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ציווי המשכן
פרשת תצוה

קט )סתומה(פרשה 

כגסרר 

שמן ועריכת הנר

ל  ְְׂשָרֵא֗ ה ְְּתַצֶֶּו֣ה׀ ֶאת־ְְּבֵנ֣י יִ ְוַאְָּת֞
יָך  ְק֨חֶּו ֵאֶל֜ ְויִ

ית  ְ֛ך ָָּכִת֖ ת ָז� ֛יִ ֶמן ַז� ֶֶׁש֣
ַלָָּמ֑אֹור 

יד׃ ת ֵנ֖ר ְָּתִמֽ ְלַהֲעֹל�

ֶהל מֹוֵע֩ד  ְְּבֹא֣
ֶכת  ִמ֨חֶּוץ ַלָָּפֹר֜

ת  ר ַעל־ָהֵעֻד֗ ֲאֶֶׁש֣
ן ֶּוָבָנ�יו  ַיֲעֹרְ֩ך ֹא֨תֹו ַאֲהֹר֧

ֶקר  ֶרב ַעד־ְֹּב֖ ֵמֶע�
ה  ֑ ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ

ם  ֹרָת֔ ת עֹוָל֙ם ְלֹד֣ ֻחַַּק֤

ל׃ ְְׂשָרֵאֽ י יִ ת ְְּבֵנ� ֵמֵא֖

ון
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בגדי הכהונה

הקרב את אהרן
קי )סתומה(פרשה 

כחפרק 

יָ֩ך  ב ֵאֶל֩ ה ַהְקֵר֣ ְוַאְָּת֡
יָך  ן ָאִח֜ ֶאת־ַאֲהֹר֨

ְוֶאת־ְָּבָנ֣יו ִאְּ֗תֹו 
ל  ְְׂשָרֵא֖ י יִ ֹוְך ְְּבֵנ� ִמְּת�

י  ְלַכֲהנֹו־ִל֑

ן  ַאֲהֹר֕

ב  ָנָד֧
ֶּוא  ַוֲאִביה�

ר  ֶאְלָעָז�
ר  ְוִאיָתָמ֖

ן׃ י ַאֲהֹרֽ ְְּבֵנ�

ון

ועשית בגדי קדש

יָך  ן ָאִח֑ ֶדֶׁש ְלַאֲהֹר֣ יָת ִבְגֵדי־ֹק֖ ְוָעְִׂש�
ֶרת׃ ְלָכ֖בֹוד ֶּוְלִתְפָאֽ
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ון

תדבר אל כל חכמי לב

ב  ה ְְּתַדְֵּב֙ר ֶאל־ָׇּכל־ַחְכֵמי־ֵל֔ ְוַאְָּת֗
ה  יו ֣רֶּוַח ׇחְכָמ֑ ר ִמֵֵּלאִת֖ ֲאֶֶׁש�

ן  י ַאֲהֹר� ְוָעְׂ֞שֶּו ֶאת־ְִּבְגֵד֧
ְלַקְְּדֶׁ֖שֹו 

י׃ ְלַכֲהנֹו־ִלֽ

ון

ואלה הבגדים

רשימת הבגדים

ר ַיֲעְׂ֗שֶּו  ים ֲאֶֶׁש֣ ֜ ֵֶּלה ַהְְּבָגדִ ְוֵא֨
ֶֶׁשן  ֹח֤

ְוֵאפֹו֙ד 
יל  ֶּוְמִע֔

ץ  ֶנת ְַּתְֶׁשְֵּב֖ ֶּוְכֹת�
ִמְצֶנֶ֣פת 
ְוַאְבֵנ֑ט 
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מטרת הבגדים

ֶדֶׁש  ְוָעְׂ֨שֶּו ִבְגֵדי־ֹק֜
יָך  ן ָאִח� ְלַאֲהֹר�

יו  ֶּוְלָבָנ֖
י׃ ְלַכֲהנֹו־ִלֽ

החומר לבגדים

ְק֣חֶּו  ְוֵה֙ם יִ
ב  ֶאת־ַהָָּזָה֔

ֶלת  ְוֶאת־ַהְְּתֵכ֖
ן  ַאְרָָּגָמ֑ ְוֶאת־ָהֽ

י ֖ ַעת ַהָָּׁשנִ ְוֶאת־ְּתֹוַל�
ֶׁש׃ ְוֶאת־ַהֵָּׁשֽ

ון

אפוד
קיא )פתוחה(פרשה 

חומר האפוד

ד  ְוָעְׂ֖שֶּו ֶאת־ָהֵאֹפ֑
ב  ָה֠ ָז֠

ֶלת  ְְּתֵכ֨
ן  ְוַאְרָָּגָמ֜

י  � ַעת ֶָׁשנִ ְּתֹוַל֧
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ֶׁש ׇמְֶׁשָז֖ר  ְוֵֶׁש�
ב׃ ה ֹחֵֶׁשֽ ַמֲעְֵׂש�

כתפות

ֹו  ְהֶיה־ֵּל� ֽ ת יִ ְבֹר֗ ת ֹחֽ י ְכֵתֹפ֣ ְֶׁשְֵּת֧
ר׃ יו ְוֻחְָּבֽ י ְקצֹוָת֖ ֶאל־ְֶׁשֵנ�

חשב

יו  ר ָעָל֔ ֶֶׁשב ֲאֻפְָּדתֹו֙ ֲאֶֶׁש֣ ְוֵח֤
הֶּו  ְָּכַמֲעְֵׂש֖

ְהֶי֑ה  ּנֶּו יִ ִמֶָּמ֣
ב  ָזָה֗

ֶלת  ְְּתֵכ֧
ן  ְוַאְרָָּגָמ�

י  ֖ ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל�
ר׃ ֶׁש ׇמְֶׁשָזֽ ְוֵֶׁש�

אבני שהם

ַהם  י ַאְבֵני־ֶֹׁש֑ ַקְחְָּת֔ ֶאת־ְֶׁשְֵּת֖ ְוָל֣
ל׃ ְְׂשָרֵאֽ י יִ ם ְֶׁש֖מֹות ְְּבֵנ� ֶּוִפְַּתְחְָּת֣ ֲעֵליֶה֔

ם  ִֶׁשָָּׁש֙ה ִמְָּׁשֹמָת֔
ת  ֶבן ָהֶאָח֑ ל ָהֶא֣ ַע֖

ים  � ה ַהּנֹוָתרִ ְוֶאת־ְֶׁש֞מֹות ַהִָּׁשָָּׁש֧
ית  ֖ ֶבן ַהֵָּׁשנִ ַעל־ָהֶא�

ם׃ ְָּכתֹוְלֹדָתֽ
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ֶב֒ן  ה ָחַרֶׁ֮ש ֶא֒ ַמֲעְֵׂש֣
ם  י ֹחָת֗ ִָּפְּתֶּוֵח֣

ים  י ָהֲאָבִנ֔ ְְּתַפְַּת֙ח ֶאת־ְֶׁשְֵּת֣
ל  ְְׂשָרֵא֑ ת ְְּבֵנ֣י יִ ַעל־ְֶׁשֹמ֖

ם׃ ה ֹאָתֽ ב ְַּתֲעְֶׂש� ֹות ָזָה֖ ת ִמְֶׁשְְּבצ� ֻמַסְֹּב�

זכרון בני ישראל באפוד

שימת האבנים על כתפות האפוד

ד  ֵאֹפ֔ ת ָהֽ ל ִָּכְתֹפ֣ ים ַע֚ י ָהֲאָבִנ֗ ְוְַׂשְמְָּת֞ ֶאת־ְֶׁשְֵּת֣
ל  ְְׂשָרֵא֑ ן ִלְבֵנ֣י יִ ָָּכֹר֖ י זִ ַאְבֵנ�

ה  � ם ִלְפֵנ֧י ְיֹהוָ ן ֶאת־ְֶׁשמֹוָת֜ ְוָנְָׂש֩א ַאֲהֹר֨
ן׃ ָָּכֹרֽ יו ְלזִ י ְכֵתָפ֖ ַעל־ְֶׁשְֵּת�

ון

קיב )סתומה(פרשה 

משבצות זהב

ב׃ ת ָזָהֽ יָת ִמְֶׁשְְּבֹצ֖ ְוָעְִׂש�
ב ָט֔הֹור  י ֶַׁשְרְֶׁשֹר֙ת ָזָה֣ ֶּוְֶׁשְֵּת֤

ת  ה ֲעֹב֑ ם ַמֲעְֵׂש֣ ה ֹאָת֖ ת ְַּתֲעְֶׂש� ִמְגְָּבֹל�
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נתינת עבותות על המשבצות

ת׃ ִָּמְֶׁשְְּבֹצֽ ת ַעל־ַהֽ ת ָהֲעֹבֹת֖ ה ֶאת־ֶַׁשְרְֶׁשֹר� ְוָנַתְָּת�

ון

חשן 
קיג )סתומה(פרשה 

חומר החושן

ב  ה ֹחֵֶׁש֔ ֶֶׁשן ִמְֶׁשָָּפ֙ט ַמֲעְֵׂש֣ יָת ֹח֤ ְוָעְִׂש֜
ּנֶּו  ד ְַּתֲעְֶׂש֑ ה ֵאֹפ֖ ְָּכַמֲעְֵׂש�

ב  ָה֠ ָז֠
ֶלת  ְְּתֵכ֨

ן  ְוַאְרָָּגָמ֜
י  � ַעת ֶָׁשנִ ְותֹוַל֧
ֶׁש ׇמְֶׁשָז֖ר ְוֵֶׁש�
ה ֹאֽתֹו׃ ְַּתֲעְֶׂש�

מידות החושן

ְהֶי֖ה ָָּכ֑פֶּול ֽ ֶּוַע יִ ָרב�
ֶ֛רת ׇאְרָּ֖כֹו  ֶז�
ֶ֛רת ׇרְחְּֽבֹו׃ ְוֶז�

אבני החשן

ֶבן  ַאת ֶא֔ ֶּוִמֵֵּלאָת� בֹו֙ ִמֵֻּל֣
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ֶבן  ים ָא֑ ֣ ה טֶּורִ ַאְרְָּבָע֖
ד׃ ֶקת ַהּ֖טֶּור ָהֶאָחֽ ֶדם ִָּפְטָד֙ה ֶּוָבֶר֔ ֗טֶּור ֹא֤

יר ְוָיֲהֹֽלם׃ ֶפְך ַסִָּפ֖ י ֹנ� ֑ ְוַהּ֖טֶּור ַהֵָּׁשנִ
ָמה׃ ֶֶׁשם ְֶׁש֖בֹו ְוַאְחָלֽ י ֶל� ְוַהּ֖טֶּור ַהְָּׁשִליִֶׁש֑

ה  ַהם ְוָיְֶׁשֵפ֑ יֶׁש ְוֶֹׁש֖ י ְַּתְרִֶׁש� ְוַהּטֶּו֙ר ָהְרִביִע֔
ם׃ ְה֖יֶּו ְְּבִמֵּלֶּוֹאָתֽ ב יִ ים ָזָה� ְמֶֻׁשְָּבִצ�

ל  ְְׂשָרֵא� י־יִ ת ְְּבֵנֽ יןָ ַעל־ְֶׁשֹמ֧ ְהֶי֜ ָהֲאָבִנ֠ים ְִּתֽ ְו֠
ם  ה ַעל־ְֶׁשֹמָת֑ ים ֶעְְׂשֵר֖ ְֶׁשְֵּת�

י חֹוָת֙ם  ִָּפְּתֶּוֵח֤
יןָ  ְהֶי֕ יֶׁש ַעל־ְֶׁש֔מֹו ְִּתֽ ִא֣

ֶבט׃ ר ֶָׁשֽ י ָעְָׂש֖ ִלְֶׁשֵנ�

שרשרות

ֶֶׁשן  יָת ַעל־ַהֹח� ְוָעְִׂש֧
ת  ה ֲעֹב֑ ת ַמֲעְֵׂש֣ ת ַָּגְבֻל֖ ְרֶֹׁש� ֶַׁשֽ

ב ָטֽהֹור׃ ָזָה֖

טבעות

ב  י ַטְְּב֣עֹות ָזָה֑ ֶֶׁשן ְֶׁשְֵּת֖ יָת֙ ַעל־ַהֹח֔ ְוָעְִׂש֙
ֶֶׁשן׃ ֹות ַהֹחֽ ְוָנַתְָּת֗ ֶאת־ְֶׁשְֵּתי֙ ַהַּטְָּב֔עֹות ַעל־ְֶׁשֵנ֖י ְקצ�

נתינת עבותות הזהב על הטבעות והמשבצות

ב  ת ַהָָּזָה֔ ה ֶאת־ְֶׁשְֵּתי֙ ֲעֹבֹת֣ ְוָנַתְָּת֗
ת  י ַהַּטְָּבֹע֑ ַעל־ְֶׁשְֵּת֖
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ֶֶׁשן׃ ֶאל־ְק֖צֹות ַהֹחֽ
ת  י ָהֲעֹבֹת֔ י ְקצֹו֙ת ְֶׁשְֵּת֣ ת ְֶׁשְֵּת֤ ְוֵא֨

ִָּמְֶׁשְְּב֑צֹות  י ַהֽ ן ַעל־ְֶׁשְֵּת֣ ְִּתְֵּת֖
יו׃ ֶּול ָָּפָנֽ ד ֶאל־מ� ֹות ָהֵאֹפ֖ ה ַעל־ִָּכְתפ� ְוָנַתְָּת�

טבעות החושן

ב  יָת ְֶׁשְֵּתי֙ ַטְְּב֣עֹות ָזָה֔ ְוָעְִׂש֗
ֶֶׁשן  ם ַעל־ְֶׁשֵנ֖י ְק֣צֹות ַהֹח֑ ְוְַׂשְמְָּת֣ ֹאָת֔

ְיָתה׃ ד ְָּבֽ ֶבר ָהֵאֹפ֖ ר ֶאל־ֵע� ַעל־ְְׂשָפ֕תֹו ֲאֶֶׁש�

טבעות האפוד

י ַטְְּב֣עֹות ָזָה֒ב  יָת֮ ְֶׁשְֵּת֣ ְוָעְִׂש֘
ם ַעל־ְֶׁשְֵּת֩י ִכְת֨פֹות ָהֵא֤פֹוד  ה ֹאָת֡ ְוָנַתְָּת֣

ת ַמְחְַּבְרְּ֑תֹו  יו ְלֻעַָּמ֖ ָּט֙ה ִמָּ֣מֶּול ָָּפָנ֔ ִמְֵּלַמ֙
ֶֶׁשב ָהֵאֽפֹוד׃ ַעל ְלֵח֖ ִמַָּמ֕

חיבור החושן באפוד

ו  ַּטְְּבֹעָת֞ ֶֶׁשן ִמֽ ֹח֠ ְרְָּכ֣סֶּו ֶאת־ַה֠ ְויִ
ֶלת  יל ְְּתֵכ֔ ת ָהֵאפֹו֙ד ְִּבְפִת֣ ֶאל־ַטְְּבֹע֤

ֶֶׁשב ָהֵא֑פֹוד  ְה֖יֹות ַעל־ֵח֣ ִלֽ
ל ָהֵאֽפֹוד׃ ֶֶׁשן ֵמַע֖ ח ַהֹח֔ ַָּז֣ א־יִ ְוֹלֽ
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זכרון שמות בני ישראל בחושן

ל  ְְׂשָרֵא֜ י־יִ ן ֶאת־ְֶׁש֨מֹות ְְּבֵנֽ ֲהֹר֠ א ַא֠ ְוָנְָׂש֣
ט ַעל־ִלְּ֖בֹו  ֶֶׁשן ַהִָּמְֶׁשָָּפ� ְְּבֹח֧

ֶדֶׁש  ְְּבֹב֣אֹו ֶאל־ַהַֹּק֑
יד׃ ה ְָּתִמֽ ֖ י־ְיֹהוָ ן ִלְפֵנֽ ָָּכֹר� ְלזִ

האורים והתומים

ט  ֶֶׁשן ַהִָּמְֶׁשָָּפ֗ ְוָנַתְָּת֞ ֶאל־ֹח֣
י֙ם  ֶאת־ָהאֶּורִ
ים  ְוֶאת־ַהְֻּתִָּמ֔

ן  ב ַאֲהֹר֔ ְוָהיֶּו֙ ַעל־ֵל֣
ה  ֑ ְְּבֹב֖אֹו ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ

ֹו  ל ַעל־ִלְּב� ְְׂשָרֵא֧ ט ְְּבֵני־יִ ן ֶאת־ִמְֶׁשַָּפ֨ ֲהֹר֠ א ַא֠ ְוָנְָׂש֣
יד׃ ה ְָּתִמֽ ֖ י ְיֹהוָ ִלְפֵנ�

ון
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מעיל
קיר )סתומה(פרשה 

חומר מעיל האפוד

יל ָהֵא֖פֹוד  יָת ֶאת־ְמִע� ְוָעְִׂש�
ֶלת׃ יל ְְּתֵכֽ ְָּכִל�

שפה

י־ֹראֶׁ֖שֹו ְְּבתֹו֑כֹו  ה ִפֽ ְוָהָי�
יב  יו ָסִב֜ ְהֶי֩ה ְלִפ֨ ֽ ה יִ ְָׂשָפ֡

ג  ה ֹאֵר֗ ַמֲעְֵׂש֣
ְהֶיה־ֵּ֖לֹו  ֽ א יִ י ַתְחָר� ְָּכִפ�

ַע׃ ַָּקֵרֽ א יִ ֹל�

רמונים

יו  יָת ַעל־ֶׁשֶּוָל֗ ְוָעְִׂש֣
ָֹּמֵני֙  רִ

ֶלת ְְּתֵכ֤
ְוַאְרָָּגָמן֙ 

י  ַעת ֶָׁשִנ֔ ְותֹוַל֣
יב  יו ָסִב֑ ַעל־ֶׁשֶּוָל֖

פעמונים

יב׃ ם ָסִבֽ ב ְְּבתֹוָכ֖ י ָזָה� ֶּוַפֲעֹמֵנ�
ָּ֔מֹון  ן ָזָה֙ב ְורִ ַָּפֲעֹמ֤
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ָּ֑מֹון  ב ְורִ ן ָזָה֖ ֲעֹמ� ַָּפֽ
יב׃ יל ָסִבֽ י ַהְָּמִע֖ ַעל־ֶׁשֶּוֵל�

ונשמע קולו בבאו אל הקדש

ת  ן ְלֶָׁשֵר֑ ל־ַאֲהֹר֖ ה ַעֽ ְוָהָי�
ה  � ֶדֶׁש ִלְפֵנ֧י ְיֹהוָ ע ֠קֹו֠לֹו ְְּבֹב֨אֹו ֶאל־ַהַֹּק֜ ְוִנְֶׁשַמ֣

ֶּוְבֵצא֖תֹו 
א ָיֽמֶּות׃ ְוֹל�

ון
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ציץ
קטו )סתומה(פרשה 

ב ָט֑הֹור  יץ ָזָה֣ יָת ִִּצ֖ ְוָעְִׂש�
ם  י ֹחָת֔ ֶּוִפְַּתְחְָּת֤ ָעָליו֙ ִָּפְּתֶּוֵח֣

ה׃ ֽ יֹהוָ ֶדֶׁש ַלֽ ֹק֖

ֶלת  יל ְְּתֵכ֔ ְוְַׂשְמְָּת֤ ֹאתֹו֙ ַעל־ְָּפִת֣
ְוָהָי֖ה ַעל־ַהִָּמְצָנֶ֑פת 

ה׃ ְהֶיֽ י־ַהִָּמְצֶנֶ֖פת יִ ֶּול ְָּפֵנֽ ֶאל־מ�

עבודת הציץ

ַצח ַאֲהֹר֒ן  ְוָהָי֮ה ַעל־ֵמ֣
ים  ן ֶאת־ֲעֺ֣ון ַהֳַּקָדִֶׁש֗ א ַאֲהֹר֜ ְוָנְָׂש֨

ל  ְְׂשָרֵא֔ יֶׁשֶּו֙ ְְּבֵנ֣י יִ ֙ ר ַיְקְּדִ ֲאֶֶׁש֤
ם  ת ׇקְדֵֶׁשיֶה֑ ל־ַמְְּתֹנ֖ ְלׇכֽ
יד  ְוָהָי֤ה ַעל־ִמְצחֹו֙ ְָּתִמ֔

ה׃ ֽ י ְיֹהוָ ם ִלְפֵנ� ֹון ָלֶה֖ ְלָרצ�
ון
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כתונת

ֶׁש ֶנת ֵֶׁש֔ ְוִֶׁשְַּבְצְָּת֙ ַהְָּכֹת֣
ון

מצנפת

ֶׁש  יָת ִמְצֶנֶ֣פת ֵֶׁש֑ ְוָעְִׂש֖
ון 

אבנט
ם׃ ה ֹרֵקֽ ה ַמֲעְֵׂש� ְוַאְבֵנ�ט ְַּתֲעְֶׂש֖

ון

בגדי בני אהרן

ת  ה ֻכְֳּתֹנ֔ ְוִלְבֵנ֤י ַאֲהֹרן֙ ְַּתֲעְֶׂש֣
ים  ם ַאְבֵנִט֑ יָת ָלֶה֖ ְוָעְִׂש�

ם  ה ָלֶה֔ ֶּוִמְגְָּבעֹו֙ת ְַּתֲעְֶׂש֣
ֶרת׃ ְלָכ֖בֹוד ֶּוְלִתְפָאֽ

ְוִהְלְַּבְֶׁשְָּת֤ ֹאָת֙ם 
יָך  ן ָאִח֔ ֶאת־ַאֲהֹר֣

יו ִאְּ֑תֹו  ְוֶאת־ְָּבָנ֖
ם  ֶּוָמֶַׁשְחְָּת֨ ֹאָת֜

ם  ֶּוִמֵֵּלאָת֧ ֶאת־ָיָד�
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ם  ְוִקְַּדְֶׁשְָּת� ֹאָת֖
י׃ ֶּו ִלֽ ְוִכֲהנ�

ון

מכנסי בד

ד  ה ָלֶה֙ם ִמְכְנֵסי־ָב֔ ַוֲעְֵׂש֤
ה  ֑ ר ֶעְרוָ ְלַכּ֖סֹות ְְּבְַׂש֣

ְהֽיֶּו׃ ם יִ יִ ם ְוַעד־ְיֵרַכ֖ ֛יִ ִמָׇּמְתַנ�

יו  ן ְוַעל־ְָּבָנ֜ ְוָהיֶּ֩ו ַעל־ַאֲהֹר֨
ד  ֶהל מֹוֵע֗ ם׀ ֶאל־ֹא֣ ְְּבֹבָא֣

ֶדֶׁש  ת ְַּבַֹּק֔ ַח֙ ְלֶָׁשֵר֣ ם ֶאל־ַהִָּמְזְֵּב֙ ֣אֹו ְבִגְֶׁשְָּת֤
תֶּו  ֶּו ָעֺ֖ון ָוֵמ֑ ְְׂשא� ְוֹלא־יִ

ם  ת עֹוָל� ֻחַַּק�
יו׃ ֹו ַאֲחָרֽ ֖לֹו ֶּוְלַזְרע�

ון
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קידוש הכהנים
קטז )סתומה(פרשה 

כרסרר 

כטפרק 

ם  ה ָלֶה� ר־ְַּתֲעְֶׂש� ר ֲאֶֶׁשֽ ה ַהְָּדָב֜ ְוֶז֨
ם  ֶׁש ֹאָת֖ ְלַקְֵּד�

י  ן ִל֑ ְלַכֵה֣

קרבנות המילואים

ח  ַק֠ ְל֠
ר  ד ְֶּבן־ְָּבָָק� ר ֶאָח֧ ַָּפ֣

ם׃ ם ְְּתִמיִמֽ ֛יִ ם ְֶׁשַנ֖ ְוֵאיִל�
ֶחם ַמִּ֗צֹות  ְוֶל֣

ֶמן  ְוַחֹּ֤לת ַמִֹּצ֙ת ְְּבלֶּוֹ֣לת ְַּבֶָּׁש֔
ֶמן  ים ְַּבָָּׁש֑ י ַמִּ֖צֹות ְמֶֻׁשִח֣ ֶּוְרִקיֵָק�

ם׃ ה ֹאָתֽ ים ְַּתֲעְֶׂש� ֶלת ִחִּט֖ ֹס�

ד  ל ֶאָח֔ ְוָנַתְָּת֤ אֹוָת֙ם ַעל־ַס֣
ל  ם ְַּבָּס֑ ְוִהְקַרְבְָּת� ֹאָת֖

ר  ת־ַהָָּפ֔ ְוֶא֨
ם׃ י ָהֵאיִלֽ ת ְֶׁשֵנ� ְוֵא֖

הלבשה ומשיחה

הקרבת אהרן ובניו ורחיצה

יב  ֔ ן ְוֶאת־ְָּבָניו֙ ְַּתְקרִ ְוֶאת־ַאֲהֹר֤
ד  ֶהל מֹוֵע֑ ַתח ֹא֣ ֶאל־ֶָּפ֖
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ם׃ יִ ם ְַּבָָּמֽ ְוָרַחְצְָּת� ֹאָת֖

הלבשת אהרן

ים  ֗ ְוָלַקְחְָּת֣ ֶאת־ַהְְּבָגדִ
ת־ַאֲהֹרן֙  ְוִהְלְַּבְֶׁשְָּת֤ ֶאֽ

ֶנת  ֶאת־ַהָֻּכְֹּת֔
ד  יל ָהֵאֹפ֔ ְוֵא֙ת ְמִע֣

ד  ְוֶאת־ָהֵאֹפ֖
ֶֶׁשן  ְוֶאת־ַהֹח֑

ד׃ ֶֶׁשב ָהֵאֹפֽ ְוָאַפְדְָּת֣ ֔לֹו ְְּבֵח֖
ְוְַׂשְמְָּת� ַהִָּמְצֶנֶ֖פת ַעל־ֹראֶׁ֑שֹו 

ֶפת׃ ֶדֶׁש ַעל־ַהִָּמְצָנֽ ֶ֛זר ַהַֹּק֖ ְוָנַתְָּת� ֶאת־ֵנ�

שמן המשחה

ה  ֶמן ַהִָּמְֶׁשָח֔ ַקְחְָּת֙ ֶאת־ֶֶׁש֣ ְוָלֽ
ְוָיַצְקְָּת֖ ַעל־ֹראֶׁ֑שֹו ֶּוָמֶַׁשְחְָּת֖ ֹאֽתֹו׃

הלבשת בניו

יב  ֑ יו ְַּתְקרִ ְוֶאת־ְָּבָנ֖
ת׃ ם ָֻּכְֳּתֹנֽ ְוִהְלְַּבְֶׁשְָּת֖

ט  ם ַאְבֵנ֜ ְוָחַגְרְָּת֩ ֹאָת֨
יו  ן ֶּוָבָנ֗ ַאֲהֹר֣

ת  ְוָחַבְֶׁשְָּת֤ ָלֶה֙ם ִמְגְָּבֹע֔

ם  ת עֹוָל֑ ם ְָּכֻהָּנ֖ה ְלֻחַַּק֣ ה ָלֶה� ְוָהְיָת�



25פרשת תצוה • פרק כט • פרשה קטז וסתומהק • סדר כד

יו׃ ן ְוַיד־ְָּבָנֽ ד־ַאֲהֹר֖ ֶּוִמֵֵּלאָת� ַיֽ

ון

הקרבת פר החטאת

הקרבה וסמיכה

ד  ֶהל מֹוֵע֑ ר ִלְפֵנ֖י ֹא֣ ְוִהְקַרְבְָּת֙ ֶאת־ַהָָּפ֔
ר׃ אֶׁש ַהָָּפֽ ם ַעל־ֹר� ן ֶּוָבָנ�יו ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ְך ַאֲהֹר֧ ְוָסַמ֨

שחיטה

ר  ְוֶָׁשַחְטְָּת� ֶאת־ַהָָּפ֖
ה  ֑ ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ

ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא� ֶָּפ֖

הזאה

ר  ם ַהָָּפ֔ ַקְחְָּת֙ ִמְַּד֣ ְוָלֽ
ָך  ַח ְְּבֶאְצְָּבֶע֑ ת ַהִָּמְזְֵּב֖ ה ַעל־ַקְרֹנ� ְוָנַתְָּת�

ַח׃ ְך ֶאל־ְי֖סֹוד ַהִָּמְזְֵּבֽ ם ְִּתְֶׁשָֹּפ֔ ְוֶאת־ָׇּכל־ַהְָּד֣

הקטרת חלב

ַקְחְָּת֗  ְוָלֽ
ֶר֒ב  ה ֶאת־ַהֶַּק֒ ְמַכֶּס֣ ֶל֮ב ַהֽ ת־ָׇּכל־ַהֵח֘ ֶאֽ

ד  ֶר֙ת ַעל־ַהָָּכֵב֔ ת ַהֹֹּיֶת֙ ְוֵא֗
ת  י ַהְָּכלָֹ֛י֔ ְוֵא֙ת ְֶׁשְֵּת֣
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ן  ר ֲעֵליֶה֑ ֶלב ֲאֶֶׁש֣ ְוֶאת־ַהֵח֖
ָחה׃ ְוִהְקַטְרְָּת֖ ַהִָּמְזְֵּבֽ

שריפת הבשר

ר ַהָָּפ֙ר  ְוֶאת־ְְּבְַׂש֤
ְוֶאת־ֹע֣רֹו 

ְוֶאת־ִָּפְרֶׁ֔שֹו 
ַָּמֲחֶנ֑ה  ֶׁש ִמ֖חֶּוץ ַלֽ ף ְָּבֵא֔ ְִּתְְׂשֹר֣

את ֽהֶּוא׃ ַחָּט֖

ון

הקרבת איל אחד לעולה

לקיחה וסמיכה

ח  ד ְִּתַָּק֑ ל ָהֶאָח֖ יִ ְוֶאת־ָהַא�
ל׃ יִ אֶׁש ָהָאֽ ם ַעל־ֹר� ן ֶּוָבָנ�יו ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ְמ֜כֶּו ַאֲהֹר֧ ְוָס֨

שחיטה

ל  יִ ְוֶָׁשַחְטְָּת֖ ֶאת־ָהָא֑

הזאה

ַקְחְָּת֙ ֶאת־ְָּד֔מֹו  ְוָלֽ
יב׃ ַח ָסִבֽ ְוָזַרְקְָּת� ַעל־ַהִָּמְזְֵּב֖
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הקטרה

יו  ַח ִלְנָתָח֑ ל ְְּתַנְֵּת֖ יִ ת־ָהַא֔ ְוֶא֨
יו  ְוָרַחְצְָּת֤ ִקְרְּבֹו֙ ֶּוְכָרָע֔

יו  ְוָנַתְָּת� ַעל־ְנָתָח֖
ְוַעל־ֹראֶֽׁשֹו׃

ָחה  ֙ל ַהִָּמְזְֵּב֔ יִ ְוִהְקַטְרְָּת֤ ֶאת־ָׇּכל־ָהַא֙

ה  ֑ יֹהוָ ה ֖הֶּוא ַלֽ ֹעָל�
יַח ִני֔חֹוַח  ֵר֣

ה ֽהֶּוא׃ ֖ ה ַליֹהוָ ִאֶָּׁש�
ון

הקרבת איל השני למילואים

לקיחה וסמיכה

י  ֑ ל ַהֵָּׁשנִ יִ ת ָהַא֣ ַקְחְָּת֔ ֵא֖ ְוָל֣
ל׃ יִ אֶׁש ָהָאֽ ם ַעל־ֹר� ן ֶּוָבָנ�יו ֶאת־ְיֵדיֶה֖ ְך ַאֲהֹר֧ ְוָסַמ֨

שחיטה

ל  יִ ְוֶָׁשַחְטְָּת֣ ֶאת־ָהַא֗

נתינה מדמו על הכהנים

ְוָלַקְחְָּת֤ ִמְָּדמֹו֙ 
ה  ַתְָּת֡ ְוָנֽ

ן  ֶזן ַאֲהֹר֜ ַעל־ְְּתנֶּוְ֩ך ֹא֨
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ית  ֶזן ְָּבָניו֙ ַהְיָמִנ֔ ְוַעל־ְְּת֨נֶּוְך ֹא֤
ית ֶהן ָיָד֙ם ַהְיָמִנ֔ ְוַעל־ְֹּב֤

ית  ֑ ם ַהְיָמנִ ֶהן ַרְגָל֖ ְוַעל־ְֹּב�

הזאה על המזבח

יב׃ ַח ָסִבֽ ם ַעל־ַהִָּמְזְֵּב֖ ְוָזַרְקְָּת֧ ֶאת־ַהְָּד�

הזאת דם המזבח ושמן המשח על אהרן ובניו

ְוָלַקְחְָּת֞ 
ַח֮  ל־ַהִָּמְזְֵּב֘ ר ַעֽ ם ֲאֶֶׁש� ִמן־ַהְָּד֨

ֶמן ַהִָּמְֶׁשָח֒ה  ֶּוִמֶָּׁש֣
ְוִהֵָּזיָת֤ 

ל־ַאֲהֹרן֙  ַעֽ
יו  ְוַעל־ְְּבָגָד֔
יו  ְוַעל־ְָּבָנ�

יו ִאְּ֑תֹו  י ָבָנ֖ ְוַעל־ְִּבְגֵד�
ֶׁש  ְוָקַד�
הֶּו֙א 

יו  ֶּוְבָגָד֔
יו  ֶּוָבָנ�

יו ִאְּֽתֹו׃ י ָבָנ֖ ֶּוִבְגֵד�
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תנופה לאיל ולחם

ל  יִ ַא֠ ְוָלַקְחְָּת֣ ִמן־ָה֠
ֶלב  ַהֵח֨

ה  ַאְלָי֜ ְוָהֽ
ֶרב  ה ֶאת־ַהֶַּק֗ ְמַכֶּס֣ ֶלב׀ ַהֽ ְוֶאת־ַהֵח֣

ֶרת ַהָָּכֵב֙ד  ת ֹיֶת֤ ְוֵא֨
ת  י ַהְָּכלָֹ֛י֗ ת׀ ְֶׁשְֵּת֣ ְוֵא֣

ן  ר ֲעֵליֶה֔ ֶל֙ב ֲאֶֶׁש֣ ְוֶאת־ַהֵח֙
ין  ת ֶׁ֣שֹוק ַהָֹּיִמ֑ ְוֵא֖

ים ֽהֶּוא׃ יל ִמֵֻּלִא֖ י ֵא� ִָּכ�

ת  ֶחם ַאַח֗ ר ֶל֜ ְוִכַָּכ֨
ת  ֶמן ַאַח֖ ֶחם ֶֶׁש� ת ֶל� ַחֵַּל֨ ֽ וְ

ד  יק ֶאָח֑ ֣ ְוָרָקִ
ה׃ ֽ י ְיֹהוָ ר ִלְפֵנ� ִמַּס֙ל ַהַָּמִּ֔צֹות ֲאֶֶׁש֖

ל  ְוְַׂשְמְָּת֣ ַהָֹּכ֔
ן י ַאֲהֹר֔ ל ַָּכֵָּפ֣ ַע֚
יו  י ָבָנ֑ ל ַָּכֵָּפ֣ ְוַע֖

ה׃ ֽ י ְיֹהוָ ה ִלְפֵנ� ם ְְּתנֶּוָפ֖ ְוֵהַנְפְָּת� ֹאָת�

הקטרה

ם  ְוָלַקְחְָּת֤ ֹאָת֙ם ִמָֹּיָד֔
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ה  ָחה ַעל־ָהֹעָל֑ ְוִהְקַטְרְָּת� ַהִָּמְזְֵּב֖
ה  יַח ִני֙חֹוַח֙ ִלְפֵנ֣י ְיֹהָו֔ ְלֵר֤

ה׃ ֽ ה ֖הֶּוא ַליֹהוָ ִאֶָּׁש�

מנת משה מאיל המילואים

ה  ָחֶז֗ ְוָלַקְחְָּת֣ ֶאת־ֶהֽ
ן  ר ְלַאֲהֹר֔ יל ַהִָּמֵֻּלִאי֙ם ֲאֶֶׁש֣ ֵמֵא֤

ה  ֑ ה ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ ֹו ְְּתנֶּוָפ֖ ְוֵהַנְפְָּת� ֹאת�
ה׃ ה ְלָ֖ך ְלָמָנֽ ְוָהָי�

חזה ושוק לכהנים

ְוִקְַּדְֶׁשְָּת֞ 
ה  ת׀ ֲחֵז֣ה ַהְְּתנֶּוָפ֗ ֵא֣
ה  ְוֵא֙ת ֶׁ֣שֹוק ַהְְּתרֶּוָמ֔

ים  ם ֵמֵאי֙ל ַהִָּמֵֻּלִא֔ ר הֶּוָר֑ ֛ף ַוֲאֶֶׁש֣ ר הֶּוַנ֖ ֲאֶֶׁש�
ן  ר ְלַאֲהֹר֖ ֵמֲאֶֶׁש�
יו׃ ר ְלָבָנֽ ֶּוֵמֲאֶֶׁש�

ל  ְְׂשָרֵא֔ ם ֵמֵא֙ת ְְּבֵנ֣י יִ יו ְלׇחק־עֹוָל֗ ן ֶּוְלָבָנ֜ ְוָהָי֩ה ְלַאֲהֹר֨
ה ֑הֶּוא  י ְתרֶּוָמ֖ ִָּכ�

ְְׂשָרֵא֙ל  י־יִ ת ְְּבֵנֽ ה ֵמֵא֤ ְהֶי֨ ה יִ ֶּוְתרֶּוָמ֞
ם  י ֶַׁשְלֵמיֶה֔ ְבֵח֣ ִמָּזִ
ה׃ ֽ ם ַליֹהוָ ְְּתרֶּוָמָת֖
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ון

מילוי בני אהרן אחריו

ן  ר ְלַאֲהֹר֔ ֶדֶׁ֙ש ֲאֶֶׁש֣ י ַהַֹּק֙ ֶּוִבְגֵד֤
יו  יו ַאֲחָר֑ ֶּו ְלָבָנ֖ ְהי� יִ

ם  ה ָבֶה֔ ְלׇמְֶׁשָח֣
ם׃ ם ֶאת־ָיָדֽ ֶּוְלַמֵֵּלא־ָב֖

יו ִמְָּבָנ֑יו  ן ְַּתְחְָּת֖ ם ַהָֹּכֵה� ְלְָּבֶָׁש֧ ים יִ ת ָיִמ֗ ִֶׁשְבַע֣
ֶדֶׁש׃ ת ְַּבַֹּקֽ ד ְלֶָׁשֵר� ֶהל מֹוֵע֖ א ֶאל־ֹא� ר ָיֹב� ֲאֶֶׁש�

ון

אכילת איל המילואים

ח  ים ְִּתַָּק֑ יל ַהִָּמֵֻּלִא֖ ת ֵא� ְוֵא�
ֶׁש׃ ם ָקֹדֽ ֶּוִבַָּׁשְלְָּת� ֶאת־ְְּבְָׂש֖רֹו ְְּבָמֹק�

ן ֶּוָבָניו֙  ל ַאֲהֹר֤ ְוָאַכ֨
ל  יִ ר ָהַא֔ ֶאת־ְְּבְַׂש֣

ל  ר ְַּבָּס֑ ֶחם ֲאֶֶׁש֣ ְוֶאת־ַהֵֶּל֖
ד׃ ֶהל מֹוֵעֽ ַתח ֹא� ֶָּפ֖

ם  ר ְָּבֶה֔ ר ָֻּכַָּפ֣ ְוָאְכ֤לֶּו ֹאָת֙ם ֲאֶֶׁש֣
ם  ֶׁש ֹאָת֑ ם ְלַקְֵּד֣ א ֶאת־ָיָד֖ ְלַמֵֵּל�



32 ספר שמות • ציווי המשכן • קידוש הכהנים

ם׃ ֶדֶׁש ֵהֽ ל ִָּכי־ֹק� ר ֹלא־ֹיאַכ֖ ְוָז�

דין הנותר 

ֶקר  ֶחם ַעד־ַהְֹּב֑ ים ֶּוִמן־ַהֵֶּל֖ ר ַהִָּמֵֻּלִא� ר ִמְְּבְַׂש֧ ֶָּוֵת֞ ִאם־יִ ֽ וְ
ֶׁש  ְוְָׂשַרְפְָּת֤ ֶאת־ַהּנֹוָת֙ר ְָּבֵא֔

ֶדֶׁש ֽהֶּוא׃ ל ִָּכי־ֹק� א ֵיָאֵכ֖ ֹל�

מילואים שבעת ימים

ָכה  ן ֶּוְלָבָניו֙ ָָּכ֔ יָת ְלַאֲהֹר֤ ְוָעְִׂש֜
ָכה  יִתי ֹאָת֑ ֖ ל ֲאֶֶׁשר־ִצֶּוִ ְָּכֹכ�
ם׃ א ָיָדֽ ים ְְּתַמֵֵּל� ת ָיִמ֖ ִֶׁשְבַע�

ים  ֔ ה ַלֹּיֹו֙ם ַעל־ַהִָּכָֻּפרִ את ְַּתֲעְֶׂש֤ ר ַחָּט֜ ֶּוַפ֨
יו  ַח ְְּבַכֶָּפְרָ֖ך ָעָל֑ ְוִחֵּטאָת֙ ַעל־ַהִָּמְזְֵּב֔

ֶַׁשְחְָּת� ֹא֖תֹו ְלַקְְּדֶֽׁשֹו׃ ֶּוָמֽ

ַח  ים ְְּתַכֵָּפ֙ר ַעל־ַהִָּמְזְֵּב֔ ת ָיִמ֗ ִֶׁשְבַע֣
ְוִקְַּדְֶׁשְָּת֖ ֹא֑תֹו 

ים  ָדִֶׁש֔ ֶדֶׁש ׇקֽ ַח֙ ֹק֣ ְוָהָי֤ה ַהִָּמְזְֵּב֙
ֶׁש׃ ְקְָּדֽ ַח יִ ַע ְַּבִָּמְזְֵּב֖ ָׇּכל־ַהֹּנֵג�

ון
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קרבן תמיד

קיז )סתומה(פרשה 

ַח  ה ַעל־ַהִָּמְזְֵּב֑ ר ְַּתֲעְֶׂש֖ ה ֲאֶֶׁש� ְוֶז֕

י־ֶָׁשָנ�ה  ים ְְּבֵנֽ ְָּכָבְִׂש֧
יד׃ ם ַלֹּ֖יֹום ְָּתִמֽ ֛יִ ְֶׁשַנ�

ֶקר  ה ַבְֹּב֑ ד ְַּתֲעְֶׂש֣ ֶבְׂש ָהֶאָח֖ ֶאת־ַהֶָּכ�
ם׃ יִ ין ָהַעְרְָּבֽ ה ְֵּב� י ְַּתֲעְֶׂש֖ ֶבְׂש ַהֵָּׁשִנ֔ ְוֵא֙ת ַהֶָּכ֣

ין  ַבע ַהִה֔ ֶמן ָָּכִתי֙ת ֶר֣ ֶלת ְָּב֨לֶּול ְְּבֶֶׁש֤ ן ֹס֜ ְוִעָָּׂשֹר֨
ד׃ ֶבְׂש ָהֶאָחֽ ן ַלֶָּכ֖ ֛יִ ין ָי֑ ת ַהִה֖ ֶסְך ְרִביִע� ְוֵנ֕

ם  יִ ין ָהַעְרְָּב֑ ה ְֵּב֣ י ְַּתֲעְֶׂש֖ ֶבְׂש ַהֵָּׁשִנ֔ ְוֵא֙ת ַהֶָּכ֣
ּה  ֲעְֶׂשה־ֵָּל֔ ֶקר ֶּוְכִנְסָָּכּ֙ה ְַּתֽ ת ַהְֹּב֤ ְָּכִמְנַח֨

ה׃ ֽ ה ַליֹהוָ ַח ִאֶָּׁש֖ יַח ִניֹח֔ ְלֵר֣

ם  ֵתיֶכ֔ ת ְָּתִמי֙ד ְלֹדֹר֣ ֹעַל֤
ה  ֑ ד ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ ֶהל־מֹוֵע֖ ַתח ֹאֽ ֶָּפ�

ם׃ יָך ֶָׁשֽ ר ֵאֶל֖ ָָּמה ְלַדְֵּב� ד ָלֶכ֙ם ֶָׁש֔ ר ִאֶָּוֵע֤ ֲאֶֶׁש֨

סיום פרשת הקידוש

ל  ְְׂשָרֵא֑ ָָּמה ִלְבֵנ֣י יִ י ֶָׁש֖ ְוֹנַעְדְִּת�
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י׃ ֽ ֶׁש ְִּבְכֹבדִ ְוִנְקְַּד֖

י  ְוִקְַּדְֶׁשְִּת�
ד  ֶהל מֹוֵע֖ ֶאת־ֹא�

ַח  ְוֶאת־ַהִָּמְזְֵּב֑
ן  ְוֶאת־ַאֲהֹר֧
יו  ְוֶאת־ְָּבָנ�

י׃ ן ִלֽ ֶׁש ְלַכֵה� ֲאַקְֵּד֖

ל ְְׂשָרֵא֑ י ְְּב֖תֹוְך ְְּבֵנ֣י יִ ַכְנְִּת֔ ְוֶָׁש֣
ים׃ ם ֵלאֹלִהֽ יִתי ָלֶה֖ � ְוָהיִ

ם  י ְיֹהָו֙ה ֱאֹ֣לֵהיֶה֔ ֤ י ֲאנִ ְוָיְד֗עֶּו ִָּכ֣
ם  י ְבתֹוָכ֑ ֣ ם ְלֶׇׁשְכנִ יִ ֶרץ ִמְצַר֖ ם ֵמֶא� אִתי ֹאָת� ר הֹוֵצ֧ ֲאֶֶׁש֨

ם׃ ה ֱאֹלֵהיֶהֽ � י ְיֹהוָ ֖ ֲאנִ

ון



35פרשת תצוה • פרק ל • פרשה קיח ופתוחהק • סדר כה

מזבח קטורת
קיח )פתוחה(פרשה 

לפרק 

כהסרר 

ֶרת  ר ְקֹט֑ ַח ִמְקַט֣ יָת ִמְזְֵּב֖ ְוָעְִׂש�

חומר המזבח

ה ֹאֽתֹו׃ ים ְַּתֲעְֶׂש� י ִֶׁשִּט֖ ֲעֵצ�

מידות המזבח

ה ׇאְרָּ֜כֹו  ַאָָּמ֨
ה ׇרְחְּבֹו֙  ְוַאָָּמ֤
ה  ְהֶי֔ ָר֣בֶּוַע יִ

ם ֹקָמ֑תֹו  יִ ְוַאָָּמַת֖
יו׃ ּנֶּו ַקְרֹנָתֽ ִמֶָּמ֖

ציפוי המזבח

ב ָט֗הֹור  ְוִצִָּפיָת֨ ֹא֜תֹו ָזָה֣
ֶאת־ַָּגָּ֧גֹו 

יב  יו ָסִב֖ ְוֶאת־ִקיֹרָת�
יו ְוֶאת־ַקְרֹנָת֑

זר

יב׃ ב ָסִבֽ ר ָזָה֖ ֹו ֵז� יָת ֵּל� ְוָעְִׂש�

טבעות

ַחת ְלֵז֗רֹו  ֲעְֶׂשה־ֵּ֣לֹו׀ ִמְַּת֣ ב ְַּתֽ ת ָזָה֜ ֶּוְֶׁשְֵּת֩י ַטְְּבֹע֨
יו  ה ַעל־ְֶׁשֵנ֣י ִצְָּד֑ יו ְַּתֲעְֶׂש֖ י ַצְלֹעָת֔ ל ְֶׁשְֵּת֣ ַע֚

ים  ֔ ים ְלַבְּדִ ְוָהָי֙ה ְלָבְִּת֣
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ָָּמה׃ את ֹא֖תֹו ְָּבֵהֽ ָלְֵׂש�

בדים

ים  י ִֶׁשִּט֑ ים ֲעֵצ֣ ֖ יָת ֶאת־ַהְַּבְּדִ ְוָעְִׂש�
ב׃ ם ָזָהֽ ְוִצִָּפיָת� ֹאָת֖

מקום מזבח הקטורת

ה ֹאתֹו֙  ְוָנַתְָּת֤
ת  ן ָהֵעֻד֑ ר ַעל־ֲאֹר֣ ֶכת ֲאֶֶׁש֖ ִלְפֵנ֣י ַהָָּפֹר֔

ת  ֵעֻד֔ ֶרת ֲאֶֶׁש֙ר ַעל־ָה֣ ִלְפֵנ֣י ַהַָּכָֹּפ֗
ָָּמה׃ ד ְלָ֖ך ֶָׁשֽ ר ִאֶָּוֵע� ֲאֶֶׁש�

עבודת מזבח הקטורת

ים  ֶרת ַסִָּמ֑ ן ְקֹט֣ יו ַאֲהֹר֖ יר ָעָל� ְוִהְקִט�
ָּנה׃ ת ַיְקִטיֶרֽ ֹו ֶאת־ַהֵּנֹר֖ ֶקר ְְּבֵהיִטיב� ֶקר ְַּבְֹּב֗ ְַּבְֹּב֣

ָּנה  ם ַיְקִטיֶר֑ יִ ין ָהַעְרְַּב֖ ת ְֵּב� ן ֶאת־ַהֵּנֹר� ֶּוְבַהֲעֹ֨לת ַאֲהֹר֧
ם׃ ה ְלֹדֹרֵתיֶכֽ ֖ י ְיֹהוָ יד ִלְפֵנ� ֶרת ְָּתִמ� ְקֹט֧

האסור לעלות על מזבח הקטורת

יו  ֶּו ָעָל� ֹלא־ַתֲעל�
ה  ֶרת ָזָר֖ ְקֹט�

ה  ה ֶּוִמְנָח֑ ְוֹעָל֣
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יו׃ א ִתְּס֖כֶּו ָעָלֽ ֶסְך ֹל� ְוֵנ֕

כפרת המזבח אחת בשנה

ת ְַּבָָּׁשָנ֑ה  יו ַאַח֖ ר ַאֲהֹרן֙ ַעל־ַקְרֹנָת֔ ְוִכֶָּפ֤
ים  ֗ את ַהִָּכָֻּפרִ ם ַחַּט֣ ִמְַּד֞

ם  ֵתיֶכ֔ ר ָעָליו֙ ְלֹדֹר֣ ת ְַּבָָּׁשָנ֙ה ְיַכֵָּפ֤ ַאַח֤
ה׃ ֽ ים ֖הֶּוא ַליֹהוָ ֶדֶׁש־ׇקָדִֶׁש� ֹקֽ

ון
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פרשיות המסורה

8 פרשה קט )סתומהק 

9 פרשה קי )סתומהק 

11 פרשה קיא )פתוחהק 

13 פרשה קיב )סתומהק 

14 פרשה קיג )סתומהק 

18 פרשה קיד )סתומהק 

20 פרשה קטו )סתומהק 

23 פרשה קטז )סתומהק 

33 פרשה קיז )סתומהק 

35 פרשה קיח )פתוחהק 

ון
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סדרים

8 סדר כג 

23 סדר כד 

35 סדר כה 

פרקים

9 פרק כח 

23 פרק כט 

35 פרק ל 

ון

ון
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השוואת החלוקותפרשה 

8 פרשה קט וסתומהק 
8 סדר כג 

שמן ועריכת הנר

בגדי הכהונה

הקרב את אהרן
9 פרשה קי וסתומהק 
9 פרק כח 

ועשית בגדי קדש

תדבר אל כל חכמי לב

ואלה הבגדים

אפוד
11 פרשה קיא ופתוחהק 

אבני שהם

זכרון בני ישראל באפוד
13 פרשה קיב וסתומהק 

חשן 
14 פרשה קיג וסתומהק 

זכרון שמות בני ישראל בחושן

האורים והתומים

מעיל
18 פרשה קיד וסתומהק 

ונשמע קולו בבאו אל הקדש

ציץ
20 פרשה קטו וסתומהק 

עבודת הציץ

ון

כתונת

מצנפת

בגדי בני אהרן

מכנסי בד
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קידוש הכהנים
23 פרשה קטז וסתומהק 
23 סדר כד 
23 פרק כט 

קרבנות המילואים

הלבשה ומשיחה

הקרבת פר החטאת

הקרבת איל אחד לעולה

הקרבת איל השני למילואים

הזאת דם המזבח ושמן המשח על אהרן ובניו

תנופה לאיל ולחם

הקטרה

מנת משה מאיל המילואים

חזה ושוק לכהנים

מילוי בני אהרן אחריו

אכילת איל המילואים

דין הנותר 

מילואים שבעת ימים

קרבן תמיד
33 פרשה קיז וסתומהק 

סיום פרשת הקידוש

מזבח קטורת
35 פרשה קיח ופתוחהק 
35 פרק ל 
35 סדר כה 

מקום מזבח הקטורת

עבודת מזבח הקטורת


