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  י פרק ויקרא
�נ� ַמְחָ�ת� ִאי� ַוֲאִביה�א ָנָדב �ֲהרֹ� ְבֵני ַוִ
ְקח�) א(ְ
�ימ� ֵא� ָבֵה� ַוִִ
 ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוַ
ְקִרב� ְקטֶֹרת ָעֶליָה ַוָ

ת� א�ָת& ַו�ֹאַכל ְיקָֹוק ִמִ)ְפֵני ֵא� ַוֵ�ֵצא) ב( :אָֹת& ִצָ�ה לֹא ֲאֶ�ר ָזָרה ֵא�  ַו
ֹאֶמר) ג( :ְיקָֹוק ִלְפֵני ַוָ
מ*
 :�ֲהרֹ� ַוִ
-ֹ& ֶא0ֵָבד ָהָע& ָכל ְ/ֵני ְוַעל ֶאָ.ֵד� ִ,ְקרַֹבי ֵלאמֹר ְיקָֹוק ִ-ֶ,ר ֲאֶ�ר ה�א �ֲהרֹ� ֶאל מֶֹ�ה

 
 ויקרא פרק טז 

ְמאֹת ַה.ֶֹד� ַעל ְוִכֶ/ר) טז(  ִיְ�ָרֵאל ְ,ֵני ִמ1*
 מ�ֵעד ְלאֶֹהל ַיֲעֶ�ה ְוֵכ� ַח1ֹאָת& ְלָכל �ִמִ/ְ�ֵעיֶה&

ְמאָֹת& ְ,ת�3ְ ִאָ�& ַה2ֵֹכ�  לֹא 4ָד& ְוָכל) יז( :ט*
 ֵצאת� ַעד ַ,.ֶֹד� ְלַכֵ/ר ְ,בֹא� מ�ֵעד ְ,אֶֹהל ִיְהֶיה
  ...:ִיְ�ָרֵאל ְקַהל 0ָל �ְבַעד ֵ,ית� �ְבַעד ד�ַ,ֲע ְוִכֶ/ר

 ְוֶאת מ�ֵעד אֶֹהל ְוֶאת ַה.ֶֹד� ֶאת ִמ0ֵַ/ר ְוִכָ)ה) כ(
  ...:ֶהָחי ַה7ִָעיר ֶאת ְוִהְקִריב ַה6ְִזֵ,ַח

 ֶאֶר8 ֶאל ֲע�נָֹת& 0ָל ֶאת ָעָליו ַה7ִָעיר ְוָנָ�א) כב(
  ...:ַ,6ְִדָ,ר ִעירַה7ָ ֶאת ְוִ�ַ)ח 9ְֵזָרה

 י"רש
 למקדש הנכנסי� על : ישראל בני מטמאת) טז(

 לכל שנאמר, בסו= לה& נודע ולא בטומאה
 א= : ומפשעיה� :שוגג היא וחטאת, חטאת&
 : מועד לאהל יעשה וכ� :בטומאה מזיד הנכנסי�

 ושבע למעלה אחת בפני& משניה& שהזה כש&
 אחת משניה& מבחו8 הפרוכת על מזה כ3, למטה
 : טמאת� בתו� את� השכ� :למטה ושבע למעלה

 :ביניה& שכינה טמאי& שה& פי על א=

ַ.ת ָלֶכ& ְוָהְיָתה) כט(  ַתֲע�� לֹא ְמָלאָכה ְוָכל ַנְפ�ֵֹתיֶכ& ֶאת ְ�ַע?� ַלחֶֹד� ֶ,ָע��ר ַה2ְִביִעי ַ,חֶֹד� ע�ָל& ְלח*
 ְיקָֹוק ִלְפֵני ַח1ֹאֵתיֶכ& ִמ0ֹל ֶאְתֶכ& ְלַטֵהר ֲעֵליֶכ& ְיַכֵ/ר ַהֶ@ה ַב
�& 0ִי )ל( :ְ,ת�ְכֶכ& ַה9ָר ְוַה9ֵר ָהֶאְזָרח
�ְטָהר�ִ:...  

 :ְיַכֵ/ר ַהָ.ָהל ַע& 0ָל ְוַעל ַה0ֲֹהִני& ְוַעל ְיַכֵ/ר ַה6ְִזֵ,ַח ְוֶאת מ�ֵעד אֶֹהל ְוֶאת ַה.ֶֹד� ִמְקַ-� ֶאת ְוִכֶ/ר) לג(
ַ.ת ָלֶכ& @ֹאת ְוָהְיָתה) לד(  ְיקָֹוק ִצָ�ה 0ֲַאֶ�ר ַוַ
ַע� ַ,2ָָנה �ַחת ַח1ֹאָת& ִמ0ָל ִיְ�ָרֵאל ְ,ֵני ַעל ְלַכֵ/ר ע�ָל& ְלח*

 : מֶֹ�ה ֶאת
 
 
 

 נוסח תפילת עמידה לימים נוראים

ְמך ָקדֹוׁש ַָאָתה ָקדֹוׁש ְוִשׁ ים ְבָכל יֹום ְיַהְללוך . ּ ָוְקדֹוִשׁ ּ ּ ֶּסָלה ִכי ֵאל ֶמֶלך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתהּ ּ ּ ְּ
: 

יך ָוְבֵכן ֵתן ַפְחְדך ְיָי ֱאלֵֹהינו ַעל ָכל ַמֲעֶשׂ ָּ ּ ּ ּ ּ ָבָראָת. ּ ְּוֵאיָמְתך ַעל ָכל ַמה ֶשׁ ּּ ים. ָ ְּוִייָראוך ָכל ַהַמֲעִשׂ ּ ָּ ,
ַתֲחוו ְלָפֶניך ָכל ַהְברוִאים ְּוִיְשׁ ּ ּ ּ ְּוֵיָעׂשו ֻכָלם ֲאֻגָדה ֶאָח. ָּ ֵלםּּ ּת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנך ְבֵלָבב ָשׁ ָיַדְענו . ָ ְּכמו ֶשׁ ּּ

ְלָטן ְלָפֶניך ַהָשׁ ְָיָי ֱאלֹקינו ֶשׁ ּ ָֹעז ְבָיְדך וְגבוָרה ִביִמיֶנך. ּ ָּ ּ ּ ָבָראָת, ּ ְמך נֹוָרא ַעל ָכל ַמה ֶשׁ ְּוִשׁ ּּ ָ
: 

ֵָתן ָכבֹוד ְיָי ְלַעֶמך, ּוְבֵכן ּ ּ ְָתִהָלה ִליֵרֶאיך. ּ ּ יךְוִתְקָוה טֹו. ּ ְוִפְתחֹון ֶפה ַלְמַיֲחִלים ָלך. ָָבה ְלדֹוְרֶשׁ ּ ּ .
ְמָחה ְלַאְרֶצך ׂשֹון ְלִעיֶרך. ִָשׂ ָוְצִמיַחת ֶקֶרן ְלָדִוד ַעְבֶדך. ְָוָשׂ ּ יֶחך ִבְמֵהָרה , ּ י ְמִשׁ ַּוֲעִריַכת ֵנר ְלֶבן ִיַשׁ ָ

 :ְּבָיֵמינו

ִרים ַיֲעלֹזו  ָמחו ִויָשׁ ּוְבֵכן ַצִדיִקים ִיְראו ְוִיְשׂ ּ ּ ּ ַּוֲחִסיִדים ְבִרָנה ָיִגילוּ ּ ְּועֹוָלָתה ִתְקָפץ ִפיָה. ּ ּ ּ ְוָכל . ּ
ן ִתְכֶלה ָעה ֻכָלה ְכָעָשׁ ָּהִרְשׁ ּ ּ ֶלת ָזדֹון ִמן ָהָאֶרץ. ּּ  :ִּכי ַתֲעִביר ֶמְמֶשׁ

ך ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ַכן ְכבֹוֶדך וִבירוָשׁ ְָוִתְמלֹך ַאָתה לבדך על כל מעשיך ְבַהר ִציֹון ִמְשׁ ָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ַכָכתוב .ּּ ּ ּ
ך ְָבִדְבֵרי ָקְדֶשׁ ִּיְמלֹך ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלקִיך ִציֹון ְלֹדר ָוֹדר ַהְללוָיה: ּ ּ ּ ְ ְ

: 

ֶמך ָָקדֹוׁש ַאָתה ְונֹוָרא ְשׁ ְָוֵאין ֱאלֹוַה ִמַבְלֲעֶדיך, ּ ּ ַּכָכתוב. ּ ּ ָפט ְוָהֵאל ַהָקדֹוׁש : ּ ַּוִיְגַבה ְיָי ְצָבאֹות ַבִמְשׁ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִּנְקַדׁש ִבְצָדָקה ָּברוך ַאָתה ְיָי. ּ ּ ַּהֶמֶלך ַהָקדֹוׁש, ְּ ְּ

: 
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