
  ימים 'רישת זפ ג- ומא בי    בס"ד

www.swdaf.com 1 

  הכפוריםיום   )למלואים(השמיני ום י
 ְוַאִיל ְלעָֹלה ְלַחָּטאת ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקרַקח ְלָך ַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן  (ב)

  ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיקָֹוק:
ְוֵעֶגל ַחָּטאת ְׂשִעיר ִעִּזים לְ  ְקחּו ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר (ג)

ְּתִמיִמם ְלעָֹלה ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה  :
ן ִּכי ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמ  ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים (ד)

  ַהּיֹום ְיקָֹוק ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:

  :ְוַאִיל ְלעָֹלהְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש  (ג)
ְבֵנט ַּבד ְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַא (ד)

ָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם וְ 
  ּוְלֵבָׁשם:

ְוַאִיל ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח  (ה)
ֶאָחד ְלעָֹלה  :

  :ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹוֲאֶׁשר לֹו ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת  (ו)
  

 בחומש פקודים מוספין
  סוכות  עצרתשמיני   שבועות  השנה ראש  הכפוריםיום 
ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  (ז)

ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה
ם קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶת 

ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ָּכל 
  ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו:

 עָֹלהְבֶּתם ְוִהְקרַ  (ח)
ַּפר ֶּבן ַליקָֹוק ֵריַח ִניחַֹח 

ַאִיל ֶאָחד ָּבָקר ֶאָחד 
 ְבָעהְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁש 

  ִיְהיּו ָלֶכם: ְּתִמיִמם
ּוִמְנָחָתם סֶֹלת  (ט)

ה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁש 
ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני 

  :ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד
 רֹון ַלֶּכֶבׂשִעָּׂשרֹון ִעָּׂש  (י)

  ים:ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂש 
ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד  (יא)

ִמְּלַבד ַחַּטאת   ַחָּטאת
 ַהִּכֻּפִרים ְועַֹלת ַהָּתִמיד

  פּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם: 
  

י ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִע  (א)
ִמְקָרא  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש

קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל 
 ׂשּוְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתעֲ 

  יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:
ְלֵריַח  עָֹלהַוֲעִׂשיֶתם  (ב)

 ַּפר ֶּבן ָּבָקרִניחַֹח ַליקָֹוק 
ְּכָבִׂשים  ַאִיל ֶאָחד ֶאָחד

 ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה
  :ְּתִמיִמם

 ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה (ג)
רִֹנים ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂש 

  ִיל:ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלָא
ׂש ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכבֶ  (ד)

  ים:ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂש 
 ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד (ה)

 ַחָּטאת  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם:
ׁש ִמְּלַבד עַֹלת ַהחֹדֶ  (ו)

 ּוִמְנָחָתּה ְועַֹלת ַהָּתִמיד
ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם 

 ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניחֹחַ 
  ס ִאֶּׁשה ַליקָֹוק:

 ּוִריםּוְביֹום ַהִּבּכ (כו)
 ָׁשהְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחדָ 

ַליקָֹוק ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם 
ם ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלכֶ 

ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא 
  ַתֲעׂשּו:

 עֹוָלהְוִהְקַרְבֶּתם  (כז)
ָּפִרים ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק 

 ַאִיל ֶאָחדְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים 
הנָ ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁש   :

ּוִמְנָחָתם סֶֹלת  (כח)
ה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁש 

ֵני ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁש 
  ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

 ֶּכֶבׂשִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון לַ  (כט)
  ים:ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂש 

ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד  (ל)
ְלַכֵּפר  ֲעֵליֶכם: 
ָּתִמיד ִמְּלַבד עַֹלת הַ  (לא)

ם ּוִמְנָחתֹו ַּתֲעׂשּו ְּתִמיִמ 
  פִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם: 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  (לה)
ֶיה ָלֶכם ָּכל ִּתְה  ֲעֶצֶרת

ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא 
  ַתֲעׂשּו:

 עָֹלהְוִהְקַרְבֶּתם  (לו)
ק ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקֹוָ 

ַאִיל ֶאָחד ַּפר ֶאָחד 
 ְבָעהְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁש 

  :ְּתִמיִמם
 ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם (לז)

 ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים
  ט:ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשּפָ 

 ָחדּוְׂשִעיר ַחָּטאת אֶ  (לח)
ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד 

  ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:
ָוק ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליקֹ (לט)

ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד 
ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם 

 ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם
  ם:ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיכֶ 

ר יֹום ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂש  (יב)
ִמְקָרא  ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי

קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל 
 ּוֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשְמֶלא

ַעת ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליקָֹוק ִׁשְב 
  ָיִמים:

 עָֹלהְוִהְקַרְבֶּתם  (יג)
ק ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקֹוָ 
ה ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשלָֹׁש 

ֵאיִלם ְׁשָנִים  ָעָׂשר
 ְרָּבָעהְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַא

ָעָׂשר   ִיְהיּו: ְּתִמיִמם
 סֶֹלת ְּבלּוָלהּוִמְנָחָתם  (יד)

רִֹנים ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂש 
 ָעָׂשר ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁשלָֹׁשה

ַאִיל ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים לָ 
   ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:

 ֶּכֶבׂשְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון לַ  (טו)
 ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר

  ְּכָבִׂשים:
ד ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאחָ  (טז)

ִמְּלַבד עַֹלת   אתַחָּט 
  :ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה

          היוםחובת 
ל ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶא  (ג)

ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ַהּקֶֹדׁש 
  :ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה

 ָּבׁשְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִילְ  (ד)
ֹו רּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂש 

ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר 
י ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגדֵ 

ָרַחץ ַּבַּמִים קֶֹדׁש ֵהם וְ 
  ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם:

ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני  (ה)
י ִעירֵ ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂש 

 ְוַאִיל ֶאָחדִעִּזים ְלַחָּטאת 
  :ְלעָֹלה

  
ד אומר איל אחרבי 

הוא האמור כאן הוא 
 האמור בחומש

  פקודים
שני אומר ש "ראב

הם אחד אילים 
האמור כאן ואחד 
  בחומש פקודים

ּו ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּא (יז)  
י ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשנֵ 

ֵמץ ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִּתְהֶייָנה חָ 
  :ִּבּכּוִרים ַליקָֹוקֵּתָאֶפיָנה 

ם ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלחֶ  (יח)
ים ְּתִמיִמם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂש 

 ְּבֵני ָׁשָנה דּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאחָ 
ִיְהיּו עָֹלה ְוֵאיִלם ְׁשָנִים 

ם ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיהֶ  ַליקָֹוק
  :ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק

ִּזים ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִע  (יט)
ּוְׁשֵני ֶאָחד ְלַחָּטאת 

ַבח ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלזֶ 
  :ְׁשָלִמים

ל ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם עַ  (כ)
י ְּתנּוָפה ִלְפנֵ  ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים

 ְיקָֹוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים
  ן:קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליקָֹוק ַלּכֹהֵ 

  
יכול הן הן : א"ער

כבשים האמורים כאן 
הן הן כבשים האמורים 

 בחומש הפקודים?
כשאתה מגיע אצל ...

אינן הן, ואילים פרים 
גלל אלא הללו באין ב

עצמן והללו באין בגלל 
לחם  :)מנחות מה( 
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  נדב ואביהואמיתת  –פרק י ויקרא 
  :םִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹת  ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת ַוַּיְקִריבּו (א)
  :ְפֵני ְיקָֹוקַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיקָֹוק ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו לִ  (ב)

  
  היום של יום הכפוריםחובת  – ויקרא פרק טז

  ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוָּיֻמתּו: מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ַאֲחֵריַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה  (א)
ִּכי ַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ָימּות ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפֵני הַ  (ב)

  :ָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרתֶּבָעָנן אֵ 
  :ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלהְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש  (ג)
  :ָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשםְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם וְ ְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּב  (ד)
  :ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה (ה)
  :ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו (ו)
  ְּׂשִעיִרם ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני הַ  (ז)
  ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַליקָֹוק ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל: (ח)
  ַחָּטאת: ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליקָֹוק ְוָעָׂשהּו (ט)
  ַהִּמְדָּבָרה:ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל  (י)

  ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו:ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת  (יא)
  יא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת:ְוָלַקח ְמלֹא ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ְיקָֹוק ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה ְוֵהִב  (יב)
  ֶרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְולֹא ָימּות:ְוָנַתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֹ (יג)
  ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו:ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן  (יד)
תֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה אְֹוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם  (טו)

  ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת:
  ֶהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם:ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֹ (טז)
  ל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל:ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ּכָ  (יז)
  ר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכּפֶ  (יח)
  ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: (יט)
  ל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי:ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֹהֶ  (כ)

ן ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַת ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשֵּתי <ידו> ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ  (כא)
  ָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה:אָֹתם ַעל רֹאׁש הַ 

  ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר: (כב)
  ַהּקֶֹדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם:ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבבֹאֹו ֶאל  (כג)
  ר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם:ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ְוִכּפֶ  (כד)
  ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה: (כה)
  ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:ְוַהְמַׁשֵּלַח  (כו)
ֶאת עֹרָֹתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם  ְרפּו ָבֵאׁשְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂש  (כז)

  ְוֶאת ִּפְרָׁשם:
  ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה: (כח)
  ם:ֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְככֶ ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֹ (כט)

  ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיקָֹוק ִּתְטָהרּו: (ל)
  ָלם:ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹו (לא)
  י ַהּקֶֹדׁש:ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח אֹתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגדֵ  (לב)
  ל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר:ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְועַ  (לג)
  פ: ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשהְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה  (לד)

  
  של יום הכפוריםמוסף  –במדבר פרק כט 

  ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם: ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש (א)
  :ְּתִמיִמם ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעהַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  (ב)
  ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל: (ג)
  ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (ד)
  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (ה)
  סׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליקָֹוק: ִמְּלַבד עַֹלת ַהחֹדֶ  (ו)
  ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו: ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה (ז)
  ִיְהיּו ָלֶכם: ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםְבֶּתם עָֹלה ַליקָֹוק ֵריַח ִניחַֹח ְוִהְקרַ  (ח)
  ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד: (ט)
  רֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:ִעָּׂשרֹון ִעָּׂש  (י)

  פִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ְועַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:  ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (יא)



  ימים 'רישת זפ ג- ומא בי    בס"ד
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  פרשיות הקרבנותסכום  –ויקרא פרק ז 
  ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים:זֹאת  (לז)
  פְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם ַליקָֹוק ְּבִמְדַּבר ִסיָני:  ְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיָני  (לח)

  
  ימי המלואים ז' –ויקרא פרק ח 

  :םּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַעד יֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִמֻּלֵאיֶכם ִּכי ִׁשְבַעת ָיִמים ְיַמֵּלא ֶאת ֶיְדכֶ  (לג)
  :ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּבּיֹום ַהֶּזה ִצָּוה ְיקָֹוק ַלֲעׂשֹת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם (לד)
  ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיקָֹוק ְולֹא ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי: ֵּתְׁשבּו יֹוָמם ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמיםּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד  (לה)
  סַוַּיַעׂש ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ְּבַיד מֶֹׁשה:  (לו)

  
  השמיני של המלואיםיום  –ויקרא פרק ט 

  ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:ַוְיִהי ַּבּיֹום  (א)
  ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיקָֹוק: ַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלהַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן  (ב)
  :ַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלהְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים לְ ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר  (ג)
  :ִּכי ַהּיֹום ְיקָֹוק ִנְרָאה ֲאֵליֶכםִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים (ד)
  ְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיקָֹוק:ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ַוִּיְק  (ה)
  :ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיקָֹוק (ו)
ם ַעְדָך ּוְבַעד ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעדָ ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת עָֹלֶתָך ְוַכֵּפר ּבַ  (ז)

  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק:
  ַוִּיְקַרב ַאֲהרֹן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו: (ח)
  ם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח:ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו ַּבּדָ  (ט)
  ת מֶֹׁשה:ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ִמן ַהָּכֵבד ִמן ַהַחָּטאת ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק אֶ  (י)

  ַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ָׂש  (יא)
  ַוִּיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: (יב)
  ְוֶאת ָהעָֹלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח: (יג)
  ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים ַוַּיְקֵטר ַעל ָהעָֹלה ַהִּמְזֵּבָחה:ַוִּיְרַחץ  (יד)
  ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון: (טו)
  ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהעָֹלה ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט: (טז)
  ַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר:וַ  (יז)
  ַח ָסִביב:ֵקהּו ַעל ַהִּמְזּבֵ ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְר  (יח)
  ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁשֹור ּוִמן ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָליֹת ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד: (יט)
  ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבָחה: (כ)

  ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה:ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהרֹן  (כא)
  ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת <ידו> ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים: (כב)
  :א ְכבֹוד ְיקָֹוק ֶאל ָּכל ָהָעםַוֵּירָ ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם  (כג)
  :ְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהםַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיקָֹוק ַוּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוּיִ  (כד)

  
  היום של שבועותחובת  –ויקרא פרק כג 

  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה: (טו)
  ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליקָֹוק: ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת (טז)
  :ִּבּכּוִרים ַליקָֹוקִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה  (יז)
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה  ים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו עָֹלה ַליקָֹוקְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂש  (יח)

  ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק:
  :ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמים (יט)
  ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליקָֹוק ַלּכֵֹהן: ֶלֶחם ַהִּבֻּכִריםְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל  (כ)

  ֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם:ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מ (כא)
  סֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּת  (כב)

  
  של שבועותמוסף  –במדבר פרק כח 

  ּו:ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליקָֹוק ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂש ּוִריםּוְביֹום ַהִּבּכ (כו)
  :הָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים ַאִיל ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשנָ ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  עֹוָלהְוִהְקַרְבֶּתם  (כז)
  ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד: (כח)
  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (כט)

  ֲעֵליֶכם: ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר (ל)
  פָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו ַּתֲעׂשּו ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם: ִמְּלַבד עַֹלת הַ  (לא)
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  מוסף של ראש השנה - במדבר פרק כט 

  ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם: ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש (א)
  :ְּתִמיִמם ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעהַוֲעִׂשיֶתם עָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  (ב)
  ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלָאִיל: (ג)
  ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (ד)
  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (ה)
  סׁש ּוִמְנָחָתּה ְועַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה ַליקָֹוק: ִמְּלַבד עַֹלת ַהחֹדֶ  (ו)
  

  של יום א' דסוכותמוסף  –במדבר פרק כט 
  ֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים:ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלא ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי (יב)
  ִיְהיּו: ר ְּתִמיִמםָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂש ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  (יג)
  ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁשלָֹׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ּוִמְנָחָתם  (יד)
  ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים: (טו)
  סִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:  אתּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּט  (טז)

   
  של שמיני עצרתמוסף  –במדבר פרק כט 

  ֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו:ִּתְה  ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת (לה)
  :ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק  (לו)
  ט:ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשּפָ  (לז)
  ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה: ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד (לח)
  ַׁשְלֵמיֶכם:ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליקָֹוק ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּולְ  (לט)

 
   אדומהפרה  – במדבר פרק יט

  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר: (א)
 ּה מּום ֲאֶׁשר לֹא ָעָלה ָעֶליהָ ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ּבָ  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֵלאמֹר (ב)
  עֹל:
  ּוְנַתֶּתם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו: (ג)
  :ַבע ְּפָעִמיםְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוִהָּזה ֶאל נַֹכח ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמָּדָמּה ֶׁש  (ד)
  ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה ְלֵעיָניו ֶאת עָֹרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשרֹף: (ה)
  ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת ְוִהְׁשִליְך ֶאל ּתֹוְך ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה: (ו)
  ץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיבֹא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן ַעד ָהָעֶרב:ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהּכֵֹהן ְוָרחַ  (ז)
  ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: (ח)
  :ַחָּטאת ִהואְּבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה  (ט)
  ְלֻחַּקת עֹוָלם:ְוִכֶּבס ָהאֵֹסף ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם  (י)

  ֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים:ַהּנֵֹגַע ְּב  (יא)
  ם ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר:הּוא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר ְוִאם לֹא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹו (יב)
א זַֹרק ָעָליו ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ְיקָֹוק ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה לָֹּכל ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁש  (יג)

  ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:
  ֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים:זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבאֹ (יד)
  ְוכֹל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא: (טו)
  ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים: (טז)
  ר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי:ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעפַ  (יז)
ֹו ְוַעל ַהּנֵֹגַע ַּבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָּזה ַעל ָהאֶֹהל ְוַעל ָּכל ַהֵּכִלים ְוַעל ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ָׁשם  (יח)

  ַבָּקֶבר:
  יו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגדָ  יט)(

  ָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ְיקָֹוק ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהָּק  (כ)
  ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוַהּנֵֹגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב: (כא)
  פַהֶּנֶפׁש ַהּנַֹגַעת ִּתְטָמא ַעד ָהָעֶרב: ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּטֵמא ִיְטָמא וְ  (כב)

  
  רמב"ן שמות פרק כה 

. וכמו שנאמר שם (לעיל כד טז) וישכן כבוד ה' על וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר
שכן (להלן מ הר סיני, וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו, כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המ

והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד לד). והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן, כנגד "את כבודו ואת גדלו". 
   ...שנראה להם בהר סיני. ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני

 


