בס"ד

קריאת הנשיא

ספר במדבר פרק ז

ראש חודש ניסן Thursday Day 1 – March 26 -
משׁה לְ הָ ִקים אֶ ת הַ ִמּ ְשׁכָּן וַ יּ ְִמ ַשׁח אֹ ת ֹו וַ י ְַקדֵּ שׁ אֹ ת ֹו וְ אֶ ת כָּל ֵכּלָיו וְ אֶ ת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ אֶ ת כָּל ֵכּלָיו
)א( וַ י ְִהי בְּ יוֹם כַּלּוֹת ֶ
אשׁי בֵּ ית אֲ ב ָֹתם הֵ ם נְ ִשׂיאֵ י הַ מַּ טֹּת הֵ ם הָ ֹע ְמ ִדים עַ ל הַ פְּ קֻ ִדים) :ג(
וַ יּ ְִמ ָשׁחֵ ם וַ י ְַקדֵּ שׁ אֹ ָתם) :ב( וַ יּ ְַק ִריבוּ נְ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ָר ֵ
וּשׁנֵי עָ ָשׂר בָּ ָקר עֲ ָגלָה עַ ל ְשׁנֵי הַ נְּ ִשׂ ִאים וְ שׁוֹר לְ אֶ חָ ד וַ יּ ְַק ִריבוּ או ָֹתם לִ פְ נֵי
וַ יָּבִ יאוּ אֶ ת ָק ְרבָּ נָם לִ פְ נֵי ה' ֵשׁשׁ עֶ גְ ת צָ ב ְ
משׁה לֵּאמֹ ר) :ה( ַקח מֵ ִא ָתּם וְ הָ יוּ לַעֲ ֹבד אֶ ת עֲ ב ַֹדת אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ נ ַָת ָתּה או ָֹתם אֶ ל הַ לְ וִ יִּם
הַ ִמּ ְשׁכָּן) :ד( וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
אַרבַּ עַ ת
משׁה אֶ ת הָ עֲ ָג ת וְ אֶ ת הַ בָּ ָקר וַ יּ ִֵתּן או ָֹתם אֶ ל הַ לְ וִ יִּם) :ז( אֵ ת ְשׁ ֵתּי הָ עֲ גָלוֹת וְ אֵ ת ְ
ִאישׁ כְּ פִ י עֲ בֹ ָדתוֹ) :ו( וַ יּ ִַקּח ֶ
אַרבַּ ע הָ עֲ ָג ת וְ אֵ ת ְשׁמֹ נַת הַ בָּ ָקר נ ַָתן לִ בְ נֵי ְמ ָר ִרי כְּ פִ י עֲ ב ָֹד ָתם בְּ יַד
הַ בָּ ָקר נ ַָתן לִ בְ נֵי ג ְֵרשׁוֹן כְּ פִ י עֲ ב ָֹד ָתם) :ח( וְ אֵ ת ְ
יתמָ ר בֶּ ן אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן) :ט( וְ לִ בְ נֵי ְקהָ ת א נ ָָתן כִּ י עֲ ב ַֹדת הַ קֹּדֶ שׁ עֲ לֵהֶ ם בַּ כּ ֵָתף י ִָשּׂאוּ) :י( וַ יּ ְַק ִריבוּ הַ נְּ ִשׂ ִאים אֵ ת חֲ ֻנכַּת
ִא ָ
משׁה נ ִָשׂיא אֶ חָ ד לַיּוֹם נ ִָשׂיא
יאם אֶ ת ָק ְרבָּ נָם לִ פְ נֵי הַ ִמּזְ בֵּ חַ ) :יא( וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ בְּ יוֹם ִהמָּ ַשׁח אֹ ת ֹו וַ יּ ְַק ִריבוּ הַ נְּ ִשׂ ִ
אֶ חָ ד לַיּוֹם י ְַק ִריבוּ אֶ ת ָק ְרבָּ נָם לַחֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
לשׁים
ְהוּדה) :יג( וְ ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת ֶכּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
)יב( וַ י ְִהי הַ מַּ ְק ִריב בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן עַ ִמּינ ָָדב לְ מַ טֵּ ה י ָ
וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :יד( כַּף אַחַ ת
עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת) :טו( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :טז( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את:
תּוּדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן נ ְַחשׁוֹן בֶּ ן עַ ִמּינ ָָדב:
)יז( וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ ִ
ב' ניסן ־ Friday Day 2 – March 27
לשׁים וּמֵ אָה
)יח( בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י ִה ְק ִריב נְ ַתנְ אֵ ל בֶּ ן צוּעָ ר נְ ִשׂיא י ִָשּׂשׂכָר) :יט( ִה ְק ִרב אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :כ( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה
זָהָ ב ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת) :כא( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :כב( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :כג(
וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן נְ ַתנְ אֵ ל בֶּ ן צוּעָ ר:
ג' ניסן ־ Shabbos Day 3 - March 28
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד
ישׁי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי זְ בוּלֻן אֱ לִ יאָב בֶּ ן חֵ ן) :כה( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
)כד( בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :כו( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת:
)כז( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :כח( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :כט( וּלְ זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר
ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ לִ יאָב בֶּ ן חֵ ן:

ד' ניסן ־

Sunday Day 4 - March 29

לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק
יעי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי ְראוּבֵ ן אֱ לִ יצוּר בֶּ ן ְשׁדֵ יאוּר) :לא( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
)ל( בַּ יּוֹם הָ ְרבִ ִ
אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :לב( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה
ְקט ֶֹרת) :לג( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ ָחד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :לד( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :לה( וּלְ זֶבַ ח
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ לִ יצוּר בֶּ ן ְשׁדֵ יאוּר:
ה' ניסן ־ Monday Day 5 - March 30
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ
ישׁ ָדּי) :לז( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
צוּר ַ
ישׁי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי ִשׁ ְמעוֹן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ ן ִ
)לו( בַּ יּוֹם הַ חֲ ִמ ִ
ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :לח( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב
ְמלֵאָה ְק ֹט ֶרת) :לט( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :מ( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :מא( וּלְ זֶבַ ח
ישׁ ָדּי:
צוּר ַ
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן ְשׁל ִֻמיאֵ ל בֶּ ן ִ
ו' ניסן ־ Tuesday Day 6 - March 31
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק אֶ חָ ד
אַחת ְשׁ ִ
)מב( בַּ יּוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי גָד אֶ לְ י ָָסף בֶּ ן ְדּעוּאֵ ל) :מג( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף ַ
כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :מד( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת:
)מה( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :מו( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :מז( וּלְ ֶזבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר
ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֶ לְ יָסָ ף בֶּ ן ְדּעוּאֵ ל:

ז' ניסן ־

Wednesday Day 7 – April 1

לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ
ישׁמָ ע בֶּ ן עַ ִמּיהוּד) :מט( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
יעי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי אֶ פְ ָריִם אֱ לִ ָ
)מח( בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ ִ
ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :נ( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב
ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת) :נא( פַּ ר אֶ ָחד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :נב( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :נג( וּלְ זֶבַ ח
ישׁמָ ע בֶּ ן עַ ִמּיהוּד:
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֱ לִ ָ

ח' ניסן ־ Thursday Day 8 – April 2
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק
)נד( בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי ְמנ ֶַשּׁה גּ ְַמלִ יאֵ ל בֶּ ן פְּ ָדהצוּר) :נה( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :נו( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה
ְקט ֶֹרת) :נז( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :נח( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :נט( וּלְ זֶבַ ח
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל בֶּ ן פְּ ָדהצוּר:

ט' ניסן ־

Friday Day 9 – April 3

לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק
ידן בֶּ ן גִּ ְדעֹנִ י) :סא( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
יעי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי בִ נְ י ִָמן אֲ בִ ָ
)ס( בַּ יּוֹם הַ ְתּ ִשׁ ִ
אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :סב( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה
ְקט ֶֹרת) :סג( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ ָחד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :סד( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :סה( וּלְ זֶבַ ח
ידן בֶּ ן גִּ ְדעֹנִ י:
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ בִ ָ
י' ניסן ־ Shabbos Day 10 – April 4
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ ִמזְ ָרק
ישׁ ָדּי) :סז( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
)סו( בַּ יּוֹם הָ עֲ ִשׂ ִירי נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי ָדן אֲ ִחיעֶ זֶר בֶּ ן עַ ִמּ ַ
אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :סח( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב ְמלֵאָה
ְקט ֶֹרת) :סט( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :ע( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :עא( וּלְ זֶבַ ח
ישׁ ָדּי:
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ ִחיעֶ זֶר בֶּ ן עַ ִמּ ַ

יא' ניסן ־ Sunday Day 11 – April 5
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ
)עב( בְּ יוֹם עַ ְשׁ ֵתּי עָ ָשׂר יוֹם נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי אָ ֵשׁר פַּ גְ ִעיאֵ ל בֶּ ן עָ כְ ָרן) :עג( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה):עד( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב
ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת) :עה( פַּ ר אֶ ָחד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :עו( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :עז( וּלְ זֶבַ ח
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן פַּ גְ ִעיאֵ ל בֶּ ן עָ כְ ָרן:
יב' ניסן ־ Monday Day 12 - April 6
לשׁים וּמֵ אָה ִמ ְשׁ ָקלָהּ
)עח( בְּ יוֹם ְשׁנֵים עָ ָשׂר יוֹם נ ִָשׂיא לִ בְ נֵי נַפְ ָתּלִ י אֲ ִח ַירע בֶּ ן עֵ ינָן) :עט( ָק ְרבָּ נ ֹו ַקעֲ ַרת כֶּסֶ ף אַחַ ת ְשׁ ִ
ִמזְ ָרק אֶ חָ ד כֶּסֶ ף ִשׁבְ ִעים ֶשׁ ֶקל בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ ְשׁנֵיהֶ ם ְמל ִֵאים ֹסלֶת בְּ לוּלָה בַ ֶשּׁמֶ ן לְ ִמנְ חָ ה) :פ( כַּף אַחַ ת עֲ ָשׂ ָרה זָהָ ב
ְמלֵאָה ְקט ֶֹרת) :פא( פַּ ר אֶ חָ ד בֶּ ן בָּ ָקר אַיִל אֶ חָ ד כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹעלָה) :פב( ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את) :פג( וּלְ זֶבַ ח
הַ ְשּׁל ִָמים בָּ ָקר ְשׁ ַניִם אֵ ילִ ם חֲ ִמ ָשּׁה עַ תֻּ ִדים חֲ ִמ ָשּׁה כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה חֲ ִמ ָשּׁה זֶה ָק ְרבַּ ן אֲ ִח ַירע בֶּ ן עֵ ינָן:
)פד( זֹאת חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ בְּ יוֹם ִהמָּ ַשׁח אֹ ת ֹו מֵ אֵ ת נְ ִשׂיאֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ַקעֲ רֹת כֶּסֶ ף ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ִמזְ ְר ֵקי כֶסֶ ף ְשׁנֵים עָ ָשׂר
לשׁים וּמֵ אָה הַ ְקּעָ ָרה הָ אַחַ ת כֶּסֶ ף וְ ִשׁבְ ִעים הַ ִמּזְ ָרק הָ אֶ חָ ד כֹּל כֶּסֶ ף הַ כֵּלִ ים אַלְ פַּ ִים
כַּפּוֹת זָהָ ב ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה) :פה( ְשׁ ִ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ) :פו( כַּפּוֹת זָהָ ב ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ְמלֵאֹ ת ְקט ֶֹרת עֲ ָשׂ ָרה עֲ ָשׂ ָרה הַ כַּף בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ כָּל זְ הַ ב
וְ ְ
וּמנְ חָ ָתם
הַ ַכּפּוֹת עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה) :פז( כָּל הַ בָּ ָקר ָל ֹעלָה ְשׁנֵים עָ ָשׂר פָּ ִרים אֵ ילִ ם ְשׁנֵים עָ ָשׂר כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה ְשׁנֵים עָ ָשׂר ִ
אַרבָּ עָ ה פָּ ִרים אֵ ילִ ם ִשׁ ִשּׁים עַ תֻּ ִדים ִשׁ ִשּׁים
וּשׂ ִע ֵירי ִעזִּ ים ְשׁנֵים עָ ָשׂר לְ חַ טָּ את) :פח( וְ כֹל בְּ ַקר זֶבַ ח הַ ְשּׁל ִָמים עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
ְ
משׁה אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד לְ ַדבֵּ ר ִאתּ ֹו וַ יּ ְִשׁמַ ע
כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה ִשׁ ִשּׁים זֹאת חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ אַחֲ ֵרי ִהמָּ ַשׁח אֹ תוֹ) :פט( וּבְ בֹא ֶ
אֶ ת הַ קּוֹל ִמ ַדּבֵּ ר אֵ לָיו מֵ עַ ל הַ כַּפֹּ ֶרת אֲ ֶשׁר עַ ל אֲ רֹן הָ עֵ דֻ ת ִמבֵּ ין ְשׁנֵי הַ כְּ רֻ בִ ים וַ י ְַדבֵּ ר אֵ לָיו:
) = Shevet of the dayפלוני( ־ Say Everyday
ישׁין ְדּ ִמ ְתחַ ְדּ ִשׁין כְּ ִצפָּ ִרין
י ְִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי ה' אֱ ַקי וֵא ֵקי אֲ בו ַֹתי ֶשׁ ָתּ ִאיר הַ יוֹם בְּ חַ ְס ְד הַ גָּדוֹל עַ ל נִ ְשׁמָ ִתין ַק ִדּ ִ
ישׁא לַאֲ ַתר
וּתעַ יֵּיל הַ ָנּ ִצפָּ ֵרי ַק ִדּ ָ
ישׁא י ְִשׂ ָראֵ ל ִרבּוֹנ ֹו ֶשׁל ע ֹולָם ַתּכְ נִ יס ְ
וּמצַ לְּ ִאין עַ ל עַ מָּ א ַק ִדּ ָ
וּמצַ פְ ְצפִ ין בִּ ְשׁבָ ִחין ְ
ְ
ישׁא ְדּ ִא ְתּמַ ר עֲ ַליְיהוּ עַ יִן א ָראֲ ָתה אֶ ִקים זוּל ֶָת י ְִהי ָרצוֹן ִמלְּ פָ נֶי ה' אֱ ַקי וֵא ֵקי אֲ בו ַֹתי ֶשׁבְּ ִאם אֲ נִ י עַ בְ ְדּ
ַק ִדּ ָ
ישׁין וְ כָל הָ אוֹרוֹת
יצוּצין ַק ִדּ ִ
אתי בְּ תו ָֹר ֶת פָּ ָר ָשׁה ֶשׁל הַ נּ ִָשׂיא הַ יוֹם אֲ זַי י ִָאירוּ נָא עָ לַי כָּל נִ ִ
ִמ ֵשּׁבֶ ט )פלוני( ֶשׁ ָקּ ָר ִ
אָת לַעֲ שׂוֹת ְרצוֹנְ כָּל יָמֵ י חַ יַּי אֲ נִ י וְ ז ְַר ִעי וְ ז ֶַרע
ְקדוֹשׁוֹת הַ כְּ לוּלוֹת בִּ ְקדֻ ַשׁת זֶה הַ ֵשּׁבֶ ט לְ הָ בִ ין וּלְ הַ ְשׂכִּ יל בְּ תו ָֹר ֶת וּבְ י ְִר ֶ
ז ְַר ִעי מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם אָמֵ ן סֶ לָה
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