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ימם( :ב) וְ לֵ֣חם ַמ ּ֗צֹות וְ ַח ֹּ֤ל ֹת
ילם ְש ַנָ֖ים ְתמ ֶֽׁ
ן־ב ָּ ֶ֛קר וְ א ֶׂ֥
ר־ת ֲעשֶׂ֥ה ָּלהֶ֛ם ְל ַק ֶׂ֥דש א ָּ ָֹ֖תם ְל ַכהֵ֣ן לִ֑י ְ֠ ְל ַקח ַפֵ֣ר א ָּחָ֧ד ב ָּ
ש ַ
(א) וְ ֶ֨זה ַה ָּד ָָּ֜בר ֲא ֶֽׁ
ל־סֵ֣ל א ֶָּּׁ֔חד וְ ה ְק ַר ְב ָּ ֶׂ֥ת א ָּ ָֹ֖תם
אֹותם ַע ַ
יקי ַמ ָ֖צֹות ְמ ֻׁש ֵ֣חים ַב ָּשִ֑מן ֶׂ֥סֹלת ח ָ֖טים ַת ֲעשֶׂ֥ה א ָּ ֶֹֽׁתם( :ג) וְ נָּ ַת ָּ ֹּ֤ת ָּ
ַמצֹת ְבלו ֵ֣ל ֹת ַב ֶּׁ֔שמן ו ְרק ֶׂ֥
ת־בנָּ יו ַת ְק ֶּׁ֔ריב אל־פ ַָ֖תח ֵ֣אֹהל מֹועִ֑ד וְ ָּר ַחצְ ָּ ֶׂ֥ת א ָּ ָֹ֖תם ַב ָּ ֶֽׁמים:
ת־א ֲה ֹּ֤רֹן וְ א ָּ
ילם( :ד) וְ א ַ
ת־ה ֶּׁ֔ ָּפר וְ ָ֖את ְשנֶׂ֥י ָּהא ֶֽׁ
ַב ָּסִ֑ל וְ ֶ֨א ַ
taking the animals and loaves – the offerings

1.

ת־הא ָ֖פֹד וְ את־ ַה ִ֑חֹשן וְ ָּא ַפ ְד ָּ ֵ֣ת
תנת וְ את ְמ ֵ֣עיל ָּהא ֶּׁ֔פֹד וְ א ָּ
ת־ה ֻׁכ ֶּׁ֔ ֹ
ת־א ֲהרֹן א ַ
ת־ה ְבגָּ ּ֗דים וְ ה ְל ַב ְש ָּ ֹּ֤ת ֶֽׁא ַ
(ה) וְ ָּל ַק ְח ָּ ֵ֣ת א ַ
ל־המצְ נָּ ֶֽׁפת:
קדש ַע ַ
ת־נזר ַה ָ֖ ֹ
ֶּׁ֔לֹו ְבחָ֖שב ָּהא ֶֹֽׁפד( :ו) וְ ַש ְמ ָּ ֶׂ֥ת ַהמצְ נָ֖פת ַעל־ר ִ֑
ֹאשֹו וְ נָּ ַת ָּ ֶ֛ת א ֶׂ֥
Investiture of Aharon

2.

ת־בנָּ ָ֖יו ַת ְק ִ֑ריב וְ ה ְל ַב ְש ָּ ָ֖תם
ֹאשֹו ו ָּמ ַש ְח ָּ ָ֖ת א ֶֹֽׁתֹו( :ח) וְ א ָּ
(ז) וְ ָּל ֶַֽׁק ְח ָּת את־שֵ֣מן ַהמ ְש ֶָּּׁ֔חה וְ יָּ צַ ְק ָּ ָ֖ת ַעל־ר ִ֑
עֹולִ֑ם
ֻׁכ ֳּת ֶֹֽׁנת( :ט) וְ ָּחגַ ְר ָּת א ֶָֹּ֨תם ַא ְב ָ֜נט ַא ֲה ֵ֣רֹן ו ָּב ּ֗ ָּניו וְ ָּח ַב ְש ָּ ֹּ֤ת ָּלהם מגְ ָּב ֶּׁ֔עֹת וְ ָּהיְ ָּ ֶׂ֥תה ָּלהֶ֛ם ְכ ֻׁה ָּנָ֖ה ְל ֻׁח ַ ֵ֣קת ָּ
ת־ה ֶּׁ֔ ָּפר ל ְפנָ֖י ֵ֣אֹהל מֹועִ֑ד וְ ָּס ֶַ֨מ ְך ַא ֲה ָ֧רֹן ו ָּבנָּ ֶ֛יו את־יְ דיהָ֖ם ַעל־
ד־בנָּ ֶֽׁיו( :י) וְ ה ְק ַר ְב ָּת א ַ
ֶֽׁד־א ֲה ָ֖רֹן וְ יַ ָּ
את יַ ַ
ומל ָּ ֶׂ֥
ת־ה ָּפָ֖ר לפְ נֵ֣י ִ֑ה' פ ַָ֖תח ֶׂ֥אֹהל מֹועֶֽׁד:
ֶׂ֥רֹאש ַה ָּפֶֽׁר( :יא) וְ ָּש ַח ְט ָּ ֶׂ֥ת א ַ
Investiture of Aharon's sons; oil of consecration; semikhah, offering and slaughtering the bull

3.

ל־יְסֹוד ַהמזְבֶֽׁח:
ל־ה ָּ ֵ֣דם ת ְש ֶּׁ֔פֹ ְך א ָ֖
ת־כ ַ
ל־קְרנֶֹׂ֥ת ַהמזְבָ֖ח ְבאצְ ָּבעִ֑ךָּ וְ א ָּ
נָּת ָּתֶ֛ה ַע ַ
(יב) וְ ָּל ֶַֽׁק ְח ָּת מ ַ ֵ֣דם ַה ֶּׁ֔ ָּפר וְ ַ
4. offering the blood of the bull on the altar
ל־ה ָּכ ֶּׁ֔בד וְ את ְש ֵ֣תי ַה ְכ ָּל ֶֹּׁ֔ית
ת־הקרב וְ ּ֗את ַהיֹתרת ַע ַ
ל־החלב ַה ְֶֽׁמ ַכסֵ֣ה א ַ
ת־כ ַ
(יג) וְ ָּל ֶַֽׁק ְח ָּּ֗ת ֶֽׁא ָּ
ת־ב ַשֹּ֤ר ַה ָּפר וְ את־ע ֵֹ֣רֹו וְ את־פ ְר ֶּׁ֔שֹו
וְ את־ ַהחָ֖לב ֲאשֵ֣ר ֲעליהִ֑ן וְ ה ְק ַט ְר ָּ ָ֖ת ַהמזְ ב ֶָּֽׁחה( :יד) וְ א ְ
ת ְש ֵ֣רֹף ָּב ֶּׁ֔אש מ ָ֖חוץ ַל ֶַֽׁמ ֲחנ ִ֑ה ַח ָּטָ֖את ֶֽׁהוא:
)"5. Burning up the parts of the bull (part on altar, part outside of camp as "internal sin-offering
ת־ה ַאֶׂ֥יל ָּהא ָּחָ֖ד ת ָּ ִ֑קח וְ ֶָּ֨ס ְמ ָ֜כו ַא ֲה ָ֧רֹן ו ָּבנָּ ֶ֛יו את־יְדיהָ֖ם ַעל־ ֶׂ֥רֹאש ָּה ָּאֶֽׁיל:
(טו) וְ א ָּ
)עולה( 6. Semikha of Aharon and his sons on the 1st ram
ת־ה ַ ֶּׁ֔איל
ל־המזְ בָ֖ח ָּס ֶֽׁביב( :יז) וְ ֶ֨א ָּ
ת־ד ֶּׁ֔מֹו וְ זָּ ַר ְק ָּ ֶׂ֥ת ַע ַ
ת־ה ָּאִ֑יל וְ ָּל ֶַֽׁק ְח ָּת א ָּ
(טז) וְ ָּש ַח ְט ָּ ָ֖ת א ָּ
ֹאשֹו( :יח) וְ ה ְק ַט ְר ָּ ֹּ֤ת
ְתנַ ָ֖תח לנְ ָּת ָּחִ֑יו וְ ָּר ַחצְ ָּ ֹּ֤ת ק ְרבֹו ו ְכ ָּר ֶָּּׁ֔עיו וְ נָּ ַת ָּ ֶׂ֥ת ַעל־נְ ָּת ָּחָ֖יו וְ ַעל־ר ֶֽׁ
יחֹוח אשֶׂ֥ה ַל ָ֖ה' ֶֽׁהוא:
ל־ה ַאיל ַהמזְ ֶּׁ֔ב ָּחה ע ָֹּלֶׂ֥ה ָ֖הוא ַל ִֶֽׁ֑ה' ֵ֣ריח נ ֶּׁ֔
ת־כ ָּ
א ָּ
7. Complete processing of the ram – all burnt up
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(יט) וְ ָּל ֵַ֣ק ְח ֶָּּׁ֔ת אֵָ֖ת ָּה ַ ֵ֣איל ַהשנִ֑י וְ ָּס ֶַ֨מ ְך ַא ֲה ָ֧ ֹרן ו ָּבנָּ ֶ֛יו את־יְדיהָ֖ם ַעל־ ֶׂ֥ ֹראש ָּה ָּ ֶֽׁאיל:
8. Semikhah of Aharon and his sons on the 2nd ram
ל־תנֶ֨ ו ְך ֹּ֤אֹזן
ל־תנו ְך ֶ֨אֹזן ַא ֲה ָ֜רֹן וְ ַע ְ
ת־ה ַ ּ֗איל וְ ָּל ַק ְח ָּ ֹּ֤ת מ ָּדמֹו וְ נָּ ֶַֽׁת ָָּּ֡תה ַע ְ
(כ) וְ ָּש ַח ְט ָּ ֵ֣ת א ָּ
ת־ה ָּ ֶ֛דם ַעל־
ל־בהן ַרגְ ָּלָ֖ם ַהיְ ָּמנִ֑ית וְ זָּ ַר ְק ָּ ָ֧ת א ַ
ל־בהן יָּ ָּדם ַהי ְָּמ ֶּׁ֔נית וְ ַע ֶׂ֥ ֹ
ָּבנָּ יו ַה ְי ָּמ ֶּׁ֔נית וְ ַע ֹּ֤ ֹ
ַהמזְ ָ֖בח ָּס ֶֽׁביב:
9. Processing of the 2nd ram
ל־בגָּ ָּ ֶּׁ֔דיו וְ ַעל־
ֶֽׁל־א ֲהרֹן וְ ַע ְ
ית ַע ַ
שמן ַהמ ְש ָּחה וְ הז ָּ ֹּ֤
ֶֽׁל־המזְ בח ומ ֵ֣
ן־ה ָּ ֶ֨דם ֲאשֶׂ֥ר ַע ַ
(כא) וְ ָּל ַק ְח ָּת מ ַ
ָּבנָּ ֶ֛יו וְ ַעל־בגְ ֶׂ֥די ָּבנָּ ָ֖יו א ִ֑תֹו וְ ָּק ַ ֶׂ֥דש הוא ו ְבגָּ ָּ ֶּׁ֔דיו ו ָּבנָּ ֶ֛יו ובגְ ֶׂ֥די ָּבנָּ ָ֖יו א ֶֽׁתֹו:
10. Using blood to further invest Aharon & sons and their garments
ת־ה ּ֗קרב וְ ֶ֨את י ֹֹּ֤תרת ַה ָּכבד
ת־החֵ֣לב׀ ַה ְֶֽׁמ ַכסֵ֣ה א ַ
ן־ה ַאיל ַה ֶ֨חלב וְ ָּה ֶַֽׁא ְל ָָּ֜יה וְ א ַ
(כב) וְ ָּל ַק ְח ָּ ֵ֣ת מ ָָּ֠
יהן וְ ָ֖את ֵ֣שֹוק ַהיָּ ִ֑מין ֶ֛כי ֶׂ֥איל מ ֻׁל ָ֖אים ֶֽׁהוא( :כג) וְ כ ֶַ֨כר
ת־החלב ֲאשֵ֣ר ֲעל ֶּׁ֔
וְ ֵ֣את׀ ְש ֵ֣תי ַה ְכ ָּל ֹּ֗ית וְ א ַ
שמן ַא ַ ָ֖חת וְ ָּר ֵ֣קיק א ָּחִ֑ד מ ַסל ַה ַמ ֶּׁ֔צֹות ֲאשָ֖ר ל ְפנֶׂ֥י ֶֽׁה'( :כד) וְ ַש ְמ ָּ ֵ֣ת ַה ֶּׁ֔ ֹכל
ָ֜לחם ַא ַּ֗חת ְו ֶַֽׁח ֶ֨ ַלת לֶׂ֥חם ֶ֛
ַ֚עַ ל ַכפֵ֣י ַא ֲה ֶּׁ֔רֹן וְ ַעָ֖ל ַכפֵ֣י ָּבנָּ ִ֑יו וְ הנַ פְ ָּ ֶׂ֥ת א ָּ ֶֹ֛תם ְתנו ָּפָ֖ה ל ְפנֶׂ֥י ֶֽׁה':
") and the loaves – to Aharon and sons, to continue investitureאיל המילואים"( 11. Handing all parts of the 2nd ram
ל־הע ָֹּלִ֑ה ְל ֹּ֤ריח ניחֹוח ל ְפנֵ֣י ֶּׁ֔ה' אשֶׂ֥ה ָ֖הוא ַל ֶֽׁה':
(כה) וְ ָּל ַק ְח ָּ ֹּ֤ת א ָֹּתם מיָּ ָּ ֶּׁ֔דם וְ ה ְק ַט ְר ָּ ֶׂ֥ת ַהמזְ ב ָָּ֖חה ַע ָּ
12. Taking all of those parts (meat which will always be burnt, and loaves) from Aharon and sons and putting on altar
(כו) וְ ָּל ַק ְח ָּ ֵ֣ת את־ה ֶָּֽׁח ּ֗זה מאֹּ֤יל ַהמ ֻׁלאים ֲאשֵ֣ר ְל ַא ֲה ֶּׁ֔רֹן וְ הנַ פְ ָּ ֶׂ֥ת א ֶֹ֛תֹו ְתנו ָּפָ֖ה ל ְפנֵ֣י ִ֑ה' וְ ָּהיָּ ֶׂ֥ה ְלךָּ ָ֖ ְל ָּמנָּ ֶֽׁה( :כז) וְ ק ַד ְש ָּת
ֵ֣את׀ ֲחז ֵ֣ה ַה ְתנו ּ֗ ָּפה וְ את ֵ֣שֹוק ַה ְתרו ֶָּּׁ֔מה ֲאשֶׂ֥ר הונַ ָ֖ף וַ ֲאשֵ֣ר הו ָּ ִ֑רם מאיל ַהמ ֻׁל ֶּׁ֔אים מ ֲאשֶׂ֥ר ְל ַא ֲה ָ֖רֹן ומ ֲאשֶׂ֥ר ְל ָּבנָּ ֶֽׁיו:
ק־עֹולם מאת ְבנֵ֣י י ְש ָּר ֶּׁ֔אל ֶׂ֥כי ְתרו ָּמָ֖ה ִ֑הוא ו ְתרו ָּמה י ְה ֶ֨יה מאֹּ֤ת ְבנֶֽׁי־י ְש ָּראל מז ְבחֵ֣י
ָּּ֗
(כח) וְ ָּהיָּ ה ְל ַא ֲה ֶ֨רֹן ו ְל ָּב ָ֜ ָּניו ְל ָּח
א־בָ֖ם את־יָּ ָּ ֶֽׁדם:
קדש ֲאשֵ֣ר ְל ַא ֲה ֶּׁ֔רֹן י ְהיֶׂ֥ ו ְל ָּבנָּ ָ֖יו ַא ֲח ָּ ִ֑ריו ְל ָּמ ְש ָּ ֵ֣חה ָּב ֶּׁ֔הם ו ְל ַמל ָּ
יהם ְתרו ָּמ ָּ ָ֖תם ַל ֶֽׁה'( :כט) ובגְ דֹּ֤י ַה ֹ
ַש ְלמ ֶּׁ֔
קדש:
(ל) ש ְב ַעֵ֣ת ָּי ּ֗מים י ְל ָּב ָּשָ֧ם ַהכֹהֶ֛ן ַת ְח ָּ ָ֖תיו מ ָּבנָּ ִ֑יו ֲאשֶׂ֥ר יָּ ֶ֛בֹא אל־ ֶׂ֥אֹהל מֹועָ֖ד ְל ָּש ֶׂ֥רת ַב ֶֽׁ ֹ
)חזה ושוק(  that they will receiveשלמים 13. Investing Aharon and his sons with special gifts from
ת־הלָ֖חם ֲאשֵ֣ר ַב ָּסִ֑ל
ת־ב ַשֵ֣ר ָּה ַ ֶּׁ֔איל וְ א ַ
קם ָּק ֶֽׁדֹש( :לב) וְ ָּא ֶַ֨כל ַא ֲה ֹּ֤ ֹרן ו ָּבנָּ יו א ְ
ת־ב ָּש ָ֖רֹו ְב ָּמ ֶׂ֥ ֹ
(לא) וְ אֶ֛ת ֶׂ֥איל ַהמ ֻׁל ָ֖אים ת ָּ ִ֑קח וב ַש ְל ָּ ֶׂ֥ת א ְ
ֹאכָ֖ל כי־ ֶׂ֥קֹדש הֶֽׁם( :לד) ְוֶֽׁאם־י ָּותר
אהל מֹועֶֽׁד( :לג) וְ ָּא ְכ ֹּ֤לו א ָֹּתם ֲאשֵ֣ר ֻׁכ ַפֵ֣ר ָּב ֶּׁ֔הם ְל ַמלֶׂ֥א את־יָּ ָּ ָ֖דם ְל ַק ֵ֣דש א ָּ ִֹ֑תם וְ זָּ ֶׂ֥ר ל ֹא־י ַ
פ ַָ֖תח ֶׂ֥ ֹ
ת־הנ ָֹּותר ָּב ֶּׁ֔אש ֶׂ֥ל ֹא י ָּאכָ֖ל כי־ ֶׂ֥קֹדש ֶֽׁהוא( :לה) וְ ָּע ָ֜ש ָּית ְל ַא ֲה ֹּ֤רֹן ו ְל ָּבנָּ יו ֶָּּׁ֔כ ָּכה ְכ ֶׂ֥ ֹכל
ד־ה ִ֑ ֹבקר וְ ָּש ַרפְ ָּ ֹּ֤ת א ַ
ן־הלָ֖חם ַע ַ
מ ְב ַשָ֧ר ַהמ ֻׁל ֶ֛אים ומ ַ
ל־המזְ ֶּׁ֔בח ְב ַכפ ְרךָּ ָ֖ ָּע ָּלִ֑יו
את ַע ַ
ל־הכ ֻׁפ ֶּׁ֔רים וְ חט ָּ
יָּמים ְת ַמלֶׂ֥א יָּ ָּ ֶֽׁדם( :לו) ו ֶ֨ ַפר ַח ָָּ֜טאת ַת ֲעשֹּ֤ה ַליֹום ַע ַ
ֲאשר־צוָ֖יתי א ָּ ִֹ֑ת ָּכה ש ְב ַעֶׂ֥ת ָ֖
ל־הנֹגֶׂ֥ע ַבמזְ בָ֖ח י ְק ָּ ֶֽׁדש:
ל־המזְ ֶּׁ֔בח וְ ק ַד ְש ָּ ָ֖ת א ִֹ֑תֹו וְ ָּהיָּ ֹּ֤ה ַהמזְ בח ֵ֣קֹדש ָֽק ָּד ֶּׁ֔שים ָּכ ַ
יָּמים ְת ַכפר ַע ַ
ו ָּמ ֶַֽׁש ְח ָּ ֶׂ֥ת א ָֹ֖תֹו ְל ַק ְד ֶֽׁשֹו( :לז) ש ְב ַעֵ֣ת ּ֗
 to Aharon and sons – entire procedure done for 7 days and this sanctifies altarאיל המלואים 14. Giving meat of
Questions:
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?)Why the need for the three animals (bull, ram and 2nd ram

)a

?Why the elaborate procedure and sequence

)b

?Why does it need to be repeated for 7 days

)c

 only sanctified as a result of the 7-day procedureמזבח Why is the

)d
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