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  במדבר פרק יח 
ַוֲעַבְדֶּתם ֲעבַֹדת ַמָּתָנה ֶאֵּתן ֶאת  ּוְלִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ִּתְׁשְמרּו ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם ְלָכל ְּדַבר ַהִּמְזֵּבחַ ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאְּתָך  (ז)

  סְּכֻהַּנְתֶכם ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת: 
  
  יקרא פרק א ו

  ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר: (א)
 

ִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליקָֹוק ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּו (ב)
  ם:ֶאת ָקְרַּבְנכֶ 

 
  ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק: ִמן ַהָּבָקר ִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו (ג)
 

  ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו:ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה  (ד)
 
  
  
  

ר ְוָזְרקּו ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ֲאֶׁש  ִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהָּדםְוִהְק ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר ִלְפֵני ְיקָֹוק  ְוָׁשַחט (ה)
  ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:

  
   :ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנַּתח אָֹתּה ִלְנָתֶחיָה  (ו)
  
 
  

   :ָהֵאׁשְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל  (ז)
 
  

  :ר ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהָּפֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁש  (ח)
 
  

  סִניחֹוַח ַליקָֹוק:  עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריחַ  ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהִּמְזֵּבָחהְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַּבָּמִים  (ט)
 

  ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו: ְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו ִמן ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלעָֹלה (י)
 

  ַח ָסִביב:ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזּבֵ  (יא)
 

 ל ַהִּמְזֵּבַח:ְוִנַּתח אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ִּפְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר עַ  (יב)
  
  
  

  פעָֹלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק:  הְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבחָ ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים ִיְרַחץ ַּבָּמִים  (יג)
  

 
 

  ידו ושחט ךוסמ
  על השחיטה שכשירה בזרימד ל

כהן בקבלה ובשחיטה לא כתיב מדכתיב 
  ואילך מצות כהונהקבלהמ  בעלים קאימכלל דושחט א

  הפשט ונתוחמעוטי ל

  הולכת אברים למזבחו ז
  אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונההולכת 

 הא סידור שני גזרי עצים בעיא כהונה

   אומר זה טלה הויזבח דבר שנא' בו עצים אש ומיזהו אכהנים לטלה 6  = ניםש  + ניםש + ניםש

  גופיהל
: כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא א"דס

  גזרי עציםני ש דבעי כהונה! ל"מלא תיבעי כהונה, ק-


