
B’MIDBAR - Numbers 1:1 - 9

ר: ב אמר ם לא ים רי צר ץ מם רץ אץ ם מא אתם צא ית לר נם ּׁשא נםה הי ּׁשם י ּבי נם ּׁשא ׁש הי דץ חר ד לי חם אץ ל־ ּבר אׁש ּכם ת־רר אּו אץ   שרר
ם: ג לתם ּגר גללר ר לר כם ל־זם מֹות ּכם ר ׁשא ּפי סר מם ם ּבר תם בר ית אב בא ם לר תם חר ּפר ׁשר מם ל לר אא רם שרר נאי־ים ת ּבר די ן עב ּבץ   מם

ן: ד רר אהב ה ור ּתם ם אי תם אר בר צם ם לר תם דּו אר קר פר ל ּתם אא רם שרר ים א ּבר בם א צם צא ל־יר ה ּכם לם ער מי נםה ום ים ׁשם רם שרר  עץ
יו הּוא: ה תם בר ית־אב בא אׁש לר יׁש רר ה אם ּטץ ּמי יׁש לי יׁש אם יּו אם הר ם ים כץ ּתר אם ים ור נםׁשם אב מֹות הם ה ׁשר ּלץ אא   ור

יאּור: ו דא ן־ׁשר יצּור ּבץ לם ן אל אּובא רר ם לם כץ ּתר דּו אם מר ר ייעי ׁשץ י: ז אב ּדם יׁשי ן־צּורם ל ּבץ יאא ללמם עֹון ׁשר מר ׁשם    לר
ב: ח ינםדם ּמם ן־עי ׁשֹון ּבץ ה ניחר יהּודם ר: ט לם ן־צּועם ל ּבץ אא נר תי ר נר שרכם ּׂשם ים לן:   לר ן־חא יאב ּבץ לם בּוללן אל זר   לם

הצּור י דם ן־ּפר ל ּבץ יאא לם מר ה ּגי ניּׁשץ מר יהּוד לם ּמם ן־עי ע ּבץ מם יׁשם לם ם אל ים רי פר אץ ף לר נאי יֹוסא בר :  לם
1. On the first day of the second month, in the second year following the exodus from the land of 
Egypt, the Eternal One spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the Tent of Meeting, saying:  2. 
Take a census of the whole Israelite company [of fighters] by the clans of its ancestral houses, listing
the names, every male, head by head.  3. You and Aaron shall record them by their groups, from the 
age of twenty years up, all those in Israel who are able to bear arms.  4. Associated with you shall be 
a man from each tribe, each one the head of his ancestral house.  5. These are the names of the men 
who shall assist you: From Reuben, Elizur son of Shedeur.  6. From Simeon, Shelumeil son of 
Zurishaddai.  7. From Judah, Nahshon son of Amminadab.  8. From Issachar, Nethanel son of Zuar.  9.

From Zebulun, Eliab son of Helon.                                                                                                         



HAFTARAH

Hosea 2:1 –7

ר א ר־יאאמא ׁשץ קֹום אב מר יםה ּבם הם ר ור פא ּסם לא ים ד ור ּמי ר לא־ים ׁשץ ם אב ּים חֹול הי ל ּכר אא רם שרר נאי־ים ר ּבר ּפי סר יםה מם הם   ור
י: ב ל־חם נאי אא ם ּבר הץ ר לם ם יאאמא ּתץ י אי ּמם ם לא־עי הץ ו לם ּדם ל ייחר אא רם שרר נאי־ים ה ּובר הּודם נאי־יר צּו ּבר ּבר קר נם   ור

אל: ג עץ רר זר דֹול יֹום ים י גם ץ ּכם ארץ ן־הם לּו מם עם ד ור חם אׁש אץ ם רר הץ מּו לם שרם י ור ּמם ם עי יכץ חא אב רּו לי מר   אם
ה: ד מם חם ם רל יכץ חֹותא אב לי ר ור סא תם ּה ור יׁשם י לא אם כם אנר י ור ּתם ׁשר יא לא אם י־הם יבּו ּכם ם רם כץ ּמר אם יבּו בר   רם

: ה יהם דץ ין ׁשם ּבא יהם מם פּופץ ניאב נץיה ור ּפם נּונץיהם מם ּה זר דם לר ּום יֹום הם יהם ּכר ּתם גר ּצי הם ה ור ּמם רל ּנםה עב יטץ ׁשם ן־אפר   ּפץ
א: ו מם ּצם יהם ּבי ּתם מם הב ה וי ּים ץ צם רץ אץ הם ּכר ּתם ׁשי ר ור ּבם דר ּמם יהם כי ּתם מר שרי נאי ור י־בר ם ּכם חא רי נץיהם לא אב ת־ּבם אץ   ור

ה: ז ּמם ים הא נּונם י זר מם חר נאי לי תר י נר בי אהב י מר רא ה אחב כם לר ה אא רם י אמר ם ּכם תם ה הֹורם יׁשם בם ם הר ּמם ה אם תם נר י זם   ּכם
ּקּויםי:  ׁשם י ור נם מר י ׁשי ּתם ׁשר י ּופם רם מר י צי ימי ּומא

1. The number of the people of Israel shall be like the sands of the sea, not to be measured or 
counted; and where they were called You are Not My People, they shall be called The 
Children of the Living God.  2. The people of Judah and Israel shall be gathered together and 
choose for themselves a single head and rise up from the ground, for the day of Jezreel will be
great.  3. Call your brothers My people, and your sisters Loved [by God].  4. Complain against 
your mother, complain, for she is no longer My wife, and I am not her husband! Let her 
remove her whorings from her face, her adulteries from between her breasts,  5. or I will strip 
her naked and expose her as on the day she was born, and make her like the wilderness, turn 
her into a dry land and kill her with thirst.  6. And I will show her children no love, for they are
the children of whoring.  7. Their mother played the whore; she who bore them acted 
shamefully, saying: I will go after my lovers, who give me my bread and my water, my wool 
and my linen, my oil and my drink.


