
קריאה לחנוכה
first day

במדבר פרק ז  א–יז
ַח1( יו ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֖ ׁש ֹאתֹ֙ו ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֔ ח ֹא֜תֹו ַוְיַקֵּד֤ ן ַוִּיְמַׁש֨ ים ֶאת־ַהִּמְׁשָּכ֗ ה ְלָה ִק֣ י ְּביֹו֩ם ַּכּ֨לֹות ֹמֶׁש֜ ) א ַוְיִה֡

ת  י ַהַּמּטֹ֔ ם ְנִׂשיֵא֣ ם ֵה֚ ית ֲאבָֹת֑ י ֵּב֣ ל ָראֵׁש֖ י ִיְׂשָרֵא֔ יבּ֙ו ְנִׂשיֵא֣ ם׃ ב ַוַּיְקִר֨ ׁש ֹאָתֽ ם ַוְיַקֵּד֥ יו ַוִּיְמָׁשֵח֖ ְוֶאת־ָּכל־ֵּכָל֑
ר ֲעָגָל֛ה  ר ָּבָק֔ ה ֵׁשׁש־ֶעְגֹ֥לת ָצ֙ב ּוְׁשֵנ֣י ָעָׂש֣ ם ִלְפֵנ֣י ְיהָו֗ יאּו ֶאת־ָקְרָּבָנ֜ ים׃ ג ַוָּיִב֨ ים ַעל־ַהְּפֻקִדֽ ְמִד֖ ם ָהעֹֽ ֵה֥

ח  ר׃ ה ַק֚ ה ֵּלאֹמֽ אֶמר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ֹ֥ ן׃ ד ַוּי ם ִלְפֵנ֥י ַהִּמְׁשָּכֽ יבּו אֹוָת֖ ד ַוַּיְקִר֥ ים ְוׁ֣שֹור ְלֶאָח֑ ַעל־ְׁשֵנ֥י ַהְּנִׂשִא֖
ה  ח ֹמֶׁש֔ ָדֽתֹו׃ ו ַוִּיַּק֣ י ֲעבֹֽ יׁש ְּכִפ֥ ם ִא֖ ה אֹוָת֙ם ֶאל־ַהְלִוִּי֔ ַתָּת֤ ד ְוָנֽ ֶהל מֹוֵע֑ ת ֹא֣ ד ֶאת־ֲעבַֹד֖ ֲעבֹ֕ ם ְוָה֕יּו ַלֽ ִאָּת֔ ֵמֽ
ן ִלְבֵנ֣י  ר ָנַת֖ ַעת ַהָּבָק֔ ֲעָג֗לֹות ְוֵא֙ת ַאְרַּב֣ י ָהֽ ת ׀ ְׁשֵּת֣ ם׃ ז ֵא֣ ם ֶאל־ַהְלִוִּיֽ ן אֹוָת֖ ר ַוִּיֵּת֥ ֲעָגֹ֖לת ְוֶאת־ַהָּב ָק֑ ֶאת־ָהֽ

ם ְּבַי֙ד  ָדָת֔ י ְּכִפי֙ ֲעבֹ֣ ן ִלְבֵנ֣י ְמָרִר֑ ר ָנַת֖ ֲעָגֹ֗לת ְוֵא֙ת ְׁשֹמַנ֣ת ַהָּבָק֔ ע ָהֽ ת ׀ ַאְרַּב֣ ם׃ ח ְוֵא֣ ָדָתֽ י ֲעבֹֽ  ְרׁ֑שֹון ְּכִפ֖ ֵגֽ
יבּו  אּו׃ י ַוַּיְקִר֣ ף ִיָּׂשֽ ם ַּבָּכֵת֖ ֶדׁ֙ש ֲעֵלֶה֔ ת ַהּקֹ֨ י־ֲעבַֹד֤ ן ִּכֽ א ָנָת֑ ֹ֣ ת ל ן׃ ט ְוִלְבֵנ֥י ְקָה֖ ן ַהּכֵֹהֽ ן־ַאֲהרֹ֖ ר ֶּבֽ יָתָמ֔ ִאֽ

אֶמר ֹ֥ ַח׃ יא ַוּי ם ֶאת־ָקְרָּבָנ֖ם ִלְפֵנ֥י ַהִּמְזֵּבֽ יבּו ַהְּנִׂשיִא֛ ח ֹא֑תֹו ַוַּיְקִר֧ ַח ְּב֖יֹום ִהָּמַׁש֣ ת ֲחֻנַּכ֣ת ַהִּמְזֵּב֔ ים ֵא֚ ַהְּנִׂשִא֗
ַח׃ {ס} ת ַהִּמְזֵּבֽ ֲחֻנַּכ֖ ם ַלֽ יבּ֙ו ֶאת־ָקְרָּבָנ֔ יא ֶאָח֙ד ַלּ֔יֹום ַיְקִר֨ ד ַלּ֗יֹום ָנִׂש֤ יא ֶאָח֜ ה ָנִׂש֨ ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֑

ה׃ יג ְוָקְרָּב֞נֹו 2( ה ְיהּוָדֽ ב ְלַמֵּט֥ יָנָד֖ ִראׁ֖שֹון ֶאת־ָקְרָּב֑נֹו ַנְחׁ֥שֹון ֶּבן־ַעִּמֽ יב ַּבּ֥יֹום ָהֽ י ַהַּמְקִר֛ ) יב ַוְיִה֗
ם ׀  ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ַקֽ

ֶרת׃  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ יד ַּכ֥ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ְמֵלִא֗
את׃ יז 3( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ טז ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ) טו ַּפ֣

ן ַנְחׁ֖שֹון  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעּתּוִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ב׃  יָנָדֽ ֶּבן־ַעִּמֽ

second day
במדבר פרק ז

ת 1( ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ב ֶאת־ָקְרָּב֜נֹו ַקֽ ר׃ יט ִהְקִר֨ יא ִיָּׂששָכֽ ר ְנִׂש֖ ל ֶּבן־צּוָע֑ יב ְנַתְנֵא֣ י ִהְקִר֖ ) יח ַּבּיֹו֙ם ַהֵּׁשִנ֔
ה  ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ ְׁשֹלִׁש֣

ֶרת׃ כא  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ כ ַּכ֥ ֶמן ְלִמְנָחֽ ַבֶּׁש֖
את׃ כג 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ כב ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )  ַּפ֣

ל  ן ְנַתְנֵא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ר׃ {פ} ֶּבן־צּוָעֽ

ים ּוֵמָא֮ה 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ב ֶּבן־ֵחֹֽלן׃ כה ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ן ֱאִליָא֖ יא ִלְבֵנ֣י ְזבּוֻל֑ י ָנִׂש֖ ) כד ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔
ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤
ה׃  ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ כז ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ כו ַּכ֥
ים ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ כט ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ כח ְׂשִעיר־ִעִּז֥

ב ֶּבן־ֵחֹֽלן׃ {פ} ן ֱאִליָא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑



third day
במדבר פרק ז

ים ּוֵמָא֮ה 1( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ב ֶּבן־ֵחֹֽלן׃ כה ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ן ֱאִליָא֖ יא ִלְבֵנ֣י ְזבּוֻל֑ י ָנִׂש֖ ) כד ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִליִׁש֔
ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ֶרת׃ כז  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ כו ַּכ֥
את׃ כט 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ כח ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )  ַּפ֣

ב  ן ֱאִליָא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ֶּבן־ֵחֹֽלן׃ {פ}

ים 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ן ֱאִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ לא ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יא ִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ י ָנִׂש֖ ְרִביִע֔ ) ל ַּבּיֹו֙ם ָהֽ
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ לג ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ לב ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
ם ֲחִמָּׁש֙ה  ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ לה ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ לד ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ

ן ֱאִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ {פ} ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ַעֻּתִד֣

fourth day
במדבר פרק ז

ים 1( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ן ֱאִלי֖צּור ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ לא ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יא ִלְבֵנ֣י ְראּוֵב֑ י ָנִׂש֖ ְרִביִע֔ ) ל ַּבּיֹו֙ם ָהֽ
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ֶרת׃ לג  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ לב ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
את׃ לה 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ לד ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )   ַּפ֣

ן ֱאִלי֖צּור ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ֶּבן־ְׁשֵדיֽאּור׃ {פ}

ים 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ י׃ לז ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ִמיֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון ְׁשֻלֽ י ָנִׂש֖ ֲחִמיִׁש֔ ) לו ַּבּיֹו֙ם ַהֽ
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ לט ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ לח ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
ים ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ מא ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ מ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ

י׃ {פ} יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ִמיֵא֖ ן ְׁשֻלֽ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔

fifth day
במדבר פרק ז

ים 1( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ י׃ לז ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ִמיֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ִׁשְמ֑עֹון ְׁשֻלֽ י ָנִׂש֖ ֲחִמיִׁש֔ ) לו ַּבּיֹו֙ם ַהֽ
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ֶרת׃ לט  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ לח ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
את׃ מא 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ מ ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )  ַּפ֣

ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
י׃ {פ} יַׁשָּדֽ ל ֶּבן־צּוִרֽ ִמיֵא֖ ְׁשֻלֽ

ים ּוֵמָא֮ה 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ל׃ מג ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ יא ִלְבֵנ֣י ָג֑ד ֶאְלָיָס֖ י ָנִׂש֖ ) מב ַּבּיֹו֙ם ַהִּׁשִּׁש֔
ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ מה ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ מד ַּכ֥
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ מז ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ מו ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ְלעָֹלֽ

ל׃ {פ} ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ ן ֶאְלָיָס֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥



sixth day—Rosh Hodesh
first Torah

במדבר פרק כח
י 1( י ְלִאַּׁש֗ י ַלְחִמ֜ ם ֶאת־ָקְרָּבִנ֨ ַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ ל ְוָאֽ ו ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ר׃ ב ַצ֚ ה ֵּלאֹמֽ ר ְיהָו֖ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ) א ַוְיַדֵּב֥

ים  יהָו֑ה ְּכָבִׂש֨ יבּו ַלֽ ר ַּתְקִר֖ ה ֲאֶׁש֥ ִאֶּׁש֔ ה ָהֽ ם ֶז֚ ַמְרָּת֣ ָלֶה֔ י ְּבֽמֹוֲעֽדֹו׃ ג ְוָאֽ יב ִל֖ י ִּתְׁשְמ֕רּו ְלַהְקִר֥ יחִֹח֔ יַח ִנֽ ֵר֚
י  ֶבׂש ַהֵּׁשִנ֔ ֶקר ְוֵא֙ת ַהֶּכ֣ ה ַבּבֹ֑ ֲעֶׂש֣ ד ַּתֽ ֶבׂש ֶאָח֖ יד׃ ד ֶאת־ַהֶּכ֥ ה ָתִמֽ  ִים ַלּ֖יֹום עָֹל֥ ם ְׁשַנ֥ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֧ה ְתִמיִמ֛

ין׃  ת ַהִהֽ ית ְרִביִע֥ ֶמן ָּכִת֖ ה ְּבלּוָל֛ה ְּבֶׁש֥ ֶלת ְלִמְנָח֑ ה סֹ֖ ֵאיָפ֛ ית ָהֽ ֲעִׂשיִר֧ ִים׃ ה ַוֽ ַעְרָּבֽ ין ָהֽ ה ֵּב֥ ֲעֶׂש֖ ַּתֽ
ד 2( ֶאָח֑ ֶבׂש ָהֽ ין ַלֶּכ֖ ת ַהִה֔ ה׃ ז ְוִנְסּכֹ֙ו ְרִביִע֣ יהָוֽ ה ַלֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניחֹ֔ י ְלֵר֣ ר ִסיַנ֔ ֲעֻׂשָי֙ה ְּבַה֣ יד ָהֽ )  ו עַֹל֖ת ָּתִמ֑

ֶקר ּוְכִנְסּכֹ֙ו  ת ַהּבֹ֤ ִים ְּכִמְנַח֨ ַעְרָּב֑ ין ָהֽ ה ֵּב֣ ֲעֶׂש֖ י ַּתֽ ֶבׂש ַהֵּׁשִנ֔ ה׃ ח ְוֵא֙ת ַהֶּכ֣ יהָוֽ ר ַלֽ ְך ֶנֶ֥סְך ֵׁשָכ֖ ֶדׁש ַהֵּס֛ ַּבּקֹ֗
ה׃ {פ} יהָוֽ ַח ַלֽ יַח ִניחֹ֖ ה ֵר֥ ה ִאֵּׁש֛ ֲעֶׂש֔ ַּתֽ

ֶמן ְוִנְסּֽכֹו׃ י  ה ַבֶּׁש֖ ה ְּבלּוָל֥ ֶלת ִמְנָח֛ ים סֹ֧ ם ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשרִֹנ֗ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ְּתִמיִמ֑ ת ְׁשֵנֽי־ְכָבִׂש֥ ט ּוְביֹו֙ם ַהַּׁשָּב֔
ּה׃ {פ} יד ְוִנְסָּכֽ ת ַהָּתִמ֖ ת ְּבַׁשַּבּ֑תֹו ַעל־עַֹל֥ ת ַׁשַּב֖ עַֹל֥

ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה 3 ( ד ְּכָבִׂש֧ ִיל ֶאָח֔ ִי֙ם ְוַא֣ ר ְׁשַנ֨ ים ְּבֵנֽי־ָב ָק֤ יהָו֑ה ָּפִר֨ ה ַלֽ יבּו עָֹל֖ ם ַּתְקִר֥ ) יא ּוְבָראֵׁשי֙ ָחְדֵׁשיֶכ֔
ֶלת  ים סֹ֤ ד ּוְׁשֵנ֣י ֶעְׂשרִֹנ֗ ֶאָח֑ ר ָהֽ ֶמן ַלָּפ֖ ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ה ַבֶּׁש֔ ים סֹ֤ ה ֶעְׂשרִֹנ֗ ם׃ יב ּוְׁשֹלָׁש֣ ה ְּתִמיִמֽ ִׁשְבָע֖

ד עָֹל֙ה  ֶאָח֑ ֶבׂש ָהֽ ֶמן ַלֶּכ֖ ֶלת ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ה ַבֶּׁש֔ ן ִעָּׂש֗רֹון סֹ֤ ד׃ יג ְוִעָּׂשרֹ֣ ֶאָחֽ ִיל ָהֽ ֶמן ָלַא֖ ִמְנָח֙ה ְּבלּוָל֣ה ַבֶּׁש֔
ֶבׂש  ין ַלֶּכ֖ ת ַהִה֛ ִיל ּוְרִביִע֥ ין ָלַא֗ ת ַהִה֣ ר ּוְׁשִליִׁש֧ ה ַלָּפ֜ ְהֶי֨ י ַהִהי֩ן ִיֽ ם ֲחִצ֣ ה׃ יד ְוִנְסֵּכיֶה֗ יהָוֽ ה ַלֽ ַח ִאֶּׁש֖ יַח ִניחֹ֔ ֵר֣
יד  יהָו֑ה ַעל־עַֹל֧ת ַהָּתִמ֛ את ַלֽ ד ְלַחָּט֖ ים ֶאָח֛ יר ִעִּז֥ ה׃ טו ּוְׂשִע֨ י ַהָּׁשָנֽ ֶדׁ֙ש ְּבָחְדׁ֔שֹו ְלָחְדֵׁש֖ ת חֹ֨ את עַֹל֥ ֹ֣ ָי֑ ִין ז

ה ְוִנְסּֽכֹו׃ {ס} ֵיָֽעֶׂש֖

second Torah
במדבר פרק ז

ים ּוֵמָא֮ה 4( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ל׃ מג ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ יא ִלְבֵנ֣י ָג֑ד ֶאְלָיָס֖ י ָנִׂש֖ ) מב ַּבּיֹו֙ם ַהִּׁשִּׁש֔
ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ מה ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ מד ַּכ֥
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ מז ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ מו ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ְלעָֹלֽ

ל׃ {פ} ף ֶּבן־ְּדעּוֵאֽ ן ֶאְלָיָס֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

• If Rosh Hodesh falls on Shabbat, read the parashah (Mi-Ketz) for six aliyot (the sixth aliyah 
continues to the end of the parashah). The seventh aliyah is read from the second sefer Torah, 

9-15במדבר פרק כח  . Hatsi-Kaddish is recited after the second reading, when the second and third 
sefarim are on the shulhan, before the second torah is raised and dressed. The maftir is read from 
the third Torah, the appropriate reading for the day of Hanukah.



seventh day
במדבר פרק ז

ת 1( ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ע ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד׃ מט ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יָׁשָמ֖ ִים ֱאִלֽ יא ִלְבֵנ֣י ֶאְפָר֑ י ָנִׂש֖ ) מח ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִביִע֔
ה  ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ים ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤ ְׁשֹלִׁש֣

ֶרת׃ נא  ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ נ ַּכ֥ ֶמן ְלִמְנָחֽ ַבֶּׁש֖
את׃ נג 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ נב ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )  ַּפ֣

ן  ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ע ֶּבן־ַעִּמיֽהּוד׃ {פ} יָׁשָמ֖ ֱאִלֽ

ים 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ נה ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ה ַּגְמִליֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ְמַנֶּׁש֑ י ָנִׂש֖ ) נד ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמיִנ֔
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ נז ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ נו ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ נט ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ נח ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ְלעָֹלֽ

ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ {פ} ן ַּגְמִליֵא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

• If the seventh day is Rosh Hodesh, follow the same procedure as on the sixth day. 



eighth day
במדבר פרק ז

ים 1( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ל ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ נה ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ה ַּגְמִליֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ְמַנֶּׁש֑ י ָנִׂש֖ ) נד ַּבּיֹו֙ם ַהְּׁשִמיִנ֔
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ֶרת׃ נז ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ נו ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
את׃ נט 2( ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ נח ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ )  ַּפ֣

ל ן ַּגְמִליֵא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣
ֶּבן־ְּפָדהֽצּור׃ {פ}

ים ּוֵמָא֮ה 3( ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ י׃ סא ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ן ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽ ן ֲאִביָד֖ יא ִלְבֵנ֣י ִבְנָיִמ֑ י ָנִׂש֖ ) ס ַּבּיֹו֙ם ַהְּתִׁשיִע֔
ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤
ה׃ ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ סג ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ סב ַּכ֥
ים ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ סה ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ סד ְׂשִעיר־ִעִּז֥

י׃ {פ} ן ֶּבן־ִּגְדעִֹנֽ ן ֲאִביָד֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑
ים ּוֵמָא֮ה  ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ י׃ סז ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ יַׁשָּדֽ ֶזר ֶּבן־ַעִּמֽ ן ֲאִחיֶע֖ יא ִלְבֵנ֣י ָד֑ י ָנִׂש֖ ֲעִׂשיִר֔ סו ַּבּיֹו֙ם ָהֽ

ה׃ ֶמן ְלִמְנָחֽ ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤
ד ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ סט ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ סח ַּכ֥

ה  ים ֲחִמָּׁש֔ ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ עא ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ ע ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ְלעָֹלֽ
י׃ {פ} יַׁשָּדֽ ֶזר ֶּבן־ַעִּמֽ ן ֲאִחיֶע֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ְּכָבִׂש֥

ים  ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗ ן׃ עג ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ל ֶּבן־ָעְכָרֽ ר ַּפְגִעיֵא֖ יא ִלְבֵנ֣י ָאֵׁש֑ ר ֔יֹום ָנִׂש֖ י ָעָׂש֣ עב ְּביֹו֙ם ַעְׁשֵּת֣
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ עה ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ עד ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
ים ם ֲחִמָּׁש֙ה ַעֻּתִד֣ ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ עז ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ עו ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ

ן׃ {פ} ל ֶּבן־ָעְכָרֽ ן ַּפְגִעיֵא֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ֲחִמָּׁש֔
ים  ת ְׁשֹלִׁש֣ ֲעַרת־ֶּכֶ֣סף ַאַח֗  ן׃ עט ָקְרָּב֞נֹו ַקֽ ע ֶּבן־ֵעיָנֽ י ֲאִחיַר֖ יא ִלְבֵנ֣י ַנְפָּתִל֑ ר ֔יֹום ָנִׂש֖ עח ְּביֹו֙ם ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֣
ֶמן  ה ַבֶּׁש֖ ֶלת ְּבלּוָל֥ ים סֹ֛ ם ׀ ְמֵלִא֗ ֶדׁש ְׁשֵניֶה֣ ֶקל ַהּקֹ֑ ֶקל ְּבֶׁש֣ ים ֶׁש֖ ֶסף ִׁשְבִע֥ ק ֶאָח֙ד ֶּכ֔ ּוֵמָא֮ה ִמְׁשָקָלּ֒ה ִמְזָר֤

ד  ֶבׂש־ֶאָח֥ ד ֶּכֽ ִיל ֶאָח֛ ר ַא֧ ד ֶּבן־ָּבָק֗ ר ֶאָח֞ ֶרת׃ פא ַּפ֣ ה ְקטֹֽ ב ְמֵלָא֥ ה ָזָה֖ ת ֲעָׂשָר֥ ף ַאַח֛ ה׃ פ ַּכ֥ ְלִמְנָחֽ
ם ֲחִמָּׁש֙ה  ר ְׁשַנִי֒ם ֵאיִל֤ את׃ פג ּוְלֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמי֮ם ָּב ָק֣ ד ְלַחָּטֽ ים ֶאָח֖ ה׃ פב ְׂשִעיר־ִעִּז֥ ֶּבן־ְׁשָנ֖תֹו ְלעָֹלֽ

 ן׃ {פ} ע ֶּבן־ֵעיָנֽ ן ֲאִחיַר֖ ה ֶז֛ה ָקְרַּב֥ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ֲחִמָּׁש֑ ה ְּכָבִׂש֥ ים ֲחִמָּׁש֔ ַעֻּתִד֣
ה  ים ֶעְׂשֵר֗ ֶסף ְׁשֵּת֣ ת ֶּכ֜ ֲערֹ֨ ל ַקֽ י ִיְׂשָרֵא֑ ת ְנִׂשיֵא֣ ח ֹא֔תֹו ֵמֵא֖ ַח ְּביֹו֙ם ִהָּמַׁש֣ את ׀ ֲחֻנַּכ֣ת ַהִּמְזֵּב֗ ֹ֣ פד ז

ים  ֶסף ְוִׁשְבִע֖ ַאַח֙ת ֶּכ֔ ה ָהֽ ה ַהְּקָעָר֤ ים ּוֵמָא֗ ה׃ פה ְׁשֹלִׁש֣ ים ֶעְׂשֵרֽ ב ְׁשֵּת֥ ר ַּכּ֥פֹות ָזָה֖ ֶס֙ף ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֔ ְזְרֵקי־ֶכ֨ ִמֽ
ב ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֙ה  ֶדׁש׃ פו ַּכּ֨פֹות ָזָה֤ ֶקל ַהּקֹֽ ִים ְוַאְרַּבע־ֵמ֖אֹות ְּבֶׁש֥ ים ַאְלַּפ֥ ל ֶּכֶ֣סף ַהֵּכִל֔ ד ּכֹ֚ ֶאָח֑ ק ָהֽ ַהִּמְזָר֣

ר  ה׃ פז ָּכל־ַהָּבָק֨ ים ּוֵמָאֽ ב ַהַּכּ֖פֹות ֶעְׂשִר֥ ֶדׁש ָּכל־ְזַה֥ ֶקל ַהּקֹ֑ ף ְּבֶׁש֣ ה ַהַּכ֖ ה ֲעָׂשָר֛ ֶרת ֲעָׂשָר֧ ת ְקטֹ֔ ְמֵלֹא֣
ים ְׁשֵנ֥ים י ִעִּז֛ ם ּוְׂשִעיֵר֥ ר ּוִמְנָחָת֑ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֛ה ְׁשֵנ֥ים ָעָׂש֖ ם ְׁשֵנים־ָעָׂש֙ר ְּכָבִׂש֧ ים ֵאיִל֤ ר ָּפִר֗ ה ְׁשֵנ֧ים ָעָׂש֣ עָֹל֜ ָלֽ

ים  ים ִׁשִּׁש֔ ם ִׁשִּׁשי֙ם ַעֻּתִד֣ ים ְוַאְרָּבָע֮ה ָּפִרי֒ם ֵאיִל֤ ים ֶעְׂשִר֣ ר ׀ ֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמ֗ ל ְּב ַק֣ את׃ פח ְוכֹ֞ ר ְלַחָּטֽ ָעָׂש֖
ֶהל מֹוֵע֮ד  ה ֶאל־ֹא֣ א ֹמֶׁש֜ ֹ֨ ח ֹאֽתֹו׃ פט ּוְבב י ִהָּמַׁש֥ ֲחֵר֖ ַח ַאֽ ים זֹ֚את ֲחֻנַּכ֣ת ַהִּמְזֵּב֔ ים ְּבֵנֽי־ָׁשָנ֖ה ִׁשִּׁש֑ ְּכָבִׂש֥
ים  ין ְׁשֵנ֣י ַהְּכֻרִב֑ ת ִמֵּב֖ ֵעֻד֔ ן ָהֽ ֶר֙ת ֲאֶׁש֙ר ַעל־ֲארֹ֣ ל ַהַּכֹּפ֨ יו ֵמַע֤ ר ֵאָל֗ ע ֶאת־ַהּ֜קֹול ִמַּדֵּב֣ ר ִאּתֹו֒ ַוִּיְׁשַמ֨ ְלַדֵּב֣

יו׃ {פ} ר ֵאָלֽ ַוְיַדֵּב֖
במדבר פרק ח

ְּפֵנ֣י ֶאל־מּו֙ל ת ֶאת־ַהֵּנרֹ֔ ְּבַהֲעֹֽלְתָ֙ך יו ֵאָל֑ ַמְרָּת֖ ְוָאֽ ן ל־ַאֲהרֹ֔ ֶאֽ ַּדֵּב֙ר ב ר׃ ֵּלאֹמֽ ה ֶאל־ֹמֶׁש֥ ְיהָו֖ה ר ַוְיַדֵּב֥ א
ְיהָו֖ה ה ִצָּו֥ ר ֲאֶׁש֛ ַּכֽ יָה רֶֹת֑ ֵנֽ ה ֱעָל֖ ֶהֽ ה ַהְּמנֹוָר֔ ְּפֵנ֣י ֶאל־מּו֙ל ן ֲהרֹ֔ ַאֽ ֵּכן֙ ַוַּיַ֤עׂש ג ַהֵּנֽרֹות׃ ת ִׁשְבַע֥ ירּו ָיִא֖ ה ַהְּמנֹוָר֔
ר ֲאֶׁש֨ ה ַּכַּמְרֶא֗ וא ִה֑ ה ִמְקָׁש֣ ּה ַעד־ִּפְרָח֖ ּה ַעד־ְיֵרָכ֥ ב ָזָה֔ ה ִמְקָׁש֣ ַהְּמֹנָר֙ה ה ֲעֵׂש֤ ַמֽ ה ְוֶז֨ ד ה׃ ֶאת־ֹמֶׁשֽ

ה׃ {פ} ה ֶאת־ַהְּמֹנָרֽ ן ָעָׂש֖ ה ֵּכ֥ ה ְיהָו֙ה ֶאת־ֹמֶׁש֔ ֶהְרָא֤



On the Shabbat of Hanukah, read the parashah from the first Torah and read the appropriate 
Hanukah day's reading from the second Torah.

----------------------------------------------------------------------------------

1. Because Chanukah is an eight-day holiday, and a week is only seven days, there has to be at
least one "Shabbat Chanukah," when Shabbat and Chanukah coincide. 

2. Because Chanukah begins on the 25th Day of the Month of Kislev, and no month in the Hebrew
Calendar exceeds thirty days in length, Rosh Chodesh Tevet must fall within Chanukah. The Sixth
Day of Chanukah is always Rosh Chodesh and in most years, the Seventh Day is also Rosh
Chodesh.

3. On both of the Shabbatot Chanukah, two Sifrei Torah are required. For the first seven "Aliyot,"
the "Parshah" of the Week is read from the first Sefer. The presence of Chanukah is reflected in the
"Maftir," when the Reading for that Day of Chanukah is read from the second Sefer.

4. Again, on Rosh Chodesh, two Sifrei Torah are required. The usual number of "Aliyot" associat-
ed with Rosh Chodesh is four, and that remains the same on Chanukah. The first three are dedicat-
ed to the regular Rosh Chodesh Reading (BaMidbar 28: 1-15), and are read from the first Sefer.
The fourth "Aliyah," taken from the second Sefer, is the Reading for the particular Day of
Chanukah - the Sixth Day, always, and the Seventh Day also, in most years.

5. On the "Ordinary" Days of Chanukah (that is, not Shabbat and not Rosh Chodesh), the proce-
dure for "Kriat HaTorah," Reading of the Torah, is as follows: Only one Sefer Torah is used, and
the Chanukah Reading is divided into three "Aliyot." The Reading for the current Day of
Chanukah is divided between the first two "Aliyot," and the entire Reading for the next Day of
Chanukah is used for the third "Aliyah."

----------------------------------------------------------------------------------

ב,כט דף מגילה
בדראשואחדיוםשלבעניינואחדבהןוקוריןתורותשלשמביאיןבשבתלהיותשחלטבתח"ר

 בחנוכה ואחד חודש
אמרחיפאדמןדימיורבבחנוכהוחדח"ברתלתאקרויצחקר"אבחוללהיותשחלטבתח"ר
ושאינודתדירמסתבראנפחאיצחקדרביכוותיהמני'ראמרח"ברוחדבחנוכהתלתאקרו
רביעיהלכךח"רשיבאלרביעיגרםמימסתבראדימידרבכוותיהאביןר"אקודםתדירתדיר
משגיחיןאיןאמרורבהחודשבראשמשגיחיןאיןאמריוסףרבעלההוימאימיקריבעיח"בר

 בחנוכה משגיחין אין והלכתא בחנוכה

שבועותשבעה)טזדברים(בעצרתכהניםתורתשלמועדותבפרשתקוריןבפסחמשנהב,לדף
ט"ביומותאחרי)טזויקרא(כ"ביוהלחדשבאחדהשביעיבחדש)כגויקרא(השנהבראש

החגבקרבנותהחגימותכלובשארכהניםשבתורתמועדותבפרשתקוריןחגשלהראשון
 בנשיאים) ז במדבר (בחנוכה

Orach Chayyim 684:3  ( ד'תרפ )
ד"תרפ סימן הרב ערוך שולחן · השולחן ערוך · לבוש · חיים אורח בטור זה סימן
סעיפים' ג: ובו בחנוכה התורה קריאת סדר
א סעיף
כהנים בברכת ומתחילין יום בכל שלשה נשא שבפרשת הנשיאים בקרבנות קורין



).נוהגין אנו וכן) (טור (משה כלות ביום שמתחילין א"וי
(הראשוןביוםקוראוישראלולויכהןעםאותווקורא עדהפרשהאותהכלקוראשהכהןא"וי.
(הראשוןביוםקוריןוהישראלוהלויהראשוןביום (מנהגים) כהןקוראשניביום).נוהגיןוכן)
זהדרךועלהשניביוםוקוראחוזרוישראלהשלישיביוםעדולויבקרבןאחדפרעדהשניביום
:יום בכל
מיימוניהגהות(נוהגיןוכןיוםבכלוכן'הגביוםדהיינושלאחריוביוםקוראשישראלא"וי:הגה

]).ג"פי) [ח"פי(
בהעלותך של ראשונה פרשה וקורין הסדר כל וגומרין השמיני ביום מתחילין שמיני ביום

):מנהגים) (המנורה את עשה כן לסיים ונוהגין(
ב סעיף
ומפטירחנוכהבשלקוראובשניהשבועפרשהקוראבאחדספרים'במוציאיןשבחנוכהבשבת
:דשלמה בנרות במלכים' בב מפטיר שבתות' ב בו חלו ואם ושמחי רני
):מנהגים (חנוכה בשל מפטירין זו בשבת חתונה חל ואם: הגה
ג סעיף
ח"רבשלאחדקוראובשניהשבועבפרשת'ווקוריןספרים'גמוציאיןבשבתטבתח"רחלאם

בחולח"רחלואםושמחירניומפטירחנוכהבשלמפטירקוראובשלישיהשבתוביוםומתחיל
'דוקראהחזןטעהואםחנוכהבשל'אקוראובשניח"רבשל'ג'באוקוריןספרים'במוציאין
צריךפגמומשום'בספרהוציאואםאבליותרלקרותצ"א'בספרהוציאולאאםח"רבשל

:חנוכה בשל' ה לקרות
הלכותאבודרהם(ח"רבשללקרותלהפסיקצריךחנוכהבשללקרותוהתחילטעהואם:הגה

: מ"ק סימן לעיל' עי ח"ר קריאת על לברך צריך ואם) ברכות

Mishnah Berurah 684 ( ד'תרפ )
ההואדיוםאחדנשיארקיקראהמפטיר.כלותביוםויהי–ממתחילחנוכהשל'איוםהואואם
.היום אותו של לבד אחד נשיא רק להרביעי קורים שבחנוכה חודש בראש וכן. לבד


