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ר א ֹעלָּה:-ַאֲהֹרן ְוֶאת-ֶאת ַצו ב ֹמֶשה לֵּאֹמר.-, ֶאלה' ַוְיַדבֵּ נָּיו לֵּאֹמר, ֹזאת ּתֹוַרת הָּ ֹעלָּה ַעל  בָּ המִהוא הָּ  ֹוְקדָּ

ל-ַעל ַח כָּ ה, ַעד-ַהִמְזבֵּ ש  ,ַהֹבֶקר-ַהַלְילָּ חַ ְואֵּ ן  ְולַָּבש ג .בוֹ  , ּתּוַקדַהִמְזבֵּ יַבדִמּדֹו ַהֹכהֵּ ַבד ִיְלַבש -, ּוִמְכְנסֵּ

רֹו, -ַעל ִריםְבשָּ ש ֹּתאַכל ֲאֶשר ַהֶּדֶשן-ֶאת ְוהֵּ אֵּ ֹעלָּה-ֶאת הָּ ַח;-ַעל הָּ מֹו, ַהִמְזבֵּ ֶצל ְושָּ חַ  אֵּ ַשט ד .ַהִמְזבֵּ -, ֶאתּופָּ

ִרים;  ִדים ֲאחֵּ ַבש, ְבגָּ יו, ְולָּ דָּ קֹום-ֶאל ַלַמֲחֶנה, ִמחּוץ-ֶאל ַהֶּדֶשן-ֶאת ְוהֹוִציא ְבגָּ הֹור מָּ ש ה .טָּ אֵּ -ַעל ְוהָּ

ַח ּתּוַקד ר  בֹו ֹלא ִתְכֶבה-ַהִמְזבֵּ ֶליהָּ  ּוִבעֵּ ן עָּ ִצים ַהֹכהֵּ ַרְך ַבֹבֶקר; ַבֹבֶקר עֵּ ֶליהָּ  ְועָּ ה עָּ ֹעלָּ ֶליהָּ  ְוִהְקִטיר הָּ י עָּ  ֶחְלבֵּ

ִמים ש ו .ַהְשלָּ ִמיד אֵּ חַ -ַעל ּתּוַקד, ּתָּ ה ּתוַֹרת ְוֹזאת ז            .ֹלא ִתְכֶבה-ַהִמְזבֵּ ּה  :ַהִמְנחָּ ב ֹאתָּ ַהְקרֵּ

ַח.-ֶאל ה' ַאֲהֹרן ִלְפנֵּי -ְבנֵּי ִרים ח ְפנֵּי ַהִמְזבֵּ ל ְבֻקְמצוֹ ִמֶמּנּו  ְוהֵּ ת כָּ ה ּוִמַשְמנָּּה ְואֵּ ַהְלֹבנָּה ֲאֶשר -ִמֹסֶלת ַהִמְנחָּ

ה; -ַעל ּהַהִמְנחָּ תָּ רָּ יַח ִניֹחַח ַאְזכָּ ַח רֵּ נָּיו;  ְוַהּנֹוֶתֶרת ט . ה'לַ -ְוִהְקִטיר ַהִמְזבֵּ ל  ַמּצֹותִמֶמּנָּה ֹיאְכלּו ַאֲהֹרן ּובָּ ָאכֵּ ּתֵּ

קֹום  ֹדשְבמָּ .-ַבֲחַצר ֹאֶהל קָּ ד ֹיאְכלּוהָּ י;  ֹלא י מֹועֵּ ִאשָּ ּה מֵּ ם נַָּתִּתי ֹאתָּ ץ ֶחְלקָּ מֵּ ָאֶפה חָּ ִשים ֹקֶדשתֵּ דָּ את  קָּ ִהוא ַכַחטָּ

ם. שָּ אָּ ל יא ְוכָּ ר ִבְבנֵּי ַאֲהֹרן ֹיאְכֶלּנָּה-כָּ כָּ ק-זָּ י-חָּ ִאשֵּ יֶכם מֵּ ֶהם יִ -; ֹכל ֲאֶשרה' עֹולָּם ְלֹדֹרתֵּ שִיַגע בָּ   .ְקּדָּ

ר  יב נָּיו ֲאֶשר ֶזה יג .לֵּאֹמר ֹמֶשה-ֶאל ,ה' ַוְיַדבֵּ ְרַבן ַאֲהֹרן ּובָּ ַשח  ה'ַיְקִריבּו לַ -קָּ ה -ֹאתוֹ , ְביֹום ִהמָּ פָּ אֵּ ֲעִשיִרת הָּ

הֹסֶלת  ִמיד:ִמְנחָּ ּה ַבֹבֶקר,  , ּתָּ ּהַמֲחִציתָּ ֶרב. ּוַמֲחִציתָּ עָּ ֶשהַמֲחַבת, ַבֶשֶמן -ַעל יד בָּ עָּ ֻמְרֶבֶכת ְּתִביֶאּנָּה; ֻּתִפינֵּי -ּתֵּ

יחַ ִמְנַחת ִפִּתים, ַּתְקִריב  ן טו .ה'ִניֹחַח לַ -רֵּ ִשיַח  ְוַהֹכהֵּ יוַהמָּ נָּיו ַּתְחּתָּ קִמבָּ ּה; חָּ ִליל  ה'עֹולָּם, לַ -, ַיֲעֶשה ֹאתָּ כָּ

ר. ְקטָּ ל טז ּתָּ ן ִמְנַחת -ְוכָּ ל.ֹכהֵּ ָאכֵּ ִליל ִּתְהֶיה, ֹלא תֵּ   כָּ

ר  יז ר יח .לֵּאֹמר ֹמֶשה-ֶאל ,ה' ַוְיַדבֵּ את: ִבְמקֹום -ַאֲהֹרן ְוֶאל-ֶאל ַּדבֵּ נָּיו לֵּאֹמר, ֹזאת ּתֹוַרת ַהַחטָּ  ֲאֶשרבָּ

את, ִלְפנֵּי ט ַהַחטָּ חֵּ ֹעלָּה ִּתשָּ ט הָּ חֵּ ִשים ֹקֶדש-ה' ִּתשָּ דָּ ן יט , ִהוא.קָּ ּה,  ַהֹכהֵּ א ֹאתָּ קֹום ֹיאְכֶלּנָּהַהְמַחטֵּ ֹדש; ְבמָּ  קָּ

ד. ל, ַבֲחַצר ֹאֶהל מֹועֵּ ָאכֵּ ּה, -ֲאֶשר ֹכל כ ּתֵּ רָּ שִיַגע ִבְבשָּ ּה; ַוֲאֶשר ִיֶזה ִיְקּדָּ מָּ , -ַהֶבֶגד-ַעל ,ִמּדָּ ֶליהָּ ֲאֶשר ִיֶזה עָּ

קֹום  ס ְבמָּ ֹדשְּתַכבֵּ ר; -ֶחֶרש ֲאֶשר ְּתֻבַשל-ּוְכִלי כא .קָּ בֵּ ִים.-ְוִאםבֹו, ִישָּ ה, ּוֹמַרק ְוֻשַטף ַבמָּ לָּ  כב ִבְכִלי ְנֹחֶשת ֻבשָּ

ל ר -כָּ כָּ ּה; ַבֹכֲהִניםזָּ ִשים ֹקֶדש, ֹיאַכל ֹאתָּ דָּ ל כג .ִהוא, קָּ א -ְוכָּ את ֲאֶשר יּובָּ ּהַחטָּ מָּ דֹאֶהל -ֶאל ִמּדָּ ר מֹועֵּ , ְלַכפֵּ

ף.-ַבֹקֶדש רֵּ ש, ִּתשָּ אֵּ ל; בָּ ָאכֵּ  ְוֹזאת א             ֹלא תֵּ

ם: שָּ אָּ ִשים ֹקֶדש ּתֹוַרת, הָּ דָּ ה, ִיְשֲחטּו, -, ֲאֶשר ִיְשֲחטּו ֶאתִבְמקֹום ב , הּוא.קָּ ֹעלָּ ם; ְוֶאת-ֶאתהָּ שָּ אָּ מוֹ -הָּ  ּדָּ

ִביב.-ֹרק ַעלִיזְ  ַח, סָּ ת ג ַהִמְזבֵּ ל ְואֵּ ַאְליָּה, -ֶחְלבֹו, ַיְקִריב ִמֶמּנּו-כָּ ת, הָּ ֶלב, ַהְמַכֶסה ֶאת-ְוֶאתאֵּ  ד    .ַהֶקֶרב-ַהחֵּ

ת י ְואֵּ ֹית, ְשּתֵּ יֶהן, ֲאֶשר ַעל-, ְוֶאתַהְכלָּ ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ ִלים; -ַהחֵּ ד, -ַהֹיֶתֶרת, ַעל-ְוֶאתַהְכסָּ בֵּ ֹית, -ַעלַהכָּ ַהְכלָּ

ם  ְוִהְקִטיר ה ְיִסיֶרּנָּה. ן ֹאתָּ ה, ִאֶשה לַ ַהֹכהֵּ חָּ ם; ה'ַהִמְזבֵּ שָּ ל ו ., הּואאָּ ר -כָּ כָּ קֹום, ֹיאְכֶלּנּו; ַבֹכֲהִניםזָּ דֹוש  ְבמָּ קָּ

ל,  ִשים ֹקֶדשיֵָּאכֵּ דָּ את ז .הּוא קָּ םַכַחטָּ שָּ אָּ ה ַאַחת, לֶָּהם; -, כָּ ן ּתֹורָּ  ח              .הִיְהיֶ בֹו, לֹו -ֶפרֲאֶשר ְיכַ ַהֹכהֵּ

ִמְנָחה, ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה -ְוָכל ט .לוֹ ִיְהֶיה ַלֹכֵהןֲאֶׁשר ִהְקִריב,  ָהֹעָלהעוֹר  ֹעַלת ִאיׁש:-ַהַמְקִריב, ֶאת-ְוַהֹכֵהן

ַבֶשֶמן, -ִמְנָחה ְבלּוָלה-ְוָכל י .ַהַמְקִריב ֹאָתּה, לוֹ ִתְהֶיה ַלֹכֵהן-ַמֲחַבת-ְוַעלַנֲעָשה ַבַמְרֶחֶׁשת, -ַבַּתּנּור, ְוָכל

               .ִּתְהֶיה, ִאיׁש ְכָאִחיו ַאֲהֹרןְבֵני -ְלָכל-ַוֲחֵרָבה

ִמים ֲאֶשר ַיְקִריב לַ  ְוֹזאת יא ה-ַעל ִאם יב .ה'ּתֹוַרת, ֶזַבח ַהְשלָּ ההַ ֶזַבח -ְוִהְקִריב ַעל-, ַיְקִריֶבּנּוּתֹודָּ ַחלֹות  ּתֹודָּ

י ַמּצֹות ְמֻשִחים  ֶמןַמּצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן, ּוְרִקיקֵּ ֶמן.ַבשָּ ַחֹּלת ֶלֶחם -ַעל יג ; ְוֹסֶלת ֻמְרֶבֶכת, ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבשָּ

נֹו, ַעל ְרבָּ ץ, ַיְקִריב קָּ מֵּ יו. ּתֹוַדתֶזַבח, -חָּ מָּ ד  ְוִהְקִריב יד ְשלָּ לִמֶמּנּו ֶאחָּ ה לַ -ִמכָּ ן, ְּתרּומָּ ְרבָּ ן;  ה'קָּ ק ַלֹכהֵּ , ַהֹזרֵּ

ִמים ַּדם-ֶאת יו ּתֹוַדת, ֶזַבח ּוְבַשר טו לֹו ִיְהֶיה.-ַהְשלָּ מָּ           ֹבֶקר.-ַיִּניַח ִמֶמּנּו, ַעד-ֹלא :ֵיָאֵכל ָקְרָבנוֹ, ְביוֹם-ְשלָּ

ה-ְוִאםטז בָּ נוֹ  ֶנֶדר אֹו ְנדָּ ְרבָּ ל. ּוִמָמֳחָרת ֵיָאֵכל ִזְבחוֹ -ֶאת ַהְקִריבוֹ  ְביוֹם-ֶזַבח קָּ ר ִמֶמּנּו יֵָּאכֵּ ר יז ְוַהּנֹותָּ  ְוַהּנֹותָּ

ַבח ף.ַהְשִליִשיַביֹום, -ִמְבַשר ַהזָּ רֵּ ש, ִישָּ אֵּ ָאֹכל  ְוִאם יח , בָּ להֵּ יו ַביֹום ַהְשִליִשי, ֹלא -ִמְבַשר יֵָּאכֵּ מָּ ֶזַבח ְשלָּ

ֶצה רָּ ב לֹו, ִפגּול ִיְהֶיה; ְוַהֶּנֶפש -יֵּ שֵּ ֹאֶכֶלתַהַמְקִריב ֹאתֹו ֹלא יֵּחָּ ר יט א.ֹנָּּה ִּתשָּ ִמֶמּנּו, ֲעו הָּ שָּ ל-ֲאֶשר ְוַהבָּ -ִיַגע ְבכָּ

ל א, ֹלא יֵָּאכֵּ מֵּ ף; -טָּ רֵּ ש, ִישָּ אֵּ רבָּ שָּ ל-ְוַהבָּ ר.-כָּ שָּ הֹור, ֹיאַכל בָּ ִמים -ֲאֶשר ְוַהֶּנֶפש כ טָּ ר, ִמֶזַבח ַהְשלָּ שָּ ֹּתאַכל בָּ

יו, ְוֻטְמָאתֹו, ה'ֲאֶשר לַ  לָּ .-עָּ ַעֶמיהָּ ה ַהֶּנֶפש ַהִהוא, מֵּ ל-ִכי ְוֶנֶפש כא ְוִנְכְרתָּ ה -ִתַגע ְבכָּ מָּ ם אֹו ִבְבהֵּ א, ְבֻטְמַאת ָאדָּ מֵּ טָּ

ָאה אֹו  לְטמֵּ א, ְוָאַכל ִמְבַשר-ְבכָּ מֵּ ִמים ֲאֶשר -ֶשֶקץ טָּ .ה', לַ ֶזַבח ַהְשלָּ ַעֶמיהָּ ה ַהֶּנֶפש ַהִהוא מֵּ            .............. ְוִנְכְרתָּ

ר  כב ר כג .לֵּאֹמר ֹמֶשה-ֶאל ,ה' ַוְיַדבֵּ ל, לֵּאֹמר:-ֶאל ַּדבֵּ אֵּ ל ְבנֵּי ִיְשרָּ ז-כָּ עֵּ ֶלב שֹור ְוֶכֶשב, וָּ לּוֹלא -חֵּ                 .ֹתאכֵּ

ֶלב כד ֶשה  ְוחֵּ ה, יֵּעָּ פָּ ֶלב ְטרֵּ ה ְוחֵּ לָּ לְנבֵּ ה; ְוָאֹכל, ֹלא ֹתאְכלֻהּו.-ְלכָּ ל, ִכי כה ְמלָּאכָּ ֶלב, ִמן-כָּ ל חֵּ ה, -ֹאכֵּ מָּ ַהְבהֵּ

.-ה'לַ ֲאֶשר ַיְקִריב ִמֶמּנָּה ִאֶשה  ַעֶמיהָּ ֹאֶכֶלת, מֵּ ה ַהֶּנֶפש הָּ ל כו ְוִנְכְרתָּ ם-ְוכָּ יֶכם,  ּדָּ ֹלא ֹתאְכלּו, ְבֹכל מֹוְשֹבתֵּ

ה. מָּ עֹוף, ְוַלְבהֵּ ל כז לָּ ל-, ֲאֶשרֶנֶפש-כָּ ם-ֹּתאַכל כָּ ה -ּדָּ . ַהֶּנֶפשְוִנְכְרתָּ ַעֶמיהָּ     ַהִהוא, מֵּ

ר  כח  ר כט .לֵּאֹמר ֹמֶשה-ֶאל ,ה' ַוְיַדבֵּ ל, -ֶאל ַּדבֵּ אֵּ יו, לַ ֶזַבח -ַהַמְקִריב ֶאת :לֵּאֹמרְבנֵּי ִיְשרָּ מָּ ִביא ֶאתה' ְשלָּ -יָּ

נֹו  ְרבָּ יו.ה'לַ קָּ מָּ יו ל , ִמֶזַבח ְשלָּ ת  יָּדָּ יְּתִביֶאינָּה, אֵּ ֶלב ַעל-; ֶאתה' ִאשֵּ ֶזה, ְיִביֶאּנּו-ַהחֵּ ִניף -ֶהחָּ ֶזה ְלהָּ ת ֶהחָּ אֵּ

הֹאתֹו  ן ְוִהְקִטיר לא .ה' , ִלְפנֵּיְּתנּופָּ זֶ -ֶאת ַהֹכהֵּ יָּה, ֶהחָּ ה; ְוהָּ חָּ ֶלב, ַהִמְזבֵּ נָּיו.ַהחֵּ ת לב ה, ְלַאֲהֹרן, ּוְלבָּ שֹוק  ְואֵּ

ה  ִמין, ִּתְּתנּו ְתרּומָּ ןַהיָּ י, ַלֹכהֵּ יֶכם.ִמִזְבחֵּ ִמים ַּדם-ֶאת ַהַמְקִריב לג , ַשְלמֵּ ֶלב-, ְוֶאתַהְשלָּ לֹו  ִמְבנֵּי ַאֲהֹרן:-ַהחֵּ

ִמין  נָּהִתְהֶיה שֹוק ַהיָּ ת שֹוק -ֶאת ִכי לד .ְלמָּ ה ְואֵּ ה ַהְּתנּופָּ הֲחזֵּ ת ְבנֵּי ַהְּתרּומָּ אֵּ ַקְחִּתי מֵּ י -לָּ ל ִמִזְבחֵּ אֵּ ִיְשרָּ

יֶהם;  ןַשְלמֵּ ֶאּתֵּ ם ְלַאֲהֹרן  וָּ ןֹאתָּ ק ַהֹכהֵּ נָּיו ְלחָּ ת ְבנֵּי -ּוְלבָּ אֵּ לעֹולָּם מֵּ אֵּ ִמְשַחת ַאֲהֹרן ּוִמְשַחת  ֹזאת לה .ִיְשרָּ

נָּיו  יבָּ ִאשֵּ ם  ה' מֵּ ןְביֹום ִהְקִריב ֹאתָּ ה רֲאשֶ  לו .ה'לַ  ְלַכהֵּ ם ה'  ִצּוָּ ְשחֹו ֹאתָּ ֶהם ְביֹום מָּ ת לָּ תֵּ תלָּ אֵּ ל מֵּ אֵּ -ְבנֵּי ִיְשרָּ

ם. ם;  ֹזאת לז ֻחַקת עֹולָּם ְלֹדֹרתָּ שָּ אָּ את ְולָּ ה ְוַלַחטָּ ה ַלִמְנחָּ ֹעלָּ ה לָּ ִמים.-ְוַלִמלּוִאיםַהּתֹורָּ  ֲאֶשר לח ּוְלֶזַבח ַהְשלָּ

ה י ְבַהרֹמֶשה -ֶאתה'  ִצּוָּ י -ֶאת ַצֹּותוֹ ְביֹום  :ִסינָּ לְבנֵּ אֵּ ְרְבנֵּיֶהם לַ -ְלַהְקִריב ֶאת ִיְשרָּ   ְבִמְדַבר ִסינָּי.-ה'קָּ
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Parashat Tzav 

 

The framework of this parasha indicates that it does not appear in its correct chronological place, rather it appears in its logical 
place, since the focus of this parasha is not sacrifices, but the priests and the Tabernacle. In fact, this parasha was given long 

before, at Mount Sinai (see v. 38). The famous question of the Talmudic Sages “why are the laws of shemitta placed at Mount 

Sinai?” can be raised here, as well, given that the only sacrifices that were brought at that time were the peace-offerings 
(shelamim) that were brought in conjunction with receiving the luhot ha-berit. 

 

Of course, the entire Torah was given at Sinai, and was disseminated to the people in a piecemeal manner over time so that it 
could be learned and digested in an appropriate manner. Nevertheless, it is reasonable to ask whether there is a need for a 

repetition of these laws that appeared earlier in the Torah. 

 
Our parasha appears in a different order than the previous one, since it is being presented to the kohanim. This time it is given in 

the order of degrees of holiness – first the holiest sacrifices (note that the chapter is divided almost perfectly into two parts and 
that the word “kodesh” appears only in the first half and not in the second), and then the simple sacrifices. 

 

While at first glance this appears to be a jumble of information, in fact there is logic in the order, and even symmetry. 
Effectively, the Torah is a work of poetry with paragraphs, chorus and rhythm.   

 

 

 

 


