
במדבר פרק ז ספרקריאת הנשיא                            "דבס  

  - Tuesday Day 1 - March 28 חודש ניסן ראש
ָּכל ֵּכָליו ְזֵּבַח ְוֶאת (א) ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיְמַׁשח ֹאתֹו ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהּמִ 

ְמִדים ַעל ַהְּפֻקִדים: (ג) ַוִּיְמָׁשֵחם ַוְיַקֵּדׁש ֹאָתם: (ב) ַוַּיְקִריבּו ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאֹבָתם ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמֹּטת ֵהם ָהעֹ 
ת ָצב ּוְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ֲעָגָלה עַ  ל ְׁשֵני ַהְּנִׂשִאים ְוׁשֹור ְלֶאָחד ַוַּיְקִריבּו אֹוָתם ִלְפֵני ַוָּיִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ה' ֵׁשׁש ֶעְג

ֶאל ַהְלִוִּים  ַהִּמְׁשָּכן: (ד) ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר: (ה) ַקח ֵמִאָּתם ְוָהיּו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוָנַתָּתה אֹוָתם
ת ְוֶאת ַהָּבָקר ַוִּיֵּתן אֹוָתם ֶאל ַהְלִוִּים: (ז) ֵאת ְׁשֵּתי ָהֲעָגלֹות ְוֵאת ַאְרַּבַעת ִאיׁש ְּכִפי ֲעֹבָדתֹו: (ו) ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת  ָהֲעָג

ת ְוֵאת ְׁשֹמַנת ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ְמָרִרי ְּכִפי ֲעֹבָדָתם ְּבַיד  ַהָּבָקר ָנַתן ִלְבֵני ֵגְרׁשֹון ְּכִפי ֲעֹבָדָתם: (ח) ְוֵאת ַאְרַּבע ָהֲעָג
א ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו: (י) ַוַּיְקִריבּוִאיתָ   ַהְּנִׂשִאים ֵאת ֲחֻנַּכת ָמר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן: (ט) ְוִלְבֵני ְקָהת 

יא) ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח: (
  ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו ֶאת ָקְרָּבָנם ַלֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח:

  
ֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים : (יג) ְוָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ּכֶ ְיהּוָדה(יב) ַוְיִהי ַהַּמְקִריב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת ָקְרָּבנֹו ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ְלַמֵּטה 

ִמְנָחה: (יד) ַּכף ַאַחת ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן לְ 
ד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (טז) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: (טו) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאחָ 

  ַּבן ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב:(יז) ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעּתּוִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְר 
  

 Wednesday Day 2 - March 29ב' ניסן ־  
: (יט) ִהְקִרב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִיָּׂשׂשָכר(יח) ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ְנִׂשיא 

ֶמן ְלִמְנָחה: (כ) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶ 
ד ְלַחָּטאת: (כג) ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: (כא) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (כב) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאחָ 

  ה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער:ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמּׁשָ 
  

 Thursday Day 3 - March 30' ניסן ־ ג
ן: (כה) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמזְ  ְזבּוֻלן(כד) ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני  ָרק ֶאָחד ֱאִליָאב ֶּבן ֵח

ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (כו) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה 
ֶאָחד ְלַחָּטאת: (כט) ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר  (כז) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (כח) ְׂשִעיר ִעִּזים

ן:   ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָאב ֶּבן ֵח
  

 Friday Day 4 - March 31' ניסן ־ ד
יצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור: (לא) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֱאלִ  ְראּוֵבן(ל) ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (לב) ַּכף ַאַחת ֲעׂשָ 
ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (לד) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (לה) ּוְלֶזַבח  ְקֹטֶרת: (לג)

  ֵדיאּור:ן ְׁש ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליצּור ּבֶ 
  

 Shabbos Day 5 - April 1' ניסן ־ ה
ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי: (לז) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה  ִׁשְמעֹון(לו) ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (לח) ַּכף ַא
ְלֶזַבח ֶרת: (לט) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (מ) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (מא) ּוְמֵלָאה ְקטֹ 

  יֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי:ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ְׁשֻלמִ 
  

 Sunday Day 6 - April 2' ניסן ־ ו
ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל: (מג) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד  ָגד(מב) ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (מד) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה 
ַבח ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר (מה) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (מו) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (מז) ּוְלזֶ 

  ן ְּדעּוֵאל:ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֶאְלָיָסף ּבֶ 
  

 Monday Day 7 – April 3' ניסן ־ ז
ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד: (מט) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה  ֶאְפָרִים(מח) ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (נ) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁש 
ָּטאת: (נג) ּוְלֶזַבח ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: (נא) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (נב) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלחַ 

  ִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד:ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשנַ 
  
  



 

 

  
  
  

 Tuesday Day 8 – April 4' ניסן ־ ח
ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור: (נה) ָקְרָּבנֹו  ְמַנֶּׁשה(נד) ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (נו) ַּכף ַאַחת ֲעׂשָ 
ֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (נח) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (נט) ּוְלֶזַבח ְקֹטֶרת: (נז) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ּכֶ 

  ֶּבן ְּפָדהצּור: ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ַּגְמִליֵאל
  

 Wednesday Day 9 – April 5' ניסן ־ ט
ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני: (סא) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק  ִבְנָיִמן(ס) ַּבּיֹום ַהְּתִׁשיִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ן ְלִמְנָחה: (סב) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשמֶ 
סה) ּוְלֶזַבח ְקֹטֶרת: (סג) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (סד) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (

  ה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדֹעִני:ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמּׁשָ 
  

 Thursday Day 10 – April 6' ניסן ־ י
ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי: (סז) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ִמְזָרק  ָדן(סו) ַּבּיֹום ָהֲעִׂשיִרי ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (סח) ַּכף ַאַחת ֲעׂשָ 
ְלֶזַבח ֶרת: (סט) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (ע) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (עא) ּוְקטֹ 

  ר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי:ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיֶעזֶ 
  

 Friday Day 11 – April 7 ' ניסן ־ יא
ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן: (עג) ָקְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה  ָאֵׁשר(עב) ְּביֹום ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה:(עד) ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשקֶ 
ָּטאת:  (עז) ּוְלֶזַבח ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: (עה) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (עו) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלחַ 

  ָרן:ים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעכְ ַהְּׁשָלמִ 
  

 Shabbos Day 12 - April 8' ניסן ־ יב
ְרָּבנֹו ַקֲעַרת ֶּכֶסף ַאַחת ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ִמְׁשָקָלּה ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן: (עט) קָ  ַנְפָּתִלי(עח) ְּביֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ָנִׂשיא ִלְבֵני 

ַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְזָרק ֶאָחד ֶּכֶסף ִׁשְבִעים ֶׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְׁשֵניֶהם ְמֵלִאים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה: (פ) ַּכף ַא
ֶאָחד ֶּכֶבׂש ֶאָחד ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלֹעָלה: (פב) ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת: (פג) ּוְלֶזַבח ְמֵלָאה ְקֹטֶרת: (פא) ַּפר ֶאָחד ֶּבן ָּבָקר ַאִיל 

  ן ֵעיָנן:ַהְּׁשָלִמים ָּבָקר ְׁשַנִים ֵאיִלם ֲחִמָּׁשה ַעֻּתִדים ֲחִמָּׁשה ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ֲחִמָּׁשה ֶזה ָקְרַּבן ֲאִחיַרע ּבֶ 
  

ר ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֹאתֹו ֵמֵאת ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ַקֲעֹרת ֶּכֶסף ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִמְזְרֵקי ֶכֶסף ְׁשֵנים ָעׂשָ (פד) ֹזאת ֲחנַֻּכת 
ֵּכִלים ַאְלַּפִים הַ  ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה: (פה) ְׁשלִׁשים ּוֵמָאה ַהְּקָעָרה ָהַאַחת ֶּכֶסף ְוִׁשְבִעים ַהִּמְזָרק ָהֶאָחד ֹּכל ֶּכֶסף
ל ַהֹּקֶדׁש ָּכל ְזַהב ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש: (פו) ַּכּפֹות ָזָהב ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְמֵלֹאת ְקֹטֶרת ֲעָׂשָרה ֲעָׂשָרה ַהַּכף ְּבֶׁשקֶ 

ֵנים ָעָׂשר ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְׁשֵנים ָעָׂשר ּוִמְנָחָתם ַהַּכּפֹות ֶעְׂשִרים ּוֵמָאה: (פז) ָּכל ַהָּבָקר ָלֹעָלה ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּפִרים ֵאיִלם ְׁש 
ים ַעֻּתִדים ִׁשִּׁשים ּוְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְׁשֵנים ָעָׂשר ְלַחָּטאת: (פח) ְוֹכל ְּבַקר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָּפִרים ֵאיִלם ִׁשִּׁש 

ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח ַאֲחֵרי ִהָּמַׁשח ֹאתֹו: (פט) ּוְבֹבא מֶׁשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו ַוִּיְׁשַמע  ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ֹזאת
  ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבים ַוְיַדֵּבר ֵאָליו:

  

 = Shevet of the day ני) ־ (פלוSay Everyday 
ֵקי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתִאיר ַהיֹום ְּבַחְסְד ַהָּגדֹול ַעל ִנְׁשָמִתין ַקִּדיִׁשין ְּדִמְתחַ  ְיִהי ַקי ֵוא ְּדִׁשין ְּכִצָּפִרין ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱא

ֶׁשל עֹוָלם ַּתְכִניס ּוְתַעֵּייל ַהָּנ ִצָּפֵרי ַקִּדיָׁשא ַלֲאַתר  ּוְמַצְפְצִפין ִּבְׁשָבִחין ּוְמַצְּלִאין ַעל ַעָּמא ַקִּדיָׁשא ִיְׂשָרֵאל ִרּבֹונוֹ 
ֵקי ֲאבֹוַתי ַקי ֵוא ִקים זּוָלֶת ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱא א ָרֲאָתה ֶא ֶׁשְּבִאם ֲאִני ַעְבְּד  ַקִּדיָׁשא ְּדִאְּתַמר ֲעַלְייהּו ַעִין 

תֹוָרֶת ָּפָרָׁשה ֶׁשל ַהָּנִׂשיא ַהיֹום ֲאַזי ָיִאירּו ָנא ָעַלי ָּכל ִניצּוִצין ַקִּדיִׁשין ְוָכל ָהאֹורֹות ִמֵּׁשֶבט (פלוני) ֶׁשָּקָראִתי ּבְ 
ִני ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ל ָיֵמי ַחַּיי אֲ ְקדֹוׁשֹות ַהְּכלּולֹות ִּבְקֻדַׁשת ֶזה ַהֵּׁשֶבט ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל ְּבתֹוָרֶת ּוְבִיְרָאֶת ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ּכָ 

  ַזְרִעי ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה
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