פסוקים כריתות ט

בס"ד
ויקרא פרק טו – זב
אַהרֹן ֵלאמֹר:
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִאישׁ ִכּי יִ ְהיֶה זָב ִמ ְבּ ָשׂרוֹ זוֹבוֹ ָט ֵמא הוּא:
)ב( ַדּ ְבּרוּ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
ויקרא פרק יג – דיני מצורע
ַבּ ְחתּוֹ:
)מב( וְ ִכי יִ ְהיֶה ַב ָקּ ַר ַחת אוֹ ַב ַגּ ַבּ ַחת ֶנגַע ָל ָבן ֲא ַד ְמ ָדּם ָצ ַר ַעת פּ ַֹר ַחת ִהוא ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבג ַ
ַבּ ְחתּוֹ ְכּ ַמ ְר ֵאה ָצ ַר ַעת עוֹר ָבּ ָשׂר:
)מג( וְ ָראָה אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ְשׂ ֵאת ַה ֶנּגַע ְל ָבנָה ֲא ַד ְמ ֶדּ ֶמת ְבּ ָק ַר ְחתּוֹ אוֹ ְבג ַ
רוּע הוּא ָט ֵמא הוּא ַט ֵמּא יְ ַט ְמּ ֶאנּוּ ַהכּ ֵֹהן ְבּרֹאשׁוֹ נִ ְגעוֹ:
)מד( ִאישׁ ָצ ַ
ְט ֵמא ָט ֵמא ִי ְק ָרא:
ַע ֶטה ו ָ
וְעל ָשׂ ָפם י ְ
רוּע ַ
ֻמים וְ רֹאשׁוֹ יִ ְהיֶה ָפ ַ
ָדיו יִ ְהיוּ ְפר ִ
רוּע ֲא ֶשׁר בּוֹ ַה ֶנּגַע ְבּג ָ
)מה( וְ ַה ָצּ ַ
מוֹשׁבוֹ :ס
ֵשׁב ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ָ
)מו( ָכּל ְי ֵמי ֲא ֶשׁר ַה ֶנּגַע בּוֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא הוּא ָבּ ָדד י ֵ

במדבר פרק טו – פרשת נסכים )גר(
יכם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם:
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ִמן ַה ָבּ ָקר אוֹ ִמן ַהצֹּאן:
יכם ַלעֲשׂוֹת ֵר ַ
ֲד ֶ
ֶדר אוֹ ִבנְ ָד ָבה אוֹ ְבּמֹע ֵ
ֶבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
יתם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק ע ָֹלה אוֹ ז ַ
ֲשׂ ֶ
)ג( ַוע ִ
ֲשׂה ַעל ָהע ָֹלה אוֹ
יעית ַה ִהין ַתּע ֶ
ֶס ְך ְר ִב ִ
)ד( וְ ִה ְק ִריב ַה ַמּ ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ִע ָשּׂרוֹן ָבּלוּל ִבּ ְר ִב ִעית ַה ִהין ָשׁ ֶמן) :ה( וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין:
ֲשׂה ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ְבּ ָ
ָבח ַל ֶכּ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד) :ו( אוֹ ָלאַיִ ל ַתּע ֶ
ַלזּ ַ
ֶדר אוֹ ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק:
ָבח ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ֲשׂה ֶבן ָבּ ָקר ע ָֹלה אוֹ ז ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק) :ח( וְ ִכי ַתע ֶ
ֶס ְך ְשׁ ִל ִשׁית ַה ִהין ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
)ז( וְ יַיִ ן ַלנּ ֶ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֶס ְך ֲח ִצי ַה ִהין ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)ט( וְ ִה ְק ִריב ַעל ֶבּן ַה ָבּ ָקר ִמנְ ָחה ס ֶֹלת ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֲח ִצי ַה ִהין) :י( וְ יַיִ ן ַתּ ְק ִריב ַלנּ ֶ
ֵע ֶשׂה ַלשּׁוֹר ָה ֶא ָחד אוֹ ָלאַיִ ל ָה ֶא ָחד אוֹ ַל ֶשּׂה ַב ְכּ ָב ִשׂים אוֹ ָב ִע ִזּים) :יב( ַכּ ִמּ ְס ָפּר ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ָכּ ָכה ַתּעֲשׂוּ ָל ֶא ָחד ְכּ ִמ ְס ָפּ ָרם:
)יא( ָכּ ָכה י ָ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
ֲשׂה ָכּ ָכה ֶאת ֵא ֶלּה ְל ַה ְק ִריב ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)יג( ָכּל ָה ֶא ְז ָרח ַיע ֶ
ֲשׂה:
יח ִניח ַֹח ַליקֹוָק ַכּ ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ ֵכּן ַיע ֶ
וְע ָשׂה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יכם ָ
תוֹכ ֶכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
)יד( וְ ִכי יָגוּר ִא ְתּ ֶכם גֵּר אוֹ ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
יכם ָכּ ֶכם ַכּגֵּר ִי ְהיֶה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַחת ָל ֶכם וְ ַלגֵּר ַהגָּר ֻח ַקּת ָ
)טו( ַה ָקּ ָהל ֻח ָקּה ַ
וּמ ְשׁ ָפּט ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַלגֵּר ַהגָּר ִא ְתּ ֶכם :פ
אַחת ִ
תּוֹרה ַ
)טז( ָ
ויקרא פרק א – עולת העוף
)יד( וְ ִאם ִמן ָהעוֹף ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ו ְִה ְק ִריב ִמן ַהתּ ִֹרים אוֹ ִמן ְבּנֵי ַהיּוֹנָה ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וְ נִ ְמ ָצה ָדמוֹ ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
וְה ְק ִריבוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָ
)טו( ִ
יך א ָֹתהּ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵק ְד ָמה ֶאל ְמקוֹם ַה ָדּ ֶשׁן:
)טז( וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְראָתוֹ ְבּנ ָֹצ ָתהּ וְ ִה ְשׁ ִל ְ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק :ס
ַב ִדּיל וְ ִה ְק ִטיר אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ע ָֹלה הוּא ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ָפיו לֹא י ְ
)יז( וְ ִשׁ ַסּע אֹתוֹ ִב ְכנ ָ
יהושע פרק ה – דם מילה
ֻרים וְ שׁוּב מֹל ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵשׁנִ ית:
ֲשׂה ְל ָך ַח ְרבוֹת צ ִ
הוֹשׁ ַע ע ֵ
אָמר יְ קֹוָק ֶאל יְ ֻ
)ב( ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַ
ֲרלוֹת:
ָמל ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִגּ ְב ַעת ָהע ָ
ֻרים ַויּ ָ
הוֹשׁ ַע ַח ְרבוֹת צ ִ
ַעשׂ לוֹ יְ ֻ
)ג( ַויּ ַ
אתם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
הוֹשׁ ַע ָכּל ָה ָעם ַהיּ ֵֹצא ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ַה ְזּ ָכ ִרים כֹּל אַנְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֵמתוּ ַב ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ָ
)ד( וְ זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָמל יְ ֻ
אתם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם לֹא ָמלוּ:
)ה( ִכּי ֻמ ִלים ָהיוּ ָכּל ָה ָעם ַהיּ ְֹצ ִאים וְ ָכל ָה ָעם ַהיִּ לּ ִֹדים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ָ
יחזקאל פרק טז – דם מילה ודם פסח
בּוֹס ֶסת ְבּ ָד ָמ ִי ְך ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמ ִי ְך ֲח ִיי ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמ ִי ְך ֲחיִ י:
ָא ְר ֵא ְך ִמ ְת ֶ
ָא ֱעבֹר ָע ַליִ ְך ו ֶ
)ו( ו ֶ
שמות פרק כד – הר סיני
יתם ֵמ ָרחֹק:
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
אַתּה וְ ֲ
ֲלה ֶאל יְ קֹוָק ָ
אָמר ע ֵ
)א( וְ ֶאל מ ֶֹשׁה ַ
)ב( וְ נִ גַּשׁ מ ֶֹשׁה ְל ַבדּוֹ ֶאל יְ קֹוָק וְ ֵהם לֹא יִ ָגּשׁוּ וְ ָה ָעם לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוֹ:
ֲשׂה:
ֹאמרוּ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
ַען ָכּל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַויּ ְ
)ג( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיְ ַס ֵפּר ָל ָעם ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק וְ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַויּ ַ
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֵצּ ָבה ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר ְ
)ד( וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק ַויּ ְ
ֲרי ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת ו ִַיּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ָפּ ִרים:
)ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
)ו( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ֲשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע:
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ַויּ ְ
)ז( וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית וַיִּ ְק ָרא ְבּ ְ
ֹאמר ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה:
ֹשׁה ֶאת ַה ָדּם ו ִַיּזְ רֹק ַעל ָה ָעם ַויּ ֶ
)ח( ו ִַיּ ַקּח מ ֶ
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
ַעל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)ט( ַויּ ַ
וּכ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלט ַֹהר:
ֲשׂה ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר ְ
)י( וַיִּ ְראוּ ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַת ַחת ַר ְג ָליו ְכּ ַמע ֵ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ :ס
ֶחזוּ ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ְ
ילי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ ַויּ ֱ
)יא( וְ ֶאל ֲא ִצ ֵ
ויקרא פרק יט – שפחה חרופה
יוּמתוּ ִכּי
ֶח ֶר ֶפת ְל ִאישׁ וְ ָה ְפ ֵדּה לֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ ֻח ְפ ָשׁה לֹא נִ ַתּן ָלהּ ִבּקּ ֶֹרת ִתּ ְהיֶה לֹא ְ
ֶרע וְ ִהוא ִשׁ ְפ ָחה נ ֱ
)כ( וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
אָשׁם:
מוֹעד ֵאיל ָ
לֹא ֻח ָפּ ָשׁה) :כא( וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וְנ ְס ַלח לוֹ ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא :פ
אָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ִ
וְכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֵאיל ָה ָ
)כב( ִ
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במדבר פרק ו – נזיר שנטמאה
ֶדר נ ִָזיר ְל ַה ִזּיר ַליקֹוָק:
ַפ ִלא ִלנְ דֹּר נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי י ְ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֹאכל:
יב ִשׁים לֹא י ֵ
ָבים ַל ִחים וִ ֵ
ָבים לֹא יִ ְשׁ ֶתּה ַו ֲענ ִ
)ג( ִמיַּיִ ן וְ ֵשׁ ָכר י ִַזּיר ח ֶֹמץ יַיִ ן וְ ח ֶֹמץ ֵשׁ ָכר לֹא יִ ְשׁ ֶתּה וְ ָכל ִמ ְשׁ ַרת ֲענ ִ
ָמם
ֶדר נִ ְזרוֹ ַתּ ַער לֹא ַי ֲעבֹר ַעל רֹאשׁוֹ ַעד ְמלֹאת ַהיּ ִ
ֹאכל) :ה( ָכּל יְ ֵמי נ ֶ
ֶפן ַהיַּיִ ן ֵמ ַח ְר ַצנִּ ים וְ ַעד זָג לֹא י ֵ
ֵע ֶשׂה ִמגּ ֶ
)ד( כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר י ָ
וּלאַחֹתוֹ לֹא
אָחיו ְ
אָביו וּ ְל ִאמּוֹ ְל ִ
ֶפשׁ ֵמת לֹא ָיבֹא) :ז( ְל ִ
ַדּל ֶפּ ַרע ְשׂ ַער רֹאשׁוֹ) :ו( ָכּל יְ ֵמי ַה ִזּירוֹ ַליקֹוָק ַעל נ ֶ
ֲא ֶשׁר י ִַזּיר ַליקֹוָק ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה גּ ֵ
יִ ַטּ ָמּא ָל ֶהם ְבּמ ָֹתם ִכּי ֵנזֶר ֱאל ָֹהיו ַעל רֹאשׁוֹ) :ח( כֹּל יְ ֵמי נִ ְזרוֹ ָקדֹשׁ הוּא ַליקֹוָק:
ַלּ ֶחנּוּ:
יעי יְ ג ְ
וְכי יָמוּת ֵמת ָע ָליו ְבּ ֶפ ַתע ִפּ ְתאֹם וְ ִט ֵמּא רֹאשׁ נִ ְזרוֹ וְ גִ ַלּח רֹאשׁוֹ ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
)ט( ִ
מוֹעד:
ָבא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י י ִ
)י( ַ
וְק ַדּשׁ ֶאת רֹאשׁוֹ ַבּיּוֹם ַההוּא:
ָפשׁ ִ
)יא( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ֵמ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַעל ַהנּ ֶ
ָמים ָה ִראשֹׁנִ ים יִ ְפּלוּ ִכּי ָט ֵמא נִ ְזרוֹ:
אָשׁם וְ ַהיּ ִ
)יב( וְ ִה ִזּיר ַליקֹוָק ֶאת יְ ֵמי נִ ְזרוֹ וְ ֵה ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְל ָ
במדבר פרק לה – פתע = שוגג
ָמית
יוּמת ַה ַמּ ֶכּה ר ֵֹצ ַח הוּא גּ ֵֹאל ַה ָדּם י ִ
יבה ִה ָכּהוּ ְביָדוֹ ַו ָיּמֹת מוֹת ַ
יך ָע ָליו ִבּ ְצ ִדיָּה ַו ָיּמֹת) :כא( אוֹ ְב ֵא ָ
ֶה ָדּ ֶפנּוּ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
)כ( וְ ִאם ְבּ ִשׂנְ אָה י ְ
יך ָע ָליו ָכּל ְכּ ִלי ְבּלֹא ְצ ִדיָּה:
יבה ֲה ָדפוֹ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ) :כב( וְ ִאם ְבּ ֶפ ַתע ְבּלֹא ֵא ָ
ַפּל ָע ָליו ַו ָיּמֹת וְ הוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְ לֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ָר ָעתוֹ:
)כג( אוֹ ְב ָכל ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ְבּלֹא ְראוֹת ַויּ ֵ
במדבר פרק יב – פתאום = אונס
ֵצאוּ ְשׁ ָל ְשׁ ָתּם:
מוֹעד ַויּ ְ
אַהרֹן וְ ֶאל ִמ ְריָם ְצאוּ ְשׁ ָל ְשׁ ְתּ ֶכם ֶאל א ֶֹהל ֵ
ֹאמר יְ קֹוָק ִפּ ְתאֹם ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
)ד( ַויּ ֶ
משלי פרק כב – פתאום = מזיד
וּפ ָת ִיים
ֻלּם יְ קֹוָק) :ג( ָערוּם ָראָה ָר ָעה >ויסתר< וְ נִ ְס ָתּר ְ
ָרשׁ נִ ְפגָּשׁוּ ע ֵֹשׂה כ ָ
ָהב ֵחן טוֹב) :ב( ָע ִשׁיר ו ָ
וּמזּ ָ
)א( נִ ְב ָחר ֵשׁם ֵמע ֶֹשׁר ָרב ִמ ֶכּ ֶסף ִ
ַער ַעל ִפּי
ַפשׁוֹ יִ ְר ַחק ֵמ ֶהם) :ו( ֲחנ ְֹך ַלנּ ַ
שׁוֹמר נ ְ
ָע ְברוּ וְ ֶנ ֱענָשׁוּ) :ד( ֵע ֶקב ֲע ָנוָה יִ ְראַת יְ קֹוָק ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד וְ ַחיִּ ים) :ה( ִצנִּ ים ַפּ ִחים ְבּ ֶד ֶר ְך ִע ֵקּשׁ ֵ
ַד ְרכּוֹ גַּם ִכּי י ְַז ִקין לֹא יָסוּר ִמ ֶמּנָּה) :ז( ָע ִשׁיר ְבּ ָר ִשׁים יִ ְמשׁוֹל וְ ֶע ֶבד לֹוֶה ְל ִאישׁ ַמ ְלוֶה:
משלי פרק יד – פתאום = שוגג
וּמ ָע ָליו
יתהּ ִשׂ ְמ ָחה תוּגָה) :יד( ִמ ְדּ ָר ָכיו יִ ְשׂ ַבּע סוּג ֵלב ֵ
אַח ִר ָ
יתהּ ַדּ ְר ֵכי ָמוֶת) :יג( גַּם ִבּ ְשׂחוֹק יִ ְכאַב ֵלב וְ ֲ
אַח ִר ָ
ָשׁר ִל ְפנֵי ִאישׁ וְ ֲ
)יב( יֵשׁ ֶדּ ֶר ְך י ָ
ֶלת
ֲשׂה ִאוּ ֶ
אַפּיִ ם ַיע ֶ
וּבוֹט ַח) :יז( ְק ַצר ַ
וּכ ִסיל ִמ ְת ַע ֵבּר ֵ
ָרא וְ ָסר ֵמ ָרע ְ
ָבין ַל ֲא ֻשׁרוֹ) :טז( ָח ָכם י ֵ
ַא ִמין ְל ָכל ָדּ ָבר וְ ָערוּם י ִ
ִאישׁ טוֹב) :טו( ֶפּ ִתי י ֲ
ֲרי ַצ ִדּיק) :כ( גַּם
וּר ָשׁ ִעים ַעל ַשׁע ֵ
טוֹבים ְ
ַכ ִתּרוּ ָד ַעת) :יט( ַשׁחוּ ָר ִעים ִל ְפנֵי ִ
ֲרוּמים י ְ
ֶלת ַוע ִ
ָחלוּ ְפ ָתאיִ ם ִאוּ ֶ
וְ ִאישׁ ְמ ִזמּוֹת יִ ָשּׂנֵא) :יח( נ ֲ
ֹה ֵבי ָע ִשׁיר ַר ִבּים:
ְל ֵר ֵעהוּ יִ ָשּׂנֵא ָרשׁ וְ א ֲ
ויקרא פרק ה  --שבועת העדות )ושאר קרבנות עולה ויורד(
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
ָדע ִאם לוֹא י ִַגּיד וְ נ ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ י ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
)א( וְ נ ֶ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא ָט ֵמא
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע ְבּ ָכל ָדּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַחיָּה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא ְונ ְ
)ב( אוֹ נ ֶ
אָשׁם:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא י ַ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ וְ נ ְ
אָשׁם) :ג( אוֹ ִכי יִ גַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
וְ ֵ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה:
אָשׁם ְל ַ
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא י ַ
ֻעה וְ נ ְ
אָדם ִבּ ְשׁב ָ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵטּא ָה ָ
ֶפשׁ ִכּי ִת ָשּׁ ַבע ְל ַב ֵטּא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְל ָה ַרע אוֹ ְל ֵה ִ
)ד( אוֹ נ ֶ
ויקרא פרק ה – שבועת הפקדון
שׂוּמת יָד אוֹ ְב ָגזֵל אוֹ ָע ַשׁק ֶאת
ֲמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן אוֹ ִב ְת ֶ
ֲלה ַמ ַעל ַבּיקֹוָק וְ ִכ ֵחשׁ ַבּע ִ
וּמע ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ
)כ( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר):כא( נ ֶ
אָדם ַל ֲחטֹא ָב ֵהנָּה:
ֲשׂה ָה ָ
אַחת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
ֲמיתוֹ):כב( אוֹ ָמ ָצא ֲא ֵב ָדה וְ ִכ ֶחשׁ ָבּהּ וְ נִ ְשׁ ַבּע ַעל ָשׁ ֶקר ַעל ַ
עִ
ויקרא פרק יח – גופין מחולקין בעריות )חטאת(
ָתהּ:
אָתהּ לֹא ִת ְק ַרב ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
)יט( וְ ֶאל ִא ָשּׁה ְבּנִ ַדּת ֻט ְמ ָ
במדבר פרק ה – סוטה
ישׁהּ וְ נִ ְט ָמאָה:
תּוֹרת ַה ְקּ ָנאֹת ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׂ ֶטה ִא ָשּׁה ַתּ ַחת ִא ָ
)כט( זֹאת ַ
ויקרא פרק יד – טהרת המצורע
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ וְ ָ
)ב( זֹאת ִתּ ְהיֶה ַ
ָמים:
אָהלוֹ ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָשׁב ִמחוּץ ְל ֳ
אַחר יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲח ֶנה וְ י ַ
ָדיו וְ ִג ַלּח ֶאת ָכּל ְשׂ ָערוֹ וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם וְ ָט ֵהר וְ ַ
)ח( וְ ִכ ֶבּס ַה ִמּ ַטּ ֵהר ֶאת ְבּג ָ
תּוֹרת ֲא ֶשׁר בּוֹ ֶנגַע ָצ ָר ַעת ֲא ֶשׁר לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ְבּ ָט ֳה ָרתוֹ :פ
)לב( זֹאת ַ

ויקרא פרק יב – פרשת היולדת
וֹתהּ
ימי נִ ַדּת ְדּ ָ
ָמים ִכּ ֵ
ָכר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ:
ִתּ ְט ָמא) :ג( ַ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְבּ ָכל ק ֶֹדשׁ לֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְי ֵמי ָט ֳה ָרהּ:
ֹשׁת י ִ
וּשׁל ֶ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ַעל ְדּ ֵמי ָט ֳה ָרה:
ְשׁ ֶשׁת י ִ
וְשׁ ִשּׁים יוֹם ו ֵ
ֻעיִ ם ְכּנִ ָדּ ָתהּ ִ
)ה( וְ ִאם ְנ ֵק ָבה ֵת ֵלד וְ ָט ְמאָה ְשׁב ַ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
וּבן יוֹנָה אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
)ו( ִ
ָכר אוֹ ַלנְּ ֵק ָבה:
תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזּ ָ
יה זֹאת ַ
יה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְמּקֹר ָדּ ֶמ ָ
)ז( וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
יה ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵה ָרה:
ָדהּ ֵדּי ֶשׂה וְ ָל ְק ָחה ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
)ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
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