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Noah Dunn Torah
Rishon - First

Leviticus 9:22 - 9:24
:22

ַו ִּי ָּׂ֨ש א ַא ֲה ֹ֧ר ן ֶא ת־{ָי ָ֛ד יו}

ֶא ל־ָה ָ֖ע ם ַֽוְי ָב ְר ֵ֑כ ם ַו ֵּ֗י ֶר ד ֵמ ֲע ֹׂ֧ש ת ַֽה ַח ָּ֛ט את ְו ָה ֹעָ֖ל ה
ְו ַה ְּׁש ָל ִֽמ ים׃

:23

ֹר ֶא ל־ֹ֣א ֶה ל מֹוֵ֔ע ד ַו ֵּ֣יְצ ֔א ּו
ַו ָּי ֹ֨ב א ֹמֶׁ֤ש ה ְו ַא ֲה ֙ן

Copyright

ַֽוְי ָב ֲר ֖כ ּו ֶא ת־ָה ָ֑ע ם ַו ֵּי ָ֥ר א ְכ בֹוד־ְי הָ֖וה ֶא ל־ָּכ ל־ָה ָֽע ם׃
:24

ַו ֵּ֤ת ֵצ א ֵא ׁ֙ש ִמ ִּל ְפ ֵ֣ני ְי הָ֔ו ה ַו ֹּ֙ת אַכ ֙ל ַע ל־ַה ִּמ ְז ֵּ֔ב ַח ֶא ת־

ָה ֹעָ֖ל ה ְו ֶא ת־ַה ֲח ָל ִ֑ב ים ַו ַּ֤יְר א ָּכ ל־ָה ָע ֙ם ַו ָּי ֹ֔ר ּנּו ַֽוִּי ְּפ ֖ל ּו ַע ל־
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ְּפ ֵנ יֶֽה ם׃

Sheini - Second
:1

Leviticus 10:1 - 10:3

ַו ִּי ְק ֣ח ּו ְב ֵֽני־ַ֠א ֲה ֹרן ָנ ָ֨ד ב ַו ֲא ִב י֜ה ּוא ִ֣א יׁש ַמ ְח ָּת ֗ת ֹו

ַו ִּי ְּת ֤נ ּו ָב ֵה ֙ן ֵ֔א ׁש ַו ָּי ִׂ֥ש ימּו ָע ֶ֖ל יָה ְק ֹ֑ט ֶר ת ַו ַּי ְק ִ֜ר בּו ִל ְפ ֵ֤ני
ְי הָו ֙ה ֵ֣א ׁש ָז ָ֔ר ה ֲא ֶׁ֧ש ר ֹ֦ל א ִצ ָּ֖וה ֹאָֽת ם׃ ַו ֵּ֥ת ֵצ א ֵ֛א ׁש ִמ ִּל ְפ ֵ֥ני
:2

ְי הָ֖וה ַו ֹּ֣ת אַכ ל אֹוָ֑ת ם ַו ָּי ֻ֖מ תּו ִל ְפ ֵ֥ני ְי הָֽו ה׃ ַו ֹּ֨י אֶמ ר ֹמֶׁ֜ש ה
:3

ֶֽא ל־ַא ֲה ֹ֗ר ן הּו֩א

ֲא ֶׁש ר־ִּד ֶּ֨ב ר ְי הָ֤וה ׀ ֵל אֹמ֙ר ִּב ְק ֹרַ֣ב י

ֶא ָּק ֵ֔ד ׁש ְו ַע ל־ְּפ ֵ֥ני ָכ ל־ָה ָ֖ע ם ֶא ָּכ ֵ֑ב ד ַו ִּי ֹּ֖ד ם ַא ֲה ֹֽר ן׃
Sh'lishi - Third

Leviticus 10:4 - 10:6
:4
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ַו ִּי ְק ָ֣ר א
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ֹמֶׁ֗ש ה ֶא ל־ִֽמ יָׁש ֵא ֙ל ְו ֶ֣א ל ֶא ְל ָצ ָ֔פ ן ְּב ֵ֥ני ֻע ִּז יֵ֖א ל ֹּ֣ד ד ַא ֲה ֹ֑ר ן
ַו ֹּ֣י אֶמ ר ֲא ֵל ֶ֗ה ם ִ֠ק ְר ֞ב ּו ְׂש ֤א ּו ֶא ת־ֲא ֵח יֶכ ֙ם ֵמ ֵ֣א ת ְּפ ֵנ י־

ַה ֹּ֔ק ֶד ׁש ֶא ל־ִמ ֖ח ּוץ ַֽל ַּמ ֲח ֶֽנה׃ ַֽוִּי ְק ְר ֗ב ּו ַו ִּי ָּׂש ֻא ֙ם ְּב ֻכ ֳּת ֹנָ֔ת ם
:5

ֶא ל־ִמ ֖ח ּוץ ַֽל ַּמ ֲח ֶ֑נה ַּכ ֲא ֶׁ֖ש ר ִּד ֶּ֥ב ר ֹמֶֽׁש ה׃ ַו ֹּ֣י אֶמ ר ֹמֶׁ֣ש ה
:6

ֶֽא ל־ַא ֲה ֹ֡ר ן ּוְל ֶא ְל ָע ָז ֩ר ּוְל ִֽא יָת ָ֨מ ר ׀ ָּב ָ֜נ יו ָֽר אֵׁש יֶ֥כ ם ַא ל־
ִּת ְפ ָ֣ר עּו ׀ ּוִב ְג ֵד יֶ֤כ ם ֹֽל א־ִת ְפ ֹ֙ר מּ֙ו ְו ֹ֣ל א ָת ֻ֔מ תּו ְו ַ֥ע ל ָּכ ל־
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ָה ֵע ָ֖ד ה ִי ְק ֹ֑צ ף ַו ֲא ֵח יֶכ ֙ם ָּכ ל־ֵּ֣ב ית ִי ְׂש ָר ֵ֔א ל ִי ְב ּכּ֙ו ֶא ת־
ַה ְּׂש ֵר ָ֔פ ה ֲא ֶׁ֖ש ר ָׂש ַ֥ר ף ְי הָֽו ה׃
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R'vi'i - Fourth

Leviticus 10:7 - 10:9
:7

ּוִמ ֶּפ ַת ֩ח ֹ֨א ֶה ל מֹוֵ֜ע ד

ֹ֤ל א ֵֽת ְצ אּ֙ו ֶּפ ן־ָּת ֻ֔מ תּו ִּכ י־ֶׁ֛ש ֶמ ן ִמ ְׁש ַ֥ח ת ְי הָ֖וה ֲע ֵל יֶ֑כ ם

ַֽוַּי ֲע ׂ֖ש ּו ִּכ ְד ַ֥ב ר ֹמֶֽׁש ה׃

ַו ְי ַד ֵּ֣ב ר ְי הָ֔ו ה ֶֽא ל־ַא ֲה ֹ֖ר ן ֵל אֹֽמ ר׃ ַ֣יִי ן ְו ֵׁש ָ֞כ ר ַא ל־ֵּ֣ת ְׁש ְּת ׀
:8

ַא ָּ֣ת ה ׀ ּוָב ֶ֣ניָך ִא ָּ֗ת ְך ְּב ֹבֲא ֶ֛כ ם ֶא ל־ֹ֥א ֶה ל מֹוֵ֖ע ד ְו ֹ֣ל א
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