
  ה פרק במדבר

ר( יב בֵּ י ֶאל דַּ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ָת  ִישְּ רְּ ָאמַּ ֶהם וְּ ֶטה ִכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאלֵּ תֹוִא  ִתשְּ ל בֹו ּוָמֲעָלה ׁשְּ  :ָמעַּ

ב( יג ָׁשכַּ ת ֹאָתּה ִאיׁש וְּ בַּ ע ִׁשכְּ ם ֶזרַּ לַּ ֶנעְּ י וְּ ינֵּ עֵּ ָרה ִאיָׁשּה מֵּ תְּ ִנסְּ ִהיא וְּ ָמָאה וְּ ד ִנטְּ עֵּ ין וְּ ִהוא ָבּה אֵּ  וְּ
ָפָשה לֹא  :ִנתְּ

ר( יד ָעבַּ ָאה רּוחַּ  ָעָליו וְּ ִקנֵּא ִקנְּ תֹו ֶאת וְּ ִהוא ִאׁשְּ ָמָאה וְּ ָאה רּוחַּ  ָעָליו רָעבַּ  אֹו ִנטְּ א ִקנְּ ִקנֵּ  ֶאת וְּ
תֹו ִהיא ִאׁשְּ ָמָאה לֹא וְּ  :ִנטְּ

ִביא( טו הֵּ תֹו ֶאת ָהִאיׁש וְּ ן ֶאל ִאׁשְּ ֹכהֵּ ִביא הַּ הֵּ ָבָנּה ֶאת וְּ יָפה ִשיִרתעֲ  ָעֶליהָ  ָקרְּ ח ָהאֵּ ֹעִרים ֶקמַּ  שְּ
לֹא ֶׁשֶמן ָעָליו ִיֹצק לֹא ן וְּ ֹבָנה ָעָליו ִיתֵּ ת ִכי לְּ חַּ ָנֹאת ִמנְּ תִמנְּ  הּוא קְּ ֶכֶרת ִזָכרֹון חַּ זְּ  :ָעֹון מַּ

ִריב( טז ִהקְּ ן ֹאָתּה וְּ ֹכהֵּ ֶהֱעִמָדּה הַּ י וְּ נֵּ  :’ה ִלפְּ

ח( יז ָלקַּ ן וְּ ֹכהֵּ ִים הַּ ֹדִׁשים מַּ ִלי קְּ ֶיה ֲאֶׁשר ֶהָעָפר ּוִמן ָחֶרש ִבכְּ ע ִיהְּ קַּ רְּ קַּ ָכן בְּ ִמׁשְּ ח הַּ ן ִיקַּ ֹכהֵּ ןוְּ  הַּ  ָנתַּ
ָמִים ֶאל  :הַּ

ֶהֱעִמיד( יח) כֹ  וְּ ןהַּ י ָהִאָשה ֶאת הֵּ נֵּ ע ’ה ִלפְּ נָ  ָהִאָשה רֹאׁש ֶאת ּוָפרַּ ןוְּ ל תַּ ֶפיהָ  עַּ ת כַּ ת אֵּ חַּ ִזָכרֹו ִמנְּ  ןהַּ
ת חַּ ָנֹאת ִמנְּ יַּד ִהוא קְּ ן ּובְּ ֹכהֵּ יּו הַּ י ִיהְּ ָמִרים מֵּ ָאֲרִרים הַּ מְּ  :הַּ

ִביעַּ ( יט) ִהׁשְּ ן ֹאָתּה וְּ ֹכהֵּ ר הַּ ָאמַּ ב לֹא ִאם ָהִאָשה ֶאל וְּ ִאם ְךֹאָת  ִאיׁש ָׁשכַּ ָאה ָשִטית לֹא וְּ ת ֻטמְּ חַּ  תַּ
ְך י ִהָנִקי ִאיׁשֵּ ָמִרים ִממֵּ ָאֲרִרים הַּ מְּ ֶלה הַּ  :ָהאֵּ

תְּ ( כ) אַּ ת ָשִטית ִכי וְּ חַּ ְך תַּ ִכי ִאיׁשֵּ את וְּ מֵּ ן ִנטְּ ִיתֵּ תֹו ֶאת ָבְך ִאיׁש וַּ ָכבְּ י ׁשְּ ֲעדֵּ לְּ ְך ִמבַּ  :ִאיׁשֵּ

ִביעַּ ( כא) ִהׁשְּ ן וְּ ֹכהֵּ ת ָהִאָשה ֶאת הַּ ֻבעַּ ר ָהָאָלה ִבׁשְּ ָאמַּ ן וְּ ֹכהֵּ ן ִאָשהלָ  הַּ ָאָלה אֹוָתְך ’ה ִיתֵּ  לְּ
ֻבָעה ִלׁשְּ תֹוְך וְּ ְך בְּ מֵּ ת עַּ תֵּ ְך ֶאת ’ה בְּ כֵּ רֵּ ֶאת ֹנֶפֶלת יְּ ְך וְּ נֵּ  :הָצבָ  ִבטְּ

ִים ּוָבאּו( כב) מַּ ִרים הַּ ָארְּ מְּ ֶלה הַּ ִיְך ָהאֵּ עַּ מֵּ בֹות בְּ צְּ נְּ  ֶבֶטן לַּ לַּ ְך לפִ וְּ ָרה ָירֵּ ָאמְּ ן ָהִאָשה וְּ ן ָאמֵּ  :ָאמֵּ

ב( כג) ָכתַּ ֶלה ָהָאֹלת ֶאת וְּ ן ָהאֵּ ֹכהֵּ ֶפר הַּ סֵּ י ֶאל ּוָמָחה בַּ ָמִרים מֵּ  :הַּ

ָקה( כד) ִהׁשְּ י ֶאת ָהִאָשה ֶאת וְּ ָמִרים מֵּ ָאֲרִרים הַּ מְּ יִ  ָבּה ָבאּוּו הַּ מַּ ָאֲרִרים םהַּ מְּ ָמִרים הַּ  :לְּ

ח( כה) ָלקַּ ן וְּ ֹכהֵּ ת ָהִאָשה ִמיַּד הַּ ת אֵּ חַּ ָנֹאת ִמנְּ קְּ ִניף הַּ הֵּ ִמנְּ  ֶאת וְּ י ָחההַּ נֵּ ִריב ’ה ִלפְּ ִהקְּ  ֶאל ֹאָתּה וְּ
חַּ  בֵּ ִמזְּ  :הַּ

ץ( כו) ָקמַּ ן וְּ ֹכהֵּ ָחה ִמן הַּ ִמנְּ ָכָרָתּה ֶאת הַּ זְּ ִטיר אַּ ִהקְּ ָחה וְּ בֵּ ִמזְּ רוְּ  הַּ חַּ ֶקה אַּ  ֶאת ָהִאָשה ֶאת יַּׁשְּ
ָמִים  :הַּ

ָקּה( כז) ִהׁשְּ ִים ֶאת וְּ מַּ ָתה הַּ ָהיְּ ָאה ִאם וְּ מְּ ֹעל ִנטְּ ִתמְּ ל וַּ עַּ ִאיָׁשּה מַּ ִים ָבּה ָבאּוּו בְּ מַּ ָאֲרִרים הַּ מְּ  הַּ
ָמִרים ָתה לְּ ָצבְּ ָנּה וְּ ָלה ִבטְּ ָנפְּ ָכּה וְּ רֵּ ָתה יְּ ָהיְּ ָאָלה ָהִאָשה וְּ ֶקֶר  לְּ ָמּה בבְּ  :עַּ

ִאם( כח) ָאה לֹא וְּ מְּ ֹהָרה ָהִאָשה ִנטְּ ָתה ִהוא ּוטְּ ִנקְּ ָעה וְּ רְּ ִנזְּ ע וְּ  :ָזרַּ

ת זֹאת( כט) ָנֹאת תֹורַּ קְּ ֶטה ֲאֶׁשר הַּ ת ִאָשה ִתשְּ חַּ ָמָאהוְּ  ִאיָׁשּה תַּ  :ִנטְּ

ֲעֹבר ֲאֶׁשר ִאיׁש אֹו( ל) ָאה רּוחַּ  ָעָליו תַּ א ִקנְּ ִקנֵּ תֹו ֶאת וְּ ֶהֱעִמ  ִאׁשְּ י ָהִאָשה ֶאת ידוְּ נֵּ ָעָשה ’ה ִלפְּ  ָלּה וְּ
ן ֹכהֵּ ת הַּ תֹוָרה ָכל אֵּ זֹאת הַּ  :הַּ

ִנָקה( לא) ָעֹון ָהִאיׁש וְּ ָהִאָשה מֵּ ִהוא וְּ  : ֲעֹוָנּה ֶאת ִתָשא הַּ


