּ  ש  ֲחמֵּ מֵּ ֶנֶפש  ֶאָחד  ּוִמן־ַהָבָקר ַלָצָבא  ִמן־ָהָאָדם  אֹות 

 ּוִמן־ַהֲחֹמִרים ּוִמן־ַהצֹאן׃

ן ְתרּו  29  ַמת ְיהָוה׃ ִמַמֲחִציָתם ִתָקחּו ְוָנַתָתה ְלֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ
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ִמן־ַהֲחִמִשים    30 ָאֻחז  ֶאָחד  ִתַקח  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ּוִמַמֲחִצת 

ָמה  ִמן־ָהָאָדם ִמן־ַהָבָקר ִמן־ַהֲחֹמִרים ּומִ  ן־ַהצֹאן ִמָכל־ַהְבהֵּ

י ִמְשֶמֶרת ִמְשַכן ְיהָוה׃  ְוָנַתָתה ֹאָתם ַלְלִוִים ֹשְמרֵּ

ן ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃ַוַיַעש ֹמֶשה ְוֶאְלָעָזר הַ   31  ֹכהֵּ

ש־   32 ַוְיִהי ַהַמְלקֹוַח ֶיֶתר ַהָבז ֲאֶשר ָבְזזּו ַעם ַהָצָבא צֹאן שֵּ

אֹות אֶ  ֶשת־ֲאָלִפים׃מֵּ  ֶלף ְוִשְבִעים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ

 ּוָבָקר ְשַנִים ְוִשְבִעים ָאֶלף׃  33

 ַוֲחֹמִרים ֶאָחד ְוִשִשים ָאֶלף׃  34

ֶפש ָאָדם ִמן־ַהָנִשים ֲאֶשר לֹא־ָיְדעּו ִמְשַכב ָזָכר ָכל־ְונֶ   35

 ֶנֶפש ְשַנִים ּוְשֹלִשים ָאֶלף׃

ֶלק ַהֹיְצִאים ַבָצָבא ִמְסַפר ַהצֹאן ְשֹלש־ַוְתִהי ַהֶמֱחָצה חֵּ   36

אֹות׃ ש מֵּ אֹות ֶאֶלף ּוְשֹלִשים ֶאֶלף ְוִשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחמֵּ  מֵּ

ש ַוְיהִ   37 ָחמֵּ אֹות  מֵּ ש  שֵּ ִמן־ַהצֹאן  ַליהָוה  ַהֶמֶכס  י 

 ְוִשְבִעים׃

שְ   38 ַליהָוה  ּוִמְכָסם  ָאֶלף  ּוְשֹלִשים  ִשָשה  ַנִים  ְוַהָבָקר 

 ְוִשְבִעים׃

ַליהָוה    39 ּוִמְכָסם  אֹות  מֵּ ש  ַוֲחמֵּ ֶאֶלף  ְשֹלִשים  ַוֲחֹמִרים 

 ֶאָחד ְוִשִשים׃ 
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ִששָ   40 ָאָדם  ְשַנִים  ְוֶנֶפש  ַליהָוה  ּוִמְכָסם  ָאֶלף  ָעָשר  ה 

 ּוְשֹלִשים ָנֶפש׃ 

ְיהָוה    41 ְתרּוַמת  ֶאת־ֶמֶכס  ֹמֶשה  ן  ן  ַוִיתֵּ ַהֹכהֵּ ְלֶאְלָעָזר 

 ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃ 

ל ֲאֶשר ָחָצה ֹמֶשה ִמן־ָהֲאָנִשים    42 ּוִמַמֲחִצית ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ַהֹצְבִאים׃ 

ֶאֶלף  וַ   43 אֹות  ְשֹלש־מֵּ ִמן־ַהצֹאן  ָדה  ָהעֵּ ֶמֱחַצת  ְתִהי 

אֹות׃ ש מֵּ  ּוְשֹלִשים ֶאֶלף ִשְבַעת ֲאָלִפים ַוֲחמֵּ

 ּוָבָקר ִשָשה ּוְשֹלִשים ָאֶלף׃ 44

אֹות׃ 45 ש מֵּ  ַוֲחֹמִרים ְשֹלִשים ֶאֶלף ַוֲחמֵּ

 ְוֶנֶפש ָאָדם ִשָשה ָעָשר ָאֶלף׃ 46

ל ֶאת־ָהָאֻחז ֶאָחד ִמן־ַוִיַקח ֹמשֶ   47 ה ִמַמֲחִצת ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ן ֹאתָ  ָמה ַוִיתֵּ י  ַהֲחִמִשים ִמן־ָהָאָדם ּוִמן־ַהְבהֵּ ם ַלְלִוִים ֹשְמרֵּ

 ִמְשֶמֶרת ִמְשַכן ְיהָוה ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה׃

י ַהצָ   48 י  ַוִיְקְרבּו ֶאל־ֹמֶשה ַהְפֻקִדים ֲאֶשר ְלַאְלפֵּ ָבא ָשרֵּ

אֹות׃ י ַהמֵּ  ָהֲאָלִפים ְוָשרֵּ

י    49 ַאְנשֵּ ֶאת־רֹאש  ָנְשאּו  ֲעָבֶדיָך  ֶאל־ֹמֶשה  ַויֹאְמרּו 

נּו ְולֹא־ִנְפַקד ִמֶמנּו ִאיש׃ַהמִ   ְלָחָמה ֲאֶשר ְבָידֵּ
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ְכִלי־ָזָהב    50 ָמָצא  ֲאֶשר  ִאיש  ְיהָוה  ֶאת־ָקְרַבן  ב  ַוַנְקרֵּ

ַטבַ  ְוָצִמיד  ינּו ֶאְצָעָדה  ַעל־ַנְפֹשתֵּ ר  ְלַכפֵּ ְוכּוָמז  ָעִגיל  ַעת 

 ִלְפנֵּי ְיהָוה׃ 

ן ֶאת־  51 ְוֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ְכִלי ַוִיַקח ֹמֶשה  ִאָתם ֹכל  ַהָזָהב מֵּ

 ַמֲעֶשה׃

ִרימּו ַליהָוה ִשָשה ָעָשר   52 ַוְיִהי ָכל־ְזַהב ַהְתרּוָמה ֲאֶשר הֵּ

אֹות ַוֲחִמִשים  ת    ֶאֶלף ְשַבע־מֵּ אֵּ י ָהֲאָלִפים ּומֵּ ת ָשרֵּ אֵּ ָשֶקל מֵּ

אֹות׃ י ַהמֵּ  ָשרֵּ

י ַהָצָבא ָבְזזּו ִאיש לֹו׃  53  ַאְנשֵּ

י  ַוִיקַ   54 ָשרֵּ ת  אֵּ מֵּ ֶאת־ַהָזָהב  ן  ַהֹכהֵּ ְוֶאְלָעָזר  ֹמֶשה  ח 

ד ִזָכרֹון ִלְבנֵּי־ אֹות ַוָיִבאּו ֹאתֹו ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ ָהֲאָלִפים ְוַהמֵּ

ל ִלפְ    נֵּי ְיהָוה׃ִיְשָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 32 

ן ְוִלְבנֵּי־ָגד ָעצּום ְמֹאד ַוִיְרא  1 ּו ּוִמְקֶנה ַרב ָהָיה ִלְבנֵּי ְראּובֵּ

ְמקֹום  ַהָמקֹום  ְוִהנֵּה  ִגְלָעד  ְוֶאת־ֶאֶרץ  ַיְעזֵּר  ֶאת־ֶאֶרץ 

 ִמְקֶנה׃

ְוֶאל־  2 ֶאל־ֹמֶשה  ַויֹאְמרּו  ן  ְראּובֵּ ּוְבנֵּי  ְבנֵּי־ָגד  ַוָיֹבאּו 

אֹמר׃ ָדה לֵּ י ָהעֵּ ן ְוֶאל־ְנִשיאֵּ  ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ְוִנְמָרה    3 ְוַיְעזֵּר  ְוִדיֹבן  ּוְשָבם  ֲעָטרֹות  ה  ְוֶאְלָעלֵּ ְוֶחְשבֹון 

 ּוְנבֹו ּוְבֹען׃ 

ל ֶאֶרץ ִמְקֶנה   4 ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִהָכה ְיהָוה ִלְפנֵּי ֲעַדת ִיְשָראֵּ

  ִהוא ְוַלֲעָבֶדיָך ִמְקֶנה׃

אִ   5 ַהזֹאת ַויֹאְמרּו  ֶאת־ָהָאֶרץ  יַֻתן  יֶניָך  ְבעֵּ ן  חֵּ ם־ָמָצאנּו 

ן׃ַלֲעָבֶדיָך ַלֲאֻחָזה ַאל־ַתֲעִברֵּ   נּו ֶאת־ַהַיְרדֵּ

ָיֹבאּו   6 יֶכם  ַהַאחֵּ ן  ְראּובֵּ ְוִלְבנֵּי  ִלְבנֵּי־ָגד  ֹמֶשה  ַויֹאֶמר 

ְשבּו ֹפה׃  ַלִמְלָחָמה ְוַאֶתם תֵּ

יִ   7 ְבנֵּי  ב  ֶאת־לֵּ ְתנּואּון  ֶאל־ָהָאֶרץ  ְוָלָמה  ֲעֹבר  מֵּ ל  ְשָראֵּ

 ֲאֶשר־ָנַתן ָלֶהם ְיהָוה׃

יֶכם    8 ֲאֹבתֵּ ָעשּו  ִלְראֹות ֹכה  ַבְרנֵַּע  ש  ִמָקדֵּ ֹאָתם  ְבָשְלִחי 

 ֶאת־ָהָאֶרץ׃ 

ב    9 ַוַיֲעלּו ַעד־ַנַחל ֶאְשכֹול ַוִיְראּו ֶאת־ָהָאֶרץ ַוָיִניאּו ֶאת־לֵּ

ל ְלִבְלִתי־בֹא ֶאל־הָ   ָאֶרץ ֲאֶשר־ָנַתן ָלֶהם ְיהָוה׃ ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

אֹמר׃ַוִיַחר־ַאף ְיהָוה ַביֹום ַההּוא ַוִישָ  10  ַבע לֵּ

ִאם־ִיְראּו ָהֲאָנִשים ָהֹעִלים ִמִמְצַרִים ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה    11

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְשַבְעִתי  ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה  ת  אֵּ ָוַמְעָלה 

 ִמְלאּו ַאֲחָרי׃ ּוְלַיֲעֹקב ִכי לֹא־ 

ִבן־נ  12 ִויהֹוֻשַע  ַהְקִנִזי  ֶבן־ְיֻפֶנה  ב  ָכלֵּ ִמְלאּו ִבְלִתי  ִכי  ּון 

י ְיהָוה׃   ַאֲחרֵּ
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ם ַבִמְדָבר ַאְרָבִעים ָשָנה    13 ל ַוְיִנעֵּ ַוִיַחר־ַאף ְיהָוה ְבִיְשָראֵּ

ינֵּי ְיהָוה׃   ַעד־ֹתם ָכל־ַהדֹור ָהֹעֶשה ָהַרע ְבעֵּ

ַחָטִאים  ְוִהנֵּ   14 ֲאָנִשים  ַתְרבּות  יֶכם  ֲאֹבתֵּ ַתַחת  ַקְמֶתם  ה 

ל׃ִלְספֹות עֹוד ַעל   ֲחרֹון ַאף־ְיהָוה ֶאל־ִיְשָראֵּ

ַאֲחָריו ְוָיַסף עֹוד ְלַהִניחֹו ַבִמְדָבר ְוִשַחֶתם    15 ִכי ְתשּוֻבן מֵּ

  ְלָכל־ָהָעם ַהֶזה׃

ִגְדרֹ   16 ַויֹאְמרּו  ָליו  אֵּ ֹפה ַוִיְגשּו  ְלִמְקנֵּנּו  ִנְבֶנה  צֹאן  ת 

נּו׃  ְוָעִרים ְלַטפֵּ

ץ ֻחשִ   17 ל ַעד ֲאֶשר ִאם־ַוֲאַנְחנּו נֵָּחלֵּ ים ִלְפנֵּי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

י   י ַהִמְבָצר ִמְפנֵּי ֹיְשבֵּ נּו ְבָערֵּ ֲהִביֹאנֻם ֶאל־ְמקֹוָמם ְוָיַשב ַטפֵּ

 ָהָאֶרץ׃

ִהְתַנחֵּ   18 ַעד  ינּו  ֶאל־ָבתֵּ ָנשּוב  ִאיש  לֹא  ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ל 

 ַנֲחָלתֹו׃

ַלַיְרדֵּ   19 ֶבר  עֵּ מֵּ ִאָתם  ִנְנַחל  לֹא  ָבָאה ִכי  ִכי  ָוָהְלָאה  ן 

ן ִמְזָרָחה׃ ֶבר ַהַיְרדֵּ עֵּ ינּו מֵּ לֵּ נּו אֵּ   ַנֲחָלתֵּ

יֶהם ֹמֶשה ִאם־ַתֲעשּון ֶאת־ַהָדָבר ַהֶזה ִאם־   20 ַויֹאֶמר ֲאלֵּ

ָחְלצּו ִלְפנֵּי ְיהָוה ַלמִ   ְלָחָמה׃תֵּ

ַעד   21 ְיהָוה  ִלְפנֵּי  ן  ֶאת־ַהַיְרדֵּ ָכל־ָחלּוץ  ָלֶכם  ְוָעַבר 

 שֹו ֶאת־ֹאְיָביו ִמָפָניו׃הֹוִרי
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ְוִנְכְבָשה ָהָאֶרץ ִלְפנֵּי ְיהָוה ְוַאַחר ָתֻשבּו ִוְהִייֶתם ְנִקִיים    22

ל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְיהָוה ּוִמִיְשָראֵּ ִלְפנֵּי    מֵּ

 ְיהָוה׃

ּוְדעּו   23 ַליהָוה  ֲחָטאֶתם  ִהנֵּה  ן  כֵּ ַתֲעשּון  ְוִאם־לֹא 

 אְתֶכם ֲאֶשר ִתְמָצא ֶאְתֶכם׃ַחטַ 

א    24 ְוַהֹיצֵּ ְלֹצַנֲאֶכם  ֹרת  ּוְגדֵּ ְלַטְפֶכם  ָעִרים  ְבנּו־ָלֶכם 

 ִמִפיֶכם ַתֲעשּו׃

לֵּ   25 ֶאל־ֹמֶשה  ן  ְראּובֵּ ּוְבנֵּי  ְבנֵּי־ָגד  ֲעָבֶדיָך ַויֹאֶמר  אֹמר 

 ַיֲעשּו ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ְמַצֶּוה׃

ִמְקנֵּנ  26 ינּו  ָנשֵּ נּו  י ַטפֵּ ְבָערֵּ ִיְהיּו־ָשם  נּו  ְוָכל־ְבֶהְמתֵּ ּו 

 ַהִגְלָעד׃

ַלִמְלָחָמה    27 ְיהָוה  ִלְפנֵּי  ָצָבא  ָכל־ֲחלּוץ  ַיַעְברּו  ַוֲעָבֶדיָך 

ר׃   ַכֲאֶשר ֲאֹדִני ֹדבֵּ

ת ְיהֹוֻשַע ִבן־נּון  ַוְיַצו ָלֶהם ֹמשֶ   28 ן ְואֵּ ת ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ ה אֵּ

י ֲאבֹות ַהַמט ל׃ְוֶאת־ָראשֵּ  ֹות ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ן   29 ּוְבנֵּי־ְראּובֵּ ְבנֵּי־ָגד  ִאם־ַיַעְברּו  ֶהם  ֲאלֵּ ֹמֶשה  ַויֹאֶמר 

ן ָכל־ָחלּוץ ַלִמְלָחָמה ִלְפנֵּי ְיהָוה ְוִנְכְבָשה  ִאְתֶכם ֶאת־ַהַיְרדֵּ

 ֶרץ ִלְפנֵּיֶכם ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת־ֶאֶרץ ַהִגְלָעד ַלֲאֻחָזה׃ָהאָ 

ַעְברּו ֲחלּוִצים ִאְתֶכם ְונֹאֲחזּו ְבֹתְכֶכם ְבֶאֶרץ ְוִאם־לֹא יַ   30

 ְכָנַען׃ 
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ת ֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה    31 אֹמר אֵּ ן לֵּ ַוַיֲענּו ְבנֵּי־ָגד ּוְבנֵּי ְראּובֵּ

ן ַנֲעֶשה׃  ֶאל־ֲעָבֶדיָך כֵּ

ְחנּו ַנֲעֹבר ֲחלּוִצים ִלְפנֵּי ְיהָוה ֶאֶרץ ְכָנַען ְוִאָתנּו ֲאֻחַזת נַ   32

ן׃ ַנֲחָלתֵּ  ֶבר ַלַיְרדֵּ עֵּ  נּו מֵּ

ֶבט   33 ְוַלֲחִצי שֵּ ן  ְראּובֵּ ְוִלְבנֵּי  ִלְבנֵּי־ָגד  ֹמֶשה  ָלֶהם  ן  ַוִיתֵּ

ְוֶאת־ ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ֶאת־ַמְמֶלֶכת  ף  ֶבן־יֹוסֵּ ְמַנֶשה 

י ָהָאֶרץ ַמְמֶלֶכת   עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן ָהָאֶרץ ְלָעֶריָה ִבְגֻבֹלת ָערֵּ

 ָסִביב׃

ר׃ ַויִ  34 ת ֲעֹרעֵּ  ְבנּו ְבנֵּי־ָגד ֶאת־ִדיֹבן ְוֶאת־ֲעָטֹרת ְואֵּ

ָהה׃ 35  ְוֶאת־ַעְטֹרת שֹוָפן ְוֶאת־ַיְעזֵּר ְוָיְגבֳּ

י ִמְבָצר ְוִגְדֹרת    36 ית ָהָרן ָערֵּ ית ִנְמָרה ְוֶאת־בֵּ  צֹאן׃ ְוֶאת־בֵּ

ת   37 ְואֵּ א  ְוֶאת־ֶאְלָעלֵּ ֶאת־ֶחְשבֹון  ָבנּו  ן  ְראּובֵּ ּוְבנֵּי 

 ִקְרָיָתִים׃

ְוֶאת־ִשְבָמה    38 ם  שֵּ מּוַסֹבת  ְמעֹון  ְוֶאת־ַבַעל  ְוֶאת־ְנבֹו 

ֹמת ֶאת־ְשמֹות ֶהָעִרים ֲאֶשר ָבנּו׃  ַוִיְקְראּו ְבשֵּ

ָדה ַוִיְלְכֻדָה ַויֹוֶרש ֶאת־ַויְֵּלכּו ְבנֵּי ָמִכיר ֶבן־ְמַנֶשה ִגְלעָ   39

 ָהֱאֹמִרי ֲאֶשר־ָבּה׃

ן 40  ֹמֶשה ֶאת־ַהִגְלָעד ְלָמִכיר ֶבן־ְמַנֶשה ַויֵֶּשב ָבּה׃ ַוִיתֵּ
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ַוִיְקָרא    41 יֶהם  ֶאת־ַחֹּותֵּ ַוִיְלֹכד  ָהַלְך  ֶבן־ְמַנֶשה  ְוָיִאיר 

 ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר׃

ד ֶאת־ְקָנת ְוֶאת־ְבֹנֶתיָה ַוִיְקָרא ָלה ֹנַבח  ְוֹנַבח ָהַלְך ַוִיְלכֹ   42

  ִבְשמֹו׃

 https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 33 

ִמְצַרִים    1 ֶאֶרץ  מֵּ ָיְצאּו  ֲאֶשר  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י  ַמְסעֵּ ֶלה  אֵּ

 ְלִצְבֹאָתם ְבַיד־ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן׃

ְיהוָ   2 ַעל־ִפי  יֶהם  ְלַמְסעֵּ יֶהם  ֶאת־מֹוָצאֵּ ֹמֶשה  ה  ַוִיְכֹתב 

יֶהם׃ יֶהם ְלמֹוָצאֵּ ֶלה ַמְסעֵּ  ְואֵּ

יֹום  ַוִיְסעּו    3 ָעָשר  ַבֲחִמָשה  ָהִראשֹון  ַבֹחֶדש  ס  ַרְעְמסֵּ מֵּ

ְבָיד   ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ָיְצאּו  ַהֶפַסח  ַרת  ִמָמחֳּ ָהִראשֹון  ַלֹחֶדש 

ינֵּי ָכל־ִמְצָרִים׃  ָרָמה ְלעֵּ

ת ֲאֶשר ִהָכה    4 ְיהָוה ָבֶהם ָכל־ְבכֹור  ּוִמְצַרִים ְמַקְבִרים אֵּ

יֶהם ָעָשה ְיה אֹלהֵּ  ָוה ְשָפִטים׃ ּובֵּ

ס ַוַיֲחנּו ְבֻסֹכת׃ 5 ַרְעְמסֵּ ל מֵּ  ַוִיְסעּו ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ

ה ַהִמְדָבר׃  6 ָתם ֲאֶשר ִבְקצֵּ  ַוִיְסעּו ִמֻסֹכת ַוַיֲחנּו ְבאֵּ

ַוָיָשב ַעל־ִפי ַהִחיֹרת ֲאֶשר  7 ָתם  אֵּ ַעל־ְפנֵּי ַבַעל    ַוִיְסעּו מֵּ

 ל׃ְצפֹון ַוַיֲחנּו ִלְפנֵּי ִמְגדֹ 

https://adilsoncardoso.com/
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ַוִיְסעּו ִמְפנֵּי ַהִחיֹרת ַוַיַעְברּו ְבתֹוְך־ַהָים ַהִמְדָבָרה ַויְֵּלכּו   8

ָתם ַוַיֲחנּו ְבָמָרה׃  ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ְבִמְדַבר אֵּ

יִלם    9 יִלָמה ּוְבאֵּ יֹנת ַוִיְסעּו ִמָמָרה ַוָיֹבאּו אֵּ ה עֵּ ים ֶעְשרֵּ ְשתֵּ

 ם ַוַיֲחנּו־ָשם׃ַמִים ְוִשְבִעים ְתָמִרי

יִלם ַוַיֲחנּו ַעל־ַים־סּוף׃  10 אֵּ  ַוִיְסעּו מֵּ

 ַוִיְסעּו ִמַים־סּוף ַוַיֲחנּו ְבִמְדַבר־ִסין׃ 11

 ַוִיְסעּו ִמִמְדַבר־ִסין ַוַיֲחנּו ְבָדְפָקה׃ 12

 ֲחנּו ְבָאלּוש׃ַוִיְסעּו ִמָדְפָקה ַויַ  13

ָאלּוש  14 ַוַיֲחנּו ִבְרִפיִדם ְולֹא־ָהָיה ָשם ַמִים ָלָעם  ַוִיְסעּו מֵּ

 ִלְשתֹות׃

ְרִפיִדם ַוַיֲחנּו ְבִמְדַבר ִסיָני׃ 15  ַוִיְסעּו מֵּ

 ַוִיְסעּו ִמִמְדַבר ִסיָני ַוַיֲחנּו ְבִקְבֹרת ַהַתֲאָוה׃ 16

ֹרת׃ ַוִיְסעּו ִמִקְבֹרת הַ  17  ַתֲאָוה ַוַיֲחנּו ַבֲחצֵּ

ֹרת ַוַיֲחנּו ְבִרְתָמה׃ַוִיסְ  18 ֲחצֵּ  עּו מֵּ

ִרְתָמה ַוַיֲחנּו ְבִרֹמן ָפֶרץ׃ 19  ַוִיְסעּו מֵּ

ִרֹמן ָפֶרץ ַוַיֲחנּו ְבִלְבָנה׃ 20  ַוִיְסעּו מֵּ

 ַוִיְסעּו ִמִלְבָנה ַוַיֲחנּו ְבִרָסה׃ 21
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ִרָסה  22 ָלָתה׃ַוִיְסעּו מֵּ  ַוַיֲחנּו ִבְקהֵּ

ָלָתה ַוַיֲחנּו ְבַהר־ָשֶפר׃ַוִיְסעּו ִמקְ  23  הֵּ

ַהר־ָשֶפר ַוַיֲחנּו ַבֲחָרָדה׃ 24  ַוִיְסעּו מֵּ

ֹלת׃ 25 ֲחָרָדה ַוַיֲחנּו ְבַמְקהֵּ  ַוִיְסעּו מֵּ

ֹלת ַוַיֲחנּו ְבָתַחת׃ 26  ַוִיְסעּו ִמַמְקהֵּ

 ּו ְבָתַרח׃ַוִיְסעּו ִמָתַחת ַוַיֲחנ 27

 נּו ְבִמְתָקה׃ַוִיְסעּו ִמָתַרח ַוַיחֲ  28

 ַוִיְסעּו ִמִמְתָקה ַוַיֲחנּו ְבַחְשֹמָנה׃ 29

רֹות׃  30 ַחְשֹמָנה ַוַיֲחנּו ְבֹמסֵּ  ַוִיְסעּו מֵּ

רֹות ַוַיֲחנּו ִבְבנֵּי ַיֲעָקן׃  31  ַוִיְסעּו ִמֹמסֵּ

  ְבֹחר ַהִגְדָגד׃ַוִיְסעּו ִמְבנֵּי ַיֲעָקן ַוַיֲחנּו 32

ֹחר הַ  33  ִגְדָגד ַוַיֲחנּו ְבָיְטָבָתה׃ַוִיְסעּו מֵּ

 ַוִיְסעּו ִמָיְטָבָתה ַוַיֲחנּו ְבַעְבֹרָנה׃ 34

ַעְבֹרָנה ַוַיֲחנּו ְבֶעְציֹון ָגֶבר׃  35  ַוִיְסעּו מֵּ

ש 36 ֶעְציֹון ָגֶבר ַוַיֲחנּו ְבִמְדַבר־ִצן ִהוא ָקדֵּ  ׃ַוִיְסעּו מֵּ

ש ַוַיֲחנּו ְבהֹ  37 ה ֶאֶרץ ֱאדֹום׃ַוִיְסעּו ִמָקדֵּ  ר ָהָהר ִבְקצֵּ
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ן ֶאל־ֹהר ָהָהר ַעל־ִפי ְיהָוה ַוָיָמת ָשם  38 ַוַיַעל ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש   ל מֵּ את ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ִבְשַנת ָהַאְרָבִעים ְלצֵּ

 ַהֲחִמיִשי ְבֶאָחד ַלֹחֶדש׃

ּוְמאַ   39 ְוֶעְשִרים  ֶבן־ָשֹלש  ְבֹהר ְוַאֲהֹרן  ְבֹמתֹו  ָשָנה  ת 

  ָהָהר׃

ב ַבֶנֶגב ְבֶאֶרץ ְכָנַען   40 ַוִיְשַמע ַהְכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא־ֹישֵּ

ל׃  ְבבֹא ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֹהר ָהָהר ַוַיֲחנּו ְבַצְלֹמָנה׃ 41  ַוִיְסעּו מֵּ

 ֹמָנה ַוַיֲחנּו ְבפּוֹנן׃ַוִיְסעּו ִמַצלְ  42

 ַוִיְסעּו ִמפּוֹנן ַוַיֲחנּו ְבֹאֹבת׃ 43

ֹאֹבת ַוַיֲחנּו ְבִעיֵּי ָהֲעָבִרים ִבְגבּול מֹוָאב׃ 44  ַוִיְסעּו מֵּ

ִעִיים ַוַיֲחנּו ְבִדיֹבן ָגד׃  45  ַוִיְסעּו מֵּ

 ְיָמה׃ַוִיְסעּו ִמִדיֹבן ָגד ַוַיֲחנּו ְבַעְלֹמן ִדְבָלתָ  46

ַעְלֹמן    47 מֵּ ִלְפנֵּי  ַוִיְסעּו  ָהֲעָבִרים  י  ְבָהרֵּ ַוַיֲחנּו  ִדְבָלָתְיָמה 

 ְנבֹו׃ 

ן    48 ַיְרדֵּ ַעל  ְבַעְרֹבת מֹוָאב  ַוַיֲחנּו  ָהֲעָבִרים  י  ָהרֵּ מֵּ ַוִיְסעּו 

חֹו׃  ְירֵּ

ַהִשִטים    49 ל  ָאבֵּ ַעד  ַהְיִשֹמת  ית  ִמבֵּ ן  ַעל־ַהַיְרדֵּ ַוַיֲחנּו 

  ת מֹוָאב׃ְבַעְרבֹ 
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ְיהָוה  50 ר  חֹו   ַוְיַדבֵּ ְירֵּ ן  ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל־ַיְרדֵּ ֶאל־ֹמֶשה 

אֹמר׃  לֵּ

ֶהם ִכי ַאֶתם ֹעְבִרים    51 ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

ן ֶאל־ֶאֶרץ ְכָנַען׃   ֶאת־ַהַיְרדֵּ

י ָהָאֶרץ ִמְפנֵּיֶכם   52 ת    ְוהֹוַרְשֶתם ֶאת־ָכל־ֹיְשבֵּ ְוִאַבְדֶתם אֵּ

ָכל־ ָכל־ַמְשכִ  ת  ְואֵּ דּו  ְתַאבֵּ ֹכָתם  ַמסֵּ י  ָכל־ַצְלמֵּ ת  ְואֵּ ֹיָתם 

 ָבֹמָתם ַתְשִמידּו׃

ְוהֹוַרְשֶתם ֶאת־ָהָאֶרץ ִויַשְבֶתם־ָבּה ִכי ָלֶכם ָנַתִתי ֶאת־   53

 ָהָאֶרץ ָלֶרֶשת ֹאָתּה׃

לְ   54 ְבגֹוָרל  ֶאת־ָהָאֶרץ  ָלַרב ְוִהְתַנַחְלֶתם  יֶכם  ִמְשְפֹחתֵּ

ֲאֶשר־ַתְרבּו ֶאל  ֶאת־ַנֲחָלתֹו  ַתְמִעיט  ְוַלְמַעט  ֶאת־ַנֲחָלתֹו   

יֶכם ִתְתֶנָחלּו׃ א לֹו ָשָמה ַהגֹוָרל לֹו ִיְהֶיה ְלַמטֹות ֲאֹבתֵּ  יֵּצֵּ

י ָהָאֶרץ ִמְפנֵּיֶכם ְוָהָיה ֲאֶשר   55 ְוִאם־לֹא תֹוִרישּו ֶאת־ֹיְשבֵּ

ֶהם  ְוִלְצנִ   תֹוִתירּו מֵּ ינֵּיֶכם  ְבעֵּ ְוָצֲררּו  ְלִשִכים  יֶכם  ְבִצדֵּ יִנם 

 ֶאְתֶכם ַעל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹיְשִבים ָבּה׃ 

  ְוָהָיה ַכֲאֶשר ִדִמיִתי ַלֲעשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶשה ָלֶכם׃ 56

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 34 

אֹמר׃ 1 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

https://adilsoncardoso.com/
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ֶהם    ַצו ֶאת־ְבנֵּי  2 ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ִכי־ַאֶתם ָבִאים ֶאל־ִיְשָראֵּ

ָהָאֶרץ ְכָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִתֹפל ָלֶכם ְבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְכַנַען  

 ִלְגֻבֹלֶתיָה׃ 

ְוָהָיה    3 ֱאדֹום  י  ַעל־ְידֵּ ִמִמְדַבר־ִצן  ְפַאת־ֶנֶגב  ָלֶכם  ְוָהָיה 

ה ָים־ַהֶמלַ  ְדָמה׃ָלֶכם ְגבּול ֶנֶגב ִמְקצֵּ  ח קֵּ

ַהגְ   4 ָלֶכם  ִצָנה  ְוָנַסב  ְוָעַבר  ַעְקַרִבים  ה  ְלַמֲעלֵּ ִמֶנֶגב  בּול 

ַע ְוָיָצא ֲחַצר־ַאָדר ְוָעַבר   ש ַבְרנֵּ ְוָהָיה תֹוְצֹאָתיו ִמֶנֶגב ְלָקדֵּ

 ַעְצֹמָנה׃

תֹוְצֹאָתיו   5 ְוָהיּו  ִמְצָרִים  ַנְחָלה  ַעְצמֹון  מֵּ ַהְגבּול  ְוָנַסב 

 ַהָיָמה׃

ְוָהָיה ָלֶכם  ּו  6 ַהָים ַהָגדֹול ּוְגבּול ֶזה־ִיְהֶיה ָלֶכם  ְגבּול ָים 

 ְגבּול ָים׃ 

ְוֶזה־ִיְהֶיה ָלֶכם ְגבּול ָצפֹון ִמן־ַהָים ַהָגֹדל ְתָתאּו ָלֶכם ֹהר   7

 ָהָהר׃

ֹהר ָהָהר ְתָתאּו ְלבֹא ֲחָמת ְוָהיּו תֹוְצֹאת ַהְגֻבל ְצָדָדה׃  8  מֵּ

זִ   9 ַהְגֻבל  ְוָהיּו תֹוְצֹאתָ ְוָיָצא  ֶזה־ִיְהֶיה  ְפֹרָנה  יָנן  עֵּ ֲחַצר  יו 

 ָלֶכם ְגבּול ָצפֹון׃

יָנן ְשָפָמה׃ 10 ֲחַצר עֵּ ְדָמה מֵּ  ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶכם ִלְגבּול קֵּ

ְוָיַרד ַהְגבּול    11 ְוָיַרד ַהְגֻבל ִמְשָפם ָהִרְבָלה ִמֶקֶדם ָלָעִין 

ְדמָ   ה׃ ּוָמָחה ַעל־ֶכֶתף ָים־ִכֶנֶרת קֵּ
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ַהְגבּול    12 זֹאת  ְוָיַרד  ַהֶמַלח  ָים  תֹוְצֹאָתיו  ְוָהיּו  ָנה  ַהַיְרדֵּ

 ִתְהֶיה ָלֶכם ָהָאֶרץ ִלְגֻבֹלֶתיָה ָסִביב׃

ָהָאֶרץ ֲאֶשר   13 אֹמר זֹאת  ל לֵּ ִיְשָראֵּ ַוְיַצו ֹמֶשה ֶאת־ְבנֵּי 

ְלִתְשַעת  ת  ָלתֵּ ְיהָוה  ִצָּוה  ֲאֶשר  ְבגֹוָרל  ֹאָתּה    ִתְתַנֲחלּו 

 ֶטה׃ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהמַ 

ה ְבנֵּי־  14 ית ֲאֹבָתם ּוַמטֵּ ִני ְלבֵּ ה ְבנֵּי ָהראּובֵּ ִכי ָלְקחּו ַמטֵּ

ה ְמַנֶשה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם׃ ית ֲאֹבָתם ַוֲחִצי ַמטֵּ  ַהָגִדי ְלבֵּ

ן   15 ֶבר ְלַיְרדֵּ עֵּ ְשנֵּי ַהַמטֹות ַוֲחִצי ַהַמֶטה ָלְקחּו ַנֲחָלָתם מֵּ

חֹו קֵּ    ְדָמה ִמְזָרָחה׃ְירֵּ

אֹמר׃ ַויְ  16 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַדבֵּ

ֶאת־ָהָאֶרץ    17 ָלֶכם  ֲאֶשר־ִיְנֲחלּו  ָהֲאָנִשים  ְשמֹות  ֶלה  אֵּ

ן ִויהֹוֻשַע ִבן־נּון׃   ֶאְלָעָזר ַהֹכהֵּ

 ְוָנִשיא ֶאָחד ָנִשיא ֶאָחד ִמַמֶטה ִתְקחּו ִלְנֹחל ֶאת־ָהָאֶרץ׃  18

ֶלה ְשמֹו 19 ה יְ ְואֵּ ב ֶבן־ְיֻפֶנה׃ת ָהֲאָנִשים ְלַמטֵּ  הּוָדה ָכלֵּ

ל ֶבן־ַעִמיהּוד׃ 20 ה ְבנֵּי ִשְמעֹון ְשמּואֵּ  ּוְלַמטֵּ

ה ִבְנָיִמן ֱאִליָדד ֶבן־ִכְסלֹון׃ 21  ְלַמטֵּ

ה ְבנֵּי־ָדן ָנִשיא ֻבִקי ֶבן־ָיְגִלי׃  22  ּוְלַמטֵּ

ה ְבנֵּי־ְמַנֶשה  23 ף ְלַמטֵּ ֹפד׃ָנִשיא  ִלְבנֵּי יֹוסֵּ ל ֶבן־אֵּ  ַחִניאֵּ
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ל ֶבן־ִשְפָטן׃ 24 ה ְבנֵּי־ֶאְפַרִים ָנִשיא ְקמּואֵּ  ּוְלַמטֵּ

ה ְבנֵּי־ְזבּוֻלן ָנִשיא ֱאִליָצָפן ֶבן־ַפְרָנְך׃ 25  ּוְלַמטֵּ

ל ֶבן־ַעָזן׃ 26 ה ְבנֵּי־ִיָששָכר ָנִשיא ַפְלִטיאֵּ  ּוְלַמטֵּ

ר ָנִשיא אֲ  27 ה ְבנֵּי־ָאשֵּ  ֶבן־ְשֹלִמי׃ִחיהּוד ּוְלַמטֵּ

ל ֶבן־ַעִמיהּוד׃ 28 ה ְבנֵּי־ַנְפָתִלי ָנִשיא ְפַדְהאֵּ  ּוְלַמטֵּ

ְבֶאֶרץ    29 ל  ֶאת־ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ל  ְלַנחֵּ ְיהָוה  ִצָּוה  ֲאֶשר  ֶלה  אֵּ

  ְכָנַען׃

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 35 

מֹוָאב    1 ְבַעְרֹבת  ֶאל־ֹמֶשה  ְיהָוה  ר  ןַוְיַדבֵּ חֹו   ַעל־ַיְרדֵּ ְירֵּ

אֹמר׃  לֵּ

ל ְוָנְתנּו ַלְלִוִים ִמַנֲחַלת ֲאֻחָזָתם ָעִרים   2 ַצו ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

יֶהם ִתְתנּו ַלְלִוִים׃   ָלָשֶבת ּוִמְגָרש ֶלָעִרים ְסִביֹבתֵּ

ִלְבֶהְמָתם    3 ִיְהיּו  יֶהם  ּוִמְגְרשֵּ ָלָשֶבת  ָלֶהם  ֶהָעִרים  ְוָהיּו 

 ָתם׃ ּוְלֹכל ַחיָ ְוִלְרֻכָשם 

י ֶהָעִרים ֲאֶשר ִתְתנּו ַלְלִוִים ִמִקיר ָהִעיר ָוחּוָצה   4 ּוִמְגְרשֵּ

 ֶאֶלף ַאָמה ָסִביב׃

https://adilsoncardoso.com/
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ָבַאָמה    5 ַאְלַפִים  ְדָמה  ֶאת־ְפַאת־קֵּ ָלִעיר  ִמחּוץ  ּוַמֹדֶתם 

ה  ְוֶאת־ְפַאת־ֶנֶגב ַאְלַפִים ָבַאָמה ְוֶאת־ְפַאת־ָים ַאְלַפִים ָבַאמָ 

ת פְ  ַאת ָצפֹון ַאְלַפִים ָבַאָמה ְוָהִעיר ַבָתֶוְך ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם  ְואֵּ

י ֶהָעִרים׃   ִמְגְרשֵּ

ַהִמְקָלט    6 י  ש־ָערֵּ ת שֵּ ַלְלִוִים אֵּ ִתְתנּו  ֲאֶשר  ֶהָעִרים  ת  ְואֵּ

ַאְרָבִעים   ִתְתנּו  יֶהם  ַוֲעלֵּ ַח  ָהֹרצֵּ ָשָמה  ָלנֻס  ִתְתנּו  ֲאֶשר 

 ִים ִעיר׃ּוְשתַ 

ִעיר   7 ּוְשֹמֶנה  ַאְרָבִעים  ַלְלִוִים  ִתְתנּו  ֲאֶשר  ָכל־ֶהָעִרים 

יֶהן׃  ֶאְתֶהן ְוֶאת־ִמְגְרשֵּ

ָהַרב   8 ת  אֵּ מֵּ ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ ֲאֻחַזת  מֵּ ִתְתנּו  ֲאֶשר  ְוֶהָעִרים 

ת ַהְמַעט ַתְמִעיטּו ִאיש ְכִפי ַנֲחָלתֹו ֲאֶשר ִיְנחָ  אֵּ לּו ַתְרבּו ּומֵּ

ן  ָעָריו ַלְלִוִים׃ִיתֵּ   מֵּ

אֹמר׃ 9 ר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶשה לֵּ  ַוְיַדבֵּ

ֶהם ִכי ַאֶתם ֹעְבִרים    10 ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ר ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַדבֵּ

ן ַאְרָצה ְכָנַען׃   ֶאת־ַהַיְרדֵּ

ְוָנס   11 ָלֶכם  ִתְהֶייָנה  ִמְקָלט  י  ָערֵּ ָעִרים  ָלֶכם  ְוִהְקִריֶתם 

ַח ַמכֵּ  ָשָמה  ה־ֶנֶפש ִבְשָגָגה׃ֹרצֵּ

ַח ַעד־   12 ל ְולֹא ָימּות ָהֹרצֵּ ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמֹגאֵּ

ָדה ַלִמְשָפט׃   ָעְמדֹו ִלְפנֵּי ָהעֵּ

י ִמְקָלט ִתְהֶייָנה ָלֶכם ׃ 13 ש־ָערֵּ נּו שֵּ  ְוֶהָעִרים ֲאֶשר ִתתֵּ
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ֶבר  14 עֵּ מֵּ ִתְתנּו  ֶהָעִרים  ְשֹלש  ת  ן  אֵּ ְשֹלש    ַלַיְרדֵּ ת  ְואֵּ

י ִמְקָלט ִתְהֶייָנה ׃   ֶהָעִרים ִתְתנּו ְבֶאֶרץ ְכָנַען ָערֵּ

ש־  15 שֵּ ִתְהֶייָנה  ְבתֹוָכם  ְוַלתֹוָשב  ר  ְוַלגֵּ ל  ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּי 

ה־ֶנֶפש ִבְשָגָגה   ֶלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָשָמה ָכל־ַמכֵּ ֶהָעִרים ָהאֵּ

 ׃

הִ ְוִאם־ִבְכלִ   16 ַבְרֶזל  יּוַמת י  מֹות  הּוא  ַח  ֹרצֵּ ַוָיֹמת  ָכהּו 

ַח׃  ָהֹרצֵּ

ַח הּוא   17 ַוָיֹמת ֹרצֵּ ְבֶאֶבן ָיד ֲאֶשר־ָימּות ָבּה ִהָכהּו  ְוִאם 

ַח׃  מֹות יּוַמת ָהֹרצֵּ

ַח הּוא    18 ץ־ָיד ֲאֶשר־ָימּות בֹו ִהָכהּו ַוָיֹמת ֹרצֵּ אֹו ִבְכִלי עֵּ

ַח׃  מֹות יּוַמת ָהֹרצֵּ

ַהָדם  גֹ   19 ל  הּוא אֵּ ְבִפְגעֹו־בֹו  ַח  ֶאת־ָהֹרצֵּ ָיִמית  הּוא 

 ְיִמיֶתנּו׃

 ְוִאם־ְבִשְנָאה ֶיְהָדֶפנּו אֹו־ִהְשִליְך ָעָליו ִבְצִדָיה ַוָיֹמת׃ 20

ַח   21 ֹרצֵּ ַהַמֶכה  ַוָיֹמת מֹות־יּוַמת  ְבָידֹו  ִהָכהּו  יָבה  ְבאֵּ אֹו 

ל ַהָדם ָיִמית ֶאת־ָהֹרצֵּ   ־בֹו׃ ַח ְבִפְגעֹוהּוא ֹגאֵּ

ָכל־   22 ָעָליו  אֹו־ִהְשִליְך  ֲהָדפֹו  יָבה  ְבלֹא־אֵּ ְוִאם־ְבֶפַתע 

 ְכִלי ְבלֹא ְצִדָיה׃ 

ָעָליו    23 ל  ַוַיפֵּ ְראֹות  ְבלֹא  ָבּה  ֲאֶשר־ָימּות  ְבָכל־ֶאֶבן  אֹו 

ש ָרָעתֹו׃   ַוָיֹמת ְוהּוא לֹא־אֹויֵּב לֹו ְולֹא ְמַבקֵּ
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דָ   24 ין ַהמַ ְוָשְפטּו ָהעֵּ ל ַהָדם ַעל ַהִמְשָפִטים  ה בֵּ ין ֹגאֵּ ֶכה ּובֵּ

ֶלה׃   ָהאֵּ

ִשיבּו ֹאתֹו   25 ל ַהָדם ְוהֵּ ַח ִמַיד ֹגאֵּ ָדה ֶאת־ָהֹרצֵּ ְוִהִצילּו ָהעֵּ

ָדה ֶאל־ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶשר־ָנס ָשָמה ְוָיַשב ָבּה ַעד־מֹות  ָהעֵּ

ן ַהָגֹדל   ש׃ ֲאֶשר־ָמַשח ֹאתֹו ְבֶשֶמן ַהֹקדֶ ַהֹכהֵּ

ַח ֶאת־ְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶשר ָינּוס   26 א ָהֹרצֵּ ְוִאם־ָיצֹא יֵּצֵּ

 ָשָמה׃

ל ַהָדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח   27 ּוָמָצא ֹאתֹו ֹגאֵּ

ין לֹו ָדם׃  ַח אֵּ ל ַהָדם ֶאת־ָהֹרצֵּ  ֹגאֵּ

ן ַהָגֹדל  ִכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו  28 ב ַעד־מֹות ַהֹכהֵּ י מֹות   יֵּשֵּ ְוַאֲחרֵּ

ַח ֶאל־ֶאֶרץ ֲאֻחָזתֹו׃ ן ַהָגֹדל ָישּוב ָהֹרצֵּ  ַהֹכהֵּ

ְבֹכל    29 יֶכם  ְלֹדֹרתֵּ ִמְשָפט  ְלֻחַקת  ָלֶכם  ֶלה  אֵּ ְוָהיּו 

יֶכם׃  מֹוְשֹבתֵּ

ד    30 ַח ְועֵּ ִדים ִיְרַצח ֶאת־ָהֹרצֵּ ה־ֶנֶפש ְלִפי עֵּ ֶאָחד ָכל־ַמכֵּ

 לֹא־ַיֲעֶנה ְבֶנֶפש ָלמּות׃

ָלמּות ְולֹא  31 ָרָשע  ֲאֶשר־הּוא  ַח  ֹרצֵּ ְלֶנֶפש  ֹכֶפר  ־ִתְקחּו 

 ִכי־מֹות יּוָמת׃

ְולֹא־ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל־ִעיר ִמְקָלטֹו ָלשּוב ָלֶשֶבת   32

ן׃   ָבָאֶרץ ַעד־מֹות ַהֹכהֵּ
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ם ָבּה ִכי ַהָדם הּוא  ְולֹא־ַתֲחִניפּו ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאתֶ   33

ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך־ָבּה  ַיֲחִניף ֶאת־ָהָאֶר  ְוָלָאֶרץ לֹא־ְיֻכַפר  ץ 

 ִכי־ִאם ְבַדם ֹשְפכֹו׃ 

ֲאֶשר    34 ָבּה  ֹיְשִבים  ַאֶתם  ֲאֶשר  א ֶאת־ָהָאֶרץ  ְתַטמֵּ ְולֹא 

ן ְבתֹוְך ְבנֵּי  ן ְבתֹוָכּה ִכי ֲאִני ְיהָוה ֹשכֵּ ל׃ֲאִני ֹשכֵּ   ִיְשָראֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 

 

Números Capítulo 36 

ֶבן־ָמִכיר ַויִ   1 ְבנֵּי־ִגְלָעד  ְלִמְשַפַחת  ָהָאבֹות  י  ָראשֵּ ְקְרבּו 

ְוִלְפנֵּי   ֹמֶשה  ִלְפנֵּי  ַוְיַדְברּו  ף  יֹוסֵּ ְבנֵּי  ִמִמְשְפֹחת  ֶבן־ְמַנֶשה 

ל׃ י ָאבֹות ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ  ַהְנִשִאים ָראשֵּ

ֶאת  2 בְ ַויֹאְמרּו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ת  ָלתֵּ ְיהָוה  ִצָּוה  ַנֲחָלה  ־ֲאֹדִני 

ֶאת־ַנֲחַלת   ת  ָלתֵּ ַביהָוה  ֻצָּוה  ַואֹדִני  ל  ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּי  ְבגֹוָרל 

 ְצָלְפָחד ָאִחינּו ִלְבֹנָתיו׃

ְוִנְגְרָעה   3 ְלָנִשים  ל  ְבנֵּי־ִיְשָראֵּ י  ִשְבטֵּ ִמְבנֵּי  ְלֶאָחד  ְוָהיּו 

ֲאֹבתֵּ  ִמַנֲחַלת  ֲאֶשר ַנֲחָלָתן  ַהַמֶטה  ַנֲחַלת  ַעל  ְונֹוַסף  ינּו 

ַע׃  נּו ִיָגרֵּ  ִתְהֶייָנה ָלֶהם ּוִמֹגַרל ַנֲחָלתֵּ

ל ְונֹוְסָפה ַנֲחָלָתן ַעל ַנֲחַלת   4 ל ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ ְוִאם־ִיְהֶיה ַהֹיבֵּ

ִיָגַרע  ינּו  ֲאֹבתֵּ ה  ַמטֵּ ּוִמַנֲחַלת  ָלֶהם  ִתְהֶייָנה  ֲאֶשר  ַהַמֶטה 

 ׃ַנֲחָלָתן
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ל עַ   5 ה ַוְיַצו ֹמֶשה ֶאת־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן ַמטֵּ אֹמר כֵּ ל־ִפי ְיהָוה לֵּ

ף ֹדְבִרים׃  ְבנֵּי־יֹוסֵּ

אֹמר ַלטֹוב   6 ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר־ִצָּוה ְיהָוה ִלְבנֹות ְצָלְפָחד לֵּ

ֲאִביֶהם   ה  ַמטֵּ ְלִמְשַפַחת  ַאְך  ְלָנִשים  ִתְהֶייָנה  ינֵּיֶהם  ְבעֵּ

 ִשים׃ ִתְהֶייָנה ְלנָ 

ל ִמַמֶטה ֶאל־ַמֶטה ִכי ִאיש  ְולֹא־ִתֹסב ַנֲחָלה ִלְבנֵּי ִישְ   7 ָראֵּ

ל׃ ה ֲאֹבָתיו ִיְדְבקּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  ְבַנֲחַלת ַמטֵּ

ְלֶאָחד    8 ל  ִיְשָראֵּ ְבנֵּי  ִמַמטֹות  ַנֲחָלה  ֹיֶרֶשת  ְוָכל־ַבת 

ִתְהֶיה   ָאִביָה  ה  ַמטֵּ ְבנֵּי ִמִמְשַפַחת  ִייְרשּו  ְלַמַען  ְלִאָשה 

ל ִאיש ַנחֲ   ַלת ֲאֹבָתיו׃ִיְשָראֵּ

ְבַנֲחָלתֹו   9 ִכי־ִאיש  ר  ַאחֵּ ְלַמֶטה  ִמַמֶטה  ַנֲחָלה  ְולֹא־ִתֹסב 

ל׃   ִיְדְבקּו ַמטֹות ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ן ָעשּו ְבנֹות ְצָלְפָחד׃ 10  ַכֲאֶשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת־ֹמֶשה כֵּ

ְוֹנָעה  ַותִ   11 ּוִמְלָכה  ְוָחְגָלה  ִתְרָצה  ַמְחָלה  ְבנֹות ְהֶייָנה 

יֶהן ְלָנִשים׃  ְצָלְפָחד ִלְבנֵּי ֹדדֵּ

ַוְתִהי    12 ְלָנִשים  ָהיּו  ף  ֶבן־יֹוסֵּ ְבנֵּי־ְמַנֶשה  ִמִמְשְפֹחת 

ה ִמְשַפַחת ֲאִביֶהן׃  ַנֲחָלָתן ַעל־ַמטֵּ

ְוַהִמְשָפִטים אֲ   13 ֶלה ַהִמְצֹות  ְבַיד־ֹמֶשה  אֵּ ִצָּוה ְיהָוה  ֶשר 

ל   חֹו׃ֶאל־ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן ְירֵּ  ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרדֵּ

https://adilsoncardoso.com/ 
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