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 שמות פרק כט
ם  ָ֖ ש ֹאתָּ ֶׂ֥ ם ְלַקד  ֶ֛ ה  ה לָּ ֶׂ֥ ר־ַתֲעש  ֶֽׁ ר ֲאש  בָָּ֜ ה ַהדָּ ם:)א( ְוז ֶ֨ ם ְשַנִַָ֖֖ים ְתִמיִמֶֽׁ יִלֶׂ֥ ר ְוא  ֶ֛ קָּ ן־בָּ ד ב  ָ֧ חָּ ר א  ַקח ַפֵ֣ י ְלְ֠ ן ִלִ֑ ֵ֣  ְלַכה 

ים תַ  ת ִחִטָ֖ ל  ן ֹסֶׂ֥ מ  ִ֑ ים ַבשָּ ִחֵ֣ ֹות ְמשֻׁ י ַמצָ֖ ֶׂ֥ ן ּוְרִקיק  מ  ת ַבש ֶּׁ֔ ת ַמֹצ֙ת ְבלּולֵ֣ ֹות ְוַחלֹּ֤ ם ַמצּ֗ ח  ֵ֣ ם:)ב( ְול  ֶֽׁ ה ֹאתָּ ֶׂ֥  ֲעש 
חֶָּּׁ֔  ל א  ֙ם ַעל־ַסֵ֣ ֹּ֤ אֹותָּ ם:)ג( ְונַָּתתָּ יִלֶֽׁ א  ֶׂ֥י הָּ ת ְשנ  ָ֖ ר ְוא  ת־ַהפֶָּּׁ֔ ל ְוא ֶ֨ ִ֑ ם ַבסָּ ָ֖ ֶׂ֥ ֹאתָּ  ד ְוִהְקַרְבתָּ

ִים: ֶֽׁ ם ַבמָּ ָ֖ ֶׂ֥ ֹאתָּ ַחְצתָּ ד ְורָּ ִ֑ ל מֹוע  ה  ַתח ֹאֵ֣ ָ֖ ל־פ  יב א  י֙ו ַתְקִרֶּׁ֔ נָּ ת־בָּ ן ְוא  ת־ַאֲהֹרֹּ֤  )ד( ְוא 
ת־ַהכֹֻׁתֶּׁ֔  ת־ַאֲהֹר֙ן א  ֶֽׁ ֹּ֤ א  ים ְוִהְלַבְשתָּ ִדּ֗ ת־ַהְבגָּ ֵ֣ א  ַקְחתָּ ב )ה( ְולָּ ש  ָ֖ ֹו ְבח  ֵ֣ לֶּׁ֔ ַפְדתָּ ן ְואָּ ש  ת־ ַהֹחִ֑ ד ְוא  ֹפָ֖ א  ת־הָּ ד ְוא  ֹפֶּׁ֔ א  יל הָּ ֙ת ְמִעֵ֣ נ ת ְוא 

ד: ֹפֶֽׁ א   הָּ
ת: פ  ֶֽׁ ש ַעל־ַהִמְצנָּ ד  ַ֖ז ר ַהֹקָ֖ ֶׂ֥ ת־נ  ֶ֛ א  ֹו ְונַָּתתָּ ת ַעל־רֹאשִ֑ ָ֖פ  ֶׂ֥ ַהִמְצנ   )ו( ְוַשְמתָּ

ָ֖ ַעל־ ה ְויַָּצְקתָּ ן ַהִמְשחֶָּּׁ֔ מ  ֵ֣ ת־ש  ֙ א  ַקְחתָּ ֶֽׁ ֹו:)ז( ְולָּ ָ֖ ֹאתֶֽׁ ַשְחתָּ ֹו ּומָּ  רֹאשִ֑
ת: ֹנֶֽׁ ם כֻׁתֳּ ָ֖ יב ְוִהְלַבְשתָּ ָ֖יו ַתְקִרִ֑ נָּ ת־בָּ  )ח( ְוא 

ת ע ַקֵ֣ ָ֖ה ְלחֻׁ נָּ ם ְכהֻׁ ֶ֛ ה  ה לָּ ֶׂ֥ ְיתָּ ת ְוהָּ ֹעֶּׁ֔ ֙ם ִמְגבָּ ה  ֹּ֤ לָּ ַבְשתָּ יו ְוחָּ נָּּ֗ ן ּובָּ ט ַאֲהֹרֵ֣ ם ַאְבנ ָ֜ ָּ֩ ֹאתֶָּ֨ ַגְרתָּ ן ְוַיד־בָּ )ט( ְוחָּ ֶׂ֥ ַיֶֽׁד־ַאֲהֹרָ֖ אתָּ ִ֑ם ּוִמל  יו:ֹולָּ ֶֽׁ  נָּ
ר: ֶֽׁ אש ַהפָּ ֶֹׂ֥ ם ַעל־ר ָ֖ יה  ת־ְיד  ֶ֛יו א  נָּ ן ּובָּ ְך ַאֲהֹרָ֧ ַמֶ֨ ד ְוסָּ ִ֑ ל מֹוע  ה  ָ֖י ֹאֵ֣ ר ִלְפנ  ת־ַהפֶָּּׁ֔ ֙ א   )י( ְוִהְקַרְבתָּ

ד: ֶֽׁ ל מֹוע  ה  ַתח ֹאֶׂ֥ ָ֖ ִ֑ק פ  ֵ֣י ְיֹקוָּ ר ִלְפנ  ָ֖ ת־ַהפָּ ֶׂ֥ א  ַחְטתָּ  )יא( ְושָּ
ה ַעל־ַקְרֹנֶׂ֥  ֶ֛ ר ְונַָּתתָּ ם ַהפֶָּּׁ֔ ֙ ִמַדֵ֣ ַקְחתָּ ֶֽׁ ַח:)יב( ְולָּ ֶֽׁ ֹוד ַהִמְזב  ל־ְיסָ֖ ְך א  ם ִתְשֹפֶּׁ֔ ֵ֣ ל־ַהדָּ ת־כָּ ָך ְוא  ִ֑ ע  ְצבָּ ַח ְבא  ָ֖  ת ַהִמְזב 

ֹיֶּׁ֔  י ַהְכלָּ ֵ֣ ֙ת ְשת  ד ְוא  ב ֶּׁ֔ ֙ת ַעל־ַהכָּ ר  ֙ ת ַהֹית  ֒ב ְוא ּ֗ ר  ת־ַהק  ה א  ֵ֣ ְמַכס  ֘ב ַהֶֽׁ ל  ל־ַהח  ת־כָּ ֶֽׁ ַקְחתָּּ֗ א  ֶֽׁ ן )יג( ְולָּ ִ֑ יה  ר ֲעל  ֵ֣ ב ֲאש  ל  ָ֖ ת־ ַהח  ת ְוא 

ה:וְ  חָּ ֶֽׁ ָ֖ ַהִמְזב   ִהְקַטְרתָּ
ּוא: את הֶֽׁ ָ֖ ִ֑ה ַחטָּ ַמֲחנ  ּוץ ַלֶֽׁ ש ִמחָ֖ א ֶּׁ֔ ף בָּ ֹו ִתְשֹרֵ֣ ת־ִפְרשֶּׁ֔ ֹו ְוא  ת־ֹערֵ֣ ֙ר ְוא  ר ַהפָּ ת־ְבַשֹּ֤  )יד( ְוא 

ִיל: ֶֽׁ אָּ אש הָּ ֶֹׂ֥ ם ַעל־ר ָ֖ יה  ת־ְיד  ֶ֛יו א  נָּ ן ּובָּ ּו ַאֲהֹרָ֧ ְמכָ֜ ח ְוסֶָּ֨ ִ֑ ד ִתקָּ ָ֖ חָּ א  ִיל הָּ ַאֶׂ֥ ת־הָּ  )טו( ְוא 
יב:)טז( ְושָּ  ִבֶֽׁ ַח סָּ ָ֖ ֶׂ֥ ַעל־ַהִמְזב  ַרְקתָּ ֹו ְוזָּ מֶּׁ֔ ת־דָּ ֙ א  ַקְחתָּ ֶֽׁ ִיל ְולָּ ִ֑ אָּ ת־הָּ ָ֖ א   ַחְטתָּ

ֹו: יו ְוַעל־רֹאשֶֽׁ ָ֖ חָּ ֶׂ֥ ַעל־ְנתָּ יו ְונַָּתתָּ עֶָּּׁ֔ ֹּ֤ ִקְרבֹ֙ו ּוְכרָּ ַחְצתָּ יו ְורָּ ִ֑ חָּ ַח ִלְנתָּ ָ֖ ִיל ְתַנת  ַאֶּׁ֔ ת־הָּ  )יז( ְוא ֶ֨
ִי֙ל ַהִמזְ  ַא֙ ל־הָּ ת־כָּ ֹּ֤ א  ּוא:)יח( ְוִהְקַטְרתָּ ָ֖ק הֶֽׁ ה ַליֹקוָּ ֶׂ֥ ֹוַח ִאש  יַח ִניחֶּׁ֔ ֵ֣ ִ֑ק ר  יֹקוָּ ּוא ַלֶֽׁ ה הָ֖ ֶׂ֥ ה ֹעלָּ חָּ  ב ֶּׁ֔

ִיל: ֶֽׁ אָּ אש הָּ ֶֹׂ֥ ם ַעל־ר ָ֖ יה  ת־ְיד  ֶ֛יו א  נָּ ן ּובָּ ְך ַאֲהֹרָ֧ ַמֶ֨ י ְוסָּ ִנִ֑ ִיל ַהש  ַאֵ֣ ת הָּ ָ֖ ַקְחתֶָּּׁ֔ א  ֵ֣  )יט( ְולָּ
ה ַעל־ְת  ַתתָָּּ֡ ֶֽׁ מֹ֙ו ְונָּ ֹּ֤ ִמדָּ ַקְחתָּ ִיל ְולָּ ַאּ֗ ת־הָּ ֵ֣ א  ַחְטתָּ ית ְוַעל־)כ( ְושָּ ִנֶּׁ֔ ֙ם ַהְימָּ ן יָּדָּ ה  ית ְוַעל־ֹבֹּ֤ ִנֶּׁ֔ י֙ו ַהְימָּ נָּ ן בָּ ז  ּוְך ֹאֹּ֤ ן ְוַעל־ְתנֶ֨ ן ַאֲהֹרָ֜ ז  נּוְךָּ֩ ֹאֶ֨

יב: ִבֶֽׁ ַח סָּ ָ֖ ם ַעל־ַהִמְזב  ֶ֛ ת־ַהדָּ ָ֧ א  ַרְקתָּ ית ְוזָּ ִנִ֑ ָ֖ם ַהְימָּ ן ַרְגלָּ ה   ֹבֶׂ֥
מ   ֵ֣ ַח֘ ּוִמש  ל־ַהִמְזב  ר ַעֶֽׁ ֶׂ֥ ם ֲאש  ַקְחתָָּּ֞ ִמן־ַהדֶָּ֨ ֹו )כא( ְולָּ ָ֖יו ִאתִ֑ נָּ י בָּ ֶׂ֥ ֶ֛יו ְוַעל־ִבְגד  נָּ יו ְוַעל־בָּ דֶָּּׁ֔ ל־ַאֲהֹר֙ן ְוַעל־ְבגָּ ֹּ֤ ַעֶֽׁ יתָּ ֒ה ְוִהז  ן ַהִמְשחָּ

ֹו: ָ֖יו ִאתֶֽׁ נָּ י בָּ ֶׂ֥ ֶ֛יו ּוִבְגד  נָּ יו ּובָּ דֶָּּׁ֔ ש הּו֙א ּוְבגָּ ַדֶׂ֥  ְוקָּ
ה א   ֵ֣ ְמַכס  ב׀ ַהֶֽׁ ל  ֵ֣ ת־ַהח  ה ְוא  ַאְליָָּ֜ ֶֽׁ ב ְוהָּ ל  ַאִיל ַהח ֶ֨ ֵ֣ ִמן־הְָּ֠ ַקְחתָּ ֙ב )כב( ְולָּ ל  ת־ַהח ֙ ת ְוא  ֹיּ֗ י ַהְכלָּ ֵ֣ ת׀ ְשת  ֵ֣ ֙ד ְוא  ב  ת ַהכָּ ר  ֹּ֤ ת ֹית  ב ְוא ֶ֨ ר  ת־ַהק ּ֗

ּוא: ים הֶֽׁ ִאָ֖ יל ִמלֻׁ ֶׂ֥ י א  ין ִכֶ֛ ִמִ֑ ֹוק ַהיָּ ת שֵ֣ ָ֖ ן ְוא  יה ֶּׁ֔ ר ֲעל  ֵ֣  ֲאש 
ֹות  ד ִמַס֙ל ַהַמצֶּׁ֔ ִ֑ חָּ יק א  ִקֵ֣ ת ְורָּ ן ַאַחָ֖ מ  ֶ֛ ם ש  ח  ֶׂ֥ ת ל  ַחַלֶ֨ ת ְוֶֽׁ ם ַאַחּ֗ ח  ר ל ָ֜ ֶֽׁק:)כג( ְוִכַכֶ֨ ֶׂ֥י ְיֹקוָּ ר ִלְפנ  ָ֖  ֲאש 

ֶֽׁק: ֶׂ֥י ְיֹקוָּ ה ִלְפנ  ָ֖ ם ְתנּופָּ ֶ֛ ֶׂ֥ ֹאתָּ ַנְפתָּ ִ֑יו ְוה  נָּ י בָּ ֵ֣ ל ַכפ  ן ְוַעָ֖ י ַאֲהֹרֶּׁ֔ ֵ֣ ל ַכפ  ל ַעַ֚ ֵ֣ ַהֹכֶּׁ֔  )כד( ְוַשְמתָּ
ֵ֣י  יַח ִני֙חֹוַח֙ ִלְפנ  ֹּ֤ ה ְלר  ִ֑ ֹעלָּ ה ַעל־הָּ חָּ ָ֖ ֶׂ֥ ַהִמְזב  ם ְוִהְקַטְרתָּ ֙ם ִמיָּדֶָּּׁ֔ ֹּ֤ ֹאתָּ ַקְחתָּ ֶֽׁק:)כה( ְולָּ ּוא ַליֹקוָּ ה הָ֖ ֶׂ֥ ק ִאש   ְיֹקוֶָּּׁ֔

ִ֑ק ְוהָּ  ֵ֣י ְיֹקוָּ ה ִלְפנ  ָ֖ ֹו ְתנּופָּ ֶׂ֥ ֹאתֶ֛ ַנְפתָּ ן ְוה  ר ְלַאֲהֹרֶּׁ֔ ֵ֣ ִאי֙ם ֲאש  יל ַהִמלֻׁ ֹּ֤ א  ה מ  ז ּ֗ חָּ ֶֽׁ ת־ה  ֵ֣ א  ַקְחתָּ ה:)כו( ְולָּ ֶֽׁ נָּ ֶׂ֥ה ְלָךָ֖ ְלמָּ  יָּ
ֹוק  ֙ת שֵ֣ ה ְוא  ֵ֣ה ַהְתנּופָּּ֗ ת׀ ֲחז  ֵ֣ ר )כז( ְוִקַדְשתָָּּ֞ א  ֶׂ֥ ֲאש  ן ּומ  ר ְלַאֲהֹרָ֖ ֶׂ֥ ֲאש  ים מ  ִאֶּׁ֔ י֙ל ַהִמלֻׁ א  ם מ  ִ֑ ר הּורָּ ֵ֣ ר הּוַנַָ֖֖ף ַוֲאש  ֶׂ֥ ה ֲאש  ַהְתרּומֶָּּׁ֔

יו: ֶֽׁ נָּ  ְלבָּ
 ֹּ֤ א  ה מ  ה ִיְהי ֶ֨ ּוא ּוְתרּומָָּּ֞ ה הִ֑ ָ֖ י ְתרּומָּ ל ִכֶׂ֥ א ֶּׁ֔ ֵ֣י ִיְשרָּ ֙ת ְבנ  א  ם מ  ק־עֹולָּּ֗ יו ְלחָּ נָָּ֜ ן ּוְלבָּ יָּהָּ֩ ְלַאֲהֹרֶ֨ י־ ִיְשרָּ )כח( ְוהָּ ֶֽׁ י ת ְבנ  ֵ֣ ֙ל ִמִזְבח  א 

ֶֽׁק: ם ַליֹקוָּ ָ֖ תָּ ם ְתרּומָּ יה ֶּׁ֔  ַשְלמ 
ם: ֶֽׁ ת־יָּדָּ ם א  ָ֖ א־בָּ ם ּוְלַמל  ה ֶּׁ֔ ה בָּ ֵ֣ ְשחָּ יו ְלמָּ ִ֑ ָ֖יו ַאֲחרָּ נָּ ּו ְלבָּ ן ִיְהיֶׂ֥ ר ְלַאֲהֹרֶּׁ֔ ֵ֣ ֙ש ֲאש  ד  י ַהֹקֶ֨ ֹּ֤  )כט( ּוִבְגד 

ר יָּ  ֶׂ֥ ִ֑יו ֲאש  נָּ יו ִמבָּ ָ֖ ן ַתְחתָּ ֶ֛ ם ַהֹכה  ָ֧ שָּ ים ִיְלבָּ ת יִָּמּ֗ ש:)ל( ִשְבַעֵ֣ ד  ת ַבֹקֶֽׁ ֶׂ֥ ר  ד ְלשָּ ָ֖ ל מֹוע  ה  ל־ֹאֶׂ֥ א א  ֶֹ֛  ב
ש: ֹדֶֽׁ ם קָּ ֹקֶׂ֥ ֹו ְבמָּ רָ֖ ת־ְבשָּ ֶׂ֥ א  ח ּוִבַשְלתָּ ִ֑ ים ִתקָּ ִאָ֖ יל ַהִמלֻׁ ֶׂ֥ ת א  ֶ֛  )לא( ְוא 

ד: ֶֽׁ ל מֹוע  ה  ַתח ֹאֶׂ֥ ָ֖ ל פ  ִ֑ ר ַבסָּ ֵ֣ ם ֲאש  ח  ָ֖ ת־ַהל  ִיל ְוא  ַאֶּׁ֔ ר הָּ ת־ְבַשֵ֣ נָּי֙ו א  ן ּובָּ ל ַאֲהֹרֹּ֤ ַכֶ֨  )לב( ְואָּ
ם:)לג( וְ  ֶֽׁ ש ה  ד  ֶׂ֥ר לֹא־יֹאַכָ֖ל ִכי־ֹקֶׂ֥ ם ְוזָּ ִ֑ ש ֹאתָּ ֵ֣ ם ְלַקד  ָ֖ ת־יָּדָּ א א  ֶׂ֥ ם ְלַמל  ה ֶּׁ֔ ר בָּ ר כַֻׁפֵ֣ ֵ֣ ֙ם ֲאש  ּו ֹאתָּ ְכלֹּ֤  אָּ

 ָ֖ כ  א י אָּ ֶֹׂ֥ ש ל א ֶּׁ֔ ֙ר בָּ ת־ַהנֹותָּ ֹּ֤ א  ַרְפתָּ ר ְושָּ ק  ם ַעד־ַהֹבִ֑ ח  ָ֖ ים ּוִמן־ַהל  ִאֶ֛ ר ַהִמלֻׁ ר ִמְבַשָ֧ ִאם־ִיּוָּת ָּ֞ ּוא:ל ִכי־ ֹקֶׂ֥ )לד( ְוֶֽׁ ש הֶֽׁ  ד 
ם: ֶֽׁ א יָּדָּ ֶׂ֥ ים ְתַמל  ת יִָּמָ֖ כָּה ִשְבַעֶׂ֥ ִ֑ יִתי ֹאתָּ ר־ִצִּוָ֖ ל ֲאש  כָּה ְכֹכֶׂ֥ י֙ו כֶָּּׁ֔ נָּ ן ּוְלבָּ יתָּ ְלַאֲהֹרֹּ֤ ִשָ֜  )לה( ְועָּ

 ֶׂ֥ ַשְחתָּ ֶֽׁ יו ּומָּ ִ֑ לָּ ְרָךָ֖ עָּ ַח ְבַכפ  ֙ ַעל־ַהִמְזב ֶּׁ֔ אתָּ ים ְוִחט  ִרֶּׁ֔ ה ַליֹו֙ם ַעל־ַהִכפֻׁ ֹּ֤ את ַתֲעש  ר ַחטָָּ֜ ֹו:)לו( ּוַפֶ֨ ֹו ְלַקְדשֶֽׁ   ֹאתָ֖
ל־הַ  ים כָּ ִשֶּׁ֔ דָּ ֶֽׁ ש קָּ ד  ַח֙ ֹקֵ֣ ֹּ֤ה ַהִמְזב ֙ יָּ ֹו ְוהָּ ָ֖ ֹאתִ֑ ַח ְוִקַדְשתָּ ֙ר ַעל־ַהִמְזב ֶּׁ֔ ים ְתַכפ  ת יִָּמּ֗ ש: ס)לז( ִשְבַעֵ֣ ֶֽׁ ַח ִיְקדָּ ָ֖ ַע ַבִמְזב  ֶׂ֥  ֹנג 

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=612
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חַ )לח(     √ ִ֑ ה ַעל־ַהִמְזב  ָ֖ ר ַתֲעש  ֶׂ֥ ה ֲאש  יד: ְוז ֶ֕ ִמֶֽׁ ֹום תָּ ֶ֛ה ְשַנִֶַׂ֥֖ים ַליָ֖ נָּ י־שָּ ֶֽׁ ים ְבנ  ִשָ֧  ְכבָּ

ִים: ֶֽׁ ַעְרבָּ ין הָּ ֶׂ֥ ה ב  ָ֖ י ַתֲעש  ִנֶּׁ֔ ש ַהש  ֵ֣ב  ֙ת ַהכ  ר ְוא  ק  ה ַבֹבִ֑ ֵ֣ ד ַתֲעש  ָ֖ חָּ א  ש הָּ ֶׂ֥ב  ת־ַהכ   )לט( א 
ְך ְרִביִעֶׂ֥    √ ס  ין ְונ ֶ֕ ַבע ַהִהֶּׁ֔ ֵ֣ ִתי֙ת ר  ן כָּ מ  ֹּ֤ ּול ְבש  לֶ֨ ת בָּ ל  ן ֹסָ֜ ֹרֶ֨ ד:)מ( ְוִעשָּ ֶֽׁ חָּ א  ש הָּ ָ֖ב  ִִַ֑֖ין ַלכ  ין יָּ  ת ַהִהָ֖

 ֵ֣ ה ְלר  ה־לֶָּּׁ֔ ֲעש  ֙ה ַתֶֽׁ ר ּוְכִנְסכָּ ק  ת ַהֹבֹּ֤ ִים ְכִמְנַחֶ֨ ִ֑ ַעְרבָּ ין הָּ ֵ֣ ה ב  ָ֖ י ַתֲעש  ִנֶּׁ֔ ש ַהש  ֵ֣ב  ֙ת ַהכ  ֶֽׁק:)מא( ְוא  ה ַליֹקוָּ ָ֖ ַח ִאש   יַח ִניֹחֶּׁ֔
√    ָ֖ ל־מֹוע  ה  ַתח ֹאֶֽׁ ֶׂ֥ ם פ  יכ ֶּׁ֔ ת  ִמי֙ד ְלֹדֹרֵ֣ ת תָּ ִ֑ק )מב( ֹעַלֹּ֤ ֵ֣י ְיֹקוָּ ם:ד ִלְפנ  ֶֽׁ יָך שָּ ָ֖ ל  ר א  ֶׂ֥ ה ְלַדב  מָּ ֙ם שֶָּּׁ֔ כ  ד לָּ ֹּ֤ ע  ר ִאּוָּ  ֲאש ֶ֨

י: )מג(   √ ש ִבְכֹבִדֶֽׁ ל ְוִנְקַדָ֖ ִ֑ א  ֵ֣י ִיְשרָּ ה ִלְבנ  מָּ ָ֖ י שָּ  ְוֹנַעְדִתֶׂ֥

ֶ֛יו אֲ  )מד(   √ נָּ ת־בָּ ן ְוא  ת־ַאֲהֹרָ֧ ַח ְוא  ִ֑ ת־ַהִמְזב  ד ְוא  ָ֖ ל מֹוע  ה  ת־ֹאֶׂ֥ י א  י:ְוִקַדְשִתֶ֛ ן ִלֶֽׁ ֶׂ֥ ש ְלַכה  ָ֖  ַקד 

אל)מה(    √ ם ל  ָ֖ ה  יִתי לָּ ִיֶׂ֥ ל ְוהָּ ִ֑ א  ֵ֣י ִיְשרָּ ֹוְך ְבנ  י ְבתָ֖ ַכְנִתֶּׁ֔ ֵ֣  ים:קְושָּ

י ְיֹקוָּ֙ק ֱאלֵ֣  )מו(   √ י ֲאִנֹּ֤ ּו ִכֵ֣ ֶׂ֥ק ֱאלקְויְָּדעּ֗ י ְיֹקוָּ ִ֑ם ֲאִנָ֖ י ְבתֹוכָּ ְכִנֵ֣ ִים ְלשָּ ץ ִמְצַרָ֖ ר  ֶׂ֥ א  ם מ  ֶ֛ אִתי ֹאתָּ ָ֧ ר הֹוצ  ם ֲאש ֶ֨ םקיה ֶּׁ֔ ֶֽׁ     : פיה 

Alef.  

1.  a) Shemot 29:42-3 parallels Ibid. 25:22.  

 b) ibid. 29:44 parallels ibid. 1-37. 

 c) Ibid. 45 parallels Ibid. 25:8. 

 d) Ibid. 29:46 parallels Ibid. 20:2 and 25:8. 

 (Something that mitigates against these verses serving as a final summary is the 

fact that Ibid. 30:1-10 discusses a new artifact, i.e., the Incense Altar. Do the 

verses therefore suggest that this artifact is somehow not of a piece with the 

rest of the Mishkan and the priestly garments?) 

2.   

 במדבר פרק ה
ם  ֲחנ יה ֶּׁ֔ ת־ַמֵ֣ א ְיַטְמאּ֙ו א  ֹֹּ֤ ּום ְול ָ֖ה ְתַשְלחִ֑ ַמֲחנ  ּוץ ַלֶֽׁ ל־ִמחֶׂ֥ חּו א  ֙ה ְתַשל ֶּׁ֔ בָּ ר ַעד־ְנק  ֹּ֤ כָּ ם)ג( ִמזָּ ֶֽׁ ן ְבתֹוכָּ ֶׂ֥ י ֹשכ  ר ֲאִנָ֖ ֶׂ֥  :ֲאש 

In order to justify sending those suffering from Tzora’at outside of the camp when it is 

located in the wilderness, and therefore exposing these individuals to all sorts of threats, is 

because since at the center of the encampment is the Mishkan, and that Mishkan is the place 

in which the Divine Presence is located, the type of ritual impurity associated with Tzora’at, 

cannot be proximate with the Divine Presence.  

(This begs the question why all forms of ritual impurity are not treated the same. 

Perhaps because other types of ritual impurity can be legally removed after a 

time by entering a Mikva and bringing certain sacrifices, they are not deemed as 

antithetical to the Divine Presence as Tzora’at, whose term is indeterminate, 

possibly resolving itself in a short time, but then again perhaps remaining for 

very long periods.) 

Beit.  

1.  The discussion of the Korban Tamid would appear to be out of place, belonging more 

fittingly at the beginning of VaYikra, where all the types of sacrifices are discussed, or 

in BeMidbar, in Parashat Pinchos, where the Korban Tamid is repeated a second time 

within the context of the Musaffim (BeMidbar 28:1-8.) 

2.  A source in the prophets that the Command to offer sacrifices was precipitated by 

the sin of the Golden Calf: 

 ירמיהו פרק ז פסוק כב
 ֶׂ֥ ִים ַעל־ִדְבר  ִ֑ ץ ִמְצרָּ ר  ֵ֣ א  ם מ  ָ֖ י אֹותָּ ֹום הוציא הֹוִציִאֶׂ֥ ים ְביֶ֛ א ִצִּויִתֶּׁ֔ ֵֹ֣ ֙ם ְול יכ  ֹות  ת־ֲאבֶֽׁ ְרִתי א  א־ִדַבֹּ֤ ֶֹֽׁ י ל ַבח: ִכְ֠ ֶֽׁ ָ֖ה וָּזָּ   י עֹולָּ

3.   

 אברבנאל שמות פרק כט
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כאן במעשה המזבח ובתורת הכהנים המקריבים עליו ובקדושת המזבח ומשיחתו. אמר  אחרי שצוה...

להגיד שהתכלית הנכסף במעשה המזבח ועבודת הכהנים אינו לכפרת  "וזה אשר תעשה על המזבח"

 ...העונות כי מוטב שלא יחטא האדם ולא יקריב קרבן

4.  The principle that would account for the sequence that the Tora presents, even though the 

Mishkan was Commanded after the sin of the Golden Calf is: “Kadma Terufa LeMaka” (the 

cure precedes the disease/plague.) 

5.   

 
 שנת תש"ה   פרשת תרומה

 המשכן

 שמות פרק כה

 .תש"ג-הערה: דעות שונות בטעם המשכן ובטעם כליו. עיין גיליונות תש"ב

  

 

  .א

מתי נצטווה  

משה על בניין 

 ?המשכן

 

 :פרק ל"א פסוק י"ח ,רש"י

מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה,  .ד"ה ויתן אל משה: אין מוקדם ומאוחר בתורה

לישראל, ולמחרת  בתמוז נשתברו הלוחות, וביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הואשהרי בשבעה עשר 

 .התחילו בנדבת המשכן, והוקם באחד בניסן

 :'פרק ל"ה פסוק א ,רמב"ן

ויקהל משה: יכלול "כל עדת בני ישראל" האנשים והנשים, כי כולם התנדבו במלאכת המשכן. והנה משה 

ישראל האנשים כל אשר דבר ה' אתו בהר סיני, אחרי שיבור אחר שציוה לאהרן והנשיאים וכל בני 

הלוחות, ונתן על פניו המסוה, חזר וציוה והקהילו אליו כל העדה אנשים ונשים. וייתכן שהיה זה ביום 

מחרת רדתו. ואמר לכולם עניין המשכן אשר נצטוה בו מתחילה קודם שיבור הלוחות, כי כיון שנתרצה 

לו הלוחות שניות, וכרת עמו ברית חדשה שילך השם בקרבם, הנה חזרו  ונתן להם הקדוש ברוך הוא,

לקדמותם ולאהבת כלולותם, ובידוע שתהיה שכינתו בתוכם כעניין שציוהו תחלה, כמו שאמר )לעיל כ"ה 

 .ח'( "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ולכן ציוה אותם משה עתה בכל מה שנצטוה מתחילה

 ' :שמות רבה ל"ג ג

אני ישנה ולבי ער", אמרה כנסת ישראל: אני ישנתי " ('שיר השירים ה) תרומה. הדא הוא דכתיבויקחו לי 

ער, שנאמר )תהלים ע"ג( "צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם"... אני  לי מן הקץ, אלא הקדוש ברוך הוא

ק עלי מרתי הקדוש ברוך הוא –ישנה ממעשה העגל )=נתייאשתי שמא חס ושלום לא יתרצה עוד( ולבי ער 

)= לשון הכאה ודפיקה( הוי: "ויקחו לי תרומה". וכמו שאמר )שיר השירים ה'(: "קול דודי דופק... פתחי 

 ."לי אחותי רעיתי

 :תנחומא תרומה )ח'(

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכיפורים עצמו, אף "

 אמר ר' יהודה בר' שלום: אין מוקדם ומאוחר בתורה שנאמר .למעשה העגלעל פי שפרשת המשכן קודמת 

מטולטלות הן שביליה של תורה ופרשותיה. הוי: ביום הכיפורים  –נעו מעגלותיה לא תדע" " ('משלי ה)

נאמר למשה "ועשו לי מקדש" מניין? שכן עלה משה בששה בסיון, ועשה ארבעים יום וארבעים לילה. 

הרי מאה ועשרים, ואתה מוצא שביום הכיפורים נתכפר להם, ובו  –ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעים 
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ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם 

שוכן במקדשם.  מעשה העגל. ולכך נקרא "משכן העדות", שהוא עדות לכל באי עולם, שהקדוש ברוך הוא

דוש ברוך הוא: יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל, שכתוב בו )ל"ב( "ויתפרקו אמר הק

 ('ירמיהו ל) וזאת התרומה... זהב". אמר הקדוש ברוך הוא"העם את כל נזמי הזהב", ולכן מתכפרין בזהב 

 ."כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך"
 ?ווי עשיית המשכןמה ההבדל בין רש"י לרמב"ן ביחס לזמנו של צי  .1 

 

האפשר לתלות במחלוקת הנ"ל גם שינוי דעות בטעם מצוות   .2

 ?המשכן

 

בהביאו כסיום  מדרש תנחומאכיצד יש להבין את כוונת   .3

כי אעלה ארוכה לך..." ובאיזה " ירמיהו ל' י"זלדבריו את 

 ?מובן המשכן הוא ארוכה ומרפא לחטא העגל

 

)פירוש על רש"י( מקשה על דברי רש"י  ,דבק טובבעל   .4

  :הנ"ל

  "!לכתוב כסדר –וקשה, אם כן "

 ?התוכל לענות על קושייתו בהיעזרך בדברי התנחומא

 

5.  

 רמב"ן שמות פרק יב פסוק ג
טעם המצוה הזאת, בעבור כי מזל טלה בחדש ניסן בכחו הגדול, כי הוא מזל  -)ג( איש שה לבית אבות 

הצומח, לכך צוה לשחוט טלה ולאכול אותו, להודיע שלא בכח מזל יצאנו משם אלא בגזרת עליון. ועל 

 דעת רבותינו שהיו המצרים עובדים אותו )שמו"ר טז ב(, כש"כ שהודיע במצוה הזאת שהשפיל

 אלהיהם וכחם בהיותו במעלה העליונה שלו. וכך אמרו )שם( קחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים:

With regard to the Korban Pesach, there was no “Hava Amina” that is was associated with 

atonement from sin. As RaMBaN surmizes, it either was a demonstration that astrological 

beliefs were not accepted by the Jews or that Egyptian forms of worship were irrelevant to 

the Jewish people. It is only with the advent of the Mishkan, which had no context of 

rejection of other cultures and their beliefs, where some may have thought that the entire 

institution of the sacrificial cult was in acknowledgement of human beings’ propensity to sin.  

Gimel.  

  Iyov 37:23 “The Almighty, Whom we cannot find out Is Excellent in Power, yet to judgment 

and plenteous justice He Doeth no violence.” 

      Ibid. 36:22 “Behold, God Doeth loftily in His Power; who is a teacher like Him?” 

Yeshayahu 4:5 “And the LORD will Create over the whole habitation of Mount Zion, and over 

her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by 

night; for over all the Glory shall be a Canopy.” 

Ibid. 60:1-2 “1 Arise, shine, for thy light is come, and the Glory of the LORD Is Risen upon 

thee. 2 For, behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the 

peoples; but upon thee the LORD will Arise, and His Glory shall be Seen upon 

thee.” 

Ibid. 30:26 “Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of 

the sun shall be sevenfold, as the light of the seven days, in the day that the LORD 

Bindeth up the bruise of His people, and Healeth the stroke of their wound.” 

Yechezkel 47:12 “And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall 

grow every tree for food, whose leaf shall not wither, neither shall the fruit 
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thereof fail; it shall bring forth new fruit every month, because the waters thereof 

issue out of the Sanctuary; and the fruit thereof shall be for food, and the leaf 

thereof for healing.” 

Yeshayahu 41:19 “I will Plant in the wilderness the cedar, the acacia-tree, and the myrtle, and 

the oil-tree; I will Set in the desert the cypress, the plane-tree, and the larch 

together.” 

1. The assumption of the Midrash is that God Is Infinitely Greater than man, and therefore is 

capable of much more. Therefore, when God Does things on behalf of man, they are in 

accordance with His Greatness. However, He Understands (perhaps because He Created 

man) man’s limitations and only Demands of him what is within his ability to carry out.  

2.  God Wishes man to demonstrate his continual commitment to a relationship with the Divine. 

However, the manner in which man can express this, falls short of anything truly indicative of 

God’s Greatness. Yet God Is willing to accept the Korban Tamid, since this is the “best” that 

man can do.  

3.  

 רש"י איוב פרק לז פסוק כג
טיו על הבריות בגודל כחו כ"א ברחמי' וכפרת הבריות לעורר משפ -י לא מצאנוהו שגיא כח ק)כג( ש

שם בדבר מועט לפי היכולת קומץ מנחה מחצית השקל תורים ובני יונה בקר וצאן ולא טרח לבק' ראם 

 ויחמור:

Daled.  

 רש"ר הירש שמות פרק טז פסוק לו
מזונו  זו היתה לאחר מכן מידת היסוד של כל המנחות, דהיינו שיעור המייצג את -)לו( עשירת האיפה 

של אדם אחד לפני ה'. מידה זו עצמה מעבירה אפוא את רעיון המן על מזון האדם, שאזכרתו תועלה 

וזאת אם  -לפני ה'. ולא עוד אלא אפשר שאף השם "מנחה" עצמו קרוב ל"מנה", השורש של "מן" 

 ו; ויקרא ב, א(. -האות מ' היא מאותיות השורש של "מנחה" )השווה פי' בראשית ד, ג 

Shemot 16:16 

This is the thing which the LORD hath Commanded: Gather ye of it every man 

according to his eating; an Omer a head, according to the number of your persons, 

shall ye take it, every man for them that are in his tent.  

Heh.  

1.  RaShI’s difficulty:  

 גור אריה שמות פרשת תצוה פרק כט פסוק מו
בתוכם, דההוצאה לעצמה היתה. )מו( על מנת לשכון בתוכם. פירוש, כי אין ההוצאה בשביל שישכון 

אלא כשהוציאם, הוציא אותם 'על מנת לשכון בתוכם', כלומר שגם זה יעשה להם שישכון בתוכם, וזהו 

 .תוספות טובה שיעשה להם

והרמב"ן הקשה על רש"י שלא מצאנו שמוש הלמ"ד בענין 'על מנת'. ולפי דעתי לא כיון רש"י לומר 

ק שלא תאמר כי עיקר ההוצאה היתה לשכון בתוכם, וזה אינו, שתהיה הלמ"ד משמש כמו 'על מנת', ר

ולפיכך פירש כי בודאי ההוצאה היתה לשכון, אבל לא היתה ההוצאה בשביל זה, רק ההוצאה היתה 

גם לשכון בתוכם, כלומר לא הוצאה בלבד, אלא אף לשכון בתוכם, וזהו 'על מנת לשכון בתוכם', ופשוט 

 הוא זה:
 

Ibn Ezra’s difficulty:  

What is it that the Jewish people will know as a result of the Divine Presence Dwelling in the 

Mishkan? 

2.  The meaning of the “Lamed” in “LeShachni”: 
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 RaShI (according to the interpretation of Gur Aryeh): Al Menat Gam Kein (in order to also.) 

 Ibn Ezra: For the exclusive purpose of. 

 RaMBaN: By means of.  

3.   Shemot 3:12 “And He Said: Certainly I will Be with thee; and this shall be the token unto 

thee, that I have Sent thee: when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall 

serve God upon this mountain.”  

 The meaning of how Moshe was to “serve” HaShem on the mountain was never clear. Ibn 

Ezra thinks that the Divine Service that is being alluded to is the building of the Mishkan in 

which the Divine Presence will Reside, and where the Jewish people would offer sacrifices.  

4.  Ibn Ezra feels that the sole purpose of the Exodus was that the Jews would be able to 

construct a place where God’s Presence would Reside among them.  

 

 

 

 

 

 


