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  ט"                      אדר התשס                        ד"בס

  בגדי כהונה
  לפרשת תצוה

  
  אריכותה ופרטנותה התמוהים של הפרשה

  'ב ז"כ ן פרק"רמב. 1
שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים  –לכבוד ולתפארת "

כי אלה ) א י"ישעיה כ(כמו שאמר הכתוב כחתן יכהן פאר , ומפוארים
  ..." בדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה ות הן לבושי מלכהבגדים 

יאמר שיעשו בגדי קדש לאהרן , לכבוד ולתפארת, ועל דרך האמת"
תהלים (כדכתיב , בתוכם ולתפארת עזם לשרת בהם לכבוד השם השוכן

בית קדשנו ותפארתנו  )ישעיה סד י(וכתיב . כי תפארת עזמו אתה) פט יח
 , ותפארתנו תפארת ישראלוקדשנו הוא הכבוד, אשר הללוך אבותינו

וכן לפאר מקום מקדשי , עוז ותפארת במקדשו) תהלים צו ו(ועוד נאמר 
שיהיה מקום המקדש מפואר , )ישעיה ס יג (ומקום רגלי אכבד

. מכובד בכבוד השם ,שהוא מקום בית המקדש, ומקום רגליו, בתפארת
, מראה ומיחד בהם תפארתושיהיה , )שם מד כג(וכן ובישראל יתפאר 

להלן פסוק (אמר למטה גם בבגדי הבנים כלם לכבוד ולתפארת  וכן
  ...")מ
  המסורה לפי הפרשיות חלוקת. 2
 ומאלו מי ידי על, הבגדים ייוצרו מי עבור המסבירה, הקדמה: ה-א

  חומרים
  .האפוד: יב-ו

 יתחבר) כה:כז (החושן בעזרתו, "האפוד חשב "לייצור הוראות: יד-יג
  .לאפוד

  .לאפוד וחיבורו המשפט חושן: ל-טו
  .ועיטורו האפוד מעיל: לה-לא
). לט (הגדול הכהן של והמצנפת האבנט, הכתונת, )לח-לו (הציץ: מג-לו

 כל של המכנסיים. ההדיוטות הכהנים של והאבנטים המגבעות, הכתנות
  ).מג-מ (לבישתם על והציווי, הכהנים

  
  'נושאי עוון'הבגדים כ -  תפקידי בגדי הכהן הגדול

  לח ח"כ שמות .3
 ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ֹן ַהֳּקָדִׁשים ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ֲעו, ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן

  . 'ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה, ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד. ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם
  ד"ל שמות .4
  לח ח"כעל  י"רש. 5
אהרון : על פי כן אינו זז ממשמעוואף ,  לשון סליחה–ונשא אהרון "

  . נמצא מסולק העון מן הקודשים.נושא את המשא של העון
 לרצות על הדם ועל החלב שקרבו בטומאה כמו –את עון הקודשים 

  "הא אינו מרצה אלא להכשיר את הקרבן.... ששנינו 
   ח"כ שמות. 6

-ִלּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל-ַהִּמְׁשָּפט ַעלִיְׂשָרֵאל ְּבחֶֹׁשן -ְּבֵני ְׁשמֹות-ֶאתְוָנָׂשא ַאֲהרֹן  כט
  .ְיהָוה ָּתִמיד- ִלְפֵניְלִזָּכרֹן  ַהּקֶֹדׁש

ֵלב ַאֲהרֹן -ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל-ָהאּוִרים ְוֶאת-ֶאת חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט-ְוָנַתָּת ֶאל ל
  ִלְפֵני ְיהָוהִלּבֹו-ִיְׂשָרֵאל ַעל-ְּבֵניִמְׁשַּפט -ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ְיהָוה

  .ָּתִמיד
   ח"כ שמות. 7

ְׁשמֹת ְּבֵני -ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל-ְּתַפַּתח ֶאת ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי חָֹתם יא
ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל -ְוַׂשְמָּת ֶאת יב  .ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ִיְׂשָרֵאל ֻמַסּבֹת
 ְיהָוה ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני-ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאתָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאְבֵני זִ  ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד

   .ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן-ַעל
  'י במדבר .8
  ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם -ַעל ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם-ְוִכי ט

ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם  י  .נֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכםוְ  ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני
 ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹתָחְדֵׁשיֶכם  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי

  . ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ֱאלֵֹהיֶכםְוָהיּו ָלֶכם  ַׁשְלֵמיֶכם
  ח"כ שמות. 9

חֵֹׁשב ְּכַמֲעֵׂשה ֵאפֹד ַּתֲעֶׂשּנּו ָזָהב ְּתֵכֶלת  ֶׁשן ִמְׁשָּפט ַמֲעֵׂשהְוָעִׂשיָת חֹ טו
ָרבּוַע ִיְהֶיה ָּכפּול ֶזֶרת  טז  .ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת
אֶֹדם  טּור   ָאֶבןֶאֶבן ַאְרָּבָעה טּוִרים ּוִמֵּלאָת בֹו ִמֻּלַאת יז  .ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת ָרְחּבֹו

 יט  .נֶֹפְך ַסִּפיר ְוָיֲהלֹם ְוַהּטּור ַהֵּׁשִני יח  . ַהּטּור ָהֶאָחדָבֶרֶקת ּוִּפְטָדה
ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם  ְוַהּטּור ָהְרִביִעי כ  .ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה

-ְׁשמֹת ְּבֵני-ַעל ְוָהֲאָבִנים ִּתְהֶייןָ  כא  .ם ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו ְּבִמּלּואָֹת ְוָיְׁשֵפה
ְׁשמֹו ִּתְהֶייָן ִלְׁשֵני -ִאיׁש ַעל ְׁשמָֹתם ִּפּתּוֵחי חֹוָתם-ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַעל

  .ָעָׂשר ָׁשֶבט
  יג-יב ח"כ יחזקאל .10
לֹוקים ָהִייָת ָּכל ְּבֵעֶדן ַּגן אֱ . ַאָּתה חֹוֵתם ָּתְכִנית ָמֵלא ָחְכָמה ּוְכִליל יִֹפי ...

ֶאֶבן ְיָקָרה ְמֻסָכֶתָך אֶֹדם ִּפְטָדה ְוָיֲהלֹם ַּתְרִׁשיׁש ׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה ַסִּפיר נֶֹפְך 
  . ּוָבְרַקת ְוָזָהב ְמֶלאֶכת ֻּתֶּפיָך ּוְנָקֶביָך ָּבְך ְּביֹום ִהָּבַרֲאָך ּכֹוָננּו

  'ב בראשית. 11
  .ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים-ֶאת ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות י

 יב  .ָׁשם ַהָּזָהב-ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר-ַהּסֵֹבב ֵאת ָּכל ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא יא
  .ָׁשם ַהְּבדַֹלח ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב

  הרב חנוך וקסמן. 12
, יא-ט:כח (עדן מגן האבנים על ישראל יבנ שמות של שהחריטה ייתכן

 שחזור יוצרת, )כד,כב,כ,יד-יג,יא:כח (זהב במסגרת וקביעתם) כא-יז
 לאדם ישראל שבטי את, סמלי באופן, הופך החושן. עדן גן של סימבולי
 לעיטור ראוי שהיה האדם, האלוקי האומן של הפאר עבודת, הראשון

' ה לפני ישראל בני שמות נשיאת. שחטא טרם, וזהב בתכשיטים
 של חן לנשיאת גורמת, הגדול הכהן ידי על עדן-גן באבני מעוטרים

  .וכפרה סליחה ויוצרת -' ה בעיני ישראל
  

  תפקיד החושן 
  טו ח"כי "רש. 13

   ...שמכפר על קלקול הדין - חשן משפט
  טו ח"כשמות  על  ם"הרשב. 14

פט שמגידין מש לפי שנתנו בחשן האורים והתומים –חשן המשפט "
) ז כא"במדבר כ( וצורכיהם כדכתיב ושאל לו במשפט האורים ישראל

  ." לכן קרוי חשן המשפט
  ח"שמות כ. 15

 ֵלב ַאֲהרֹן-ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל-ָהאּוִרים ְוֶאת-חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת-ֶאל ְוָנַתָּת  ל
ִלּבֹו ִלְפֵני ְיהָוה -ַעל ִיְׂשָרֵאל-ִמְׁשַּפט ְּבֵני-אֹו ִלְפֵני ְיהָוה ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאתְּבבֹ

  .ָּתִמיד
  י"רש. 16

הוא כתב השם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החשן שעל ידו היה "
ובמקדש שני היה ) ב"ג ע"על פי יומא ע(מאיר דבריו ומתמם את דבריו 

אבל אותו השם לא , להיות מחוסר בגדיםשאי אפשר לכהן גדול , חשן
  . היה בתוכו

שנאמר ושאל לו במשפט האורים , ועל שם אותו הכתב הוא קרוי משפט
  )"ז כא"במדבר כ(

  ע"ראב. 17
כי בעבור כן שואלים , וגזרותיו העתידות'  טעם המשפט דיני ה–ונתת "

   "באורים ותומים
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  ז"במדבר כ. 18
רּוַח ּבֹו -נּון ִאיׁש ֲאֶׁשר-ְיהֹוֻׁשַע ִּבן-ֶאת ְלךָ -ַקחמֶֹׁשה -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל יח

-ִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוִלְפֵני ָּכל ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו יט  .ָיְדָך ָעָליו-ְוָסַמְכָּת ֶאת
ֲעַדת -ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָּכל ְוָנַתָּתה כ  .ְלֵעיֵניֶהם ָהֵעָדה ְוִצִּויָתה אֹתֹו

ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים  ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן כא  .ֵני ִיְׂשָרֵאלְּב 
-ִיְׂשָרֵאל ִאּתֹו ְוָכל-ְּבֵני-ִּפיו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל-ְוַעל ִּפיו ֵיְצאּו- ַעל ִלְפֵני ְיהָוה

    .ָהֵעָדה
  ו-ה ח"כ' א שמואל. 19
  ַוִּיְׁשַאל ו  .ַוִּיָרא ַוֶּיֱחַרד ִלּבֹו ְמאֹד ִלְׁשִּתיםַמֲחֵנה ְפ -ַוַּיְרא ָׁשאּול ֶאת ה

  ַּבֲחלֹמֹות ַּגם ָּבאּוִרים ַּגם ָׁשאּול ַּביהָוה ְולֹא ָעָנהּו ְיהָוה ַּגם
   .ַּבְּנִביִאם

  הרב חנוך וקסמן. 20
 בנוגע ישראל עם' ה של הנבואית המפגש נקודת הוא, אפוא, החושן

 מבקשים והמנהיג הגדול הכהן רכאש. חשובים לאומיים לעניינים
 כתובים השבטים שמות בו בהקשר אותה מבקשים הם', מה הדרכה

 אמורים והחושן האפוד. עדן גן של בטהרה ומעוטרים עדן מגן באבנים
 הדרכה להם דרושה בהם ברגעים ישראל על ולכפר שמים רחמי לעורר

  .אלוקית
  

  השתלבות הבגדים למערכת אחת
  לו ח"כשמות   עלם"הרשב. 20

 על האפוד ועל החושן היו שמות בני ישראל לזכרון שכפר –' קדש לה"
ה על עוון הקודשים שיקדישו בני ישראל הכתובים למטה מן הציץ "הקב

   ."באבני האפוד והחשן
  ב"ח ע"מסכת זבחים דף פ. 21

ואמר רבי עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי 
 בצו את האהרון זאת תורת החטאת והאשם וזבח –י "רש(כהונה 

 מה קרבנותלומר לך ) והדר קח את אהרון ואת הבגדיםהשלמים 
   .מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין

וישחטו שעיר עזים ) בראשית לז(כתונת מכפרת על שפיכות דם שנאמר 
   .בלו את הכתנת בדםויט

להם מכנסי בד  ועשה) שמות כח(מכנסים מכפרת על גילוי עריות שנאמר 
   .]בשר ערוה> את <לכסות[

חנינא יבא דבר שבגובה  מצנפת מכפרת על גסי הרוח מנין אמר רבי
   .ויכפר על גובה

 שהיו חוגרים כנגד –י "רש( על הרהור הלב היכא דאיתיה אבנט מכפר
   ....)אצילי ידיהן דהיינו כנגד הלב 

מכפר   אפוד.ועשית חושן משפט) שמות כח(' על הדינין שנא חושן מכפר
   .אין אפוד ותרפים) ג הושע(שנאמר } עבודה זרה> {עבודת כוכבים <על

על קול  ר חנינא יבא דבר שבקול ויכפר"מעיל מכפר על לשון הרע מנין א
   .הרע

והיה על מצח אהרן ) כח שמות(וציץ מכפר על עזות פנים בציץ כתיב 
  .ומצח אשה זונה היה לך) ג ירמיהו(ובעזות פנים כתיב 

   ז"ט ויקרא .22 
ן ַחּטֹאָתם ְוכֵ -ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל- ְוִכֶּפר ַעלטז

ִיְהֶיה -ָאָדם לֹא- ְוָכליז  .ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם
-ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל-ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד

   .ְקַהל ִיְׂשָרֵאל
  

  משמעות הנשיאה בכתף
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ְוָנָׂשא ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד-ְוַׂשְמָּת ֶאת יב

  .ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן-ְיהָוה ַעל ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני-ַאֲהרֹן ֶאת
-ִלּבֹו ְּבבֹאֹו ֶאל-ִּמְׁשָּפט ַעלִיְׂשָרֵאל ְּבחֶֹׁשן הַ -ְּבֵני ְׁשמֹות-ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת כט

  .ְיהָוה ָּתִמיד-ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני  ַהּקֶֹדׁש
ֹן ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני  ֲעו- ֶאתַאֲהרֹן ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנָׂשא-ְוָהָיה ַעל לח

  .ְיהָוה ם ִלְפֵניִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ָלהֶ -ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל-ְלָכל ִיְׂשָרֵאל
   'ט' במדבר ז. 24

  .בכתף ישאו, כי עבדת הקדש עליהם, ולבני קהת לא נתן
  'ג ט"שמות י. 25

ִּכי , ְּבִפיךָ ' ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה, ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניךָ ְוָהָיה ְלָך 
  . ִמִּמְצָרִים' ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה

  

   הדיוט לכהן גדולבין כהן
  'משמות . 26
 ְוִכֵהן ְוִקַּדְׁשָּת אֹתֹוַהּקֶֹדׁש ּוָמַׁשְחָּת אֹתֹו  ַאֲהרֹן ֵאת ִּבְגֵדי-ְוִהְלַּבְׁשָּת ֶאת יג
ּוָמַׁשְחָּת אָֹתם ַּכֲאֶׁשר  טו  .ְוִהְלַּבְׁשָּת אָֹתם ֻּכֳּתנֹת ָּבָניו ַּתְקִריב-ְוֶאת יד  .ִלי

ֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהיֹת ָלֶהם ָמְׁשָחָתם ִלְכֻהַּנת עֹוָלם ְוִכ  ֲאִביֶהם-ָמַׁשְחָּת ֶאת
  .ְלדֹרָֹתם
ְוַאָּתה  ג  .ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן-ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ב :ח"כשמות 

רֹן ִּבְגֵדי ַאהֲ -רּוַח ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֶאת ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו-ַחְכֵמי-ָּכל-ְּתַדֵּבר ֶאל
ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת  ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ד  .ִלי-ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו

  .ִלי-ְלַכֲהנֹו ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן ָאִחיךָ קֶֹדׁש -ְוָעׂשּו ִבְגֵדי ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט
  ט"שמות ל. 27

- ְוֶאתִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן-ּקֶֹדׁש ֶאתּבַ  ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת-ֶאת מא
  .ְלַכֵהן ִּבְגֵדי ָבָניו

ְׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ַוַּיֲעׂשּו -ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת-ּוִמן א
   .מֶֹׁשה-ת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶא ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ִּבְגֵדי-ֶאת

  
  בבאו אל הקדש

  ן"הרמב. 28
הוא , ונשמע קולו בבואו אל הקדש ולא ימות) כאן(ומה שאמר למעלה 

, כי מפני שאין בהם צורך בלבישה, הפעמונים על דעתי ביאור למצות
כי צוה בהם בעבור שישמע  לכך אמר, ואין דרך הנכבדים לעשות להם כן

פתאום  כי הבא בהיכל מלך, תויכנס לפני אדוניו כאלו ברשו, קולו בקדש
   ):אסתר ד יא(כענין אחשורוש , חייב מיתה בטכסיסי המלכות

וכל אדם לא יהיה ) א ה(במסכת יומא ירושלמי  וירמוז למה שאמרו
שכתוב בהן ודמות פניהם פני  אפילו אותן, )ויקרא טז יז(באהל מועד 

ו כמי קול על כן צוה להשמיע, לא היו באוהל מועד) יחזקאל א י(אדם 
, וכן בצאתו, ויבא לעבוד את המלך ביחוד, שיקרא הוציאו כל איש מעלי

. ושיודע הדבר כדי שיוכלו משרתי המלך לשוב לפניו, ברשות לצאת
והנה הטעם שלא יפגעו בו מלאכי . הענין ובפרקי היכלות ידוע זה

כי הוא העובד לפניו ', ה וזה טעם לפני, ג למעלתו"והזהיר זה בכ. אלהים
כי  ,)מלאכי ב ז( שכינתו בעבודתו כי מלאך השם צבאות הוא שתשרה

  :ההדיוטים יכנסו בהיכל להקטיר ולהטיב
  

  בין ההיכל לחצר
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-ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת  ְקטֶֹרת ַסִּמיםַאֲהרֹןְוִהְקִטיר ָעָליו ז  :'לשמות 
ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה  ַהֵּנרֹת ֵּבין- ֶאתַאֲהרֹןּוְבַהֲעלֹת  ח .ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה

   .ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם
ֵאֶליָך ֶׁשֶמן  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו-ַצו ֶאת ב :ג-א', ח במדבר ;ד-א, ד"כ ויקרא

ְּבאֶֹהל   ָהֵעֻדתִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ג  . ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור
 ֻחַּקת עֹוָלם  ָּתִמיד ּבֶֹקר ִלְפֵני ְיהָוה-מֹוֵעד ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד

   .ְיהָוה ָּתִמיד ַהֵּנרֹות ִלְפֵני-ַעל ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת ד  .ְלדֹרֵֹתיֶכם
מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה -ַהֵּנרֹת ֶאל-ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת  ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו-ַּדֵּבר ֶאל ב

  מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ֶהֱעָלה ֵנרֶֹתיהָ -ַאֲהרֹן ֶאל ַוַּיַעׂש ֵּכן ג  .ַהֵּנרֹות ָיִאירּו ִׁשְבַעת
  .מֶֹׁשה-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה

  ' ויקרא ד. 30
ְוָטַבל  ו  .ל מֹוֵעדאֹהֶ -ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל  ִמַּדם ַהָּפרַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ְוָלַקח  ה

ְּפֵני -ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה ֶאת ַהָּדם-ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ְוִהָּזה ִמן-ַהּכֵֹהן ֶאת
ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים -ַעל ַהָּדם-ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ז  .ָּפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁש

ְיסֹוד ִמְזַּבח -ַּדם ַהָּפר ִיְׁשּפְֹך ֶאל-לְוֵאת ּכָ  ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד
  .אֶֹהל מֹוֵעד ֶּפַתח-ָהעָֹלה ֲאֶׁשר

ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו  יז  .אֶֹהל מֹוֵעד-ַהָּפר ֶאל ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם טז
ַהָּדם ִיֵּתן -ּוִמן יח  .ֵאת ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת ַהָּדם ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיהָוה-ִמן
ַהָּדם ִיְׁשּפְֹך -ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה ֲאֶׁשר-ַעל
ֶחְלּבֹו ָיִרים -ְוֵאת ָּכל יט  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֲאֶׁשר ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה-ֶאל

   .ַהִּמְזֵּבָחה ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר
   ז"כ שמות. 31
  ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת כ

ָהֵעֻדת ַיֲערְֹך -ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל  ִמחּוץְּבאֶֹהל מֹוֵעד כא  .ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד
ָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני  ֻחַּקת עֹו ִלְפֵני ְיהָוה ּבֶֹקר- ֵמֶעֶרב ַעדַאֲהרֹן ּוָבָניואֹתֹו 

   .ִיְׂשָרֵאל


