
  ו פרק ויקרא
ר( א) יו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצו( ב:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ נָּ  ֹזאת לֵּאֹמר בָּ

ֹעלָּה ּתוַֹרת חַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא הָּ  ַהֹבֶקר ַעד ַהַלְיָלה ָכל ַהִמְזבֵּ
ש חַ  ְואֵּ ן ְוָלַבש( ג:  )בוֹ  ּתּוַקד ַהִמְזבֵּ יּו ַבד ִמּדוֹ  ַהֹכהֵּ  ַעל ִיְלַבש ַבד ִמְכְנסֵּ

ִרים ְבָשרוֹ  ש ֹּתאַכל ֲאֶשר ַהֶּדֶשן ֶאת ְוהֵּ חַ  ַעל ָהֹעָלה ֶאת ָהאֵּ  ְוָשמוֹ  ַהִמְזבֵּ
ֶצל חַ  אֵּ ִרים ְבָגִדים ְוָלַבש ְבָגָדיו ֶאת ּוָפַשט( ד:  )ַהִמְזבֵּ  ֶאת ְוהֹוִציא ֲאחֵּ

ש( ה:  )הֹורטָ  ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהֶּדֶשן חַ  ַעל ְוָהאֵּ  ּתּוַקד ַהִמְזבֵּ
ר ִתְכֶבה ֹלא בוֹ  ן ָעֶליהָ  ּוִבעֵּ ִצים ַהֹכהֵּ  ָהֹעָלה ָעֶליהָ  ְוָעַרְך ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר עֵּ

י ָעֶליהָ  ְוִהְקִטיר ש( ו:  )ַהְשָלִמים ֶחְלבֵּ חַ  ַעל ּתּוַקד ָּתִמיד אֵּ  ֹלא ַהִמְזבֵּ
 ס: ִתְכֶבה

ה תּתוַֹר  ְוֹזאת( ז) ְנחָּ ב ַהמִּ חַ  ְפנֵּי ֶאל’ ה ִלְפנֵּי ַאֲהֹרן ְבנֵּי ֹאָתּה ַהְקרֵּ :  ַהִמְזבֵּ
ִרים( ח) ת ּוִמַשְמָנּה ַהִמְנָחה ִמֹסֶלת ְבֻקְמצוֹ  ִמֶמּנּו ְוהֵּ  ֲאֶשר ַהְלֹבָנה ָכל ְואֵּ

חַ  ְוִהְקִטיר ַהִמְנָחה ַעל יחַ  ַהִמְזבֵּ  ְוַהּנֹוֶתֶרת (ט’:  )ַלה ַאְזָכָרָתּה ִניֹחחַ  רֵּ
ל ַמּצֹות ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹיאְכלּו ִמֶמָּנה ָאכֵּ ד ֹאֶהל ַבֲחַצר ָקֹדש ְבָמקֹום ּתֵּ  מֹועֵּ

ָאֶפה ֹלא( י:  )ֹיאְכלּוהָ  ץ תֵּ ִאָשי ֹאָתּה ָנַתִּתי ֶחְלָקם ָחמֵּ  ָקָדִשים ֹקֶדש מֵּ
י ָזָכר ָכל( יא:  )ְוָכָאָשם ַכַחָטאת ִהוא  עֹוָלם ָחק אֲכֶלָּנהיֹ  ַאֲהֹרן ִבְבנֵּ

יֶכם י ְלֹדֹרתֵּ ִאשֵּ  פ: ִיְקָּדש ָבֶהם ִיַגע ֲאֶשר ֹכל’ ה מֵּ
ר( יב)  ַיְקִריבּו ֲאֶשר ּוָבָניו ַאֲהֹרן ָקְרַבן ֶזה( יג:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ

ָפה ֲעִשיִרת ֹאתוֹ  ִהָמַשח ְביֹום’ ַלה ה ֹסֶלת ָהאֵּ ְנחָּ  ָתּהַמֲחִצי ָּתִמיד מִּ
ָעֶשה ַבֶשֶמן ַמֲחַבת ַעל( יד:  )ָבָעֶרב ּוַמֲחִציָתּה ַבֹבֶקר  ְּתִביֶאָּנה ֻמְרֶבֶכת ּתֵּ
י יחַ  ַּתְקִריב ִפִּתים ִמְנַחת ֻּתִפינֵּ ן( טו’:  )ַלה ִניֹחחַ  רֵּ  ַּתְחָּתיו ַהָמִשיחַ  ְוַהֹכהֵּ
ן ִמְנַחת ְוָכל( טז:  )רָּתְקטָ  ָכִליל’ ַלה עֹוָלם ָחק ֹאָתּה ַיֲעֶשה ִמָבָניו  ֹכהֵּ
ל ֹלא ִּתְהֶיה ָכִליל ָאכֵּ  פ: תֵּ

ר( יז) ר( יח:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ  ֵלאֹמר ָבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדבֵּ
את ּתוַֹרת ֹזאת ט ֲאֶשר ִבְמקֹום ַהַחטָּ ט ָהֹעָלה ִּתָשחֵּ  ִלְפנֵּי ַהַחָטאת ִּתָשחֵּ

ן( יט:  )ִהוא ָקָדִשים ֹקֶדש’ ה א ַהֹכהֵּ  ְבָמקֹום ֹיאֲכֶלָּנה ֹאָתּה ַהְמַחטֵּ
ל ָקֹדש ָאכֵּ ד ֹאֶהל ַבֲחַצר ּתֵּ  ַוֲאֶשר ִיְקָּדש ִבְבָשָרּה ִיַגע ֲאֶשר ֹכל( כ:  )מֹועֵּ
ס ָעֶליהָ  ִיֶזה ֲאֶשר ַהֶבֶגד ַעל ִמָּדָמּה ִיֶזה  ּוְכִלי( כא:  )ָקֹדש ְבָמקֹום ְּתַכבֵּ

ר בוֹ  ְּתֻבַשל ֲאֶשר ֶחֶרש :  ַבָמִים ְוֻשַטף ּוֹמַרק ֻבָשָלה ְנֹחֶשת ִבְכִלי ְוִאם ִיָשבֵּ
 ַחָטאת ְוָכל( כג:  )ִהוא ָקָדִשים ֹקֶדש ֹאָתּה ֹיאַכל ַבֹכֲהִנים ָזָכר ָכל( כב)

ד ֹאֶהל ֶאל ִמָּדָמּה יּוָבא ֲאֶשר ר מֹועֵּ ָאכֵּ  ֹלא ַבֹקֶדש ְלַכפֵּ ש לתֵּ ף ָבאֵּ : ִּתָשרֵּ
 פ

  ז פרק ויקרא
ם ּתוַֹרת ְוֹזאת( א) שָּ אָּ  ִיְשֲחטּו ֲאֶשר ִבְמקֹום( ב:  )הּוא ָקָדִשים ֹקֶדש הָּ

חַ  ַעל ִיְזֹרק ָּדמוֹ  ְוֶאת ָהָאָשם ֶאת ִיְשֲחטּו ָהֹעָלה ֶאת ( ג:  )ָסִביב ַהִמְזבֵּ
ת ת ִמֶמּנּו ַיְקִריב ֶחְלבוֹ  ָכל ְואֵּ ֶלב ְוֶאת ָיהָהַאלְ  אֵּ :  ַהֶקֶרב ֶאת ַהְמַכֶסה ַהחֵּ

ת( ד) י ְואֵּ ֶלב ְוֶאת ַהְכָלֹית ְשּתֵּ יֶהן ֲאֶשר ַהחֵּ  ְוֶאת ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ֲעלֵּ
ד ַעל ַהֹיֶתֶרת ן ֹאָתם ְוִהְקִטיר( ה:  )ְיִסיֶרָּנה ַהְכָלֹית ַעל ַהָכבֵּ  ַהֹכהֵּ

ָחה  ְבָמקֹום ֹיאְכֶלּנּו ַבֹכֲהִנים ָזָכר ָכל( ו) : הּוא ָאָשם’ ַלה ִאֶשה ַהִמְזבֵּ
ל ָקדֹוש  ָלֶהם ַאַחת ּתֹוָרה ָכָאָשם ַכַחָטאת( ז:  )הּוא ָקָדִשים ֹקֶדש יֵָּאכֵּ
ן ן( ח:  )ִיְהֶיה לוֹ  בוֹ  ְיַכֶפר ֲאֶשר ַהֹכהֵּ  עֹור ִאיש ֹעַלת ֶאת ַהַמְקִריב ְוַהֹכהֵּ
ןַלכֹ  ִהְקִריב ֲאֶשר ָהֹעָלה ָאֶפה ֲאֶשר ִמְנָחה ְוָכל( ט:  )ִיְהֶיה לוֹ  הֵּ  ַבַּתּנּור ּתֵּ

ן ַמֲחַבת ְוַעל ַבַמְרֶחֶשת ַנֲעָשה ְוָכל  ְוָכל( י:  )ִתְהֶיה לוֹ  ֹאָתּה ַהַמְקִריב ַלֹכהֵּ
ָבה ַבֶשֶמן ְבלּוָלה ִמְנָחה י ְלָכל ַוֲחרֵּ  פ: ְכָאִחיו ִאיש ִּתְהֶיה ַאֲהֹרן ְבנֵּ

ים ֶזַבח ּתוַֹרת תְוֹזא( יא)  ּתֹוָדה ַעל ִאם( יב’:  )ַלה ַיְקִריב ֲאֶשר ַהְשלָּמִּ
י ַבֶשֶמן ְבלּוֹלת ַמּצֹות ַחלֹות ַהּתֹוָדה ֶזַבח ַעל ְוִהְקִריב ַיְקִריֶבּנּו  ּוְרִקיקֵּ

 תַחֹּל ַעל( יג:  )ַבָשֶמן ְבלּוֹלת ַחֹּלת ֻמְרֶבֶכת ְוֹסֶלת ַבָשֶמן ְמֻשִחים ַמּצֹות
ץ ֶלֶחם  ִמֶמּנּו ְוִהְקִריב( יד:  )ְשָלָמיו ּתֹוַדת ֶזַבח ַעל ָקְרָבנוֹ  ַיְקִריב ָחמֵּ
ן’ ַלה ְּתרּוָמה ָקְרָבן ִמָכל ֶאָחד ק ַלֹכהֵּ :  ִיְהֶיה לוֹ  ַהְשָלִמים ַּדם ֶאת ַהֹזרֵּ

ל ָקְרָבנוֹ  ְביֹום ְשָלָמיו ּתֹוַדת ֶזַבח ּוְבַשר( טו)  ַעד ִמֶמּנּו יחַ ַיּנִ  ֹלא יֵָּאכֵּ
 ִזְבחוֹ  ֶאת ַהְקִריבוֹ  ְביֹום ָקְרָבנוֹ  ֶזַבח ְנָדָבה אוֹ  ֶנֶדר ְוִאם( טז:  )ֹבֶקר

ל ל ִמֶמּנּו ְוַהּנֹוָתר ּוִמָמֳחָרת יֵָּאכֵּ  ַביֹום ַהָזַבח ִמְבַשר ְוַהּנֹוָתר( יז:  )יֵָּאכֵּ
ש ַהְשִליִשי ף ָבאֵּ ָאֹכל ְוִאם( יח:  )ִיָשרֵּ ל הֵּ  ַביֹום ְשָלָמיו ֶזַבח ִמְבַשר יֵָּאכֵּ
ָרֶצה ֹלא ַהְשִליִשי ב ֹלא ֹאתוֹ  ַהַמְקִריב יֵּ ָחשֵּ  ְוַהֶּנֶפש ִיְהֶיה ִפגּול לוֹ  יֵּ
א ְבָכל ִיַגע ֲאֶשר ְוַהָבָשר( יט:  )ִּתָשא ֲעֹוָנּה ִמֶמּנּו ָהֹאֶכֶלת ל ֹלא ָטמֵּ  יֵָּאכֵּ

ש ף ָבאֵּ  ָבָשר ֹּתאַכל ֲאֶשר ְוַהֶּנֶפש( כ:  )ָבָשר ֹיאַכל ָטהֹור ָכל רְוַהָבשָ  ִיָשרֵּ
ַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה ָעָליו ְוֻטְמָאתוֹ ’ ַלה ֲאֶשר ַהְשָלִמים ִמֶזַבח :  מֵּ

א ְבָכל ִתַגע ִכי ְוֶנֶפש( כא) ָמה אוֹ  ָאָדם ְבֻטְמַאת ָטמֵּ ָאה ִבְבהֵּ  ְבָכל אוֹ  ְטמֵּ
א ֶשֶקץ  ַהִהוא ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה’ ַלה ֲאֶשר ַהְשָלִמים ֶזַבח ִמְבַשר ְוָאַכל ָטמֵּ

ַעֶמיהָ   פ: מֵּ
ר( כב) ר( כג:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ַּדבֵּ  ָכל לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ

ֶלב ז ְוֶכֶשב שֹור חֵּ לּו ֹלא ָועֵּ ֶלב( כד:  )ֹתאכֵּ ָלה ְוחֵּ ֶלבוְ  ְנבֵּ ָפה חֵּ ָעֶשה ְטרֵּ  יֵּ
ל ָכל ִכי( כה:  )ֹתאְכלֻהּו ֹלא ְוָאֹכל ְמָלאָכה ְלָכל ֶלב ֹאכֵּ ָמה ִמן חֵּ  ַהְבהֵּ

ַעֶמיהָ  ָהֹאֶכֶלת ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה’ ַלה ִאֶשה ִמֶמָּנה ַיְקִריב ֲאֶשר  ְוָכל( כו:  )מֵּ
יֶכם ְבֹכל ֹתאְכלּו ֹלא ָּדם  ֲאֶשר ֶנֶפש ָכל( כז:  )ָמהְוַלְבהֵּ  ָלעֹוף מֹוְשֹבתֵּ

ַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפש ְוִנְכְרָתה ָּדם ָכל ֹּתאַכל  פ: מֵּ
ר( כח) ר( כט:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ַּדבֵּ  לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ

( ל:  )ְשָלָמיו ִמֶזַבח’ ַלה ָקְרָבנוֹ  ֶאת ָיִביא’ ַלה ְשָלָמיו ֶזַבח ֶאת ַהַמְקִריב
ת ְּתִביֶאיָנה ָיָדיו י אֵּ ֶלב ֶאת’ ה ִאשֵּ ת ְיִביֶאּנּו ֶהָחֶזה ַעל ַהחֵּ  ֶהָחֶזה אֵּ

י ְּתנּוָפה ֹאתוֹ  ְלָהִניף ן ְוִהְקִטיר( לא’:  )ה ִלְפנֵּ ֶלב ֶאת ַהֹכהֵּ ָחה ַהחֵּ  ַהִמְזבֵּ
ת( לב:  )ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ֶהָחֶזה ְוָהָיה ן רּוָמהְת  ִּתְּתנּו ַהָיִמין שֹוק ְואֵּ  ַלֹכהֵּ

י יֶכם ִמִזְבחֵּ ֶלב ְוֶאת ַהְשָלִמים ַּדם ֶאת ַהַמְקִריב( לג:  )ַשְלמֵּ י ַהחֵּ  ִמְבנֵּ
ה ֶאת ִכי( לד:  )ְלָמָנה ַהָיִמין שֹוק ִתְהֶיה לוֹ  ַאֲהֹרן ת ַהְּתנּוָפה ֲחזֵּ  שֹוק ְואֵּ

ת ָלַקְחִּתי ַהְּתרּוָמה אֵּ ל ְבנֵּי מֵּ י ִיְשָראֵּ יֶהםַשלְ  ִמִזְבחֵּ ן מֵּ  ְלַאֲהֹרן ֹאָתם ָוֶאּתֵּ
ן ת עֹוָלם ְלָחק ּוְלָבָניו ַהֹכהֵּ אֵּ ל ְבנֵּי מֵּ  ַאֲהֹרן ִמְשַחת ֹזאת( לה:  )ִיְשָראֵּ

י ָבָניו ּוִמְשַחת ִאשֵּ ן ֹאָתם ִהְקִריב ְביֹום’ ה מֵּ  ִצָּוה ֲאֶשר( לו’:  )ַלה ְלַכהֵּ
ת’ ה ת ֹאָתם ָמְשחוֹ  ְביֹום ָלֶהם ָלתֵּ אֵּ ל יְבנֵּ  מֵּ :  ְלֹדֹרָתם עֹוָלם ֻחַקת ִיְשָראֵּ
ה ֹזאת( לז) ֹעלָּה ַהּתוֹרָּ ה לָּ ְנחָּ את ַלמִּ ם ְוַלַחטָּ שָּ ים ְולָּאָּ ּלּואִּ  ּוְלֶזַבח ְוַלמִּ

ים ּוָּה ֶשראֲ ( לח:  )ַהְשלָּמִּ י ְבַהר ֹמֶשה ֶאת’ ה צִּ ינָּ  ְבֵני ֶאת ַצּוֹתוֹ  ְביוֹם סִּ
ֵאל ְשרָּ יב יִּ ְרְבֵניהֶ  ֶאת ְלַהְקרִּ ְדַבר’ ַלה םקָּ י ְבמִּ ינָּ  פ: סִּ
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ר ֹמֶשה ֶאל ַוִיְקָרא( א) ָליו’ ה ַוְיַדבֵּ  ֶאל ַדֵבר( ב:  )ֵלאֹמר מוֵֹעד ֵמֹאֶהל אֵּ

ֵאל ְבֵני ְשרָּ ֶהם ְוָאַמְרָּת  יִּ ָמה ִמן’ ַלה ָקְרָבן ִמֶכם ַיְקִריב ִכי ָאָדם ֲאלֵּ  ַהְבהֵּ
ם( ג:  )ָקְרַבְנֶכם ֶאת ִריבּוַּתְק  ַהֹּצאן ּוִמן ַהָבָקר ִמן נוֹ  ֹעלָּה אִּ ְרבָּ ן קָּ  מִּ

ר קָּ ד ֹאֶהל ֶפַתח ֶאל ַיְקִריֶבּנּו ָּתִמים ָזָכר ַהבָּ  ִלְפנֵּי ִלְרֹצנוֹ  ֹאתוֹ  ַיְקִריב מֹועֵּ
ר לוֹ  ְוִנְרָצה ָהֹעָלה ֹראש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמְך( ד’:  )ה  ֶאת ְוָשַחט( ה:  )ָעָליו ְלַכפֵּ
 ֶאת ְוָזְרקּו ַהָּדם ֶאת ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ְבנֵּי ְוִהְקִריבּו’ ה ְפנֵּילִ  ַהָבָקר ֶבן

חַ  ַעל ַהָּדם ד ֹאֶהל ֶפַתח ֲאֶשר ָסִביב ַהִמְזבֵּ  ָהֹעָלה ֶאת ְוִהְפִשיט( ו:  )מֹועֵּ
י ְוָנְתנּו( ז:  )ִלְנָתֶחיהָ  ֹאָתּה ְוִנַּתח ן ַאֲהֹרן ְבנֵּ ש ַהֹכהֵּ חַ  ַעל אֵּ  ְרכּוְועָ  ַהִמְזבֵּ
ִצים ש ַעל עֵּ י ְוָעְרכּו( ח:  )ָהאֵּ ת ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ְבנֵּ  ָהֹראש ֶאת ַהְּנָתִחים אֵּ
ִצים ַעל ַהָפֶדר ְוֶאת ש ַעל ֲאֶשר ָהעֵּ חַ  ַעל ֲאֶשר ָהאֵּ  ְוִקְרבוֹ ( ט:  )ַהִמְזבֵּ

ן ְוִהְקִטיר ַבָמִים ִיְרַחץ ּוְכָרָעיו ָחה ַהֹכל ֶאת ַהֹכהֵּ ה ֹעָלה ַהִמְזבֵּ יחַ  ִאשֵּ  רֵּ
 ס’: ַלה ִניחֹוחַ 

ם( י) ן ְואִּ  ָּתִמים ָזָכר ְלֹעָלה ָהִעִזים ִמן אוֹ  ַהְכָשִבים ִמן ָקְרָבנוֹ  ַהֹצאן מִּ
חַ  ֶיֶרְך ַעל ֹאתוֹ  ְוָשַחט( יא:  )ַיְקִריֶבּנּו י ָצֹפָנה ַהִמְזבֵּ י ְוָזְרקּו’ ה ִלְפנֵּ  ְבנֵּ

חַ  לעַ  ָּדמוֹ  ֶאת ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן  ְוֶאת ִלְנָתָחיו ֹאתוֹ  ְוִנַּתח( יב:  )ָסִביב ַהִמְזבֵּ
ן ְוָעַרְך ִפְדרוֹ  ְוֶאת ֹראשוֹ  ִצים ַעל ֹאָתם ַהֹכהֵּ ש ַעל ֲאֶשר ָהעֵּ  ַעל ֲאֶשר ָהאֵּ

חַ  ן ְוִהְקִריב ַבָמִים ִיְרַחץ ְוַהְכָרַעִים ְוַהֶקֶרב( יג:  )ַהִמְזבֵּ  ַהֹכל ֶאת ַהֹכהֵּ
ָחה ְוִהְקִטיר ה הּוא ֹעָלה ַהִמְזבֵּ יחַ  ִאשֵּ  פ’: ַלה ִניֹחחַ  רֵּ

ם( יד) ן ְואִּ עוֹף מִּ י ִמן אוֹ  ַהֹּתִרים ִמן ְוִהְקִריב’ ַלה ָקְרָבנוֹ  ֹעָלה הָּ  ְבנֵּ
ן ְוִהְקִריבוֹ ( טו:  )ָקְרָבנוֹ  ֶאת ַהיֹוָנה חַ  ֶאל ַהֹכהֵּ  ֹראשוֹ  ֶאת ּוָמַלק ַהִמְזבֵּ

ָחה ְוִהְקִטיר חַ  ִקיר ַעל ָדמוֹ  ְוִנְמָצה ַהִמְזבֵּ ִסיר( טז:  )ַהִמְזבֵּ  ֶאת ְוהֵּ
ֶצל ֹאָתּה ְוִהְשִליְך ְבֹנָצָתּה ֻמְרָאתוֹ  חַ  אֵּ ְדָמה ַהִמְזבֵּ :  ַהָּדֶשן ְמקֹום ֶאל קֵּ

ן ֹאתוֹ  ְוִהְקִטיר ַיְבִּדיל ֹלא ִבְכָנָפיו ֹאתוֹ  ְוִשַסע( יז) ָחה ַהֹכהֵּ  ַעל ַהִמְזבֵּ
ִצים ש ַעל ֲאֶשר ָהעֵּ ה הּוא ֹעָלה ָהאֵּ יחַ  ִאשֵּ  ס’: ַלה ִניֹחחַ  רֵּ
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י ְוֶנֶפש( א) יב כִּ ְרַבן ַתְקרִּ ה קָּ ְנחָּ  ָעֶליהָ  ְוָיַצק ָקְרָבנוֹ  ִיְהֶיה ֹסֶלת ’ַלה מִּ
י ֶאל ֶוֱהִביָאּה( ב:  )ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ְוָנַתן ֶשֶמן  ִמָשם ְוָקַמץ ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ְבנֵּ
ן ְוִהְקִטיר ְלֹבָנָתּה ָכל ַעל ּוִמַשְמָנּה ִמָסְלָּתּה ֻקְמצוֹ  ְמֹלא  ֶאת ַהֹכהֵּ

ָחה ַאְזָכָרָתּה ה ַהִמְזבֵּ יחַ  ִאשֵּ  ַהִמְנָחה ִמן ְוַהּנֹוֶתֶרת( ג’:  )ַלה ִניֹחחַ  רֵּ
י ָקָדִשים ֹקֶדש ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ִאשֵּ  ס’: ה מֵּ

נְ  ָקְרַבן ַתְקִרב ְוִכי( ד) המִּ  ַבֶשֶמן ְבלּוֹלת ַמֹּצת ַחלֹות ֹסֶלת ַתּנּור ַמֲאֵפה חָּ
י  ס: ַבָשֶמן ְמֻשִחים ַמּצֹות ּוְרִקיקֵּ

ה ְוִאם( ה) ְנחָּ ( ו:  )ִתְהֶיה ַמָּצה ַבֶשֶמן ְבלּוָלה ֹסֶלת ָקְרָבֶנָך ַהַמֲחַבת ַעל מִּ
 ס: ִהוא ִמְנָחה ָשֶמן ָעֶליהָ  ְוָיַצְקָּת  ִפִּתים ֹאָתּה ָפתֹות

ְנַחת ְוִאם( ז) ָעֶשה ַבֶשֶמן ֹסֶלת ָקְרָבֶנָך ַמְרֶחֶשת מִּ אתָ ( ח:  )ּתֵּ בֵּ  ֶאת ְוהֵּ
ָעֶשה ֲאֶשר ַהִמְנָחה ֶלה יֵּ אֵּ ן ֶאל ְוִהְקִריָבּה’ ַלה מֵּ  ֶאל ְוִהִגיָשּה ַהֹכהֵּ
חַ  ִרים( ט:  )ַהִמְזבֵּ ן ְוהֵּ ָחה ְקִטירְוִה  ַאְזָכָרָתּה ֶאת ַהִמְנָחה ִמן ַהֹכהֵּ  ַהִמְזבֵּ

ה יחַ  ִאשֵּ  ֹקֶדש ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ַהִמְנָחה ִמן ְוַהּנֹוֶתֶרת( י’:  )ַלה ִניֹחחַ  רֵּ
י ָקָדִשים ִאשֵּ ָעֶשה ֹלא’ ַלה ַּתְקִריבּו ֲאֶשר ַהִמְנָחה ָכל( יא’:  )ה מֵּ ץ תֵּ  ָחמֵּ

אִשית ָקְרַבן( יב’:  )ַלה ֶשהִא  ִמֶמּנּו ַתְקִטירּו ֹלא ְּדַבש ְוָכל ְשֹאר ָכל ִכי  רֵּ
חַ  ְוֶאל’ ַלה ֹאָתם ַּתְקִריבּו יחַ  ַיֲעלּו ֹלא ַהִמְזבֵּ  ָקְרַבן ְוָכל( יג:  )ִניֹחחַ  ְלרֵּ
ַעל ֱאֹלֶהיָך ְבִרית ֶמַלח ַתְשִבית ְוֹלא ִּתְמָלח ַבֶמַלח ִמְנָחְתָך  ַעל ִמְנָחֶתָך מֵּ

 ס: ֶמַלח ַּתְקִריב ָקְרָבְנָך ָכל
ְנַחת ַּתְקִריב ְוִאם( יד) ים מִּ כּורִּ ש ָקלּוי ָאִביב’ ַלה בִּ  ַכְרֶמל ֶגֶרש ָבאֵּ

ת ַּתְקִריב  ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ְוַשְמָּת  ֶשֶמן ָעֶליהָ  ְוָנַתָּת ( טו:  )ִבכּוֶריָך ִמְנַחת אֵּ
ן ְוִהְקִטיר( טז:  )ִהוא ִמְנָחה  ָכל ַעל ְמָנּהּוִמשַ  ִמִגְרָשּה ַאְזָכָרָתּה ֶאת ַהֹכהֵּ

 פ’: ַלה ִאֶשה ְלֹבָנָתּה
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ם( א) ים ֶזַבח ְואִּ נוֹ  ְשלָּמִּ ְרבָּ ר ִמן ִאם קָּ קָּ  ִאם ָזָכר ִאם ַמְקִריב הּוא ַהבָּ
ָבה י ַיְקִריֶבּנּו ָּתִמים ְנקֵּ  ּוְשָחטוֹ  ָקְרָבנוֹ  ֹראש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמְך( ב’:  )ה ִלְפנֵּ
ד ֹאֶהל ֶפַתח י ָזְרקּווְ  מֹועֵּ חַ  ַעל ַהָּדם ֶאת ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ְבנֵּ :  ָסִביב ַהִמְזבֵּ

ֶלב ֶאת’ ַלה ִאֶשה ַהְשָלִמים ִמֶזַבח ְוִהְקִריב( ג)  ַהֶקֶרב ֶאת ַהְמַכֶסה ַהחֵּ
ת ֶלב ָכל ְואֵּ ת( ד:  )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהחֵּ י ְואֵּ ֶלב ְוֶאת ַהְכָלֹית ְשּתֵּ  ֲאֶשר ַהחֵּ
ד ַעל ַהֹיֶתֶרת ְוֶאת ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ןֲעלֵּהֶ  :  ְיִסיֶרָּנה ַהְכָליֹות ַעל ַהָכבֵּ

ָחה ַאֲהֹרן ְבנֵּי ֹאתוֹ  ְוִהְקִטירּו( ה) ִצים ַעל ֲאֶשר ָהֹעָלה ַעל ַהִמְזבֵּ  ֲאֶשר ָהעֵּ
ש ַעל ה ָהאֵּ יחַ  ִאשֵּ  פ’: ַלה ִניֹחחַ  רֵּ

ָבה אוֹ  ָזָכר’ ַלה ְשָלִמים ְלֶזַבח ָקְרָבנוֹ  ַהֹצאן ִמן ְוִאם( ו)  ָּתִמים ְנקֵּ
’:  ה ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוִהְקִריב ָקְרָבנוֹ  ֶאת ַמְקִריב הּוא ֶכֶשב ִאם( ז:  )ַיְקִריֶבּנּו

ד ֹאֶהל ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוָשַחט ָקְרָבנוֹ  ֹראש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמְך( ח)  ְוָזְרקּו מֹועֵּ
י חַ ַהִמ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ְבנֵּ  ַהְשָלִמים ִמֶזַבח ְוִהְקִריב( ט:  )ָסִביב ְזבֵּ

ֶלב ְוֶאת ְיִסיֶרָּנה ֶהָעֶצה ְלֻעַמת ְתִמיָמה ָהַאְלָיה ֶחְלבוֹ ’ ַלה ִאֶשה  ַהחֵּ
ת ַהֶקֶרב ֶאת ַהְמַכֶסה ֶלב ָכל ְואֵּ ת( י:  )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהחֵּ י ְואֵּ  ְשּתֵּ
ֶלב ְוֶאת ַהְכָלֹית ֶהןעֲ  ֲאֶשר ַהחֵּ ד ַעל ַהֹיֶתֶרת ְוֶאת ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר לֵּ  ַהָכבֵּ

ן ְוִהְקִטירוֹ ( יא:  )ְיִסיֶרָּנה ַהְכָלֹית ַעל ָחה ַהֹכהֵּ  פ’: ַלה ִאֶשה ֶלֶחם ַהִמְזבֵּ
י ְוִהְקִריבוֹ  ָקְרָבנוֹ  ֵעז ְוִאם( יב)  ֹראשוֹ  ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמְך( יג’:  )ה ִלְפנֵּ

ד ֹאֶהל ְפנֵּילִ  ֹאתוֹ  ְוָשַחט י ְוָזְרקּו מֹועֵּ חַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ְבנֵּ  ַהִמְזבֵּ
ֶלב ֶאת’ ַלה ִאֶשה ָקְרָבנוֹ  ִמֶמּנּו ְוִהְקִריב( יד:  )ָסִביב  ֶאת ַהְמַכֶסה ַהחֵּ

ת ַהֶקֶרב ֶלב ָכל ְואֵּ ת( טו:  )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהחֵּ י ְואֵּ  ְוֶאת ַהְכָלֹית ְשּתֵּ
ֶלב ֶהן רֲאשֶ  ַהחֵּ ד ַעל ַהֹיֶתֶרת ְוֶאת ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ֲעלֵּ  ַהְכָלֹית ַעל ַהָכבֵּ

ן ְוִהְקִטיָרם( טז:  )ְיִסיֶרָּנה ָחה ַהֹכהֵּ יחַ  ִאֶשה ֶלֶחם ַהִמְזבֵּ  ָכל ִניֹחחַ  ְלרֵּ
ֶלב יֶכם עֹוָלם ֻחַקת( יז’:  )ַלה חֵּ יֶכם ְבֹכל ְלֹדֹרתֵּ ֶלב ָכל מֹוְשֹבתֵּ  םּדָ  ְוָכל חֵּ

לּו ֹלא  פ: ֹתאכֵּ
  ד פרק ויקרא

ר( א) ר( ב:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ י ֶאל ַּדבֵּ ל ְבנֵּ י ֶפשנֶ  לֵּאֹמר ִיְשָראֵּ  כִּ
א גָּה ֶתֱחטָּ ְשגָּ ֹכל בִּ ְצוֹת מִּ ֶשינָּה ֹלא ֲאֶשר’ ה מִּ ה ֵתעָּ שָּ :  ֵמֵהנָּה ֵמַאַחת ְועָּ

ם( ג) יחַ  ַהֹכֵהן אִּ שִּ  ֲאֶשר ַחָטאתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ַמתְלַאְש  ֶיֱחָטא ַהמָּ
ִביא( ד:  )ְלַחָטאת’ ַלה ָּתִמים ָבָקר ֶבן ַפר ָחָטא  ֶפַתח ֶאל ַהָפר ֶאת ְוהֵּ
ד ֹאֶהל  ִלְפנֵּי ַהָפר ֶאת ְוָשַחט ַהָפר ֹראש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמְך’ ה ִלְפנֵּי מֹועֵּ

ן ְוָלַקח( ה’:  )ה ִביא ַהָפר םִמּדַ  ַהָמִשיחַ  ַהֹכהֵּ ד ֹאֶהל ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֵּ :  מֹועֵּ
ן ְוָטַבל( ו) י ְפָעִמים ֶשַבע ַהָּדם ִמן ְוִהָזה ַבָּדם ֶאְצָבעוֹ  ֶאת ַהֹכהֵּ ’ ה ִלְפנֵּ

ן ְוָנַתן( ז:  )ַהֹקֶדש ָפֹרֶכת ְפנֵּי ֶאת  ְקֹטֶרת ִמְזַבח ַקְרנֹות ַעל ַהָּדם ִמן ַהֹכהֵּ
י ַהַסִמים ד ְבֹאֶהל רֲאשֶ ’ ה ִלְפנֵּ ת מֹועֵּ  ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך ַהָפר ַּדם ָכל ְואֵּ

ד ֹאֶהל ֶפַתח ֲאֶשר ָהֹעָלה ִמְזַבח ֶלב ָכל ְוֶאת( ח:  )מֹועֵּ  ַהַחָטאת ַפר חֵּ
ֶלב ֶאת ִמֶמּנּו ָיִרים ת ַהֶקֶרב ַעל ַהְמַכֶסה ַהחֵּ ֶלב ָכל ְואֵּ  ַעל ֲאֶשר ַהחֵּ



ת( ט:  )ַהֶקֶרב י ְואֵּ ֶלב ְוֶאת ַהְכָלֹית ְשּתֵּ יֶהן ֲאֶשר ַהחֵּ  ַעל ֲאֶשר ֲעלֵּ
ד ַעל ַהֹיֶתֶרת ְוֶאת ַהְכָסִלים  יּוַרם ַכֲאֶשר( י:  )ְיִסיֶרָּנה ַהְכָליֹות ַעל ַהָכבֵּ

ן ְוִהְקִטיָרם ַהְשָלִמים ֶזַבח ִמשֹור  עֹור ְוֶאת( יא:  )ָהֹעָלה ִמְזַבח ַעל ַהֹכהֵּ
 ְוהֹוִציא( יב:  )ּוִפְרשוֹ  ְוִקְרבוֹ  ְכָרָעיו ְוַעל ֹראשוֹ  ַעל ָשרוֹ בְ  ָכל ְוֶאת ַהָפר
 ְוָשַרף ַהֶּדֶשן ֶשֶפְך ֶאל ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָפר ָכל ֶאת

ִצים ַעל ֹאתוֹ  ש עֵּ ף ַהֶּדֶשן ֶשֶפְך ַעל ָבאֵּ  פ: ִיָשרֵּ
ם( יג) ל ְואִּ ֵאל ֲעַדת כָּ ְשרָּ ר ְוֶנְעַלם ְשּגּויִּ  יִּ בָּ ל ֵמֵעיֵני דָּ הָּ שּו ַהקָּ  ַאַחת ְועָּ

ל כָּ ְצוֹת מִּ ֶשינָּה ֹלא ֲאֶשר’ ה מִּ ֵשמּו ֵתעָּ  ֲאֶשר ַהַחָטאת ְונֹוְדָעה( יד)  :ְואָּ
ִביאּו ְלַחָטאת ָבָקר ֶבן ַפר ַהָקָהל ְוִהְקִריבּו ָעֶליהָ  ָחְטאּו  ִלְפנֵּי ֹאתוֹ  ְוהֵּ
ד ֹאֶהל י ָסְמכּווְ ( טו:  )מֹועֵּ ָדה ִזְקנֵּ יֶהם ֶאת ָהעֵּ י ַהָפר ֹראש ַעל ְידֵּ ’ ה ִלְפנֵּ

י ַהָפר ֶאת ְוָשַחט ִביא( טז’:  )ה ִלְפנֵּ ן ְוהֵּ  ֶאל ַהָפר ִמַּדם ַהָמִשיחַ  ַהֹכהֵּ
ד ֹאֶהל ן ְוָטַבל( יז:  )מֹועֵּ  ִלְפנֵּי ְפָעִמים ֶשַבע ְוִהָזה ַהָּדם ִמן ֶאְצָבעוֹ  ַהֹכהֵּ

ת’ ה ן ַהָּדם ּוִמן( יח:  )ַהָפֹרֶכת יְפנֵּ  אֵּ חַ  ַקְרֹנת ַעל ִיּתֵּ י ֲאֶשר ַהִמְזבֵּ ’ ה ִלְפנֵּ
ד ְבֹאֶהל ֲאֶשר ת מֹועֵּ  ֶפַתח ֲאֶשר ָהֹעָלה ִמְזַבח ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך ַהָּדם ָכל ְואֵּ
ד ֹאֶהל ת( יט:  )מֹועֵּ ( כ:  )ָחהַהִמְזבֵּ  ְוִהְקִטיר ִמֶמּנּו ָיִרים ֶחְלבוֹ  ָכל ְואֵּ

ן ַהַחָטאת ְלַפר ָעָשה ַכֲאֶשר ַלָפר ְוָעָשה ֶהם ְוִכֶפר לוֹ  ַיֲעֶשה כֵּ ן ֲעלֵּ  ַהֹכהֵּ
 ֹאתוֹ  ְוָשַרף ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָפר ֶאת ְוהֹוִציא( כא:  )ָלֶהם ְוִנְסַלח
ת ָשַרף ַכֲאֶשר  פ: הּוא ַהָקָהל ַחַטאת ָהִראשֹון ַהָפר אֵּ

יא ֶשראֲ ( כב) א נָּשִּ  ֹלא ֲאֶשר ֹלָהיו_אֱ ’ ה ִמְצֹות ִמָכל ַאַחת ְוָעָשה ֶיֱחטָּ
ָעֶשיָנה ם ִבְשָגָגה תֵּ ָליו הֹוַדע אוֹ ( כג:  )ְוָאשֵּ  ָבּה ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתוֹ  אֵּ

ִביא  ֹראש ַעל ָידוֹ  ְוָסַמְך( כד:  )ָּתִמים ָזָכר ִעִזים ְשִעיר ָקְרָבנוֹ  ֶאת ְוהֵּ
י ָהֹעָלה ֶאת ִיְשַחט ֲאֶשר ִבְמקֹום ֹאתוֹ  ְוָשַחט ירַהָשעִ   ַחָטאת’ ה ִלְפנֵּ
ן ְוָלַקח( כה:  )הּוא  ִמְזַבח ַקְרֹנת ַעל ְוָנַתן ְבֶאְצָבעוֹ  ַהַחָטאת ִמַּדם ַהֹכהֵּ

 ֶחְלבוֹ  ָכל ְוֶאת( כו:  )ָהֹעָלה ִמְזַבח ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך ָּדמוֹ  ְוֶאת ָהֹעָלה
ָחה ירַיְקִט  ֶלב ַהִמְזבֵּ ן ָעָליו ְוִכֶפר ַהְשָלִמים ֶזַבח ְכחֵּ ַחָטאתוֹ  ַהֹכהֵּ  מֵּ

 פ: לוֹ  ְוִנְסַלח
ם( כז) א ַאַחת ֶנֶפש ְואִּ גָּה ֶּתֱחטָּ ְשגָּ ָאֶרץ ֵמַעם בִּ  ִמִמְצֹות ַאַחת ַבֲעשָֹתּה הָּ

ָעֶשיָנה ֹלא ֲאֶשר’ ה ם תֵּ ָליו הֹוַדע אוֹ ( כח:  )ְוָאשֵּ  ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתוֹ  אֵּ
ִביא יַרת ָקְרָבנוֹ  ְוהֵּ ים ְשעִּ זִּ ָבה ְּתִמיָמה עִּ :  ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתוֹ  ַעל ְנקֵּ

 ִבְמקֹום ַהַחָטאת ֶאת ְוָשַחט ַהַחָטאת ֹראש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמְך( כט)
ן ְוָלַקח( ל:  )ָהֹעָלה  ָהֹעָלה ַבחִמזְ  ַקְרֹנת ַעל ְוָנַתן ְבֶאְצָבעוֹ  ִמָּדָמּה ַהֹכהֵּ

חַ  ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך ָּדָמּה ָכל ְוֶאת  ַכֲאֶשר ָיִסיר ֶחְלָבּה ָכל ְוֶאת( לא:  )ַהִמְזבֵּ
ֶלב הּוַסר ַעל חֵּ ן ְוִהְקִטיר ַהְשָלִמים ֶזַבח מֵּ ָחה ַהֹכהֵּ יחַ  ַהִמְזבֵּ  ִניֹחחַ  ְלרֵּ

ן ָעָליו ְוִכֶפר’ ַלה  פ: לוֹ  ְוִנְסַלח ַהֹכהֵּ
ָבה ְלַחָטאת ָקְרָבנוֹ  ָיִביא ֶכֶבש םְוִא ( לב) ( לג:  )ְיִביֶאָּנה ְתִמיָמה ְנקֵּ

 ֲאֶשר ִבְמקֹום ְלַחָטאת ֹאָתּה ְוָשַחט ַהַחָטאת ֹראש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמְך
ן ְוָלַקח( לד:  )ָהֹעָלה ֶאת ִיְשַחט  ַעל ְוָנַתן ְבֶאְצָבעוֹ  ַהַחָטאת ִמַּדם ַהֹכהֵּ
חַ  ְיסֹוד ֶאל ִיְשֹפְך ָּדָמּה ָכל ְוֶאת ָהֹעָלה ַבחִמזְ  ַקְרֹנת  ָכל ְוֶאת( לה:  )ַהִמְזבֵּ
ֶלב יּוַסר ַכֲאֶשר ָיִסיר ֶחְלָבּה ן ְוִהְקִטיר ַהְשָלִמים ִמֶזַבח ַהֶכֶשב חֵּ  ַהֹכהֵּ
ָחה ֹאָתם י ַעל ַהִמְזבֵּ ן ָעָליו ְוִכֶפר’ ה ִאשֵּ  ָחָטא רֲאשֶ  ַחָטאתוֹ  ַעל ַהֹכהֵּ

 פ: לוֹ  ְוִנְסַלח
  ה פרק ויקרא

י ְוֶנֶפש( א) א כִּ ד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוָשְמָעה ֶתֱחטָּ  ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  עֵּ
א ָּדָבר ְבָכל ִּתַגע ֲאֶשר ֶנֶפש אוֹ ( ב:  )ֲעֹונוֹ  ְוָנָשא ַיִגיד לֹוא  ְבִנְבַלת אוֹ  ָטמֵּ
ָאה ַחָיה ָמה ְבִנְבַלת אוֹ  ְטמֵּ ָאה ְבהֵּ א ֶשֶרץ ְבִנְבַלת אוֹ  ְטמֵּ  ִמֶמּנּו ְוֶנְעַלם ָטמֵּ

א ְוהּוא ם ָטמֵּ  ֲאֶשר ֻטְמָאתוֹ  ְלֹכל ָאָדם ְבֻטְמַאת ִיַגע ִכי אוֹ ( ג:  )ְוָאשֵּ
ם ָיַדע ְוהּוא ִמֶמּנּו ְוֶנְעַלם ָבּה ִיְטָמא א ִתָשַבע ִכי ֶנֶפש אוֹ ( ד:  )ְוָאשֵּ  ְלַבטֵּ

יִטיב אוֹ  ְלָהַרע ִבְשָפַתִים א ֲאֶשר ְלֹכל ְלהֵּ  ְוֶנְעַלם ִבְשֻבָעה ָהָאָדם ְיַבטֵּ
ם ָיַדע ְוהּוא ִמֶמּנּו ֶלה ְלַאַחת ְוָאשֵּ אֵּ  ְלַאַחת ֶיְאַשם ִכי ְוָהָיה( ה:  )מֵּ

ֶלה אֵּ ִביא( ו:  )ָעֶליהָ  ָחָטא ֲאֶשר ְוִהְתַוָּדה מֵּ  ַעל’ ַלה ֲאָשמוֹ  ֶאת ְוהֵּ
ָבהנְ  ָחָטא ֲאֶשר ַחָטאתוֹ   ְלַחָטאת ִעִזים ְשִעיַרת אוֹ  ִכְשָבה ַהֹּצאן ִמן קֵּ

ן ָעָליו ְוִכֶפר ַחָטאתוֹ  ַהֹכהֵּ י ָידוֹ  ַתִגיעַ  ֹלא ְוִאם( ז:  )מֵּ ִביא ֶשה ּדֵּ  ֶאת ְוהֵּ
י ָחָטא ֲאֶשר ֲאָשמוֹ  י ְשנֵּי אוֹ  ֹתִרים ְשּתֵּ  ְוֶאָחד ְלַחָטאת ֶאָחד’ ַלה יֹוָנה ְבנֵּ
ִביא( ח:  )ְלֹעָלה ן ֶאל ֹאָתם ְוהֵּ  ִראשֹוָנה ַלַחָטאת ֲאֶשר ֶאת ְוִהְקִריב ַהֹכהֵּ
 ַעל ַהַחָטאת ִמַּדם ְוִהָזה( ט:  )ַיְבִּדיל ְוֹלא ָעְרפוֹ  ִממּול ֹראשוֹ  ֶאת ּוָמַלק

חַ  ִקיר ה ַבָּדם ְוַהִּנְשָאר ַהִמְזבֵּ חַ  ְיסֹוד ֶאל ִיָמצֵּ ( י:  )הּוא ַחָטאת ַהִמְזבֵּ
ִני תְואֶ  ן ָעָליו ְוִכֶפר ַכִמְשָפט ֹעָלה ַיֲעֶשה ַהשֵּ ַחָטאתוֹ  ַהֹכהֵּ  ָחָטא ֲאֶשר מֵּ

 ס: לוֹ  ְוִנְסַלח
י ָידוֹ  ַתִשיג ֹלא ְוִאם( יא) י ִלְשנֵּי אוֹ  ֹתִרים ִלְשּתֵּ ִביא יֹוָנה ְבנֵּ  ֶאת ְוהֵּ

ָפה ֲעִשיִרת ָחָטא ֲאֶשר ָקְרָבנוֹ   ֶשֶמן ָעֶליהָ  ָיִשים ֹלא ְלַחָטאת ֹסֶלת ָהאֵּ
ן ְוֹלא ן ֶאל ֶוֱהִביָאּה( יב:  )ִהיא ַחָטאת ִכי ְלֹבָנה ָעֶליהָ  ִיּתֵּ  ְוָקַמץ ַהֹכהֵּ

ן ָחה ְוִהְקִטיר ַאְזָכָרָתּה ֶאת ֻקְמצוֹ  ְמלֹוא ִמֶמָּנה ַהֹכהֵּ י ַעל ַהִמְזבֵּ ’ ה ִאשֵּ
ן ָעָליו ְוִכֶפר( יג:  )ִהוא ַחָטאת ַאַחת ָחָטא ֲאֶשר אתוֹ ַחטָ  ַעל ַהֹכהֵּ  מֵּ
ֶלה אֵּ ן ְוָהְיָתה לוֹ  ְוִנְסַלח מֵּ  ס: ַכִמְנָחה ַלֹכהֵּ

ר( יד) י ֶנֶפש( טו:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ ְמֹעל כִּ ְטָאה ַמַעל תִּ  ְוחָּ
גָּה ְשגָּ י בִּ ִביא’ ה ִמָקְדשֵּ  ְבֶעְרְכָך ַהֹּצאן ִמן ָּתִמים ַאִיל’ ַלה ֲאָשמוֹ  ֶאת ְוהֵּ

ת( טז:  )ְלָאָשם ַהֹקֶדש ְבֶשֶקל ְשָקִלים ֶכֶסף  ַהֹקֶדש ִמן ָחָטא ֲאֶשר ְואֵּ
ף ֲחִמיִשתוֹ  ְוֶאת ְיַשלֵּם ן ֹאתוֹ  ְוָנַתן ָעָליו יֹוסֵּ ן ַלֹכהֵּ ר ְוַהֹכהֵּ יל ָעָליו ְיַכפֵּ  ְבאֵּ

 פ: לוֹ  ְוִנְסַלח ָהָאָשם
ם( יז) י ֶנֶפש ְואִּ א כִּ ה ֶתֱחטָּ ְשתָּ ל ַחתַא ְועָּ כָּ ְצוֹת מִּ  ֹלא ֲאֶשר’ ה מִּ

ֶשינָּה ַדע ְוֹלא ֵתעָּ ֵשם יָּ א ְואָּ ִביא( יח)  :ֲעוֹנוֹ  ְונָּשָּ  ַהֹּצאן ִמן ָּתִמים ַאִיל ְוהֵּ
ן ֶאל ְלָאָשם ְבֶעְרְכָך ן ָעָליו ְוִכֶפר ַהֹכהֵּ  ֹלא ְוהּוא ָשָגג ֲאֶשר ִשְגָגתוֹ  ַעל ַהֹכהֵּ

 פ’: ַלה ָאַשם ָאֹשם הּוא םָאשָ ( יט:  )לוֹ  ְוִנְסַלח ָיַדע
ר( כ) י ֶנֶפש( כא:  )לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל’ ה ַוְיַדבֵּ א כִּ ֲעלָּה ֶתֱחטָּ ’ ַבה ַמַעל ּומָּ

ֵחש יתוֹ  ְוכִּ ל אוֹ  ָיד ִבְתשּוֶמת אוֹ  ְבִפָקדֹון ַבֲעמִּ :  ֲעִמיתוֹ  ֶאת ָעַשק אוֹ  ְבָגזֵּ
ָדה ָמָצא אוֹ ( כב)  ֲאֶשר ִמֹכל ַאַחת ַעל ָשֶקר ַעל עְוִנְשבַ  ָבּה ְוִכֶחש ֲאבֵּ

ָּנה ַלֲחֹטא ָהָאָדם ַיֲעֶשה ם ֶיֱחָטא ִכי ְוָהָיה( כג:  )ָבהֵּ ִשיב ְוָאשֵּ  ֶאת ְוהֵּ
ָלה  ָהְפַקד ֲאֶשר ַהִפָקדֹון ֶאת אוֹ  ָעָשק ֲאֶשר ָהֹעֶשק ֶאת אוֹ  ָגָזל ֲאֶשר ַהְגזֵּ

ָדה ֶאת אוֹ  ִאּתוֹ   ַלֶשֶקר ָעָליו ִיָשַבע ֲאֶשר ִמֹכל אוֹ ( כד:  )ָמָצא ֲאֶשר ָהֲאבֵּ
ף ַוֲחִמִשָתיו ְבֹראשוֹ  ֹאתוֹ  ְוִשַלם  ְביֹום ִיְּתֶנּנּו לוֹ  הּוא ַלֲאֶשר ָעָליו ֹיסֵּ

 ְבֶעְרְכָך ַהֹּצאן ִמן ָּתִמים ַאִיל’ ַלה ָיִביא ֲאָשמוֹ  ְוֶאת( כה:  )ַאְשָמתוֹ 
ן ֶאל ְלָאָשם ן ָעָליו ִכֶפרוְ ( כו:  )ַהֹכהֵּ י ַהֹכהֵּ  ַאַחת ַעל לוֹ  ְוִנְסַלח’ ה ִלְפנֵּ

 פ: ָבּה ְלַאְשָמה ַיֲעֶשה ֲאֶשר ִמֹכל

 


