ויקרא פרק א
(א) וַ יִ ְק ָרא אֶ ל מ ֶֹשה וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֵּ לָיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹר( :ב) דַ בֵ ר אֶ ל
ָאדם כִ י י ְַק ִריב ִמכֶם ָק ְרבָ ן לַה’ ִמן הַ בְ הֵּ מָ ה
בְ נֵי יִּ ְש ָּראֵ ל וְ ָאמַ ְר ָּת אֲ לֵּהֶ ם ָ
ּומן הַ ּצֹאן ַּת ְק ִריבּו אֶ ת ָק ְרבַ ְנכֶם( :ג) ִּאם ֹעלָּה ָּק ְרבָּ נוֹ ִּמן
ִמן הַ בָ ָקר ִ
הַ בָּ ָּקר זָ כָר ָּת ִמים י ְַק ִריבֶ ּנּו אֶ ל פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד י ְַק ִריב אֹת ֹו לִ ְרצֹנ ֹו לִ פְ נֵּי
ה’( :ד) וְ סָ מַ ְך יָד ֹו עַ ל רֹאש הָ ֹעלָה וְ נ ְִרצָ ה ל ֹו לְ כַפֵּ ר עָ לָיו( :ה) וְ שָ חַ ט אֶ ת
בֶ ן הַ בָ ָקר לִ פְ נֵּי ה’ וְ ִה ְק ִריבּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִים אֶ ת הַ ָּדם וְ זָ ְרקּו אֶ ת
הַ ָּדם עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ סָ בִ יב אֲ ֶשר פֶ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :ו) וְ ִהפְ ִשיט אֶ ת הָ ֹעלָה
וְ נ ִַּתח אֹתָ ּה לִ נְתָ חֶ יהָ ( :ז) וְ נ ְָתנּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן אֵּ ש עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ וְ עָ ְרכּו
עֵּ ִצים עַ ל הָ אֵּ ש( :ח) וְ עָ ְרכּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִים אֵּ ת הַ ּנְתָ ִחים אֶ ת הָ רֹאש
וְ אֶ ת הַ פָ ֶדר עַ ל הָ עֵּ ִצים אֲ ֶשר עַ ל הָ אֵּ ש אֲ ֶשר עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :ט) וְ ִק ְרב ֹו
ּוכְ ָרעָ יו יִ ְרחַ ץ בַ מָ יִ ם וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן אֶ ת הַ כֹל הַ ִמזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה ִאשֵּ ה ֵּריחַ
נִיחוֹחַ לַה’ :ס
(י) וְ ִּאם ִּמן הַ צֹאן ָק ְרבָ נ ֹו ִמן הַ כְ ָשבִ ים א ֹו ִמן הָ עִ זִ ים לְ ֹעלָה זָ כָר ָּת ִמים
י ְַק ִריבֶ ּנּו( :יא) וְ ָשחַ ט אֹת ֹו עַ ל י ֶֶרְך הַ ִמזְ בֵּ חַ צָ ֹפנָה לִ פְ נֵּי ה’ וְ זָ ְרקּו בְ נֵּי
ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִים אֶ ת ָּדמ ֹו עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ סָ בִ יב( :יב) וְ נ ִַּתח אֹת ֹו לִ נְתָ חָ יו וְ אֶ ת
רֹאש ֹו וְ אֶ ת פִ ְדר ֹו וְ עָ ַרְך הַ כֹהֵּ ן אֹתָ ם עַ ל הָ עֵּ ִצים אֲ ֶשר עַ ל הָ אֵּ ש אֲ ֶשר עַ ל
הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :יג) וְ הַ ֶק ֶרב וְ הַ כְ ָרעַ יִ ם יִ ְרחַ ץ בַ מָ יִ ם וְ ִה ְק ִריב הַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ כֹל
וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה הּוא ִא ֵּשה ֵּריחַ נִיחֹחַ לַה’ :פ
(יד) וְ ִּאם ִּמן הָּ עוֹף ֹעלָה ָק ְרבָ נ ֹו לַה’ וְ ִה ְק ִריב ִמן הַ ּת ִֹרים א ֹו ִמן בְ נֵּי
הַ י ֹונָה אֶ ת ָק ְרבָ נ ֹו( :טו) וְ ִה ְק ִריב ֹו הַ כֹהֵּ ן אֶ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ּומָ לַק ֶאת רֹאש ֹו
וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה וְ נ ְִמצָ ה ָדמ ֹו עַ ל ִקיר הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :טז) וְ הֵּ ִסיר אֶ ת
מֻ ְרָאת ֹו בְ נֹצָ תָ ּה וְ ִה ְשלִ יְך אֹתָ ּה אֵּ צֶ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ֵּק ְדמָ ה אֶ ל ְמקוֹם הַ ָּד ֶשן:
(יז) וְ ִשסַ ע אֹת ֹו בִ כְ נָפָ יו ֹלא י ְַב ִּדיל וְ ִה ְק ִטיר אֹת ֹו הַ כֹהֵּ ן הַ ִמזְ בֵּ חָ ה עַ ל
הָ עֵּ ִצים אֲ ֶשר עַ ל הָ אֵּ ש ֹעלָה הּוא ִא ֵּשה ֵּריחַ נִיחֹחַ לַה’ :ס
ויקרא פרק ב
סלֶת יִ ְהיֶה ָק ְרבָ נ ֹו וְ יָצַ ק עָ לֶיהָ
(א) וְ נֶפֶ ש כִּ י תַ ְק ִּריב ָּק ְרבַ ן ִּמנְ חָּ ה לַה’ ֹ
ֶשמֶ ן וְ נָתַ ן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה( :ב) וֶ הֱ בִ יאָ ּה אֶ ל בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִים וְ ָקמַ ץ ִמ ָשם
ּומ ַש ְמנָּה עַ ל כָל לְ ֹבנָתָ ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן אֶ ת
ְמֹלא קֻ ְמצ ֹו ִמסָ לְ ָּתּה ִ
ַאזְ כ ָָרתָ ּה הַ ִמזְ בֵּ חָ ה ִא ֵּשה ֵּריחַ נִ יחֹחַ לַה’( :ג) וְ הַ ּנוֹתֶ ֶרת ִמן הַ ִמנְחָ ה
לְ ַאהֲ רֹן ּולְ בָ נָיו ק ֶֹדש ָק ָד ִשים מֵּ ִא ֵּשי ה’ :ס
סלֶת חַ לוֹת מַ ּצֹת בְ לּוֹלת בַ ֶשמֶ ן
(ד) וְ כִ י תַ ְק ִרב ָק ְרבַ ן ִּמנְ חָּ ה מַ אֲ פֵ ה תַ ּנּור ֹ
יקי מַ ּצוֹת ְמשֻ ִחים בַ ָשמֶ ן :ס
ְּור ִק ֵּ
סלֶת בְ לּולָה בַ ֶשמֶ ן מַ ּצָ ה ִת ְהיֶה( :ו)
(ה) וְ ִאם ִּמנְ חָּ ה עַ ל הַ מַ חֲ בַ ת ָק ְרבָ נֶָך ֹ
פָ תוֹת אֹתָ ּה פִ ִּתים וְ יָצַ ְק ָּת עָ לֶיהָ ָשמֶ ן ִמנְחָ ה ִהוא :ס
סלֶת בַ ֶשמֶ ן ֵּּתעָ ֶשה( :ח) וְ הֵּ בֵּ אתָ אֶ ת
(ז) וְ ִאם ִּמנְ חַ ת מַ ְרחֶ ֶשת ָק ְרבָ נֶָך ֹ
ישּה אֶ ל
הַ ִמנְחָ ה אֲ ֶשר יֵּעָ ֶשה מֵּ אֵּ לֶה לַה’ וְ ִה ְק ִריבָ ּה אֶ ל הַ כֹהֵּ ן וְ ִהגִ ָ
הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :ט) וְ הֵּ ִרים הַ כֹהֵּ ן ִמן הַ ִמנְחָ ה אֶ ת ַאזְ כ ָָרתָ ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה
ִא ֵּשה ֵּריחַ נִיחֹחַ לַה’( :י) וְ הַ ּנוֹתֶ ֶרת ִמן הַ ִמנְחָ ה לְ ַאהֲ רֹן ּולְ בָ נָיו ק ֶֹדש
ָק ָד ִשים מֵּ ִא ֵּשי ה’( :יא) כָל הַ ִמנְ חָ ה אֲ ֶשר ַּת ְק ִריבּו לַה’ ֹלא תֵּ עָ ֶשה חָ מֵּ ץ
אשית
כִ י כָל ְשאֹר וְ כָל ְּדבַ ש ֹלא תַ ְק ִטירּו ִממֶ ּנּו ִא ֶשה לַה’( :יב) ָק ְרבַ ן ֵּר ִ
ַּת ְק ִריבּו אֹתָ ם לַה’ וְ אֶ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ֹלא ַיעֲלּו לְ ֵּריחַ נִיחֹחַ ( :יג) וְ כָל ָק ְרבַ ן
ִמנְחָ ְתָך בַ מֶ לַח ִּת ְמלָח וְ ֹלא תַ ְשבִ ית מֶ לַח בְ ִרית אֱ ֹלהֶ יָך מֵּ עַ ל ִמ ְנחָ תֶ ָך עַ ל
כָל ָק ְרבָ נְָך ַּת ְק ִריב מֶ לַח :ס
כּורים לַה’ ָאבִ יב ָקלּוי בָ אֵּ ש ג ֶֶרש כ ְַרמֶ ל
(יד) וְ ִאם ַּת ְק ִריב ִּמנְ חַ ת בִּ ִּ
כּוריָך( :טו) וְ נָתַ ָּת עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן וְ ַש ְמ ָּת עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה
ַּת ְק ִריב אֵּ ת ִמנְחַ ת בִ ֶ
ּומ ַש ְמנָּה עַ ל כָל
ִמנְחָ ה ִהוא( :טז) וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן אֶ ת ַאזְ ָכ ָרתָ ּה ִמגִ ְר ָשּה ִ
לְ ֹבנָתָ ּה ִא ֶשה לַה’ :פ
ויקרא פרק ג
(א) וְ ִּאם זֶבַ ח ְשל ִָּּמים ָּק ְרבָּ נוֹ ִאם ִמן הַ בָּ ָּקר הּוא מַ ְק ִריב ִאם זָ כָר ִאם
ּושחָ ט ֹו
נ ְֵּקבָ ה ָּת ִמים י ְַק ִריבֶ ּנּו לִ פְ נֵּי ה’( :ב) וְ סָ מַ ְך יָד ֹו עַ ל רֹאש ָק ְרבָ נ ֹו ְ
פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד וְ זָ ְרקּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֲ נִים אֶ ת הַ ָּדם עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ סָ בִ יב:
(ג) וְ ִה ְק ִריב ִמזֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים ִאשֶ ה לַה’ אֶ ת הַ חֵּ לֶב הַ ְמכַסֶ ה אֶ ת הַ ֶק ֶרב
וְ אֵּ ת ָכל הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר עַ ל הַ ֶק ֶרב( :ד) וְ אֵּ ת ְש ֵּּתי הַ כְ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר
ירּנָה:
ֲעלֵּהֶ ן אֲ ֶשר עַ ל הַ כְ סָ לִ ים וְ אֶ ת הַ יֹתֶ ֶרת עַ ל הַ כָבֵּ ד עַ ל הַ כְ לָיוֹת יְ ִס ֶ
(ה) וְ ִה ְק ִטירּו אֹת ֹו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן הַ ִמזְ בֵּ חָ ה עַ ל הָ ֹעלָה אֲ ֶשר עַ ל הָ עֵּ ִצים אֲ ֶשר
עַ ל הָ אֵּ ש ִא ֵּשה ֵּריחַ נִיחֹחַ לַה’ :פ
(ו) וְ ִאם ִמן הַ צֹאן ָק ְרבָ נ ֹו לְ זֶ בַ ח ְשל ִָמים לַה’ זָ כָר א ֹו ְנ ֵּקבָ ה ָּת ִמים
י ְַק ִריבֶ ּנּו( :ז) ִאם כֶ ֶשב הּוא ַמ ְק ִריב אֶ ת ָק ְרבָ נ ֹו וְ ִה ְק ִריב אֹת ֹו לִ פְ נֵּי ה’:
(ח) וְ סָ מַ ְך ֶאת יָד ֹו עַ ל רֹאש ָק ְרבָ נ ֹו וְ ָשחַ ט אֹת ֹו לִ פְ נֵּי אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד וְ זָ ְרקּו
בְ נֵּי ַאהֲ רֹן אֶ ת ָּדמ ֹו עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ סָ בִ יב( :ט) וְ ִה ְק ִריב ִמזֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים
ירּנָה וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב
ִא ֶשה לַה’ חֶ לְ ב ֹו הָ ַאלְ יָה ְת ִמימָ ה לְ עֻמַ ת הֶ עָ צֶ ה יְ ִס ֶ
הַ ְמכַסֶ ה אֶ ת הַ ֶק ֶרב וְ ֵּאת כָל הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר עַ ל הַ ֶק ֶרב( :י) וְ ֵּאת ְש ֵּּתי
הַ כְ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר ֲעלֵּהֶ ן אֲ ֶשר עַ ל הַ כְ סָ לִים וְ אֶ ת הַ יֹתֶ ֶרת עַ ל הַ כָבֵּ ד
ירּנָה( :יא) וְ ִה ְק ִטיר ֹו הַ כֹהֵּ ן הַ ִמזְ בֵּ חָ ה לֶחֶ ם ִא ֶשה לַה’ :פ
עַ ל הַ כְ ָליֹת יְ ִס ֶ
(יב) וְ ִאם עֵ ז ָק ְרבָ נ ֹו וְ ִה ְק ִריב ֹו לִ פְ נֵּי ה’( :יג) וְ סָ מַ ְך אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאש ֹו
וְ ָשחַ ט אֹת ֹו לִ פְ נֵּי אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד וְ זָ ְרקּו בְ נֵּי ַאהֲ רֹן אֶ ת ָּדמ ֹו עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ
סָ בִ יב( :יד) וְ ִה ְק ִריב ִממֶ ּנּו ָק ְרבָ נ ֹו ִא ֶשה לַה’ אֶ ת הַ חֵּ לֶב הַ ְמכַסֶ ה אֶ ת
הַ ֶק ֶרב וְ אֵּ ת כָל הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר עַ ל הַ ֶק ֶרב( :טו) וְ ֵּאת ְש ֵּּתי הַ כְ ָליֹת וְ אֶ ת
הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר ֲעלֵּהֶ ן אֲ ֶשר עַ ל הַ כְ ָסלִ ים וְ אֶ ת הַ יֹתֶ ֶרת עַ ל הַ כָבֵּ ד עַ ל הַ כְ ָליֹת
ירם הַ כֹהֵּ ן הַ ִמזְ בֵּ חָ ה לֶחֶ ם ִא ֶשה לְ ֵּריחַ נִיחֹחַ כָל
ירּנָה( :טז) וְ ִה ְק ִט ָ
יְ ִס ֶ
חֵּ לֶב לַה’( :יז) חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם בְ כֹל מו ְֹשבֹתֵּ יכֶם כָל חֵּ לֶב וְ כָל ָּדם
ֹלא תֹא ֵּכלּו :פ
ויקרא פרק ד
(א) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :ב) ַּדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל לֵּאמֹר ֶנפֶ ש כִּ י
תֶ חֱ ָּטא בִּ ְש ָּגגָּה ִּמכֹל ִּמצְ וֹת ה’ אֲ ֶשר ֹלא תֵ עָּ ֶשינָּה וְ עָּ ָּשה מֵ ַאחַ ת מֵ הֵ נָּה:
(ג) ִּאם הַ כֹהֵ ן הַ מָּ ִּשיחַ יֶחֱ טָ א לְ אַ ְשמַ ת הָ עָ ם וְ ִה ְק ִריב עַ ל חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר
חָ טָ א פַ ר בֶ ן בָ ָקר ָּת ִמים לַה’ לְ חַ טָ את( :ד) וְ הֵּ בִ יא אֶ ת הַ פָ ר ֶאל פֶ תַ ח
אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד לִפְ נֵּי ה’ וְ סָ מַ ְך אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאש הַ פָ ר וְ שָ חַ ט אֶ ת הַ פָ ר לִ פְ נֵּי
ה’( :ה) וְ ל ַָקח הַ כֹהֵּ ן הַ מָ ִשיחַ ִמ ַּדם הַ פָ ר וְ הֵּ בִ יא אֹת ֹו אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד:
(ו) וְ טָ בַ ל הַ כֹהֵּ ן אֶ ת אֶ ְצבָ ע ֹו בַ ָּדם וְ ִהזָ ה ִמן הַ ָּדם ֶשבַ ע פְ עָ ִמים לִ פְ נֵּי ה’
אֶ ת פְ נֵּי פָ ֹר ֶכת הַ ק ֶֹדש( :ז) וְ נָתַ ן הַ כֹהֵּ ן ִמן הַ ָּדם עַ ל ַק ְרנוֹת ִמזְ בַ ח ְקט ֶֹרת
הַ סַ ִמים לִ פְ נֵּי ה’ אֲ ֶשר בְ אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד וְ אֵּ ת כָל ַּדם הַ פָ ר יִ ְשפְֹך אֶ ל יְ סוֹד
ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה אֲ ֶשר פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :ח) וְ אֶ ת כָל חֵּ לֶב פַ ר הַ חַ טָ את
י ִָרים ִממֶ ּנּו אֶ ת הַ חֵּ לֶב הַ ְמכַסֶ ה עַ ל הַ ֶק ֶרב וְ אֵּ ת כָל הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר עַ ל

ויקרא פרק ו
(א) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :ב) צַ ו אֶ ת ַאהֲ רֹן וְ אֶ ת בָּ נָּיו לֵּאמֹר זֹאת
ּתו ַֹרת הָּ ֹעלָּה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ כָל הַ לַיְ לָה עַ ד הַ ב ֶֹקר
ּתּוקד ב ֹו( :ג) וְ לָבַ ש הַ כֹהֵּ ן ִמּד ֹו בַ ד ּו ִמכְ נְ סֵּ י בַ ד יִ לְ בַ ש עַ ל
ַ
וְ אֵּ ש הַ ִמזְ בֵּ חַ
בְ ָשר ֹו וְ הֵּ ִרים אֶ ת הַ ֶּד ֶשן אֲ ֶשר ּתֹאכַל הָ אֵּ ש אֶ ת הָ ֹעלָה עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ וְ ָשמ ֹו
אֵּ צֶ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :ד) ּופָ ַשט אֶ ת ְבג ָָדיו וְ לָבַ ש בְ ג ִָדים אֲ חֵּ ִרים וְ הו ִֹציא אֶ ת
ּתּוקד
ַ
הַ ֶּד ֶשן אֶ ל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה אֶ ל מָ קוֹם טָ הוֹר( :ה) וְ הָ אֵּ ש עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ
ב ֹו ֹלא ִתכְ בֶ ה ּובִ עֵּ ר עָ לֶיהָ הַ כֹהֵּ ן עֵּ ִצים בַ ב ֶֹקר בַ ב ֶֹקר וְ עָ ַרְך עָ לֶיהָ הָ ֹעלָה
ּתּוקד עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ ֹלא
ַ
וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְ בֵּ י הַ ְשל ִָמים( :ו) אֵּ ש ָּת ִמיד
ִתכְ בֶ ה :ס
(ז) וְ זֹאת ּתו ַֹרת ַה ִּמנְ חָּ ה הַ ְק ֵּרב אֹתָ ּה בְ נֵּי ַאהֲ רֹן לִ פְ נֵּי ה’ אֶ ל פְ נֵּי הַ ִמזְ בֵּ חַ :
ּומ ַש ְמנָּה וְ אֵּ ת כָל הַ לְ ֹבנָה אֲ ֶשר
סלֶת הַ ִמנְחָ ה ִ
(ח) וְ הֵּ ִרים ִממֶ ּנּו בְ קֻ ְמצ ֹו ִמ ֹ
עַ ל הַ ִמנְחָ ה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חַ ֵּריחַ נִיחֹחַ ַאזְ כ ָָרתָ ּה לַה’( :ט) וְ הַ ּנוֹתֶ ֶרת
ִממֶ ּנָה יֹאכְ לּו ַאהֲ רֹן ּובָ נָיו מַ ּצוֹת ֵּּתָאכֵּל בְ מָ קוֹם ָקדֹש בַ חֲ צַ ר אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד
יֹאכְ לּוהָ ( :י) ֹלא תֵּ ָאפֶ ה חָ מֵּ ץ חֶ לְ ָקם נָתַ ִּתי אֹתָ ּה מֵּ ִא ָשי ק ֶֹדש ָק ָד ִשים
ִהוא כַחַ טָ את וְ כָ אָ ָשם( :יא) כָ ל זָ כָר בִ בְ נֵּי ַאהֲ רֹן ֹיא ֲכ ֶלּנָה חָ ק ע ֹולָם
לְ ֹדרֹתֵּ יכֶם מֵּ ִא ֵּשי ה’ כֹל אֲ ֶשר יִ גַע בָ הֶ ם יִ ְק ָּדש :פ
(יב) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :יג) זֶ ה ָק ְרבַ ן ַאהֲ רֹן ּובָ נָיו אֲ ֶשר י ְַק ִריבּו
סלֶת ִּמנְ חָּ ה ָּת ִמיד מַ חֲ ִציתָ ּה
לַה’ בְ יוֹם ִהמָ ַשח אֹת ֹו ע ֲִש ִירת הָ אֵּ פָ ה ֹ
בַ ב ֶֹקר ּומַ חֲ ִציתָ ּה בָ עָ ֶרב( :יד) עַ ל מַ חֲ בַ ת בַ ֶשמֶ ן ֵּּתעָ ֶשה מֻ ְרבֶ כֶ ת ְּתבִ יאֶ ּנָה
ּתֻ פִ ינֵּי ִמנְחַ ת פִ ִּתים ַּת ְק ִריב ֵּריחַ נִיחֹחַ לַה’( :טו) וְ הַ כֹהֵּ ן הַ מָ ִשיחַ ַּת ְח ָּתיו
ִמבָ נָיו ַיע ֲֶשה אֹתָ ּה חָ ק ע ֹולָם לַה’ כָלִ יל ָּת ְקטָ ר( :טז) וְ כָל ִמנְחַ ת כֹהֵּ ן
כָלִ יל ִּת ְהיֶה ֹלא תֵּ ָאכֵּל :פ
(יז) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :יח) ַּדבֵּ ר אֶ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶ ל בָ נָיו לֵאמֹר
זֹאת ּתו ַֹרת הַ חַ ָּטאת בִ ְמקוֹם אֲ ֶשר ִּת ָשחֵּ ט הָ ֹעלָה ִּת ָשחֵּ ט הַ חַ טָ את לִ פְ נֵּי
ה’ ק ֶֹדש ָק ָד ִשים ִהוא( :יט) הַ כֹהֵּ ן הַ ְמחַ טֵּ א אֹתָ ּה יֹא ֲכ ֶלּנָה בְ מָ קוֹם
ָקדֹש ֵּּתָאכֵּל בַ חֲ צַ ר אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :כ) כֹל אֲ ֶשר יִ גַע בִ בְ ָש ָרּה יִ ְק ָּדש וַ אֲ ֶשר
יִ זֶ ה ִמ ָּדמָ ּה עַ ל הַ בֶ גֶד אֲ ֶשר יִ זֶ ה עָ לֶיהָ ְּתכַבֵּ ס בְ מָ קוֹם ָקדֹש( :כא) ּוכְ לִ י
חֶ ֶרש אֲ ֶשר ְּתב ַֻשל ב ֹו יִ ָשבֵּ ר וְ ִאם בִ כְ לִ י ְנח ֶֹשת ב ָֻשלָה ּומ ַֹרק וְ שֻ טַ ף בַ מָ יִ ם:
(כב) כָל זָ כָר בַ כֹהֲ נִים יֹאכַל א ָֹתּה ק ֶֹדש ָק ָד ִשים ִהוא( :כג) וְ כָל חַ טָ את
אֲ ֶשר יּובָ א ִמ ָּדמָ ּה אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד לְ כַפֵּ ר בַ ק ֶֹדש ֹלא תֵּ ָא ֵּכל בָ אֵּ ש ִּת ָש ֵּרף:
פ
ויקרא פרק ז
(א) וְ זֹאת ּתו ַֹרת הָּ אָּ ָּשם ק ֶֹדש ָק ָד ִשים הּוא( :ב) בִ ְמקוֹם אֲ ֶשר יִ ְשחֲ טּו
יִשחֲ טּו אֶ ת הָ אָ ָשם וְ אֶ ת ָּדמ ֹו יִ זְ רֹק עַ ל הַ ִמזְ בֵּ חַ סָ בִ יב( :ג)
אֶ ת הָ ֹעלָה ְ
וְ אֵּ ת כָל חֶ לְ ב ֹו י ְַק ִריב ִממֶ ּנּו אֵּ ת הָ ַאלְ יָה וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב הַ ְמכַסֶ ה אֶ ת הַ ֶק ֶרב:
(ד) וְ אֵּ ת ְש ֵּּתי הַ כְ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר ֲעלֵּיהֶ ן אֲ ֶשר עַ ל הַ כְ סָ לִים וְ אֶ ת
ירּנָה( :ה) וְ ִה ְק ִטיר אֹתָ ם הַ כֹהֵּ ן
הַ יֹתֶ ֶרת עַ ל הַ כָבֵּ ד עַ ל הַ כְ ָליֹת יְ ִס ֶ
הַ ִמזְ בֵּ חָ ה ִא ֶשה לַה’ אָ ָשם הּוא( :ו) כָל זָ כָר בַ כֹהֲ נִים יֹאכְ לֶּנּו בְ מָ קוֹם
ָקדוֹש יֵָּאכֵּל ק ֶֹדש ָק ָד ִשים הּוא( :ז) כַחַ טָ את כָאָ ָשם ּתו ָֹרה ַאחַ ת לָהֶ ם
הַ כֹהֵּ ן אֲ ֶשר יְ כַפֶ ר ב ֹו ל ֹו יִ ְהיֶה( :ח) וְ הַ כֹהֵּ ן הַ מַ ְק ִריב אֶ ת ֹעלַת ִאיש עוֹר
הָ ֹעלָה אֲ ֶשר ִה ְק ִריב ַל ֹכהֵּ ן ל ֹו יִ ְהיֶה( :ט) וְ כָל ִמנְחָ ה אֲ ֶשר ֵּּתָאפֶ ה בַ ַּתּנּור
וְ כָל ַנע ֲָשה בַ מַ ְרחֶ ֶשת וְ עַ ל מַ חֲ בַ ת ַלכֹהֵּ ן הַ מַ ְק ִריב אֹתָ ּה ל ֹו ִת ְהיֶה( :י) וְ כָל
ָאחיו :פ
ִמנְחָ ה בְ לּולָה בַ ֶשמֶ ן וַ חֲ ֵּרבָ ה לְ כָל בְ נֵּי ַאהֲ רֹן ִּת ְהיֶה ִאיש כְ ִ
(יא) וְ זֹאת ּתו ַֹרת זֶבַ ח הַ ְשל ִָּּמים אֲ ֶשר י ְַק ִריב לַה’( :יב) ִאם עַ ל ּתו ָֹדה
יקי
י ְַק ִריבֶ ּנּו וְ ִה ְק ִריב עַ ל זֶ בַ ח הַ ּתו ָֹדה חַ לוֹת מַ ּצוֹת בְ לּוֹלת בַ ֶשמֶ ן ְּור ִק ֵּ
סלֶת מֻ ְרבֶ כֶת חַ ֹּלת בְ לּוֹלת בַ ָשמֶ ן( :יג) עַ ל חַ ֹּלת
מַ ּצוֹת ְמשֻ ִחים בַ ָשמֶ ן וְ ֹ
לֶחֶ ם חָ מֵּ ץ י ְַק ִריב ָק ְרבָ נ ֹו עַ ל זֶ בַ ח ּתו ַֹדת ְשלָמָ יו( :יד) וְ ִה ְק ִריב ִממֶ ּנּו
אֶ חָ ד ִמכָל ָק ְרבָ ן ְּתרּומָ ה לַה’ ַלכֹהֵּ ן הַ ז ֵֹּרק אֶ ת ַּדם הַ ְשל ִָמים ל ֹו יִ ְהיֶה:
(טו) ּובְ ַשר זֶ בַ ח ּתו ַֹדת ְשלָמָ יו בְ יוֹם ָק ְרבָ נ ֹו יֵָּאכֵּל ֹלא ַי ִּניחַ ִממֶ ּנּו עַ ד
ב ֶֹקר( :טז) וְ ִאם נ ֶֶדר א ֹו נ ְָדבָ ה זֶ בַ ח ָק ְרבָ נ ֹו בְ יוֹם הַ ְק ִריב ֹו אֶ ת זִ בְ ח ֹו
ּוממָ חֳ ָרת וְ הַ ּנוֹתָ ר ִממֶ ּנּו יֵָּאכֵּל( :יז) וְ הַ ּנוֹתָ ר ִמבְ ַשר הַ זָ בַ ח בַ יוֹם
יֵָּאכֵּל ִ
ישי בָ אֵּ ש יִ ָש ֵּרף( :יח) וְ ִאם הֵּ ָאכֹל יֵָּאכֵּל ִמבְ ַשר זֶ בַ ח ְשלָמָ יו בַ יוֹם
הַ ְשלִ ִ
ישי ֹלא י ֵָּרצֶ ה הַ מַ ְק ִריב אֹת ֹו ֹלא יֵּחָ ֵּשב ל ֹו פִ גּול יִ ְהיֶה וְ הַ ּנֶפֶש
הַ ְשלִ ִ
א ֶכלֶת ִממֶ ּנּו ֲע ֹונָּה ִּת ָשא( :יט) וְ הַ בָ ָשר אֲ ֶשר יִ גַע בְ כָל טָ מֵּ א ֹלא יֵָּאכֵּל
הָ ֹ
בָ אֵּ ש יִ ָש ֵּרף וְ הַ בָ ָשר ָכל טָ הוֹר יֹאכַל בָ ָשר( :כ) וְ הַ ּנֶפֶ ש אֲ ֶשר ּתֹאכַ ל בָ ָשר
ִמזֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים אֲ ֶשר לַה’ וְ טֻ ְמָאת ֹו עָ לָיו וְ נִכְ ְרתָ ה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא מֵּ עַ מֶ יהָ :
ָאדם א ֹו בִ בְ הֵּ מָ ה ְטמֵּ ָאה א ֹו בְ כָל
(כא) וְ נֶפֶ ש כִ י ִתגַע בְ כָל טָ מֵּ א ְבטֻ ְמַאת ָ
ֶש ֶקץ טָ מֵּ א וְ ָאכַל ִמבְ ַשר זֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים אֲ ֶשר לַה’ וְ נִכְ ְרתָ ה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא
מֵּ עַ מֶ יהָ  :פ
(כב) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :כג) ַּדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל לֵּאמֹר כָל
חֵּ לֶב שוֹר וְ כ ֶֶשב וָ עֵּ ז ֹלא תֹא ֵּכלּו( :כד) וְ חֵּ לֶב נְבֵּ לָה וְ חֵּ לֶב ְט ֵּרפָ ה יֵּעָ ֶשה
אכֵּל חֵּ לֶב ִמן הַ בְ הֵּ מָ ה
לְ כָל ְמלָאכָה וְ ָאכֹל ֹלא תֹאכְ לֻהּו( :כה) כִ י כָל ֹ
א ֶכלֶת מֵּ עַ מֶ יהָ ( :כו) וְ כָל
אֲ ֶשר י ְַק ִריב ִממֶ ּנָה ִא ֶשה לַה’ וְ ִנכְ ְרתָ ה הַ ּנֶפֶ ש הָ ֹ
ָּדם ֹלא תֹאכְ לּו בְ כֹל מו ְֹשבֹתֵּ יכֶ ם לָעוֹף וְ לַבְ הֵּ מָ ה( :כז) ָכל נֶפֶ ש אֲ ֶשר
ּתֹאכַל כָל ָּדם וְ נִכְ ְרתָ ה הַ ּנֶפֶ ש הַ ִהוא מֵּ עַ מֶ יהָ  :פ
(כח) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :כט) ַּדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל לֵּאמֹר
הַ מַ ְק ִריב אֶ ת זֶ בַ ח ְשלָמָ יו לַה’ יָבִ יא אֶ ת ָק ְרבָ נ ֹו לַה’ ִמזֶ בַ ח ְשלָמָ יו( :ל)
י ָָדיו ְּתבִ יאֶ ינָה אֵּ ת ִא ֵּשי ה’ ֶאת הַ חֵּ לֶב עַ ל הֶ חָ זֶ ה יְ בִ יאֶ ּנּו אֵּ ת הֶ חָ זֶ ה
לְ הָ נִיף אֹת ֹו ְּתנּופָ ה לִ פְ נֵּי ה’( :לא) וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן אֶ ת הַ חֵּ לֶב הַ ִמזְ בֵּ חָ ה
וְ הָ יָה הֶ חָ זֶ ה לְ ַאהֲ רֹן ּולְ בָ נָיו( :לב) וְ אֵּ ת שוֹק הַ י ִָמין ִּת ְּתנּו ְתרּומָ ה ַלכֹהֵּ ן
ִמזִ בְ חֵּ י ַשלְ מֵּ יכֶם( :לג) הַ מַ ְק ִריב אֶ ת ַּדם הַ ְשל ִָמים וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב ִמבְ נֵּי
ַאהֲ רֹן ל ֹו ִת ְהיֶה שוֹק הַ י ִָמין לְ מָ נָה( :לד) כִ י אֶ ת חֲ זֵּ ה הַ ְּתנּופָ ה וְ ֵּאת שוֹק
הַ ְּתרּומָ ה ל ַָק ְח ִּתי מֵּ אֵּ ת בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל ִמזִ בְ חֵּ י ַשלְ מֵּ יהֶ ם וָ אֶ ֵּּתן אֹתָ ם לְ ַאהֲ רֹן
הַ כֹהֵּ ן ּולְ בָ נָיו לְ חָ ק ע ֹולָם מֵּ אֵּ ת בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל( :לה) זֹאת ִמ ְשחַ ת ַאהֲ רֹן
ּומ ְשחַ ת בָ נָיו ֵּמ ִא ֵּשי ה’ בְ יוֹם ִה ְק ִריב אֹתָ ם לְ כַהֵּ ן לַה’( :לו) אֲ ֶשר ִצּוָ ה
ִ
ה’ לָתֵּ ת לָהֶ ם בְ יוֹם מָ ְשח ֹו אֹתָ ם מֵּ אֵּ ת בְ ֵּני יִ ְש ָראֵּ ל חֻ ַקת ע ֹולָם לְ ֹדרֹתָ ם:
ּלּואים ּולְ זֶבַ ח
(לז) זֹאת הַ ּתו ָֹּרה ָּל ֹעלָּה ל ִַּמנְ חָּ ה וְ לַחַ ָּטאת וְ לָּאָּ ָּשם וְ ל ִַּמ ִּ
הַ ְשל ִָּּמים( :לח) אֲ ֶשר צִּ ּוָּה ה’ אֶ ת מ ֶֹשה בְ הַ ר ִּסינָּי בְ יוֹם צַ ּוֹתוֹ אֶ ת בְ נֵי
יִּ ְש ָּראֵ ל לְ הַ ְק ִּריב אֶ ת ָּק ְרבְ נֵיהֶ ם לַה’ בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָּי :פ

הַ ֶק ֶרב( :ט) וְ ֵּאת ְש ֵּּתי הַ כְ ָליֹת וְ אֶ ת הַ חֵּ לֶב אֲ ֶשר ֲעלֵּיהֶ ן אֲ ֶשר עַ ל
יּורם
ירּנָה( :י) כַאֲ ֶשר ַ
הַ כְ סָ לִ ים וְ אֶ ת הַ יֹתֶ ֶרת עַ ל הַ כָבֵּ ד עַ ל הַ כְ לָיוֹת יְ ִס ֶ
ירם הַ כֹהֵּ ן עַ ל ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה( :יא) וְ אֶ ת עוֹר
ִמשוֹר זֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים וְ ִה ְק ִט ָ
הַ פָ ר וְ אֶ ת כָל בְ ָשר ֹו עַ ל רֹאש ֹו וְ עַ ל כְ ָרעָ יו וְ ִק ְרב ֹו ּופִ ְרש ֹו( :יב) וְ הו ִֹציא
אֶ ת כָל הַ פָ ר אֶ ל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה אֶ ל מָ קוֹם טָ הוֹר אֶ ל ֶשפֶ ְך הַ ֶּד ֶשן וְ ָש ַרף
אֹת ֹו עַ ל עֵּ ִצים בָ אֵּ ש עַ ל ֶשפֶ ְך הַ ֶּד ֶשן יִ ָש ֵּרף :פ
(יג) וְ ִּאם כָּ ל ע ֲַדת יִּ ְש ָּראֵ ל ִּי ְשּגּו וְ נֶעְ לַם ָּדבָּ ר מֵ עֵ ינֵי הַ ָּקהָּ ל וְ עָּ שּו ַאחַ ת
ִּמכָּ ל ִּמצְ וֹת ה’ אֲ ֶשר ֹלא תֵ עָּ ֶשינָּה וְ אָּ ֵשמּו( :יד) וְ נו ְֹדעָ ה הַ חַ טָ את אֲ ֶשר
חָ ְטאּו עָ לֶיהָ וְ ִה ְק ִריבּו הַ ָקהָ ל פַ ר בֶ ן בָ ָקר לְ חַ טָ את וְ הֵּ בִ יאּו אֹת ֹו לִ פְ נֵּי
אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :טו) וְ סָ ְמכּו זִ ְקנֵּי הָ עֵּ ָדה אֶ ת יְ ֵּדיהֶ ם עַ ל רֹאש הַ פָ ר לִ פְ נֵּי ה’
וְ ָשחַ ט אֶ ת הַ פָ ר לִ פְ נֵּי ה’( :טז) וְ הֵּ בִ יא הַ כֹהֵּ ן הַ מָ ִשיחַ ִמ ַּדם הַ פָ ר אֶ ל
אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :יז) וְ טָ בַ ל הַ כֹהֵּ ן ֶא ְצבָ ע ֹו ִמן הַ ָּדם וְ ִהזָ ה ֶשבַ ע פְ עָ ִמים לִ פְ נֵּי
ּומן הַ ָּדם יִ ֵּּתן עַ ל ַק ְרנֹת הַ ִמזְ בֵּ חַ אֲ ֶשר לִ פְ נֵּי ה’
ה’ אֵּ ת פְ ֵּני הַ פָ ֹרכֶת( :יח) ִ
אֲ ֶשר בְ אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד וְ אֵּ ת כָל הַ ָּדם יִ ְשפְֹך אֶ ל יְ סוֹד ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה אֲ ֶשר פֶ תַ ח
אֹהֶ ל מוֹעֵּ ד( :יט) וְ אֵּ ת כָל חֶ לְב ֹו י ִָרים ִממֶ ּנּו וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה( :כ)
וְ עָ ָשה לַפָ ר כַאֲ ֶשר עָ ָשה לְ פַ ר הַ חַ טָ את ֵּכן ַיע ֲֶשה ל ֹו וְ כִ פֶ ר ֲעלֵּהֶ ם הַ כֹהֵּ ן
וְ נ ְִסלַח לָהֶ ם( :כא) וְ הו ִֹציא ֶאת הַ פָ ר אֶ ל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה וְ ָש ַרף אֹת ֹו
כַאֲ ֶשר ָש ַרף אֵּ ת הַ פָ ר הָ ִראשוֹן חַ טַ את הַ ָקהָ ל הּוא :פ
(כב) אֲ ֶשר נ ִָּּשיא יֶחֱ ָּטא וְ עָ ָשה ַאחַ ת ִמכָל ִמ ְצוֹת ה’ אֱ _ֹלהָ יו אֲ ֶשר ֹלא
תֵּ עָ ֶשינָה בִ ְש ָגגָה וְ אָ ֵּשם( :כג) א ֹו הו ַֹדע אֵּ לָיו חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א בָ ּה
וְ הֵּ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָ נ ֹו ְשעִ יר עִ זִ ים זָ כָר ָּת ִמים( :כד) וְ סָ מַ ְך יָד ֹו עַ ל רֹאש
הַ ָשעִ יר וְ ָשחַ ט אֹת ֹו בִ ְמקוֹם אֲ ֶשר יִ ְשחַ ט אֶ ת הָ ֹעלָה לִ פְ נֵּי ה’ חַ טָ את
הּוא( :כה) וְ ל ַָקח הַ כֹהֵּ ן ִמ ַּדם הַ חַ טָ את בְ אֶ ְצבָ ע ֹו וְ נָתַ ן עַ ל ַק ְרנֹת ִמזְ בַ ח
הָ ֹעלָה וְ אֶ ת ָּדמ ֹו יִ ְשפְֹך אֶ ל יְ סוֹד ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה( :כו) וְ אֶ ת כָל חֶ לְ ב ֹו
י ְַק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה כְ חֵּ לֶב זֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן מֵּ חַ טָ את ֹו
וְ נ ְִסלַח ל ֹו :פ
ָארץ בַ ֲעשֹתָ ּה ַאחַ ת ִמ ִמ ְצוֹת
(כז) וְ ִּאם נֶפֶ ש ַאחַ ת ֶּתחֱ ָּטא בִּ ְש ָּגגָּה מֵ עַ ם הָּ ֶ
ה’ אֲ ֶשר ֹלא תֵּ עָ ֶשינָה וְ אָ ֵּשם( :כח) א ֹו הו ַֹדע אֵּ לָיו חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א
ירת עִּ זִּ ים ְּת ִמימָ ה נ ְֵּקבָ ה עַ ל חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א:
וְ הֵּ בִ יא ָק ְרבָ נ ֹו ְשעִּ ַ
(כט) וְ סָ מַ ְך אֶ ת יָד ֹו עַ ל רֹאש הַ חַ טָ את וְ ָשחַ ט אֶ ת הַ חַ טָ את ִב ְמקוֹם
הָ ֹעלָה( :ל) וְ ל ַָקח הַ כֹהֵּ ן ִמ ָּדמָ ּה בְ אֶ ְצבָ ע ֹו וְ נָתַ ן עַ ל ַק ְרנֹת ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה
וְ אֶ ת ָכל ָּדמָ ּה יִ ְשפְֹך אֶ ל יְ סוֹד הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :לא) וְ ֶאת ָכל חֶ לְ בָ ּה י ִָסיר כַאֲ ֶשר
הּוסַ ר חֵּ לֶב מֵּ עַ ל זֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן הַ ִמזְ בֵּ חָ ה לְ ֵּריחַ נִיחֹחַ
לַה’ וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן וְ נ ְִסלַח ל ֹו :פ
(לב) וְ ִאם כֶ בֶ ש יָבִ יא ָק ְרבָ נ ֹו לְ חַ טָ את נ ְֵּקבָ ה ְת ִמימָ ה יְ בִ יאֶ ּנָה( :לג)
וְ סָ מַ ְך ֶאת יָד ֹו עַ ל רֹאש הַ חַ טָ את וְ ָשחַ ט אֹתָ ּה לְ חַ טָ את בִ ְמקוֹם אֲ ֶשר
יִ ְשחַ ט אֶ ת הָ ֹעלָה( :לד) וְ ל ַָקח הַ כֹהֵּ ן ִמ ַּדם הַ חַ טָ את בְ אֶ ְצבָ ע ֹו וְ נָתַ ן עַ ל
ַק ְרנֹת ִמזְ בַ ח הָ ֹעלָה וְ אֶ ת כָל ָּדמָ ּה יִ ְשפְֹך אֶ ל יְ סוֹד הַ ִמזְ בֵּ חַ ( :לה) וְ אֶ ת ָכל
חֶ לְ בָ ּה י ִָסיר כַאֲ ֶשר יּוסַ ר חֵּ לֶב הַ כ ֶֶשב ִמזֶ בַ ח הַ ְשל ִָמים וְ ִה ְק ִטיר הַ כֹהֵּ ן
אֹתָ ם הַ ִמזְ בֵּ חָ ה עַ ל ִא ֵּשי ה’ וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן עַ ל חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א
וְ נ ְִסלַח ל ֹו :פ
ויקרא פרק ה
(א) וְ נֶפֶ ש כִּ י תֶ חֱ ָּטא וְ ָש ְמעָ ה קוֹל ָאלָה וְ הּוא עֵּ ד א ֹו ָרָאה א ֹו י ָָדע ִאם
לוֹא יַגִ יד וְ נ ָָשא ֲעוֹנ ֹו( :ב) א ֹו נֶפֶ ש אֲ ֶשר ִּתגַע בְ כָל ָּדבָ ר טָ ֵּמא א ֹו בְ נִבְ לַת
חַ יָה ְטמֵּ ָאה א ֹו בְ נִבְ לַת בְ הֵּ מָ ה ְטמֵּ ָאה א ֹו בְ נִבְ לַת ֶש ֶרץ טָ מֵּ א וְ נֶעְ לַם ִממֶ ּנּו
ָאדם לְ כֹל טֻ ְמָאת ֹו אֲ ֶשר
וְ הּוא טָ מֵּ א וְ אָ ֵּשם( :ג) א ֹו כִ י יִ גַע בְ טֻ ְמַאת ָ
יִ ְטמָ א בָ ּה וְ נֶעְ לַם ִממֶ ּנּו וְ הּוא י ַָדע וְ אָ ֵּשם( :ד) א ֹו נֶפֶ ש כִ י ִת ָשבַ ע לְ בַ טֵּ א
ָאדם בִ ְשבֻעָ ה וְ נֶעְ לַם
יטיב לְ כֹל אֲ ֶשר יְ בַ טֵּ א הָ ָ
בִ ְשפָ תַ יִ ם לְ הָ ַרע א ֹו לְ הֵּ ִ
ִממֶ ּנּו וְ הּוא י ַָדע וְ אָ ֵּשם לְ ַאחַ ת מֵּ אֵּ לֶה( :ה) וְ הָ יָה כִ י י ְֶא ַשם לְ ַאחַ ת
מֵּ אֵּ לֶה וְ ִה ְתוַ ָּדה אֲ ֶשר חָ טָ א עָ לֶיהָ ( :ו) וְ הֵּ בִ יא אֶ ת אֲ ָשמ ֹו לַה’ עַל
ירת עִ זִ ים לְחַ טָ את
חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א ְנ ֵּקבָ ה ִמן הַ ּצֹאן כִ ְשבָ ה א ֹו ְשעִ ַ
וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן מֵּ חַ טָ את ֹו( :ז) וְ ִאם ֹלא תַ גִ יעַ יָד ֹו ֵּּדי ֶשה וְ הֵּ בִ יא אֶ ת
אֲ ָשמ ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א ְש ֵּּתי ת ִֹרים א ֹו ְשנֵּי בְ נֵּי י ֹונָה לַה’ אֶ חָ ד לְ חַ טָ את וְ אֶ חָ ד
לְ ֹעלָה( :ח) וְ הֵּ בִ יא אֹתָ ם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן וְ ִה ְק ִריב אֶ ת אֲ ֶשר לַחַ טָ את ִראש ֹונָה
ּומָ לַק אֶ ת רֹאש ֹו ִממּול עָ ְרפ ֹו וְ ֹלא יַבְ ִּדיל( :ט) וְ ִהזָ ה ִמ ַּדם הַ חַ ָטאת עַ ל
ִקיר הַ ִמזְ בֵּ חַ וְ הַ ּנ ְִשָאר בַ ָּדם יִ מָ צֵּ ה אֶ ל יְ סוֹד הַ ִמזְ בֵּ חַ חַ טָ את הּוא( :י)
וְ אֶ ת הַ ֵּשנִי ַיע ֲֶשה ֹעלָה כ ִַמ ְשפָ ט וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן מֵּ חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א
וְ נ ְִסלַח ל ֹו :ס
(יא) וְ ִאם ֹלא תַ ִשיג יָד ֹו לִ ְש ֵּּתי ת ִֹרים א ֹו לִ ְשנֵּי בְ נֵּי י ֹונָה וְ הֵּ בִ יא אֶ ת
סלֶת לְ חַ טָ את ֹלא י ִָשים עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן
ָק ְרבָ נ ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א ע ֲִש ִירת הָ אֵּ פָ ה ֹ
וְ ֹלא יִ ֵּּתן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה כִ י חַ טָ את ִהיא( :יב) וֶ הֱ בִ יאָ ּה אֶ ל הַ כֹהֵּ ן וְ ָקמַ ץ
הַ כֹהֵּ ן ִממֶ ּנָה ְמלוֹא קֻ ְמצ ֹו אֶ ת ַאזְ כ ָָרתָ ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִמזְ בֵּ חָ ה עַ ל ִא ֵּשי ה’
חַ טָ את ִהוא( :יג) וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן עַ ל חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר חָ טָ א מֵּ ַאחַ ת
מֵּ אֵּ לֶה וְ נ ְִסלַח ל ֹו וְ הָ יְ תָ ה ַלכֹהֵּ ן כ ִַמנְחָ ה :ס
(יד) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :טו) נֶפֶ ש כִּ י ִּת ְמעֹל מַ עַ ל וְ חָּ ְטָאה
בִּ ְש ָּגגָּה ִמ ָק ְד ֵּשי ה’ וְ הֵּ בִ יא אֶ ת אֲ ָשמ ֹו לַה’ ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְבעֶ ְרכְ ָך
כֶסֶ ף ְש ָקלִ ים בְ ֶש ֶקל הַ ק ֶֹדש לְ ָא ָשם( :טז) וְ אֵּ ת אֲ ֶשר חָ ָטא ִמן הַ ק ֶֹדש
ישת ֹו יוֹסֵּ ף עָ לָיו וְ נָתַ ן אֹת ֹו ַלכֹהֵּ ן וְ הַ כֹהֵּ ן יְ כַפֵּ ר עָ לָיו בְ אֵּ יל
יְ ַשלֵּם וְ אֶ ת חֲ ִמ ִ
הָ אָ ָשם וְ נ ְִסלַח ל ֹו :פ
(יז) וְ ִּאם נֶפֶ ש כִּ י תֶ חֱ ָּטא וְ עָּ ְשתָּ ה ַאחַ ת ִּמכָּ ל ִּמצְ וֹת ה’ אֲ ֶשר ֹלא
תֵ עָּ ֶשינָּה וְ ֹלא י ַָּדע וְ אָּ ֵשם וְ נ ָָּּשא ֲעוֹנוֹ( :יח) וְ הֵּ בִ יא ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן
בְ עֶ ְרכְ ָך לְ אָ ָשם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן עַ ל ִשגְ גָת ֹו אֲ ֶשר ָשגָג וְ הּוא ֹלא
י ַָדע וְ נ ְִסלַח ל ֹו( :יט) אָ ָשם הּוא אָ שֹם אָ ַשם לַה’ :פ
(כ) וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשה לֵּאמֹר( :כא) נֶפֶ ש כִּ י תֶ חֱ ָּטא ּומָּ ֲעלָּה מַ עַ ל בַ ה’
וְ כִּ חֵ ש בַ ע ֲִּמיתוֹ בְ פִ ָקדוֹן א ֹו בִ ְתשּומֶ ת יָד א ֹו בְ גָזֵּ ל א ֹו עָ ַשק אֶ ת ע ֲִמית ֹו:
(כב) א ֹו מָ צָ א אֲ בֵּ ָדה וְ כִ חֶ ש בָ ּה וְ נ ְִשבַ ע עַ ל ָש ֶקר עַ ל ַאחַ ת ִמכֹל אֲ ֶשר
ָאדם לַחֲ טֹא בָ הֵּ ּנָה( :כג) וְ הָ יָה כִ י יֶחֱ טָ א וְ אָ ֵּשם וְ הֵּ ִשיב אֶ ת
ַיע ֲֶשה הָ ָ
הַ גְ זֵּ לָה אֲ ֶשר גָזָ ל א ֹו ֶאת הָ ע ֶֹשק אֲ ֶשר עָ ָשק א ֹו אֶ ת הַ פִ ָקדוֹן אֲ ֶשר הָ פְ ַקד
ִאּת ֹו א ֹו ֶאת הָ אֲ בֵּ ָדה אֲ ֶשר מָ צָ א( :כד) א ֹו ִמכֹל אֲ ֶשר יִ ָשבַ ע עָ לָיו ל ֶַש ֶקר
וְ ִשלַם אֹת ֹו בְ רֹאש ֹו וַ חֲ ִמ ִשתָ יו יֹסֵּ ף עָ לָיו לַאֲ ֶשר הּוא ל ֹו יִ ְּתנֶּנּו בְ יוֹם
אַ ְשמָ ת ֹו( :כה) וְ אֶ ת אֲ ָשמ ֹו י ִָביא לַה’ ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן בְ עֶ ְרכְ ָך
לְ אָ ָשם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן( :כו) וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן לִפְ נֵּי ה’ וְ נ ְִסלַח ל ֹו עַ ל ַאחַ ת
ִמכֹל אֲ ֶשר ַיע ֲֶשה לְ אַ ְשמָ ה בָ ּה :פ

