בס"ד
יום השמיני )למלואים(
אַהרֹן ַקח ְל ָך ֵעגֶל ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה
ֹאמר ֶאל ֲ
)ב( ַויּ ֶ
ימם וְ ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ְתּ ִמ ִ
וְעגֶל
)ג( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ְקחוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת ֵ
ימם ְלע ָֹלה:
ָכ ֶבשׂ ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
וֶ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ִכּי
וּמנְ ָחה ְבּ ָ
)ד( וְשׁוֹר וָאַיִ ל ִל ְשׁ ָל ִמים ִל ְזבּ ַֹח ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִ
יכם:
ַהיּוֹם יְ קֹוָק נִ ְראָה ֲא ֵל ֶ
מוספין בחומש פקודים
יום הכפורים
וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ
)ז( ֶ
יעי ַהזֶּה ִמ ְק ָרא
ַה ְשּׁ ִב ִ
יתם
ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
יכם ָכּל
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ֶאת נ ְ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ:
ְמ ָל ָ
)ח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה
יח נִ יח ַֹח ַפּר ֶבּן
ַליקֹוָק ֵר ַ
ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד
ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה
ימם יִ ְהיוּ ָל ֶכם:
ְתּ ִמ ִ
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת
)ט( ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה
ְבּ ָ
ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי
ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד:
)י( ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ
ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
)יא( ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד ַח ַטּאת
ֻרים וְ ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד
ַה ִכּפּ ִ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ִ
יהם :פ

חובת היום
אַהרֹן ֶאל
)ג( ְבּזֹאת ָיבֹא ֲ
ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר
ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה:
)ד( ְכּתֹנֶת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיוּ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ
ִ
ַחגֹּר
אַבנֵט ַבּד י ְ
וּב ְ
ְ
ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף ִבּגְ ֵדי
וּב ִמ ְצנ ֶ
ְ
ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם
וּל ֵב ָשׁם:
ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְ
ֲדת ְבּנֵי
וּמ ֵאת ע ַ
)ה( ֵ
ירי
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵ
ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ֶא ָחד
ְלע ָֹלה:
רבי אומר איל אחד
הוא האמור כאן הוא
האמור בחומש
פקודים
ראב"ש אומר שני
אילים הם אחד
האמור כאן ואחד
בחומש פקודים

ראש השנה
יעי
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)א( ַ
ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא
ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַת ֲעשׂוּ
ְמ ֶל ֶ
רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם:
יוֹם ְתּ ָ
יח
יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֲשׂ ֶ
)ב( ַוע ִ
נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר
ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים
ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה
ימם:
ְתּ ִמ ִ
לוּלה
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ג( ִ
ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים
ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאָיִ ל:
)ד( וְ ִע ָשּׂרוֹן ֶא ָחד ַל ֶכּ ֶבשׂ
ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
)ה( ְ
יכם:
ֲל ֶ
ַח ָטּאת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
)ו( ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהח ֶֹדשׁ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד
ִ
יהם
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ִ
יח נִ יח ַֹח
ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ְל ֵר ַ
ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק :ס
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יום הכפורים
)ג( ְבּזֹאת ָיבֹא ֲ
אַהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה:
וּבאַ ְבנֵט ַבּד
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיוּ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ְ
)ד( ְכּתֹנֶת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף ִבּגְ ֵדי ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ
וּב ִמ ְצנ ֶ
ַחגֹּר ְ
יְ
וּל ֵב ָשׁם:
ְ
ירי ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵ
וּמ ֵאת ע ַ
)ה( ֵ
ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
ְה ְק ִריב ֲ
)ו( ו ִ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ:
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ ו ְִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ

סוכות
שמיני עצרת
שבועות
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם
)יב( ַ
וּרים
וּביוֹם ַה ִבּכּ ִ
)כו( ְ
יני
)לה( ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ
יעי ִמ ְק ָרא
ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ְבּ ַה ְק ִר ְ
ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל
יב ֶכם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ע ֶ
ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל
יכם
ַליקֹוָק ְבּ ָשׁ ֻבע ֵֹת ֶ
אכת ֲעב ָֹדה לֹא
ְמ ֶל ֶ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ְמ ֶלא ֶכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ
ַתעֲשׂוּ:
אכת ֲעב ָֹדה לֹא
ָכּל ְמ ֶל ֶ
וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג ַליקֹוָק ִשׁ ְב ַעת
)לו( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה
ַתעֲשׂוּ:
ָמים:
יִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹ ָוק
ִא ֵשּׁה ֵר ַ
עוֹלה
)כז( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ָ
)יג( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה
ַפּר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד
יח נִ יח ַֹח ַליקֹ ָוק
ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ָפּ ִרים ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה
ְל ֵר ַ
ֹשׁה
ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁל ָ
ימם:
ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם אַיִ ל ֶא ָחד ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁנָיִ ם
ָע ָשׂר ֵא ִ
יהם
ִשׁ ְב ָעה ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁ ָנה) :לז( ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה אַ ְר ָבּ ָעה
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת
)כח( ִ
ַל ָפּר ָלאַיִ ל וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים
ימם יִ ְהיוּ:
ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה
ְבּ ָ
ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט:
ֵי
נ
שׁ
ְ
ד
ח
ָ
א
ֶ
ה
ָ
ר
פּ
ָ
ל
ַ
ים
ֹנִ
ֶע ְשׂר
לוּלה
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד )יד( ִ
)לח( ְ
ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד:
ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים
ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד
ַל ָפּר ָה ֶא ָחד ִל ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר
)כט( ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
ִ
ָפּ ִרים ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל
ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
)לט(
ָק
ו
ֹ
ק
י
ל
ַ
ֲשׂוּ
ע
תּ
ַ
ה
לּ
ֶ
א
ֵ
ילם:
ָה ֶא ָחד ִל ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
)ל( ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
יכם ְל ַבד
ֲד ֶ
ְבּמוֹע ֵ
)טו( וְ ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ
יכם:
ֲל ֶ
ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
יכם
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ִמנִּ ְד ֵר ֶ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
ָה ֶא ָחד ְל ְ
יכם
וּל ִמנְ ח ֵֹת ֶ
יכם ְ
)לא( ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ְלעֹל ֵֹת ֶ
ְכּ ָב ִשׂים:
ימם
וּמנְ ָחתוֹ ַתּעֲשׂוּ ְתּ ִמ ִ
ִ
יכם:
וּל ַשׁ ְל ֵמ ֶ
יכם ְ
וּלנִ ְס ֵכּ ֶ
ְ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד
)טז( ְ
יִ ְהיוּ ָל ֶכם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
יהם :פ
ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת
ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
יכם ָתּ ִביאּוּ
מּוֹשׁב ֵֹת ֶ
)יז( ִמ ְ
נוּפה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁ ֵני
ֶל ֶחם ְתּ ָ
ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִתּ ְהיֶינָה ָח ֵמץ
כּוּרים ַליקֹוָק:
אָפינָה ִבּ ִ
ֵתּ ֶ
)יח( ו ְִה ְק ַר ְב ֶתּם ַעל ַה ֶלּ ֶחם
ימם
ִשׁ ְב ַעת ְכּ ָב ִשׂים ְתּ ִמ ִ
וּפר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד
ְבּנֵי ָשׁנָה ַ
ילם ְשׁנָיִ ם יִ ְהיוּ ע ָֹלה
ְא ִ
וֵ
יהם
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ַליקֹוָק ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יתם ְשׂ ִעיר ִע ִזּים
ֲשׂ ֶ
)יט( ַוע ִ
וּשׁנֵי
ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ְ
ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְל ֶז ַבח
ְשׁ ָל ִמים:
)כ( וְ ֵהנִ יף ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל
נוּפה ִל ְפ ֵני
ֻרים ְתּ ָ
ֶל ֶחם ַה ִבּכּ ִ
יְ קֹוָק ַעל ְשׁנֵי ְכּ ָב ִשׂים
ק ֶֹדשׁ יִ ְהיוּ ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן:

רע"א :יכול הן הן
כבשים האמורים כאן
הן הן כבשים האמורים
בחומש הפקודים?
...כשאתה מגיע אצל
פרים ואילים אינן הן,
אלא הללו באין בגלל
עצמן והללו באין בגלל
לחם )מנחות מה(:
1
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בס"ד
ויקרא פרק י – מיתת נדב ואביהוא
ָרה ֲא ֶשׁר לֹא ִצוָּה א ָֹתם:
ַק ִריבוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵאשׁ ז ָ
יה ְקט ֶֹרת ַויּ ְ
ָשׂימוּ ָע ֶל ָ
ַא ִביהוּא ִאישׁ ַמ ְח ָתּתוֹ וַיִּ ְתּנוּ ָב ֵהן ֵאשׁ ַויּ ִ
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
)א( וַיִּ ְקחוּ ְבנֵי ֲ
ָמתוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ַתּ ֵצא ֵאשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי יְ קֹוָק ַותּ ַ
)ב( ו ֵ
אוֹתם ַויּ ֻ
ֹאכל ָ
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ָמתוּ:
אַהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַויּ ֻ
אַח ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֲ
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
יך וְ אַל ָיבֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ֶאל ְפּנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ָהאָרֹן וְ לֹא יָמוּת ִכּי
)ב( ַויּ ֶ
ֶבּ ָענָן ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת:
אַהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה:
)ג( ְבּזֹאת ָיבֹא ֲ
וּל ֵב ָשׁם:
ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף ִבּגְ ֵדי ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְ
וּב ִמ ְצנ ֶ
ַחגֹּר ְ
אַבנֵט ַבּד י ְ
וּב ְ
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיוּ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ְ
)ד( ְכּתֹנֶת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
ירי ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת ְואַיִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵ
וּמ ֵאת ע ַ
)ה( ֵ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ:
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ ו ְִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
וְה ְק ִריב ֲ
)ו( ִ
מוֹעד:
ֱמיד א ָֹתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ירם וְ ֶהע ִ
)ז( וְ ָל ַקח ֶאת ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
גוֹרל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵל:
גּוֹרל ֶא ָחד ַליקֹוָק וְ ָ
ירם גּ ָֹרלוֹת ָ
אַהרֹן ַעל ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
ָתן ֲ
)ח( וְ נ ַ
גּוֹרל ַליקֹוָק וְ ָע ָשׂהוּ ַח ָטּאת:
)ט( וְ ִה ְק ִריב ֲ
אַהרֹן ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
ֳמד ַחי ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו ְל ַשׁ ַלּח אֹתוֹ ַל ֲעזָאזֵל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה:
גּוֹרל ַל ֲעזָאזֵל ָיע ַ
)י( וְ ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ:
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
)יא( וְ ִה ְק ִריב ֲ
ַח ֵלי ֵאשׁ ֵמ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ִמ ִלּ ְפנֵי יְ קֹוָק ְ
וּמלֹא ָח ְפנָיו ְקט ֶֹרת ַס ִמּים ַדּ ָקּה וְ ֵה ִביא ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת:
)יב( וְ ָל ַקח ְמלֹא ַה ַמּ ְח ָתּה גּ ֲ
ָתן ֶאת ַה ְקּט ֶֹרת ַעל ָה ֵאשׁ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ָסּה ֲענַן ַה ְקּטֹ ֶרת ֶאת ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵעדוּת וְ לֹא יָמוּת:
)יג( וְ נ ַ
)יד( וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ִהזָּה ְב ֶא ְצ ָבּעוֹ ַעל ְפּנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֵק ְד ָמה וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ַיזֶּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ:
)טו( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת וְ ָע ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּה אֹתוֹ ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת
וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת:
ֹאתם וְ ֵכן ַיע ֶ
תוֹך ֻט ְמא ָֹתם:
מוֹעד ַהשּׁ ֵֹכן ִא ָתּם ְבּ ְ
ֲשׂה ְלאֹ ֶהל ֵ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וּמ ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
)טז( וְ ִכ ֶפּר ַעל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ ְ
מוֹעד ְבּבֹאוֹ ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ֵצאתוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
וּב ַעד ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אָדם לֹא יִ ְהיֶה ְבּא ֶֹהל ֵ
)יז( וְ ָכל ָ
ָתן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
וּמ ַדּם ַה ָשּׂ ִעיר וְ נ ַ
ָצא ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר ִ
)יח( וְ י ָ
)יט( וְ ִהזָּה ָע ָליו ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ִט ֲהרוֹ וְ ִק ְדּשׁוֹ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֶה ָחי:
)כ( וְ ִכ ָלּה ִמ ַכּ ֵפּר ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ָתן
ַדּה ָע ָליו ֶאת ָכּל עֲוֹנֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָכּל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
ֹאתם וְ נ ַ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
ָדיו ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתו ָ
אַהרֹן ֶאת ְשׁ ֵתּי >ידו< י ָ
)כא( וְ ָס ַמ ְך ֲ
א ָֹתם ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ִשׁ ַלּח ְבּיַד ִאישׁ ִע ִתּי ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה:
ֵרה וְ ִשׁ ַלּח ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ַבּ ִמּ ְד ָבּר:
ָשׂא ַה ָשּׂ ִעיר ָע ָליו ֶאת ָכּל עֲוֹנ ָֹתם ֶאל ֶא ֶרץ גְּ ז ָ
)כב( וְ נ ָ
יחם ָשׁם:
וּפ ַשׁט ֶאת ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ֲא ֶשׁר ָל ַבשׁ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ִהנִּ ָ
מוֹעד ָ
אַהרֹן ֶאל א ֶֹהל ֵ
וּבא ֲ
)כג( ָ
וּב ַעד ָה ָעם:
ָצא וְ ָע ָשׂה ֶאת ע ָֹלתוֹ וְ ֶאת ע ַֹלת ָה ָעם וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
ָדיו וְ י ָ
)כד( וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַב ַמּיִ ם ְבּ ָמקוֹם ָקדוֹשׁ וְ ָל ַבשׁ ֶאת ְבּג ָ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
)כה( וְ ֵאת ֵח ֶלב ַה ַח ָטּאת י ְ
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ֲ
)כו( וְ ַה ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ַל ֲעזָאזֵל יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
אַח ֵרי ֵכן יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה:
הוּבא ֶאת ָדּ ָמם ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ִ
)כז( וְ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָ
יוֹציא ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ ֶאת עֹר ָֹתם וְ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם
וְ ֶאת ִפּ ְר ָשׁם:
אַח ֵרי ֵכן יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה:
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ֲ
)כח( וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתם יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
יעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְתּ ַענּוּ ֶאת נ ְ
תוֹכ ֶכם:
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
יכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
ַפשֹׁ ֵת ֶ
עוֹלם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)כט( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
יכם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִתּ ְט ָהרוּ:
ֹאת ֶ
יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל ַחטּ ֵ
ֲל ֶ
)ל( ִכּי ַביּוֹם ַהזֶּה יְ ַכ ֵפּר ע ֵ
יכם ֻח ַקּת עוֹ ָלם:
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
)לא( ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִהיא ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
אָביו וְ ָל ַבשׁ ֶאת ִבּגְ ֵדי ַה ָבּד ִבּגְ ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ:
)לב( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ו ֲ
ַא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ ְל ַכ ֵהן ַתּ ַחת ִ
ֹהנִ ים וְ ַעל ָכּל ַעם ַה ָקּ ָהל יְ ַכ ֵפּר:
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח יְ ַכ ֵפּר וְ ַעל ַהכּ ֲ
)לג( וְ ִכ ֶפּר ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ֹשׁה :פ
ַעשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ַויּ ַ
ֹאתם ַ
עוֹלם ְל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ַחטּ ָ
)לד( וְ ָהיְ ָתה זֹּאת ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
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רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם:
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ
יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)א( ַ
ימם:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֲשׂ ֶ
)ב( ַוע ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאָיִ ל:
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ג( ִ
)ד( וְ ִע ָשּׂרוֹן ֶא ָחד ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
יכם:
ֲל ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
)ה( ְ
יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ְל ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק :ס
)ו( ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהח ֶֹדשׁ ִ
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ:
יכם ָכּל ְמ ָל ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
יעי ַהזֶּה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)ז( ֶ
יח נִ יח ַֹח ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
)ח( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ַליקֹוָק ֵר ַ
ימם יִ ְהיוּ ָל ֶכם:
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד:
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ט( ִ
)י( ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ֻרים וְ ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
)יא( ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
יהם :פ
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בס"ד
ויקרא פרק ז – סכום פרשיות הקרבנות
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים:
וּלז ַ
לּוּאים ְ
אָשׁם וְ ַל ִמּ ִ
תּוֹרה ָלע ָֹלה ַל ִמּנְ ָחה וְ ַל ַח ָטּאת וְ ָל ָ
)לז( זֹאת ַה ָ
ֵיהם ַליקֹוָק ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי :פ
)לח( ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינָי ְבּיוֹם ַצוֹּתוֹ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְבּנ ֶ
ויקרא פרק ח – ז' ימי המלואים
ֶד ֶכם:
ָמים יְ ַמ ֵלּא ֶאת י ְ
יכם ִכּי ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֻא ֶ
ָמים ַעד יוֹם ְמלֹאת יְ ֵמי ִמלּ ֵ
מוֹעד לֹא ֵת ְצאוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּמ ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)לג( ִ
ֲל ֶ
)לד( ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ַבּיּוֹם ַהזֶּה ִצוָּה יְ קֹוָק ַל ֲעשֹׂת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
יכם:
ֵיתי:
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ קֹוָק וְ לֹא ָתמוּתוּ ִכּי ֵכן ֻצוּ ִ
ָמים ְ
ָליְ ָלה ִשׁ ְב ַעת י ִ
יוֹמם ו ַ
מוֹעד ֵתּ ְשׁבוּ ָ
וּפ ַתח א ֶֹהל ֵ
)לה( ֶ
וּבנָיו ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ְבּיַד מ ֶ
ֹשׁה :ס
אַהרֹן ָ
ַעשׂ ֲ
)לו( ַויּ ַ

ויקרא פרק ט – יום השמיני של המלואים
וּל ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּל ָבנָיו ְ
אַהרֹן ְ
)א( וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ָק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֲ
ימם וְ ַה ְק ֵרב ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
אַהרֹן ַקח ְל ָך ֵעגֶל ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה ְתּ ִמ ִ
ֹאמר ֶאל ֲ
)ב( ַויּ ֶ
ימם ְלע ָֹלה:
ָכ ֶבשׂ ְבּנֵי ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
וְעגֶל ו ֶ
)ג( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ְקחוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת ֵ
יכם:
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ִכּי ַהיּוֹם יְ קֹוָק נִ ְראָה ֲא ֵל ֶ
וּמנְ ָחה ְבּ ָ
)ד( וְשׁוֹר וָאַיִ ל ִל ְשׁ ָל ִמים ִל ְזבּ ַֹח ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִ
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
מוֹעד וַיִּ ְק ְרבוּ ָכּל ָה ֵע ָדה ַויּ ַ
)ה( וַיִּ ְקחוּ ֵאת ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה ֶאל ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
ֵרא ֲא ֵל ֶ
ֹשׁה זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ַתּעֲשׂוּ וְ י ָ
יכם ְכּבוֹד יְ קֹוָק:
ֹאמר מ ֶ
)ו( ַויּ ֶ
ֲדם
וּב ַעד ָה ָעם ַוע ֵ
את ָך וְ ֶאת ע ָֹל ֶת ָך וְ ַכ ֵפּר ַבּ ַע ְד ָך ְ
ֲשׂה ֶאת ָק ְר ַבּן ָה ָעם וְ ַכ ֵפּר ַבּע ָ
ֲשׂה ֶאת ַח ָטּ ְ
אַהרֹן ְק ַרב ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַוע ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
)ז( ַויּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק:
אַהרֹן ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְשׁ ַחט ֶאת ֵעגֶל ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ:
)ח( וַיִּ ְק ַרב ֲ
ָצק ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
אַהרֹן ֶאת ַה ָדּם ֵא ָליו וַיִּ ְטבֹּל ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וַיִּ ֵתּן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ֶאת ַה ָדּם י ַ
ַק ִרבוּ ְבּנֵי ֲ
)ט( ַויּ ְ
)י( וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב וְ ֶאת ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ִמן ַה ָכּ ֵבד ִמן ַה ַח ָטּאת ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה:
)יא( וְ ֶאת ַה ָבּ ָשׂר וְ ֶאת ָהעוֹר ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה:
)יב( וַיִּ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ַויּ ְ
אַהרֹן ֵא ָליו ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְז ְר ֵקהוּ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
ַמ ִצאוּ ְבּנֵי ֲ
ַק ֵטר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
יה וְ ֶאת ָהרֹאשׁ ַויּ ְ
)יג( וְ ֶאת ָהע ָֹלה ִה ְמ ִציאוּ ֵא ָליו ִלנְ ָת ֶח ָ
ַק ֵטר ַעל ָהע ָֹלה ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
)יד( וַיִּ ְר ַחץ ֶאת ַה ֶקּ ֶרב וְ ֶאת ַה ְכּ ָר ָעיִ ם ַויּ ְ
ַ ן ָה ָעם וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וַיִּ ְשׁ ָח ֵטהוּ וַיְ ַח ְטּ ֵאהוּ ָכּ ִראשׁוֹן:
)טו(
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בס"ד
במדבר פרק כט  -מוסף של ראש השנה
רוּעה יִ ְהיֶה ָל ֶכם:
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ יוֹם ְתּ ָ
יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)א( ַ
יתם ע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֲשׂ ֶ
)ב( ַוע ִ
ימם:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאָיִ ל:
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ג( ִ
)ד( וְ ִע ָשּׂרוֹן ֶא ָחד ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ְל ִשׁ ְב ַעת ַה ְכּ ָב ִשׂים:
יכם:
ֲל ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
)ה( ְ
יהם ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם ְל ֵר ַ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק :ס
)ו( ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַהח ֶֹדשׁ ִ

במדבר פרק כט – מוסף של יום א' דסוכות
ָמים:
יעי ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶלא ֶכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ וְ ַחגּ ֶֹתם ַחג ַליקֹוָק ִשׁ ְב ַעת י ִ
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)יב( ַ
)יג( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ימם יִ ְהיוּ:
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְתּ ִמ ִ
ילם ְשׁנָיִ ם ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ְ
ֹשׁה ָע ָשׂר ֵא ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁל ָ
)יד( ִ
ילם:
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ַל ָפּר ָה ֶא ָחד ִל ְשׁל ָֹשׁה ָע ָשׂר ָפּ ִרים ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד ִל ְשׁנֵי ָה ֵא ִ
וּמנְ ָח ָתם ס ֶֹלת ְבּ ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ְכּ ָב ִשׂים:
)טו( וְ ִע ָשּׂרוֹן ִע ָשּׂרוֹן ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד ְל ְ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ַח ָטּאת ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ :ס
)טז( ְ
במדבר פרק כט – מוסף של שמיני עצרת
אכת ֲעב ָֹדה לֹא ַתעֲשׂוּ:
ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ָכּל ְמ ֶל ֶ
יני ע ֶ
)לה( ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ַפּר ֶא ָחד אַיִ ל ֶא ָחד ְכּ ָב ִשׂים ְבּנֵי ָשׁנָה ִשׁ ְב ָעה ְתּ ִמ ִ
)לו( וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ימם:
יהם ַל ָפּר ָלאַיִ ל וְ ַל ְכּ ָב ִשׂים ְבּ ִמ ְס ָפּ ָרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט:
)לז( ִמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נִ ְס ָכּהּ:
וּשׂ ִעיר ַח ָטּאת ֶא ָחד ִמ ְלּ ַבד ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד ִ
)לח( ְ
יכם ְ
וּלנִ ְס ֵכּ ֶ
יכם:
וּל ַשׁ ְל ֵמ ֶ
יכם ְ
וּל ִמנְ ח ֵֹת ֶ
יכם ְ
יכם ְלעֹל ֵֹת ֶ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
יכם ְל ַבד ִמנִּ ְד ֵר ֶ
ֲד ֶ
)לט( ֵא ֶלּה ַתּעֲשׂוּ ַליקֹוָק ְבּמוֹע ֵ
במדבר פרק יט – פרה אדומה
אַהרֹן ֵלאמֹר:
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
יה
ימה ֲא ֶשׁר ֵאין ָבּהּ מוּם ֲא ֶשׁר לֹא ָע ָלה ָע ֶל ָ
ֻמּה ְתּ ִמ ָ
יך ָפ ָרה ֲאד ָ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֵלאמֹר ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקחוּ ֵא ֶל ָ
)ב( זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
עֹל:
הוֹציא א ָֹתהּ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ָפנָיו:
)ג( וּנְ ַת ֶתּם א ָֹתהּ ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִ
וְהזָּה ֶאל נ ַֹכח ְפּנֵי א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ִמ ָדּ ָמהּ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים:
וְל ַקח ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ִ
)ד( ָ
)ה( וְ ָשׂ ַרף ֶאת ַה ָפּ ָרה ְל ֵעינָיו ֶאת ע ָֹרהּ וְ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרהּ וְ ֶאת ָדּ ָמהּ ַעל ִפּ ְר ָשׁהּ יִ ְשׂרֹף:
תּוֹך ְשׂ ֵר ַפת ַה ָפּ ָרה:
יך ֶאל ְ
תוֹל ַעת וְ ִה ְשׁ ִל ְ
וּשׁנִ י ָ
)ו( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹב ְ
אַחר ָיבֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה וְ ָט ֵמא ַהכּ ֵֹהן ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו ַהכּ ֵֹהן וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ַמּיִ ם וְ ַ
)ז( וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
ָדיו ַבּ ַמּיִ ם וְ ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
)ח( וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
אָסף ִאישׁ ָטהוֹר ֵאת ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה וְ ִהנִּ ַ
)ט( וְ ַ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ֵמי נִ ָדּה ַח ָטּאת ִהוא:
יח ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְבּ ָמקוֹם ָטהוֹר וְ ָהיְ ָתה ַלע ַ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
)י( וְ ִכ ֶבּס ָהא ֵֹסף ֶאת ֵא ֶפר ַה ָפּ ָרה ֶאת ְבּג ָ
עוֹלם:
תוֹכם ְל ֻח ַקּת ָ
ָמים:
אָדם וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֶפשׁ ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְל ָכל נ ֶ
)יא( ַהנֹּג ַ
יעי לֹא יִ ְט ָהר:
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
יעי יִ ְט ָהר וְ ִאם לֹא יִ ְת ַח ָטּא ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
)יב( הוּא יִ ְת ַח ָטּא בוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
אָדם ֲא ֶשׁר יָמוּת וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא ֶאת ִמ ְשׁ ַכּן יְ קֹוָק ִט ֵמּא וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ָה ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְבּנ ֶ
)יג( ָכּל ַהנֹּג ַ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו
ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹד ֻט ְמאָתוֹ בוֹ:
ָמים:
אָדם ִכּי יָמוּת ְבּא ֶֹהל ָכּל ַה ָבּא ֶאל ָהא ֶֹהל וְ ָכל ֲא ֶשׁר ָבּאֹ ֶהל יִ ְט ָמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
תּוֹרה ָ
)יד( זֹאת ַה ָ
תוּח ֲא ֶשׁר ֵאין ָצ ִמיד ָפּ ִתיל ָע ָליו ָט ֵמא הוּא:
)טו( וְ כֹל ְכּ ִלי ָפ ַ
ָמים:
אָדם אוֹ ְב ָק ֶבר יִ ְט ָמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
)טז( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ַבּ ֲח ַלל ֶח ֶרב אוֹ ְב ֵמת אוֹ ְב ֶע ֶצם ָ
)יז( וְ ָל ְקחוּ ַל ָטּ ֵמא ֵמע ַ
ָתן ָע ָליו ַמיִ ם ַחיִּ ים ֶאל ֶכּ ִלי:
ֲפר ְשׂ ֵר ַפת ַה ַח ָטּאת וְ נ ַ
ֵע ַבּ ֶע ֶצם אוֹ ֶב ָח ָלל אוֹ ַב ֵמּת אוֹ
)יח( וְ ָל ַקח ֵאזוֹב וְ ָט ַבל ַבּ ַמּיִ ם ִאישׁ ָטהוֹר וְ ִהזָּה ַעל ָהא ֶֹהל וְ ַעל ָכּל ַה ֵכּ ִלים וְ ַעל ַהנְּ ָפשׁוֹת ֲא ֶשׁר ָהיוּ ָשׁם וְ ַעל ַהנֹּג ַ
ַב ָקּ ֶבר:
יעי וְ ִכ ֶבּס ְבּג ָ
יעי וְ ִח ְטּאוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
)יט( וְ ִהזָּה ַה ָטּהֹר ַעל ַה ָטּ ֵמא ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָדיו וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר ָבּ ָע ֶרב:
תּוֹך ַה ָקּ ָהל ִכּי ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ יְ קֹוָק ִט ֵמּא ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו ָט ֵמא הוּא:
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְ
)כ( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֵע ְבּ ֵמי ַהנִּ ָדּה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו וְ ַהנֹּג ַ
וּמזֵּה ֵמי ַהנִּ ָדּה יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
עוֹלם ַ
)כא( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְל ֻח ַקּת ָ
ַעת ִתּ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב :פ
ֶפשׁ ַהנֹּג ַ
)כב( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ גַּע בּוֹ ַה ָטּ ֵמא יִ ְט ָמא וְ ַהנּ ֶ
רמב"ן שמות פרק כה
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר .וכמו שנאמר שם )לעיל כד טז( וישכן כבוד ה' על
הר סיני ,וכתיב )דברים ה כא( הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן )להלן מ
לד( .והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן ,כנגד "את כבודו ואת גדלו" .והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד
שנראה להם בהר סיני .ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני...
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