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וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִ זְ כּ ִָרים וְ נַעֲ ִשׂים...פרק ט ,כח
וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י ִימּוֹל ְבּ ַשׂר עָ ְרלָת ֹו :ויקרא יב ,ג
בָּ עָ ֶרב :במדבר יט ,יט

יעי וְ כִ בֶּ ס ְבּג ָָדיו וְ ָר ַחץ בַּ ַמּיִם וְ ָטהֵ ר
יעי וְ ִח ְטּא ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
וְ ִהזָּה הַ ָטּהֹ ר עַ ל הַ ָטּמֵ א בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ֹזאת תּו ַֹרת הַ זָּב וַ אֲ ֶ
שׁר ֵתּצֵ א ִממֶּ נּוּ ִשׁכְ בַ ת ז ֶַרע לְ ָט ְמאָה בָ הּ :ויקרא טו ,לב
שׁב עָ לָיו טָ מֵ א י ְִהיֶה כְּ טֻ ְמאַת נִ ָדּ ָתהּ :ויקרא טו ,כו
כָּל הַ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁכַּב עָ לָיו כָּל יְמֵ י זוֹבָ הּ כְּ ִמ ְשׁכַּב נִ ָדּ ָתהּ י ְִהיֶה לָּהּ וְ כָל הַ כְּ לִ י אֲ ֶשׁר ֵתּ ֵ
ֹשׁ ָק ָרא ָל ְילָה וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ ֶקר יוֹם אֶ ָחד :בראשית א ,ה
וַ יּ ְִק ָרא אֱ ִהים לָאוֹר יוֹם וְ ַלח ֶ
יקים בָּ ְר ָמ ִחים מֵ עֲ לוֹת הַ ַ
וַ אֲ נ ְַחנוּ ע ִֹשׂים בַּ ְמּלָאכָה וְ חֶ ְציָם מַ חֲ זִ ִ
שּׁחַ ר עַ ד צֵ את הַ כּ ֹוכָבִ ים ... :וְ הָ יוּ לָנוּ הַ ַלּ ְילָה ִמ ְשׁמָ ר וְ הַ יּוֹם ְמלָאכָה :נחמיה ד ,טו-טז
ִמ ִמּזְ ַרח ֶשׁמֶ שׁ עַ ד ְמבוֹא ֹו ְמהֻ לָּל ֵ
שׁם ה' :תהלים קיג ,ג
זֶה הַ יּוֹם עָ ָשׂה ה' נָגִ ילָה וְ ְ
נִשׂ ְמ ָחה ב ֹו :תהלים קיח ,כד
יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ָדה א ַתעֲ שׂוּ יוֹם ְתּרוּעָ ה י ְִהיֶה ָלכֶם :במדבר כט ,א
וּבַ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
וּלְ ַק ְח ֶתּם ָלכֶם בַּ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן ְפּ ִרי עֵ ץ הָ ָדר כַּפֹּ ת ְתּ ָמ ִרים וַ עֲ נַף עֵ ץ עָ בֹ ת וְ עַ ְרבֵ י נ ַָחל ְ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם לִ ְפנֵי ה' אֱ הֵ יכֶם ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים :ויקרא כג ,מ
וּמנְ ָחה זֶבַ ח וּנְסָ כִ ים ְדּבַ ר יוֹם בְּ יוֹמ ֹו :ויקרא כג ,לז
אֵ לֶּה מוֹעֲ דֵ י ה' אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ִמ ְק ָראֵ י קֹ ֶדשׁ לְ הַ ְק ִריב ִא ֶשּׁה לה' ֹעלָה ִ
שׁר ל ֹו וְ כִ פֶּ ר בַּ עֲ ד ֹו וּבְ עַ ד בֵּ ית ֹו :ויקרא טז ,ו
וְ ִה ְק ִריב אַהֲ רֹן אֶ ת פַּ ר הַ ַח ָטּאת אֲ ֶ
כִּ י בַ יּוֹם הַ זֶּה ְיכַפֵּ ר עֲ לֵיכֶם לְ ַטהֵ ר אֶ ְתכֶם ִמכֹּל ַחטּ ֵ
ֹאתיכֶם לִ ְפנֵי ה' ִתּ ְטהָ רוּ :ויקרא טז ,ל
אָמ ְר ָתּ לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י ִבּעַ ְר ִתּי הַ קּ ֶֹדשׁ ִמן הַ בַּ יִת וְ גַם נ ַ
וְ ַ
ְת ִתּיו ַללֵּוִ י  ...הַ יּוֹם הַ זֶּה ה' אֱ הֶ י ְמצַ וְּ לַעֲ שׂוֹת  ...דברים כו ,יג ,טז
שׁחַ ט אֹת ֹו לִ ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ ז ְָרקוּ ְבּנֵי אַהֲ רֹן אֶ ת ָדּמ ֹו עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח ָס ִביב :ויקרא ג ,ח
וְ סָ מַ אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ ָק ְרבָּ נ ֹו וְ ָ
ישׁי בָּ אֵ שׁ י ָ
וּממָּ חֳ ָרת וְ הַ נּו ָֹתר עַ ד יוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
בְּ יוֹם זִבְ חֲ כֶם יֵאָכֵל ִ
ִשּׂ ֵרף :ויקרא יט ,ו
עלָה ַלה' :ויקרא כג ,יב
יתם בְּ יוֹם הֲ נִיפְ כֶם אֶ ת הָ עֹמֶ ר כֶּבֶ שׂ ָתּ ִמים בֶּ ן ְשׁנָת ֹו לְ ֹ
וַ עֲ ִשׂ ֶ
וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן ִמיַּד הָ ִא ָשּׁה אֵ ת ִמנְ ַחת הַ ְקּנָאֹ ת וְ הֵ נִ יף אֶ ת הַ ִמּנְ ָחה לִ ְפנֵי ה' וְ ִה ְק ִריב אֹ ָתהּ אֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח :במדבר ה ,כה
אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת מֹ ֶשׁה ְבּהַ ר ִסינָי בְּ יוֹם צַ וֹּת ֹו אֶ ת ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל לְ הַ ְק ִריב אֶ ת ָק ְר ְבּנֵיהֶ ם ַלה' ְבּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי :ויקרא ז ,לח
ֱמיד אֶ ת הָ ִא ָשּׁה לִ ְפנֵי ה' וְ עָ ָשׂה לָהּ הַ כֹּהֵ ן אֵ ת כָּל הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת :במדבר ה ,ל
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וְ הֶ ע ִ
א ֹו ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַתּעֲ בֹ ר עָ לָיו ַ
וּשׂמֹ אל :דברים יז ,יא
ֹאמרוּ לְ ַתּעֲ ֶשׂה א ָתסוּר ִמן הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר יַגִּ ידוּ לְ י ִָמין ְ
עַ ל ִפּי הַ תּו ָֹרה אֲ ֶשׁר יוֹרוּ וְ עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט אֲ ֶשׁר י ְ
ֹזאת ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת הַ ְמּצ ָֹרע בְּ יוֹם טָ הֳ ָרת ֹו וְ הוּבָ א אֶ ל הַ כֹּהֵ ן :ויקרא יד ,ב
ַ
צַ ו אֶ ת אַהֲ רֹן וְ אֶ ת בָּ נָיו לֵאמֹ ר זֹאת תּו ַֹרת הָ ֹעלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח כָּל הַ ַלּ ְילָה עַ ד הַ בּ ֶֹקר וְ אֵ שׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ
תּוּקד בּ ֹו :ויקרא ו ,ב
ָת ָתּ עַ ל הַ שֻּׁ לְ ָחן לֶחֶ ם פָּ נִ ים לְ פָ נַי ָתּ ִמיד :שמות כה ,ל
וְ נ ַ
וְ אָכְ לוּ אֶ ת הַ בָּ ָשׂר בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְצלִ י אֵ שׁ ַ
וּמצּוֹת עַ ל ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻהוּ :שמות יב ,ח
ֱשׂה ְשׁפָ ִטים אֲ נִ י ה' :שמות יב ,יב
וּבכָל אֱ הֵ י ִמ ְצ ַריִם אֶ ע ֶ
אָדם וְ עַ ד ְבּהֵ ָמה ְ
ֵיתי כָל ְבּכוֹר ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם מֵ ָ
וְ עָ בַ ְר ִתּי בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בַּ ַלּ ְילָה הַ זֶּה וְ ִהכּ ִ

); if after dawn, valid (v6) (v7הנץ החמה  – should be done afterמצוות ”: rule of “daytimeמשנה ד2
a.
) (v3הזאה ;)הזאה  (association withטבילה ;) (v2ברית מילה ;) (v1מגילה List:
1.
קמ"ל  that day; cannot due to v5night,טובל , per v4, should beזב  she is like aסד"א :טבילת זבה קטנה
 may be performed all dayמצוות : daytimeמשנה ה
a.
’) – v12קרבן מוסף (via association w/תפילת מוסף ;) (v11לולב ;) (v10שופר ;) (vv. 8-9הלל ;) (v1מגילה List:
1.
) [v14], since he doesn’t slaughter at that pointכפרת דברים : (v13 isודוי פרים
2.
) (v14יוה"כ …) andהיום הזה  (v15, followed byמעשר : ofודוי
3.
) (vv. 16-20הזייה  andהגשה  toסמיכה , fromקרבנות  related toעבודות : allעבודה
4.
) only by dayמשפט –  per v22משפט::תורה –  (v21מים המאררים  thatסוטה : givingסוטה
5.
 v14כפרה : referred to asעגלה ערופה
6.
: per v23טהרת מצורע
 may be performed all nightמצוות : nighttimeמשנה ו1
a.
) (v24עולה ; burning fats and limbs ofעמר List: cutting the
 may be performed all nightמצוה  may be performed all day, any nighttimeמצוה : rule – any daytimeמשנה ו2
a.
לחם הפנים  withלבונה Includes: removing and replacing the cups of
1.
 who doesn’t require simultaneous removal/replacementר' יוסי Follows:
2.
)תמיד  (not literallyלחם Interprets: v25 – table shouldn’t go overnight without
b.
 who limits to midnight, based on vv. 26-27ראב"ע  – contraפסחים 2nd rule: includes eating
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IV.
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