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           םבגדי הכוהני פרק כחפרשת תצוה 
ה א יו ִאתֹו, -ְוֶאת ָאִחיָך ַאֲהֹרן-ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ְוַאתָּ נָּ ֵאל ִמתֹוְךבָּ -ַאֲהֹרן  :ִלי-ְלַכֲהנוֹ -ְבֵני ִיְשרָּ

ר  זָּ ב ַוֲאִביהּוא ֶאְלעָּ רנָּדָּ מָּ ִשיתָּ  ב  , ְבֵני ַאֲהֹרן.ְוִאיתָּ בֹוד, , ָאִחיָך ַאֲהֹרןלְ ֹקֶדׁש, -ִבְגֵדי ְועָּ ְלכָּ

ה ג  .ּוְלִתְפָאֶרת ל-ֶאל ְתַדֵבר, ְוַאתָּ שּו -ַחְכֵמי-כָּ ה; ְועָּ ְכמָּ  ִבְגֵדי-ֶאתֵלב, ֲאֶׁשר ִמֵלאִתיו, רּוַח חָּ

ִדים ְוֵאֶלה ד  .ִלי-ְלַכֲהנוֹ -ַאֲהֹרן, ְלַקְדׁשוֹ  , ַתְׁשֵבץ, ּוְכֹתֶנת ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעילֲאֶׁשר ַיֲעשּו,  ַהְבגָּ

שּו  ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט; יו, ְלַאֲהֹרן ָאִחיָךֹקֶדׁש -ִבְגֵדיְועָּ נָּ ב-ִיְקחּו ֶאת ְוֵהם ה .ִלי-ְלַכֲהנוֹ -ּוְלבָּ הָּ , ַהזָּ

ן, ְוֶאת-ַהְתֵכֶלת ְוֶאת-ְוֶאת מָּ ַאְרגָּ ִני, ְוֶאת-הָּ    ַהֵשׁש.-תֹוַלַעת ַהשָּ

שּו ו ֵאֹפד:-, ֶאתְועָּ ן תֹוַלַעת זָּ   הָּ מָּ ב ְתֵכֶלת ְוַאְרגָּ ִניהָּ רׁשָּ ְׁשזָּ  ְכֵתֹפת ְׁשֵתי ז. ֹחֵׁשבַמֲעֵשה -, ְוֵׁשׁש מָּ

יו-לֹו ֶאל-ֹחְבֹרת, ִיְהֶיה ר.-ְׁשֵני ְקצֹותָּ יו, ְכַמֲעֵשהּו ִמֶמּנּו  ְוֵחֶׁשב ח  ְוֻחבָּ לָּ תֹו ֲאֶׁשר עָּ   :ִיְהֶיהֲאֻפדָּ

ן ְותֹולַ  מָּ ב, ְתֵכֶלת ְוַאְרגָּ הָּ ִניזָּ ר-ַעת ׁשָּ ְׁשזָּ ַקְחתָּ   ט .ְוֵׁשׁש מָּ ְחָת  ;ֹׁשַהם-ַאְבֵני ְׁשֵתי-ֶאת ,ְולָּ  ּוִפתַּ

ֵאל ְבֵני ְשֹמָתם ,ֲעֵליֶהם ה י  .ִיְשרָּ ֶאֶבן, ַעל, ִמְשֹמָתם, ִׁששָּ ת; ְוֶאת הָּ ֶאחָּ ה  ְשמוֹת-הָּ ַהִששָּ

ִרים,  ֶאֶבן-ַעלַהּנֹותָּ ם-ַהֵשִנית הָּ ַרׁש ֲעֵשהמַ  יא  .ְכתֹוְלֹדתָּ ח-ֶאֶבן, חָּ תַּ ְׁשֵתי -ֶאת ִפתּוֵחי ֹחָתם ְתפַּ

ִנים ֲאבָּ ם. ְבֵני ְשֹמת-, ַעלהָּ ב, ַתֲעֶשה ֹאתָּ הָּ ֵאל; ֻמַסֹבת ִמְׁשְבצֹות זָּ ְׁשֵתי -ֶאת ְוַשְמתָּ  יב  ִיְשרָּ

ִנים ֲאבָּ ֵאֹפד, הָּ ֹרן ַאְבֵני, ַעל ִכְתֹפת הָּ ֵאל;  ִזכָּ תְוָנָשא ִלְבֵני ִיְשרָּ -ַעל 'הִלְפֵני  ְשמוָֹתם-ַאֲהֹרן אֶׁ

יו ֹרן-ְׁשֵתי ְכֵתפָּ ִשיתָּ  יג       .ְלִזכָּ ב. ִמְׁשְבֹצת ְועָּ הָּ הֹור ַׁשְרְׁשֹרת ּוְׁשֵתי יד זָּ ב טָּ הָּ ֹלת  זָּ ִמְגבָּ

ה  ם ַמֲעֵשה ֲעֹבת; ְונַָּתתָּ ֲעֹבֹתת ַעל-ֶאתַתֲעֶשה ֹאתָּ ִשיתָּ  טו                 ַהִמְׁשְבֹצת.-ַׁשְרְׁשֹרת הָּ  ְועָּ

ט, ַמֲעֵשה  ִני, ְוֵׁשׁש ; ַתֲעֶשּנּוְכַמֲעֵשה ֵאֹפד, -ֹחֵׁשבֹחֶׁשן ִמְׁשפָּ ן ְותֹוַלַעת ׁשָּ מָּ ב ְתֵכֶלת ְוַאְרגָּ הָּ זָּ

ר ְׁשזָּ בּועַ  טז  ַתֲעֶשה ֹאתֹו.-מָּ פּול;  רָּ ְחבֹו. ֶזֶרתִיְהֶיה, כָּ , ֶאֶבן ִמֻלַאתבֹו  ּוִמֵלאתָּ  יז  ָאְרכֹו, ְוֶזֶרת רָּ

ה טּוִרים  עָּ ה  :ָאֶבןַאְרבָּ ֶרֶקתטּור, ֹאֶדם ִפְטדָּ ד. ַהּטּור,-ּובָּ ֶאחָּ ֹנֶפְך ַסִפיר, -ַהֵשִני, ְוַהּטּור יח הָּ

ה.-ַהְשִליִׁשי, ְוַהּטּור יט ְויֲָּהֹלם. מָּ ְרִביִעי, ְוַהּטּור כ  ֶלֶׁשם ְׁשבֹו, ְוַאְחלָּ ְׁשֵפה; ְוֹׁשַהם ַתְרִׁשיׁש -הָּ , ְויָּ

ב ִיְהיּו, ְמֻׁשבָּ  הָּ םִצים זָּ ִנים כא  .ְבִמלּוֹאתָּ ֲאבָּ ֵאל-ְבֵני ְשֹמת-ַעל ִתְהֶייןָּ  ְוהָּ -ֶעְשֵרה ְׁשֵתים ,ִיְשרָּ

ט ָעָשר ִלְשֵני ִתְהֶייןָּ, ,ְשמוֹ -ַעל ִאיׁש ,חוָֹתם ִפתּוֵחי ;ְשֹמָתם-ַעל ִשיתָּ  כב  .ָשבֶׁ ַהֹחֶׁשן -ַעל ְועָּ

הֹורה ֲעֹבת, ַׁשְרֹׁשת ַגְבֻלת, ַמֲעשֵ  ב, טָּ הָּ ִשיתָּ  כג  .זָּ ב; -, ַעלְועָּ הָּ -, ֶאתְונַָּתתָּ ַהֹחֶׁשן, ְׁשֵתי, ַטְבעֹות זָּ

עֹות, ַעל ה כד  ְׁשֵני, ְקצֹות ַהֹחֶׁשן.-ְׁשֵתי ַהַּטבָּ ב, ַעל-, ֶאתְונַָּתתָּ הָּ ֹעתְׁשֵתי, -ְׁשֵתי ֲעֹבֹתת ַהזָּ -ַהַּטבָּ

ֲעֹבֹתת, ִתֵתן ַעל ְקצֹות ְׁשֵתי ְוֵאת כה  ְקצֹות, ַהֹחֶׁשן.-ֶאל ה -ְׁשֵתי הָּ -ַעלְׁשֵתי ַהִמְׁשְבצֹות; ְונַָּתתָּ

ֵאֹפד, ֶאל יו.-ִכְתפֹות הָּ נָּ ִשיתָּ  כו  מּול פָּ ם, ַעל ְׁשֵתי, ְועָּ ב, ְוַשְמתָּ ֹאתָּ הָּ ְׁשֵני ְקצֹות -ַטְבעֹות זָּ

תֹו, ֲאֶׁשר ֶאל-ַעל-ַהֹחֶׁשן ה.-ְשפָּ ְיתָּ ֵאֹפד בָּ ִשיתָּ וְ  כז  ֵעֶבר הָּ ם עָּ ה ֹאתָּ ב, ְונַָּתתָּ הָּ -ַעל, ְׁשֵתי ַטְבעֹות זָּ

נָּיו, ְלֻעַמת  ה ִממּול פָּ ֵאפֹוד ִמְלַמּטָּ ֵאפֹוד. ְלֵחֶׁשבִמַמַעל, -ַמְחַבְרתוֹ ְׁשֵתי ִכְתפֹות הָּ  ְוִיְרְכסּו כח    הָּ

ו ֶאל-ֶאת ֵאפֹוד, ִבְפִתיל -ַהֹחֶׁשן ִמַּטְבֹעתָּ ֵאפֹוד;  ֵחֶׁשב-ְהיֹות, ַעל, לִ ְתֵכֶלתַטְבֹעת הָּ ח-ְוֹלא הָּ  ִיזַּ

ן, ֹחשֶׁ ל הַּ ת ְוָנָשא כט  .ָהֵאפוֹד ֵמעַּ ֵאל -ְבֵני ְשמוֹת-ַאֲהֹרן אֶׁ ט, ַעל ְבֹחֶׁשןִיְשרָּ ְבֹבאֹו -ִלבוֹ -ַהִמְׁשפָּ

ֹרן  ַהֹקֶדׁש:-ֶאל ִמיד, 'ה-ִלְפֵני ְלִזכָּ טֹחֶׁשן -ֶאל תָּ ְונָּתַ  ל  .תָּ ַהֻתִמים, -אּוִרים ְוֶאתהָּ -, ֶאתַהִמְׁשפָּ

יּו ַעל ת; 'ה ִלְפֵניֵלב ַאֲהֹרן, ְבֹבאֹו -ְוהָּ ֵאל ַעל-ִמְׁשַפט ְבֵני-ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ -'ה ִלְפֵניִלבֹו -ִיְשרָּ

ִמיד ִשיתָּ  לא     .תָּ ֵאפֹוד, ְכִליל ְתֵכֶלת.-ֶאת ְועָּ יָּה לב  ְמִעיל הָּ ֹראׁשֹו, ְבתֹוכֹו; -ִפי ְוהָּ

ה ִיְה  פָּ ִביבֶיה ְלִפיו שָּ א ִיְהֶיה סָּ ֵרַע.-לוֹ -ַמֲעֵשה ֹאֵרג, ְכִפי ַתְחרָּ ִשיתָּ  לג  ֹלא ִיקָּ יו, ִרֹמֵני -ַעל ְועָּ ׁשּולָּ

ן  מָּ ִני ְותֹוַלַעתְתֵכֶלת ְוַאְרגָּ ִביב.-ַעל-ׁשָּ ם סָּ ב ְבתֹוכָּ הָּ ִביב; ּוַפֲעֹמֵני זָּ יו, סָּ ב  ַפֲעֹמן לד            ׁשּולָּ הָּ זָּ

ב ְוִרמֹון, ְוִרמֹון, פַ  הָּ ִביב.-ַעלֲעֹמן זָּ יָּה לה ׁשּוֵלי ַהְמִעיל, סָּ ֵרתַאֲהֹרן, -ַעל ְוהָּ ; ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְלׁשָּ

ִשיתָּ  לו                              ְוֹלא יָּמּות.-ּוְבֵצאתוֹ , 'ַהֹקֶדׁש ִלְפֵני ה-ְבֹבאֹו ֶאל הֹור;  ְועָּ ב טָּ הָּ ִציץ, זָּ

יו ִפתּו לָּ םֵחי ּוִפַתְחתָּ עָּ יָּה ַעלְתֵכֶלתְפִתיל -ֹאתֹו ַעל ְוַשְמתָּ  לז  .', ֹקֶדׁש ַלהֹחתָּ ַהִמְצנֶָּפת; -, ְוהָּ

יָּה לח  ַהִמְצֶנֶפת, ִיְהֶיה.-מּול ְפֵני-ֶאל א ַאֲהֹרן ֶאת-, ַעלְוהָּ ִׁשיםֹן ֲעו-ֵמַצח ַאֲהֹרן, ְונָּשָּ דָּ ֲאֶׁשר  ַהקֳּ

ל ֵאל, ְלכָּ ְדֵׁשיֶהם; ַמְת -ַיְקִדיׁשּו ְבֵני ִיְשרָּ יָּהֹנת קָּ ֶהם ִלְפֵני ה-ַעל ְוהָּ צֹון לָּ ִמיד, ְלרָּ  לט  .'ִמְצחֹו תָּ

ִשיתָּ ִמְצֶנֶפת  ְוִׁשַבְצתָּ   ַאֲהֹרן ְוִלְבֵני מ       ; ְוַאְבֵנט ַתֲעֶשה, ַמֲעֵשה ֹרֵקם.ֵׁשׁשַהְכֹתֶנת ֵׁשׁש, ְועָּ

ֶהם ַאְבֵנִטים; ּוִמְגבָּ  ִשיתָּ לָּ ֹנת, ְועָּ ֶהםעֹות ַתֲעֶשה ַתֲעֶשה ֻכתֳּ בֹוד ּוְלִתְפָאֶרת, לָּ  ְוִהְלַבְׁשתָּ  מא  .ְלכָּ

ם  ם ּוִמֵלאתָּ -, ְוֶאתַאֲהֹרן ָאִחיָך-ֶאתֹאתָּ ַׁשְחתָּ ֹאתָּ נָּיו ִאתֹו; ּומָּ ם-ֶאתבָּ ם, ְוִקַדְׁשתָּ ֹאתָּ ְוִכֲהנּו -יָּדָּ

ֶהם ִמְכְנֵסי ַוֲעֵשה מב  .ִלי ה; ִמ -לָּ ד, ְלַכּסֹות ְבַשר ֶעְרוָּ ְתַנִים בָּ יּו מג ְיֵרַכִים, ִיְהיּו.-ְוַעדמָּ -ַעל ְוהָּ

נָּיו-ְוַעלַאֲהֹרן  ם-ְבֹבָאם ֶאל בָּ ֵרת ַהִמְזֵבחַ -ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד, אֹו ְבִגְׁשתָּ -ְוֹלא ַבֹקֶדׁש, ְלׁשָּ

ו ִיְשאּו ֵמתּו: ,ֹןעָּ יו. ּוְלַזְרעוֹ ֻחַקת עֹולָּם לֹו,  וָּ   ַאֲחרָּ
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