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 1 ֵער ְואֹוָנן

ים  ִֽׁ  2 ֵשש־ֵמאֹות ֶאֶלף ָוָאֶלף ְשַבע ֵמאֹות ּוְשֹלש 

יְנָחס ִֽׁ  3 פ 

ם ַלּיֹום ְ ם ְשַני  ימ  י־ָשָנה ְתמ  ים ְבֵנִֽׁ ֲעֶשה ...  ְכָבש  ֶקר ֶאת־ַהֶכֶבש ֶאָחד ַתִֽׁ ַבבֹּ

ם י  ַעְרָבִֽׁ ֲעֶשה ֵבין ָהִֽׁ י ַתִֽׁ  ְוֵאת ַהֶכֶבש ַהֵשנ 

4 

 5 ָבָלק

יֶהם ֲחָלה ְבתֹוְך ֲאֵחי ֲאב  ֵתן ָלֶהם ֲאֻחַזת ַנִֽׁ ן ת  ְִֽׁברֹּת ָנתֹּ  6 ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד דֹּ

ים ֶאֶלף  7 ְשֹלָשה ְוֶעְשר 

ינּו ָגַרע ֵשם־ָאב  ְשַפְחתֹו ָלָמה י  תֹוְך מ  ינּו...  מ  ִֽׁ ְתָנה־ָלנּו ֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאב   8 

ֵהן  ן ַהכֹּ ֲהרֹּ  9 ֶאְלָעָזר ֶבן־ַאִֽׁ

ים ָשָנה ָוַמְעָלה ֶבן ֶעְשר   10 מ 

ל ְשָרֵאִֽׁ ֲחָלה ְבתֹוְך ְבֵני י  ַתן ָלֶהם ַנִֽׁ א־נ  ִֹּֽׁ י ל  11 כ 

ד  ְפקֹּ ה ... ה'י  ֵעָדִֽׁ יש ַעל־ָהִֽׁ ְהֶיה ֲעַדת  ... א  ִֽׁ ה ה'ְולֹּא ת  ֶעִֽׁ  12 ַכצֹּאן ֲאֶשר ֵאין־ָלֶהם רֹּ

ם יֶתם אֹוָתִֽׁ כ  ים ְוה  ְדָינ  ים ֵהם ָלֶכם ...  ָצרֹור ֶאת־ַהמ  ֲרר  י־צִֹּֽׁ ַעל־ְדַבר ְפעֹור ....כ   13 

יָרם  14 ָדָתן ַוֲִֽׁאב 

ַרח  15 ָשִֽׁ

י־ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר  ים ְבֵנִֽׁ ּוְכָבש  ְהיִֽׁ ִֽׁ ם י  ימ  ְתמ   16 

ּון ן־נִֽׁ יהֹוֻשַע ב  ִֽׁ ם־ָכֵלב ֶבן־ְיֻפֶנה ו  י א  יש כ  א־נֹוַתר ֵמֶהם א  ִֹּֽׁ  17 ְול

ֲחָלתֹו יט ַנִֽׁ ֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַתְמע   18 ָלַרב ַתְרֶבה ַנִֽׁ

ֹום י ָשלִֽׁ ית  ֵתן לֹו ֶאת־ְבר  י נֹּ ְננ  ית ְכֻהַנת עֹוָלם ְוָהְיָתה...  ה  ֲחָריו ְבר  לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאִֽׁ  19 

ה ְרָצִֽׁ ְלָכה ְות  ָעה ְוָחְגָלה ּומ   20 ַמְחָלה נֹּ

ם ִֽׁ ימ  ְבָעה ְתמ  י־ָשָנה ש  ים ְבֵנִֽׁ ל ֶאָחד ְכָבש  ם ְוַאי  י־ָבָקר ְשַני  ים ְבֵנִֽׁ  21 ָפר 

אלֹּ  ֵנא ֵלִֽׁ ל ָהיו ַוְיַכֵפר ַעל־ְבֵני-ַתַחת ֲאֶשר ק  ְשָרֵאִֽׁ י   22 

ֹות ....ְלשּוָחם  ים ֶאֶלף ְוַאְרַבע ֵמאִֽׁ ש  ַאְרָבָעה ְוש   23 

ֵעָדה  ְפֵני ָכל־ָהִֽׁ ֵהן ְול  ְפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֹּ תֹו ל  ֲעַמְדָת אֹּ ֹוְדָך ָעָליו... ְַהִֽׁ ַתָתה ֵמהִֽׁ  24 ְוָנִֽׁ

ֵתיֶכם  ְנחֹּ ֵתיֶכם ּוְלמ  ֹלִֽׁ ֵתיֶכם ְלעֹּ ְדבִֹּֽׁ ְדֵריֶכם ְונ  נ  םמ  ְסֵכיֶכם ּוְלַשְלֵמיֶכִֽׁ ּוְלנ   25 
 


