
 ַהְללּוָיּה ִׁשיר ָהָבה ָנִׁשיָרה

 ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶֶֽלְך ַמְלַכָּיא: ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא. 
 ַׁשִּפיר ָקָדָמְך ְלַהֲחָוָיה:  עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתְך ְוִתְמַהָּיא. 

 ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִֶֽים ְוָתֵגל ָהָאֶֶֽרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: 

 ָאז ְיַרְּננּו ָּכל־ֲעֵצי־ָיֶַֽער:  ַיֲעלֹז ָׂשַדי ְוָכל־ֲאֶׁשר־ּבֹו

ַכָּלה ּבֶֹֽוִאי ַכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה ּבֶֹֽוִאי ַכָּלה ּבֶֹֽוִאי ַכָּלה ּבֶֹֽוִאי ַכָּלהּבֶֹֽוִאי    

ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה  ְלָכה דֹוִדי,ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה 

  
 

 

 נּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוֶֽנּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְדָׁשֶֽ ייָּברּוְך ַאָּתה 

 ַמה־ָּיֶפה ַהּיֹום: ַׁשַּבת ָׁשלֹום! 

 

 

 ַסַלאם  ַסַלאם: . ל־ָהעֹוָלם ָעֵלֶֽינּו ְוַעל־ּכַסַלאם.  ַעל ֻּכָּלם:וְ עֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעֵלֶֽינּו 

ְּבֵנָ֥י   א ֶּבן־ֶּפֶָ֖לת  ְואָֹ֥ון  ֱאִליָאָ֛ב  ְּבֵנֵ֧י  ַוֲֶֽאִביָרָ֜ם  ְוָדָתָ֨ן  ֶּבן־ֵלִוִ֑י  ֶּבן־ְקָהָ֖ת  ֶּבן־ִיְצָהָ֥ר  קַֹֹ֔רח  ַוִּיַּקַ֣ח 
ַוָּיֻקָ֨מּו֙ ִלְפֵנַ֣י מֶֹׁשֹ֔ה ַוֲֶֽאָנִׁשָ֥ים ִמְּבֵנֶֽי־ִיְׂשָרֵאָ֖ל ֲחִמִּׁשַ֣ים ּוָמאָתִִ֑ים ְנִׂשיֵאָ֥י ֵעָדָ֛ה ְקִרֵאָ֥י  ב:  ְראּוֵבֶֽן

ַוִּיֶָּֽקֲֶֽהלּ֞ו ַעל־מֶֹׁשַ֣ה ְוַעֶֽל־ַאֲֶֽהרֹֹ֗ן ַוּיֶֹֽאְמרַּ֣ו ֲאֵלֶהם֘ ַרב־ָלֶכם֒ ִּכִ֤י ָכל־ָהֵֶֽעָדה֙   ג מֹוֵעָ֖ד ַאְנֵׁשי־ֵׁשֶֽם:  
ְיָיֶֽ:  ֻּכָּלַ֣ם ְקדִֹׁשֹ֔ים ּוְבתֹוָכָ֖ם יְ  ַוִּיְׁשַמַ֣ע מֶֹׁשֹ֔ה ַוִּיֹּפָ֖ל ַעל־ָּפָנֶֽיו:   ד ָיִ֑ ּוַמּדָּ֥וַע ִּתְֶֽתַנְּׂשאָּ֖ו ַעל־ְקַהָ֥ל 

ַוְיַדֵּבָ֨ר ֶאל־קַָֹ֜רח ְוֶאל־ָּכל־ֲעָדתֹו֘ ֵלאמֹר֒ ּבֶֹֹ֠קר ְויַֹדָ֨ע ְיָיֵ֧ ֶאת־ֲאֶׁשר־לָֹ֛ו ְוֶאת־ַהָּקדָֹ֖וׁש ְוִהְקִרַ֣יב  ה
את ֲעׂשִּ֑ו ְקחֶּֽו־ָלֶכַ֣ם ַמְחּתֹֹ֔ות קַָֹ֖רח ְוָכל־ֲעָדתֶֹֽו:  זָֹ֖ וֵאָלִ֑יו ְוֵאָ֛ת ֲאֶׁשָ֥ר ִיְבַחר־ּבָֹ֖ו ַיְקִרָ֥יב ֵאָלֶֽיו:  

ּוְתנֶּֽו־ָבֵהַ֣ן ׀ ֵאֵׁ֡ש ְוִׂשִ֩ימּוִ֩ ֲעֵליֶהָ֨ן ׀ ְקֹטֶָ֜רת ִלְפֵנִ֤י ְיָי֙ ָמָחֹ֔ר ְוָהָיֹ֗ה ָהִאָ֛יׁש ֲאֶׁשר־ִיְבַחָ֥ר ְיָיָ֖ הַּ֣וא   ז
ַהָּקדִֹ֑וׁש ַרב־ָלֶכָ֖ם ְּבֵנָ֥י ֵלִוֶֽי:  

ְּבֵנָ֥י  ח ִׁשְמעּו־ָנָ֖א  ֶאל־קִַֹ֑רח  מֶֹׁשָ֖ה  ִיְׂשָרֵאִ֤ל   טֵלִוֶֽי:    ַוּיָֹ֥אֶמר  ֱאלֵֹהָ֨י  ִּכֶֽי־ִהְבִּדילִ֩  ִמֶּכֹ֗ם  ַהְֶֽמַעַ֣ט 
ִלְפֵנָ֥י   ְוַלֲֶֽעמָֹ֛ד  ְיָיֹ֔  ִמְׁשַּכַ֣ן  ַלֲֶֽעבֹֹ֗ד ֶאת־ֲעבַֹדת֙  ֵאָלִ֑יו  ֶאְתֶכָ֖ם  ְלַהְקִרָ֥יב  ִיְׂשָרֵאֹ֔ל  ֵמֲֶֽעַדַ֣ת  ֶאְתֶכם֙ 

ָלֵכֹ֗ן   יאי ִאָּתְִ֑ך ּוִבַּקְׁשֶּתָ֖ם ַּגם־ְּכֻהָּנֶֽה:  ַוַּיְקֵרב֙ ֹאְֶֽתךֹ֔ ְוֶאת־ָּכל־ַאֶחָ֥יך ְבֵנֶֽי־ֵלִוָ֖ יָהֵֶֽעָדָ֖ה ְלָׁשְֶֽרָתֶֽם:  
ָעָלֶֽיו:   ]ַתִּלָ֖ינּו[  ַתִּלָ֖ונּו  ִּכָ֥י  ַמה־הֹּ֔וא  ְוַאֲֶֽהרַֹ֣ן  ַעל־ְיָיִ֑  ַהֹּנֶָֽעִדָ֖ים  ְוָכל־ֲעָדְַ֣תךֹ֔  ַוִּיְׁשַלַ֣ח   יבַאָּתה֙ 

ַעֹ֗ט ִּכִ֤י ֶהֱֶֽעִליָתָ֨נּו֙ ֵמֶאֶָ֨רץ  ַהֶֽמְ  יגמֶֹׁשֹ֔ה ִלְקרָֹ֛א ְלָדָתָ֥ן ְוַלֲֶֽאִביָרָ֖ם ְּבֵנַ֣י ֱאִליָאִ֑ב ַוּיֶֹֽאְמרָּ֖ו לָֹ֥א ַנֲֶֽעֶלֶֽה:  
ָזַבִ֤ת ָחָלב֙ ּוְדַבֹׁ֔ש ַלֲֶֽהִמיֵתָ֖נּו ַּבִּמְדָּבִ֑ר ִּכֶֽי־ִתְׂשָּתֵרָ֥ר ָעֵלָ֖ינּו ַּגם־ִהְׂשָּתֵרֶֽר:  

ַהֵֶֽעיֵנ֞י  יד ָוָכִֶ֑רם  ָׂשֶדַ֣ה  ַנֲֶֽחַלָ֖ת  ַוִּתֶָּ֨תן־ָלֹ֔נּו  ֲהִבַ֣יֹאָתֹ֔נּו  ּוְדַבׁש֙  ָחָלִ֤ב  ָזַבָ֨ת  ֶאל־ֶאִֶ֩רץִ֩  לַֹ֣א  ַאֵ֡ף 
ַוִּיִַ֤חר ְלמֶֹׁשה֙ ְמֹאֹ֔ד ַוּיָֹ֨אֶמר֙ ֶאל־ְיָיֹ֔ ַאל־ֵּתֶָ֖פן ֶאל־ִמְנָחָתִ֑ם  טוֵהָ֛ם ְּתַנֵּקָ֖ר לָֹ֥א ַנֲֶֽעֶלֶֽה:  ָהֲֶֽאָנִׁשָ֥ים הָ 

ַוּיִֹ֤אֶמר מֶֹׁשה֙ ֶאל־קַֹֹ֔רח ַאָּתה֙   טז לֹֹ֠א ֲחמָֹ֨ור ֶאָחִ֤ד ֵמֶהם֙ ָנָׂשֹ֔אִתי ְולָֹ֥א ֲהֵרעִָֹ֖תי ֶאת־ַאַחָ֥ד ֵמֶהֶֽם:  
ּוְקחַּ֣ו ׀ ִאַ֣יׁש ַמְחָּתתֹֹ֗ו ּוְנַתֶּתִ֤ם ֲעֵליֶהם֙   יזָּתָ֥ה ָוֵהָ֛ם ְוַאֲֶֽהרָֹ֖ן ָמָחֶֽר:  ְוָכל־ֲעָדְַ֣תךֹ֔ ֱהיָּ֖ו ִלְפֵנַ֣י ְיָיִ֑ אַ 

ִאָ֥יׁש   ְוַאֲֶֽהרָֹ֖ן  ְוַאָּתָ֥ה  ַמְחּתִֹ֑ת  ּוָמאַתִָ֖ים  ֲחִמִּׁשָ֥ים  ַמְחָּתתֹֹ֔ו  ִאַ֣יׁש  ְיָי֙  ִלְפֵנִ֤י  ְוִהְקַרְבֶּת֞ם  ְקֹטֶֹ֔רת 
ַוָּיִׂשָ֥ימּו ֲעֵליֶהָ֖ם ְקֹטִֶ֑רת ַוַּיֶַֽעְמדֹּ֗ו ֶּפַָ֛תח    ַוִּיְקחּ֞ו ִאַ֣יׁש ַמְחָּתתֹֹ֗ו ַוִּיְּתנִּ֤ו ֲעֵליֶהם֙ ֵאֹׁ֔ש  יחַמְחָּתתֶֹֽו:  

ַוַּיְקֵהָ֨ל ֲעֵליֶהָ֥ם קַָֹ֨רח֙ ֶאת־ָּכל־ָהֵַ֣עָדֹ֔ה ֶאל־ֶּפַָ֖תח ֹאֶַ֣הל מֹוֵעִ֑ד  יטֹאֶָ֥הל מֹוֵעָ֖ד ּומֶֹׁשָ֥ה ְוַאֲֶֽהרֶֹֽן:  
ַוֵּיָרָ֥א ְכבֹוד־ְיָיָ֖ ֶאל־ָּכל־ָהֵֶֽעָדֶֽה: 



   


