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ויקרא פרק ז
ֵאָכל:
נּוֹתר ִמ ֶמּנּוּ י ֵ
וּמ ָמּ ֳח ָרת וְ ַה ָ
ֵאָכל ִ
ֶבח ָק ְר ָבּנוֹ ְבּיוֹם ַה ְק ִריבוֹ ֶאת ִז ְבחוֹ י ֵ
ֶדר אוֹ נְ ָד ָבה ז ַ
)טז( וְ ִאם נ ֶ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף:
ָבח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
נּוֹתר ִמ ְבּ ַשׂר ַהזּ ַ
)יז( וְ ַה ָ
ֶפשׁ ָהא ֶֹכ ֶלת ִמ ֶמּנּוּ עֲוֹנָהּ
וְהנּ ֶ
ֵח ֵשׁב לוֹ ִפּגּוּל יִ ְהיֶה ַ
ֵר ֶצה ַה ַמּ ְק ִריב אֹתוֹ לֹא י ָ
ישׁי לֹא י ָ
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵאָכל ִמ ְבּ ַשׂר ז ַ
)יח( וְ ִאם ֵהאָכֹל י ֵ
ִתּ ָשּׂא:
ֵאָכל ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף וְ ַה ָבּ ָשׂר ָכּל ָטהוֹר יֹא ַכל ָבּ ָשׂר:
)יט( וְ ַה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא לֹא י ֵ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֹאכל ָבּ ָשׂר ִמזּ ַ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
)כ( וְ ַהנּ ֶ
ֶפשׁ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
אָדם אוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּ ָכל ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא וְ אָ ַכל ִמ ְבּ ַשׂר ז ַ
ֶפשׁ ִכּי ִתגַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא ְבּ ֻט ְמאַת ָ
)כא( וְ נ ֶ
יה :פ
ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ויקרא פרק כב
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ִוְינּ ְָזרוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא ְי ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֲא ֶשׁר ֵהם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִלי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ֶפשׁ
ַק ִדּישׁוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֲכם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ַרע ֶ
יכם ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
)ג( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפנַי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ויקרא פרק יט
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ִל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּ ֻחהוּ:
)ה( וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ ז ַ
ישׁי ָבּ ֵאשׁ יִ ָשּׂ ֵרף:
נּוֹתר ַעד יוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וּמ ָמּ ֳח ָרת וְ ַה ָ
ֵאָכל ִ
)ו( ְבּיוֹם ִז ְב ֲח ֶכם י ֵ
ֵר ֶצה:
ישׁי ִפּגּוּל הוּא לֹא י ָ
ֵאָכל ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
)ז( וְ ִאם ֵהאָכֹל י ֵ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
)ח( וְ א ְֹכ ָליו עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא ִכּי ֶאת ק ֶֹדשׁ יְ קֹוָק ִח ֵלּל וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
במדבר פרק יח
עוֹלם:
ֶיך ְל ָחק ָ
וּל ָבנ ָ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְתּרוּמ ָֹתי ְל ָכל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִתּים ְל ָמ ְשׁ ָחה ְ
ַאנִ י ִהנֵּה נ ַ
אַהרֹן ו ֲ
)ח( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל ֲ
ָשׁיבוּ ִלי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ְל ָך הוּא
וּל ָכל ֲא ָשׁ ָמם ֲא ֶשׁר י ִ
אתם ְ
וּל ָכל ַח ָטּ ָ
)ט( זֶה ִי ְהיֶה ְל ָך ִמקּ ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִמן ָה ֵאשׁ ָכּל ָק ְר ָבּנָם ְל ָכל ִמ ְנ ָח ָתם ְ
ֶיך:
וּל ָבנ ָ
ְ
ויקרא פרק ד
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַחת ֵמ ֵהנָּה:
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ָע ָשׂה ֵמ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר נ ֶ
אַשׁ ַמת ָה ָעם וְ ִה ְק ִריב ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים ַליקֹוָק ְל ַח ָטּאת:
ֶח ָטא ְל ְ
יח י ֱ
)ג( ִאם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ֵה ִביא אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
)ה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)ו( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וְ ִהזָּה ִמן ַה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאת ְפּנֵי ָפּר ֶֹכת ַהקּ ֶֹדשׁ:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַדּם ַה ָפּר יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר
ָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם ַעל ַק ְרנוֹת ִמ ְז ַבּח ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)ז( וְ נ ַ
מוֹעד:
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב:
)ח( וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶלב ַפּר ַה ַח ָטּאת י ִ
ירנָּה:
יהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליוֹת יְ ִס ֶ
ֲל ֶ
)ט( וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
ירם ַהכּ ֵֹהן ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִט ָ
יוּרם ִמשּׁוֹר ז ַ
)י( ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
וּפ ְרשׁוֹ:
)יא( וְ ֶאת עוֹר ַה ָפּר וְ ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַעל רֹאשׁוֹ וְ ַעל ְכּ ָר ָעיו וְ ִק ְרבּוֹ ִ
הוֹציא ֶאת ָכּל ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַעל ֵע ִצים ָבּ ֵאשׁ ַעל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן יִ ָשּׂ ֵרף :פ
)יב( וְ ִ
שמות פרק כט
וּב ַשּׁ ְל ָתּ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְבּ ָמקֹם ָקדֹשׁ:
ֻאים ִתּ ָקּח ִ
)לא( וְ ֵאת ֵאיל ַה ִמּלּ ִ
מוֹעד:
וּבנָיו ֶאת ְבּ ַשׂר ָהאַיִ ל וְ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ַבּ ָסּל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַהרֹן ָ
אָכל ֲ
)לב( וְ ַ
ֹאכל ִכּי ק ֶֹדשׁ ֵהם:
ָדם ְל ַק ֵדּשׁ א ָֹתם וְ זָר לֹא י ַ
ֻפּר ָבּ ֶהם ְל ַמ ֵלּא ֶאת י ָ
אָכלוּ א ָֹתם ֲא ֶשׁר כּ ַ
)לג( וְ ְ
ֵאָכל ִכּי ק ֶֹדשׁ הוּא:
נּוֹתר ָבּ ֵאשׁ לֹא י ֵ
וּמן ַה ֶלּ ֶחם ַעד ַהבּ ֶֹקר וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ֶאת ַה ָ
ֻאים ִ
ָתר ִמ ְבּ ַשׂר ַה ִמּלּ ִ
)לד( וְ ִאם יִ וּ ֵ
במדבר פרק ה
)ה( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֶפשׁ ַה ִהוא:
אָשׁ ָמה ַהנּ ֶ
אָדם ִל ְמעֹל ַמ ַעל ַבּיקֹוָק וְ ְ
)ו( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי ַיעֲשׂוּ ִמ ָכּל ַחטֹּאת ָה ָ
אָשׁם לוֹ:
ָתן ַל ֲא ֶשׁר ַ
ישׁתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו וְ נ ַ
ַח ִמ ִ
אתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ְבּרֹאשׁוֹ ו ֲ
)ז( וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
ֻרים ֲא ֶשׁר ְי ַכ ֶפּר בּוֹ ָע ָליו:
מּוּשׁב ַליקֹוָק ַלכּ ֵֹהן ִמ ְלּ ַבד ֵאיל ַה ִכּפּ ִ
אָשׁם ַה ָ
אָשׁם ֵא ָליו ָה ָ
)ח( וְ ִאם ֵאין ָל ִאישׁ גּ ֵֹאל ְל ָה ִשׁיב ָה ָ
ַק ִריבוּ ַלכּ ֵֹהן לוֹ יִ ְהיֶה:
רוּמה ְל ָכל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
)ט( וְ ָכל ְתּ ָ
)י( וְ ִאישׁ ֶאת ֳק ָד ָשׁיו לוֹ יִ ְהיוּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ַלכּ ֵֹהן לוֹ יִ ְהיֶה :פ
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