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  לואיםי צווי המ–שמות פרק כט   לואיםי עשיית המ– ויקרא פרק ח

  : ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ
ה ֵ�אֹמר)א(
 ַקח ֶאת �ֲהֹר� ְוֶאת ָ�ָניו ִא�ֹו ְוֵאת ַהְ�ָגִדי� ְוֵאת ֶ
ֶמ� ַהִ�ְ
ָחה )ב(

  :ְוֵאת ַסל ַהַ��וֹת ָהֵאיִלי� ְוֵאת ְ�ֵני ְוֵאת ַ
ר ַהַחָ�את
   :ֵאת ָ�ל ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל ֶ
ַתח ֹאֶהל מוֵֹעדְו )ג(
 ַוַ'ַע& ֹמֶ
ה ַ%ֲאֶ
ר ִצָ#ה ְיֹקָוק ֹאתֹו ַוִ�ָ"ֵהל ָהֵעָדה ֶאל ֶ ַתח ֹאֶהל )ד(

  :מֹוֵעד
  :ַוֹ%אֶמר ֹמֶ�ה ֶאל ָהֵעָדה ֶזה ַהָ#ָבר ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ַלֲע�וֹת )ה(
  :ַוִ%ְרַח' ֹאָת� ַ&ָ�ִי�ֲהֹר� ְוֶאת ָ�ָניו  ַוַ'ְקֵרב ֹמֶ
ה ֶאת �)ו(
ֹ)ֶנת  )ז( )� ַוַ%ְלֵ&� ֹאתוֹ ֶאת ַוַ%ְחֹ-ר ֹאתוֹ ָ&,ְבֵנטַוִ%ֵ)* ָעָליו ֶאת ַה

 :ַהְ�ִעיל ַוִ%ֵ)* ָעָליו ֶאת ָהֵאֹפד ַוַ%ְחֹ-ר ֹאתוֹ ְ&ֵחֶ�ב ָהֵאֹפד ַוֶ%ְאֹ
ד לוֹ &וֹ
ַוִ%ֵ)* ֶאל ַהֹחֶ�* ֶאת ָהא ִרי� ְוֶאת ת ַהֹחֶ�* ַוָ%ֶ�� ָעָליו ֶא )ח(

ִ�י� ַוָ%ֶ�� ֶאת ַהִ�ְצֶנֶפת ַעל ֹרא�וֹ ַוָ%ֶ�� ַעל ַהִ�ְצֶנֶפת ֶאל  )ט( :ַה)(
  :מ ל ָ
ָניו ֵאת ִצי' ַה0ָָהב ֵנֶזר ַהֹ/ֶד� ַ�ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה

 ַהִ�ְ�ָחה ַוִ%ְמַ�ח ֶאת ַהִ�ְ�ָ�* ְוֶאת ָ�ל ֲאֶ�ר ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ֶאת ֶ�ֶמ* )י(
ַוַ%ז ִמ1�ֶ  ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח ֶ�ַבע ְ
ָעִמי� ַוִ%ְמַ�ח ֶאת  )יא( :&וֹ ַוְיַקֵ#� ֹאָת�

  :ְוֶאת ַהִ�ֹ%ר ְוֶאת ַ�1וֹ ְלַקְ#ָ��ַהִ�ְזֵ&ַח ְוֶאת ָ�ל ֵ�ָליו 
  :ִ�ְ�ָחה ַעל ֹרא� ,ֲהֹר* ַוִ%ְמַ�ח ֹאתוֹ ְלַקְ#�וַֹוִ%ֹצק ִמ2ֶֶמ* ַה )יב(
ֳ)ֹנת ַוַ%ְחֹ-ר ֹאָת� ,ְבֵנט  )יג( )�ַוַ%ְקֵרב ֹמֶ�ה ֶאת ְ&ֵני ,ֲהֹר* ַוַ%ְלִ&ֵ�� 

  :ַוַ%ֲחֹב� ָלֶה� ִמְגָ&עוֹת ַ�ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה
ִ%ְסֹמ5 ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ְיֵדיֶה� ַעל ֹרא� ַוַ%ֵ-� ֵאת ַ
ר ַהַחָ�את ַו )יד(

ַוִ%ְ�ָחט ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ֶאת ַהָ#� ַוִ%ֵ)* ַעל ַקְרנוֹת  )טו( :ַ
ר ַהַחָ�את
 ְוֶאת ַהָ#� ָיַצק ֶאל ְיסוֹד ַוְיַחֵ�א ֶאת ַהִ�ְזֵ&ַחַהִ�ְזֵ&ַח ָסִביב ְ&ֶאְצָ&עוֹ 

ַוִ%ַ/ח ֶאת ָ�ל ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ַעל  )טז( :ְלַכֵ
ר ָעָליוַהִ�ְזֵ&ַח ַוְיַקְ#ֵ�ה  
ַהֶ/ֶרב ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָ�ֵבד ְוֶאת ְ�ֵ)י ַהְ�ָלֹית ְוֶאת ֶחְלְ&ֶה* ַוַ%ְקֵטר 

ְוֶאת ַהָ
ר ְוֶאת ֹערוֹ ְוֶאת ְ&ָ�רוֹ ְוֶאת ִ
ְר�וֹ ָ�ַר7  )יז( :ֹמֶ�ה ַהִ�ְזֵ&ָחה
  :ֲחֶנה ַ�ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�הָ&ֵא� ִמח ' ַלַ�

ַוַ%ְקֵרב ֵאת ֵאיל ָהֹעָלה ַוִ%ְסְמכ  ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ְיֵדיֶה� ַעל ֹרא�  )יח(
  :ַוִ%ְ�ָחט ַוִ%ְזֹרק ֹמֶ�ה ֶאת ַהָ#� ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח ָסִביב )יט( :ָה8ִיל

ֹמֶ�ה ֶאת ָהֹרא� ְוֶאת ַה1ְָתִחי� ְוֶאת ָה,ִיל ִנַ)ח ִלְנָתָחיו ַוַ%ְקֵטר  )כ(
ְוֶאת ַהֶ/ֶרב ְוֶאת ַהְ�ָרַעִי� ָרַח' ַ&ָ�ִי� ַוַ%ְקֵטר  )כא( :ְוֶאת ַהָ
ֶדר

ֹמֶ�ה ֶאת ָ�ל ָה,ִיל ַהִ�ְזֵ&ָחה ֹעָלה ה א ְלֵריַח ִניֹחַח ִא2ֶה ה א 
  :ַליֹקָוק ַ�ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה

ב ֶאת ָה,ִיל ַה2ִֵני ֵאיל ַה9�ִ(ִאי� ַוִ%ְסְמכ  ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ַוַ%ְקֵר )כב(
  :ְיֵדיֶה� ַעל ֹרא� ָה8ִיל

ַוִ%ֵ)* ַעל ְ)נ 5 ֹאֶז* ,ֲהֹר* ַהְיָמִנית ְוַעל ַוִ%ְ�ָחט ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ִמָ#מוֹ  )כג(
  :תֹ&ֶה* ָידוֹ ַהְיָמִנית ְוַעל ֹ&ֶה* ַרְגלוֹ ַהְיָמִני

ַוִ%ֵ)* ֹמֶ�ה ִמ* ַהָ#� ַעל ְ)נ 5 8ְזָנ� ַוַ%ְקֵרב ֶאת ְ&ֵני ,ֲהֹר*  )כד(
 ַוִ%ְזֹרק ֹמֶ�ה ַהְיָמִנית ְוַעל ֹ&ֶה* ָיָד� ַהְיָמִנית ְוַעל ֹ&ֶה* ַרְגָל� ַהְיָמִנית

  :ֶאת ַהָ#� ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח ָסִביב
 ְוֶאת ָ�ל ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ַעל ַהֶ/ֶרב ַוִ%ַ/ח ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ָה,ְלָיה )כה(

  :ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָ�ֵבד ְוֶאת ְ�ֵ)י ַהְ�ָלֹית ְוֶאת ֶחְלְ&ֶה* ְוֵאת �וֹק ַהָ%ִמי*
 ִמַ:ל ַהַ��וֹת ֲאֶ�ר ִלְפֵני ְיֹקָוק ָלַקח ַח9ַת ַמָ�ה ,ַחת ְוַח9ַת  )כו(

  :ל ַהֲחָלִבי� ְוַעל �וֹק ַהָ%ִמי*ֶלֶח� ֶ�ֶמ* ,ַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ַוָ%ֶ�� ַע

י ָבָניו ַוָ%ֶנ7 ֹאָת� ְ)נ ָפה )כז(ֵ�
י ,ֲהֹר* ְוַעל ֵַ� ַוִ%ֵ)* ֶאת ַהֹ�ל ַעל ַ


יֶה� ַוַ%ְקֵטר ַהִ�ְזֵ&ָחה  )כח( :ִלְפֵני ְיֹקָוקֵ�ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ֹאָת� ֵמַעל ַ
  : ִא2ֶה ה א ַליֹקָוקַעל ָהֹעָלה ִמ9(ִאי� ֵה� ְלֵריַח ִניֹחַח

ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניֵפה  ְתנ ָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק ֵמֵאיל  )כט(
  :ַה9�ִ(ִאי� ְלֹמֶ�ה ָהָיה ְלָמָנה ַ�ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה

 ַוַ%ז ַעל ַוִ%ַ/ח ֹמֶ�ה ִמ2ֶֶמ* ַהִ�ְ�ָחה  ִמ* ַהָ#� ֲאֶ�ר ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח )ל(
,ֲהֹר* ַעל ְ&ָגָדיו ְוַעל ָ&ָניו ְוַעל ִ&ְגֵדי ָבָניו ִא)וֹ ַוְיַקֵ#� ֶאת ,ֲהֹר* ֶאת 

  :ְ&ָגָדיו ְוֶאת ָ&ָניו ְוֶאת ִ&ְגֵדי ָבָניו ִא)וֹ
ַוֹ%אֶמר ֹמֶ�ה ֶאל ,ֲהֹר* ְוֶאל ָ&ָניו ַ&2ְל  ֶאת ַהָ&ָ�ר ֶ
ַתח ֹאֶהל  )לא(

�ֲאֶ�ר  � ֹ)אְכל  ֹאתוֹ ְוֶאת ַה9ֶֶח� ֲאֶ�ר ְ&ַסל ַה9�ִ(ִאי�מוֵֹעד ְוָ�ַ
  :,ֲהֹר*  ָבָניו ֹיאְכל(ה  ֵלאֹמר ִצֵ יִתי

  :ְוַה1וָֹתר ַ&ָ&ָ�ר  ַב9ֶָח� ָ&ֵא� ִ)ְ�ֹרפ  )לב(
 ִמֶ
ַתח ֹאֶהל מוֵֹעד ;א ֵתְצא  ִ�ְבַעת ָיִמי� ַעד יוֹ� ְמ;את ְיֵמי  )לג(

  :ִמ9(ֵאיֶכ� ִ�י ִ�ְבַעת ָיִמי� ְיַמ9ֵא ֶאת ֶיְדֶכ�
�ֲאֶ�ר ָעָ�ה ַ&%וֹ� ַה0ֶה ִצָ ה ְיֹקָוק ַלֲעֹ�ת ְלַכֵ
ר ֲעֵליֶכ� )לד(ַ:  
 ֶפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד ֵ)ְ�ב  יוָֹמ� ָוַלְיָלה ִ�ְבַעת ָיִמי�  ְ�ַמְרֶ)�  )לה(

ֵ יִתיֶאת ִמְ�ֶמֶרת ְיֹקָוק ְו;א ָתמ ת  �י ֵכ* צ(ִ :  
  :ַוַ%ַע� ,ֲהֹר*  ָבָניו ֵאת ָ�ל ַהְ#ָבִרי� ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיֹקָוק ְ&ַיד ֹמֶ�ה )לו(
  

  ההבדלי� בי* הפרשיות: הערה

ְלַקח ַ
ר  ְוֶזה ַהָ#ָבר ֲאֶ�ר ַ)ֲעֶ�ה ָלֶה� ְלַקֵ#� ֹאָת� ְלַכֵה* ִלי )א(
  :ְ�ַנִי� ְ)ִמיִמ� ְוֵאיִל� ֶאָחד ֶ&* ָ&ָקר

ִחי�  )ב( ְוֶלֶח� ַמ�וֹת ְוַח<ת ַמֹ�ת ְ&ל ;ת ַ&2ֶֶמ*  ְרִקיֵקי ַמ�וֹת ְמ�(
ְוָנַתָ) אוָֹת� ַעל ַסל ֶאָחד  )ג( :ַ&2ֶָמ* ֹסֶלת ִחִ�י� ַ)ֲעֶ�ה ֹאָת�

  : ְוֶאת ַהָ ר ְוֵאת ְ
ֵני ָהֵאיִל�ְוִהְקַרְבָ) ֹאָת� ַ&ָ:ל
ְוָרַחְצָ) ֹאָת�  �ֲהֹר� ְוֶאת ָ�ָניו ַ�ְקִריב ֶאל ֶ ַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  ְוֶאת)ד(

  :ַ&ָ�ִי�
ֹ)ֶנת ְוֵאת ְמִעיל  )ה( )�ְוָלַקְחָ) ֶאת ַהְ&ָגִדי� ְוִהְלַ&ְ�ָ) ֶאת ,ֲהֹר* ֶאת ַה

  :ָהֵאֹפד ְוֶאת ָהֵאֹפד ְוֶאת ַהֹחֶ�* ְו8ַפְדָ) לוֹ ְ&ֵחֶ�ב ָהֵאֹפד
  :ְמָ) ַהִ�ְצֶנֶפת ַעל ֹרא�וֹ ְוָנַתָ) ֶאת ֵנֶזר ַהֹ/ֶד� ַעל ַהִ�ְצָנֶפתְוַ� )ו(
  :ְוָלַקְחָ) ֶאת ֶ�ֶמ* ַהִ�ְ�ָחה ְוָיַצְקָ) ַעל ֹרא�וֹ  ָמַ�ְחָ) ֹאתוֹ )ז(
  :ְוֶאת ָ&ָניו ַ)ְקִריב ְוִהְלַ&ְ�ָ)� �(ֳ)ֹנת )ח(
 ְוָחַבְ�ָ) ָלֶה� ִמְגָ&ֹעת ְוָהְיָתה  ָבָניוְוָחַגְרָ) ֹאָת� ,ְבֵנט ,ֲהֹר*  )ט(

ַ/ת עוָֹל� 1ָה ְלח(   : ִמ9ֵאָת ַיד ,ֲהֹר* ְוַיד ָ&ָניו ָלֶה� ְ�ה(
ְוִהְקַרְבָ) ֶאת ַהָ
ר ִלְפֵני ֹאֶהל מוֵֹעד ְוָסַמ5 ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ְיֵדיֶה�  )י(

 :ְפֵני ְיֹקָוק ֶ
ַתח ֹאֶהל מוֵֹעדְוָ�ַחְטָ) ֶאת ַהָ
ר ִל )יא( :ַעל ֹרא� ַהָ
ר
ְוָלַקְחָ) ִמַ#� ַהָ
ר ְוָנַתָ)ה ַעל ַקְרֹנת ַהִ�ְזֵ&ַח ְ&ֶאְצָ&ֶע? ְוֶאת ָ�ל  )יב(

  :ַהָ#� ִ)ְ�ֹ
5 ֶאל ְיסוֹד ַהִ�ְזֵ&ַח
ְוָלַקְחָ) ֶאת ָ�ל ַהֵחֶלב ַהְמַכֶ:ה ֶאת ַהֶ/ֶרב ְוֵאת ַהֹ%ֶתֶרת ַעל  )יג(

�ֵבד ְוֵאת ְ�ֵ)י ַהְ�ָלֹית ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ֲעֵליֶה* ְוִהְקַטְרָ) ַהָ
ְוֶאת ְ&ַ�ר ַהָ
ר ְוֶאת ֹערוֹ ְוֶאת ִ
ְר�וֹ ִ)ְ�ֹר7 ָ&ֵא�  )יד( :ַהִ�ְזֵ&ָחה

  :ִמח ' ַלַ�ֲחֶנה ַחָ�את ה א
ת ְיֵדיֶה� ַעל ֹרא� ְוֶאת ָה,ִיל ָהֶאָחד ִ)ָ/ח ְוָסְמכ  ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶא )טו(

ְוָ�ַחְטָ) ֶאת ָה8ִיל ְוָלַקְחָ) ֶאת ָ#מוֹ ְוָזַרְקָ) ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח  )טז( :ָה8ִיל
ְוֶאת ָה,ִיל ְ)ַנֵ)ַח ִלְנָתָחיו ְוָרַחְצָ) ִקְר&וֹ  ְכָרָעיו ְוָנַתָ) ַעל  )יז( :ָסִביב

ל ָה,ִיל ַהִ�ְזֵ&ָחה ֹעָלה ה א ְוִהְקַטְרָ) ֶאת ָ� )יח( :ְנָתָחיו ְוַעל ֹרא�וֹ
  :ַליֹקָוק ֵריַח ִניחוַֹח ִא2ֶה ַליֹקָוק ה א

ְוָלַקְחָ) ֵאת ָה,ִיל ַה2ִֵני ְוָסַמ5 ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ְיֵדיֶה� ַעל ֹרא�  )יט(
ֶז* ְוָנַתָ)ה ַעל ְ)נ 5 ֹאְוָ�ַחְטָ) ֶאת ָה,ִיל ְוָלַקְחָ) ִמָ#מוֹ  )כ( :ָה8ִיל

,ֲהֹר* ְוַעל ְ)נ 5 ֹאֶז* ָ&ָניו ַהְיָמִנית ְוַעל ֹ&ֶה* ָיָד� ַהְיָמִנית ְוַעל ֹ&ֶה* 
  : ְוָזַרְקָ) ֶאת ַהָ#� ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח ָסִביבַרְגָל� ַהְיָמִנית

ְוָלַקְחָ) ִמ* ַהָ#� ֲאֶ�ר ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח  ִמ2ֶֶמ* ַהִ�ְ�ָחה ְוִה0ֵיָת ַעל  )כא(
ֲהֹר* ְוַעל ְ&ָגָדיו ְוַעל ָ&ָניו ְוַעל ִ&ְגֵדי ָבָניו ִא)וֹ ְוָקַד� ה א  ְבָגָדיו ,

ְוָלַקְחָ) ִמ* ָה,ִיל ַהֵחֶלב ְוָה,ְלָיה ְוֶאת  )כב( : ָבָניו  ִבְגֵדי ָבָניו ִא)וֹ
ת ְוֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶ:ה ֶאת ַהֶ/ֶרב ְוֵאת ֹיֶתֶרת ַהָ�ֵבד ְוֵאת ְ�ֵ)י ַהְ�ָלֹי

  :ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ֲעֵליֶה* ְוֵאת �וֹק ַהָ%ִמי* ִ�י ֵאיל ִמ9(ִאי� ה א
ְוִכַ�ר ֶלֶח� ,ַחת ְוַח9ַת ֶלֶח� ֶ�ֶמ* ,ַחת ְוָרִקיק ֶאָחד ִמַ:ל  )כג(


י  )כד( :ַהַ��וֹת ֲאֶ�ר ִלְפֵני ְיֹקָוקֵ�
י ,ֲהֹר* ְוַעל ֵַ�ְוַ�ְמָ) ַהֹ�ל ַעל ַ
  :ְוֵהַנְפָ) ֹאָת� ְ)נ ָפה ִלְפֵני ְיֹקָוקָבָניו 

ְוָלַקְחָ) ֹאָת� ִמָ%ָד� ְוִהְקַטְרָ) ַהִ�ְזֵ&ָחה ַעל ָהֹעָלה ְלֵריַח ִניחוַֹח  )כה(
  :ִלְפֵני ְיֹקָוק ִא2ֶה ה א ַליֹקָוק

 ְוָלַקְחָ) ֶאת ֶהָחֶזה ֵמֵאיל ַה9�ִ(ִאי� ֲאֶ�ר ְל,ֲהֹר* ְוֵהַנְפָ) ֹאתוֹ )כו(
  :ְ)נ ָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוָהָיה ְל? ְלָמָנה

� ֵאת ֲחֵזה ַהְ�נ#ָפה ְוֵאת 
ֹוק ַהְ�ר#ָמה ֲאֶ
ר ה#ַנ( ַוֲאֶ
ר )כז(ָ
 ְוִקַ,ְ
  :ה#ָר� ֵמֵאיל ַהִ��-ִאי� ֵמֲאֶ
ר ְל�ֲהֹר� #ֵמֲאֶ
ר ְלָבָניו

 ְ�ֵני ִיְ&ָרֵאל ִ%י ְתר#ָמה ה#א  ְוָהָיה ְל�ֲהֹר� #ְלָבָניו ְלָחק עֹוָל� ֵמֵאת)כח(
  :#ְתר#ָמה ִיְהֶיה ֵמֵאת ְ�ֵני ִיְ&ָרֵאל ִמִ.ְבֵחי ַ
ְלֵמיֶה� ְ�ר#ָמָת� ַליֹקָוק

 ִבְגֵדי ַהֹ/ֶד� ֲאֶ�ר ְל,ֲהֹר* ִיְהי  ְלָבָניו ,ֲחָריו ְלָמְ�ָחה ָבֶה�  )כט(
 ִיְלָ&ָ�� ַהֹ�ֵה* ַ)ְחָ)יו ִמָ&ָניו ִ�ְבַעת ָיִמי� )ל( : ְלַמ9ֵא ָב� ֶאת ָיָד�

  :ֲאֶ�ר ָיֹבא ֶאל ֹאֶהל מוֵֹעד ְלָ�ֵרת ַ&ֹ/ֶד�
  :ְוֵאת ֵאיל ַה9�ִ(ִאי� ִ)ָ/ח  ִב2ְַלָ) ֶאת ְ&ָ�רוֹ ְ&ָמֹק� ָקֹד� )לא(

ַתח ְו8ַכל ,ֲהֹר*  ָבָניו ֶאת ְ&ַ�ר ָה,ִיל ְוֶאת ַה9ֶֶח� ֲאֶ�ר ַ&ָ:ל  )לב(ֶ

  :ֹאֶהל מוֵֹעד

ר ָ&ֶה�  )לג(ַ )� ְוָזר ְלַמ9ֵא ֶאת ָיָד� ְלַקֵ#� ֹאָת�ְו8ְכל  ֹאָת� ֲאֶ�ר 

  :;א ֹיאַכל ִ�י ֹקֶד� ֵה�
ְוִא� ִיָ ֵתר ִמְ&ַ�ר ַה9�ִ(ִאי�  ִמ* ַה9ֶֶח� ַעד ַהֹ&ֶקר ְוָ�ַרְפָ) ֶאת  )לד(

  :ֹקֶד� ה אַה1וָֹתר ָ&ֵא� ;א ֵי8ֵכל ִ�י 
ִ�ְבַעת  ְוָעִ�יָת ְל,ֲהֹר*  ְלָבָניו ָ�ָכה ְ�ֹכל ֲאֶ�ר ִצִ יִתי ֹאָתָכה )לה(

  :ָיִמי� ְ)ַמ9ֵא ָיָד�
ִרי� ְוִחֵ�אָת ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח  )לו( )
� ַפר ַחָ�את ַ)ֲעֶ�ה ַל%וֹ� ַעל ַהִ

  :ְ&ַכֶ
ְר? ָעָליו  ָמַ�ְחָ) ֹאתוֹ ְלַקְ#�וֹ
ִ�ְבַעת ָיִמי� ְ)ַכֵ
ר ַעל ַהִ�ְזֵ&ַח ְוִקַ#ְ�ָ) ֹאתוֹ ְוָהָיה ַהִ�ְזֵ&ַח  )לז(

  : ֹקֶד� ָקָדִ�י� ָ�ל ַה1ֵֹגַע ַ&ִ�ְזֵ&ַח ִיְקָ#�


