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  יום הכפורים  יום השמיני (למלואים)
 ְוַאִיל ְלֹעָלה ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאתַקח ְל ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן  (ב)

  ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיֹקָוק:
ְוֵעֶגל ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת  ְקחּו ְּתַדֵּבר ֵלאֹמרְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  (ג)

  :ְּתִמיִמם ְלֹעָלהָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה 
ִלְזֹּבַח ִלְפֵני ְיֹקָוק ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי  ְוׁשוֹר ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים (ד)

  ַהּיֹום ְיֹקָוק ִנְרָאה ֲאֵליֶכם:

  :ְוַאִיל ְלֹעָלהְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש  (ג)
ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד  (ד)

ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ִּבְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו 
  ּוְלֵבָׁשם:

ְוַאִיל  ַחָּטאתְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים לְ ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח  (ה)
  :ֶאָחד ְלֹעָלה

  :ְוִכֶּפר ַּבֲעדוֹ ּוְבַעד ֵּביתוֹ ֲאֶׁשר לוֹ ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת  (ו)
  

 בחומש פקודים מוספין
  סוכות  שמיני עצרת  שבועות  ראש השנה  יום הכפורים

ּוֶבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש  (ז)
ִמְקָרא  ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה

ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם 
ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל 

א ַתֲעׂשּו:   ְמָלאָכה 
 ֹעָלהְוִהְקַרְבֶּתם  (ח)

ַּפר ֶּבן ַליֹקָוק ֵריַח ִניֹחַח 
ַאִיל ֶאָחד ָּבָקר ֶאָחד 

ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה 
  ִיְהיּו ָלֶכם: ְּתִמיִמם

ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת  (ט)
ָׁשה ְּבל ּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש

ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני 
  ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש  (י)
  ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד  (יא)
ִמְּלַבד ַחַּטאת  ַחָּטאת

ַהִּכֻּפִרים ְוֹעַלת ַהָּתִמיד 
  פֶהם: ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכי

  

ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי  (א)
ִמְקָרא  ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש

ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל 
א ַתֲעׂשּו  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 

  יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:
ְלֵריַח  ֹעָלהַוֲעִׂשיֶתם  (ב)

ַּפר ֶּבן ָּבָקר ִניֹחַח ַליֹקָוק 
ְּכָבִׂשים  ַאִיל ֶאָחד ֶאָחד

ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה 
  :ְּתִמיִמם

ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה  (ג)
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר  ַבָּׁשֶמן ְׁש

  ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאִיל:
ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש  (ד)

  ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:
ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד  (ה)

  ֲעֵליֶכם:ְלַכֵּפר  ַחָּטאת
ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש  (ו)

ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהָּתִמיד 
ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם 

ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח 
  סִאֶּׁשה ַליֹקָוק: 

 ּוְביוֹם ַהִּבּכּוִרים (כו)
ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה 

ַליֹקָוק ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם 
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 

א  ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  ַתֲעׂשּו:

 עוָֹלהְוִהְקַרְבֶּתם  (כז)
ָּפִרים ְלֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק 

 ַאִיל ֶאָחדְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים 
  :ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה

ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת  )(כח
ָׁשה  ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש

ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני 
  ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד:

ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש  (כט)
  ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:

ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד  (ל)
  ֲעֵליֶכם: ְלַכֵּפר
ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד  (לא)

ּוִמְנָחתֹו ַּתֲעׂשּו ְּתִמיִמם 
  פִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם: 

ַּבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני  (לה)
ִּתְהֶיה ָלֶכם ָּכל  ֲעֶצֶרת

א  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  ַתֲעׂשּו:

 ֹעָלהְוִהְקַרְבֶּתם  (לו)
ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק 

ַאִיל ֶאָחד ַּפר ֶאָחד 
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה 

  :ְּתִמיִמם
ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם  (לז)

ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים 
  ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט:

 ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד (לח)
ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד 

  ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:
ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליֹקָוק  (לט)

ם ְלַבד ְּבמֹוֲעֵדיכֶ 
ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם 

ֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם  ְלֹע
  ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם:

ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יוֹם  (יב)
ִמְקָרא  ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי

ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל 
א ַתֲעׂשּו  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
ְוַחֹּגֶתם ַחג ַליֹקָוק ִׁשְבַעת 

  ם:ָיִמי
 ֹעָלהְוִהְקַרְבֶּתם  (יג)

ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק 
ָׁשה  ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁש

ֵאיִלם ְׁשָנִים  ָעָׂשר
ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה 

  ִיְהיּו: ְּתִמיִמםָעָׂשר 
ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה  (יד)

ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר  ַבָּׁשֶמן ְׁש
ָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים  ָהֶאָחד ִלְׁש
ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד 

   ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:
ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש  (טו)

ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
  ְּכָבִׂשים:

ִעִּזים ֶאָחד ּוְׂשִעיר  (טז)
ִמְּלַבד ֹעַלת  ַחָּטאת

  ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:
          חובת היום

ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל  (ג)
ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ַהֹּקֶדׁש 

  :ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה
ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש  (ד)

ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו 
ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר 

ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ִּבְגֵדי 
ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים 

  ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם:
ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני  (ה)

ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי 
ְוַאִיל ֶאָחד ַחָּטאת ִעִּזים לְ 
  :ְלֹעָלה

  
רבי אומר איל אחד 

הוא האמור כאן הוא 
 האמור בחומש

  פקודים
ראב"ש אומר שני 

אילים הם אחד 
האמור כאן ואחד 
  בחומש פקודים

ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּתִביּאּו  (יז)  
ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני 

ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ 
  :ִּבּכּוִרים ַליֹקָוקֵּתָאֶפיָנה 

ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם  (יח)
ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם 

 ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחדְּבֵני ָׁשָנה 
ִיְהיּו ֹעָלה ְוֵאיִלם ְׁשָנִים 

ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם  ַליֹקָוק
  ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק:

ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים  (יט)
ּוְׁשֵני ֶאָחד ְלַחָּטאת 

ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח 
  :ְׁשָלִמים

ְוֵהִניף ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַעל  (כ)
ְּתנּוָפה ִלְפֵני  ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים

ְיֹקָוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש 
  ִיְהיּו ַליֹקָוק ַלֹּכֵהן:

  
יכול הן הן : "אער

כבשים האמורים כאן 
הן הן כבשים האמורים 

 בחומש הפקודים?
כשאתה מגיע אצל ...

אינן הן, ואילים פרים 
אלא הללו באין בגלל 

עצמן והללו באין בגלל 
  (מנחות מה:) לחם
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  מיתת נדב ואביהוא –ויקרא פרק י 
א ִצָּוה ֹאָתם ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתוֹ ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִריבּו (א)   :ִלְפֵני ְיֹקָוק ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 
  :ַכל אוָֹתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיֹקָוקַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיֹקָוק ַוֹּתא (ב)

  
  חובת היום של יום הכפורים – ויקרא פרק טז

  ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיֹקָוק ַוָּיֻמתּו: ַאֲחֵרי מוֹת ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהֹרןַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה  (א)
א ָימּות ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחי ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפֵני הַ  (ב) ִּכי ַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן ְו

  :ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת
  :ן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלהְּבַפר ּבֶ ְּבֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהֹּקֶדׁש  (ג)
  ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם:ְּכֹתֶנת ַּבד ֹקֶדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחֹּגר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצֹנף ּבִ  (ד)
  :ָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוַאִיל ֶאָחד ְלֹעָלהּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂש  (ה)
  :ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לוֹ ְוִכֶּפר ַּבֲעדוֹ ּוְבַעד ֵּביתוֹ  (ו)
  ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ְוֶהֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ְיֹקָוק ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: (ז)
  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ֹּגָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַליֹקָוק ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל: (ח)
  ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליֹקָוק ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת: (ט)
  ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיֹקָוק ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה:ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל  (י)

  ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו: (יא)
א ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי אֵ  (יב) א ָחְפָניו ְקֹטֶרת ַסִּמים ַּדָּקה ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת:ְוָלַקח ְמ   ׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפֵני ְיֹקָוק ּוְמ
א ָימּות: (יג)   ְוָנַתן ֶאת ַהְּקֹטֶרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת ֶאת ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְו
  ֶאְצָּבעֹו:ַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ּבְ ְוָלַקח ִמ  (יד)
ר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאׁשֶ  (טו)

  ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:
  ִאָּתם ְּבתֹו ֻטְמֹאָתם:ְוִכֶּפר ַעל ַהֹּקֶדׁש ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחֹּטאָתם ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַהֹּׁשֵכן  (טז)
א  (יז)   ל:ִיְהֶיה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְּבֹבאֹו ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָראֵ ְוָכל ָאָדם 
  נֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל ַקְר  (יח)
  ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: (יט)
  ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי: (כ)

ת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחֹּטאָתם ְוָנַתן ָסַמ ַאֲהֹרן ֶאת ְׁשֵּתי <ידו> ָיָדיו ַעל ֹראׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְואֶ וְ  (כא)
  ֹאָתם ַעל ֹראׁש ַהָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה:

  ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנָתם ֶאל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:ְוָנָׂשא  (כב)
  ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ָׁשם: (כג)
  קֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם:ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבמָ  (כד)
  ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה: (כה)
  ָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ּבַ  (כו)
ְרפּו ָבֵאׁש ֶאת ֹעֹרָתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוׂשָ  (כז)

  ְוֶאת ִּפְרָׁשם:
  ְוַהּׂשֵֹרף ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה: (כח)
א ַתעֲ  (כט)   ֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:ׂשּו ָהֶאְזָרח ְוהַ ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה 

  ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיֹקָוק ִּתְטָהרּו: (ל)
  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם: (לא)
  ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש: ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח ֹאתוֹ  (לב)
  ֵּפר:ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיכַ  (לג)
  פ: ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשהְוָהְיָתה ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחֹּטאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה  (לד)

  
  מוסף של יום הכפורים –במדבר פרק כט 

א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם:ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהיֶ  ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש (א)   ה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  :ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק  (ב)
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאִיל: (ג)   ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
  ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (ד)
  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (ה)
  סְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליֹקָוק:  ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה (ו)
א ַתֲעׂשּו: ּוֶבָעׂשוֹר ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה (ז)   ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה 
  ִיְהיּו ָלֶכם: ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםיֹקָוק ֵריַח ִניֹחַח ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה לַ  (ח)
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד: (ט)   ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
  ׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים:ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכבֶ  (י)

  פִמְּלַבד ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסֵּכיֶהם:  ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (יא)
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  סכום פרשיות הקרבנות –ויקרא פרק ז 
  ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים: (לז)
  פְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם ַליֹקָוק ְּבִמְדַּבר ִסיָני:  ְּביוֹם ַצּוֹתוֹ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיָני  (לח)

  
  ז' ימי המלואים –ויקרא פרק ח 

את ְיֵמי ִמֻּלֵאיֶכם ִּכי ִׁשְבַעת ָיִמים ְיַמֵּלא ֶאת ֶיְדכֶ  (לג) א ֵתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים ַעד יוֹם ְמ   :םּוִמֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד 
  :ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּבּיוֹם ַהֶּזה ִצָּוה ְיֹקָוק ַלֲעֹׂשת ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם (לד)
א ָתמּותּו ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי: ֹאֶהל מוֵֹעד ֵּתְׁשבּו יוָֹמם ָוַלְיָלה ִׁשְבַעת ָיִמים ּוֶפַתח (לה)   ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיֹקָוק ְו
  סַוַּיַעׂש ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ְּבַיד ֹמֶׁשה:  (לו)

  
  יום השמיני של המלואים –ויקרא פרק ט 

  ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל: (א)
  ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיֹקָוק: ַקח ְל ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלהַוֹּיאֶמר ֶאל ַאֲהֹרן  (ב)
  :ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלהל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  (ג)
  :ִּכי ַהּיוֹם ְיֹקָוק ִנְרָאה ֲאֵליֶכםִלְזֹּבַח ִלְפֵני ְיֹקָוק ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְוׁשוֹר ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים (ד)
  ָּוה ֹמֶׁשה ֶאל ְּפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַוִּיְקְרבּו ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיֹקָוק:ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר צִ  (ה)
  :ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבוֹד ְיֹקָוק (ו)
ה ֶאת ַחָּטאְת ְוֶאת ֹעָלֶת ְוַכֵּפר ַּבַעְד ּוְבַעד ָהָעם ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעׂשֵ  (ז)

  ִצָּוה ְיֹקָוק:
  ַוִּיְקַרב ַאֲהֹרן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו: (ח)
  ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטֹּבל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח: ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאת (ט)
  ֹמֶׁשה: תְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָלֹית ְוֶאת ַהֹּיֶתֶרת ִמן ַהָּכֵבד ִמן ַהַחָּטאת ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק אֶ  (י)

  ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה: (יא)
  ַוִּיְׁשַחט ֶאת ָהֹעָלה ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב: (יב)
  ְוֶאת ָהֹעָלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהֹראׁש ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח: (יג)
  ַוִּיְרַחץ ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים ַוַּיְקֵטר ַעל ָהֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה: (יד)
  ִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון:ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם וַ  (טו)
  ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהֹעָלה ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט: (טז)
  ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר: (יז)
  ַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב:ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל זֶ  (יח)
  ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁשֹור ּוִמן ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָלֹית ְוֹיֶתֶרת ַהָּכֵבד: (יט)
  ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבָחה: (כ)

  ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהֹרן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה: (כא)
  ד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת <ידו> ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם ַוֵּיֶר  (כב)
  :ַוֵּיָרא ְכבוֹד ְיֹקָוק ֶאל ָּכל ָהָעםַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם  (כג)
  :ָלִבים ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּיֹרּנּו ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהםַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיֹקָוק ַוֹּתאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהחֲ  (כד)

  
  חובת היום של שבועות –ויקרא פרק כג 

  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה: (טו)
  ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליֹקָוק: (טז)
  :ִּבּכּוִרים ַליֹקָוקִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה  (יז)
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ִאֵּׁשה  יֹקָוקְקַרְבֶּתם ַעל ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים ִיְהיּו ֹעָלה לַ ְוִה  (יח)

  ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק:
  :ים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח ְׁשָלִמיםַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂש  (יט)
  ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיֹקָוק ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַליֹקָוק ַלֹּכֵהן: ֶלֶחם ַהִּבֻּכִריםְוֵהִניף ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַעל  (כ)

א ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם:ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹ  (כא)   ָדה 
א ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּת  (כב) א ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד ְּבֻקְצֶר ְוֶלֶקט ְקִציְר  ֵהיֶכם: ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם    סֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְיֹקָוק ֱא

  
  מוסף של שבועות –במדבר פרק כח 

א ַתֲעׂשּו: ּוְביוֹם ַהִּבּכּוִרים (כו)   ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליֹקָוק ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  :ֶאָחד ִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנהָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשַנִים ַאִיל ְלֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק  עוָֹלהְוִהְקַרְבֶּתם  (כז)
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ָהֶאָחד: (כח)   ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (כט)

  ֲעֵליֶכם: ֵּפרְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלכַ  (ל)
  פִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחתֹו ַּתֲעׂשּו ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם ְוִנְסֵּכיֶהם:  (לא)
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  מוסף של ראש השנה -  במדבר פרק כט 

א ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם: ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש (א)   ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  :ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםַוֲעִׂשיֶתם ֹעָלה ְלֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק  (ב)
ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלָאִיל:ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה בַ  (ג)   ָּׁשֶמן ְׁש
  ְוִעָּׂשרֹון ֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים: (ד)
  ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם: ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (ה)
  סְוִנְסֵּכיֶהם ְּכִמְׁשָּפָטם ְלֵריַח ִניֹחַח ִאֶּׁשה ַליֹקָוק:  ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹחֶדׁש ּוִמְנָחָתּה ְוֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה (ו)
  

  מוסף של יום א' דסוכות –במדבר פרק כט 
א ַתֲעׂשּו ְוַחֹּגֶתם ַחג ַליֹקָוק ִׁשְבַעת ָיִמים: ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יוֹם ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי (יב)   ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
ָׁשה ָעָׂשר ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂש ְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק  (יג)   ִיְהיּו: ר ְּתִמיִמםָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁש
ָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַא (יד) ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ָהֶאָחד ִלְׁש   ִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם:ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁש
  ִׂשים:ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכבָ  (טו)
  סִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:  ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת (טז)

   
  מוסף של שמיני עצרת –במדבר פרק כט 

א ַתֲעׂשּו: ַּבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת (לה)   ִּתְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה 
  :ַּפר ֶאָחד ַאִיל ֶאָחד ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבָעה ְּתִמיִמםְוִהְקַרְבֶּתם ֹעָלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח ַליֹקָוק  (לו)
  ִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפר ָלַאִיל ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם ַּכִּמְׁשָּפט: (לז)
  ִמיד ּוִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה:ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּת  ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד (לח)
ֵתיֶכם ּוְלִמְנֹחֵתיֶכם ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּולְ  (לט)   ַׁשְלֵמיֶכם:ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַליֹקָוק ְּבמֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם ְלֹע

 
   פרה אדומה – במדבר פרק יט

  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר: (א)
א ָעָלה ָעֶליָה  ֹזאת ֻחַּקת ַהּתוָֹרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֵלאֹמר (ב) ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום ֲאֶׁשר 
  ֹעל:
  ּוְנַתֶּתם ֹאָתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט ֹאָתּה ְלָפָניו: (ג)
  :ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהֹּכֵהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעוֹ ְוִהָּזה ֶאל ֹנַכח ְּפֵני ֹאֶהל מוֵֹעד ִמָּדָמּה ֶׁשַבע ְּפָעִמים (ד)
  ֵעיָניו ֶאת ֹעָרּה ְוֶאת ְּבָׂשָרּה ְוֶאת ָּדָמּה ַעל ִּפְרָׁשּה ִיְׂשֹרף:ְוָׂשַרף ֶאת ַהָּפָרה לְ  (ה)
  ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת ְוִהְׁשִלי ֶאל ּתֹו ְׂשֵרַפת ַהָּפָרה: (ו)
  ַּמֲחֶנה ְוָטֵמא ַהֹּכֵהן ַעד ָהָעֶרב:ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהֹּכֵהן ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבַּמִים ְוַאַחר ָיֹבא ֶאל הַ  (ז)
  ְוַהּׂשֵֹרף ֹאָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: (ח)
  :ַחָּטאת ִהואְׁשֶמֶרת ְלֵמי ִנָּדה ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ְוִהִּניַח ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּבָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמ  (ט)
  ְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ְלֻחַּקת עֹוָלם:ְוִכֶּבס ָהֹאֵסף ֶאת ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶאת ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני יִ  (י)

  ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים: (יא)
א ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיוֹ  (יב) א ִיְטָהר:ם ַהְּׁש הּוא ִיְתַחָּטא בֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר ְוִאם    ִביִעי 
א ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן ְיֹקָוק ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִה  (יג) א ֹזַרק ָעָליו ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְו וא ִמִּיְׂשָרֵאל ִּכי ֵמי ִנָּדה 

  ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:
  ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבֹאֶהל ָּכל ַהָּבא ֶאל ָהֹאֶהל ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים: ֹזאת ַהּתֹוָרה (יד)
  ְוֹכל ְּכִלי ָפתּוַח ֲאֶׁשר ֵאין ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא: (טו)
  ָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים:ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָא (טז)
  ְוָלְקחּו ַלָּטֵמא ֵמֲעַפר ְׂשֵרַפת ַהַחָּטאת ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי: (יז)
ָׁשם ְוַעל ַהֹּנֵגַע ַּבֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבֵּמת אֹו  ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ַּבַּמִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהָּזה ַעל ָהֹאֶהל ְוַעל ָּכל ַהֵּכִלים ְוַעל ַהְּנָפׁשֹות ֲאֶׁשר ָהיּו (יח)

  ַבָּקֶבר:
  יו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרב:ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגדָ  (יט)
א זֹ ְוִאיׁש ֲאׁשֶ  (כ) א ִיְתַחָּטא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹו ַהָּקָהל ִּכי ֶאת ִמְקַּדׁש ְיֹקָוק ִטֵּמא ֵמי ִנָּדה    ַרק ָעָליו ָטֵמא הּוא:ר ִיְטָמא ְו

  ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַּקת עֹוָלם ּוַמֵּזה ֵמי ַהִּנָּדה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוַהֹּנֵגַע ְּבֵמי ַהִּנָּדה  (כא)
  פְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ּבֹו ַהָּטֵמא ִיְטָמא ְוַהֶּנֶפׁש ַהֹּנַגַעת ִּתְטָמא ַעד ָהָעֶרב:  (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
הר סיני, וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו, כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן מ 

ל הכבוד והיה במשכן תמיד עם ישראלד). 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

 


