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In Time & Space
Sanctity of TIME I
 (1ספר בראשית פרק ב
ַּיִ
ֹלהים בַ ּיֹום ַה ְש ִביעִ יְ ,מלַאכְ ּתֹו אֲ ֶשר עָּׁ ָּׁשה; ו ְשבֹּת בַ ּיֹום
א ַו ְיכֻּלּו הַ שָּׁ ַמיִם וְ ָּׁה ָּׁא ֶרץ ,וְ כָּׁ ל-צְ בָּׁ ָּׁאם .ב ַו ְיכַל אֱ ִ
ֹלהים ֶאת-יֹום הַ ְש ִביעִ יַ ,וי ְַק ֵּדׁש אֹתֹו :כִ י בֹו ָּׁשבַ ת ִמכָּׁ ל-
הַ ְשבִ יעִ יִ ,מ ָּׁכלְ -מלַאכְ ּתֹו אֲ שֶ ר עָּׁ שָּׁ ה .ג וַ יְבָּׁ ֶרְך אֱ ִ
ֹלהים ַלעֲשֹות
ְמלַאכְ ּתֹו ,אֲ שֶ ר-בָּׁ ָּׁרא אֱ ִ

Sanctity of PLACE II
 (2ספר שמות פרק ג
ֹּאמר ִהנֵנִ י .ה
ֹלהים ִמּתֹוְך ַה ְסנֶה ,וַ ּי ֹּאמֶ ר מֹּשֶ ה מ ֶֹּשה--וַּי ֶ
ד ַוּי ְַרא יְהוָּׁ ה ,כִ י סָּׁ ר ִל ְראֹות; ַוּי ְִק ָּׁרא ֵאלָּׁיו אֱ ִ
עֹומד עָּׁ לָּׁ יוַ ,א ְד ַמת-ק ֶֹדׁש הּוא.
וַּי ֹּאמֶ רַ ,אלִּ -ת ְק ַרב הֲ ֹלם; שַ ל-נְעָּׁ לֶיָך ,מֵ עַ ל ַרגְ לֶיָך--כִ י הַ מָּׁ קֹום אֲ שֶ ר ַא ָּּׁתה ֵ

Sanctity of PEOPLE III
 (3ספר שמות פרק יט
ו וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיּו-לִי מַ ְמ ֶלכֶת כֹּהֲ נִ ים ,וְ גֹוי ָקדֹוׁשֵ :אּלֶה ,הַ ְדבָּׁ ִרים ,אֲ ֶשר ְּת ַדבֵ רֶ ,אלְ -בנֵי י ְִש ָּׁר ֵאל
 (4ספר שמות פרק כה
אֹותָךֵ ,את ַּת ְבנִ ית ַה ִמ ְשכָּׁ ן ,וְ ֵאת ַּת ְבנִ ית
ח וְ עָ ׂשּו לִיִ ,מ ְקדָ ׁש; וְ ׁשָ ַכנ ְִתי ,בְ תֹו ָכם .ט כְ כֹּל ,אֲ שֶ ר אֲ נִי מַ ְר ֶאה ְ
כָּׁלֵ -כלָּׁיו; וְ כֵןַּ ,תעֲשּו

The Mishkan as a Means IV

א) המשכן כהמשך של הר סיני
 (5הר סינו (פרק כד)
(טו) ַוּיַעַ ל משֶ ה ֶאל ָּׁההָּׁ ר ַו ְי ַכס הֶ עָ נָן ֶאת הָ הָ ר:
ִׁשכֹן כְ בֹוד יְהֹוָה עַ ל הַ ר ִסינַי וַ ְיכַסֵ הּו הֶ עָּׁ נָּׁן
(טז) וַ י ְ
ֵששֶ ת י ִָּׁמים וַ ּי ְִק ָּׁרא ֶאל משֶ ה בַ ּיֹום הַ ְש ִביעִ י ִמּתֹוְך
הֶ עָּׁ נָּׁן:
א ֶכלֶת בְ ר ֹּאש הָּׁ ָּׁהר
(יז) ּומַ ְר ֵאה כְ בֹוד יְ הֹוָּׁ ה כְ ֵּאׁש ֹּ
לְעֵ ינֵי בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל:
(יח) וַ ּיָּׁב ֹּא משֶ ה בְ תֹוְך ֶהעָּׁ נָּׁן ַוּיַעַ ל ֶאל הָּׁ הָּׁ ר וַ ְי ִהי
משֶ ה בָּׁ הָּׁ ר ַא ְרבָּׁ עִ ים יֹום וְ ַא ְרבָּׁ עִ ים ָּׁליְ לָּׁה:

משכן (פרק מ)
(לד) ַו ְיכַס ֶהעָ נָן ֶאת א ֶֹהל מֹועֵּ ד
ּוכְ בֹוד ְיהֹוָה ָמלֵּא ֶאת ַה ִמ ְׁש ָכן:
משה ָּׁלבֹוא ֶאל א ֶֹּהל מֹועֵ ד כִ י ָּׁשכַ ן
(לה) וְ ל ֹּא ָּׁיכֹּל ֶ
עָּׁ לָּׁיו הֶ עָּׁ נָּׁן ּוכְ בֹוד יְהֹוָּׁ ה ָּׁמלֵא ֶאת ַה ִמ ְשכָּׁן:
(לו) ּובְ ֵהעָּׁ לֹות ֶהעָּׁ נָּׁן ֵמעַ ל ַה ִמ ְשכָּׁן י ְִסעּו ְבנֵי
יהם:
י ְִש ָּׁר ֵאל ְבכֹּל ַמ ְסעֵ ֶ
(לז) וְ ִאם ל ֹּא יֵעָּׁ לֶ ה ֶהעָּׁ נָּׁן וְ ל ֹּא יִ ְסעּו עַ ד יֹום
הֵ עָּׁ ֹלתֹו:
יֹומם וְ ֵּאׁש ִּת ְהיֶה
(לח) כִ י ֲענַן ְיהֹוָּׁה עַ ל ַה ִמ ְש ָּׁכן ָּׁ
יהם:
ַל ְילָּׁה בֹו לְ עֵ ינֵי כָּׁל בֵ ית י ְִש ָּׁר ֵאל ְבכָּׁל ַמ ְסעֵ ֶ
1

 (6רמב"ן על שמות פרק כה פסוק א
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר  -וכמו שנאמר שם (לעיל כד
טז) וישכן כבוד ה' על הר סיני ,וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כן כתוב
במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן מ לד)
ב) כלי המשכן (ספר שמות פרק כה)
 (7ארון/כפורת

(י) וְ עָּׁ שּו אֲ רֹון עֲצֵּ י ִׁש ִטים ַאמָ ַתיִם וָחֵּ צִ י ָא ְרכֹו וְ ַאמָ ה
וָחֵּ צִ י ָר ְחבֹו וְ ַאמָ ה וָחֵּ צִ י קֹמָ תֹו:
ּומחּוץ ְּתצַ פֶנּו
ית אֹתֹו זָהָ ב טָ הֹור ִמבַ יִ ת ִ
(יא) וְ צִ פִ ָ
ית עָ ָליו זֵּר זָהָ ב סָ בִ יב:
וְ עָ ִׂש ָ

שלחן/מנורה
ית שֻ לְחָּׁ ן עֲצֵּ י ִׁש ִטים ַאמָ ַתיִם ָא ְרכֹו וְ ַאמָ ה
(כג) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
ָר ְחבֹו וְ ַאמָ ה וָחֵּ צִ י קֹמָ תֹו:
ית ּלֹו זֵּר זָהָ ב סָ בִ יב:
ית אֹתֹו זָהָ ב טָ הֹור וְ עָ ִׂש ָ
(כד) וְ צִ פִ ָ
ית זֵר זָּׁהָּׁ ב
טפַח סָּׁ בִ יב וְ עָּׁ ִש ָּׁ
ית ּלֹו ִמ ְסג ֶֶרת ֹּ
(כה) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
ל ְִמ ְסג ְַרּתֹו סָּׁ בִ יב:

(יב) וְ יָּׁצַ ְק ָּּׁת ּלֹו ַא ְרבַ ע טַ בְ עֹת זָהָ ב וְ נ ַָּׁת ָּּׁתה עַ ל ַא ְרבַ ע
ּוש ֵּתי טַ בָּׁ עֹּת עַ ל
ּוש ֵּתי טַ בָּׁ עֹּת עַ ל צַ לְעֹו הָּׁ ֶאחָּׁ ת ְ
ַפ ֲעמ ָֹּּׁתיו ְ
צַ לְעֹו הַ שֵ נִית:

ית ּלֹו ַא ְרבַ ע טַ בְ עֹת זָהָ ב וְ נ ַָּׁת ָּּׁת ֶאת הַ טַ בָּׁ עֹּת
(כו) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
עַ ל ַא ְרבַ ע הַ ֵפאֹּת אֲ שֶ ר ְל ַא ְרבַ ע ַרגְ לָּׁיו:
(כז) ְלעֻמַ ת הַ ִמ ְסג ֶֶרת ִּת ְהיֶין ָּׁ הַ טַ בָּׁ עֹּת לְבָּׁ ִּתים לְבַ ִדים
לָּׁשֵ את ֶאת הַ שֻ לְחָּׁ ן:
ית א ָֹתם זָהָ ב
ית ֶאת הַ בַ ִדים עֲצֵּ י ִׁש ִטים וְ צִ פִ ָ
(כח) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
וְ נִשָּׁ א בָּׁ ם ֶאת הַ שֻ לְחָּׁ ן:
(ל) וְ נ ַָת ָת עַ ל הַ שֻ לְחָּׁ ן לֶחֶ ם ָּׁפ ִנים ְל ָּׁפנַי ָּּׁת ִמיד:

ית ַכפ ֶֹּרת זָהָ ב טָ הֹור ַא ָּׁמ ַתיִם וָּׁחֵ צִ י ָּׁא ְרכָּּׁה
(יז) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
וְ ַאמָּׁ ה וָּׁחֵ צִ י ָּׁר ְחבָּׁ ּה:
ית ְש ַניִם כְ רֻ בִ ים זָּׁהָּׁ ב ִמ ְקׁשָ ה ַּתעֲשֶ ה א ָֹּּׁתם
(יח) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
ִמ ְשנֵי ְקצֹות הַ ַכפ ֶֹּרת:
(יט) ַועֲׂשֵּ ה כְ רּוב ֶאחָ ד ִמ ָקצָ ה ִמזֶה ּוכְ רּוב ֶאחָ ד ִמ ָקצָ ה
צֹותיו:
ִמזֶה ִמן הַ ַכפ ֶֹּרת ַּתעֲשּו ֶאת הַ כְ רֻ ִבים עַ ל ְשנֵי ְק ָּׁ
סכֲכִ ים
(כ) וְ הָּׁ יּו הַ כְ רֻ בִ ים פ ְֹּרשֵ י כְ ָּׁנ ַפיִם לְמַ עְ לָה ֹּ
בְ ַכ ְנפֵיהֶ ם עַ ל הַ ַכפ ֶֹּרת ּופְ נֵיהֶ ם ִאיש ֶאל ָּׁא ִחיו ֶאל
הַ ַכפ ֶֹּרת י ְִהיּו פְ נֵי הַ כְ רֻ בִ ים:
(כא) וְ נ ַָּׁת ָּּׁת ֶאת הַ ַכפ ֶֹּרת עַ ל הָּׁ ָּׁארֹּן ִמלְמָּׁ עְ לָּׁה וְ ֶאל הָּׁ ָּׁארֹּן
ִּת ֵּתן ֶאת הָּׁ עֵ דֻת אֲ שֶ ר ֶא ֵּתן ֵאלֶיָך:
(כב) וְ נֹועַ ְד ִּתי לְָך שָּׁ ם וְ ִדבַ ְר ִּתי ִא ְּתָך מֵ עַ ל הַ ַכפ ֶֹּרת ִמבֵ ין
ְשנֵי הַ כְ רֻ בִ ים אֲ שֶ ר עַ ל אֲ רֹון הָּׁ עֵ דֻת ֵאת כָּׁל אֲ שֶ ר
אֹותָך ֶאל בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל:
אֲ צַ ּוֶה ְ

ית ְמנ ַֹּרת זָהָ ב טָ הֹור ִמ ְקׁשָ ה ֵּתיעָּׁ שֶ ה
(לא) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
נֹורה י ְֵרכָּּׁה וְ ָּׁקנָּּׁה גְ בִ יעֶ יהָּׁ כַפְ ּת ֶֹּריהָּׁ ּופְ ָּׁרחֶ יהָּׁ ִממֶ נָּׁה
הַ ְמ ָּׁ
י ְִהיּו:

ית א ָֹתם זָהָ ב:
ית בַ דֵּ י עֲצֵּ י ִׁש ִטים וְ צִ פִ ָ
(יג) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
(טז) וְ נ ַָת ָת ֶאל הָּׁ ָּׁארֹּן ֵאת הָּׁ עֵ דֻת אֲ שֶ ר ֶא ֵּתן ֵאלֶיָך:

(לב) וְ ִששָּׁ ה ָּׁקנִים יֹּצְ ִאים ִמצִ דֶ יהָּׁ ְׁשלׁשָ ה ְקנֵּי ְמנ ָֹרה
ּוׁשלׁשָ ה ְקנֵּי ְמנ ָֹרה ִמצִ דָ ּה הַ שֵּ נִי:
ִמצִ דָ ּה הָ ֶאחָ ד ְ
ית ֶאת ֵנר ֶֹּתיהָּׁ ִשבְ עָּׁ ה וְ הֶ ֱעלָה ֶאת ֵנר ֶֹּתיהָּׁ
(לז) וְ עָּׁ ִש ָּׁ
וְ הֵ ִאיר עַ ל עֵ בֶ ר ָּׁפנֶיהָּׁ :
(לח) ּומַ ל ְָּׁקחֶ יהָּׁ ּומַ ְחּת ֶֹּתיהָּׁ זָּׁהָּׁ ב טָּׁ הֹור:
(לט) כִ כַר זָּׁהָּׁ ב טָּׁ הֹור ַיעֲשֶ ה א ָֹּּׁתּה ֵאת כָּׁל הַ ֵכלִים
הָּׁ ֵאּלֶה:

ִיתם אֲ ֶׁשר ַא ָתה ָמ ְר ֶאה
ֲׂשה ְב ַת ְבנ ָ
(מ) ְּור ֵּאה ַוע ֵּ
בָ הָ ר:

 (8תלמוד בבלי מסכת שבת דף כב/ב
מחוץ לפרוכת העדות יערוך וכי לאורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא
הלכו אלא לאורו אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל
מאי עדות אמר רב זו נר מערבי שנותן בה שמן כמדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה מסיים
ג) פרשת תצוה -ממשכן העדות לאהל מועד
 (9פרק כה
(ב) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל וְ י ְִקחּו ִלי ְּתרּומָּׁ ה מֵ ֵאת ָּׁכל
ִאיש אֲ שֶ ר י ְִדבֶ נּו לִבֹו ִת ְקחּו ֶאת ְּתרּומָּׁ ִתי:
(ח) וְ עָּׁ שּו לִי ִמ ְקדָ ׁש וְ ׁשָ ַכנ ְִתי בְ תֹוכָם:
(כב) וְ נֹועַ ְד ִתי לְָך ׁשָ ם וְ ִדבַ ְר ִּתי ִא ְתָך מֵ עַ ל הַ ַכפ ֶֹּרת
ִמבֵ ין ְשנֵי הַ כְ רֻ בִ ים אֲ שֶ ר עַ ל אֲ רֹון הָּׁ עֵ דֻת ֵאת כָּׁל אֲ שֶ ר
אֹותָך ֶאל בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל:
אֲ צַ ּוֶה ְ

פרק כז (כ) וְ ַא ָּּׁתה ְּתצַ ּוֶה ֶאת בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל וְ י ְִקחּו ֵּא ֶליָך
שֶ מֶ ן ַזיִת זְָּׁך כ ִָּׁתית לַמָּׁ אֹור לְהַ עֲֹלת נֵּר ָת ִמיד:
כא) בְ אֹּהֶ ל מֹועֵ ד ִמחּוץ ַל ָּׁפ ֹּרכֶת אֲ שֶ ר עַ ל הָּׁ עֵ דֻת ַי ֲערְֹּך
אֹּתֹו ַאהֲ רֹּן ּובָּׁ נָּׁיו מֵ עֶ ֶרב עַ ד ב ֶֹּקר לִפְ נֵי יְהֹוָּׁה חֻ ַקת
עֹולָּׁם ְל ֹּדר ָֹּּׁתם מֵ ֵאת בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל:
פרק כט
(מג) וְ נֹעַ ְד ִתי ׁשָ מָ ה לִבְ נֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל וְ נ ְִקדָ ׁש בִ כְ ב ִֹּדי:
(מד) וְ ִקדַ ְׁש ִתי ֶאת אֹהֶ ל מֹועֵּ ד וְ ֶאת הַ ִמזְ בֵ חַ וְ ֶאת
ַאהֲ רֹּן וְ ֶאת בָּׁ נָּׁיו אֲ ַקדֵּ ׁש ְלכַהֵ ן לִי:
ִיתי לָהֶ ם
ִׂש ָר ֵּאל וְ הָּׁ י ִ
(מה) וְ ׁשָ ַכנ ְִתי בְ תֹוְך בְ נֵּי י ְ
ֵאֹלהים:
ל ִ
אתי א ָֹּּׁתם
(מו) וְ י ְָּׁדעּו כִ י אֲ נִי יְהֹוָּׁה אֱ ֹלהֵ יהֶ ם אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ְלׁשָ כְ ִני בְ תֹוכָם אֲ נִי יְהֹוָּׁה אֱ ֹלהֵ יהֶ ם:
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 (10פרק כז (נר תמיד בערב)
(כ) וְ ַא ָּּׁתה ְּתצַ ּוֶה ֶאת בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל וְ י ְִקחּו ֵאלֶיָך ׁשֶ מֶ ן ַזיִת זְָּׁך כָ ִתית לַמָּׁ אֹור לְהַ עֲֹלת נֵר ָת ִמיד:
(כא) בְ אֹהֶ ל מֹועֵּ ד ִמחּוץ ַל ָּׁפ ֹּרכֶת אֲ שֶ ר עַ ל הָּׁ עֵ דֻת ַי ֲערְֹּך אֹּתֹו ַאהֲ רֹּן ּובָּׁ נָּׁיו מֵּ עֶ ֶרב עַ ד ב ֶֹקר לִפְ נֵּי יְהֹוָה חֻ ַקת עֹולָּׁם ְל ֹדר ָֹתם מֵ ֵאת בְ נֵי
י ְִש ָּׁר ֵאל:
 (11פרק כט (קרבן תמיד בבקר ובין הערבים)
(לח) וְ זֶה אֲ שֶ ר ַּתעֲשֶ ה עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ כְ בָּׁ ִשים בְ נֵי שָּׁ נָּׁה ְש ַניִם לַּיֹום ָת ִמיד:
(לט) ֶאת הַ כֶבֶ ש הָּׁ ֶאחָּׁ ד ַּתעֲשֶ ה בַ ב ֶֹקר וְ ֵאת הַ כֶבֶ ש הַ שֵ נִי ַּתעֲשֶ ה בֵ ין הָ עַ ְרבָ יִם:
סלֶת בָּׁ לּול בְ ׁשֶ מֶ ן כ ִָתית ֶרבַ ע הַ ִהין וְ נֵסֶ ְך ְרבִ יעִ ת הַ ִהין ָּׁייִן ַלכֶבֶ ש הָּׁ ֶאחָּׁ ד:
(מ) וְ עִ שָּׁ רֹּן ֹּ
(מא) וְ ֵאת הַ כֶבֶ ש הַ שֵ נִי ַּתעֲשֶ ה בֵּ ין הָ עַ ְרבָ יִם כְ ִמנְחַ ת הַ ב ֶֹקר ּוכְ ִנ ְסכָּׁ ּה ַּתעֲשֶ ה ּלָּּׁה ל ְֵריחַ נִיחֹּחַ ִאשֶ ה לַיהֹוָּׁה:
(מב) ֹּעלַת ָת ִמיד ְל ֹדר ֵֹּתיכֶם פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד לִפְ נֵּי יְהֹוָה אֲ שֶ ר ִאּוָּׁעֵ ד ָּׁלכֶם שָּׁ מָּׁ ה לְדַ בֵ ר ֵאלֶיָך שָּׁ ם:
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וַּיִק ָּׁראֶ ,אל-מֹּשֶ ה; ַויְדַ בֵ ר יְ הוָּׁה ֵאלָּׁיו ,מֵ אֹּהֶ ל מֹועֵ ד לֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאלְ -בנֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וְ ָּׁא ַמ ְר ָּּׁת אֲ ל ֵֶהםָ ,א ָדם כִ י-
א ְ
ּומן-הַ צ ֹּאןַּ ,ת ְק ִריבּוֶ ,אתָּׁ -ק ְרבַ ְנ ֶכם
י ְַק ִריב ִמכֶם ָק ְרבָ ןַ ,ליהוָּׁ הִ --מן-הַ בְ הֵ מָּׁ הִ ,מן-הַ בָּׁ ָּׁקר ִ
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ִׁשחֲ טּו ֶאתָ -ה ֹעלָהִ ,י ְׁשחֲ טּוֶ ,אתָ -ה ָא ָׁשם; וְ ֶאתָּׁ -דמֹו
ּתֹורת ,הָּׁ ָּׁאשָּׁ ם :קֹּדֶ ש ָּׁקדָּׁ ִשים ,הּוא .ב בִ ְמקֹום ,אֲ ׁשֶ ר י ְ
א וְ ז ֹּאת ַ
יִזְ רֹּק עַ ל-הַ ִמזְ בֵ חַ  ,סָּׁ ִביב .ג וְ ֵאת ָּׁכל-חֶ לְבֹו ,י ְַק ִריב ִמ ֶמנּוֵ --את ,הָּׁ ַא ְליָּׁה ,וְ ֶאתַ -ה ֵחלֶבַ ,ה ְמכַ ֶסה ֶאתַ -ה ֶק ֶרב .ד וְ ֵאת,
ירנָּׁה .ה וְ ִה ְק ִטיר
ֵיהן ,אֲ שֶ ר עַ ל-הַ כְ סָּׁ לִים; וְ ֶאת-הַ ּי ֶֹּת ֶרת ,עַ לַ -הכָּׁבֵ ד ,עַ לַ -הכְ ָּׁליֹּתְ ,י ִס ֶ
ְש ֵּתי הַ כְ לָּׁ יֹּת ,וְ ֶאת-הַ חֵ לֶב אֲ ֶשר ֲעל ֶ
א ָֹּּׁתם הַ כֹּהֵ ן הַ ִמזְ בֵ ָּׁחהִ ,אשֶ ה לַ יהוָּׁה; ָּׁאשָּׁ ם ,הּוא .ו ָּׁכלָּׁ -זכָּׁר בַ כֹּהֲ נִים ,י ֹּאכְ ֶלנּו; ְב ָּׁמקֹום ָּׁקדֹוש י ֵָּׁאכֵל ,ק ֶֹּדש ָּׁק ָּׁד ִשים
הּוא
ִיח ִממֶ נּו ,עַ ד-ב ֶֹקר .טז וְ ִאם-נ ֶֶדר אֹו נ ְָּׁדבָּׁ ה ,זֶבַ ח ָּׁק ְרבָּׁ נֹו--
טו ּובְ שַ ר ,זֶבַ ח ּתֹודַ ת ְשלָּׁ מָּׁ יו--בְ יֹום ָּׁק ְרבָּׁ נֹו ,י ֵָּׁאכֵ ל :ל ֹאַ -ינ ַ
לִיׁשי ,בָ ֵּאׁש,
נֹותרִ ,מ ְב ַׂשר ַה ָזבַ ח--בַ יֹוםַ ,ה ְש ִ
נֹותר ִממֶ נּו י ֵָּאכֵּל .יז וְ הַ ָ
ּוממָ חֳ ָרת ,וְ הַ ָ
בְ יֹום הַ ְק ִריבֹו ֶאת-זִ בְ חֹו ,י ֵָּאכֵּ ל; ִ
ישי ,ל ֹּא י ֵָּׁרצֶ הַ --ה ַמ ְק ִריב אֹּתֹו ל ֹּא י ֵָּׁח ֵשב לֹו ,פִ גּול יִ ְהיֶה;
יִשָ ֵּרף .יח וְ ִאם הֵ ָּׁאכֹּל י ֵָּׁאכֵ ל ִמבְ שַ ר-זֶבַ ח ְשלָּׁמָּׁ יו בַ ּיֹום הַ ְשלִ ִ
ִש ֵרף; וְ ַהבָּׁ ָּׁשר--כָּׁלָּׁ -טהֹור,
א ֶכלֶת ִממֶ נּוֲ ,ע ֹּונָּּׁה ִּתשָּׁ א .יט וְ הַ בָּׁ שָּׁ ר אֲ שֶ רִ -יגַע בְ כָּׁ ל-טָּׁ מֵ א ,ל ֹּא י ֵָּׁא ֵכל--בָּׁ ֵאש ,י ָּׁ
וְ הַ נֶפֶ ש הָּׁ ֹּ
י ֹּאכַל בָּׁ שָּׁ ר .כ וְ הַ ֶנפֶש אֲ שֶ רּ-ת ֹּאכַל בָּׁ שָּׁ רִ ,מזֶבַ ח הַ ְשל ִָּׁמים אֲ שֶ ר לַיהוָּׁה ,וְ טֻ ְמ ָּׁאתֹו ,עָּׁ ָּׁליו--וְ נִ כְ ְר ָּׁתה ַה ֶנפֶש ַה ִהוא,
מֵ עַ מֶ יהָּׁ  .כא וְ ֶנפֶש כִ יִ -תגַע בְ כָּׁ ל-טָּׁ מֵ א ,בְ טֻ ְמ ַאת ָּׁאדָּׁ ם אֹו בִ ְבהֵ מָּׁ ה ְטמֵ ָּׁאה אֹו ְבכָּׁ לֶ -ש ֶקץ ָּׁט ֵמא ,וְ ָּׁאכַל ִמ ְב ַשר-זֶבַ ח
יה
לָּׁמים ,אֲ שֶ ר לַ יה ָּׁוה--וְ נִכְ ְר ָּׁתה הַ ֶנפֶש הַ ִהוא ,מֵ עַ ֶמ ָּׁ
הַ ְש ִ
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ֹּאמר ֶאלַ -אהֲ רֹּןַ ,קח-לְָך עֵ גֶל בֶ ן-בָּׁ ָּׁקר
א וַיְ ִהי ,בַ ּיֹום הַ ְש ִמינִיָּׁ ,ק ָּׁרא מֹּשֶ ה ,ל ְַאהֲ רֹּן ּו ְלבָּׁ נָּׁיוּ--ולְזִ ְקנֵי ,יִ ְש ָּׁר ֵאל .ב ַוּי ֶ
לְח ָּׁטאת,
ימם; וְ הַ ְק ֵרבִ ,לפְ נֵי יְהוָּׁ ה .ג וְ ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאלְּ ,ת ַדבֵ ר ֵלאמֹּרְ :קחּו ְשעִ יר-עִ זִ ים ַ
לְחַ טָּׁ את וְ ַאיִל ְלעֹּלָּׁ הְּ --ת ִמ ִ
ּומנ ְָּׁחהְ ,בלּולָּׁה בַ ָּׁש ֶמן :כִ י ַהיֹום,
ימם ְל ֹּעלָּׁה .ד וְ שֹור ו ַָּׁאיִ ל ל ְִש ָּׁל ִמים ,לִזְ בֹּחַ ִלפְ נֵי יְהוָּׁ הִ ,
וְ עֵ גֶל וָּׁ כֶבֶ ש בְ נֵי -שָּׁ נָּׁה ְּת ִמ ִ
יְ הוָה ְנִר ָאה אֲ לֵּי ֶכם
כב וַּיִ ָּׁשא ַאהֲ רֹּן ֶאת-יָּׁדָּׁ ו ֶאל-הָּׁ עָּׁ םַ ,ויְבָּׁ ְר ֵכם; וַ ּי ֵֶרד ,מֵ ֲעשֹּת ַהחַ טָּׁ את וְ הָּׁ ֹּע ָּׁלה--וְ ַה ְשל ִָּׁמים .כג ַוּיָּׁב ֹּא מ ֶֹּשה וְ ַאהֲ רֹּןֶ ,אל-
אֹּהֶ ל מֹועֵ ד ,וַ ּיֵצְ אּו ,וַ יְבָּׁ ְרכּו ֶאת-הָּׁ עָּׁ ם; וַ ּי ֵָּׁרא כְ בֹודְ -יהוָּׁהֶ ,אלָּׁ -כל-הָּׁ עָּׁ ם .כד ו ֵַּתצֵ א ֵאשִ ,מּלִפְ נֵי ְיהוָּׁה ,וַ ּת ֹּאכַל עַ ל-
ֵיהם
הַ ִמזְ בֵ חַ ֶ ,את-הָּׁ ֹּע ָּׁלה וְ ֶאת-הַ חֲ לָּׁ בִ ים; ַוּי ְַרא כָּׁ לָּׁ -העָּׁ ם ַו ָּּׁירֹּנּו ,וַ ִּיפְ לּו עַ ל-פְ נ ֶ
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יהְ ,קט ֶֹּרת; ַוי ְַק ִריבּו ִלפְ נֵּי ְיהוָ הֵּ ,אׁש
א וַּיִ ְקחּו ְבנֵיַ -אהֲ רֹּן נָּׁדָּׁ ב וַאֲ ִביהּוא ִאיש ַמ ְח ָּּׁתתֹוַ ,וּיִ ְּתנּו בָּׁ הֵ ן ֵאשַ ,וּי ִָּׁשימּו עָּׁ לֶ ָּׁ
ֹּאמר מ ֶֹּשה ֶאלַ -אהֲ רֹּן,
אֹותם; וַ ּיָּׁמֻ תּו ,לִפְ נֵי יְ הוָּׁה .ג ַוּי ֶ
זָרה--אֲ ׁשֶ ר ל ֹא צִ ָּוה ,א ָֹתם  .ב ו ֵַּתצֵ א ֵאש ִמּלִ פְ נֵי ְיהוָּׁה ,וַ ּת ֹּאכַל ָּׁ
ָ
יש ֵאל
הּוא אֲ שֶ רִ -דבֶ ר ְיה ָּׁוה ֵלאמֹּר ִב ְקרֹּבַ י ֶא ָּׁקדֵ ש ,וְ עַ ל-פְ נֵי כָּׁ ל-הָּׁ עָּׁ םֶ ,אכָּׁבֵ ד; ַו ִּידֹּםַ ,אהֲ רֹּן .ד וַ ּיִ ְק ָּׁרא מֹּשֶ הֶ ,אלִ -מ ָּׁ
לַמחֲ נֶה .ה
יאל ,דֹּד ַאהֲ רֹּן; ַוּי ֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ םִ ,ק ְרבּו ְשאּו ֶאת-אֲ חֵ יכֶם ֵמ ֵאת פְ נֵיַ -הק ֶֹּדשֶ ,אלִ -מחּוץַ ,
וְ ֶאל ֶא ְלצָּׁ פָּׁ ן ,בְ נֵי עֻזִ ֵ
ית ָּׁמר
ּולְא ָּׁ
ֹּאמר מ ֶֹּשה ֶאלַ -אהֲ רֹּן ּו ְל ֶאלְעָּׁ זָּׁר ִ
וַּיִק ְרבּו ,וַּיִ שָּׁ אֻ ם ְבכֻּתֳּ נ ָֹּּׁתםֶ ,אלִ -מחּוץ ,לַמַ חֲ נֶה--כַאֲ שֶ רִ ,דבֶ ר מֹּשֶ ה .ו וַ ּי ֶ
ְ
יִבכּו
בָּׁ נָּׁיו ָּׁראשֵ יכֶם ַאלִּ -תפְ ָּׁרעּו ּובִ גְ דֵ יכֶם ל ֹּאִ -תפְ רֹּמּו ,וְ ל ֹּא ָּׁתמֻ תּו ,וְ עַ ל כָּׁ ל-הָּׁ עֵ ָּׁדה ,י ְִקצֹּף; וַ אֲ ֵחיכֶ ם ,כָּׁל-בֵ ית י ְִש ָּׁר ֵאלְ --
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ּומ ֶפ ַתח אֹּהֶ ל מֹועֵ ד ל ֹּא ֵת ְצאּוֶ ,פןָּּׁ -תמֻ תּו--כִ יֶ -ש ֶמן ִמ ְש ַחת יְהוָּׁ ה ,עֲלֵ יכֶ ם; וַ ַּיעֲשּו,
ֶאת-הַ ְש ֵרפָּׁה ,אֲ שֶ ר שָּׁ ַרף ְיהוָּׁה .ז ִ
כִ ְדבַ ר מֹּשֶ ה{ .פ
ח וַיְדַ בֵ ר ְיהוָּׁהֶ ,אלַ -אהֲ ֹּרן ֵלאמֹּר .ט יַיִ ן וְ שֵ כָּׁר ַאלֵּ -ת ְש ְּת ַא ָּּׁתה ּובָּׁ נֶיָך ִא ָּּׁתְךְ ,בבֹּאֲ כֶם ֶאל-א ֶֹּהל מֹועֵ ד--וְ ל ֹּא ָּׁתמֻ תּו:
חֻ ַקת עֹו ָּׁלםְ ,ל ֹּדר ֵֹּתי ֶכם .י ּולְ הַ בְ ִדיל ,בֵּ ין הַ קֹדֶ ׁש ּובֵּ ין הַ חֹלּ ,ובֵּ ין הַ טָ מֵּ אּ ,ובֵּ ין הַ טָ הֹור .יא ּולְהֹורֹתֶ ,את-
-אתָּׁ ,כל-הַ חֻ ִקים ,אֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְהוָּׁ ה אֲ לֵ יהֶ םְ ,ביַד-מֹּשֶ ה.ִׂש ָר ֵּאל ֵ
בְ נֵּי י ְ
 (16ספר ויקרא פרק יא
ֹלהיכֶ ם,
מג ַאלְּ -תשַ ְקצּוֶ ,את-נַפְ ש ֵֹּתיכֶ ם ,בְ כָּׁל-הַ שֶ ֶרץ ,הַ ש ֵֹּרץ; וְ ל ֹּא ִתטַ ְמאּו בָּׁ הֶ ם ,וְ נ ְִט ֵמ ֶתם בָּׁ ם .מד כִ י אֲ נִ י יְ הוָּׁה ,אֱ ֵ
יתם ְקד ִֹּשים ,כִ י ָּׁקדֹוש ָּׁאנִי; וְ ל ֹּא ְתטַ ְמאּו ֶאת-נַפְ ש ֵֹּתיכֶםְ ,בכָּׁ לַ -ה ֶש ֶרץ ָּׁהר ֵֹּמש עַ לָּׁ -ה ָּׁא ֶרץ .מה כִ י
וְ ִה ְת ַק ִד ְש ֶּתם וִ ְהיִ ֶ
ּתֹורת
יתם ְקד ִֹּשים ,כִ י ָּׁקדֹוש ָּׁאנִי .מו ז ֹּאת ַ
ֵאֹלהים; וִ ְהיִ ֶ
אֲ נִי יְ הוָּׁ ה ,הַ מַ ֲעלֶה ֶא ְתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִיםִ ,ל ְהיֹּת ָּׁל ֶכם ,ל ִ
ל-ה ָּׁא ֶרץ .מז ל ְַה ְב ִדיל ,בֵּ ין ַה ָט ֵּמא ּובֵּ ין
הַ בְ הֵ מָּׁ ה ,וְ הָּׁ עֹוף ,וְ כֹּל ֶנפֶש הַ חַ ּיָּׁה ,הָּׁ רֹּמֶ שֶ ת בַ מָּׁ ִים; ּו ְל ָּׁכלֶ -נפֶש ,הַ ש ֶֹּרצֶ ת עַ ָּׁ
הַ טָ הֹר; ּובֵ ין הַ חַ ּיָּׁהַ ,הנֶאֱ ֶכלֶתּ ,ובֵ ין הַ ַחּיָּׁה ,אֲ שֶ ר ל ֹּא ֵת ָּׁא ֵכל
 (17ספר ויקרא פרק יב
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה ּלֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאלֵ ,לאמֹּרִ ,אשָּׁ ה כִ י ַתזְ ִריעַ  ,וְ ָּׁי ְל ָּׁדה זָּׁ כָּׁר--וְ ָּׁט ְמ ָּׁאה ִש ְבעַ ת י ִָּׁמים,
כִ ימֵ י נִדַ ת ְדו ָֹּּׁתּה ִּת ְטמָּׁ א
 (18ספר ויקרא פרק יד
ּתֹורה ,לְכָּׁ לֶ -נ ַגע
נג וְ ִשּלַ ח ֶאת-הַ צִ פֹּר הַ ַחּיָּׁהֶ ,אלִ -מחּוץ לָּׁעִ ירֶ --אל-פְ נֵי הַ שָּׁ דֶ ה; וְ כִ פֶר עַ לַ -הבַ יִת ,וְ ָּׁט ֵהר .נד ז ֹּאתַ ,ה ָּׁ
ּוביֹום ַה ָטהֹר;
הַ צָּׁ ַרעַ ת ,וְ לַ נ ֶָּׁתק .נה ּו ְלצָּׁ ַרעַ ת הַ בֶ גֶד ,וְ ַלבָּׁ יִת .נו וְ ל ְַש ֵאת וְ ַל ַספַחַ ת ,וְ ַלבֶ ָּׁה ֶרת .נז לְהֹורֹתְ ,ביֹום ַה ָט ֵּמא ְ
ּתֹורת ,הַ צָּׁ ָּׁרעַ ת
ז ֹּאת ַ
 (19ספר ויקרא פרק טו
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה וְ ֶאלַ -אהֲ רֹּן ֵלאמֹּר .ב דַ בְ רּו ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וַאֲ ַמ ְר ֶּתם אֲ ל ֵֶהםִ :איש ִאיש ,כִ י יִ ְהיֶה זָּׁב
ִמבְ שָּׁ רֹו--זֹובֹו ,טָּׁ מֵ א הּוא
ִׂש ָר ֵּאלִ ,מטֻּ ְמ ָא ָתם; וְ ל ֹא יָמֻּ תּו בְ טֻּ ְמ ָא ָתם ,בְ טַ ְמ ָאם ֶאתִ -מ ְׁש ָכנִי אֲ ֶׁשר ְבתֹו ָכם .לב ז ֹאת
לא וְ ִהז ְַר ֶתם ֶאת-בְ נֵּי-י ְ
לַנְקבָ ה;
תֹורת ,הַ זָב ,וַאֲ ׁשֶ ר ֵּתצֵּ א ִממֶ נּו ִׁשכְ בַ ת-ז ֶַרע ,לְטָ ְמ ָאה-בָ ּה .לג וְ הַ דָ וָהְ ,בנ ִָד ָתּה ,וְ ַהזָב ֶאת-זֹובֹוַ ,ל ָז ָכר וְ ֵּ
ַ
ּולְאיׁש ,אֲ ׁשֶ ר יִ ְׁשכַב עִ םְ -טמֵּ ָאה
ִ
 (20ספר ויקרא פרק טז
ֹּאמר יְ הוָּׁה ֶאל-מ ֶֹּשה,
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ הַ ,אחֲ ֵּרי מֹותְׁ ,שנֵּי בְ נֵּי ַאהֲ רֹן--בְ ָק ְרבָ ָתם ִלפְ נֵּיְ -יהוָהַ ,ויָמֻּ תּו .ב וַּי ֶ
דַ בֵ ר ֶאלַ -אהֲ רֹּן ָּׁא ִחיָך ,וְ ַאל-יָּׁב ֹּא בְ ָּׁכל-עֵ ת ֶאל-הַ קֹּדֶ שִ ,מבֵ ית ַל ָּׁפ ֹּר ֶכתֶ --אל-פְ נֵי ַהכַ פ ֶֹּרת אֲ ֶשר עַ לָּׁ -ה ָּׁארֹּן ,וְ ל ֹּא יָּׁמּות ,כִ י
תנֶת-בַ ד ק ֶֹּדש
בֶ עָּׁ נָּׁןֵ ,א ָּׁר ֶאה עַ ל-הַ ַכפ ֶֹּרת .ג בְ ז ֹאת יָב ֹא ַאהֲ רֹןֶ ,אל-הַ קֹדֶ ׁש :בְ פַר בֶ ן-בָּׁ ָּׁקר ל ְַח ָּׁטאת ,וְ ַאיִ ל לְ ֹּעלָּׁה .ד כְ ֹּ
ּומכְ נְסֵ י-בַ ד ִי ְהיּו עַ ל-בְ שָּׁ רֹוּ ,ובְ ַאבְ נֵט בַ ד י ְַחגֹּרּ ,ובְ ִמ ְצ ֶנפֶת בַ ד ִיצְ נֹּף; ִבגְ ֵדי-ק ֶֹּדש ֵהם ,וְ ָּׁר ַחץ בַ ַמיִם ֶאתְ -ב ָּׁשרֹו
יִלְבָּׁ שִ ,
ירי עִ זִ ים ,לְחַ טָּׁ את; וְ ַאיִל ֶא ָּׁחדְ ,ל ֹּעלָּׁה .ו וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹּן ֶאת-פַר
ּולְבֵ שָּׁ ם .ה ּומֵ ֵאת ,עֲדַ ת ְבנֵי יִ ְש ָּׁר ֵאל ,י ִַקח ְשנֵיְ -שעִ ֵ
הַ חַ טָּׁ את ,אֲ שֶ ר-לֹו; וְ כִ פֶר בַ עֲדֹוּ ,ובְ עַ ד בֵ יתו
ֹּ
 (21ספר ויקרא פרק יז
ֵיהםֶ :זה ַה ָּׁדבָּׁ ר,
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה ּלֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאלַ -אהֲ רֹּן וְ ֶאל-בָּׁ נָּׁיו ,וְ ֶאל ָּׁכלְ -בנֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וְ ָּׁא ַמ ְר ָּּׁת ,אֲ ל ֶ
יִׁש ַחט,
ֶׂשב אֹו-עֵּ ז ,בַ ַמחֲ נֶה; אֹו אֲ ֶׁשר ְ
ִׁשחַ ט ׁשֹור אֹו-כ ֶ
ִׂש ָר ֵּאל ,אֲ ׁשֶ ר י ְ
אֲ שֶ ר-צִ ּוָּׁה יְ ה ָּׁוה לֵאמֹּר .ג ִאיׁש ִאיׁשִ ,מבֵּ ית י ְ
לָאיׁש
ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה .ד וְ ֶאל-פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד ,ל ֹא הֱ בִ יאֹו ,לְהַ ְק ִריב ָק ְרבָ ן לַיה ָוהִ ,לפְ נֵּי ִמ ְׁש ַכן יְ הוָהָ --דם י ֵָּח ֵּׁשב ִ
יהם אֲ ֶשר ֵהם ז ְֹּב ִחים
הַ הּוא ,דָ ם ׁשָ פְָך ,וְ נִכְ ַרת הָ ִאיׁש הַ הּואִ ,מ ֶק ֶרב עַ מֹו .ה ְל ַמעַ ן אֲ שֶ ר י ִָּׁביאּו ְבנֵי י ְִש ָּׁר ֵאלֶ ,את-זִ ְב ֵח ֶ
אֹותם
עַ ל-פְ נֵי הַ שָּׁ ֶדה ,וֶהֱ ִביאֻ ם לַ יהוָּׁ ה ֶאל-פ ֶַתח א ֶֹּהל מֹועֵ דֶ ,אלַ -הכֹּהֵ ן; וְ זָּׁבְ חּו זִ ְב ֵחי ְש ָּׁל ִמיםַ ,ליה ָּׁוה— ָּׁ
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Beyond the Mishkan-Mikdash (Man-Time-Space) VI
 (22ספר ויקרא פרק יח ("סור מרע")
ֹלהיכֶם .ג כְ ַמע ֲֵשה ֶא ֶרץ-
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה ּלֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וְ ָּׁאמַ ְר ָּּׁת אֲ לֵהֶ ם :אֲ נִ י ,יְ ה ָּׁוה אֱ ֵ
יהם ,ל ֹּא
ּובחֻ ק ֵֹּת ֶ
ִמצְ ַריִם אֲ שֶ ר יְשַ בְ ֶּתם-בָּׁ ּה ,ל ֹּא ַתעֲשּו; ּוכְ מַ ע ֲֵשה ֶא ֶרץ-כְ נַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ נִי מֵ ִביא ֶא ְתכֶם ָּׁש ָּׁמה ,ל ֹּא ַתעֲשּוְ ,
ּוש ַמ ְר ֶּתם ֶאת-חֻ ק ַֹּתי וְ ֶאת-
ֹלהיכֶם .ה ְ
ֵתלֵכּו .ד ֶאתִ -מ ְשפָּׁטַ י ַּתעֲשּו וְ ֶאת-חֻ ק ַֹּתי ִּת ְש ְמרּו ,לָּׁ ֶלכֶת בָּׁ ֶהם :אֲ נִי ,יְ הוָּׁה אֱ ֵ
ִמ ְשפָּׁטַ י ,אֲ שֶ ר ַי ֲעשֶ ה א ָֹּּׁתם הָּׁ ָּׁאדָּׁ ם וָּׁחַ י בָּׁ הֶ ם :אֲ נִיְ ,יה ָּׁוה
כד ַאלִ -תטַ ְמאּו ,בְ כָּׁלֵ -אּלֶה :כִ י בְ ָּׁכלֵ -אּלֶה נ ְִט ְמאּו הַ גֹויִם ,אֲ שֶ ר-אֲ נִי ְמ ַשּלֵ ַח ִמפְ נֵיכֶם .כה ו ִַת ְט ָמא ָה ָא ֶרץ ,וָּׁ ֶאפְ קֹּד
ּושמַ ְר ֶּתם ַא ֶּתםֶ ,את-חֻ ק ַֹּתי וְ ֶאתִ -מ ְשפ ַָּׁטי ,וְ ל ֹּא ַתעֲשּוִ ,מכֹּל ַהּתֹועֵ בֹּת
ֲע ֹּונָּּׁה עָּׁ לֶ יהָּׁ ; ו ַָּּׁת ִקא הָּׁ ָּׁא ֶרץֶ ,את-י ְֹּשבֶ יהָּׁ  .כו ְ
הָּׁ ֵאּלֶה :הָּׁ ֶאזְ ָּׁרח ,וְ הַ גֵר הַ גָּׁר ְבתֹוכְ כֶם .כז כִ י ֶאת-כָּׁל-הַ ּתֹועֵ בֹּת הָּׁ ֵאל ,עָּׁ שּו ַא ְנ ֵשיָּׁ -ה ָּׁא ֶרץ אֲ ֶשר לִפְ נֵי ֶכם; ו ִַת ְט ָמא,
הָ ָא ֶרץ .כח וְ ל ֹּאָּׁ -ת ִקיא הָּׁ ָּׁא ֶרץ ֶא ְתכֶם ,בְ טַ מַ אֲ כֶם א ָֹּּׁתּה ,כַאֲ ֶשר ָּׁק ָּׁאה ֶאתַ -הגֹוי ,אֲ ֶשר ִלפְ נֵיכֶ ם .כט כִ י ָּׁכל-אֲ ֶשר
ּוש ַמ ְר ֶּתם ֶאתִ -מ ְש ַמ ְר ִּתי ,ל ְִב ְל ִּתי עֲשֹות
ַיעֲשֶ הִ ,מכֹּל הַ ּתֹועֵ בֹּת הָּׁ ֵא ֶּלה--וְ נִכְ ְרתּו הַ נְ פָּׁשֹות ָּׁה ֹּעשֹּתִ ,מ ֶק ֶרב עַ מָּׁ ם .ל ְ
ֹלהי ֶכם
מֵ חֻ קֹות הַ ּתֹועֵ בֹּת אֲ שֶ ר ַנעֲשּו לִ פְ נֵי ֶכם ,וְ ל ֹּא ִתטַ ְמאּו ,בָּׁ הֶ ם :אֲ נִי ,יְ ה ָּׁוה אֱ ֵ
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תיראו/תשמרו

אל תפנו -עבודה
זרה
פיגול /חילול
קודש

פאה/פרט

וחללת

ויראת מ...

משפט צדק

ואהבת...

שמירת חוקים

יט:ג-כב
יראּו וְ ֶאת ׁשַ בְ ת ַֹתי ִת ְׁשמֹרּו
(ג) ִאיש ִאמֹו וְ ָּׁאבִ יו ִת ָ
ֹלהיכֶם:
אֲ נִי יְ הֹוָּׁ ה אֱ ֵ
(ד) ַאל ִתפְ נּו ֶאל ָּׁהאֱ ִלילִם וֵאֹלהֵ י מַ סֵ ָּׁכה ל ֹּא ַתעֲשּו
ָּׁלכֶם אֲ נִי ְיהֹוָּׁה אֱ ֹלהֵ יכֶם:
(ה) וְ כִ י ִתזְ ְבחּו ֶזבַ ח ְשל ִָּׁמים ַליהֹוָּׁה לִ ְר ֹּצ ְנכֶם
נֹותר
ּוממָּׁ חֳּ ָּׁרת וְ ַה ָּׁ
ִּתזְ בָּׁ חֻ הּו( :ו) ְביֹום זִ ְבחֲ כֶם י ֵָּׁאכֵל ִ
ִיׁשי בָּׁ ֵאש יִשָּׁ ֵרף( :ז) וְ ִאם הֵ ָּׁאכֹּל י ֵָּׁאכֵל
עַ ד יֹום ַה ְשל ִ
יׁשי פִ גּול הּוא ל ֹּא י ֵָּׁרצֶ ה( :ח) וְ אֹּכְ לָּׁ יו עֲֹונֹו
בַ ּיֹום הַ ְשלִ ִ
יִ שָּׁ א כִ י ֶאת קֹדֶ ׁש ְיהֹוָה ִחּלֵּל וְ נִכְ ְר ָּׁתה ַה ֶנפֶש ַה ִהוא
מֵ עַ מֶ יהָּׁ :
(ט) ּובְ ֻקצְ ְרכֶם ֶאת ְקצִ יר ַא ְר ְצכֶם ל ֹּא ְת ַכּלֶה פְ ַאת
שָּׁ ְדָך ל ְִקצֹּר וְ ל ֶֶקט ְקצִ ְירָך ל ֹּא ְתל ֵַקט( :י) וְ ַכ ְר ְמָך ל ֹּא
ְתעֹו ֵלל ּופ ֶֶרט כ ְַר ְמָך ל ֹּא ְת ַל ֵקט לֶעָּׁ נִ י וְ לַ גֵר ַּת ֲעזֹּב
א ָֹּּׁתם אֲ ִני יְהֹוָּׁ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם:
(יא) ל ֹּא ִּתגְ נֹּבּו וְ ל ֹּא ְתכַ חֲ שּו וְ ל ֹּא ְתשַ ְקרּו ִאיש
בַ ע ֲִמיתֹו:
(יב) וְ ל ֹּא ִתשָּׁ ְבעּו בִ ְש ִמי לַשָּׁ ֶקר וְ ִח ַּלל ְָת ֶאת ׁשֵּ ם
אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי יְהֹוָּׁ ה:
(יג) ל ֹּא ַת ֲעשֹּק ֶאת ֵרעֲָך וְ ל ֹּא ִתגְ זֹּל ל ֹּא ָּׁתלִין פְ ֻע ַּלת
שָּׁ כִ יר ִא ְּתָך עַ ד ב ֶֹּקר( :יד) ל ֹּא ְת ַקּלֵל חֵ ֵרש וְ ִלפְ נֵּי עִ ּוֵר
את ֵּמאֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי יְהֹוָּׁ ה:
ל ֹּא ִת ֵּתן ִמכְ שֹּל וְ י ֵָּר ָ
(טו) ל ֹא ַתעֲׂשּו עָ וֶל בַ ִמ ְׁשפָט ל ֹּא ִתשָּׁ א פְ נֵי דָּׁ ל וְ ל ֹּא
יתָך( :טז) ל ֹּא ֵתלְֵך
ֶת ְהדַ ר פְ נֵי גָּׁדֹול בְ צֶ דֶ ק ִת ְׁשפֹט ע ֲִמ ֶ
ָּׁרכִ יל בְ עַ ֶמיָך ל ֹּא ַת ֲעמֹּד עַ ל דַ ם ֵרעֶ ָך אֲ נִ י ְיהֹוָּׁה:
(יז) ל ֹּא ִת ְשנָּׁא ֶאת ָּׁא ִחיָך בִ ְלבָּׁ בֶ ָך הֹוכֵחַ ּתֹוכִ יחַ ֶאת
יתָך וְ ל ֹּא ִתשָּׁ א עָּׁ ָּׁליו חֵ ְטא( :יח) ל ֹּא ִתקֹּם וְ ל ֹּא
ע ֲִמ ֶ
ִתטֹּר ֶאת בְ נֵי עַ מֶ ָך וְ ָאהַ ְב ָת ְל ֵּרעֲָך כָמֹוָך אֲ נִי יְהֹוָּׁ ה:
(יט) ֶאת חֻּ ק ַֹתי ִת ְׁשמֹרּו בְ הֶ ְמ ְּתָך ל ֹּא ַת ְרבִ יעַ כִ ְל ַאיִם
שָּׁ ְדָך ל ֹּא ִתזְ ַרע כִ לְ ָּׁאיִם ּובֶ גֶד כִ ל ְַאיִם שַ עַ ְטנֵז ל ֹּא
ַי ֲעלֶה עָּׁ לֶיָך:

יט:כב-לז
נֹותּה וְ ל ֹּא ִתזְ נֶה ָּׁה ָּׁא ֶרץ
(כט) ַאל ְּת ַחּלֵ ל ֶאת ִב ְּתָך ל ְַהזְ ָּׁ
ּומ ְק ָּׁד ִשי
ּומָּׁ ל ְָּׁאה הָּׁ ָּׁא ֶרץ זִ ָּׁמה(:ל) ֶאת ַׁש ְבת ַֹתי ִת ְׁשמֹרּו ִ
יראּו אֲ ִני ְיהֹוָּׁה:
ִת ָ
אבֹּת וְ ֶאל ַהּיִ ְדעֹּנִ ים ַאל ְּתבַ ְקשּו
(לא) ַאל ִתפְ נּו ֶאל ָּׁה ֹּ
ֹלהיכֶם:
ל ְָּׁט ְמ ָּׁאה בָּׁ ֶהם אֲ ִני ְיהֹוָּׁה אֱ ֵ
לְּתם
(כג) וְ כִ י ָּׁתבֹּאּו ֶאל ָּׁה ָּׁא ֶרץ ּו ְנ ַטעְ ֶּתם כָּׁל עֵ ץ ַמאֲ כָּׁל וַ ע ֲַר ֶ
עָּׁ ְרלָּׁתֹו ֶאת פִ ְריֹו ָׁשלׁש ָּׁשנִים יִ ְהיֶה לָּׁ כֶם ע ֲֵרלִ ים ל ֹּא י ֵָּׁאכֵל:
(כד) ּובַ שָּׁ נָּׁה ָּׁה ְר ִביעִ ת ִי ְהיֶה ָּׁכל פִ ְריֹו ק ֶֹדׁש ִהּלּולִים לַיהֹוָּׁה:
הֹוסיף לָּׁכֶ ם
ישת ּת ֹּאכְ לּו ֶאת פִ ְריֹו ְל ִ
(כה) ּובַ שָּׁ נָּׁה ַהחֲ ִמ ִ
ֹלהיכֶם:
ּואתֹו אֲ נִי ְיהֹוָּׁה אֱ ֵ
ְּתב ָּׁ
(כו) ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו עַ ל ַה ָּׁדם ל ֹּא ְתנַחֲ שּו וְ ל ֹּא ְתעֹונֵנּו( :כז) ל ֹּא
ֹּאשכֶם וְ ל ֹּא ַת ְש ִחית ֵאת פְ ַאת זְ ָּׁקנֶָך( :כח)
ַת ִקפּו פְ ַאת ר ְ
וְ ׂשֶ ֶרט ָּׁל ֶנפֶש ל ֹּא ִת ְּתנּו ִב ְב ַש ְרכֶ ם ּוכְ תֹּבֶ ת ַקע ֲַקע ל ֹּא ִת ְּתנּו
בָּׁ כֶם אֲ נִי יְהֹוָּׁ ה:

המשך
פרק כג
(מקראי
קדש)
פרק כ
פרק כב

פרק כא

ֹלהיָך
את ֵּמאֱ ֶ
(לב) ִמפְ נֵּי ֵשיבָּׁ ה ָּּׁתקּום וְ ָּׁה ַד ְר ָּּׁת פְ נֵּי ז ֵָּׁקן וְ י ֵָּר ָ
אֲ נִי יְ הֹוָּׁ ה:
פרשת בהר
שּורה:
(לה) ל ֹא ַתעֲׂשּו עָ וֶל בַ ִמ ְׁשפָט בַ ִמ ָּׁדה בַ ִמ ְש ָּׁקל ּובַ ְמ ָּׁ
(לו) מ ֹּאזְ נֵי צֶ ֶדק ַא ְבנֵי צֶ ֶדק ֵאיפַת צֶ ֶדק וְ ִהין צֶ ֶדק יִ ְהיֶה
אתי ֶא ְתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ
ֹלהיכֶם אֲ ֶשר הֹוצֵ ִ
ָּׁלכֶם אֲ נִי ְיהֹוָּׁה אֱ ֵ
ִמ ְצ ָּׁר ִים:
(לג) וְ כִ י יָּׁגּור ִא ְּתָך גֵר ְב ַא ְר ְצכֶ ם ל ֹּא תֹונּו אֹּתֹו:
(לד) כְ ֶאזְ ָּׁרח ִמכֶם יִ ְה ֶיה ָּׁלכֶם ַהגֵר ַהגָּׁר ִא ְּתכֶם וְ ָא ַה ְב ָת לֹו
ֹלהיכֶ ם:
ִיתם ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָּׁריִם אֲ נִי ְיהֹוָּׁה אֱ ֵ
כָמֹוָך כִ י ג ִֵרים הֱ י ֶ
יתם
ּוׁשמַ ְר ֶתם ֶאת כָל חֻּ ק ַֹתי וְ ֶאת כָּׁל ִמ ְש ָּׁפ ַטי וַ ע ֲִש ֶ
(לז) ְ
א ָֹּּׁתם אֲ נִי יְהֹוָּׁ ה:
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 Sanctity of Time (24ספר ויקרא פרק כג
א וַיְדַ בֵ ר יְהוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה ּלֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וְ ָּׁאמַ ְר ָּּׁת אֲ לֵהֶ ם ,מֹוע ֲֵּדי יְ ה ָוה ,אֲ ֶׁשרִ -ת ְק ְראּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵּאי
קֹדֶ ׁשֵּ --אּלֶה הֵּ ם ,מֹועֲדָ י .ג ֵששֶ ת י ִָּׁמיםֵּ ,תעָּׁ ֶשה ְמלָּׁאכָּׁ הּ ,ובַ ּיֹום הַ ְש ִביעִ י ַשבַ ת ַשבָּׁ תֹון ִמ ְק ָּׁרא-ק ֶֹּדשָּׁ ,כלְ -מלָּׁאכָּׁה ל ֹּא
מֹושב ֵֹּתי ֶכם
ַתעֲשּו :שַ בָּׁ ת ִהוא לַ יהוָּׁ ה ,בְ כֹּל ְ
 Sanctity of Place (25ספר ויקרא פרק כו
יתי ַא ְב ָּׁר ָּׁהםֶ ,אזְ כֹּר--וְ ָה ָא ֶרץ ֶאזְ כֹר .מג וְ ָה ָא ֶרץ
יתי ִי ְצחָּׁ ק וְ ַאף ֶאת-בְ ִר ִ
יתי ַיעֲקֹוב; וְ ַאף ֶאת-בְ ִר ִ
מב וְ זָּׁ כ ְַר ִּתיֶ ,את-בְ ִר ִ
ּוביַעַ ןְ --ב ִמ ְשפ ַָּׁטי ָּׁמ ָּׁאסּו ,וְ ֶאת-חֻ ק ַֹּתי
ֵּתעָ זֵּב מֵּ הֶ ם וְ ִת ֶרץ ֶאתׁ-שַ בְ ת ֶֹתיהָ  ,בָ ְהׁשַ מָ ה מֵּ הֶ ם ,וְ הֵּ ם ,י ְִרצּו ֶאתֲ -ע ֹונָם; יַעַ ן ְ
יתיִ ,א ָּּׁתם:
ֹּלתם--ל ְָּׁהפֵר ְב ִר ִ
איְבֵ יהֶ ם ,ל ֹּאְ -מ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹּא-גְ עַ ְל ִּתים ְלכַ ָּׁ
יֹותם בְ ֶא ֶרץ ֹּ
ָּׁגעֲלָּׁה נַפְ שָּׁ ם .מד וְ ַאף-גַם-ז ֹּאת בִ ְה ָּׁ
אתי-א ָֹּּׁתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לְעֵ ינֵי ַהגֹויִ ם,
כִ י אֲ נִ י יְ הוָּׁה ,אֱ ֹלהֵ יהֶ ם .מה וְ ָּׁזכ ְַר ִּתי לָּׁהֶ ם ,בְ ִרית ִראשֹּנִ ים :אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
ֵאֹלהים--אֲ נִי ְיהוָּׁה .מו ֵאּלֶה הַ חֻ ִקים וְ הַ ִמ ְשפָּׁ ִטים ,וְ הַ ּתֹורֹּת ,אֲ ֶשר נ ַָּׁתן יְהוָּׁ ה ,בֵ ינֹו ּובֵ ין ְבנֵי יִ ְש ָּׁר ֵאל--
לִהיֹות לָּׁהֶ ם ל ִ
ְ
בְ הַ ר ִסינַי ,בְ יַד-מֹּשֶ ה
 (26ספר ויקרא פרק כז
וַיְדַ בֵ ר יְ הוָּׁ הֶ ,אל-מֹּשֶ ה ּלֵאמֹּר .ב דַ בֵ ר ֶאל-בְ נֵי י ְִש ָּׁר ֵאל ,וְ ָּׁא ַמ ְר ָּּׁת אֲ לֵהֶ םִ ,איש ,כִ י יַפְ לִא נ ֶֶדרְ --בעֶ ְרכְ ָך נְ ָּׁפשֹּת ,לַ יהוָּׁה .ג
וְ הָּׁ יָּׁה עֶ ְרכְ ָך ,הַ ָּׁזכָּׁרִ ,מבֶ ן עֶ ְש ִרים שָּׁ נָּׁה ,וְ עַ ד בֶ ןִ -ש ִשים שָּׁ נָּׁה :וְ הָּׁ יָּׁה עֶ ְרכְ ָך ,חֲ ִמ ִשים ֶש ֶקל ֶכ ֶסףְ --ב ֶש ֶקל ַהק ֶֹּדש...
כו ַאְך-בְ כֹור אֲ שֶ רְ -י ֻבכַר ַליהוָּׁ ה ,בִ בְ הֵ מָּׁ ה--ל ֹּא-י ְַק ִדיש ִאיש ,אֹּתֹוִ :אם-שֹור ִאםֶ -שהַ ,ליהוָּׁ ה הּוא .כז וְ ִאם בַ ְב ֵה ָּׁמה
הַ ְטמֵ ָּׁאה ּופָּׁדָּׁ ה ְבעֶ ְרכֶָך ,וְ יָּׁסַ ף חֲ ִמ ִשתֹו עָּׁ לָּׁיו; וְ ִאם-ל ֹּא ִיג ֵָּׁאל ,וְ נ ְִמכַר בְ עֶ ְרכֶ ָך .כח ַאְךָ -כלֵּ -ח ֶרם אֲ ֶׁשר יַחֲ ִרם ִאיש
ּומ ְש ֵדה אֲ חֻ ָּׁזתֹו--ל ֹּא יִ מָּׁ כֵר ,וְ ל ֹּא ִיג ֵָּׁאל ...לב וְ ָכלַ -מעְ ַׂשר בָּׁ ָּׁקר ָּׁוצ ֹּאן ,כֹּל אֲ ֶשר-
לַיהוָּׁ ה ִמ ָּׁכל-אֲ שֶ ר-לֹו ,מֵ ָּׁאדָּׁ ם ּובְ הֵ מָּׁ ה ִ
ַי ֲעבֹּר ַּתחַ ת הַ שָּׁ בֶ ט--הָּׁ ע ֲִש ִירי ,י ְִהיֶה-קֹדֶ ׁש לַיה ָוה.
 (27רמב"ן ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח
כה) ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ  -החמיר הכתוב בעריות ,בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא
הנפשות העושות...
והנה השם הנכבד הוא אלהי האלהים ואדוני האדונים לכל העולם ,אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא
נחלת ה' מיוחדת לשמו ,לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע
אוהביו ,וזהו שאמר (שמות יט ה) והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ,וכתיב (ירמיה יא ד) והייתם לי
לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים ,לא שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל .והנה קידש העם היושב בארצו
בקדושת העריות וברובי המצות להיותם לשמו ,ולכך אמר (להלן כ כב) ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי
ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ ,וכתיב (שם פסוק כד) ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה
לכם לרשת אותה אני ה' אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים ,יאמר כי הבדיל אותנו מכל העמים אשר
נתן עליהם שרים ואלהים אחרים ,בתתו לנו את הארץ שיהיה הוא יתברך לנו לאלהים ונהיה מיוחדים לשמו.
והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי ע"ז ומגלים עריות...
והנה השם הנכבד יתברך אלהי האלהים בכל העולם ואלהי ארץ ישראל שהיא נחלת ה' ,וזהו טעם וזנה אחרי
אלהי נכר הארץ (דברים לא טז) ,כי האלוהות נכרים בארץ השם ובנחלתו ,וזהו שנאמר (מ"ב יז כו) לא ידעו את
משפט אלהי הארץ וישלח בם את האריות והנם ממיתים אותם כאשר אינם יודעים את משפט אלהי הארץ,
והנה הכותיים לא היו נענשים בארצם בעבדם את אלהיהם לשלח בהם את האריות ,ובבואם בארץ השם ועשו
שם כמעשיהם הראשונים שלח בהם האריות הממיתים אותם .וכן שנו בספרא (קדושים יא יד) ,ולא תקיא
הארץ אתכם וגו' ,ארץ ישראל אינה כשאר ארצות ,אינה מקיימת עוברי עבירה .ובספרי (האזינו שטו) ואין
עמו אל נכר (דברים לב יב) ,שלא תהא רשות לאחד משרי האומות לבא לשלוט בכם ,כענין שנאמר ואני יוצא
והנה שר יון וגו' .והוא מאמרם (כתובות קי ב) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר (להלן כה
לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים ,ואומר (ש"א כו יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'
לאמר לך עבוד אלהים אחרים...ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה ,אבל אם תזכה להבין הארץ הראשונה
הנזכרת בפסוק בראשית והנזכרת בפרשת אם בחקותי (להלן כו מב) ,תדע סוד נשגב ונעלם ,ותבין מה שאמרו
רבותינו (תנחומא ויקהל ז) בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה ,וכבר רמזתי לך בפסוק
כי לי הארץ (שמות יט ה)
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