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Tetzave 5725 “The Korban Tamid” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=171  

(Alon HaDeracha con’t. 

, ואמנם נסו בספרים העוסקים באל תקרי 1שהבאנו בשאלה ג'  השל"הודבריו אלה אינם עולים בקנה אחד עם דברי 

 .לפשר ביניהם **

 :ונביא בזה עוד את הסבר המדה הזו כפי שנתנה באנציקלופדיה התלמודית כרך ב' )ערך: אל תקרי(

המקרא אל תקרי" היא אחת מדרכי הלמוד בדרשות הפסוקים בהלכה ובאגדה... "אל תקרי" אינו מוציא את "

מפשוטו ולא היתה כוונתם לומר שבאמת צריכים לקרוא את הפסוק בשנוי. ואף בנוגע להמובן והפירוש של המקרא 

שאין פירוש המקרא כמו שכתוב, אלא שגם זה וגם זה כלולים במקרא, וכונתם אל תקרי,  ,לא היתה כוונתם לומר

יש רשות לחכמים לדרוש את המקראות בכל ענין רק כך בלבד, אלא אף כך. ואע"פ שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, 

שיכולים לדרשם וסמכו על מה שכתוב )תהלים ס"ב( "אחת דבר אלוקים שתים זו שמעתי", מקרא אחד יוצא לכמה 

טעמים )ועיין מנחת שי צפניה א' י"ב( וכתב אחד מן הראשונים, שמשום כך נכתבה התורה בלא נקודות, שהיא 

אמרו: "אל תקרי כך אלא כך", כדי שיהיה נדרש גם ניקוד אחר, ושני הפירושים כוללת שבעים פנים, ולפיכך 

כלולים בתוך המקרא. )מובאת בשו"ת רדב"ז ח"ג אלף ס"ח(, וכן דרשו )שמות י"ב י"ז( "ושמרתם את המצות" אל 

אם באה את המצות' אלא 'את המצות', כדריך שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצוה, אלא 'תקרי 

הרי שאף אחרי שדרשו 'אל תקרי' דרשוהו גם כפשוטו. ואמרו: 'כשם שאין מחמיצין  –מצוה לידך עשה אותה מיד" 

 .'את המצה

 .עד כאן דברי האנציקלופדיה התלמודית                        

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .דברים כ"ג י"ד ( *

ליצחק דוד הלוי " קורא באמת"רשימת דרשות "אל תקרי" בש"ס ובמדרשים על הסברם תמצא בספר  ( **

" דרכי השנויים"השונים בספר פרנקפורט דמיין, שנת תרל"א, וכן בסווג מפורט ובדיון על הסרוגים  ,במברגר

מבאר דרכי חז"ל בתלמודים ובמדרשים בשנותם את המקראות בדרכים שונים לצורך דרשותיהם בהלכה ובאגדה )

ויוצא לחלק את השנויים ההם למחלקותיהם... ולהבין לשינוי חז"ל וכוונתם באלה הענינים... עם באורים והערות 

 (  ."ללמברג שנת תר ,לשמואל וואלדברג (שונים

 שמות פרק כט
יד:  √ ֵֽ ֹום ָתמִּ יֶׂ֖ ם לַּ ֶַׁ֥֥יִּ י־ָשָנָ֛ה ְשנַּ ֵֽ ים ְבנ  ִׂ֧ חַּ ְכָבשִּ ֵּ֑ ְזב  מִּ ל־הַּ ה עַּ ֶׂ֖ ֲעש  ר תַּ ֶׁ֥ ה ֲאש   )לח( ְוז ֶ֕

ם: יִּ ְרָבֵֽ ין ָהעַּ ֶׁ֥ ה ב  ֶׂ֖ ֲעש  י תַּ נִִּ֔ ש  ש הַּ ב  ֶׂ֣ כ  ֙ת הַּ ר ְוא  ק  ב ֵּ֑ ה בַּ ֶׂ֣ ֲעש  ד תַּ ָחֶׂ֖ ש ָהא  ב  ֶׁ֥ כ  ת־הַּ  )לט( א 
ָשר    ד:)מ( ְועִּ ָחֵֽ ש ָהא  ב  ֶׂ֖ כ  ן לַּ ין ָיֵַּ֑֥יִּ ֶׂ֖ הִּ ת הַּ ֶׁ֥ יעִּ ְך ְרבִּ ס  ין ְונ ֶ֕ הִִּ֔ ע הַּ בַּ ֶׂ֣ י֙ת ר  ן ָכתִּ מ  ֶׁ֤ ּול ְבש  ת ָבל  ל   ן ס ֹ֜

 ֶׂ֣ ה ְלר  ה־ָלִ֔ ֲעש  ֵֽ ְסָכ֙ה תַּ ר ּוְכנִּ ק  ב ֶׁ֤ ת הַּ ְנחַּ  ם ְכמִּ יִּ ְרָבֵּ֑ ין ָהעַּ ֶׂ֣ ה ב  ֶׂ֖ ֲעש  י תַּ נִִּ֔ ש  ש הַּ ב  ֶׂ֣ כ  ֙ת הַּ ה)מא( ְוא  ֶׂ֖ ש  חַּ אִּ יח ִ֔ ָוֵֽק: יחַּ נִּ יק   לַּ
 ֶׂ֖ ל  ר א  ֶׁ֥ ב  ָמה ְלדַּ ֙ם ָשִ֔ ד ָלכ  ֶׁ֤ ָּוע  ר אִּ ָוֵּ֑ק ֲאש   ֶׂ֣י ְיק  ְפנ  ד לִּ ֶׂ֖ ל־מֹוע  ה  ח א ֵֽ תַּ ֶׁ֥ ם פ  יכ ִ֔ ת  ר ֶׂ֣ י֙ד ְלד  ת ָתמִּ ֶׁ֤ לַּ ם:)מב( ע   יָך ָשֵֽ

י:   √ ֵֽ דִּ ְכב  ש בִּ ֶׂ֖ ְקדַּ ל ְונִּ ֵּ֑ ְשָרא  ֶׂ֣י יִּ ְבנ  ָמה לִּ י ָשֶׂ֖ ֶׁ֥ ְדתִּ עַּ  )מג( ְונ 
ת־ י א  ָ֛ ְשתִּ דַּ י:)מד( ְוקִּ ֵֽ ן לִּ ֶׁ֥ ה  ַ֥ש ְלכַּ ת־ָבָנָ֛יו ֲאקַּ ֶׂ֖ ן ְוא  ֲהר ִׂ֧ ת־אַּ חַּ ְוא  ֵּ֑ ְזב  מִּ ת־הַּ ד ְוא  ֶׂ֖ ל מֹוע  ה   א ֶׁ֥

ם ל אֹל   √ ֶׂ֖ י ָלה  יתִּ ֶׁ֥ ל ְוָהיִּ ֵּ֑ ְשָרא  ֶׂ֣י יִּ ֹוְך ְבנ  י ְבתֶׂ֖ ְנתִִּ֔ כַּ  ים:ק)מה( ְוָשֶׂ֣
ָו֙ק ֱאֹלֶׂ֣    √ י ְיק  ֶׁ֤ י ֲאנִּ ֶׂ֣ ם מ  ק)מו( ְוָיְד֗עּו כִּ ָתָ֛ י א  אתִּ ִׂ֧ ר הֹוצ  ם ֲאש   ָוֶׁ֥ק ֱאֹליה ִ֔ י ְיק  ֶׂ֖ ם ֲאנִּ י ְבתֹוָכֵּ֑ ֶׂ֣ ם ְלָשְכנִּ יִּ ֶׂ֖ ְצרַּ ץ מִּ ר  ֶׁ֥ ם:קא  ֵֽ  יה 

38 Now this is that which thou shalt offer upon the altar: two lambs of the first year, day-by-day, 
continually. 39 The one lamb thou shalt offer in the morning; and the other lamb thou shalt 
offer at dusk. 40 And with the one lamb a tenth part of an Eifa of fine flour mingled with the 
fourth part of a Hin of beaten oil; and the fourth part of a Hin of wine for a drink-offering. 41 
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And the other lamb thou shalt offer at dusk, and shalt do thereto according to the meal-offering 
of the morning, and according to the drink-offering thereof, for a sweet savor, an offering made 
by fire unto the LORD. 42 It shall be a continual burnt-offering throughout your generations at 
the door of the Tent of Meeting before the LORD, where I will Meet with you, to Speak there 
unto thee. 43 And there I will Meet with the children of Israel; and (the Tent) shall be Sanctified 
by My Glory. 44 And I will Sanctify the Tent of Meeting, and the Altar; Aharon also and his sons 
will I Sanctify, to minister to Me in the priest's office. 45 And I will Dwell among the children of 
Israel, and will Be their God. 46 And they shall know that I Am the LORD their God, that Brought 
them forth out of the land of Egypt, that I may Dwell among them. I Am the LORD their God. 

Alef.  
 See Additional sources pp. ו-א  for a detailed analysis of this source.  
 Here is what MaHaRaL, Netivot Olam, Netiv HaReia has to say about Ben Pazi’s source:  

כלל גדול בתורה יותר, ר"ל מה  הוא --”את הכבש האחד תעשה בבקר“ :פזי בןומה שאמר 

 ,וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו .שהאדם עובד הש"י בתמידות הגמור והוא עבדו

 ניןשזה נאמר לע "את הכבש האחד תעשה בבוקר וגו'"ולכך אמר  .רק הוא עובדו תמידי

 ,, שתכלית המכוון שיהי' האדם עבד להקב"ההכלל בתורהדבר זה  ,קרבן תמיד שחר וערב

  .שע"י המצות הוא עובד את בוראו לגמרי ,וכל שאר התורה פירושא

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית "משום דכתיב  :הלכה כבן פזיואמר ד

 1יית המשכן,עשוכבר הזהיר לפני זה על  ",וכן תעשו"ומדשנה הכתוב לומר  "כל כליו וכן תעשו,

וכן "ולכך שנה בו לומר  .הוא העבודה ,כלל גדול בתורההוא וכפל אזהרה הזאת מפני כי דבר זה 

לחזק הדבר ביותר, כי צוואת המשכן הוא על העבודה, ומ"מ התבאר לך הדברים אלו  "תעשו

 .שהוא כלל גדול בתורהכמה גדול הוא אהבת חבירו אשר אמרנו 
Beit.  

 שמות פרק כה
יִׁם ים ַאָמַתַ֨ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣ ּו ֲא֖רֹון ֲעצ  י ֹקָמֽתֹו: )י( ְוָעשׂ֥ צִׁ ֖ ה ָוח  ֹו ְוַאָמׂ֥ יֵ֙ ָרְחבּ֔ צִׁ ה ָוח ֵ֙ ֹו ְוַאָמָּ֤ י ָאְרכּ֗ צִׁ  ָוח ֵ֜

יב: ֽ ב ָסבִׁ ׂ֥ר ָזָה֖ יו ז  יָת ָעָלָ֛ ִׂ֧ ּנּו ְוָעשִׁ ִּ֑ ֖חּוץ ְתַצפ  ת ּומִׁ יִׁ ַבׂ֥ ֹור מִׁ ב ָטהּ֔ יָתָּ֤ ֹאתֹוֵ֙ ָזָהֵ֣ פִׁ  )יא( ְוצִׁ
ב ְוָנֵַ֣תָתּ֔  ת ָזָהּ֔ ֹו ַאְרַבעֵ֙ ַטְבֹעֵ֣ ְקָת לּ֗ ת )יב( ְוָיַצֵ֣ ָחּ֔ א  ת ַעל־ַצְלעֹוֵ֙ ָהֽ י ַטָבֹעּ֗ ֵ֣ יו ּוְשת  ע ַפֲעֹמָתִּ֑ ל ַאְרַבֵ֣ ה ַע֖

ית: ֽ נִׁ ת ַעל־ ַצְל֖עֹו ַהש  יֵ֙ ַטָבֹעּ֔  ּוְשת 
ב: ם ָזָהֽ יָתׂ֥ ֹאָת֖ פִׁ ים ְוצִׁ ִּ֑ טִׁ י שִׁ ֵ֣ י ֲעצ  ֖ יָת ַבד  ׂ֥  )יג( ְוָעשִׁ
ת הָ  ל ַצְלֹעֵ֣ ת ַע֖ יםֵ֙ ַבַטָבֹעּ֔ ת־ַהַבדִׁ אָתָּ֤ א  ב  ם:)יד( ְוה  ֽ ן ָבה  ת־ָהָאֹר֖ את א  ׂ֥ ן ָלש   ָאֹרִּ֑

ּנּו: ֽ מ  רּו מִׁ ֖ א ָיס  ֹׂ֥ ים ל ִּ֑ ּו ַהַבדִׁ ְהי֖ ן יִׁ  )טו( ְבַטְבֹעתֵ֙ ָהָאֹרּ֔
יָך: ֽ ל  ן א  ֖ ת  ר א  ׂ֥ ת ֲאש  ד ּ֔ ת ָהע  ן א ֵ֚ ל־ָהָאֹרִּ֑  )טז( ְוָנַתָת֖ א 
ּה  יֵ֙ ָאְרָכּ֔ צִׁ ם ָוח ֵ֙ יִׁ ֹור ַאָמַתָּ֤ ב ָטהִּ֑ ת ָזָהֵ֣ ר  יָת ַכֹפ֖ ׂ֥ ּה:)יז( ְוָעשִׁ י ָרְחָבֽ צִׁ ֖ ה ָוח   ְוַאָמׂ֥

ת: ר  ֹות ַהַכֹפֽ ֖י ְקצׂ֥ ְשנ  ם מִׁ ה ֹאָתּ֔ ֵ֣ ְקָשהֵ֙ ַתֲעש  ב מִׁ ים ָזָהִּ֑ ֖ בִׁ ם ְכר  ַ֥יִׁ יָת ְשַנׂ֥ ָ֛  )יח( ְוָעשִׁ
ת־ ּו א  ת ַתֲעשׂ֥ ר  ן־ַהַכֹפָ֛ ה מִׁ ִּ֑ ז  ה מִׁ ָקָצ֖ ד מִׁ ָחׂ֥ ה ּוְכרּוב־א  ז ּ֔ ָקָצהֵ֙ מִׁ ד מִׁ ָחָּ֤ ּוב א  ה ְכרַ֨ ֲעש  )יט( ַוַ֠

יו:ַהכְ  ׂ֥י ְקצֹוָתֽ ים ַעל־ְשנ  ֖ בִׁ  ר 
ל־אָ  יש א  ֵ֣ ם אִׁ ֖ ת ּוְפנ יה  ר  םֵ֙ ַעל־ַהַכֹפּ֔ יה  ים ְבַכְנפ  ָּ֤ ְעָלה ֹסְככִׁ ם ְלַמּ֗ יִׁ י ְכָנַפֵ֜ י֩ם ֹפְרש ַ֨ בִׁ ּו ַהְכר  יו )כ( ְוָהיֵ֣ ִּ֑ חִׁ

ים: ֽ בִׁ ׂ֥י ַהְכר  ּו ְפנ  ְהי֖ ת יִׁ ר  ל־ַהַכֹפּ֔  א 
ת ַעל־ָהָארֹ֖  ר  ת־ַהַכֹפָ֛ יָך:)כא( ְוָנַתָתִׂ֧ א  ֽ ל  ן א  ֖ ת  ר א  ׂ֥ ת ֲאש  ד ּ֔ ע  ת־ָהֵ֣ ןֵ֙ א  ת  ן תִׁ ָאֹרּ֔ ל־ָהֵ֣ ְעָלה ְוא  ְלָמִּ֑  ן מִׁ

ֹון ָהע  )כב(  ר ַעל־ֲארֵ֣ ֖ ים ֲאש  בִּׁ֔ ֵ֣י ַהְכר  יןֵ֙ ְשנ  ב  ת מִׁ ר  ל ַהַכֹפּ֗ ַעֵ֣ ְתָךֵ֜ מ  י אִׁ ַבְרתִַׁ֨ י ְלָךָ֘ ָש֒ם ְודִׁ ֵ֣ תְונֹוַעְדתִׁ ִּ֑  ד 

ל ָ֛ה אֹוְתָ֖ך א  ר ֲאַצּו  ִׂ֧ ת ָכל־ֲאש  ֵ֣ ל:א  ֽ ְשָרא  ׂ֥י יִׁ  ־ְבנ 

                                                           
  כה פרק שמות 1
ׂשּו( ח) ָ֥ י ְוע  ֖ ש לִׁ ְקָדִּ֑ י מִׁ ֖ ם ְוָשַכְנתִׁ  :ְבתֹוָכֽ
ל( ט) ר ְכֹכּ֗ ָּ֤ יֵ֙  ֲאש  ה ֲאנִׁ ֵ֣ ת אֹוְתָךּ֔  ַמְרא  ית א ֵ֚ ֵ֣ ן ַתְבנִׁ ְשָכּ֔ ת ַהמִׁ ֖ ית ְוא  ֵ֣ יו ַתְבנִׁ ָלִּ֑ ן ָכל־כ  ֖ ּו ְוכ  ֲעׂשֽׂ  :תַּ
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 רש"י שמות פרק כה פסוק כב 
כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שאבא  -)כב( ונועדתי 

 שם לדבר אליך:
Whereas in Chapt. 25, what is being discussed is the construction of the various 
artifacts of the Mishkan, with the mention of God Speaking from atop the Aron as 
simply a detail that justifies the placing of the Eidut within, in Chapt. 29, God is 
Defining the entire purpose of the Mishkan itself, i.e., that He Intends to Guide the 
Jews from the center of the encampment. As such, His Speaking from the Kaporet 
is not simply a technical detail, but the essence of His Kingship over the Jewish 
people.  

Gimel.  
1.  The order of the verse appears to be reversed, i.e., first God will Sanctify the Mishkan with 

his Presence, and only afterwards, if He so Wishes, will He Speak to Moshe from atop the 
Kaporet. Therefore, the interpretation of “BeChevodi” meaning “BeMechubadai” is made, 
since the deaths of Nadav and Avihu take place during the dedication of the Mishkan (VaYikra 
10), but after the Divine Presence, in the form of the “Cloud,” has already descended upon 
the Mishkan (Shemot 40:34).  

2.  The general idea intertwined within the “Al Tikrei” construct is that the Peshat sometimes 
serves as a foil for the Derash that lies just beneath the surface. And when as aspect of the 
Peshat does not ring true, in the words of RaShI, “the verse cries out, ‘Interpret me!’” 

3.  The parallelism suggested by HaKetav VeHaKabbala: 
  “VeNikdash BeChevodi”—My Own Glory will be the means of the sanctification. 
    HaShem directly. 

     “VeNikdash BeMechubadai”—Nadav and Avihu, My glorified ones, will be the means of 
the sanctification.  

   people close to HaShem, i.e., HaShem indirectly.  
“BeBeit Tefillati”—My House of Prayer. 
   HaShem directly.  
“VeAni Tefilati Lecha”—people will pray to HaShem 
   HaShem indirectly.  

Daled.  
1.  Not only will HaShem Serve as the God of the Jews by Dwelling in their midst, but since God 

Is Incorporeal, it is possible that He would Do so without being observed. Comes v. 46 to 
state that not only will this be the case objectively, but that the Jewish people will be well-
aware of what God Is Doing.  

2.   
 שמות פרק יד

 ִ֔ ְצרַּ ת־מִּ ֙ל א  ְשָרא  ְַ֥רא יִּ ֶׁ֤ ם וַּיַּ יִּ ְצָרֵּ֑ ֶׂ֣ד מִּ יַּ ל מִּ ֶׂ֖ ְשָרא  ת־יִּ ּוא א  הָ֛ ֹום הַּ יֶׁ֥ ק בַּ ָוֹ֜ ע ְיק  ֹושַּ ם:)ל( וַּי  ָיֵֽ ת הַּ ֶׁ֥ ל־ְשפַּ ת עַּ ֶׂ֖ ם מ   יִּ
The Jews were saved from the Egyptians and saw the dead Egyptians, but they did not 
directly know that it was God Who had Made this happen.  

צְ  ָו֙ק ְבמִּ ה ְיק  ר ָעָשֶׁ֤ ה ֲאש   ְגד ָל֗ ָיֶׂ֣ד הַּ ת־הַּ ל א  ְשָרא ֹ֜ ְרא יִּ ֹו:)לא( וַּיַּ  ְבדֵֽ ה עַּ ֶׂ֖ ש  ק ּוְבמ  ָוִ֔ יק  ֵֽ ינּ֙ו בַּ ֙ ֲאמִּ ַ֥יַּ ֵֽ ָוֵּ֑ק וַּ ת־ְיק  ם א  ּו ָהָעֶׂ֖ יְראֶׁ֥ ֵֽ ם וַּיִּ יִּ ִ֔  רַּ
Despite HaShem’s Incorporeality, they recognized HaShem’s Hand in what had saved them.  

Heh.  
  .א1

ֶׁ֣  כח,ח הּו ִממֶׁ ֵׂ֖ ֲעש  ַֽ יו ְכמ  לָָּ֔ ר עָּ ֶׁ֣ תוֹ֙ ֲאשֶׁ ב ֲאֻפדָּ שֶׁ ֵ֤ ֶ֑ה ְוח  ְהיֶׁ ַֽר׃ ּנּו ִיַֽ ְשזָּ ש מָּ ַ֥ י ְוש  ִנֵׂ֖ ת שָּ ע  ַ֥ ן ְותול  ָ֛ מָּ ְרגָּ ת ְוא  לֶׁ ֵ֧ ב ְתכ   זָּהָָּ֗
 

ד כח,ו פ ֶ֑ א  ַֽ ת־הָּ ּו אֶׁ שֵׂ֖ ב ְועָּ הָּ ת ְתכ    זָָּ֠ ןלֶׁ מָָּ֜ ְרגָּ ב׃ ְוא  ַֽ ש  ה ח  ַ֥ ֲעש  ַֽ ֵׂ֖ר מ  ְשזָּ ש מָּ ַ֥ י ְוש  ִנָ֛ ת שָּ ע  ֵ֧  תול 
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ש׃ כח,ה ַֽ ש  ת־ה  י ְואֶׁ ִנֵׂ֖ שָּ ת ה  ע  ַ֥ ת־תול  ן ְואֶׁ ֶ֑ מָּ ְרגָּ א  ַֽ ת־הָּ ת ְואֶׁ לֶׁ ֵׂ֖ ְתכ  ת־ה  ב ְואֶׁ הָָּ֔ זָּ ת־ה  ּו אֶׁ םֹ֙ ִיְקחֶׁ֣  ְוה 

 

ִליָשא ְגדֹוָלה  ֵרׁש  ְתְּ֠  ֵגֵּ֜

 

ִנים כח,כא ֲאבָּ ַֽ הָּ ָּ  ְוָ֠ ין ְהיֶָׁ֜ לִתַֽ ָ֛ א  י־ִיְשרָּ ַֽ ת ְבנ  ל־ְשמ ֵ֧ יש ע  םֹ֙ ִאֶׁ֣ י חותָּ ֵ֤ ם ִפתּוח  ֶ֑ תָּ ל־ְשמ  ה ע  ֵׂ֖ ְשר  ים עֶׁ ַ֥ ָּ  ְשת  ין ְהיֶֶׁ֕ ו ִתַֽ ל־ְשמָ֔ ע 

ט׃ בֶׁ ַֽ ר שָּ ֵׂ֖ שָּ ַ֥י עָּ  ִלְשנ 
With respect to the Cheishev, suspended from the Eifod (v. 8), the main component was the 
gold, with all other materials playing comparatively minor roles.  
In the Eifod itself (v. 6) gold plays a more equal role with blue and purple, similar to each of 
the stones of the Choshen (v. 21.) 

 In v. 5, the Telisha Gedola—Geiresh construct is absent because they are not assembling .ב
anything; just gathering together the raw materials in order to be able to assemble with the 
time came.  

2.   

יו  כח,לג ל־שּולָָּ֗ יתָּ ע  ִשֶׁ֣ נ יֹ֙ ְועָּ ןֹ֙  ִרמ  מָּ ְרגָּ ת ְוא  לֶׁ ֵ֤ ֵׂ֖  ְתכ  ל־שּולָּ י ע  ִנָ֔ ת שָּ ע  ֶׁ֣ בְותול  ָ֛ ַ֥י זָּהָּ נ  ֲעמ  ַֽ יב ּופ  ִבֶ֑ יב׃ יו סָּ ִבַֽ ֵׂ֖ם סָּ    ְבתוכָּ

 

ְׁשָטא   א  פַּ ְדָמָ֨  קַּ

Pashta is introduced by a word and introduces what comes afterwards. In the case of v. 33, 
the word “Rimonai” stands alone, and therefore the note should be defined as a Kadma. 

3.   

ם כח,מג ֶׁ֣ אָּ יו ְבב  נָָּ֜ ל־בָּ ן ְוע  ֲהר   ַֽ ל־א  יּוּ֩ ע  ת ׀ ְוהָּ ֶׁ֣ ר  ח ֹ֙ ְלשָּ ִמְזב   ל־ה  ם אֶׁ ֵ֤ ו ְבִגְשתָּ ד אֶׁ֣ ל מוע ָ֗ הֶׁ ל־א ֶׁ֣ ן  אֶׁ ו ֵׂ֖ ּו עָּ א־ִיְשאַ֥ ש ְול ַֽ דֶׁ ק ָ֔ ב 

תּו  ֶ֑ מ  ת עוָּ ַ֥ וֻחק  ם לֵׂ֖ ָ֛ יו׃ ולָּ ַֽ ֲחרָּ ַֽ ו א   ּוְלז ְרעַ֥

 

ם  ל,כא ָ֛ ק־עולָּ ם חָּ ֵ֧ הֶׁ ה לָּ ְיתָּ  ַֽ תּו ְוהָּ א יָֻּמֶ֑ ם ְול ֶׁ֣ ֵׂ֖ יהֶׁ ְגל  ם ְור  ַ֥ יהֶׁ ּו ְיד  ֲחצָ֛ ַֽ וְורָּ ו ּוְלז ְרעֵׂ֖ ם׃ לַ֥ ַֽ תָּ ר   ְלד ַֽ

Because of the word “Acharav” at the end of v. 43, “Lo” can be separated from what follows.  
However, in the case of v. 21, where no word comparable to “Acharav” is used, “Lo” must be 
attached to “U’LeZaro” in order to demonstrate that these rules apply to Kohanim serving in 
the Mishkan/Beit HaMikdash for time immemorial.  

 


