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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 הָזָר ֵ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

 
 פרק טז ויקרא 

ְ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 ַ,ֲעד� רְוִכֶ/

 ְ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 ַה7ִָעיר תֶא ְ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& 8מבחו 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( :ֶכ&ְ,ת�ְכ ַ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

 :�ְקד�ִ�י& ְ,ָכל י�& ְיַהְלל�Aֶ 3ָָלה 0ִי ֵאל ֶמֶל3ְ 9ָד�ל ְוָקד�� 4ָ�ה. �ָ�ה ָקד�� ְוִ�ְמ3ָ ָקד��

, ְוִייָרא�3ָ 0ָל ַה6ֲַעִ�י&. ְוֵאיָמְת3ָ ַעל 0ָל ַמה 2ֶָ,ָראָת. �ְבֵכ� ֵ�� ַ/ְחְ-3ָ ְיָי ֱאלֵֹהינ� ַעל 0ָל ַמֲעֶ�י3ָ

ַדְענ� ְיָי 0ְמו . ְוֵיָע�� כ*ָ)& ֲאג*ָ-ה ֶאָחת ַלֲע��ת ְרצ�ְנ3ָ ְ,ֵלָבב ָ�ֵל&. ִאי&ְוִיְ�ַ�ֲחו� ְלָפֶני3ָ 0ָל ַהְ,ר�ָ�ֶ

 :ְוִ�ְמ3ָ נ�ָרא ַעל 0ָל ַמה 2ֶָ,ָראָת, עֹז ְ,ָיְד3ָ �ְגב�ָרה ִ,יִמיֶנ3ָ. ינ� ֶ�ַה2ְָלָט� ְלָפֶני3ֱָאלֹק

�ְמָחה . �ִפְתח�� ֶ/ה ַלְמַיֲחִלי& ָל3ְ. ְוִתְקָוה ט�ָבה ְלד�ְרֶ�י3ָ. ְ�ִהָ)ה ִליֵרֶאי3ָ. ֵ�� 0ָב�ד ְיָי ְלַע3ָ6ֶ, �ְבֵכ�ִ
��� ְלִעיֶר3ָ. ְל�ְרֶצ3ָ� :ַוֲעִריַכת ֵנר ְלֶב� ִיַ�י ְמִ�יֶח3ָ ִ,ְמֵהָרה ְבָיֵמינ�, �ְצִמיַחת ֶקֶר� ְלָדִוד ַעְבֶ-3ָ. ְוָ

�ְקָ/8 ִ/יָה. � ְוִיְ�ָמח� ִויָ�ִרי& ַיֲעלֹז� ַוֲחִסיִדי& ְ,ִרָ?ה ָיִגיל��ְבֵכ� ַצִ-יִקי& ִיְראִ Cְוָכל ָהִרְ�ָעה . ְוע�ָלָת
 :0ִי ַתֲעִביר ֶמְמֶ�ֶלת ָזד�� ִמ� ָה4ֶרC(ָ*0 .8 0ְָעָ�� ִ�ְכֶלה

0ָ0ַת�ב ְ,ִדְבֵרי . ֶד3ָ �ִביר�ָ�ַלִי& ִעיר ָקְד3ָ�ְֶ,ַהר ִצ
�� ִמ�0ַ�ְ 0ְב�לבד3 על כל מעשי3 ְוִתְמל3ְֹ �ָ�ה 
 :ִי3ְ ִצ
�� ְלדֹר ָודֹר ַהְלל�ָיCִיְמל3ְֹ ְיָי ְלע�ָל& ֱאלק: ָקְד3ָ�ֶ

ָהֵאל ַהָ.ד�� ַוִ
ְגַ,C ְיָי ְצָבא�ת ַ,6ְִ�ָ/ט ְו: 0ָ0ַת�ב. ְוֵאי� ֱאל�Cַ ִמַ,ְלֲעֶדי3ָ, ָקד�� �ָ�ה ְונ�ָרא ְ�ֶמ3ָ
 :ַה6ֶֶל3ְ ַהָ.ד��, ָ,ר�3ְ �ָ�ה ְיָי. ִנְקַ-� ִ,ְצָדָקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


