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לייעוץ והכוונה1800-20-18-18 :
ראשון

ֹלא יִצֹק ָעלָיו ׁשֶמֶן וְֹלא יִּתֵן ָעלָיו ְלבֹנ ָה ּכִי ִמנְחַת ְקנָאֹת הּוא ִמנְחַת זִּכָרֹון
ַמזְּכֶֶרת ָע�ֹון :טז .וְ ִהקְִריב אֹתָּה ַהּכֹהֵן וְ ֶה ֱע ִמדָּה ִל ְפנ ֵי ה' :יז .וְ ָלקַח ַהּכֹהֵן ַמיִם
ְקדֹׁשִים ִּב ְכלִי חֶָרׂש ּומִן ֶה ָעפָר ֲאׁשֶר יִ ְהיֶה ְּבקְַרקַע ַה ִּמׁשְּכָן יִּקַח ַהּכֹהֵן וְנָתַן
אֶל ַה ָּמיִם :יח .וְ ֶה ֱעמִיד ַהּכֹהֵן אֶת ָה ִאּׁשָה ִל ְפנ ֵי ה' ּופַָרע אֶת ֹראׁש ָה ִאּׁשָה
וְנָתַן עַל ַּכּפֶי ָה אֵת ִמנְחַת ַהּזִּכָרֹון ִמנְחַת ְקנָאֹת הִוא ּו ְביַד ַהּכֹהֵן יִהְיּו מֵי
ַהּמִָרים ַה ְמאֲָרִרים :יט .וְ ִהׁשְּבִי ַע אֹתָּה ַהּכֹהֵן וְ ָאמַר אֶל ָה ִאּׁשָה אִם ֹלא
ׁשָכַב אִיׁש אֹתְָך וְאִם ֹלא ׂשָטִית ֻט ְמאָה ּתַחַת אִיׁשְֵך ִהּנָקִי ִמּמֵי ַהּמִָרים
ַה ְמאֲָרִרים ָה ֵאּלֶה :כ .וְ ַאּתְ ּכִי ׂשָטִית ּתַחַת אִיׁשְֵך וְכִי נ ִ ְטמֵאת וַּיִּתֵן אִיׁש ּבְָך
אֶת ׁשְ ָכבְּתֹו ִמ ַּב ְל ֲעדֵי אִיׁשְֵך :כא .וְ ִהׁשְּבִי ַע ַהּכֹהֵן אֶת ָה ִאּׁשָה ִּבׁשְבֻעַת ָה ָאלָה
וְ ָאמַר ַהּכֹהֵן ָל ִאּׁשָה יִּתֵן ה' אֹותְָך ְל ָאלָה וְ ִלׁשְבֻעָה ּבְתֹוְך ַעּמְֵך ְּבתֵת ה' אֶת
יְֵרכְֵך נֹ ֶפלֶת וְאֶת ִּב ְטנ ְֵך צָבָה :כבּ .ובָאּו ַה ַּמיִם ַה ְמאְָרִרים ָה ֵאּלֶה ְּב ֵמ ַעיְִך
ַלצְּבֹות ֶּבטֶן וְ ַלנְּפִל יֵָרְך וְ ָאמְָרה ָה ִאּׁשָה ָאמֵן ָאמֵן :כג .וְ ָכתַב אֶת ָהאָֹלת
ָה ֵאּלֶה ַהּכֹהֵן ַּב ֵּספֶר ּו ָמחָה אֶל מֵי ַהּמִָרים :כד .וְ ִהׁשְקָה אֶת ָה ִאּׁשָה אֶת
מֵי ַהּמִָרים ַה ְמאֲָרִרים ּובָאּו בָּה ַה ַּמיִם ַה ְמאֲָרִרים ְלמִָרים :כה .וְ ָלקַח ַהּכֹהֵן
ִמּיַד ָה ִאּׁשָה אֵת ִמנְחַת ַה ְּקנָאֹת וְ ֵהנ ִיף אֶת ַה ִּמנְחָה ִל ְפנ ֵי ה' וְ ִהקְִריב אֹתָּה
אֶל ַה ִּמז ְ ֵּבחַ :כו .וְ ָקמַץ ַהּכֹהֵן מִן ַה ִּמנְחָה אֶת ַאזְּכָָרתָּה וְ ִה ְקטִיר ַה ִּמז ְ ֵּבחָה
וְ ַאחַר יַׁשְקֶה אֶת ָה ִאּׁשָה אֶת ַה ָּמיִם :כז .וְ ִהׁשְקָּה אֶת ַה ַּמיִם וְ ָהיְתָה אִם
נ ִ ְט ְמאָה וַּתִ ְמעֹל ַמעַל ְּבאִיׁשָּה ּובָאּו בָּה ַה ַּמיִם ַה ְמאֲָרִרים ְלמִָרים וְצָ ְבתָה
ִב ְטנ ָּה וְנ ָ ְפלָה יְֵרכָּה וְ ָהיְתָה ָה ִאּׁשָה ְל ָאלָה ְּבקֶֶרב ַעּמָּה :כח .וְאִם ֹלא נ ִ ְט ְמאָה
ָה ִאּׁשָה ּו ְטהָֹרה הִוא וְנ ִ ְּקתָה וְנִז ְְרעָה ז ַָרע :כט .זֹאת ּתֹוַרת ַה ְּקנָאֹת ֲאׁשֶר
ּתִׂשְטֶה ִאּׁשָה ּתַחַת אִיׁשָּה וְנ ִ ְט ָמאָה :ל .אֹו אִיׁש ֲאׁשֶר ּתַ ֲעבֹר ָעלָיו רּו ַח
ִקנְאָה וְ ִקּנ ֵא אֶת ִאׁשְּתֹו וְ ֶה ֱעמִיד אֶת ָה ִאּׁשָה ִל ְפנ ֵי ה' וְ ָעׂשָה לָּה ַהּכֹהֵן אֵת
ּכָל הַּתֹוָרה ַהּזֹאת :לא .וְנִּקָה ָהאִיׁש ֵמ ָע�ֹון וְ ָה ִאּׁשָה ַההִוא ּתִּׂשָא אֶת ֲע�ֹונ ָּה:
[פרק ו] א .וַיְ ַדּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :בַּ .דּבֵר אֶל ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וְ ָאמְַרּתָ ֲא ֵלהֶם
אִיׁש אֹו ִאּׁשָה ּכִי יַ ְפלִא ִלנְּדֹר נֶדֶר נָז ִיר ְל ַהּז ִיר לַה' :גִ .מּיַיִן וְׁשֵכָר יַּז ִיר חֹמֶץ
יַיִן וְחֹמֶץ ׁשֵכָר ֹלא יִׁשְּתֶה וְכָל ִמׁשְַרת ֲענָבִים ֹלא יִׁשְּתֶה וַ ֲענָבִים ַלחִים
וִי ֵבׁשִים ֹלא יֹאכֵל :דּ .כֹל יְמֵי נִז ְרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶר יֵ ָעׂשֶה ִמּגֶפֶן ַהּיַיִן ֵמחְַרצַּנ ִים
וְעַד ז ָג ֹלא יֹאכֵל :הּ .כָל יְמֵי נֶדֶר נִז ְרֹו ּתַעַר ֹלא יַ ֲעבֹר עַל ֹראׁשֹו עַד מְֹלאת
ַהּיָמִם ֲאׁשֶר יַּז ִיר לַה' ָקדֹׁש יִ ְהיֶה ּגַּדֵל ּפֶַרע ׂשְעַר ֹראׁשֹו :וּ .כָל יְמֵי ַהּז ִירֹו
לַה' עַל נֶפֶׁש מֵת ֹלא יָבֹא :זְ .ל ָאבִיו ּו ְלאִּמֹו ְל ָאחִיו ּו ְל ַאחֹתֹו ֹלא יִ ַּטּמָא
ָלהֶם ְּבמֹתָם ּכִי נֵז ֶר אֱֹלהָיו עַל ֹראׁשֹו :חּ .כֹל יְמֵי נִז ְרֹו ָקדֹׁש הּוא לַה' :ט .וְכִי
יָמּות מֵת ָעלָיו ְּב ֶפתַע ִּפתְאֹם וְ ִטּמֵא ֹראׁש נִז ְרֹו וְגִּלַח ֹראׁשֹו ּבְיֹום ָטהֳָרתֹו
ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי יְג ַ ְּלחֶּנּו :יּ .ובַּיֹום ַהּׁשְמִינ ִי יָבִא ׁשְּתֵי תִֹרים אֹו ׁשְנ ֵי ְּבנ ֵי יֹונ ָה אֶל
ַהּכֹהֵן אֶל ֶּפתַח אֹהֶל מֹועֵד :יא .וְ ָעׂשָה ַהּכֹהֵן ֶאחָד ְל ַחּטָאת וְ ֶאחָד ְלעֹלָה
וְ ִכּפֶר ָעלָיו ֵמ ֲאׁשֶר ָחטָא עַל ַהּנָפֶׁש וְ ִקּדַׁש אֶת ֹראׁשֹו ּבַּיֹום הַהּוא :יב .וְ ִהּז ִיר
לַה' אֶת יְמֵי נִז ְרֹו וְ ֵהבִיא ֶּכבֶׂש ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְל ָאׁשָם וְ ַהּיָמִים הִָראׁשֹנ ִים יִּפְלּו ּכִי
ָטמֵא נִז ְרֹו :יג .וְזֹאת ּתֹוַרת ַהּנָז ִיר ּבְיֹום מְֹלאת יְמֵי נִז ְרֹו יָבִיא אֹתֹו אֶל ֶּפתַח
אֹהֶל מֹועֵד :יד .וְ ִהקְִריב אֶת קְָרּבָנֹו לַה' ֶּכבֶׂש ּבֶן ׁשְנ ָתֹו תָמִים ֶאחָד ְלעֹלָה
למִים :טו.
וְ ַכ ְבׂשָה ַאחַת ּבַת ׁשְנָתָּה ּתְמִימָה ְל ַחּטָאת וְ ַאיִל ֶאחָד ּתָמִים ִלׁשְ ָ
וְסַל מַּצֹות סֹלֶת חַֹּלת ּבְלּוֹלת ַּבּׁשֶמֶן ּוְרקִיקֵי מַּצֹות ְמׁשֻחִים ַּבּׁשָמֶן ּו ִמנ ְ ָחתָם
וְנ ִ ְסּכֵיהֶם :טז .וְ ִהקְִריב ַהּכֹהֵן ִל ְפנ ֵי ה' וְ ָעׂשָה אֶת ַחּטָאתֹו וְאֶת עֹלָתֹו :יז .וְאֶת
ָה ַאיִל יַ ֲעׂשֶה זֶבַח ׁשְ ָלמִים לַה' עַל סַל ַהּמַּצֹות וְ ָעׂשָה ַהּכֹהֵן אֶת ִמנְחָתֹו וְאֶת
נִסְּכֹו :יח .וְגִּלַח ַהּנָז ִיר ֶּפתַח אֹהֶל מֹועֵד אֶת ֹראׁש נִז ְרֹו וְ ָלקַח אֶת ׂשְעַר ֹראׁש
נִז ְרֹו וְנָתַן עַל ָהאֵׁש ֲאׁשֶר ּתַחַת זֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים :יט .וְ ָלקַח ַהּכֹהֵן אֶת ַהּז ְֹר ַע
ְּבׁשֵלָה מִן ָה ַאיִל וְ ַחּלַת ַמּצָה ַאחַת מִן ַהּסַל ּוְרקִיק ַמּצָה ֶאחָד וְנָתַן עַל ַּכּפֵי
ַהּנָז ִיר ַאחַר ִהתְּגַּלְחֹו אֶת נִז ְרֹו :כ .וְ ֵהנ ִיף אֹותָם ַהּכֹהֵן ּתְנּופָה ִל ְפנ ֵי ה' קֹדֶׁש
הּנָז ִיר יָיִן :כא.
הּוא ַלּכֹהֵן עַל ֲחז ֵה ַהּתְנּופָה וְעַל ׁשֹוק ַהּתְרּומָה וְ ַאחַר יִׁשְּתֶה ַ
זֹאת ּתֹוַרת ַהּנָז ִיר ֲאׁשֶר יִּדֹר קְָרּבָנֹו לַה' עַל נִז ְרֹו ִמ ְּלבַד ֲאׁשֶר ּתַּׂשִיג יָדֹו ְּכפִי
דּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :כג.
נִדְרֹו ֲאׁשֶר יִּדֹר ּכֵן יַ ֲעׂשֶה עַל ּתֹוַרת נִז ְרֹו :כב .וַיְ ַ
ַּדּבֵר אֶל ַאהֲֹרן וְאֶל ָּבנ ָיו לֵאמֹר ּכֹה תְבֲָרכּו אֶת ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל אָמֹור ָלהֶם:
כד .יְבֶָרכְָך ה' וְיִׁשְמְֶרָך :כה .יָאֵר ה' ָּפנ ָיו ֵאלֶיָך וִיחֻּנֶּךָ :כו .יִּׂשָא ה' ָּפנ ָיו ֵאלֶיָך
וְיָׂשֵם לְָך ׁשָלֹום :כז .וְׂשָמּו אֶת ׁשְמִי עַל ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וַ ֲאנ ִי ֲאבֲָרכֵם:

[פרק ד] כא .וַיְ ַדּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :כב .נָׂשֹא אֶת ֹראׁש ְּבנ ֵי ג ְֵרׁשֹון ּג ַם
הֵם ְלבֵית ֲאבֹתָם ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם :כגִ .מּבֶן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה וָ ַמ ְעלָה עַד ּבֶן ֲח ִמּׁשִים
ּבאֹהֶל מֹועֵד :כד.
ׁשָנ ָה ּתִ ְפקֹד אֹותָם ּכָל ַהּבָא ִלצְבֹא צָבָא ַל ֲעבֹד ֲעבֹדָה ְ
זֹאת ֲעבֹדַת ִמׁשְ ְּפחֹת ַהּג ְֵרׁשֻּנ ִי ַל ֲעבֹד ּו ְל ַמּׂשָא :כה .וְנָׂשְאּו אֶת יְִריעֹת ַה ִּמׁשְּכָן
וְאֶת אֹהֶל מֹועֵד ִמ ְכסֵהּו ּו ִמ ְכסֵה ַהּתַחַׁש ֲאׁשֶר ָעלָיו ִמ ְל ָמ ְעלָה וְאֶת ָמסְַך
ֶּפתַח אֹהֶל מֹועֵד :כו .וְאֵת ַק ְלעֵי ֶה ָחצֵר וְאֶת ָמסְַך ֶּפתַח ׁשַעַר ֶה ָחצֵר ֲאׁשֶר
עַל ַה ִּמׁשְּכָן וְעַל ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ָסבִיב וְאֵת מֵיתְֵריהֶם וְאֶת ּכָל ְּכלֵי ֲעבֹ ָדתָם וְאֵת ּכָל
ֲאׁשֶר יֵ ָעׂשֶה ָלהֶם וְ ָעבָדּו :כז .עַל ּפִי ַאהֲֹרן ּו ָבנ ָיו ּתִ ְהיֶה ּכָל ֲעבֹדַת ְּבנ ֵי ַהּג ְֵרׁשֻּנ ִי
מּׂשָאָם :כח.
ְלכָל ַמּׂשָאָם ּו ְלכֹל ֲעבֹ ָדתָם ּו ְפ ַק ְדּתֶם ֲע ֵלהֶם ְּב ִמׁשְמֶֶרת אֵת ּכָל ַ
זֹאת ֲעבֹדַת ִמׁשְ ְּפחֹת ְּבנ ֵי ַהּג ְֵרׁשֻּנ ִי ְּבאֹהֶל מֹועֵד ּו ִמׁשְמְַרּתָם ְּביַד אִיתָמָר ּבֶן
ַאהֲֹרן ַהּכֹהֵן:

שני

[פרק ד] כטְּ .בנ ֵי מְָרִרי ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ְלבֵית ֲאבֹתָם ּתִ ְפקֹד אֹתָם :לִ .מּבֶן ׁשְֹלׁשִים
ׁשָנ ָה וָ ַמ ְעלָה וְעַד ּבֶן ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּתִ ְפ ְקדֵם ּכָל ַהּבָא ַלּצָבָא ַל ֲעבֹד אֶת ֲעבֹדַת
אֹהֶל מֹועֵד :לא .וְזֹאת ִמׁשְמֶֶרת ַמּׂשָאָם ְלכָל ֲעבֹ ָדתָם ְּבאֹהֶל מֹועֵד קְַרׁשֵי
ַה ִּמׁשְּכָן ּובְִריחָיו וְעַּמּודָיו וַ ֲא ָדנ ָיו :לב .וְעַּמּודֵי ֶה ָחצֵר ָסבִיב וְ ַא ְדנ ֵיהֶם וִיתֵדֹתָם
ּומֵיתְֵריהֶם ְלכָל ְּכלֵיהֶם ּו ְלכֹל ֲעבֹ ָדתָם ּו ְבׁשֵמֹת ּתִ ְפקְדּו אֶת ְּכלֵי ִמׁשְמֶֶרת
ַמּׂשָאָם :לג .זֹאת ֲעבֹדַת ִמׁשְ ְּפחֹת ְּבנ ֵי מְָרִרי ְלכָל ֲעבֹ ָדתָם ְּבאֹהֶל מֹועֵד
ְּביַד אִיתָמָר ּבֶן ַאהֲֹרן ַהּכֹהֵן :לד .וַּיִ ְפקֹד מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן ּונְׂשִיאֵי ָה ֵעדָה אֶת
ְּבנ ֵי ַה ְּק ָהתִי ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ּו ְלבֵית ֲאבֹתָם :להִ .מּבֶן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה וָ ַמ ְעלָה וְעַד
ּבֶן ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּכָל ַהּבָא ַלּצָבָא ַל ֲעבֹדָה ְּבאֹהֶל מֹועֵד :לו .וַּיִהְיּו ְפקֻדֵיהֶם
ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ַא ְל ַּפיִם ׁשְבַע מֵאֹות וַ ֲח ִמּׁשִים :לזֵ .אּלֶה פְקּודֵי ִמׁשְ ְּפחֹת ַה ְּק ָהתִי
ּכָל הָעֹובֵד ְּבאֹהֶל מֹועֵד ֲאׁשֶר ָּפקַד מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן עַל ּפִי ה' ְּביַד מֹׁשֶה:
לחּ .ופְקּודֵי ְּבנ ֵי ג ְֵרׁשֹון ְל ִמׁשְּפְחֹותָם ּו ְלבֵית ֲאבֹתָם :לטִ .מּבֶן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה
וָ ַמ ְעלָה וְעַד ּבֶן ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּכָל ַהּבָא ַלּצָבָא ַל ֲעבֹדָה ְּבאֹהֶל מֹועֵד :מ .וַּיִהְיּו
ְּפקֻדֵיהֶם ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ְלבֵית ֲאבֹתָם ַא ְל ַּפיִם וְׁשֵׁש מֵאֹות ּוׁשְֹלׁשִים :מאֵ .אּלֶה
פְקּודֵי ִמׁשְ ְּפחֹת ְּבנ ֵי ג ְֵרׁשֹון ּכָל ָהעֹבֵד ְּבאֹהֶל מֹועֵד ֲאׁשֶר ָּפקַד מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן
עַל ּפִי ה' :מבּ .ופְקּודֵי ִמׁשְ ְּפחֹת ְּבנ ֵי מְָרִרי ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ְלבֵית ֲאבֹתָם :מגִ .מּבֶן
ׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה וָ ַמ ְעלָה וְעַד ּבֶן ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּכָל ַהּבָא ַלּצָבָא ַל ֲעבֹדָה ְּבאֹהֶל
מֹועֵד :מד .וַּיִהְיּו ְפקֻדֵיהֶם ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם ׁשְֹלׁשֶת ֲא ָלפִים ּומָאתָיִם :מהֵ .אּלֶה
ּביַד מֹׁשֶה :מו.
פְקּודֵי ִמׁשְ ְּפחֹת ְּבנ ֵי מְָרִרי ֲאׁשֶר ָּפקַד מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן עַל ּפִי ה' ְ
ּכָל ַה ְּפקֻדִים ֲאׁשֶר ָּפקַד מֹׁשֶה וְ ַאהֲֹרן ּונְׂשִיאֵי יִׂשְָראֵל אֶת ַה ְלוִּיִם ְל ִמׁשְ ְּפחֹתָם
ּו ְלבֵית ֲאבֹתָם :מזִ .מּבֶן ׁשְֹלׁשִים ׁשָנ ָה וָ ַמ ְעלָה וְעַד ּבֶן ֲח ִמּׁשִים ׁשָנ ָה ּכָל ַהּבָא
ַל ֲעבֹד ֲעבֹדַת ֲעבֹדָה וַ ֲעבֹדַת ַמּׂשָא ְּבאֹהֶל מֹועֵד :מח .וַּיִהְיּו ְּפקֻדֵיהֶם ׁשְמֹנ ַת
ֲא ָלפִים וַ ֲחמֵׁש מֵאֹות ּוׁשְמֹנ ִים :מט .עַל ּפִי ה' ָּפקַד אֹותָם ְּביַד מֹׁשֶה אִיׁש אִיׁש
עַל ֲעבֹדָתֹו וְעַל ַמּׂשָאֹו ּו ְפקֻדָיו ֲאׁשֶר צִּוָה ה' אֶת מֹׁשֶה:

שלישי

[פרק ה] א .וַיְ ַדּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :ב .צַו אֶת ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וִיׁשַּלְחּו מִן
ַה ַּמ ֲחנ ֶה ּכָל צָרּו ַע וְכָל ז ָב וְכֹל ָטמֵא ָלנָפֶׁש :גִ .מּזָכָר עַד נ ְ ֵקבָה ּתְׁשַּלֵחּו אֶל
אנ ִי ׁשֹכֵן ּבְתֹוכָם :ד.
מִחּוץ ַל ַּמ ֲחנ ֶה ּתְׁשַּלְחּום וְֹלא יְ ַטּמְאּו אֶת ַמ ֲחנ ֵיהֶם ֲאׁשֶר ֲ
וַּיַעֲׂשּו כֵן ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וַיְׁשַּלְחּו אֹותָם אֶל מִחּוץ ַל ַּמ ֲחנ ֶה ַּכ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ה' אֶל
מֹׁשֶה ּכֵן עָׂשּו ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל :ה .וַיְ ַדּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :וַּ .דּבֵר אֶל ְּבנ ֵי
יִׂשְָראֵל אִיׁש אֹו ִאּׁשָה ּכִי יַעֲׂשּו ִמּכָל ַחּטֹאת ָה ָאדָם ִל ְמעֹל ַמעַל ּבַה' וְ ָאׁשְמָה
ַהּנֶפֶׁש ַההִוא :ז .וְ ִהתְוַּדּו אֶת ַחּטָאתָם ֲאׁשֶר עָׂשּו וְ ֵהׁשִיב אֶת ֲאׁשָמֹו ּבְֹראׁשֹו
וַ ֲחמִיׁשִתֹו יֹסֵף ָעלָיו וְנָתַן ַל ֲאׁשֶר ָאׁשַם לֹו :ח .וְאִם אֵין ָלאִיׁש ּגֹאֵל ְל ָהׁשִיב
ָה ָאׁשָם ֵאלָיו ָה ָאׁשָם הַּמּוׁשָב לַה' ַלּכֹהֵן ִמ ְּלבַד אֵיל ַה ִּכּפ ִֻרים ֲאׁשֶר יְ ַכּפֶר ּבֹו
היֶה :י.
ָעלָיו :ט .וְכָל ּתְרּומָה ְלכָל ָק ְדׁשֵי ְבנ ֵי יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר יַקְִריבּו ַלּכֹהֵן לֹו יִ ְ
וְאִיׁש אֶת ֳק ָדׁשָיו לֹו יִהְיּו אִיׁש ֲאׁשֶר יִּתֵן ַלּכֹהֵן לֹו יִ ְהיֶה:

רביעי

[פרק ה] יא .וַיְ ַדּבֵר ה' אֶל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :יבַּ .דּבֵר אֶל ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וְ ָאמְַרּתָ
ֲא ֵלהֶם אִיׁש אִיׁש ּכִי תִׂשְטֶה ִאׁשְּתֹו ּו ָמ ֲעלָה בֹו ָמעַל :יג .וְׁשָכַב אִיׁש אֹתָּה
ׁשִ ְכבַת ז ֶַרע וְנ ֶ ְעלַם ֵמעֵינ ֵי אִיׁשָּה וְנ ִ ְסּתְָרה וְהִיא נ ִ ְט ָמאָה וְעֵד אֵין ּבָּה וְהִוא
ֹלא נִתְ ָּפׂשָה :יד .וְ ָעבַר ָעלָיו רּו ַח ִקנְאָה וְ ִקּנ ֵא אֶת ִאׁשְּתֹו וְהִוא נ ִ ְט ָמאָה אֹו
ָעבַר ָעלָיו רּו ַח ִקנְאָה וְ ִקּנ ֵא אֶת ִאׁשְּתֹו וְהִיא ֹלא נ ִ ְט ָמאָה :טו .וְ ֵהבִיא ָהאִיׁש
אֶת ִאׁשְּתֹו אֶל ַהּכֹהֵן וְ ֵהבִיא אֶת קְָר ָּבנ ָּה ָעלֶי ָה ֲעׂשִיִרת ָהאֵיפָה ֶקמַח ׂשְעִֹרים

חמישי

[פרק ז] א .וַיְהִי ּבְיֹום ּכַּלֹות מֹׁשֶה ְל ָהקִים אֶת ַה ִּמׁשְּכָן וַּיִ ְמׁשַח אֹתֹו וַיְ ַקּדֵׁש
אֹתֹו וְאֶת ּכָל ֵּכלָיו וְאֶת ַה ִּמז ְ ֵּב ַח וְאֶת ּכָל ֵּכלָיו וַּיִ ְמׁשָחֵם וַיְ ַקּדֵׁש אֹתָם:

נא לשמור על קדושת העלון

ב.

שישי

[פרק ז] מבּ .בַּיֹום ַהּׁשִּׁשִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ג ָד ֶא ְליָסָף ּבֶן ּדְעּואֵל :מג .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת
ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל
ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :מדּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב
ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :מהּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה:
מוׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :מזּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה
ליָסָף ּבֶן ּדְעּואֵל :מח.
ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֶא ְ
ּבַּיֹום ַהּׁשְבִיעִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ֶאפְָריִם ֱאלִיׁשָמָע ּבֶן ַעּמִיהּוד :מט .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת
ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל
ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :נּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב
ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :נאּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה:
נבׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :נגּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה
עּמִיהּוד :נד.
ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֱאלִיׁשָמָע ּבֶן ַ
ּבַּיֹום ַהּׁשְמִינ ִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ְמנַּׁשֶה ּג ַ ְמלִיאֵל ּבֶן ְּפדָה צּור :נה .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף
ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש
ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :נוּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה
ְקטֶֹרת :נזּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :נחׂ .שְעִיר
ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :נטּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים
ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ּג ַ ְמלִיאֵל ּבֶן ְּפדָהצּור :סּ .בַּיֹום
ַהּתְׁשִיעִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ִבנְיָמִן ֲאבִידָן ּבֶן ּג ִ ְדעֹנ ִי :סא .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת
ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם
ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :סבּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת:
סגּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :סדׂ .שְעִיר ִעּז ִים
ֶאחָד ְל ַחּטָאת :סהּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה
ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֲאבִידָן ּבֶן ּג ִ ְדעֹנ ִי :סוּ .בַּיֹום ָה ֲעׂשִיִרי נָׂשִיא

שביעי

וַּיַקְִריבּו נְׂשִיאֵי יִׂשְָראֵל ָראׁשֵי ּבֵית ֲאבֹתָם הֵם נְׂשִיאֵי ַה ַּמּטֹת הֵם ָהעֹ ְמדִים עַל
ַה ְּפקֻדִים :ג .וַּיָבִיאּו אֶת קְָר ָּבנ ָם ִל ְפנ ֵי ה' ׁשֵׁש ֶעג ְֹלת צָב ּוׁשְנ ֵי ָעׂשָר ָּבקָר ֲעגָלָה
עַל ׁשְנ ֵי ַהּנְׂשִאִים וְׁשֹור ְל ֶאחָד וַּיַקְִריבּו אֹותָם ִל ְפנ ֵי ַה ִּמׁשְּכָן :ד .וַּיֹאמֶר ה' אֶל
מֹׁשֶה ּלֵאמֹר :ה .קַח ֵמ ִאּתָם וְהָיּו ַל ֲעבֹד אֶת ֲעבֹדַת אֹהֶל מֹועֵד וְנָתַּתָה אֹותָם
אֶל ַה ְלוִּיִם אִיׁש ְּכפִי ֲעבֹדָתֹו :ו .וַּיִּקַח מֹׁשֶה אֶת ָה ֲעג ָֹלת וְאֶת ַה ָּבקָר וַּיִּתֵן
אֹותָם אֶל ַה ְלוִּיִם :ז .אֵת ׁשְּתֵי ָה ֲעג ָֹלת וְאֵת אְַר ַּבעַת ַה ָּבקָר נָתַן ִל ְבנ ֵי ג ְֵרׁשֹון
ְּכפִי ֲעבֹ ָדתָם :ח .וְאֵת אְַרּבַע ָה ֲעג ָֹלת וְאֵת ׁשְמֹנ ַת ַה ָּבקָר נָתַן ִל ְבנ ֵי מְָרִרי ְּכפִי
ֲעבֹ ָדתָם ְּביַד אִיתָמָר ּבֶן ַאהֲֹרן ַהּכֹהֵן :ט .וְ ִל ְבנ ֵי ְקהָת ֹלא נָתָן ּכִי ֲעבֹדַת ַהּקֹדֶׁש
ֲע ֵלהֶם ַּב ָּכתֵף יִּׂשָאּו :י .וַּיַקְִריבּו ַהּנְׂשִאִים אֵת חֲנֻּכַת ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ּבְיֹום ִה ָּמׁשַח
אֹתֹו וַּיַקְִריבּו ַהּנְׂשִיאִם אֶת קְָר ָּבנ ָם ִל ְפנ ֵי ַה ִּמז ְ ֵּבחַ :יא .וַּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶה
ּבחַ :יב.
נָׂשִיא ֶאחָד לַּיֹום נָׂשִיא ֶאחָד לַּיֹום יַקְִריבּו אֶת קְָר ָּבנ ָם ַלחֲנֻּכַת ַה ִּמז ְ ֵ
מּטֵה יְהּודָה :יג.
וַיְהִי ַה ַּמקְִריב ּבַּיֹום הִָראׁשֹון אֶת קְָרּבָנֹו נַחְׁשֹון ּבֶן ַעּמִינָדָב ְל ַ
וְקְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים
ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :ידּ .כַף ַאחַת
ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :טוּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן
ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :טזׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :יזּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם
אֵילִם ֲח ִמּׁשָה עַּתּודִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן נַחְׁשֹון ּבֶן
ַעּמִינָדָב :יחּ .בַּיֹום ַהּׁשֵנ ִי ִהקְִריב נְתַנְאֵל ּבֶן צּועָר נְׂשִיא יִּׂשָשכָר :יטִ .הקְִרב אֶת
קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים
ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :כּ .כַף ַאחַת
ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :כאּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן
ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :כבׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :כגּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם
אֵילִם ֲח ִמּׁשָה עַּתּודִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן נְתַנְאֵל ּבֶן
צּועָר :כדּ .בַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ז ְבּול ֻן ֱאלִיאָב ּבֶן חֵֹלן :כה .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת
ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל
ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :כוּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב
ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :כזּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה:
כחׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :כטּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה
ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֱאלִיאָב ּבֶן חֵֹלן :לּ .בַּיֹום
הְָרבִיעִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ְראּובֵן ֱאלִיצּור ּבֶן ׁשְדֵיאּור :לא .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף
ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש
ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה:לבּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה
ְקטֶֹרת :לגּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :לדׂ .שְעִיר
ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :להּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים
ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֱאלִיצּור ּבֶן ׁשְדֵיאּור :לוּ .בַּיֹום
ַה ֲחמִיׁשִי נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ׁשִמְעֹון ׁשְלֻמִיאֵל ּבֶן צּוִריׁשַּדָי :לז .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף
ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש
ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :לחּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה
ְקטֶֹרת :לטּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :מׂ .שְעִיר
ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :מאּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים
ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ׁשְלֻמִיאֵל ּבֶן צּוִריׁשַּדָי:

ִל ְבנ ֵי דָן ֲאחִי ֶעז ֶר ּבֶן ַעּמִיׁשַּדָי :סז .קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה
ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת
ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :סחּ .כַף ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :סטּ .פַר ֶאחָד
ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :עׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת:
עאּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי
ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֲאחִי ֶעז ֶר ּבֶן ַעּמִיׁשַּדָי:
[פרק ד] עבּ .בְיֹום ַעׁשְּתֵי ָעׂשָר יֹום נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי ָאׁשֵר ַּפגְעִיאֵל ּבֶן ָעכְָרן:
קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים
ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :עדּ .כַף
ַאחַת ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :עהּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד
ּבֶן ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :עוׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :עזּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר
ׁשְנַיִם אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ַּפגְעִיאֵל
אחִיַרע ּבֶן עֵינ ָן :עט.
ּבֶן ָעכְָרן :עחּ .בְיֹום ׁשְנ ֵים ָעׂשָר יֹום נָׂשִיא ִל ְבנ ֵי נ ַ ְפּתָלִי ֲ
קְָרּבָנֹו ַקעֲַרת ֶּכסֶף ַאחַת ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ִמׁשְ ָקלָּה ִמז ְָרק ֶאחָד ֶּכסֶף ׁשִ ְבעִים
ׁשֶקֶל ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ׁשְנ ֵיהֶם ְמ ֵלאִים סֹלֶת ּבְלּולָה ַבּׁשֶמֶן ְל ִמנְחָה :פּ .כַף ַאחַת
ֲעׂשָָרה זָהָב ְמ ֵלאָה ְקטֶֹרת :פאּ .פַר ֶאחָד ּבֶן ָּבקָר ַאיִל ֶאחָד ֶּכבֶׂש ֶאחָד ּבֶן
ׁשְנ ָתֹו ְלעֹלָה :פבׂ .שְעִיר ִעּז ִים ֶאחָד ְל ַחּטָאת :פגּ .ו ְלזֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים ָּבקָר ׁשְנַיִם
אֵילִם ֲח ִמּׁשָה ַעּתֻדִים ֲח ִמּׁשָה ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ֲח ִמּׁשָה ז ֶה קְָרּבַן ֲאחִיַרע ּבֶן
עֵינ ָן :פד .זֹאת חֲנֻּכַת ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ּבְיֹום ִה ָּמׁשַח אֹתֹו ֵמאֵת נְׂשִיאֵי יִׂשְָראֵל ַקעֲֹרת
עׂשְֵרה :פה.
ֶּכסֶף ׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ִמז ְְרקֵי ֶכסֶף ׁשְנ ֵים ָעׂשָר ּכַּפֹות זָהָב ׁשְּתֵים ֶ
ׁשְֹלׁשִים ּו ֵמאָה ַה ְּקעָָרה ָה ַאחַת ֶּכסֶף וְׁשִ ְבעִים ַה ִּמז ְָרק ָה ֶאחָד ּכֹל ֶּכסֶף ַה ֵּכלִים
ַא ְל ַּפיִם וְאְַרּבַע מֵאֹות ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש :פוּ .כַּפֹות זָהָב ׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ְמ ֵלאֹת
מאָה :פז.
ְקטֶֹרת ֲעׂשָָרה ֲעׂשָָרה ַהּכַף ְּבׁשֶקֶל ַהּקֹדֶׁש ּכָל זְהַב ַהּכַּפֹות ֶעׂשְִרים ּו ֵ
ּכָל ַה ָּבקָר ָלעֹלָה ׁשְנ ֵים ָעׂשָר ּפִָרים אֵילִם ׁשְנ ֵים ָעׂשָר ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ׁשְנ ֵים
ָעׂשָר ּו ִמנ ְ ָחתָם ּוׂשְעִיֵרי ִעּז ִים ׁשְנ ֵים ָעׂשָר ְל ַחּטָאת :פח .וְכֹל ְּבקַר זֶבַח ַהּׁשְ ָלמִים
ֶעׂשְִרים וְאְַר ָּבעָה ּפִָרים אֵילִם ׁשִּׁשִים ַעּתֻדִים ׁשִּׁשִים ְּכ ָבׂשִים ְּבנ ֵי ׁשָנ ָה ׁשִּׁשִים
זֹאת חֲנֻּכַת ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ַאחֲֵרי ִה ָּמׁשַח אֹתֹו :פטּ .ו ְבבֹא מֹׁשֶה אֶל אֹהֶל מֹועֵד
ְל ַדּבֵר אִּתֹו וַּיִׁשְמַע אֶת הַּקֹול ִמ ַּדּבֵר ֵאלָיו ֵמעַל ַה ַּכּפֶֹרת ֲאׁשֶר עַל אֲֹרן
ָה ֵעד ֻת ִמּבֵין ׁשְנ ֵי ַהּכְֻרבִים וַיְ ַדּבֵר ֵאלָיו:
עג.

הפטרה לפרשת השבוע  -נשא (שופטים ב'  -כ"ה)
ב .וַיְהִי אִיׁש ֶאחָד ִמּצְָרעָה ִמ ִּמׁשְ ַּפחַת ַה ָּדנ ִי ּוׁשְמֹו מָנֹו ַח וְ ִאׁשְּתֹו ֲעקָָרה וְֹלא
יָ ָלדָה :ג .וַּיֵָרא ַמ ְלאְַך ה' אֶל ָה ִאּׁשָה וַּיֹאמֶר ֵאלֶי ָה ִהּנ ֵה נ ָא ַאּתְ ֲעקָָרה וְֹלא
יָ ַל ְדּתְ וְהִָרית וְיָ ַל ְדּתְ ּבֵן :ד .וְ ַעּתָה ִהּׁשָמְִרי נ ָא וְאַל ּתִׁשְּתִי יַיִן וְׁשֵכָר וְאַל
ּתֹא ְכלִי ּכָל ָטמֵא :הּ .כִי ִהּנ ְָך הָָרה וְיֹ ַל ְדּתְ ּבֵן ּומֹוָרה ֹלא יַ ֲעלֶה עַל ֹראׁשֹו
ּכִי נְז ִיר אֱֹלקִים יִ ְהיֶה ַהּנַעַר מִן ַה ָּבטֶן וְהּוא יָחֵל לְהֹוׁשִי ַע אֶת יִׂשְָראֵל ִמּיַד
ְּפ ִלׁשְּתִים :ו .וַּתָבֹא ָה ִאּׁשָה וַּתֹאמֶר ְלאִיׁשָּה לֵאמֹר אִיׁש ָהאֱֹלקִים ּבָא ֵאלַי
ּומְַראֵהּו ְּכמְַראֵה ַמ ְלאְַך ָהאֱֹלקִים נֹוָרא ְמאֹד וְֹלא ׁשְ ִא ְלּתִיהּו אֵי ִמּז ֶה הּוא
וְאֶת ׁשְמֹו ֹלא ִהּג ִיד לִי :ז .וַּיֹאמֶר לִי ִהּנ ְָך הָָרה וְיֹ ַל ְדּתְ ּבֵן וְ ַעּתָה אַל ּתִׁשְּתִי יַיִן
וְׁשֵכָר וְאַל ּתֹא ְכלִי ּכָל ֻט ְמאָה ּכִי נְז ִיר אֱֹלקִים יִ ְהיֶה ַהּנַעַר מִן ַה ֶּבטֶן עַד יֹום
מֹותֹו :ח .וַּיֶ ְעּתַר מָנֹו ַח אֶל ה' וַּיֹאמַר ּבִי אֲדֹונ ָי אִיׁש ָהאֱֹלקִים ֲאׁשֶר ׁשָ ַל ְחּתָ
יָבֹוא נ ָא עֹוד ֵאלֵינּו וְיֹוֵרנּו מַה ּנ ַ ֲעׂשֶה ַלּנַעַר הַּיּוּלָד :ט .וַּיִׁשְמַע ָהאֱֹלקִים ּבְקֹול
מָנֹו ַח וַּיָבֹא ַמ ְלאְַך ָהאֱֹלקִים עֹוד אֶל ָה ִאּׁשָה וְהִיא יֹוׁשֶבֶת ַּבּׂשָדֶה ּומָנֹו ַח
אִיׁשָּה אֵין ִעּמָּה :י .וַּתְ ַמהֵר ָה ִאּׁשָה וַּתָָרץ וַּתַּג ֵד ְלאִיׁשָּה וַּתֹאמֶר ֵאלָיו ִהּנ ֵה
נ ְִראָה ֵאלַי ָהאִיׁש ֲאׁשֶר ּבָא בַּיֹום ֵאלָי :יא .וַּיָקָם וַּיֵלְֶך מָנֹו ַח ַאחֲֵרי ִאׁשְּתֹו
וַּיָבֹא אֶל ָהאִיׁש וַּיֹאמֶר לֹו ַה ַאּתָה ָהאִיׁש ֲאׁשֶר ִּדּבְַרּתָ אֶל ָה ִאּׁשָה וַּיֹאמֶר
ָאנ ִי :יב .וַּיֹאמֶר מָנֹו ַח ַעּתָה יָבֹא ְדבֶָריָך מַה ּיִ ְהיֶה ִמׁשְּפַט ַהּנַעַר ּו ַמ ֲעׂשֵהּו:
אּׁשָה ּתִּׁשָמֵר :יד.
יג .וַּיֹאמֶר ַמ ְלאְַך ה' אֶל מָנֹו ַח ִמּכֹל ֲאׁשֶר ָאמְַרּתִי אֶל ָה ִ
ִמּכֹל ֲאׁשֶר יֵצֵא ִמּגֶפֶן ַהּיַיִן ֹלא תֹאכַל וְיַיִן וְׁשֵכָר אַל ּתֵׁשְּתְ וְכָל ֻט ְמאָה אַל
ּתֹאכַל ּכֹל ֲאׁשֶר צִּוִיתִי ָה ּתִׁשְמֹר :טו .וַּיֹאמֶר מָנֹו ַח אֶל ַמ ְלאְַך ה' נ ַ ְעצְָרה ּנ ָא
אֹותְָך וְנ ַ ֲעׂשֶה ְל ָפנ ֶיָך ּגְדִי ִעּז ִים :טז .וַּיֹאמֶר ַמ ְלאְַך ה' אֶל מָנֹו ַח אִם ּתַ ְעצְֵרנ ִי
ֹלא אֹכַל ְּב ַל ְחמֶָך וְאִם ּתַ ֲעׂשֶה עֹלָה לַה' ּתַ ֲע ֶלּנ ָה ּכִי ֹלא יָדַע מָנֹו ַח ּכִי ַמ ְלאְַך
ּבדְנּוָך :יח.
ה' הּוא :יז .וַּיֹאמֶר מָנֹו ַח אֶל ַמ ְלאְַך ה' מִי ׁשְמֶָך ּכִי יָבֹא ְדבְָריָך וְ ִכ ַ
וַּיֹאמֶר לֹו ַמ ְלאְַך ה' ָלּמָה ּז ֶה ּתִׁשְאַל ִלׁשְמִי וְהּוא ֶּפלִאי :יט .וַּיִּקַח מָנֹו ַח אֶת
ּגְדִי ָה ִעּז ִים וְאֶת ַה ִּמנְחָה וַּיַעַל עַל הַּצּור לַה' ּו ַמ ְפלִא ַלעֲׂשֹות ּומָנֹו ַח וְ ִאׁשְּתֹו
ֹראִים :כ .וַיְהִי ַבעֲלֹות ַה ַּלהַב ֵמעַל ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ַהּׁשָ ַמיְמָה וַּיַעַל ַמ ְלאְַך ה' ְּב ַלהַב
ַה ִּמז ְ ֵּב ַח ּומָנֹו ַח וְ ִאׁשְּתֹו ֹראִים וַּיִּפְלּו עַל ְּפנ ֵיהֶם אְָרצָה :כא .וְֹלא יָסַף עֹוד
לאְַך ה' הּוא :כב.
ַמ ְלאְַך ה' ְלהֵָראֹה אֶל מָנֹו ַח וְאֶל ִאׁשְּתֹו אָז יָדַע מָנֹו ַח ּכִי ַמ ְ
וַּיֹאמֶר מָנֹו ַח אֶל ִאׁשְּתֹו מֹות נ ָמּות ּכִי אֱֹלקִים ָראִינּו :כג .וַּתֹאמֶר לֹו ִאׁשְּתֹו
לּו ָחפֵץ ה' ַל ֲהמִיתֵנּו ֹלא ָלקַח ִמּיָדֵנּו עֹלָה ּו ִמנְחָה וְֹלא הְֶראָנּו אֶת ּכָל ֵאּלֶה
וְ ָכעֵת ֹלא ִהׁשְמִיעָנּו ָּכזֹאת :כד .וַּתֵלֶד ָה ִאּׁשָה ּבֵן וַּתִקְָרא אֶת ׁשְמֹו ׁשִמְׁשֹון
וַּיִגְּדַל ַהּנַעַר וַיְבְָרכֵהּו ה' :כה .וַּתָחֶל רּו ַח ה' ְל ַפעֲמֹו ְּב ַמ ֲחנ ֵה דָן ּבֵין צְָרעָה
ּובֵין ֶאׁשְּתָאֹל:

נא לשמור על קדושת העלון

