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 1 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָליו; מֶֹׁשה-ֶאל, אַוִּיְקרָ    א
, ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן- ָאָדם ִּכי, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ָקְרַּבְנֶכם-ֶאת, ַּתְקִריבּו, ַהּצֹאן-ַהָּבָקר ּוִמן-ִמן ,ַהְּבֵהָמה-ִמן--ַליהָוה
ֶּפַתח אֶֹהל -ֶאל; ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ָזָכר, ַהָּבָקר-עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן-ִאם   ג

  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ִלְרצֹנֹו, ַיְקִריב אֹתֹו, מֹוֵעד
  .ְלַכֵּפר ָעָליו, לֹו ְוִנְרָצה; ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה, ְוָסַמְך ָידֹו  ד
, ְוִהְקִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ;ִלְפֵני ְיהָוה, רֶּבן ַהָּבָק - ְוָׁשַחט ֶאת  ה
 .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד- ֲאֶׁשר, ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב- ַעל ַהָּדם-ְוָזְרקּו ֶאת, ַהָּדם-ֶאת
  .ִלְנָתֶחיהָ  ,ְוִנַּתח אָֹתּה; ָהעָֹלה- ֶאת, ְוִהְפִׁשיט   ו
  .ָהֵאׁש- ַעל, ְוָעְרכּו ֵעִצים; ַהִּמְזֵּבחַ -לעַ -- ֵאׁש ,ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ז
-ַהָּפֶדר-ָהרֹאׁש ְוֶאת-ֶאת, ַהְּנָתִחים ֵאת, ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים, ְוָעְרכּו   ח
  .ַהִּמְזֵּבחַ - ַעל ֲאֶׁשר, ָהֵאׁש-ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל-ַעל-
, ַהּכֹל ַהִּמְזֵּבָחה-ן ֶאתְוִהְקִטיר ַהּכֹהֵ  ;ִיְרַחץ ַּבָּמִים, ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו   ט

  }ס{  .ַליהָוה ִניחֹוחַ - עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריחַ 
ָזָכר -- ְלעָֹלה, ָהִעִּזים-ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן-ִמן ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו-ִמן-ְוִאם  י

  .ַיְקִריֶבּנּו, ָּתִמים
ְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוזָ ; ִלְפֵני ְיהָוה--ָצפָֹנה ,ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבחַ    יא

  .ָסִביב-- ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל ,ָּדמֹו-ַהּכֲֹהִנים ֶאת
, אָֹתם, ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן; ִּפְדרֹו-ְוֶאת רֹאׁשֹו-ְוֶאת, ְוִנַּתח אֹתֹו ִלְנָתָחיו   יב
  .ַהִּמְזֵּבחַ - ַעל ֲאֶׁשר, ָהֵאׁש-ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל-ַעל
ְוִהְקִטיר , ַהּכֹל-ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת; ַּבָּמִים ץִיְרחַ , ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים  יג

  }פ{  .ַליהָוה, ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹחַ  עָֹלה הּוא--ַהִּמְזֵּבָחה
- אֹו ִמן, ַהּתִֹרים-ְוִהְקִריב ִמן  :ַליהָוה ,ָהעֹוף עָֹלה ָקְרָּבנֹו-ְוִאם ִמן   יד

  .ָקְרָּבנֹו-ֶאת--ְּבֵני ַהּיֹוָנה
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ְוִהְקִטיר , רֹאׁשֹו- ּוָמַלק ֶאת ,ַהִּמְזֵּבחַ - ֶאל, ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריבֹו   טו
  .ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִקיר, ְוִנְמָצה ָדמֹו; ַהִּמְזֵּבָחה

, ְוִהְׁשִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבחַ  ;ְּבנָֹצָתּה, ֻמְרָאתֹו-ְוֵהִסיר ֶאת  טז
  .ַהָּדֶׁשן, ְמקֹום-ֶאל--ֵקְדָמה

-ַעל, ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ,לֹא ַיְבִּדיל, ָנָפיוְוִׁשַּסע אֹתֹו ִבְכ    יז
  }ס{  .ַליהָוה--ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹחַ , הּוא עָֹלה   :ָהֵאׁש-ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל
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 2 פרק  ַוִּיְקָרא

ק ְוָיצַ ; ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו, סֶֹלת-- ִמְנָחה ַליהָוה ַתְקִריב ָקְרַּבן-ִּכי, ְוֶנֶפׁש   א
  .ָעֶליָה ְלבָֹנה ְוָנַתן, ָעֶליָה ֶׁשֶמן

ָּתּה ְוָקַמץ ִמָּׁשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָּסלְ  ,ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים-ֶאל, ֶוֱהִביָאּה  ב
--ַהִּמְזֵּבָחה, ַאְזָּכָרָתּה- ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ;ְלבָֹנָתּה-ַעל ָּכל, ּוִמַּׁשְמָנּה

  .הַליהוָ  ,ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹחַ 
ֵמִאֵּׁשי , קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  :ּוְלָבָניו ,ְלַאֲהרֹן--ַהִּמְנָחה-ִמן, ְוַהּנֹוֶתֶרת   ג

  }ס{   .ְיהָוה
סֶֹלת ַחּלֹות ַמּצֹת ְּבלּולֹת --ַתּנּור ַמֲאֵפה, ְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנָחה  ד

  }ס{  .ַּבָּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים, ַּבֶּׁשֶמן
 .ַמָּצה ִתְהֶיה, סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן-- ָקְרָּבֶנךָ  ,ַהַּמֲחַבת- ִמְנָחה ַעל-םְוִא   ה
  }ס{  .ִהוא, ִמְנָחה; ָׁשֶמן ְוָיַצְקָּת ָעֶליהָ , ָּפתֹות אָֹתּה ִּפִּתים   ו
  .ֵּתָעֶׂשה, ַּבֶּׁשֶמן סֶֹלת--ָקְרָּבֶנךָ , ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת-ְוִאם  ז
-ֶאל, ְוִהְקִריָבּה; ַליהָוה-- ֵמֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה, ְנָחהַהִּמ - ְוֵהֵבאָת ֶאת   ח

  .ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאל, ְוִהִּגיָׁשּה, ַהּכֵֹהן
ִאֵּׁשה -- ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה, ַאְזָּכָרָתּה-ֶאת ַהִּמְנָחה-ְוֵהִרים ַהּכֵֹהן ִמן   ט

  .ַליהָוה, ֵריַח ִניחֹחַ 
ֵמִאֵּׁשי , קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  :ּוְלָבָניו ,ְלַאֲהרֹן--ַהִּמְנָחה-ִמן, ְוַהּנֹוֶתֶרת  י

  .ְיהָוה
-ִּכי ָכל  :ָחֵמץ, לֹא ֵתָעֶׂשה--ַליהָוה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו, ַהִּמְנָחה-ָּכל   יא

  .ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַליהָוה ַתְקִטירּו-לֹא, ְּדַבׁש- ְׂשאֹר ְוָכל
, ַיֲעלּו-ַהִּמְזֵּבַח לֹא-ְוֶאל; ַליהָוה ,ָקְרַּבן ֵראִׁשית ַּתְקִריבּו אָֹתם   יב

  .ְלֵריַח ִניחֹחַ 
ְולֹא ַתְׁשִּבית ֶמַלח ְּבִרית , ִּתְמָלח ַּבֶּמַלח, ָקְרַּבן ִמְנָחְתךָ -ְוָכל  יג

  }ס{  .ַּתְקִריב ֶמַלח, ָקְרָּבְנךָ -ָּכל ַעל; ֵמַעל ִמְנָחֶתךָ , ֱאלֶֹהיךָ 
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ֶּגֶרׂש , ָאִביב ָקלּוי ָּבֵאׁש--הַליהוָ  ,ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים-ְוִאם   יד
  .ִּבּכּוֶריךָ  ֵאת ִמְנַחת, ַּתְקִריב, ַּכְרֶמל
  .ִהוא, ִמְנָחה; ָעֶליָה ְלבָֹנה ְוַׂשְמָּת , ְוָנַתָּת ָעֶליָה ֶׁשֶמן   טו
-ְלבָֹנָתּה- ָּכל, ַעל, ִמִּגְרָׂשּה ּוִמַּׁשְמָנּה ,ַאְזָּכָרָתּה-ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת  טז

  }פ{   .ַליהָוה, הִאֶּׁש -
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 3 פרק  ַוִּיְקָרא

ָזָכר - ִאם, הּוא ַמְקִריב, ַהָּבָקר- ִאם ִמן-- ָקְרָּבנֹו ,ֶזַבח ְׁשָלִמים-ְוִאם   א
  .ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיהָוה ָּתִמים, ְנֵקָבה- ִאם
קּו ְּבֵני ְוָזְר ; ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ּוְׁשָחטֹו ,רֹאׁש ָקְרָּבנֹו-ַעל, ְוָסַמְך ָידֹו  ב

  .ָסִביב-- ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל, ַהָּדם-ֶאת ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים
-ַהְמַכֶּסה ֶאת, ַהֵחֶלב-ֶאת--ַליהָוה ִאֶּׁשה, ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים   ג

  .ַהֶּקֶרב-ַעל ֲאֶׁשר, ַהֵחֶלב-ְוֵאת ָּכל, ַהֶּקֶרב
; ַהְּכָסִלים-ֲאֶׁשר ַעל, ר ֲעֵלֶהןֲאֶׁש  ַהֵחֶלב- ְוֶאת, ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת, ְוֵאת  ד

  .ְיִסיֶרָּנה, ַהְּכָליֹות-ַעל ,ַהָּכֵבד-ַעל, ַהּיֶֹתֶרת- ְוֶאת
ָהֵעִצים -ֲאֶׁשר ַעל, ָהעָֹלה-ַעל, ַהִּמְזֵּבָחה ,ַאֲהרֹן-ְוִהְקִטירּו אֹתֹו ְבֵני  ה

  }פ{  .ַליהָוה, ִניחֹחַ  ִאֵּׁשה ֵריחַ -- ָהֵאׁש-ֲאֶׁשר ַעל
ָּתִמים , ָזָכר אֹו ְנֵקָבה-- ַליהָוה, ְׁשָלִמים ּצֹאן ָקְרָּבנֹו ְלֶזַבחהַ -ִמן-ְוִאם   ו

  .ַיְקִריֶבּנּו
  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְוִהְקִריב אֹתֹו-- ָקְרָּבנֹו- ֶאת ,ַמְקִריב-ֶּכֶׂשב הּוא-ִאם  ז
; ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד, ְוָׁשַחט אֹתֹו ,רֹאׁש ָקְרָּבנֹו-ַעל, ָידֹו-ְוָסַמְך ֶאת   ח
  .ָסִביב-- ַהִּמְזֵּבחַ - ַעל ,ָּדמֹו-ָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאתוְ 
, ֶחְלּבֹו ָהַאְלָיה ְתִמיָמה--ַליהָוה ִאֶּׁשה, ְוִהְקִריב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים   ט

- ְוֵאת ָּכל, ַהֶּקֶרב-ַהְמַכֶּסה ֶאת, ַהֵחֶלב- ְוֶאת ;ְלֻעַּמת ֶהָעֶצה ְיִסיֶרָּנה
  .ַהֶּקֶרב-ֲאֶׁשר ַעל, ַהֵחֶלב

; ַהְּכָסִלים-ֲאֶׁשר ַעל, ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ַהֵחֶלב- ְוֶאת, ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת, ְוֵאת  י
  .ְיִסיֶרָּנה, ַהְּכָליֹת-ַעל ,ַהָּכֵבד-ַעל, ַהּיֶֹתֶרת- ְוֶאת
  }פ{  .ַליהָוה, ֶלֶחם ִאֶּׁשה-- ַהִּמְזֵּבָחה ,ְוִהְקִטירֹו ַהּכֵֹהן   יא
  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ִריבֹוְוִהְק -- ָקְרָּבנֹו, ְוִאם ֵעז   יב
ְוָזְרקּו ; ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד, אֹתֹו ְוָׁשַחט, רֹאׁשֹו-ַעל, ָידֹו- ְוָסַמְך ֶאת  יג

  .ָסִביב--ַהִּמְזֵּבחַ - ַעל ,ָּדמֹו-ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת
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-ַהְמַכֶּסה ֶאת, ַהֵחֶלב- ֶאת--ַליהָוה ִאֶּׁשה, ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ָקְרָּבנֹו   יד
  .ַהֶּקֶרב-ַעל ֲאֶׁשר, ַהֵחֶלב-ְוֵאת ָּכל, בַהֶּקרֶ 
; ַהְּכָסִלים- ֲאֶׁשר ַעל, ֲאֶׁשר ֲעֵלֶהן ַהֵחֶלב-ְוֶאת, ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת, ְוֵאת   טו
  .ְיִסיֶרָּנה, ַהְּכָליֹת-ַעל ,ַהָּכֵבד-ַעל, ַהּיֶֹתֶרת- ְוֶאת
ֵחֶלב -ָּכל, ִניחֹחַ  ֶלֶחם ִאֶּׁשה ְלֵריחַ --ַהִּמְזֵּבָחה ,ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן  טז

  .ַליהָוה
לֹא , ָּדם-ֵחֶלב ְוָכל- ָּכל-- מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל, ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם   יז

  }פ{  .תֹאֵכלּו
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 4 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ֹת  א ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל ִמְצוֶתֱחָט -ֶנֶפׁש ִּכי-- ֵלאמֹר ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה, ְוָעָׂשה; ֵתָעֶׂשיָנה ֲאֶׁשר לֹא, ְיהָוה
ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו   :ָהָעם ְלַאְׁשַמת, ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא   ג

  .ְלַחָּטאת--ַליהָוה ,ָּבָקר ָּתִמים- ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן
ָידֹו - ְוָסַמְך ֶאת; ִלְפֵני ְיהָוה--מֹוֵעד ֶּפַתח אֶֹהל-ֶאל, ַהָּפר- ְוֵהִביא ֶאת  ד
  .ִלְפֵני ְיהָוה ַהָּפר- ְוָׁשַחט ֶאת, רֹאׁש ַהָּפר-ַעל
  .אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל, ְוֵהִביא אֹתֹו ;ִמַּדם ַהָּפר, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיחַ   ה
ִלְפֵני , ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים-ִמןְוִהָּזה  ;ַּבָּדם, ֶאְצָּבעֹו- ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת   ו

  .ַהּקֶֹדׁש ָּפרֶֹכת, ְּפֵני- ֶאת, ְיהָוה
, ִלְפֵני ְיהָוה, ִמְזַּבח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַקְרנֹות- ַהָּדם ַעל-ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן  ז

 ,ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה-ִיְׁשּפְֹך ֶאל, ַּדם ַהָּפר- ָּכל ְוֵאת; ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ֲאֶׁשר
  .מֹוֵעד אֶֹהל, ֶּפַתח-ֲאֶׁשר
-ַהְמַכֶּסה ַעל, ַהֵחֶלב-ֶאת--ִמֶּמּנּו ָיִרים, ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת-ָּכל- ְוֶאת   ח

  .ַהֶּקֶרב-ַעל ֲאֶׁשר, ַהֵחֶלב-ְוֵאת ָּכל, ַהֶּקֶרב
; ַהְּכָסִלים- ֲאֶׁשר ַעל, ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ַהֵחֶלב- ְוֶאת, ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת, ְוֵאת   ט

  .ְיִסיֶרָּנה, ַהְּכָליֹות-ַעל ,ַהָּכֵבד-ַעל, ַהּיֶֹתֶרת- תְוֶא 
ִמְזַּבח , ַעל, ַהּכֵֹהן, ְוִהְקִטיָרם; ַהְּׁשָלִמים ִמּׁשֹור ֶזַבח, ַּכֲאֶׁשר יּוַרם  י

  .ָהעָֹלה
, ְוִקְרּבֹו; ְּכָרָעיו- רֹאׁשֹו ְוַעל- ַעל ,ְּבָׂשרֹו- ָּכל-עֹור ַהָּפר ְוֶאת-ְוֶאת   יא

  .ּוִפְרׁשֹו
-ֶאל, ָמקֹום ָטהֹור-ַלַּמֲחֶנה ֶאל ִמחּוץ-ַהָּפר ֶאל-ָּכל-ְוהֹוִציא ֶאת   יב

 }פ{  .ִיָּׂשֵרף, ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן- ַעל; ָּבֵאׁש ,ֵעִצים- ְוָׂשַרף אֹתֹו ַעל, ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן
 ָעׂשּו ַאַחתוְ ; ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל, ְוֶנְעַלם ָּדָבר ,ִיְׁשּגּו, ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל-ְוִאם ָּכל  יג



  
8  

  

  .ְוָאֵׁשמּו-- ֵתָעֶׂשיָנה- ֲאֶׁשר לֹא ,ֹת ְיהָוה ִמְצו-ִמָּכל
-ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל ַּפר ֶּבן--ָעֶליהָ  ,ֲאֶׁשר ָחְטאּו, ַהַחָּטאת, ְונֹוְדָעה   יד

  .ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ,ְוֵהִביאּו אֹתֹו, ְלַחָּטאת, ָּבָקר
 ְוָׁשַחט; ִלְפֵני ְיהָוה-- רֹאׁש ַהָּפר- ַעל ,ֵדיֶהםיְ - ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת   טו
  .ִלְפֵני ְיהָוה, ַהָּפר-ֶאת
  .מֹוֵעד, אֶֹהל-ֶאל, ַהָּפר ִמַּדם, ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיחַ   טז
, ִלְפֵני ְיהָוה, ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ;ַהָּדם-ִמן, ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו   יז
  .רֶֹכתְּפֵני ַהּפָ , ֵאת
ְּבאֶֹהל , ֲאֶׁשר, ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה, ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹת-ַהָּדם ִיֵּתן ַעל-ּוִמן   יח

אֶֹהל , ֶּפַתח-ֲאֶׁשר, ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה-ִיְׁשּפְֹך ֶאל ,ַהָּדם-ְוֵאת ָּכל; מֹוֵעד
  .מֹוֵעד
  .ְזֵּבָחהַהִּמ , ְוִהְקִטיר ;ָיִרים ִמֶּמּנּו, ֶחְלּבֹו-ְוֵאת ָּכל  יט
ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ; ּלֹו-ֵּכן ַיֲעֶׂשה, ַהַחָּטאת ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר-- ְוָעָׂשה ַלָּפר  כ

  .ְוִנְסַלח ָלֶהם, ַהּכֵֹהן
ֵאת  ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף, ְוָׂשַרף אֹתֹו, ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ- ֶאל, ַהָּפר-ְוהֹוִציא ֶאת   כא

  }פ{  .הּוא, ַהָּקָהל ַחַּטאת  :ַהָּפר ָהִראׁשֹון
 ֹת ְיהָוה ֱאלָֹהיו ֲאֶׁשר ִמְצו-ִמָּכל ְוָעָׂשה ַאַחת; ֶיֱחָטא, ֲאֶׁשר ָנִׂשיא   כב
  .ְוָאֵׁשם-- ִּבְׁשָגָגה, ֵתָעֶׂשיָנה-לֹא
 ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיר- ְוֵהִביא ֶאת--ָּבּה ֲאֶׁשר ָחָטא, הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו-אֹו  כג

  .ָזָכר ָּתִמים, ִעִּזים
ִיְׁשַחט -ְוָׁשַחט אֹתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ,רֹאׁש ַהָּׂשִעיר- ַעל, ָסַמְך ָידֹווְ    כד
  .הּוא ,ַחָּטאת; ִלְפֵני ְיהָוה, ָהעָֹלה-ֶאת
ַקְרנֹת ִמְזַּבח -ַעל, ְוָנַתן, ְּבֶאְצָּבעֹו ,ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת   כה

  .ַּבח ָהעָֹלהְיסֹוד ִמזְ -ֶאל ,ָּדמֹו ִיְׁשּפְֹך -ְוֶאת; ָהעָֹלה
ְוִכֶּפר ָעָליו ; ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ַהִּמְזֵּבָחה ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר-ָּכל-ְוֶאת   כו

  }פ{  .ְוִנְסַלח לֹו, ֵמַחָּטאתֹו ַהּכֵֹהן
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ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת   :ֵמַעם ָהָאֶרץ ,ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה-ְוִאם   כז
  .ְוָאֵׁשם-- ֵתָעֶׂשיָנה-לֹא רֲאֶׁש , ֹת ְיהָוה ִמִּמְצו
, םְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזי-- ָחָטא ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר, אֹו הֹוַדע ֵאָליו   כח

  .ֲאֶׁשר ָחָטא ,ַחָּטאתֹו- ַעל, ְּתִמיָמה ְנֵקָבה
, ַהַחָּטאת- ֶאת, ְוָׁשַחט ;רֹאׁש ַהַחָּטאת, ַעל, ָידֹו- ֶאת, ְוָסַמְך   כט

  .ָלהָהעֹ, ִּבְמקֹום
- ְוֶאת; ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה-ַעל, ְוָנַתן ,ְּבֶאְצָּבעֹו, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה  ל
  .ַהִּמְזֵּבחַ  ְיסֹוד-ֶאל, ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך -ָּכל
, הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ַּכֲאֶׁשר, ֶחְלָּבּה ָיִסיר-ָּכל-ְוֶאת   לא

, ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן; ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה ,ְזֵּבָחהְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמ 
  }פ{  .ְוִנְסַלח לֹו

  .ְיִביֶאָּנה, ְנֵקָבה ְתִמיָמה-- ְלַחָּטאת ,ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו-ְוִאם   לב
, ְלַחָּטאת, ְוָׁשַחט אָֹתּה ;רֹאׁש ַהַחָּטאת, ַעל, ָידֹו- ֶאת, ְוָסַמְך   לג

  .ָהעָֹלה-ר ִיְׁשַחט ֶאתֲאֶׁש , ִּבְמקֹום
ַקְרנֹת ִמְזַּבח -ַעל, ְוָנַתן, ְּבֶאְצָּבעֹו ,ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת   לד

  .ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאל, ִיְׁשּפְֹך  ָּדָמּה-ָּכל-ְוֶאת; ָהעָֹלה
, ָלִמיםַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁש -יּוַסר ֵחֶלב ַּכֲאֶׁשר, ֶחְלָּבּה ָיִסיר-ָּכל-ְוֶאת   לה

-ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל; ַעל ִאֵּׁשי ְיהָוה, ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם
  }פ{   .ְוִנְסַלח לֹו, ָחָטא-ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו
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 5 פרק  ַוִּיְקָרא

; אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע, ְוהּוא ֵעד, ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ,ֶתֱחָטא-ְוֶנֶפׁש ִּכי   א
  .ֹנֹו ְוָנָׂשא ֲעו ,א ַיִּגידלֹו- ִאם
אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו , ָטֵמא ָּדָבר-ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל, אֹו ֶנֶפׁש  ב

ְוהּוא , ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו; ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא אֹו, ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה
  .ָטֵמא ְוָאֵׁשם

ְוֶנְעַלם ; ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה, ֻטְמָאתֹו ְלכֹל ,ְּבֻטְמַאת ָאָדם, אֹו ִכי ִיַּגע   ג
  .ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם, ִמֶּמּנּו

ְלכֹל ֲאֶׁשר , ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא  ד
.ֵאֶּלהְלַאַחת ֵמ , ָיַדע ְוָאֵׁשם-ְוהּוא; ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו-- ִּבְׁשֻבָעה ְיַבֵּטא ָהָאָדם

  .ָעֶליהָ , ֲאֶׁשר ָחָטא-- ְוִהְתַוָּדה  :ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה, ֶיְאַׁשם-ְוָהָיה ִכי  ה
ַהּצֹאן - ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ַעל ַחָּטאתֹו-ְוֵהִביא ֶאת   ו

  .ֵמַחָּטאתֹו, ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ;ְלַחָּטאת--ְׂשִעיַרת ִעִּזים-אֹו, ִּכְׂשָּבה
י ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּת -ְוֵהִביא ֶאת--ֶׂשה ֵּדי, לֹא ַתִּגיַע ָידֹו-ְוִאם  ז

  .ְוֶאָחד ְלעָֹלה, ֶאָחד ְלַחָּטאת   :ַליהָוה ,יֹוָנה-ְׁשֵני ְבֵני-תִֹרים אֹו
; ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה-ֶאת ְוִהְקִריב, ַהּכֵֹהן-ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל   ח

  .ַיְבִּדיל ְולֹא, אׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹורֹ- ּוָמַלק ֶאת
-ִיָּמֵצה ֶאל, ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם, ַהִּמְזֵּבחַ  ִקיר-ַעל, ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת   ט

  .הּוא ,ַחָּטאת; ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ 
- ֲאֶׁשר ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו; ַּכִּמְׁשָּפט ,ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה-ְוֶאת  י

  }ס{  .לֹו ְוִנְסַלח, ָחָטא
-ְוֵהִביא ֶאת-- יֹוָנה-אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני ,לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים-ְוִאם   יא

ָיִׂשים ָעֶליָה - לֹא; ְלַחָּטאת, ָהֵאָפה סֶֹלת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת
  .ִהוא, ִּכי ַחָּטאת--ְלבָֹנה ִיֵּתן ָעֶליהָ - ְולֹא, ֶׁשֶמן
- ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ְוָקַמץ, ַהּכֵֹהן-ֶאל, ֶוֱהִביָאּה   יב

  .ִהוא, ַחָּטאת; ַעל ִאֵּׁשי ְיהָוה ,ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה
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ְוִנְסַלח -- ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה, ָחָטא- ֲאֶׁשר ַחָּטאתֹו- ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל  יג
  }ס{  .ַּכִּמְנָחה, ְיָתה ַלּכֵֹהןְוהָ ; לֹו
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יד
-ְוֵהִביא ֶאת  :ִמָּקְדֵׁשי ְיהָוה, ִּבְׁשָגָגה ְוָחְטָאה, ִתְמעֹל ַמַעל-ִּכי, ֶנֶפׁש   טו

-ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל- ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף, ַהּצֹאן-ִמן ֲאָׁשמֹו ַליהָוה ַאִיל ָּתִמים
  .ְלָאָׁשם-- ּקֶֹדׁשהַ 
ְוָנַתן , ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו- ְוֶאת, ְיַׁשֵּלם ַהּקֶֹדׁש-ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן  טז
  }פ{  .ְוִנְסַלח לֹו-- ְיַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ,ְוַהּכֵֹהן; ַלּכֵֹהן, אֹתֹו
ֲאֶׁשר לֹא , ֹת ְיהָוה ִמְצו- ַאַחת ִמָּכל ְוָעְׂשָתה, ִּכי ֶתֱחָטא, ֶנֶפׁש-ְוִאם   יז

  .ֹנֹו ְוָנָׂשא ֲעו ,ָיַדע ְוָאֵׁשם-ְולֹא; ֵתָעֶׂשיָנה
ְוִכֶּפר ; ַהּכֵֹהן- ֶאל-- ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ,ַהּצֹאן-ְוֵהִביא ַאִיל ָּתִמים ִמן   יח

  .ְוִנְסַלח לֹו--ָיַדע-ְוהּוא לֹא, ָׁשָגג- ֲאֶׁשר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ִׁשְגָגתֹו
  }פ{  .ַליהָוה, ָאׁשֹם ָאַׁשם  :הּוא, ָאָׁשם  יט
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  כ
-אֹו, ְוִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון; ַּביהָוה ּוָמֲעָלה ַמַעל, ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא   כא

  .ֲעִמיתֹו- ָעַׁשק ֶאת, אֹו ,ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל
ִמּכֹל , ַאַחת- ַעל; ָׁשֶקר-ְוִנְׁשַּבע ַעל ,ֶחׁש ָּבּהָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכ -אֹו   כב

  .ָבֵהָּנה ַלֲחטֹא-- ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם-ֲאֶׁשר
-ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל אֹו ֶאת- ֶאת ְוֵהִׁשיב-- ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם-ִּכי, ְוָהָיה  כג

- תאֹו ֶא ; ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאּתֹו-ֶאת אֹו, ָהעֶֹׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק
  .ֲאֶׁשר ָמָצא, ָהֲאֵבָדה

 ַוֲחִמִׁשָתיו, ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו--ַלֶּׁשֶקר ,ִיָּׁשַבע ָעָליו- אֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר   כד
  .ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו, הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו ַלֲאֶׁשר  :יֵֹסף ָעָליו

, ֶעְרְּכָך ְלָאָׁשםַהּצֹאן ְּב -ָּתִמים ִמן ַאִיל, ַליהָוה, ֲאָׁשמֹו ָיִביא-ְוֶאת   כה
  .ַהּכֵֹהן-ֶאל
- ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשר-ַעל, ְוִנְסַלח לֹו ,ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה   כו
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}פ{  .ְלַאְׁשָמה ָבּה, ַיֲעֶׂשה
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 6 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִהוא ָהעָֹלה ַעל  :ּתֹוַרת ָהעָֹלה זֹאת, רָּבָניו ֵלאמֹ-ַאֲהרֹן ְוֶאת- ַצו ֶאת  ב
  .ּתּוַקד ּבֹו, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבחַ , ַהּבֶֹקר-ַעד, ַהַּלְיָלה-ָּכל ַהִּמְזֵּבחַ - ֹוְקָדה ַעלמ
-ְוֵהִרים ֶאת, ְּבָׂשרֹו-ַבד ִיְלַּבׁש ַעל-ּוִמְכְנֵסי ,ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד   ג

ֵאֶצל , ְוָׂשמֹו; ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל, ָהעָֹלה-ֶאת ָהֵאׁש ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל
  .ַהִּמְזֵּבחַ 

- ַהֶּדֶׁשן ֶאל-ְוהֹוִציא ֶאת; ֲאֵחִרים ְּבָגִדים, ְוָלַבׁש, ְּבָגָדיו-ֶאת, ּוָפַׁשט  ד
  .ָמקֹום ָטהֹור- ֶאל, ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

ֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּוִבֵער עָ , ִתְכֶּבה ּבֹו לֹא- ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד-ְוָהֵאׁש ַעל  ה
  .ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְּׁשָלִמים, ָהעָֹלה ְוָעַרְך ָעֶליהָ ; ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר

  }ס{  .ִתְכֶּבה לֹא-- ַהִּמְזֵּבחַ - ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל, ֵאׁש   ו
ְּפֵני -לֶא , ַאֲהרֹן ִלְפֵני ְיהָוה-ְּבֵני ַהְקֵרב אָֹתּה  :ַהִּמְנָחה, ְוזֹאת ּתֹוַרת  ז

  .ַהִּמְזֵּבחַ 
, ַהְּלבָֹנה-ְוֵאת ָּכל, ַהִּמְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ִמּסֶֹלת, ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצֹו   ח

  .ַליהָוה-- ֵריַח ִניחַֹח ַאְזָּכָרָתּה, ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבחַ  ;ַהִּמְנָחה-ֲאֶׁשר ַעל
, ַמּצֹות ֵּתָאֵכל ְּבָמקֹום ָקדֹׁש; יוּוָבנָ  יֹאְכלּו ַאֲהרֹן, ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמֶּמָּנה   ט

  .מֹוֵעד יֹאְכלּוהָ -ַּבֲחַצר אֶֹהל
, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא; ֵמִאָּׁשי ֶחְלָקם ָנַתִּתי אָֹתּה, לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ  י

  .ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם
ֵּׁשי ֵמִא , עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם-ָחק-- יֹאְכֶלָּנה ,ָזָכר ִּבְבֵני ַאֲהרֹן-ָּכל   יא

  }פ{  .ִיְקָּדׁש, ָּבֶהם ִיַּגע- ּכֹל ֲאֶׁשר; ְיהָוה
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יב
-- ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו, ַיְקִריבּו ַליהָוה-ֲאֶׁשר ֶזה ָקְרַּבן ַאֲהרֹן ּוָבָניו  יג

ּוַמֲחִציָתּה , ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר  :ָּתִמיד, ִמְנָחה ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת
  .ָּבָעֶרב
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, ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים; ֻמְרֶּבֶכת ְּתִביֶאָּנה-- ֵּתָעֶׂשה ַּבֶּׁשֶמן, ַמֲחַבת-ַעל   יד
  .ִניחַֹח ַליהָוה- ֵריחַ  ַּתְקִריב

ַליהָוה , עֹוָלם- ָחק; ַיֲעֶׂשה אָֹתּה, ִמָּבָניו ְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו   טו
  .ָּכִליל ָּתְקָטר

  }פ{  .ֵתָאֵכל לֹא, ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה-ְוָכל  טז
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יז
ִּבְמקֹום   :זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ,ָּבָניו ֵלאמֹר- ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל   יח

 .ִהוא, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים-- ִלְפֵני ְיהָוה, ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהעָֹלה ִּתָּׁשֵחט
ַּבֲחַצר אֶֹהל , ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ֵּתָאֵכל ;יֹאְכֶלָּנה, ַהּכֵֹהן ַהְמַחֵּטא אָֹתּה  יט

  .מֹוֵעד
ֲאֶׁשר -- ַהֶּבֶגד-ַעל, ַוֲאֶׁשר ִיֶּזה ִמָּדָמּה ;ִיְקָּדׁש, ִיַּגע ִּבְבָׂשָרּה- ּכֹל ֲאֶׁשר  כ

  .דֹׁשְּבָמקֹום ָק  ְּתַכֵּבס, ִיֶּזה ָעֶליהָ 
, ִּבְכִלי ְנחֶֹׁשת ֻּבָּׁשָלה-ְוִאם; ִיָּׁשֵבר ,ּבֹו- ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ְּתֻבַּׁשל-ּוְכִלי   כא

  .ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים
  .ִהוא, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ;יֹאַכל אָֹתּה, ָזָכר ַּבּכֲֹהִנים-ָּכל   כב
 לֹא--ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש, דאֶֹהל מֹועֵ - ֶאל ַחָּטאת ֲאֶׁשר יּוָבא ִמָּדָמּה-ְוָכל  כג

  }פ{  .ִּתָּׂשֵרף, ָּבֵאׁש; ֵתָאֵכל
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 7 פרק  ַוִּיְקָרא

  .הּוא, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  :ָהָאָׁשם, ְוזֹאת ּתֹוַרת   א
ָּדמֹו - ְוֶאת; ָהָאָׁשם-ֶאת, ִיְׁשֲחטּו ,ָהעָֹלה-ֲאֶׁשר ִיְׁשֲחטּו ֶאת, ִּבְמקֹום  ב

  .יבָסִב , ַהִּמְזֵּבחַ -ִיְזרֹק ַעל
ַהְמַכֶּסה , ַהֵחֶלב-ְוֶאת, ָהַאְלָיה, ֵאת--ִמֶּמּנּו ַיְקִריב, ֶחְלּבֹו- ְוֵאת ָּכל   ג

  .ַהֶּקֶרב-ֶאת
; ַהְּכָסִלים- ֲאֶׁשר ַעל, ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ַהֵחֶלב- ְוֶאת, ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת, ְוֵאת  ד

  .ְיִסיֶרָּנה, ַהְּכָליֹת-ַעל ,ַהָּכֵבד-ַעל, ַהּיֶֹתֶרת- ְוֶאת
  .הּוא, ָאָׁשם; ִאֶּׁשה ַליהָוה ,ְוִהְקִטיר אָֹתם ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה  ה
קֶֹדׁש ָקָדִׁשים , ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל ;יֹאְכֶלּנּו, ָזָכר ַּבּכֲֹהִנים-ָּכל   ו

  .הּוא
לֹו , ּבֹו-ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר ;ָלֶהם, ּתֹוָרה ַאַחת-- ָּכָאָׁשם, ַּכַחָּטאת  ז

  .ֶיהִיְה 
ַלּכֵֹהן , עֹור ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב  :עַֹלת ִאיׁש-ֶאת, ַהַּמְקִריב--ְוַהּכֵֹהן   ח

  .לֹו ִיְהֶיה
-ַמֲחַבת- ְוַעל, ַנֲעָׂשה ַבַּמְרֶחֶׁשת-ְוָכל ,ֲאֶׁשר ֵּתָאֶפה ַּבַּתּנּור, ִמְנָחה-ְוָכל   ט
  .ִתְהֶיה לֹו, ַלּכֵֹהן ַהַּמְקִריב אָֹתּה-
ִאיׁש , ְּבֵני ַאֲהרֹן ִּתְהֶיה- ְלָכל--ַוֲחֵרָבה ,ַבֶּׁשֶמן-ָחה ְבלּוָלהִמנְ -ְוָכל  י

  }פ{   .ְּכָאִחיו
  .ַליהָוה, ַיְקִריב ֲאֶׁשר, ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים, ְוזֹאת ּתֹוַרת   יא
ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות -ַעל ְוִהְקִריב-- ַיְקִריֶבּנּו, ּתֹוָדה-ִאם ַעל   יב

ַחּלֹת , ְוסֶֹלת ֻמְרֶּבֶכת; ְמֻׁשִחים ַּבָּׁשֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות, ֶמןְּבלּולֹת ַּבֶּׁש 
  .ְּבלּולֹת ַּבָּׁשֶמן

  .ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו, ֶזַבח-ַעל, ָקְרָּבנֹו ַיְקִריב, ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ- ַעל  יג
ַהּזֵֹרק , ַלּכֵֹהן; ְּתרּוָמה ַליהָוה, ָקְרָּבן-ִמָּכל ְוִהְקִריב ִמֶּמּנּו ֶאָחד   יד
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.לֹו ִיְהֶיה-- ַהְּׁשָלִמים ַּדם-ֶאת

, ַיִּניַח ִמֶּמּנּו- לֹא  :ֵיָאֵכל, ָקְרָּבנֹו ְּביֹום-- ֶזַבח ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו, ּוְבַׂשר   טו
  .ּבֶֹקר-ַעד
; ֵיָאֵכל, ִזְבחֹו-ְּביֹום ַהְקִריבֹו ֶאת-- ָקְרָּבנֹו ֶזַבח, ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה-ְוִאם  טז

  .ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל ְוַהּנֹוָתר, ּוִמָּמֳחָרת
  .ִיָּׂשֵרף, ָּבֵאׁש, ַהְּׁשִליִׁשי ,ַּבּיֹום--ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח, ְוַהּנֹוָתר   יז
-- לֹא ֵיָרֶצה, ְׁשָלָמיו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶזַבח- ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר   יח

ָֹנּה  ֲעו, ְוַהֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמֶּמּנּו; ֶיהִּפּגּול ִיְה , לֹו ַהַּמְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחֵׁשב
  .ִּתָּׂשא
--ְוַהָּבָׂשר; ִיָּׂשֵרף, ָּבֵאׁש--לֹא ֵיָאֵכל ,ָטֵמא-ִיַּגע ְּבָכל-ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר  יט
  .יֹאַכל ָּבָׂשר, ָטהֹור-ָּכל
, ְוֻטְמָאתֹו, הִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליהוָ  ,ּתֹאַכל ָּבָׂשר-ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר  כ

  .ֵמַעֶּמיהָ , ַהִהוא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש-- ָעָליו
ֹו ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה א ,ָטֵמא-ִתַּגע ְּבָכל- ְוֶנֶפׁש ִּכי   כא
ְוִנְכְרָתה -- ֲאֶׁשר ַליהָוה, ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים-ִמְּבַׂשר ְוָאַכל, ֶׁשֶקץ ָטֵמא-ְּבָכל

  }פ{  .ֵמַעֶּמיהָ  ,ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כב
לֹא --ָוֵעז, ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכֶׂשב- ָּכל  :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  כג

  .תֹאֵכלּו
לֹא , ְוָאכֹל; ְמָלאָכה- ְלָכל ֵיָעֶׂשה, ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה   כד

  .תֹאְכֻלהּו
-- הָוהֲאֶׁשר ַיְקִריב ִמֶּמָּנה ִאֶּׁשה ַלי ,ַהְּבֵהָמה-ִמן, אֵֹכל ֵחֶלב-ָּכל ,ִּכי   כה

  .ֵמַעֶּמיהָ  ,ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת
  .ְוַלְּבֵהָמה, ָלעֹוף, מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל, ָּדם לֹא תֹאְכלּו-ְוָכל   כו
  .ֵמַעֶּמיהָ , ַהֶּנֶפׁש ַהִהואְוִנְכְרָתה --ָּדם- ָּכל ּתֹאַכל- ֲאֶׁשר, ֶנֶפׁש-ָּכל   כז
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כח
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-ַליהָוה, ֶזַבח ְׁשָלָמיו-ַהַּמְקִריב ֶאת   :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  כט
  .ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו ,ָקְרָּבנֹו ַליהָוה- ָיִביא ֶאת-
ֵאת -- ְיִביֶאּנּו, ֶהָחֶזה- ַהֵחֶלב ַעל- ֶאת ;הֵאת ִאֵּׁשי ְיהוָ , ָיָדיו ְּתִביֶאיָנה  ל

  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו ְּתנּוָפה
, ְלַאֲהרֹן, ֶהָחֶזה, ְוָהָיה; ַהִּמְזֵּבָחה ,ַהֵחֶלב-ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת   לא

  .ּוְלָבָניו
  .ַׁשְלֵמיֶכם, ֵחיִמִּזְב , ַלּכֵֹהן ִּתְּתנּו ְתרּוָמה, ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין   לב
לֹו ִתְהֶיה   :ִמְּבֵני ַאֲהרֹן-- ַהֵחֶלב- ְוֶאת ,ַּדם ַהְּׁשָלִמים-ַהַּמְקִריב ֶאת  לג

  .ְלָמָנה, ׁשֹוק ַהָּיִמין
-ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני, ַהְּתרּוָמה ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק- ִּכי ֶאת   לד

-ְלָחק, ן אָֹתם ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניוָוֶאֵּת  ;ַׁשְלֵמיֶהם, ִמִּזְבֵחי, ִיְׂשָרֵאל
  .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני, ֵמֵאת, עֹוָלם
ְּביֹום ִהְקִריב , ֵמִאֵּׁשי ְיהָוה ,זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו   לה

  .ְלַכֵהן ַליהָוה, אָֹתם
-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמֵאת, ָמְׁשחֹו אָֹתם ְּביֹום, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ָלֵתת ָלֶהם   לו
  .ְלדֹרָֹתם, ֻחַּקת עֹוָלם-
-- ְוַלִּמּלּוִאים; ְוָלָאָׁשם, ְוַלַחָּטאת ,ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה, זֹאת ַהּתֹוָרה   לז

  .ַהְּׁשָלִמים, ּוְלֶזַבח
ְּבֵני - ְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת  :ִסיָני ְּבַהר, מֶֹׁשה-ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת   לח

  }פ{  .ְּבִמְדַּבר ִסיָני--ַליהָוה ָקְרְּבֵניֶהם-ִריב ֶאתְלַהְק , ִיְׂשָרֵאל
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 8 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
; הְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשחָ , ַהְּבָגִדים ְוֵאת, ָּבָניו ִאּתֹו-ְוֶאת, ַאֲהרֹן- ַקח ֶאת  ב

  .ַסל ַהַּמּצֹות, ְוֵאת, ָהֵאיִלים ְוֵאת ְׁשֵני, ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת
  .אֶֹהל מֹוֵעד ,ֶּפַתח-ֶאל, ַהְקֵהל, ָהֵעָדה- ְוֵאת ָּכל   ג
, ֶּפַתח-ֶאל, ָהֵעָדה, ַוִּתָּקֵהל; אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה  ד

  .אֶֹהל מֹוֵעד
  .ה ַלֲעׂשֹותִצָּוה ְיהוָ - ֲאֶׁשר, ַהָּדָבר ֶזה  :ָהֵעָדה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ה
  .ַּבָּמִים, ַוִּיְרַחץ אָֹתם; ָּבָניו-ְוֶאת ַאֲהרֹן-ֶאת, ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה   ו
-ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ֶאת, ַוַּיְחּגֹר אֹתֹו ָּבַאְבֵנט ,ַהֻּכּתֶֹנת-ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת  ז

, ַוֶּיְאּפֹד לֹו, ָהֵאפֹדְּבֵחֶׁשב , ַוַּיְחּגֹר אֹתֹו; ָהֵאפֹד-ֶאת ַוִּיֵּתן ָעָליו, ַהְּמִעיל
  .ּבֹו
-ְוֶאת, ָהאּוִרים-ֶאת, ַהחֶֹׁשן-ֶאל ,ַוִּיֵּתן; ַהחֶֹׁשן- ֶאת, ַוָּיֶׂשם ָעָליו   ח

  .ַהֻּתִּמים
, מּול ָּפָניו- ַהִּמְצֶנֶפת ֶאל-ַוָּיֶׂשם ַעל ;רֹאׁשֹו- ַעל, ַהִּמְצֶנֶפת-ַוָּיֶׂשם ֶאת   ט

  .מֶֹׁשה-ֶאת, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוהּכַ  ,ֵאת ִציץ ַהָּזָהב ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש
- ֲאֶׁשר- ָּכל- ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ַוִּיְמַׁשח ֶאת ,ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה- ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  י
  .אָֹתם, ַוְיַקֵּדׁש; ּבֹו
- ָּכל-ַהִּמְזֵּבַח ְוֶאת- ַוִּיְמַׁשח ֶאת; ְּפָעִמים ֶׁשַבע, ַהִּמְזֵּבחַ -ַוַּיז ִמֶּמּנּו ַעל   יא
  .ְלַקְּדָׁשם-- ַּכּנֹו- ְוֶאת ַהִּכּיֹר- ְוֶאת, יוֵּכלָ 
  .ְלַקְּדׁשֹו, ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו; ַאֲהרֹן ַעל רֹאׁש, ַוִּיצֹק ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה   יב
, ֵנטַוַּיְלִּבֵׁשם ֻּכֳּתנֹת ַוַּיְחּגֹר אָֹתם ַאְב  ,ְּבֵני ַאֲהרֹן-ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת  יג

  .מֶֹׁשה- ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה-- ָּבעֹותִמגְ  ,ַוַּיֲחבֹׁש ָלֶהם
רֹאׁש -ַעל, ְיֵדיֶהם-ַוִּיְסמְֹך ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ;ֵאת ַּפר ַהַחָּטאת, ַוַּיֵּגׁש   יד

  .ַּפר ַהַחָּטאת
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ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב - ַוִּיֵּתן ַעל ַהָּדם-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת, ַוִּיְׁשָחט   טו
, ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ -ָיַצק ֶאל, ַהָּדם- ְוֶאת; ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאת ,ַוְיַחֵּטא, ְּבֶאְצָּבעֹו
  .ְלַכֵּפר ָעָליו ,ַוְיַקְּדֵׁשהּו

-ְוֶאת, ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד, ַהֶּקֶרב-ַעל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר- ָּכל-ֶאת, ַוִּיַּקח  טז
  .ְזֵּבָחהַהִּמ , ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ;ֶחְלְּבֶהן- ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת

ִמחּוץ , ָׂשַרף ָּבֵאׁש-- ִּפְרׁשֹו-ְוֶאת ְּבָׂשרֹו-ְוֶאת, עֹרֹו- ַהָּפר ְוֶאת- ְוֶאת   יז
  .מֶֹׁשה-ֶאת ,ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה   :ַלַּמֲחֶנה

-ַעל--ְיֵדיֶהם-ֶאת, ַאֲהרֹן ּוָבָניו ַוִּיְסְמכּו; ֵאת ֵאיל ָהעָֹלה, ַוַּיְקֵרב   יח
  .רֹאׁש ָהָאִיל

  .ָסִביב, ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל ַהָּדם-ַוִּיְזרֹק מֶֹׁשה ֶאת; ַוִּיְׁשָחט  יט
-ְוֶאת, ָהרֹאׁש-ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת ;ִלְנָתָחיו, ִנַּתח-- ָהַאִיל-ְוֶאת  כ

  .ַהָּפֶדר-ַהְּנָתִחים ְוֶאת
- לּכָ - ַוַּיְקֵטר מֶֹׁשה ֶאת; ַּבָּמִים ָרַחץ, ַהְּכָרַעִים-ַהֶּקֶרב ְוֶאת-ְוֶאת   כא

 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה, ִניחַֹח ִאֶּׁשה הּוא ַליהָוה-ְלֵריחַ  עָֹלה הּוא, ָהַאִיל ַהִּמְזֵּבָחה
  .מֶֹׁשה- ֶאת, ְיהָוה
, ַוִּיְסְמכּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו; ַהִּמֻּלִאים ֵאיל, ָהַאִיל ַהֵּׁשִני- ַוַּיְקֵרב ֶאת   כב
  .רֹאׁש ָהָאִיל-ַעל--ְיֵדיֶהם-ֶאת
; ַאֲהרֹן ַהְיָמִנית-ְּתנּוְך אֶֹזן-ַוִּיֵּתן ַעל ,ַּקח מֶֹׁשה ִמָּדמֹוַוּיִ -- ַוִּיְׁשָחט  כג
  .ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית-ְוַעל ,ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית- ְוַעל
ְּתנּוְך ָאְזָנם -ַהָּדם ַעל-מֶֹׁשה ִמן ַוִּיֵּתן, ְּבֵני ַאֲהרֹן- ַוַּיְקֵרב ֶאת   כד

ַוִּיְזרֹק ; ּבֶֹהן ַרְגָלם ַהְיָמִנית- ְוַעל, ְיָמִניתהַ  ּבֶֹהן ָיָדם-ְוַעל, ַהְיָמִנית
  .ָסִביב, ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל ַהָּדם- מֶֹׁשה ֶאת

, ַהֶּקֶרב- ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל-ְוֶאת ,ָהַאְלָיה- ַהֵחֶלב ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֶאת   כה
 .ׁשֹוק ַהָּיִמין ,ְוֵאת; ֶחְלְּבֶהן- ַהְּכָליֹת ְוֶאת ְׁשֵּתי-ְוֶאת, ְוֵאת יֶֹתֶרת ַהָּכֵבד

ֶחם ָלַקח ַחַּלת ַמָּצה ַאַחת ְוַחַּלת לֶ  ,ּוִמַּסל ַהַּמּצֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָוה   כו
  .ׁשֹוק ַהָּיִמין, ְוַעל, ַהֲחָלִבים- ַעל, ַוָּיֶׂשם ;ְוָרִקיק ֶאָחד-- ֶׁשֶמן ַאַחת

, ַוָּיֶנף אָֹתם ְּתנּוָפה; יוְוַעל ַּכֵּפי ָבנָ  ,ַעל ַּכֵּפי ַאֲהרֹן-- ַהּכֹל-ַוִּיֵּתן ֶאת   כז
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  .ִלְפֵני ְיהָוה
; ָהעָֹלה- ַוַּיְקֵטר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה אָֹתם ֵמַעל ַּכֵּפיֶהם   כח

  .הּוא ַליהָוה ִאֶּׁשה, ִמֻּלִאים ֵהם ְלֵריַח ִניחֹחַ 
ֵמֵאיל   :ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָוה ַוְיִניֵפהּו, ֶהָחֶזה-ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת  כט

  .מֶֹׁשה- ֶאת, ִצָּוה ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר, ְלמֶֹׁשה ָהָיה ְלָמָנה, ַהִּמֻּלִאים
-ַוַּיז ַעל, ַהִּמְזֵּבחַ -ַהָּדם ֲאֶׁשר ַעל-ּוִמן ,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ִמֶּׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה  ל

 ַאֲהרֹן-ֶאת ַוְיַקֵּדׁש; ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו- ָּבָניו ְוַעל-ְוַעל ,ְּבָגָדיו- ַאֲהרֹן ַעל
  .ִּבְגֵדי ָבָניו ִאּתֹו-ָּבָניו ְוֶאת-ְוֶאת, ְּבָגָדיו-ֶאת
ַהָּבָׂשר ֶּפַתח אֶֹהל -ַּבְּׁשלּו ֶאת, ָּבָניו-ְוֶאל ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   לא

ַּכֲאֶׁשר   :ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ְּבַסל ַהִּמֻּלִאים-ְוֶאת, אֹתֹו ְוָׁשם ּתֹאְכלּו, מֹוֵעד
  .ַאֲהרֹן ּוָבָניו יֹאְכֻלהּו ,ֵלאמֹר ִצֵּויִתי
  .ִּתְׂשרֹפּו, ָּבֵאׁש-- ּוַבָּלֶחם ,ְוַהּנֹוָתר ַּבָּבָׂשר   לב
ְיֵמי , ַעד יֹום ְמלֹאת-- ִׁשְבַעת ָיִמים ,ּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו  לג

  .ֶיְדֶכם-ְיַמֵּלא ֶאת ,ִּכי ִׁשְבַעת ָיִמים  :ִמֻּלֵאיֶכם
  .ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם, ְיהָוה ַלֲעׂשֹת ִצָּוה--ַּבּיֹום ַהֶּזה, ר ָעָׂשהַּכֲאֶׁש    לד
ּוְׁשַמְרֶּתם , ִׁשְבַעת ָיִמים, ָוַלְיָלה ּוֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵּתְׁשבּו יֹוָמם   לה
  .ֻצֵּויִתי, ֵכן-ִּכי  :ָתמּותּו ְולֹא, ִמְׁשֶמֶרת ְיהָוה-ֶאת
-ְּבַיד, ִצָּוה ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ַהְּדָבִרים-ָּכל ,ֵאת-- ּוָבָניו, ַוַּיַעׂש ַאֲהרֹן   לו

  }ס{  .מֶֹׁשה
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 9 פרק  ַוִּיְקָרא

 .ִיְׂשָרֵאל, ּוְלִזְקֵני--ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו, ָקָרא מֶֹׁשה ,ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ַוְיִהי   א
-- עָֹלהָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל לְ -ֶּבן ְלָך ֵעֶגל-ַקח, ַאֲהרֹן- ַוּיֹאֶמר ֶאל  ב

  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְוַהְקֵרב; ְּתִמיִמם
ְוֵעֶגל , ִעִּזים ְלַחָּטאת-ְקחּו ְׂשִעיר  :ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוֶאל   ג

  .ְלעָֹלה ָׁשָנה ְּתִמיִמם-ָוֶכֶבׂש ְּבֵני
ִּכי   :ה ַבָּׁשֶמןְּבלּולָ , ּוִמְנָחה, ִלְפֵני ְיהָוה ִלְזּבֹחַ , ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים  ד

  .ֲאֵליֶכם ְיהָוה ִנְרָאה, ַהּיֹום
-ָּכל, ַוִּיְקְרבּו; אֶֹהל מֹוֵעד, ְּפֵני- ֶאל ,ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה, ַוִּיְקחּו  ה

  .ְיהָוה ִלְפֵני, ַוַּיַעְמדּו, ָהֵעָדה
, ֲאֵליֶכםְוֵיָרא --ְיהָוה ַּתֲעׂשּו ִצָּוה- ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה   ו

  .ְּכבֹוד ְיהָוה
-ַחָּטאְתָך ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת-ֶאל ְקַרב, ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל  ז

, ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם, ָקְרַּבן ָהָעם-ַוֲעֵׂשה ֶאת; ּוְבַעד ָהָעם ,ְוַכֵּפר ַּבַעְדךָ , עָֹלֶתךָ 
  .ְיהָוה ִצָּוה, ַּכֲאֶׁשר

  .לֹו-ֲאֶׁשר, ֵעֶגל ַהַחָּטאת- ַוִּיְׁשַחט ֶאת ;ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאל, ַוִּיְקַרב ַאֲהרֹן   ח
-ַוִּיֵּתן ַעל, ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם, ֵאָליו ,ַהָּדם-ַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת   ט

  .ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבחַ -ֶאל, ַהָּדם ָיַצק-ְוֶאת ;ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ 
--ַהַחָּטאת- ִמן, ַהָּכֵבד-ַהּיֶֹתֶרת ִמן-ְוֶאת ַהְּכָליֹת-ַהֵחֶלב ְוֶאת-ְוֶאת  י

  .מֶֹׁשה- ֶאת, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה  :ַהִּמְזֵּבָחה, ִהְקִטיר
  .ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה, ָּבֵאׁש ָׂשַרף, ָהעֹור- ְוֶאת, ַהָּבָׂשר-ְוֶאת   יא
ַוִּיְזְרֵקהּו , ַהָּדם-ֶאת, יוְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאלָ  ַוַּיְמִצאּו; ָהעָֹלה-ֶאת, ַוִּיְׁשַחט   יב
  .ָסִביב, ַהִּמְזֵּבחַ -ַעל
-ַעל, ַוַּיְקֵטר; ָהרֹאׁש-ְוֶאת-- ִלְנָתֶחיהָ  ִהְמִציאּו ֵאָליו, ָהעָֹלה-ְוֶאת  יג

  .ַהִּמְזֵּבחַ 
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  .ַהִּמְזֵּבָחה, ָהעָֹלה-ַוַּיְקֵטר ַעל; ַהְּכָרָעִים- ְוֶאת ,ַהֶּקֶרב- ַוִּיְרַחץ ֶאת   יד
, ֲאֶׁשר ָלָעם, ְׂשִעיר ַהַחָּטאת- ֶאת ַוִּיַּקח; ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם, ְקֵרבַוּיַ    טו

  .ָּכִראׁשֹון ,ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו
  .ַּכִּמְׁשָּפט ,ַוַּיֲעֶׂשהָ ; ָהעָֹלה- ֶאת, ַוַּיְקֵרב  טז
--ַהִּמְזֵּבחַ - ַוַּיְקֵטר ַעל, ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוְיַמֵּלא, ַהִּמְנָחה- ֶאת, ַוַּיְקֵרב   יז

  .עַֹלת ַהּבֶֹקר, ִמְּלַבד
ַוַּיְמִצאּו ; ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם ,ָהַאִיל- ַהּׁשֹור ְוֶאת-ַוִּיְׁשַחט ֶאת   יח

  .ָסִביב, ַהִּמְזֵּבחַ -ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ,ֵאָליו, ַהָּדם-ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת
, יֹתָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכלָ --ִילָהַא-ּוִמן ;ַהּׁשֹור- ִמן, ַהֲחָלִבים-ְוֶאת  יט

  .ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד
  .ַהִּמְזֵּבָחה, ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ;ֶהָחזֹות-ַעל, ַהֲחָלִבים-ַוָּיִׂשימּו ֶאת  כ
--ִלְפֵני ְיהָוה, ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ,ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין, ְוֵאת ֶהָחזֹות   כא

  .ֶׁשהִצָּוה מֹ, ַּכֲאֶׁשר
ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת , ַוֵּיֶרד; ַוְיָבְרֵכם ,ָהָעם-ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת   כב

  .ְוַהְּׁשָלִמים--ְוָהעָֹלה
; ָהָעם-ַוְיָבְרכּו ֶאת, ַוֵּיְצאּו, מֹוֵעד אֶֹהל- ֶאל, ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן  כג

  .ָהָעם- ָּכל- ֶאל ,ְיהָוה-ַוֵּיָרא ְכבֹוד
-ְוֶאת ָהעָֹלה-ֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ - ַוּתֹאַכל ַעל ,ִמִּלְפֵני ְיהָוה, ֵצא ֵאׁשַוֵּת    כד

  .ְּפֵניֶהם-ַוִּיְּפלּו ַעל, ַוָּירֹּנּו ָהָעם- ַוַּיְרא ָּכל; ַהֲחָלִבים
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, ׁשַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵא , ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַאֲהרֹן ָנָדב- ַוִּיְקחּו ְבֵני   א
, ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה--ֵאׁש ָזָרה, ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ְיהָוה; ְקטֶֹרת ,ַוָּיִׂשימּו ָעֶליהָ 

  .אָֹתם
  .ִלְפֵני ְיהָוה, ַוָּיֻמתּו; אֹוָתם ַוּתֹאַכל, ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָוה  ב
ִּבְקרַֹבי  ִּדֶּבר ְיהָוה ֵלאמֹר- ֲאֶׁשר הּוא, ַאֲהרֹן-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   ג

  .ַאֲהרֹן, ַוִּיּדֹם; ֶאָּכֵבד ,ָהָעם- ְּפֵני ָכל-ְוַעל, ֶאָּקֵדׁש
; ּדֹד ַאֲהרֹן, ְּבֵני ֻעִּזיֵאל, ֶאְלָצָפן ִמיָׁשֵאל ְוֶאל-ֶאל, ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה  ד

, ִמחּוץ-ֶאל, ַהּקֶֹדׁש-ֲאֵחיֶכם ֵמֵאת ְּפֵני- ֶאת ִקְרבּו ְׂשאּו, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם
  .הַלַּמֲחנֶ 

 .ִּדֶּבר מֶֹׁשה, ַּכֲאֶׁשר-- ַלַּמֲחֶנה, ִמחּוץ-ֶאל ,ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתנָֹתם, ַוִּיְקְרבּו  ה
-ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל   ו

; ִיְקצֹף, הָהֵעדָ -ְוַעל ָּכל, ָתֻמתּו ְולֹא, ִתְפרֹמּו-ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא
  .ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהָוה, ַהְּׂשֵרָפה-ִיְבּכּו ֶאת-- ִיְׂשָרֵאל ֵּבית-ָּכל, ַוֲאֵחיֶכם

, ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיהָוה- ִּכי-- ָּתֻמתּו-ֶּפן ,ּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו  ז
  }פ{  .מֶֹׁשה ִּכְדַבר, ַוַּיֲעׂשּו; ֲעֵליֶכם

  .ֲהרֹן ֵלאמֹרַא-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ח
-- אֶֹהל מֹוֵעד-ְּבבֲֹאֶכם ֶאל, ּוָבֶניָך ִאָּתְך  ֵּתְׁשְּת ַאָּתה-ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל   ט

  .ְלדֹרֵֹתיֶכם ,ֻחַּקת עֹוָלם  :ְולֹא ָתֻמתּו
  .ּוֵבין ַהָּטהֹור, ּוֵבין ַהָּטֵמא, ַהחֹל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין, ּוְלַהְבִּדיל  י
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה , ַהֻחִּקים- ָּכל ,ֵאת--ֵני ִיְׂשָרֵאלְּב -ֶאת, ּוְלהֹורֹת   יא

  }פ{  .מֶֹׁשה-ְּבַיד, ֲאֵליֶהם
, ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים- ֶאְלָעָזר ְוֶאל ְוֶאל, ַאֲהרֹן-ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל   יב

ל ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות ֵאצֶ , ֵמִאֵּׁשי ְיהָוה ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת-ְקחּו ֶאת
  .ִהוא, ָקָדִׁשים ִּכי קֶֹדׁש  :ַהִּמְזֵּבחַ 

ֵמִאֵּׁשי , ָּבֶניָך ִהוא-ִּכי ָחְקָך ְוָחק ,ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש, ַוֲאַכְלֶּתם אָֹתּה  יג
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.ֻצֵּויִתי, ֵכן-ִּכי   :ְיהָוה

--ּתֹאְכלּו ְּבָמקֹום ָטהֹור, ַהְּתרּוָמה ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק   יד
ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי , ָּבֶניָך ִנְּתנּו-ָחְקָך ְוָחק-ִּכי  :ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ִאָּתְך , ַאָּתה

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ְלָהִניף , ִאֵּׁשי ַהֲחָלִבים ָיִביאּו ַעל, ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ַוֲחֵזה ַהְּתנּוָפה   טו

ִצָּוה , ַּכֲאֶׁשר, עֹוָלם-ְלָחק, ּוְלָבֶניָך ִאְּתךָ  ְוָהָיה ְלךָ ; ִלְפֵני ְיהָוה, ְּתנּוָפה
  .ְיהָוה
- ַוִּיְקצֹף ַעל; ְוִהֵּנה ׂשָֹרף--מֶֹׁשה ָּדרֹׁש ָּדַרׁש, ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת  טז

  .ֵלאמֹר, ַהּנֹוָתִרם, ַאֲהרֹן ְּבֵני, ִאיָתָמר-ֶאְלָעָזר ְוַעל
ִּכי קֶֹדׁש -- ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ַהַחָּטאת-ֲאַכְלֶּתם ֶאת-לֹא, ַמּדּועַ    יז

, ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ֹן ָהֵעָדה ֲעו-ֶאת ָלֵׂשאת, ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם; ִהוא, ָקָדִׁשים
  .ִלְפֵני ְיהָוה

ָאכֹול ּתֹאְכלּו אָֹתּה ; ְּפִניָמה ַהּקֶֹדׁש-ֶאל, ָּדָמּה-הּוָבא ֶאת- ֵהן לֹא   יח
  .ַּכֲאֶׁשר ִצֵּויִתי, ַּבּקֶֹדׁש

-ַחָּטאָתם ְוֶאת- ִהְקִריבּו ֶאת ֵהן ַהּיֹום, מֶֹׁשה-לַוְיַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶא   יט
, ְוָאַכְלִּתי ַחָּטאת ַהּיֹום; ָּכֵאֶּלה ,ַוִּתְקֶראָנה אִֹתי, עָֹלָתם ִלְפֵני ְיהָוה
  .ַהִּייַטב ְּבֵעיֵני ְיהָוה

  }פ{  .ַוִּייַטב ְּבֵעיָניו, ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה  כ
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  .ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם, ַאֲהרֹן-ְוֶאל מֶֹׁשה-ר ְיהָוה ֶאלַוְיַדּבֵ    א
-ִמָּכל, זֹאת ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ּתֹאְכלּו  :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדְּברּו ֶאל  ב

  .ָהָאֶרץ-ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַעל
--ַּבְּבֵהָמה, ַמֲעַלת ֵּגָרה, ְּפָרסֹת ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע, ּכֹל ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה   ג
  .ּתֹאֵכלּו, ָתּהאֹ
-ֶאת  :ּוִמַּמְפִרֵסי ַהַּפְרָסה, ַהֵּגָרה ִמַּמֲעֵלי, לֹא תֹאְכלּו, ֶזה- ַאְך ֶאת  ד

  .ָלֶכם, ָטֵמא הּוא-- ּוַפְרָסה ֵאיֶנּנּו ַמְפִריס ,ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא-ַהָּגָמל ִּכי
, ָטֵמא הּוא; סלֹא ַיְפִרי, ּוַפְרָסה ,ַמֲעֵלה ֵגָרה הּוא-ִּכי, ַהָּׁשָפן-ְוֶאת  ה

  .ָלֶכם
ְטֵמָאה ; לֹא ִהְפִריָסה, ּוַפְרָסה ,ַמֲעַלת ֵּגָרה ִהוא-ִּכי, ָהַאְרֶנֶבת- ְוֶאת   ו

  .ָלֶכם, ִהוא
ֵּגָרה , ְוהּוא, ְוׁשַֹסע ֶׁשַסע ַּפְרָסה ,ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא-ַהֲחִזיר ִּכי-ְוֶאת  ז

  .ָלֶכם, ָטֵמא הּוא; ִיָּגר-לֹא
  .ָלֶכם, ְטֵמִאים ֵהם; ִתָּגעּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא, ם לֹא תֹאֵכלּוִמְּבָׂשרָ    ח
ת לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂש - ּכֹל ֲאֶׁשר  :ַּבָּמִים ֲאֶׁשר, ִמּכֹל, ּתֹאְכלּו, ֶזה-ֶאת   ט

  .אָֹתם ּתֹאֵכלּו-- ּוַבְּנָחִלים ַּבַּיִּמים, ַּבַּמִים
ִמּכֹל ֶׁשֶרץ , ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים, ֶקֶׂשתְוַקְׂש  לֹו ְסַנִּפיר-ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין  י

  .ָלֶכם, ֶׁשֶקץ ֵהם--ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּוִמּכֹל, ַהַּמִים
  .ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו-ְוֶאת, תֹאֵכלּו ִמְּבָׂשָרם לֹא; ִיְהיּו ָלֶכם, ְוֶׁשֶקץ   יא
  .ָלֶכם, ֶׁשֶקץ הּוא-- ַּבָּמִים, תְוַקְׂשֶקֶׂש  לֹו ְסַנִּפיר-ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין   יב
, ַהֶּנֶׁשר-ֶאת  :ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם לֹא, ָהעֹוף-ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן-ְוֶאת  יג

  .ָהָעְזִנָּיה, ְוֵאת, ַהֶּפֶרס- ְוֶאת
  .ְלִמיָנּה, ָהַאָּיה-ְוֶאת--ַהָּדָאה-ְוֶאת   יד
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  .ְלִמינֹו, עֵֹרב-ֵאת ָּכל   טו
  .ְלִמיֵנהּו, ַהֵּנץ- ְוֶאת; ַהָּׁשַחף- ְוֶאת ַהַּתְחָמס-ְוֶאת, ַהַּיֲעָנהְוֵאת ַּבת   טז
  .ַהַּיְנׁשּוף-ְוֶאת ,ַהָּׁשָלְך - ַהּכֹוס ְוֶאת- ְוֶאת   יז
  .ָהָרָחם- ְוֶאת ,ַהָּקָאת-ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת-ְוֶאת   יח
  .ָהֲעַטֵּלף-ֶאתוְ , ַהּדּוִכיַפת- ְוֶאת ;ְלִמיָנּה, ָהֲאָנָפה, ַהֲחִסיָדה, ְוֵאת  יט
  .ָלֶכם, ֶׁשֶקץ הּוא-- ַאְרַּבע-ַעל ַההֵֹלְך , ּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף  כ
-ֲאֶׁשר  :ַאְרַּבע- ַההֵֹלְך ַעל, ָהעֹוף ִמּכֹל ֶׁשֶרץ, ּתֹאְכלּו, ֶזה-ַאְך ֶאת   כא
  .ָהָאֶרץ-ְלַנֵּתר ָּבֵהן ַעל ,ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו) לֹו(לא 
ַהָּסְלָעם -ְוֶאת, ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו- ֶאת-- ּתֹאֵכלּו ,ֶהםֵאֶּלה ֵמ -ֶאת   כב

  .ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו-ְוֶאת, ַהַחְרּגֹל ְלִמיֵנהּו-ְוֶאת ;ְלִמיֵנהּו
  .ָלֶכם, ֶׁשֶקץ הּוא--ַרְגָלִים לֹו ַאְרַּבע-ֲאֶׁשר, ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף  כג
  .ָהָעֶרב-ִיְטָמא ַעד, ָלָתםְּבִנְב  ַהּנֵֹגעַ -ָּכל; ִּתַּטָּמאּו, ּוְלֵאֶּלה   כד
  .ָהָעֶרב-ְוָטֵמא ַעד, ְּבָגָדיו ְיַכֵּבס-- ִמִּנְבָלָתם, ַהּנֵֹׂשא-ְוָכל   כה
ְוֵגָרה , ַּפְרָסה ְוֶׁשַסע ֵאיֶנָּנה ׁשַֹסַעת ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא ַמְפֶרֶסת- ְלָכל   כו

  .ִיְטָמא, ֶהםַהּנֵֹגַע ּבָ -ָּכל; ָלֶכם ,ְטֵמִאים ֵהם-- ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה
, ְטֵמִאים ֵהם-- ַאְרַּבע- ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת ַעל-ְּבָכל ,ַּכָּפיו-ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל   כז

  .ָהָעֶרב-ִיְטָמא ַעד, ְּבִנְבָלָתם ַהּנֵֹגעַ -ָּכל; ָלֶכם
ְטֵמִאים ; ָהָעֶרב-ְוָטֵמא ַעד, ְּבָגָדיו ְיַכֵּבס-- ִנְבָלָתם-ֶאת, ְוַהּנֵֹׂשא   כח

  }ס{   .ָלֶכם, ֵהָּמה
, ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר  :ָהָאֶרץ-ַעל ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ, ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא  כט

  .ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו
  .ְוַהִּתְנָׁשֶמת, ְוַהחֶֹמט ;ְוַהְּלָטָאה, ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכֹחַ   ל
ִיְטָמא , מָֹתםַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ְּב -ָּכל; ַהָּׁשֶרץ-ְּבָכל ,ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם   לא
  .ָהָעֶרב-ַעד
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ֵעץ אֹו ֶבֶגד - ְּכִלי-ִמָּכל, ִיְטָמא ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם- ִיּפֹל-ְוכֹל ֲאֶׁשר   לב
ַּבַּמִים יּוָבא ; ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם-ֲאֶׁשר ,ְּכִלי-ָּכל, עֹור אֹו ָׂשק-אֹו

  .ְוָטֵהר, ָהֶעֶרב- ְוָטֵמא ַעד
ּכֹל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו    :ּתֹוכֹו- ֶאל ,ִיּפֹל ֵמֶהם-ֶׁשראֲ -- ֶחֶרׂש- ְּכִלי-ְוָכל  לג

  .ְואֹתֹו ִתְׁשּבֹרּו, ִיְטָמא
-ְוָכל; ִיְטָמא-- ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ֲאֶׁשר, ָהאֶֹכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל-ִמָּכל   לד

  .ִיְטָמא ְּכִלי-ְּבָכל, ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה
ְטֵמִאים , ַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ--ִיְטָמא ,ָליוִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם עָ -ְוכֹל ֲאֶׁשר   לה
  .ִיְהיּו ָלֶכם, ּוְטֵמִאים; ֵהם
  .ִיְטָמא, ְונֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם; ָטהֹור ִיְהֶיה, ַמִים- ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה   לו
  .ּואה, ָטהֹור--ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרעַ  ֶזַרע-ָּכל- ַעל, ְוִכי ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם   לז
, ָטֵמא הּוא--ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ְוָנַפל, ֶזַרע-ַמִים ַעל-ְוִכי ֻיַּתן   לח
  }ס{  .ָלֶכם
, ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה--ָלֶכם ְלָאְכָלה ִהיא-ֲאֶׁשר, ַהְּבֵהָמה-ְוִכי ָימּות ִמן  לט

  .ָהָעֶרב- ִיְטָמא ַעד
-ֶאת, ְוַהּנֵֹׂשא; ָהָעֶרב- ָטֵמא ַעדוְ , ְּבָגָדיו ְיַכֵּבס-- ִמִּנְבָלָתּה, ְוָהאֵֹכל  מ

  .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד ,ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו-- ִנְבָלָתּה
  .לֹא ֵיָאֵכל, ֶׁשֶקץ הּוא-- ָהָאֶרץ- ַעל ַהּׁשֵֹרץ, ַהֶּׁשֶרץ-ְוָכל   מא
, ַמְרֵּבה ַרְגַלִים-ַעד ָּכל, ַאְרַּבע-הֹוֵלְך ַעל ן ְוכֹלֹוָּגח-ּכֹל הֹוֵלְך ַעל   מב
  .ֶׁשֶקץ ֵהם-ִּכי, לֹא תֹאְכלּום-- ָהָאֶרץ-ַעל ַהּׁשֵֹרץ, ַהֶּׁשֶרץ-ְלָכל
ְולֹא ִתַּטְּמאּו ; ַהּׁשֵֹרץ, ַהֶּׁשֶרץ-ְּבָכל ,ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ֶאת, ְּתַׁשְּקצּו- ַאל  מג

  .ְוִנְטֵמֶתם ָּבם, ָּבֶהם
ִּכי ָקדֹוׁש , יםְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁש  ,ֱאלֵֹהיֶכם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה   מד
  .ָהָאֶרץ-ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל- ְּבָכל, ַנְפׁשֵֹתיֶכם- ֶאת ְולֹא ְתַטְּמאּו; ָאִני
, ִלְהיֹת ָלֶכם, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה   מה

  .ָאִני ִּכי ָקדֹוׁש, ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים; ֵלאלִֹהים
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; ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים, ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ְוכֹל, ְוָהעֹוף, ָמהזֹאת ּתֹוַרת ַהְּבהֵ    מו
  .ָהָאֶרץ- ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל, ֶנֶפׁש-ּוְלָכל
ּוֵבין , ַהֶּנֱאֶכֶלת, ּוֵבין ַהַחָּיה; ַהָּטהֹר ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין, ְלַהְבִּדיל   מז

  }פ{   .ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל, ַהַחָּיה
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 12 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַדֵּבר ְיהָוהַויְ    א
ְוָטְמָאה -- ְוָיְלָדה ָזָכר, ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריעַ  ,ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ָֹתּה ִּתְטָמא ִנַּדת ְּדו ִּכיֵמי, ִׁשְבַעת ָיִמים
  .ָעְרָלתֹו ְּבַׂשר, ִיּמֹול, ַהְּׁשִמיִני, ּוַבּיֹום   ג
-קֶֹדׁש לֹא- ְּבָכל; ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ,ים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמיםּוְׁשלִֹׁש   ד

  .ְיֵמי ָטֳהָרּה, ְמלֹאת-ַעד, ָתבֹא ַהִּמְקָּדׁש לֹא- ְוֶאל, ִתָּגע
ת ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁש ; ְּכִנָּדָתּה ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים, ְנֵקָבה ֵתֵלד-ְוִאם  ה

  .ָרהְּדֵמי ָטהֳ - ֵּתֵׁשב ַעל, ָיִמים
, ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה-ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ,ְלֵבן אֹו ְלַבת, ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה   ו

  .ַהּכֵֹהן- ֶאל, מֹוֵעד- ֶּפַתח אֶֹהל- ֶאל-- ְלַחָּטאת תֹר- יֹוָנה אֹו- ּוֶבן
זֹאת   :ִמְּמקֹר ָּדֶמיהָ , ְוָטֲהָרה, ָעֶליהָ  ְוִכֶּפר, ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיהָוה  ז
  .ַלְּנֵקָבה ַלָּזָכר אֹו, ַרת ַהּיֶֹלֶדתּתֹו
תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני -ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי-- ֶׂשה ֵּדי, לֹא ִתְמָצא ָיָדּה-ְוִאם   ח

  }פ{  .ְוָטֵהָרה, ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן; ְלַחָּטאת ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד, יֹוָנה
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 13 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל ,ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
- ְוָהָיה ְבעֹור, ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת-אֹו ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת-ִיְהֶיה ְבעֹור-ִּכי, ָאָדם  ב

ַאַחד ִמָּבָניו - אֹו ֶאל, ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן-ֶאל ְוהּוָבא-- ְלֶנַגע ָצָרַעת, ְּבָׂשרֹו
  .ַהּכֲֹהִנים

ּוַמְרֵאה , ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפְך ָלָבן-עֹורְּב  ַהֶּנַגע- ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת   ג
 .ְוִטֵּמא אֹתֹו, ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן; הּוא, ֶנַגע ָצַרַעת-- ֵמעֹור ְּבָׂשרֹו ַהֶּנַגע ָעמֹק

, ָהעֹור-ַמְרֶאָה ִמן-ְוָעמֹק ֵאין, ְּבָׂשרֹו ַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְּבעֹור-ְוִאם  ד
  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ַהֶּנַגע-ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת-- ָלָבן ְך ָהפַ -לֹא, ּוְׂשָעָרה

ָפָׂשה - לֹא, ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע ָעַמד ְּבֵעיָניו ,ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן  ה
  .ֵׁשִנית, ַהּכֵֹהן ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִהְסִּגירֹו-- ַהֶּנַגע ָּבעֹור

ָפָׂשה - ְולֹא, ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע, ֵׁשִנית, ַהְּׁשִביִעי ֹוםְוָרָאה ַהּכֵֹהן אֹתֹו ַּבּי   ו
  .ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵהר, ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ִמְסַּפַחת ִהוא-- ָּבעֹור ַהֶּנַגע

ַהּכֵֹהן -ַאֲחֵרי ֵהָראֹתֹו ֶאל, ָּבעֹור ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה ַהִּמְסַּפַחת-ְוִאם  ז
  .ַהּכֵֹהן- ֶאל ,ִניתְוִנְרָאה ֵׁש ; ְלָטֳהָרתֹו

ָצַרַעת , ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן--ָּבעֹור, ַהִּמְסַּפַחת ְוִהֵּנה ָּפְׂשָתה, ַהּכֵֹהן, ְוָרָאה   ח
  }פ{  .ִהוא
  .ַהּכֵֹהן- ֶאל, ְוהּוָבא ;ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם, ֶנַגע ָצַרַעת   ט
; ָהְפָכה ֵׂשָער ָלָבן, אְוִהי, ָּבעֹור ְלָבָנה- ְוִהֵּנה ְׂשֵאת, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן  י

  .ַּבְׂשֵאת, ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי
ִּכי , לֹא ַיְסִּגֶרּנּו   :ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן ,ָצַרַעת נֹוֶׁשֶנת ִהוא ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו   יא

  .ָטֵמא הּוא
עֹור -ְוִכְּסָתה ַהָּצַרַעת ֵאת ָּכל, ָּבעֹור ,ָּפרֹוַח ִּתְפַרח ַהָּצַרַעת-ְוִאם   יב
  .ֵעיֵני ַהּכֵֹהן, ַמְרֵאה- ְלָכל--ַרְגָליו- ְוַעד ֵמרֹאׁשֹו, ַגעַהּנֶ 
- ֶאת, ְוִטַהר-- ְּבָׂשרֹו-ָּכל-ַהָּצַרַעת ֶאת ְוִהֵּנה ִכְּסָתה, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן  יג

  .ָטהֹור הּוא ,ֻּכּלֹו ָהַפְך ָלָבן  :ַהָּנַגע
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  .ִיְטָמא ,ּוְביֹום ֵהָראֹות ּבֹו ָּבָׂשר ַחי   יד
, ַהָּבָׂשר ַהַחי ָטֵמא הּוא  :ְוִטְּמאֹו ,ַהָּבָׂשר ַהַחי-ָאה ַהּכֵֹהן ֶאתְורָ    טו

  .ָצַרַעת הּוא
  .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ּוָבא; ְוֶנְהַּפְך ְלָלָבן ,אֹו ִכי ָיׁשּוב ַהָּבָׂשר ַהַחי  טז
, ַהֶּנַגע-ְוִטַהר ַהּכֵֹהן ֶאת--ְלָלָבן, ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך , ַהּכֵֹהן, ְוָרָאהּו   יז

  }פ{   .ָטהֹור הּוא
  .ְוִנְרָּפא; ְׁשִחין ְבעֹרֹו- ִיְהֶיה בֹו- ִּכי, ּוָבָׂשר   יח
; ְלָבָנה ֲאַדְמָּדֶמת, אֹו ַבֶהֶרת, ְלָבָנה ְׂשֵאת, ְוָהָיה ִּבְמקֹום ַהְּׁשִחין  יט

  .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ְוִנְרָאה
-- ָהַפְך ָלָבן, ּוְׂשָעָרּה, עֹורהָ -ִמן ְוִהֵּנה ַמְרֶאָה ָׁשָפל, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן  כ

  .ַּבְּׁשִחין ָּפָרָחה ,ָצַרַעת ִהוא- ְוִטְּמאֹו ַהּכֵֹהן ֶנַגע
-ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה ִמן, ָּבּה ֵׂשָער ָלָבן-ֵאין ְוִהֵּנה, ְוִאם ִיְרֶאָּנה ַהּכֵֹהן   כא

  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ְוִהְסִּגירֹו ַהּכֵֹהן--ֵכָהה ְוִהיא, ָהעֹור
  .ֶנַגע ִהוא, ַהּכֵֹהן אֹתֹו ְוִטֵּמא-- ָּבעֹור, ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה-ְוִאם   כב
; ִהוא, ָצֶרֶבת ַהְּׁשִחין-- ָפָׂשָתה לֹא, ַּתְחֶּתיָה ַּתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת-ְוִאם  כג

  }ס{  .ַהּכֵֹהן, ְוִטֲהרֹו
ַּבֶהֶרת , ְכָוהְוָהְיָתה ִמְחַית ַהִּמ ; ֵאׁש-ִמְכַות ִיְהֶיה ְבעֹרֹו- ִּכי, אֹו ָבָׂשר   כד

  .ְלָבָנה אֹו-- ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת
ּוַמְרֶאָה ָעמֹק , ֵׂשָער ָלָבן ַּבַּבֶהֶרת ְוָרָאה אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ֶנְהַּפְך    כה
ֶנַגע ָצַרַעת , ְוִטֵּמא אֹתֹו ַהּכֵֹהן; ָּפָרָחה ַּבִּמְכָוה, ָצַרַעת ִהוא-- ָהעֹור-ִמן
  .ִהוא
ּוְׁשָפָלה ֵאיֶנָּנה , ַּבַּבֶהֶרת ֵׂשָער ָלָבן-ֵאין ְוִהֵּנה, ָּנה ַהּכֵֹהןְוִאם ִיְרֶא    כו
  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ְוִהְסִּגירֹו ַהּכֵֹהן-- ֵכָהה ְוִהוא, ָהעֹור-ִמן
ְוִטֵּמא --ָּבעֹור, ָּפׂשֹה ִתְפֶׂשה- ִאם  :ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום, ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן   כז

  .ַרַעת ִהואצָ  ֶנַגע, ַהּכֵֹהן אֹתֹו
ְׂשֵאת --ְוִהוא ֵכָהה, ָפְׂשָתה ָבעֹור-לֹא ַּתְחֶּתיָה ַתֲעמֹד ַהַּבֶהֶרת-ְוִאם   כח
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  }פ{  .ִהוא, ָצֶרֶבת ַהִּמְכָוה-ִּכי-- ַהּכֵֹהן,ְוִטֲהרֹו; ִהוא, ַהִּמְכָוה
  .אֹו ְבָזָקן, ְּברֹאׁש, ָנַגע ִיְהֶיה בֹו-ִּכי, ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה  כט
ּובֹו ֵׂשָער , ָהעֹור-ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן ְוִהֵּנה, ַהֶּנַגע- ָאה ַהּכֵֹהן ֶאתְורָ   ל

 .אָצַרַעת ָהרֹאׁש אֹו ַהָּזָקן הּו, ֶנֶתק הּוא ְוִטֵּמא אֹתֹו ַהּכֵֹהן-- ָּדק, ָצהֹב
-ַמְרֵאהּו ָעמֹק ִמן- ְוִהֵּנה ֵאין ,ֶנַגע ַהֶּנֶתק-ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת-ְוִכי   לא

ִׁשְבַעת , ֶנַגע ַהֶּנֶתק-ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת--ּבֹו ֵאין, ָער ָׁשחֹרְוֵׂש , ָהעֹור
  .ָיִמים
, ָפָׂשה ַהֶּנֶתק- ְוִהֵּנה לֹא, ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום, ַהֶּנַגע-ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת   לב
  .ָהעֹור-ֵאין ָעמֹק ִמן, ּוַמְרֵאה ַהֶּנֶתק ;ָהָיה בֹו ֵׂשָער ָצהֹב- ְולֹא
ת ַהֶּנֶתק ִׁשְבעַ -ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת; לֹא ְיַגֵּלחַ  ,ַהֶּנֶתק- ְוֶאת-- ָּלחּגַ ְוִהְת   לג

  .ֵׁשִנית, ָיִמים
ָפָׂשה ַהֶּנֶתק - ְוִהֵּנה לֹא, ַהְּׁשִביִעי ַהֶּנֶתק ַּבּיֹום-ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת   לד

ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו , ֵהןְוִטַהר אֹתֹו ַהּכֹ-- ָהעֹור-ִמן ֵאיֶנּנּו ָעמֹק, ּוַמְרֵאהּו, ָּבעֹור
  .ְוָטֵהר
  .ָטֳהָרתֹו, ַאֲחֵרי ,ָּבעֹור, ָּפׂשֹה ִיְפֶׂשה ַהֶּנֶתק-ְוִאם   לה
 ְיַבֵּקר ַהּכֵֹהן ַלֵּׂשָער-לֹא-- ָּבעֹור, ַהֶּנֶתק ְוִהֵּנה ָּפָׂשה, ַהּכֵֹהן, ְוָרָאהּו   לו

  .ָטֵמא הּוא, ַהָּצהֹב
ָטהֹור -- ִנְרָּפא ַהֶּנֶתק, ּבֹו-ָׁשחֹר ָצַמח ק ְוֵׂשָערְּבֵעיָניו ָעַמד ַהֶּנֶת -ְוִאם   לז

  }ס{  .ַהּכֵֹהן, ְוִטֲהרֹו; הּוא
  .ְלָבנֹת, ֶּבָהרֹת--ֶּבָהרֹת, ְּבָׂשָרם- ְבעֹור ִיְהֶיה-ִּכי, ִאָּׁשה- אֹו, ְוִאיׁש   לח
ַהק הּוא ּבֹ  :ֵּכהֹות ְלָבנֹת-- ְּבָׂשָרם ֶּבָהרֹת- ְבעֹור ְוִהֵּנה, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן  לט

  }ס{  .הּוא ָטהֹור, ָּפַרח ָּבעֹור
  .ָטהֹור הּוא, הּוא ֵקֵרחַ -- ִּכי ִיָּמֵרט רֹאׁשֹו, ְוִאיׁש  מ
  .ָטהֹור הּוא, ִּגֵּבַח הּוא--רֹאׁשֹו ִיָּמֵרט, ְוִאם ִמְּפַאת ָּפָניו   מא
ַרַעת ּפַֹרַחת צָ --ֶנַגע ָלָבן ֲאַדְמָּדם ,ִיְהֶיה ַבָּקַרַחת אֹו ַבַּגַּבַחת- ְוִכי   מב
  .ְּבָקַרְחּתֹו אֹו ְבַגַּבְחּתֹו, ִהוא
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, ְּבָקַרְחּתֹו, ַהֶּנַגע ְלָבָנה ֲאַדְמֶּדֶמת- ְׂשֵאת ְוִהֵּנה, ְוָרָאה אֹתֹו ַהּכֵֹהן  מג
  .עֹור ָּבָׂשר, ְּכַמְרֵאה ָצַרַעת-- ְבַגַּבְחּתֹו אֹו
  .ְּברֹאׁשֹו ִנְגעֹו, ּו ַהּכֵֹהןְיַטְּמֶאּנ ַטֵּמא; ָטֵמא הּוא, ָצרּוַע הּוא-ִאיׁש   מד
, עַ ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּו ,ּבֹו ַהֶּנַגע- ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר   מה
  .ִיְקָרא, ְוָטֵמא ָטֵמא ;ַיְעֶטה, ָׂשָפם- ְוַעל
ץ ִמחּו, ָּבָדד ֵיֵׁשב   :ָטֵמא הּוא-- ִיְטָמא ,ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו-ָּכל   מו

  }ס{  .ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו
  .אֹו ְּבֶבֶגד ִּפְׁשִּתים, ְּבֶבֶגד ֶצֶמר  :ָצָרַעת ִיְהֶיה בֹו ֶנַגע-ִּכי, ְוַהֶּבֶגד   מז
ְמֶלאֶכת -אֹו ְּבָכל, אֹו ְבעֹור; ְוַלָּצֶמר ַלִּפְׁשִּתים, אֹו ִבְׁשִתי אֹו ְבֵעֶרב   מח
  .עֹור
-ַבְּׁשִתי אֹו- ַּבֶּבֶגד אֹו ָבעֹור אֹו ,ַדְמָּדםְוָהָיה ַהֶּנַגע ְיַרְקַרק אֹו אֲ   מט

  .ַהּכֵֹהן-ֶאת, ְוָהְרָאה; הּוא, ָצַרַעת ֶנַגע-- עֹור-ְּכִלי- ָבֵעֶרב אֹו ְבָכל
  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ַהֶּנַגע-ֶאת ְוִהְסִּגיר; ַהָּנַגע- ֶאת, ְוָרָאה ַהּכֵֹהן  נ
-ַבְּׁשִתי אֹו-ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבֶּבֶגד אֹו-ִּכי ,ַהְּׁשִביִעי ַהֶּנַגע ַּבּיֹום-ְוָרָאה ֶאת   נא

ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת --ִלְמָלאָכה, ֵיָעֶׂשה ָהעֹור-ְלכֹל ֲאֶׁשר, ָבעֹור ָבֵעֶרב אֹו
  .ָטֵמא הּוא ,ַהֶּנַגע
, יםַּבֶּצֶמר אֹו ַבִּפְׁשִּת , ָהֵעֶרב- אֹו ֶאת ַהְּׁשִתי-ַהֶּבֶגד אֹו ֶאת- ְוָׂשַרף ֶאת   נב

, ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא-ִּכי   :ִיְהֶיה בֹו ַהָּנַגע- ֲאֶׁשר ,ְּכִלי ָהעֹור-ָּכל-אֹו ֶאת
  .ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף

ַּבֶּבֶגד אֹו ַבְּׁשִתי אֹו , ָפָׂשה ַהֶּנַגע-לֹא ְוִהֵּנה, ִיְרֶאה ַהּכֵֹהן, ְוִאם  נג
  .עֹור-ְּכִלי- ְּבָכל ,אֹו; ָבֵעֶרב
, ָיִמים- ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת; ּבֹו ַהָּנַגע- ֲאֶׁשר ֵאת, ְוִכְּבסּו, ַהּכֵֹהן, ְוִצָּוה   נד

  .ֵׁשִנית
- ָהַפְך ַהֶּנַגע ֶאת-ְוִהֵּנה לֹא, ַהֶּנַגע-ֶאת ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס   נה

, ְּפֶחֶתת ִהוא  :ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרֶפּנּו, ָטֵמא הּוא--ָפָׂשה-לֹא ֵעינֹו ְוַהֶּנַגע
  .ַגַּבְחּתֹואֹו ְב  ְּבָקַרְחּתֹו

ְוָקַרע -- ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס אֹתֹו, ַהֶּנַגע ְוִהֵּנה ֵּכָהה, ָרָאה ַהּכֵֹהן, ְוִאם   נו
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  .ָהֵעֶרב-אֹו ִמן, ַהְּׁשִתי-אֹו ִמן,ָהעֹור-ַהֶּבֶגד אֹו ִמן-ִמן, אֹתֹו
-- רעֹו- ְּכִלי-אֹו ְבָכל, ָבֵעֶרב-ַבְּׁשִתי אֹו-אֹו ֵּתָרֶאה עֹוד ַּבֶּבֶגד-ְוִאם   נז

  .ּבֹו ַהָּנַגע- ֵאת ֲאֶׁשר, ִּתְׂשְרֶפּנּו ָּבֵאׁש   :ִהוא, ּפַֹרַחת
ְוָסר , ֲאֶׁשר ְּתַכֵּבס, ְּכִלי ָהעֹור-ָכל-אֹו ָהֵעֶרב-ַהְּׁשִתי אֹו- ְוַהֶּבֶגד אֹו   נח

  .ְוָטֵהר, ֵׁשִנית ְוֻכַּבס-- ַהָּנַגע, ֵמֶהם
אֹו ַהְּׁשִתי אֹו , ַהִּפְׁשִּתים אֹו ָצַרַעת ֶּבֶגד ַהֶּצֶמר- זֹאת ּתֹוַרת ֶנַגע  נט

  }פ{  .אֹו ְלַטְּמאֹו ,ְלַטֲהרֹו-- עֹור-ְּכִלי-ָּכל, אֹו, ָהֵעֶרב
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 14 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
  .ַהּכֵֹהן- ֶאל, ְוהּוָבא  :ָטֳהָרתֹו ְּביֹום, זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע  ב
-ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע, ַהּכֵֹהן, ְוָרָאה ;ַלַּמֲחֶנה, ִמחּוץ- ֶאל, ַהּכֵֹהן, ָצאְויָ    ג

  .ַהָּצרּועַ -ִמן, ַהָּצַרַעת
, ְוֵעץ ֶאֶרז; ְטהֹרֹות, ִצֳּפִרים ַחּיֹות-ְׁשֵּתי ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר, ַהּכֵֹהן, ְוִצָּוה  ד

  .ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב
ַמִים -ַעל, ֶחֶרׂש-ְּכִלי- ֶאל-- ָהֶאָחת ַהִּצּפֹור- ֶאת, ְוָׁשַחט ,ַהּכֵֹהן, ְוִצָּוה  ה

  .ַחִּיים
ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת -ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת-ְוֶאת ,ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה-ֶאת   ו

, ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה, ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת; ָהֵאזֹב- ְוֶאת
  .ם ַהַחִּייםַהַּמיִ , ַעל
-ְוִׁשַּלח ֶאת, ְוִטֲהרֹו; ֶׁשַבע ְּפָעִמים-- ַהָּצַרַעת- ִמן ַעל ַהִּמַּטֵהר, ְוִהָּזה  ז

  .ְּפֵני ַהָּׂשֶדה- ַעל ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה
, ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר, ְׂשָערֹו-ָּכל-ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח-ְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת   ח

  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ;ַהַּמֲחֶנה-ֶאלָיבֹוא , ְוַאַחר
ְזָקנֹו - רֹאׁשֹו ְוֶאת-ֶאת, ְׂשָערֹו-ָּכל- ֶאת ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח   ט

-ְוָרַחץ ֶאת, ְּבָגָדיו- ְוִכֶּבס ֶאת; ְיַגֵּלחַ , ְׂשָערֹו- ָּכל- ְוֶאת ,ְוֵאת ַּגּבֹת ֵעיָניו
  .ְוָטֵהר-- םַּבַּמיִ  ְּבָׂשרֹו

, ְׁשָנָתּה-ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת, ְכָבִׂשים ְּתִמיִמם-ְׁשֵני ִיַּקח, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  י
, ְולֹג ֶאָחד, סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן, ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים ;ְּתִמיָמה
  .ָׁשֶמן
, ִלְפֵני ְיהָוה   :ְואָֹתם--ַּטֵהרַהִּמ  ֵאת ָהִאיׁש, ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר   יא

  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
לֹג -ְוֶאת-- ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ,ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד-ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת   יב

  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ְוֵהִניף אָֹתם ְּתנּוָפה; ַהָּׁשֶמן
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-ָהעָֹלה-את ְוֶאתַהַחָּט - ִיְׁשַחט ֶאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר, ַהֶּכֶבׂש- ְוָׁשַחט ֶאת  יג
, קֶֹדׁש ָקָדִׁשים-- ַלּכֵֹהן, ָהָאָׁשם הּוא ִּכי ַּכַחָּטאת  :ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש-

  .הּוא
ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר -ַעל, ַהּכֵֹהן ְוָנַתן, ִמַּדם ָהָאָׁשם, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן   יד

  .לֹו ַהְיָמִניתּבֶֹהן ַרגְ - ְוַעל, ַהְיָמִנית ּבֶֹהן ָידֹו-ְוַעל; ַהְיָמִנית
  .ַהְּׂשָמאִלית, ַּכף ַהּכֵֹהן- ְוָיַצק ַעל ;ִמּלֹג ַהָּׁשֶמן, ְוָלַקח ַהּכֵֹהן   טו
ַּכּפֹו -ֲאֶׁשר ַעל, ַהֶּׁשֶמן-ִמן, ַהְיָמִנית ֶאְצָּבעֹו-ֶאת, ְוָטַבל ַהּכֵֹהן  טז

  .ִלְפֵני ְיהָוה, ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים- ִמן ְוִהָּזה; ַהְּׂשָמאִלית
ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר -ִיֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ,ַּכּפֹו-ּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל   יז

ַּדם , ַעל-- ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית- ְוַעל, ַהְיָמִנית ּבֶֹהן ָידֹו-ְוַעל, ַהְיָמִנית
  .ָהָאָׁשם

ְוִכֶּפר ; רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר-ַעל, ִיֵּתן, ֵהןַהּכֹ ַּכף-ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל, ְוַהּנֹוָתר   יח
  .ְיהָוה ִלְפֵני, ָעָליו ַהּכֵֹהן

, ְוַאַחר; ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו-ַעל, ְוִכֶּפר ,ַהַחָּטאת-ֶאת, ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן  יט
  .ָהעָֹלה- ִיְׁשַחט ֶאת

ְוִכֶּפר ָעָליו ; הַהִּמְזֵּבחָ , ַהִּמְנָחה-ְוֶאת ָהעָֹלה-ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת  כ
  }ס{  .ְוָטֵהר, ַהּכֵֹהן
, ּוָפהְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם ִלְתנ--ַמֶּׂשֶגת ְוֵאין ָידֹו, ַּדל הּוא-ְוִאם   כא

  .ְולֹג ָׁשֶמן-- ְלִמְנָחה, ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ;ְלַכֵּפר ָעָליו
ְוָהָיה ֶאָחד ; ָידֹו, ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג, יֹוָנה ֵניאֹו ְׁשֵני ְּב , ּוְׁשֵּתי תִֹרים   כב

  .ְוָהֶאָחד עָֹלה, ַחָּטאת
ֶּפַתח - ֶאל  :ַהּכֵֹהן-ֶאל--ְלָטֳהָרתֹו ,ְוֵהִביא אָֹתם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  כג

  .ִלְפֵני ְיהָוה, מֹוֵעד- אֶֹהל
ְוֵהִניף אָֹתם ; לֹג ַהָּׁשֶמן-ְוֶאת ,ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם-ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת   כד

  .ִלְפֵני ְיהָוה, ַהּכֵֹהן ְּתנּוָפה
-ְוָנַתן ַעל, ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָלַקח, ֶּכֶבׂש ָהָאָׁשם- ֶאת, ְוָׁשַחט   כה

ּבֶֹהן ַרְגלֹו -ְוַעל, ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית- ְוַעל ;ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית-ְּתנּוְך אֶֹזן
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  .ַהְיָמִנית
  .ַהְּׂשָמאִלית, ַהּכֵֹהן ַּכף-ַעל, ִיצֹק ַהּכֵֹהן, ֶמןַהֶּׁש -ּוִמן   כו
ַּכּפֹו -ֲאֶׁשר ַעל, ַהֶּׁשֶמן- ִמן, ַהְיָמִנית ְּבֶאְצָּבעֹו, ְוִהָּזה ַהּכֵֹהן   כז

  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ֶׁשַבע ְּפָעִמים-- ַהְּׂשָמאִלית
ְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ְּתנּו-ַעל, ַּכּפֹו-ַעל ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר-ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן   כח

, ְמקֹום- ַעל-- ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית- ְוַעל, ַהְיָמִנית ּבֶֹהן ָידֹו-ְוַעל, ַהְיָמִנית
  .ַּדם ָהָאָׁשם

--רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר-ַעל, ִיֵּתן, ַהּכֵֹהן ַּכף- ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל-ִמן, ְוַהּנֹוָתר  כט
  .ִלְפֵני ְיהָוה, ְלַכֵּפר ָעָליו

.ָידֹו, ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג, ְּבֵני ַהּיֹוָנה-ִמן אֹו, ַהּתִֹרים-ָהֶאָחד ִמן-ָׂשה ֶאתְועָ   ל

- ַעל-- ָהֶאָחד עָֹלה-ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד-ֶאת, ַּתִּׂשיג ָידֹו-ֵאת ֲאֶׁשר   לא
  .ִלְפֵני ְיהָוה ,ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהִּמַּטֵהר; ַהִּמְנָחה

, ַתִּׂשיג ָידֹו-ֲאֶׁשר לֹא ,ֹו ֶנַגע ָצָרַעתּב-ֲאֶׁשר, זֹאת ּתֹוַרת   לב
  }פ{  .ְּבָטֳהָרתֹו

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  לג
ְוָנַתִּתי ֶנַגע ; ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ ְּכַנַען- ִּכי ָתבֹאּו ֶאל   לד

  .ֲאֻחַּזְתֶכם ְּבֵבית ֶאֶרץ, ָצַרַעת
  .ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית, ְּכֶנַגע  :ַלּכֵֹהן ֵלאמֹר ְוִהִּגיד, לֹו ַהַּבִית-ּוָבא ֲאֶׁשר   לה
, ַהֶּנַגע-ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ,ַהַּבִית-ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת   לו

 .ַהָּבִית-ֹות ֶאתִלְרא, ְוַאַחר ֵּכן ָיבֹא ַהּכֵֹהן; ַּבָּבִית ֲאֶׁשר-ָּכל, ְולֹא ִיְטָמא
, ְׁשַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת, ְּבִקירֹת ַהַּבִית ְוִהֵּנה ַהֶּנַגע, ַהֶּנַגע-ְוָרָאה ֶאת   לז

  .ַהִּקיר-ִמן, ָׁשָפל ּוַמְרֵאיֶהן; אֹו ֲאַדְמַּדּמֹת
, ַהַּבִית-ְוִהְסִּגיר ֶאת; ַהָּבִית ֶּפַתח- ֶאל, ַהַּבִית-ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ִמן   לח

  .ת ָיִמיםִׁשְבעַ 
ְוִהֵּנה ָּפָׂשה ַהֶּנַגע ְּבִקירֹת , ְוָרָאה ;ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ְוָׁשב ַהּכֵֹהן  לט

  .ַהָּבִית
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ְוִהְׁשִליכּו ; ֲאֶׁשר ָּבֵהן ַהָּנַגע, ָהֲאָבִנים- ֶאת ְוִחְּלצּו, ַהּכֵֹהן, ְוִצָּוה  מ
  .ָמקֹום ָטֵמא- ֶאל ,ִמחּוץ ָלִעיר- ֶאְתֶהן ֶאל

, ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִהְקצּו-ֶאת, ְוָׁשְפכּו ;ָסִביב, ַהַּבִית ַיְקִצַע ִמַּבִית- תְוֶא    מא
  .ָמקֹום ָטֵמא-ֶאל, ִמחּוץ ָלִעיר-ֶאל
ְוָעָפר ַאֵחר ; ַּתַחת ָהֲאָבִנים- ֶאל ְוֵהִביאּו, ְוָלְקחּו ֲאָבִנים ֲאֵחרֹות   מב
  .ַהָּבִית-ְוָטח ֶאת, ִיַּקח
ְוַאֲחֵרי , ָהֲאָבִנים-ַאַחר ִחֵּלץ ֶאת ,ָפַרח ַּבַּבִיתָיׁשּוב ַהֶּנַגע ּו-ְוִאם  מג

  .ִהּטֹוחַ  ְוַאֲחֵרי, ַהַּבִית-ִהְקצֹות ֶאת
ָצַרַעת ַמְמֶאֶרת ִהוא -- ַהֶּנַגע ַּבָּבִית ְוִהֵּנה ָּפָׂשה, ְוָרָאה, ַהּכֵֹהן, ּוָבא   מד

  .ָטֵמא הּוא, ַּבַּבִית
; ֲעַפר ַהָּבִית- ָּכל, ְוֵאת, ֵעָציו-ְוֶאת ֲאָבָניו-ֶאת, ַהַּבִית- ְוָנַתץ ֶאת   מה

  .ָמקֹום ָטֵמא-ֶאל ,ִמחּוץ ָלִעיר-ְוהֹוִציא ֶאל
  .ָהָעֶרב- ַעד, ִיְטָמא-- ִהְסִּגיר אֹתֹו ,ְיֵמי-ָּכל, ַהַּבִית- ֶאל, ְוַהָּבא   מו
 .ְּבָגָדיו-ְיַכֵּבס ֶאת, ְוָהאֵֹכל ַּבַּבִית; ְּבָגָדיו-ֶאת ְיַכֵּבס, ְוַהּׁשֵֹכב ַּבַּבִית   מז
, ַאֲחֵרי, ָפָׂשה ַהֶּנַגע ַּבַּבִית-ְוִהֵּנה לֹא ְוָרָאה, ּבֹא ָיבֹא ַהּכֵֹהן-ְוִאם   מח

  .ִּכי ִנְרָּפא ַהָּנַגע, ַהַּבִית- ַהּכֵֹהן ֶאת ְוִטַהר-- ַהָּבִית- ִהּטַֹח ֶאת
תֹוַלַעת  ּוְׁשִני, ְוֵעץ ֶאֶרז, ִצֳּפִרים ְׁשֵּתי, ַהַּבִית-ְוָלַקח ְלַחֵּטא ֶאת  מט
  .ְוֵאזֹב

  .ַמִים ַחִּיים-ַעל, ֶחֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל ,ַהִּצּפֹר ָהֶאָחת-ֶאת, ְוָׁשַחט  נ
ְוֵאת ַהִּצּפֹר , ְוֵאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ָהֵאזֹב- ָהֶאֶרז ְוֶאת- ֵעץ-ְוָלַקח ֶאת   נא

-ְוִהָּזה ֶאל; ּוַבַּמִים ַהַחִּיים, ַהִּצּפֹר ַהְּׁשחּוָטה ְוָטַבל אָֹתם ְּבַדם, ַהַחָּיה
  .ְּפָעִמים ֶׁשַבע, ַהַּבִית
, ּוַבִּצּפֹר ַהַחָּיה; ּוַבַּמִים ַהַחִּיים ,ְּבַדם ַהִּצּפֹור-- ַהַּבִית- ְוִחֵּטא ֶאת   נב

  .ּוִבְׁשִני ַהּתֹוָלַעת-- ּוָבֵאזֹב ּוְבֵעץ ָהֶאֶרז
ְוִכֶּפר ; ְּפֵני ַהָּׂשֶדה- ֶאל-- ִמחּוץ ָלִעיר-ֶאל ,ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה-ְוִׁשַּלח ֶאת  נג
  .ְוָטֵהר, ַהַּבִית-ַעל
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  .ְוַלָּנֶתק ,ֶנַגע ַהָּצַרַעת- ְלָכל, ַהּתֹוָרה, זֹאת   נד
  .ְוַלָּבִית, ּוְלָצַרַעת ַהֶּבֶגד   נה
  .ְוַלֶּבָהֶרת, ְוַלְׂשֵאת ְוַלַּסַּפַחת   נו
  }פ{   .ַהָּצָרַעת, זֹאת ּתֹוַרת; ַהָּטהֹר ֹוםְּביֹום ַהָּטֵמא ּוְבי, ְלהֹורֹת   נז
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 15 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-ְוֶאל מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִּכי ִיְהֶיה ָזב , ִאיׁש ִאיׁש   :ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדְּברּו ֶאל  ב

  .הּוא ָטֵמא, זֹובֹו--ִמְּבָׂשרֹו
ֶהְחִּתים - אֹו, זֹובֹו-ְּבָׂשרֹו ֶאת ָרר   :ְּבזֹובֹו, את ִּתְהֶיה ֻטְמָאתֹוְוזֹ   ג

  .ִהוא, ֻטְמָאתֹו-- ְּבָׂשרֹו ִמּזֹובֹו
ֵיֵׁשב - ַהְּכִלי ֲאֶׁשר-ְוָכל; ִיְטָמא-- ַהָּזב ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ָעָליו, ַהִּמְׁשָּכב- ָּכל  ד

  .ִיְטָמא, ָעָליו
- ְוָטֵמא ַעד, ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים-- ִמְׁשָּכבֹוְּב  ֲאֶׁשר ִיַּגע, ְוִאיׁש  ה

  .ָהָעֶרב
, ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים-- ַהָּזב, ָעָליו ֵיֵׁשב- ֲאֶׁשר, ַהְּכִלי- ַעל, ְוַהּיֵֹׁשב   ו

  .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד
  .ָהָעֶרב-ְוָטֵמא ַעד, ַּבַּמִיםְּבָגָדיו ְוָרַחץ  ְיַכֵּבס-- ִּבְבַׂשר ַהָּזב, ְוַהּנֵֹגעַ   ז
 .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד, ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוִכֶּבס--ַּבָּטהֹור, ָירֹק ַהָּזב- ְוִכי   ח
  .ִיְטָמא-- ַהָּזב ֲאֶׁשר ִיְרַּכב ָעָליו, ַהֶּמְרָּכב-ְוָכל   ט
ְוַהּנֹוֵׂשא ; ָהָעֶרב-ַעד, ִיְטָמא--ַתְחָּתיו ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ַהּנֵֹגעַ -ְוָכל  י

  .ָהָעֶרב-ְוָטֵמא ַעד, ַּבַּמִים ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ-- אֹוָתם
ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ -- ָׁשַטף ַּבָּמִים- לֹא ְוָיָדיו, ּבֹו ַהָּזב-ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיַּגע   יא

  .ָהָעֶרב-ְוָטֵמא ַעד, ַּבַּמִים
 .ַּבָּמִים, ִיָּׁשֵטף--ֵעץ- ְּכִלי-ְוָכל; ִיָּׁשֵבר ,ּבֹו ַהָּזב-ִיַּגע- ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר-ּוְכִלי   יב
ְוִכֶּבס , לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוָסַפר-- ִמּזֹובֹו, ִיְטַהר ַהָּזב- ְוִכי  יג

  .ְוָטֵהר, ַחִּיים ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים; ְּבָגָדיו
ּוָבא ִלְפֵני ; ְּבֵני יֹוָנה, אֹו ְׁשֵני, תִֹרים ילֹו ְׁשֵּת -ִיַּקח, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני   יד

  .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ּוְנָתָנם, מֹוֵעד ֶּפַתח אֶֹהל- ֶאל, ְיהָוה
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 ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן; ְוָהֶאָחד עָֹלה ,ֶאָחד ַחָּטאת-- ַהּכֵֹהן, ְוָעָׂשה אָֹתם   טו
  }ס{  .ִמּזֹובֹו, ִלְפֵני ְיהָוה

, ְּבָׂשרֹו- ָּכל-ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת--ָזַרע- ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵתֵצא- ִּכי, ְוִאיׁש  טז
  .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד

, ְוֻכַּבס ַּבַּמִים--ָזַרע-ָעָליו ִׁשְכַבת ִיְהֶיה- ֲאֶׁשר, עֹור- ֶּבֶגד ְוָכל- ְוָכל   יז
  .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד

ְוָטְמאּו , ְוָרֲחצּו ַבַּמִים--עָזרַ -ִׁשְכַבת ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִאיׁש אָֹתּה, ְוִאָּׁשה   יח
  }פ{   .ָהָעֶרב-ַעד
ה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּתְהיֶ -- זָֹבּה ִּבְבָׂשָרּה ָּדם ִיְהֶיה, ִתְהֶיה ָזָבה-ְוִאָּׁשה ִּכי  יט

  .ָהָעֶרב-ִיְטָמא ַעד ַהּנֵֹגַע ָּבּה- ְוָכל, ְבִנָּדָתּה
, ֵּתֵׁשב ָעָליו-ְוכֹל ֲאֶׁשר; ָמאִיְט , ְּבִנָּדָתּה ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו  כ

  .ִיְטָמא
 .ָהָעֶרב- ְוָטֵמא ַעד, ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְיַכֵּבס--ְּבִמְׁשָּכָבּה, ַהּנֵֹגעַ -ְוָכל   כא
, םְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמיִ   :ֵּתֵׁשב ָעָליו-ֲאֶׁשר ,ְּכִלי-ְּבָכל-- ַהּנֵֹגעַ -ְוָכל   כב

  .ָעֶרבהָ - ַעד ְוָטֵמא
-- ָעָליו-ִהוא יֶֹׁשֶבת- ַהְּכִלי ֲאֶׁשר- ַעל אֹו, ַהִּמְׁשָּכב הּוא-ְוִאם ַעל  כג

  .ָהָעֶרב-ַעד, ִיְטָמא  :בֹו- ְּבָנְגעֹו
ִׁשְבַעת , ְוָטֵמא--ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו ,ְוִאם ָׁשכֹב ִיְׁשַּכב ִאיׁש אָֹתּה   כד

  }ס{   .ִיְטָמא, ב ָעָליוִיְׁשּכַ -ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּכב-ְוָכל; ָיִמים
-אֹו ִכי, ִנָּדָתּה-ְּבלֹא ֶעת, ַרִּבים ָיזּוב זֹוב ָּדָמּה ָיִמים-ְוִאָּׁשה ִּכי   כה

ְטֵמָאה --ִּכיֵמי ִנָּדָתּה ִּתְהֶיה, ֻטְמָאָתּה ְיֵמי זֹוב-ָּכל  :ִנָּדָתּה- ַעל, ָתזּוב
  .ִהוא
, ְּכִמְׁשַּכב ִנָּדָתּה--ְיֵמי זֹוָבּה-לּכָ , ָעָליו ִּתְׁשַּכב- ַהִּמְׁשָּכב ֲאֶׁשר-ָּכל   כו

  .ְּכֻטְמַאת ִנָּדָתּה, ָטֵמא ִיְהֶיה--ֲאֶׁשר ֵּתֵׁשב ָעָליו, ַהְּכִלי-ְוָכל ;ָּלּה- ִיְהֶיה
- ְוָטֵמא ַעד, ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוִכֶּבס; ִיְטָמא, ַהּנֹוֵגַע ָּבם- ְוָכל   כז

  .ָהָעֶרב
  .ְוַאַחר ִּתְטָהר, ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָסְפָרה ָּלּה--ֹוָבּהִמּז, ָטֲהָרה-ְוִאם   כח
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ְוֵהִביָאה ; ְּבֵני יֹוָנה, אֹו ְׁשֵני, ְׁשֵּתי תִֹרים ָלּה-ִּתַּקח, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני  כט
  .ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד- ֶאל ,ַהּכֵֹהן- אֹוָתם ֶאל

ְוִכֶּפר ָעֶליָה ; ָחד עָֹלהָהֶא -ְוֶאת ,ָהֶאָחד ַחָּטאת- ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת  ל
  .ֻטְמָאָתּה ִמּזֹוב, ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה

, ְולֹא ָיֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם; ִמֻּטְמָאָתם ,ִיְׂשָרֵאל-ְּבֵני-ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת   לא
  .ְּבתֹוָכם ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר-ְּבַטְּמָאם ֶאת

  .ָבּה-ְלָטְמָאה, ֶזַרע-ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ַוֲאֶׁשר ֵּתֵצא, ַהָּזב, זֹאת ּתֹוַרת   לב
ֲאֶׁשר , ּוְלִאיׁש; ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה, זֹובֹו-ֶאת ְוַהָּזב, ְּבִנָּדָתּה, ְוַהָּדָוה  לג

  }פ{  .ְטֵמָאה-ִיְׁשַּכב ִעם
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 16 פרק  ַוִּיְקָרא

ְרָבָתם ְּבָק --ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן, ַאֲחֵרי מֹות ,מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
  .ַוָּיֻמתּו, ְיהָוה-ִלְפֵני
ֵעת -ָיבֹא ְבָכל- ְוַאל, ַאֲהרֹן ָאִחיךָ -ֶאל ַּדֵּבר, מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל  ב
ְולֹא , ָהָארֹן-ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל-ֶאל--ַלָּפרֶֹכת ִמֵּבית, ַהּקֶֹדׁש-ֶאל

  .ַהַּכּפֶֹרת- ֵאָרֶאה ַעל, ֶּבָעָנן ִּכי, ָימּות
.ְוַאִיל ְלעָֹלה, ָּבָקר ְלַחָּטאת-ְּבַפר ֶּבן   :ַהּקֶֹדׁש-ֶאל, ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן   ג

ּוְבַאְבֵנט ַּבד , ְּבָׂשרֹו-ַבד ִיְהיּו ַעל-ּוִמְכְנֵסי ,ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש-ְּכתֶֹנת  ד
ְּבָׂשרֹו - ם ֶאתְוָרַחץ ַּבַּמיִ , קֶֹדׁש ֵהם-ִּבְגֵדי; ַּבד ִיְצנֹף ּוְבִמְצֶנֶפת, ַיְחּגֹר

  .ּוְלֵבָׁשם
ְוַאִיל ; ְלַחָּטאת, ְׂשִעיֵרי ִעִּזים-ְׁשֵני ִיַּקח, ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוֵמֵאת  ה

  .ְלעָֹלה, ֶאָחד
 .ּוְבַעד ֵּביתֹו, ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו; לֹו- ֲאֶׁשר ,ַּפר ַהַחָּטאת-ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת   ו
ֶּפַתח אֶֹהל , אָֹתם ִלְפֵני ְיהָוה ְוֶהֱעִמיד; ִעיִרםְׁשֵני ַהְּׂש -ֶאת, ְוָלַקח  ז

  .מֹוֵעד
ְוגֹוָרל , ּגֹוָרל ֶאָחד ַליהָוה-- ּגָֹרלֹות ,ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם- ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל   ח

  .ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל
, הּוְוָעָׂש ; ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליהָוה ֲאֶׁשר, ַהָּׂשִעיר-ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת   ט

  .ַחָּטאת
, ַחי ִלְפֵני ְיהָוה-ָיֳעַמד, ַלֲעָזאֵזל ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל, ְוַהָּׂשִעיר  י

  .ַהִּמְדָּבָרה, ַלֲעָזאֵזל ְלַׁשַּלח אֹתֹו-- ְלַכֵּפר ָעָליו
ּוְבַעד , ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו, לֹו-ֲאֶׁשר ,ַּפר ַהַחָּטאת-ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת   יא

  .לֹו-ֲאֶׁשר ,ַּפר ַהַחָּטאת- ְוָׁשַחט ֶאת ;ֵּביתֹו
ּוְמלֹא , ִמִּלְפֵני ְיהָוה, ֵמַעל ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאׁש-ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי-ְוָלַקח ְמלֹא   יב

  .ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת, ְוֵהִביא; ַּדָּקה ְקטֶֹרת ַסִּמים, ָחְפָניו
-ֶאת, ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ;ְיהָוה ִלְפֵני, ָהֵאׁש-ַהְּקטֶֹרת ַעל-ְוָנַתן ֶאת  יג
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.ָימּותְולֹא--ָהֵעדּות-ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל

ְוִלְפֵני ; ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה- ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְוִהָּזה, ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר   יד
  .ְּבֶאְצָּבעֹו-- ַהָּדם-ְּפָעִמים ִמן-ֶׁשַבע ַיֶּזה, ַהַּכּפֶֹרת

ִמֵּבית -ֶאל, ָּדמֹו-ְוֵהִביא ֶאת, ָלָעם ֲאֶׁשר, ִעיר ַהַחָּטאתְׂש - ְוָׁשַחט ֶאת   טו
-ְוִהָּזה אֹתֹו ַעל, ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ,ָּדמֹו- ְוָעָׂשה ֶאת; ַלָּפרֶֹכת
  .ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני, ַהַּכּפֶֹרת

- ְלָכל, יֶהםּוִמִּפְׁשעֵ , ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני, ַהּקֶֹדׁש- ְוִכֶּפר ַעל  טז
  .ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם, ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ,ְלאֶֹהל מֹוֵעד, ְוֵכן ַיֲעֶׂשה; ַחּטֹאָתם

; ֵצאתֹו- ַעד--ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ,ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד-ָאָדם לֹא- ְוָכל   יז
  .ְקַהל ִיְׂשָרֵאל-ּוְבַעד ָּכל ,ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו

, ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר; ְוִכֶּפר ָעָליו--ְיהָוה-ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר- ֶאל, ָיָצאוְ    יח
  .ָסִביב, ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ -ְוָנַתן ַעל ,ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר

, ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו; ֶׁשַבע ְּפָעִמים ,ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו-ְוִהָּזה ָעָליו ִמן  יט
  .י ִיְׂשָרֵאלִמֻּטְמאֹת ְּבנֵ 

, ְוִהְקִריב; ַהִּמְזֵּבחַ -אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת-ְוֶאת ,ַהּקֶֹדׁש- ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת  כ
  .ַהָּׂשִעיר ֶהָחי-ֶאת
ְוִהְתַוָּדה ָעָליו , רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ַעל, ְׁשֵּתי ָיָדו-ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת   כא
ְוָנַתן ; ַחּטֹאָתם-ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל- ָּכל-תְוֶא  ,ֹנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעו-ָּכל-ֶאת

  .ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה- ְוִׁשַּלח ְּבַיד ,רֹאׁש ַהָּׂשִעיר-אָֹתם ַעל
-ְוִׁשַּלח ֶאת; ֶאֶרץ ְּגֵזָרה-ֶאל, ֹנָֹתם ֲעו- ָּכל- ֶאת ְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו   כב

  .ַּבִּמְדָּבר, ַהָּׂשִעיר
ֲאֶׁשר ָלַבׁש , ִּבְגֵדי ַהָּבד-ֶאת ּוָפַׁשט, אֶֹהל מֹוֵעד- לֶא , ּוָבא ַאֲהרֹן  כג

  .ָׁשם, ְוִהִּניָחם; ַהּקֶֹדׁש- ְּבבֹאֹו ֶאל
, ְוָיָצא; ְּבָגָדיו-ְוָלַבׁש ֶאת, ָקדֹוׁש ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום- ְוָרַחץ ֶאת   כד

  .ד ָהָעםּוְבעַ , ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו, ָהָעם עַֹלת- עָֹלתֹו ְוֶאת- ְוָעָׂשה ֶאת
  .ַהִּמְזֵּבָחה ַיְקִטיר, ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת   כה
ְּבָׂשרֹו -ְוָרַחץ ֶאת, ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו-- ַלֲעָזאֵזל ,ַהָּׂשִעיר-ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת   כו
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.ַהַּמֲחֶנה- ָיבֹוא ֶאל,ֵכן-ְוַאֲחֵרי; ַּבָּמִים

 ָּדָמם ְלַכֵּפר-ֶׁשר הּוָבא ֶאתאֲ , ַהַחָּטאת ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר   כז
- עֹרָֹתם ְוֶאת-ֶאת, ְוָׂשְרפּו ָבֵאׁש; ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ- ֶאל, יֹוִציא-- ַּבּקֶֹדׁש

  .ִּפְרָׁשם-ְּבָׂשָרם ְוֶאת
, ֵכן- ְוַאֲחֵרי; ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים-ְוָרַחץ ֶאת ,ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו-- ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתם   כח

  .ַהַּמֲחֶנה-ָיבֹוא ֶאל
 ְּתַעּנּו ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש   :ְלֻחַּקת עֹוָלם, ְוָהְיָתה ָלֶכם  כט
 .ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם, ָהֶאְזָרח-- ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו-ְוָכל ,ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ֶאת
ִלְפֵני , אֵתיֶכםַחּטֹ, ִמּכֹל  :ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ,ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם-ִּכי  ל

  .ִּתְטָהרּו, ְיהָוה
  .עֹוָלם, ֻחַּקת-- ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ֶאת ְוִעִּניֶתם, ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם   לא
ַּתַחת , ְלַכֵהן, ָידֹו-ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ,ִיְמַׁשח אֹתֹו-ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר   לב

  .ְגֵדי ַהּקֶֹדׁשִּב , ַהָּבד ִּבְגֵדי- ְוָלַבׁש ֶאת; ָאִביו
; ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר-אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת-ְוֶאת ,ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש-ְוִכֶּפר ֶאת  לג

  .ְיַכֵּפר, ַהָּקָהל ַעם-ָּכל-ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל
-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל-ְלַכֵּפר ַעל ,ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם-ְוָהְיָתה   לד

  }פ{  .מֶֹׁשה- ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ,ַוַּיַעׂש; ַּבָּׁשָנה, תַאחַ -- ַחּטֹאָתם



  
46  

  

 

 17 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
, ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל ְוֶאל, ָּבָניו- ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .הָוה ֵלאמֹריְ  ִצָּוה-ֲאֶׁשר, ֶזה ַהָּדָבר  :ֲאֵליֶהם
, ֵעז-ֶכֶׂשב אֹו-ִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֲאֶׁשר, ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ִאיׁש   ג

  .ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ, אֹו ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט; ַּבַּמֲחֶנה
ִלְפֵני , ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליהָוה ,לֹא ֱהִביאֹו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ְוֶאל  ד

, ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא, ָּדם ָׁשָפְך , ַההּוא ֵׁשב ָלִאיׁשָּדם ֵיחָ -- ִמְׁשַּכן ְיהָוה
  .ִמֶּקֶרב ַעּמֹו

- לִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים עַ -ֶאת ,ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה
ְוָזְבחּו ; ַהּכֵֹהן-ֶאל, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל ֶוֱהִביֻאם ַליהָוה, ְּפֵני ַהָּׂשֶדה

  .אֹוָתם--ַליהָוה ,ֵחי ְׁשָלִמיםִזְב 
ְוִהְקִטיר ; ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד, ְיהָוה ִמְזַּבח-ַהָּדם ַעל- ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאת   ו

  .ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהָוה, ַהֵחֶלב
ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים , ַלְּׂשִעיִרם ,ִזְבֵחיֶהם- ֶאת, ִיְזְּבחּו עֹוד-ְולֹא  ז

  .ְלדֹרָֹתם ,ּזֹאת ָלֶהם-ְהֶיהֻחַּקת עֹוָלם ִּת   :ַאֲחֵריֶהם
ָיגּור - ַהֵּגר ֲאֶׁשר-ּוִמן, ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית-- ַוֲאֵלֶהם ּתֹאַמר   ח

  .ָזַבח-אֹו ,ַיֲעֶלה עָֹלה-ֲאֶׁשר   :ְּבתֹוָכם
ְוִנְכַרת --ַליהָוה, ַלֲעׂשֹות אֹתֹו ,לֹא ְיִביֶאּנּו, ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ְוֶאל   ט

  .ֵמַעָּמיו, ּואָהִאיׁש ַהה
-ָּכל, ֲאֶׁשר יֹאַכל, ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם-ּוִמן ,ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל  י

.ִמֶּקֶרב ַעָּמּה, ְוִהְכַרִּתי אָֹתּה, ַהָּדם- ַּבֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֶאת ,ְוָנַתִּתי ָפַני-- ָּדם

- ְלַכֵּפר ַעל, ַהִּמְזֵּבחַ -ִּתיו ָלֶכם ַעלַוֲאִני ְנַת  ,ַּבָּדם ִהוא, ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר   יא
  .ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר, ַהָּדם הּוא-ִּכי  :ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ְוַהֵּגר ; תֹאַכל ָּדם-ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא-ָּכל ,ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַעל   יב
  .ָּדם יֹאַכל- לֹא, ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם
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ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵציד , ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם-ּוִמן ,ִיְׂשָרֵאלְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני   יג
  .ֶּבָעָפר, ְוִכָּסהּו, ָּדמֹו-ֶאת, ְוָׁשַפְך --ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר, עֹוף-ַחָּיה אֹו

- ַּדם ָּכל, ָואַֹמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְבַנְפׁשֹו הּוא ָּדמֹו, ָּבָׂשר- ֶנֶפׁש ָּכל-ִּכי   יד
  .אְֹכָליו ִיָּכֵרת-ָּכל, ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא-ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל  :ָּבָׂשר לֹא תֹאֵכלּו

ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו   :ּוַבֵּגר, ָּבֶאְזָרח, ּוְטֵרָפה ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ְנֵבָלה, ֶנֶפׁש- ְוָכל   טו
  .ְוָטֵהר-- ָהֶעֶרב-ַעד ְוָטֵמא, ְוָרַחץ ַּבַּמִים

  }פ{  .ֹנֹו ֲעו, ְוָנָׂשא-- ִיְרָחץ ּוְבָׂשרֹו לֹא, ְוִאם לֹא ְיַכֵּבס  טז
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 18 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
  .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני  :ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב
- ֲעֵׂשה ֶאֶרץּוְכַמ ; לֹא ַתֲעׂשּו, ָּבּה-ְיַׁשְבֶּתם ִמְצַרִים ֲאֶׁשר-ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ   ג

.לֹא ֵתֵלכּו, ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם, לֹא ַתֲעׂשּו, ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא

ְיהָוה , ֲאִני  :ָלֶלֶכת ָּבֶהם, ִּתְׁשְמרּו ֻחּקַֹתי-ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת- ֶאת  ד
  .ֱאלֵֹהיֶכם

ָוַחי  ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם, ִמְׁשָּפַטי-ְוֶאת ֻחּקַֹתי- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת  ה
  }ס{  .ְיהָוה, ֲאִני  :ָּבֶהם

, ֲאִני  :ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה לֹא, ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו-ָּכל-ִאיׁש ִאיׁש ֶאל   ו
  }ס{   .ְיהָוה

לֹא ְתַגֶּלה , ִאְּמָך ִהוא   :ְתַגֵּלה לֹא, ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמךָ   ז
  }ס{  .ֶעְרָוָתּה

  }ס{   .ִהוא, ֶעְרַות ָאִביךָ   :לֹא ְתַגֵּלה, ָאִביךָ -ֶעְרַות ֵאֶׁשת   ח
אֹו מֹוֶלֶדת , מֹוֶלֶדת ַּבִית, ִאֶּמךָ - ַבת אֹו, ָאִביךָ -ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת   ט

  }ס{  .ֶעְרָוָתן, לֹא ְתַגֶּלה--חּוץ
, ִּכי ֶעְרָוְתךָ    :ְרָוָתןְתַגֶּלה עֶ  לֹא, ִּבְּתךָ -ִּבְנָך אֹו ַבת-ֶעְרַות ַּבת  י

  }ס{  .ֵהָּנה
, לֹא ְתַגֶּלה--ֲאחֹוְתָך ִהוא, ָאִביךָ  ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת- ֶעְרַות ַּבת   יא

  }ס{  .ֶעְרָוָתּה
  }ס{  .ִהוא, ְׁשֵאר ָאִביךָ   :לֹא ְתַגֵּלה, ָאִביךָ -ֶעְרַות ֲאחֹות   יב
  }ס{  .ִהוא, ְׁשֵאר ִאְּמךָ -ִּכי  :לֹא ְתַגֵּלה, ִאְּמךָ -ֶעְרַות ֲאחֹות  יג
ּדָֹדְתָך , ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב-ֶאל  :לֹא ְתַגֵּלה, ָאִביךָ -ֶעְרַות ֲאִחי   יד

  }ס{  .ִהוא



  
49  

  

 }ס{  .לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה, ִּבְנָך ִהוא ֵאֶׁשת  :לֹא ְתַגֵּלה, ֶעְרַות ַּכָּלְתךָ    טו
  }ס{  .ִהוא, ֶעְרַות ָאִחיךָ   :הלֹא ְתַגּלֵ , ָאִחיךָ - ֶעְרַות ֵאֶׁשת  טז
לֹא , ִּבָּתּה-ַּבת-ְּבָנּה ְוֶאת-ַּבת-ֶאת  :לֹא ְתַגֵּלה, ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה   יז

  .ִזָּמה ִהוא, ֵהָּנה ַׁשֲאָרה-- ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה
-- ֶליהָ ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה עָ , ִלְצרֹר  :לֹא ִתָּקח, ֲאחָֹתּה-ְוִאָּׁשה ֶאל   יח

  .ְּבַחֶּייהָ 
  .ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה, ִתְקַרב לֹא-- ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה, ִאָּׁשה-ְוֶאל  יט
  .ָבּה-ְלָטְמָאה   :ְלָזַרע, ְׁשָכְבְּתךָ  ִתֵּתן- לֹא--ֲעִמיְתךָ , ֵאֶׁשת-ְוֶאל  כ
, ם ֱאלֶֹהיךָ ֵׁש - ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת; ַלּמֶֹלְך  ְלַהֲעִביר, ִתֵּתן-ּוִמַּזְרֲעָך לֹא   כא

  .ֲאִני ְיהָוה
  .ִהוא, ּתֹוֵעָבה  :ִאָּׁשה ִמְׁשְּכֵבי, לֹא ִתְׁשַּכב-- ָזָכר-ְוֶאת   כב
ַתֲעמֹד - לֹא, ְוִאָּׁשה; ָבּה-ְלָטְמָאה ,ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתךָ -ְּבֵהָמה לֹא-ּוְבָכל  כג

  .ֶּתֶבל הּוא-- ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה
ֲאִני -ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים-ְבָכל ִּכי  :ֵאֶּלה- לְּבכָ , ִּתַּטְּמאּו-ַאל   כד

  .ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם
  .יְֹׁשֶביהָ - ֶאת, ַוָּתִקא ָהָאֶרץ; ָעֶליהָ  ָֹנּה ָוֶאְפקֹד ֲעו, ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ   כה
ל ִמּכֹ, ְולֹא ַתֲעׂשּו, ִמְׁשָּפַטי-ְוֶאת ֻחּקַֹתי-ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם   כו

  .ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם ,ָהֶאְזָרח  :ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה
; ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם-ַאְנֵׁשי ָעׂשּו, ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל- ָּכל- ִּכי ֶאת   כז

  .ָהָאֶרץ, ַוִּתְטָמא
-ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת, ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ,ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם-ְולֹא   כח
  .ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ,ַהּגֹוי
ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות -- ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ִמּכֹל, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה- ִּכי ָּכל  כט

  .ִמֶּקֶרב ַעָּמם, ָהעֹׂשֹת
ר ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁש  ְלִבְלִּתי, ִמְׁשַמְרִּתי- ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת  ל
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  }פ{  .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני  :ָּבֶהם,ּוְולֹא ִתַּטְּמא, ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם
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 19 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִּכי   :ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו-- ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ,ִיְׂשָרֵאל- ֲעַדת ְּבֵני-ָּכל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ָקדֹוׁש
ְיהָוה , ֲאִני   :ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו-ְוֶאת ,ְוָאִביו ִּתיָראּוִאיׁש ִאּמֹו    ג

  .ֱאלֵֹהיֶכם
, ֲאִני  :לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם, ַמֵּסָכה ֵואלֵֹהי, ָהֱאִליִלם-ֶאל, ִּתְפנּו- ַאל  ד

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
  .ִּתְזָּבֻחהּו, ִלְרצְֹנֶכם--ַליהָוה ,ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים  ה
ָּבֵאׁש , יֹום ַהְּׁשִליִׁשי-ְוַהּנֹוָתר ַעד ;ּוִמָּמֳחָרת, ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל   ו

  .ִיָּׂשֵרף
  .לֹא ֵיָרֶצה, ִּפּגּול הּוא--ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום, ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל  ז
, ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ְוִנְכְרָתה; ְיהָוה ִחֵּלל קֶֹדׁש-ֶאת-ִּכי, ֹנֹו ִיָּׂשא ְואְֹכָליו ֲעו   ח

  .ֵמַעֶּמיהָ 
ְוֶלֶקט ; ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר לֹא, ְקִציר ַאְרְצֶכם-ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת   ט

  .לֹא ְתַלֵּקט, ְקִציְרךָ 
ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב    :לֹא ְתַלֵּקט ּוֶפֶרט ַּכְרְמךָ , ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל  י

  .יֶכםֲאִני ְיהָוה ֱאלֹהֵ , אָֹתם
  .ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו, ְתַׁשְּקרּו-ְולֹא ְתַכֲחׁשּו-ְולֹא; ִּתְגנֹבּו, לֹא   יא
  .ֲאִני ְיהָוה, ֵׁשם ֱאלֶֹהיךָ - ְוִחַּלְלָּת ֶאת  :ַלָּׁשֶקר, ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי- ְולֹא   יב
--ְּתךָ ִא , ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר-לֹא ;ְולֹא ִתְגזֹל, ֵרֲעךָ -ַתֲעׁשֹק ֶאת- לֹא  יג
  .ּבֶֹקר-ַעד
, ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיךָ ; ִתֵּתן ִמְכׁשֹל לֹא, ְוִלְפֵני ִעֵּור-- ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש-לֹא   יד

  .ֲאִני ְיהָוה
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ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני , ָדל-ִתָּׂשא ְפֵני-לֹא-- ַּבִּמְׁשָּפט ,ַתֲעׂשּו ָעֶול-לֹא   טו
  .ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתךָ  ,ְּבֶצֶדק  :ָגדֹול
  .ְיהָוה, ֲאִני  :ַּדם ֵרֶעךָ -ַעל לֹא ַתֲעמֹד, ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיךָ - לֹא  טז
-ְולֹא, ֲעִמיֶתךָ - הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ;ִּבְלָבֶבךָ , ָאִחיךָ - ִתְׂשָנא ֶאת-לֹא   יז

  .ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא
, ֲאִני  :מֹוךָ ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ּכָ , ַעֶּמךָ  ְּבֵני-ִתּטֹר ֶאת- ִתּקֹם ְולֹא-לֹא   יח

  .ְיהָוה
-ָׂשְדָך לֹא, ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים- לֹא ְּבֶהְמְּתךָ --ִּתְׁשמֹרּו, ֻחּקַֹתי- ֶאת  יט

  .לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליךָ , ַׁשַעְטֵנז ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים; ִתְזַרע ִּכְלָאִים
, ֶרֶפת ְלִאיׁשְוִהוא ִׁשְפָחה ֶנחֱ , ֶזַרע-ִׁשְכַבת ִאָּׁשה-ִיְׁשַּכב ֶאת-ְוִאיׁש ִּכי  כ

, ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמתּו-- ָלּה-אֹו ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן ,ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה
  .ֻחָּפָׁשה לֹא-ִּכי
  .ָאָׁשם, ֵאיל-- אֶֹהל מֹוֵעד ֶּפַתח-ֶאל, ֲאָׁשמֹו ַליהָוה-ְוֵהִביא ֶאת   כא
ֲאֶׁשר , ַחָּטאתֹו-ַעל, י ְיהָוהִלְפנֵ  ,ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם   כב

  }פ{  .ָחָטא ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר, ְוִנְסַלח לֹו; ָחָטא
, ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו--ֵעץ ַמֲאָכל- ָּכל ּוְנַטְעֶּתם, ָהָאֶרץ- ָתבֹאּו ֶאל-ְוִכי  כג
  .לֹא ֵיָאֵכל-- ָלֶכם ֲעֵרִלים ִיְהֶיה, ָׁשלֹׁש ָׁשִנים; ִּפְריֹו-ֶאת
  .ַליהָוה, קֶֹדׁש ִהּלּוִלים-- ִּפְריֹו-ָּכל ,ִיְהֶיה, ָהְרִביִעת, הּוַבָּׁשנָ    כד
, ְלהֹוִסיף ָלֶכם, ִּפְריֹו-ֶאת ּתֹאְכלּו, ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת   כה

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני  :ְּתבּוָאתֹו
  .ְולֹא ְתעֹוֵננּו ,לֹא ְתַנֲחׁשּו; ַהָּדם-ַעל, לֹא תֹאְכלּו   כו
  .ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנךָ , ַתְׁשִחית ְולֹא; ְּפַאת רֹאְׁשֶכם, ַתִּקפּולֹא    כז
לֹא ִתְּתנּו , ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע, ִּבְבַׂשְרֶכם לֹא ִתְּתנּו, ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש   כח
  .ְיהָוה, ֲאִני  :ָּבֶכם
ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה, ִתְזֶנה ָהָאֶרץ-ְולֹא ;ְלַהְזנֹוָתּה, ִּבְּתךָ - ְּתַחֵּלל ֶאת- ַאל  כט
  .ִזָּמה
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  .ְיהָוה, ֲאִני  :ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי, ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו- ֶאת  ל
ְּתַבְקׁשּו ְלָטְמָאה - ַאל, ַהִּיְּדעִֹנים- ְוֶאל ָהאֹבֹת-ִּתְפנּו ֶאל-ַאל   לא

  .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה, ֲאִני  :ָבֶהם
ֲאִני , ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיךָ ; ָזֵקןְּפֵני  ְוָהַדְרָּת , ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום   לב

  }ס{   .ְיהָוה
  .אֹתֹו, לֹא תֹונּו-- ְּבַאְרְצֶכם ,ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר- ְוִכי  לג
- ִּכי-- ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוךָ , ַהָּגר ִאְּתֶכם ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר   לד

  .הָוה ֱאלֵֹהיֶכםיְ , ֲאִני  :ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ, ֵגִרים ֱהִייֶתם
  .ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה, ַּבִּמָּדה ,ַּבִּמְׁשָּפט, ַתֲעׂשּו ָעֶול-לֹא   לה
ֲאִני   :ִיְהֶיה ָלֶכם-- ְוִהין ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק, ֶצֶדק-מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני   לו

  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם- ֲאֶׁשר, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם
, ֲאִני  :ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, ִמְׁשָּפַטי-ָּכל-ְוֶאת ֻחּקַֹתי-ָּכל-ַמְרֶּתם ֶאתּוְׁש    לז

  }פ{   .ְיהָוה
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 20 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ַהֵּגר ַהָּגר - ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ִאיׁש, ּתֹאַמר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ְוֶאל  ב

ִיְרְּגֻמהּו , ַעם ָהָאֶרץ; מֹות יּוָמת, ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך  ָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתןְּבִיְׂש 
  .ָבָאֶבן

ִּכי   :ִמֶּקֶרב ַעּמֹו, ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ,ָּבִאיׁש ַההּוא, ָּפַני-ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת   ג
  .ֵׁשם ָקְדִׁשי-ֶאתּוְלַחֵּלל , ִמְקָּדִׁשי- ַטֵּמא ֶאת ְלַמַען-- ָנַתן ַלּמֶֹלְך , ִמַּזְרעֹו

ְּבִתּתֹו , ָהִאיׁש ַההּוא-ִמן, ֵעיֵניֶהם-ֶאת ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ  ד
  .ָהִמית אֹתֹו ,ְלִבְלִּתי-- ַלּמֶֹלְך , ִמַּזְרעֹו

ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ְוֵאת ; ּוְבִמְׁשַּפְחּתֹו, ַההּוא ָּפַני ָּבִאיׁש-ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת  ה
  .ִמֶּקֶרב ַעָּמם-- ִלְזנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך  ,ַהּזִֹנים ַאֲחָריו-ָּכל
-- ַאֲחֵריֶהם, ִלְזנֹת, ַהִּיְּדעִֹנים-ְוֶאל ָהאֹבֹת-ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ֶאל, ְוַהֶּנֶפׁש   ו

  .ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו, ַהִהוא ָּפַני ַּבֶּנֶפׁש- ְוָנַתִּתי ֶאת
  .ֱאלֵֹהיֶכם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה  :ְקדִֹׁשים, ִוְהִייֶתם--ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם  ז
  .ְמַקִּדְׁשֶכם, ֲאִני ְיהָוה   :אָֹתם ,ַוֲעִׂשיֶתם, ֻחּקַֹתי-ֶאת, ּוְׁשַמְרֶּתם   ח
ָאִביו    :מֹות יּוָמת-- ִאּמֹו- ְוֶאת ָאִביו-ֲאֶׁשר ְיַקֵּלל ֶאת, ִאיׁש ִאיׁש- ִּכי   ט

  .ָּדָמיו ּבֹו, ְוִאּמֹו ִקֵּלל
-- ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו- ֶאת, ֲאֶׁשר ִיְנַאף ,ֵאֶׁשת ִאיׁש-ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת, ְוִאיׁש  י

  .ְוַהּנָֹאֶפת, יּוַמת ַהּנֵֹאף- מֹות
יּוְמתּו - מֹות; ִּגָּלה, ֶעְרַות ָאִביו--ָאִביו ֵאֶׁשת- ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת, ְוִאיׁש   יא

  .ְּדֵמיֶהם ָּבם, ְׁשֵניֶהם
, ֶּתֶבל ָעׂשּו  :ְׁשֵניֶהם, מֹות יּוְמתּו--ַּכָּלתֹו- ֶאת ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר, ְוִאיׁש   יב

  .ְּדֵמיֶהם ָּבם
; ְׁשֵניֶהם, ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו--ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ָזָכר-ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת, ְוִאיׁש  יג

  .ְּדֵמיֶהם ָּבם, מֹות יּוָמתּו
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 ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו; ִזָּמה ִהוא--ָּמּהִא -ְוֶאת ִאָּׁשה-ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת, ְוִאיׁש   יד
  .ְּבתֹוְכֶכם, ִזָּמה ִתְהֶיה- ְולֹא, ְוֶאְתֶהן, אֹתֹו
, ַהְּבֵהָמה-ְוֶאת; מֹות יּוָמת-- ִּבְבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו, ְוִאיׁש   טו

  .ַּתֲהרֹגּו
-ְוָהַרְגָּת ֶאת- -ְּבֵהָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה- ָּכל- ֶאל ֲאֶׁשר ִּתְקַרב, ְוִאָּׁשה  טז

  .ְּדֵמיֶהם ָּבם, מֹות יּוָמתּו ;ַהְּבֵהָמה- ְוֶאת, ָהִאָּׁשה
-ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת-ָאִביו אֹו ַבת- ַּבת ֲאחֹתֹו-ִיַּקח ֶאת-ְוִאיׁש ֲאֶׁשר   יז

; ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם, ְוִנְכְרתּו-- ֶחֶסד הּוא ,ֶעְרָותֹו-ִתְרֶאה ֶאת-ֶעְרָוָתּה ְוִהיא
  .ֹנֹו ִיָּׂשא ֲעו ,חֹתֹו ִּגָּלהֶעְרַות אֲ 

ְמקָֹרּה - ֶעְרָוָתּה ֶאת-ְוִגָּלה ֶאת, ָּדָוה ִאָּׁשה- ִיְׁשַּכב ֶאת-ְוִאיׁש ֲאֶׁשר   יח
  .ִמֶּקֶרב ַעָּמם, ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם--ְמקֹור ָּדֶמיהָ - ֶאת ִּגְּלָתה, ְוִהוא, ֶהֱעָרה
ְׁשֵארֹו -ִּכי ֶאת   :לֹא ְתַגֵּלה ,ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך ַוֲאחֹות ָאִביךָ   יט

  .ָֹנם ִיָּׂשאּו ֲעו, ֶהֱעָרה
, ֶחְטָאם ִיָּׂשאּו; ִּגָּלה, ֶעְרַות ּדֹדֹו--ּדָֹדתֹו-ֶאת ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב, ְוִאיׁש  כ

  .ֲעִריִרים ָיֻמתּו
 ,ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה; ִנָּדה ִהוא--ָאִחיו ֵאֶׁשת-ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת, ְוִאיׁש   כא

  .ֲעִריִרים ִיְהיּו
-ְולֹא; ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, ִמְׁשָּפַטי- ָּכל- ְוֶאת ֻחּקַֹתי- ָּכל- ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם   כב

  .ָלֶׁשֶבת ָּבּה, ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ, ָתִקיא ֶאְתֶכם
- ָּכל- ִּכי ֶאת  :ֶכםֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵני- ֲאֶׁשר ,ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי  כג

  .ָוָאֻקץ ָּבם, ֵאֶּלה ָעׂשּו
ת ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁש , ַאְדָמָתם-ֶאת ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו, ָואַֹמר ָלֶכם   כד

ִהְבַּדְלִּתי - ֲאֶׁשר, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  :ּוְדָבׁש ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, אָֹתּה
  .ָהַעִּמים-ֶאְתֶכם ִמן

, ָהעֹוף ַהָּטֵמא-ּוֵבין, ַלְּטֵמָאה, ַהְּטהָֹרה ַהְּבֵהָמה- ַּדְלֶּתם ֵּביןְוִהְב    כה
ּוְבכֹל ֲאֶׁשר , ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף-ֶאת ְתַׁשְּקצּו-ְולֹא; ַלָּטהֹר

  .ְלַטֵּמא, ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם- ֲאֶׁשר ,ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה
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- ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן; ֲאִני ְיהָוה דֹוׁשִּכי ָק , ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים   כו
  .ִלְהיֹות ִלי, ָהַעִּמים

ָּבֶאֶבן ; מֹות יּוָמתּו--אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני ִיְהֶיה ָבֶהם-ִּכי, ִאָּׁשה- ְוִאיׁש אֹו   כז
  }פ{  .ְּדֵמיֶהם ָּבם, ִיְרְּגמּו אָֹתם
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 21 פרק  ַוִּיְקָרא

ְוָאַמְרָּת ; ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן-מֹר ֶאלאֱ  ,מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
  .ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו- לֹא ְלֶנֶפׁש, ֲאֵלֶהם

ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו , ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו  :ֵאָליו, ַהָּקרֹב, ִלְׁשֵארֹו-ִאם, ִּכי  ב
  .ּוְלָאִחיו

, ָלּה--ָתה ְלִאיׁשָהיְ -ֲאֶׁשר לֹא ,ְוַלֲאחֹתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו   ג
  .ִיַּטָּמא

  .ְלֵהַחּלֹו--ְּבַעָּמיו ַּבַעל, לֹא ִיַּטָּמא  ד
; ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו ,ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם) ִיְקְרחּו(יקרחה - לֹא  ה

  .ָׂשָרֶטת, לֹא ִיְׂשְרטּו-- ּוִבְבָׂשָרם
ִאֵּׁשי -ִּכי ֶאת  :ם ֱאלֵֹהיֶהםֵׁש , ְיַחְּללּו ְולֹא, ֵלאלֵֹהיֶהם, ְקדִֹׁשים ִיְהיּו   ו

  .ְוָהיּו קֶֹדׁש-- ַמְקִריִבם ֵהם, ְיהָוה ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם
-ִּכי   :ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה לֹא ִיָּקחּו ,ִאָּׁשה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיָּקחּו  ז

  .ֵלאלָֹהיו, ָקדֹׁש הּוא
ִּכי -- ָּלְך - ִיְהֶיה, ָקדֹׁש; הּוא ַמְקִריב ,ֶלֶחם ֱאלֶֹהיךָ -ֶאת- ִּכי-- ְוִקַּדְׁשּתֹו   ח

  .ֲאִני ְיהָוה ְמַקִּדְׁשֶכם, ָקדֹוׁש
ָּבֵאׁש , ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת-ֶאת--ִלְזנֹות ִּכי ֵתֵחל, ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן   ט

  }ס{  .ִּתָּׂשֵרף
ּוִמֵּלא , ָחהרֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁש -ַעל יּוַצק-ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר  י

ּוְבָגָדיו לֹא , רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע- ֶאת-- ַהְּבָגִדים-ֶאת ,ִלְלּבֹׁש, ָידֹו-ֶאת
  .ִיְפרֹם
  .לֹא ִיַּטָּמא, ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו  :לֹא ָיבֹא, ַנְפׁשֹת ֵמת-ְוַעל ָּכל   יא
ִּכי ֵנֶזר   :וֵאת ִמְקַּדׁש ֱאלָֹהי, ְיַחֵּלל ְולֹא, לֹא ֵיֵצא, ַהִּמְקָּדׁש- ּוִמן   יב

  .ֲאִני ְיהָוה--ָעָליו ,ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו
  .ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח, ְוהּוא  יג
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ְּבתּוָלה -ִּכי ִאם  :ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח-ֶאת ,ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה זָֹנה   יד
  .ִיַּקח ִאָּׁשה, ֵמַעָּמיו

  }ס{  .ְמַקְּדׁשֹו, ֲאִני ְיהָוה ִּכי   :ָּמיוְּבעַ , ְיַחֵּלל ַזְרעֹו-ְולֹא   טו
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  טז
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו , ִמַּזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם ִאיׁש  :ֵלאמֹר, ַאֲהרֹן-ַּדֵּבר ֶאל   יז

  .ֱאלָֹהיו ְלַהְקִריב ֶלֶחם, לֹא ִיְקַרב-- מּום
אֹו ָחֻרם , ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסחַ   :ִיְקָרב לֹא, םּבֹו מּו-ִאיׁש ֲאֶׁשר- ִּכי ָכל   יח

  .אֹו ָׂשרּועַ 
  .ֶׁשֶבר ָיד, אֹו, ָרֶגל ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר- ֲאֶׁשר, אֹו ִאיׁש  יט
 .אֹו ְמרֹוַח ָאֶׁשְך , אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת, ְּבֵעינֹו אֹו ְּתַבֻּלל, ַדק-ִגֵּבן אֹו-אֹו  כ
ְלַהְקִריב , לֹא ִיַּגׁש--ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ִמֶּזַרע, מּום ּבֹו- ִאיׁש ֲאֶׁשר-ָּכל   כא
  .לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב, ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ֵאת--מּום ּבֹו  :ִאֵּׁשי ְיהָוה-ֶאת
  .יֹאֵכל, ַהֳּקָדִׁשים- ּוִמן ,ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים, ֶלֶחם ֱאלָֹהיו   כב
ְולֹא ; מּום ּבֹו-ִּכי-- ִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁשהַ -ְוֶאל ,ַהָּפרֶֹכת לֹא ָיבֹא-ַאְך ֶאל  כג

  .ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם ,ִמְקָּדַׁשי- ְיַחֵּלל ֶאת
  }פ{  .ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵני-ָּכל-ְוֶאל, ָּבָניו-ְוֶאל ַאֲהרֹן-ֶאל, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה   כד
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 22 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
, ְולֹא ְיַחְּללּו, ִיְׂשָרֵאל- ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ,ָּבָניו- ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ֲאִני ְיהָוה, ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי-- ָקְדִׁשי ֵׁשם-ֶאת
-ַזְרֲעֶכם ֶאל-ִיְקַרב ִמָּכל- ֲאֶׁשר ִאיׁש-ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכל, ֱאמֹר ֲאֵלֶהם   ג

ְוִנְכְרָתה   :ָעָליו, ְוֻטְמָאתֹו, ִיְׂשָרֵאל ַליהָוה- ְבֵני ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ַהֳּקָדִׁשים
  .ֲאִני ְיהָוה--ִמְּלָפַני ,ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

ַעד , ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל--אֹו ָזב ְוהּוא ָצרּועַ , ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן  ד
ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו -ֲאֶׁשר, אֹו ִאיׁש, ֶנֶפׁש-ְטֵמא- ְּבָכל ,ְוַהּנֵֹגעַ ; ֲאֶׁשר ִיְטָהר

  .ָזַרע-ִׁשְכַבת
אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ; לֹו- ֲאֶׁשר ִיְטָמא ֶׁשֶרץ-ְּבָכל, ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע-אֹו  ה

  .ְלכֹל ֻטְמָאתֹו, לֹו-ִיְטָמא
ִּכי , םַהֳּקָדִׁשי-ְולֹא יֹאַכל ִמן; ָהָעֶרב- ַעד ְוָטְמָאה, ּבֹו-ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע   ו

  .ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים- ִאם
  .ִּכי ַלְחמֹו הּוא, ַהֳּקָדִׁשים- ִמן ְוַאַחר יֹאַכל; ְוָטֵהר, ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש  ז
  .ְיהָוה, ֲאִני  :ָבּה-ְלָטְמָאה ,ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל   ח
ִּכי , ֵמתּו בֹוּו, ָעָליו ֵחְטא ִיְׂשאּו- ְולֹא, ִמְׁשַמְרִּתי-ְוָׁשְמרּו ֶאת   ט

  .ְמַקְּדָׁשם, ֲאִני ְיהָוה  :ְיַחְּלֻלהּו
  .יֹאַכל קֶֹדׁש- לֹא, ּכֵֹהן ְוָׂשִכיר ּתֹוַׁשב; יֹאַכל קֶֹדׁש- לֹא, ָזר-ְוָכל  י
ֵהם , ִויִליד ֵּביתֹו; יֹאַכל ּבֹו, הּוא-- ַּכְסּפֹו ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין-ִּכי, ְוכֵֹהן   יא

  .יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו
ִּבְתרּוַמת ַהֳּקָדִׁשים לֹא , ִהוא  :ְלִאיׁש ָזר, ִּכי ִתְהֶיה--ּכֵֹהן-ּוַבת   בי

  .תֹאֵכל
ֵּבית -ְוָׁשָבה ֶאל-- ְוֶזַרע ֵאין ָלּה, ּוְגרּוָׁשה ּכֵֹהן ִּכי ִתְהֶיה ַאְלָמָנה-ּוַבת  יג

  .יֹאַכל ּבֹו-לֹא, ָזר-ְוָכל; ִמֶּלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל ,ָאִביָה ִּכְנעּוֶריהָ 
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ְוָנַתן ַלּכֵֹהן , ְוָיַסף ֲחִמִׁשיתֹו ָעָליו--ִּבְׁשָגָגה יֹאַכל קֶֹדׁש- ִּכי, ְוִאיׁש   יד
  .ַהּקֶֹדׁש-ֶאת
  .ַליהָוה, ָיִרימּו-ֵאת ֲאֶׁשר-- ִיְׂשָרֵאל ָקְדֵׁשי ְּבֵני-ֶאת, ְולֹא ְיַחְּללּו   טו
, ִּכי ֲאִני ְיהָוה  :ֵׁשיֶהםָקְד - ְּבָאְכָלם ֶאת ,ֹן ַאְׁשָמה ְוִהִּׂשיאּו אֹוָתם ֲעו  טז

  }פ{  .ְמַקְּדָׁשם
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   יז
, ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ָּכל ְוֶאל, ָּבָניו- ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל   יח

ִריב ֲאֶׁשר ַיְק , ַהֵּגר ְּבִיְׂשָרֵאל-ּוִמן ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל   :ֲאֵלֶהם
  .ְלעָֹלה, ַיְקִריבּו ַליהָוה-ֲאֶׁשר, ִנְדבֹוָתם- ּוְלָכל ִנְדֵריֶהם-ָקְרָּבנֹו ְלָכל

  .ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים ,ַּבָּבָקר-- ָּתִמים ָזָכר  :ִלְרצְֹנֶכם  יט
  .ִיְהֶיה ָלֶכם, לֹא ְלָרצֹון-ִּכי  :לֹא ַתְקִריבּו, ּבֹו מּום- ּכֹל ֲאֶׁשר  כ
, ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה-ְלַפֵּלא, ַליהָוה ְׁשָלִמים-ַיְקִריב ֶזַבח- ִּכי ,ְוִאיׁש   כא

  .ּבֹו- מּום לֹא ִיְהֶיה-ָּכל, ְלָרצֹון ָּתִמים ִיְהֶיה--ַּבָּבָקר אֹו ַבּצֹאן
- לֹא--אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת, ַיֶּבֶלת-אֹו ָחרּוץ-ַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו   כב

  .ַליהָוה--ַהִּמְזֵּבחַ -ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל-לֹא ,ִאֶּׁשהוְ ; ַליהָוה, ַתְקִריבּו ֵאֶּלה
  .ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצה, ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ְנָדָבה-- ָׂשרּוַע ְוָקלּוט, ְוׁשֹור ָוֶׂשה  כג
לֹא , ּוְבַאְרְצֶכם; ַתְקִריבּו ַליהָוה לֹא, ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות   כד

  .ַתֲעׂשּו
ִּכי   :ֵאֶּלה- ִמָּכל--ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת לֹא ַתְקִריבּו, ֵנָכר- ֶּבן ּוִמַּיד   כה

  }ס{  .ֵיָרצּו ָלֶכם לֹא, ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כו
; ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ,ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד-ֶכֶׂשב אֹו-ׁשֹור אֹו   כז
  .ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליהָוה, ֵיָרֶצה ,ָוָהְלָאה, ִמּיֹום ַהְּׁשִמיִניּו

  .ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד לֹא, ְּבנֹו- אֹתֹו ְוֶאת--ֶׂשה- אֹו, ְוׁשֹור   כח
  .ִּתְזָּבחּו, ִלְרצְֹנֶכם--ַליהָוה ,ּתֹוָדה-ִתְזְּבחּו ֶזַבח-ְוִכי  כט
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  .ְיהָוה, ֲאִני   :ּבֶֹקר- ִמֶּמּנּו ַעד ירּותֹוִת -לֹא, ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל  ל
  .ְיהָוה, ֲאִני  :אָֹתם ,ַוֲעִׂשיֶתם, ַֹתי ִמְצו, ּוְׁשַמְרֶּתם   לא
ֲאִני    :ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְקַּדְׁשִּתי ,ֵׁשם ָקְדִׁשי-ֶאת, ְולֹא ְתַחְּללּו   לב

  .ְמַקִּדְׁשֶכם, ְיהָוה
, ֲאִני  :ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ,ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם  לג

  }פ{   .ְיהָוה
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 23 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ִּתְקְראּו -ֲאֶׁשר, מֹוֲעֵדי ְיהָוה, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .מֹוֲעָדי ,ֵהםֵאֶּלה -- אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש
-ְקָראּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמ  ,ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ֵׁשֶׁשת ָיִמים   ג

ְּבכֹל , ַׁשָּבת ִהוא ַליהָוה  :ַתֲעׂשּו ְמָלאָכה לֹא- ָּכל, קֶֹדׁש
  }פ{   .מֹוְׁשבֵֹתיֶכם

  .ְּבמֹוֲעָדם, אָֹתם ִּתְקְראּו-ֲאֶׁשר ,ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה  ד
, ֶּפַסח  :ֵּבין ָהַעְרָּבִים-- ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון  ה

  .ַליהָוה
, ִׁשְבַעת ָיִמים  :ַחג ַהַּמּצֹות ַליהָוה ,ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה   ו

  .ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו
לֹא , ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה-ָּכל; ִיְהֶיה ָלֶכם ,קֶֹדׁש-ְקָראִמ , ָהִראׁשֹון, ַּבּיֹום  ז

  .ַתֲעׂשּו
-ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא; ָיִמים ִׁשְבַעת, ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָוה   ח

  }פ{  .ַתֲעׂשּו ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא- ָּכל, קֶֹדׁש
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   ט
ִני ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר אֲ - ָתבֹאּו ֶאל-ִּכי, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאלַּדֵּבר   י

עֶֹמר ֵראִׁשית -ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-- ְקִציָרּה- ֶאת ּוְקַצְרֶּתם, נֵֹתן ָלֶכם
  .ַהּכֵֹהן-ֶאל, ְקִציְרֶכם

, ְיִניֶפּנּו, תַהַּׁשּבָ , ִמָּמֳחַרת; ִלְרצְֹנֶכם ,ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָוה- ְוֵהִניף ֶאת   יא
  .ַהּכֵֹהן
, ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה-ֶּכֶבׂש ָּתִמים ֶּבן, ָהעֶֹמר- ֶאת ְּביֹום ֲהִניְפֶכם, ַוֲעִׂשיֶתם   יב

  .ַליהָוה
ֵריַח -- ִאֶּׁשה ַליהָוה, ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת  יג

  .ַהִהין ְרִביִעת, ְוִנְסּכֹה ַיִין; ִניחֹחַ 
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ַעד -- ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה-ַעד ,ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו   יד
ְּבכֹל , עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת   :ָקְרַּבן ֱאלֵֹהיֶכם-ֶאת, ֲהִביֲאֶכם

  }ס{   .מְֹׁשבֵֹתיֶכם
עֶֹמר -ֶאת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ,ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת, ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם   טו

  .ִּתְהֶייָנה ְּתִמימֹת, ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות  :ָפהַהְּתנּו
ְוִהְקַרְבֶּתם ; ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ,ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת  טז

  .ַליהָוה, ִמְנָחה ֲחָדָׁשה
סֶֹלת -- ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים, ְּתנּוָפה ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם   יז
  .ַליהָוה, ִּבּכּוִרים  :ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה, ְהֶייָנהִּת 
-ּוַפר ֶּבן, ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ִׁשְבַעת, ַהֶּלֶחם- ְוִהְקַרְבֶּתם ַעל   יח

, ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם, ַליהָוה, ִיְהיּו עָֹלה  :ְוֵאיִלם ְׁשָנִים, ָּבָקר ֶאָחד
  .הַליהוָ  ִניחֹחַ -ִאֵּׁשה ֵריחַ 

, ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה; ְלַחָּטאת ,ִעִּזים ֶאָחד-ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיר  יט
  .ְלֶזַבח ְׁשָלִמים

, ְׁשֵני- ַעל, ִלְפֵני ְיהָוה, ַהִּבֻּכִרים ְּתנּוָפה ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם  כ
  .ַלּכֵֹהן, ַליהָוה קֶֹדׁש ִיְהיּו; ְּכָבִׂשים

-ָּכל--קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם- ִמְקָרא ,אֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהּוְקרָ    כא
 .ְלדֹרֵֹתיֶכם, מֹוְׁשבֵֹתיֶכם- עֹוָלם ְּבָכל ֻחַּקת  :לֹא ַתֲעׂשּו, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה

, ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרךָ - לֹא ,ְקִציר ַאְרְצֶכם- ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת   כב
ֲאִני ְיהָוה , ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ;ְתַלֵּקטלֹא , ְוֶלֶקט ְקִציְרךָ 

  }פ{  .ֱאלֵֹהיֶכם
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  כג
, ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש   :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   כד

  .קֶֹדׁש-ָראִמְק , ְּתרּוָעה ִזְכרֹון--ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון
  }ס{  .ַליהָוה, ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ;לֹא ַתֲעׂשּו, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה-ָּכל   כה
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   כו
קֶֹדׁש -ִמְקָרא, ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ַאְך ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי   כז
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  .ַליהָוה, ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה; ַנְפׁשֵֹתיֶכם- ֶאת,ְוִעִּניֶתם, ִיְהֶיה ָלֶכם
, הּוא, ִּכי יֹום ִּכֻּפִרים  :ַהּיֹום ַהֶּזה ְּבֶעֶצם, ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו-ְוָכל   כח

  .ֱאלֵֹהיֶכם ִלְפֵני ְיהָוה, ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם
, ְוִנְכְרָתה-- ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ,ְתֻעֶּנה-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר לֹא- ִּכי ָכל  כט

  .ֵמַעֶּמיהָ 
 ְוַהֲאַבְדִּתי--ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּבֶעֶצם, ְמָלאָכה- ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה, ַהֶּנֶפׁש-ְוָכל  ל

  .ִמֶּקֶרב ַעָּמּה ,ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא-ֶאת
ְּבכֹל , עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת  :לֹא ַתֲעׂשּו, ְמָלאָכה-ָּכל   לא

  .מְֹׁשבֵֹתיֶכם
, ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש; ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ֶאת ְוִעִּניֶתם, ַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכםַׁש    לב

  }פ{  .ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם ,ֶעֶרב- ֵמֶעֶרב ַעד-- ָּבֶעֶרב
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  לג
ִעי ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִבי, םַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹו  :ֵלאמֹר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל   לד
  .ַליהָוה, ָיִמים ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת, ַהֶּזה
  .לֹא ַתֲעׂשּו, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה- ָּכל ;קֶֹדׁש- ִמְקָרא, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון   לה
קֶֹדׁש - ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא; ַליהָוה ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה, ִׁשְבַעת ָיִמים   לו

, ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה- ָּכל--ֲעֶצֶרת ִהוא, ִאֶּׁשה ַליהָוה ם ְוִהְקַרְבֶּתםִיְהֶיה ָלכֶ 
  .לֹא ַתֲעׂשּו

ְלַהְקִריב   :אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ִּתְקְראּו- ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה   לז
  .יֹום ְּביֹומֹו- ְּדַבר-- ּוְנָסִכים עָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח, ִאֶּׁשה ַליהָוה

ִנְדֵריֶכם - ּוִמְּלַבד ָּכל, ַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוִמְּלַבד; ַׁשְּבתֹת ְיהָוה, דִמְּלבַ    לח
  .ַליהָוה, ִּתְּתנּו ֲאֶׁשר, ִנְדבֵֹתיֶכם- ּוִמְּלַבד ָּכל

ְּתבּוַאת -ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת, ַהְּׁשִביִעי ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש  לט
, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון; ְבַעת ָיִמיםִׁש  ,ְיהָוה-ַחג- ָּתחֹּגּו ֶאת, ָהָאֶרץ

  .ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני
-ַוֲעַנף ֵעץ, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים ,ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון  מ

  .ִׁשְבַעת ָיִמים--ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ּוְׂשַמְחֶּתם ;ָנַחל-ְוַעְרֵבי, ָעבֹת



  
65  

  

ֻחַּקת עֹוָלם    :ָיִמים ַּבָּׁשָנה ִׁשְבַעת, ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָוה   מא
  .אֹתֹו ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתחֹּגּו, ְלדֹרֵֹתיֶכם

 .ַּבֻּסּכֹת, ֵיְׁשבּו, ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרח-ָּכל ;ִׁשְבַעת ָיִמים, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו   מב
, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ִּכי, דֹרֵֹתיֶכםֵיְדעּו , ְלַמַען  מג

  .ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני  :ִמְצָרִים ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ
  }פ{  .ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵני- ֶאל ,מֲֹעֵדי ְיהָוה-ֶאת, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה   מד
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 24 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר ֶׁשהמֹ-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
-- ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ְוִיְקחּו ֵאֶליךָ , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַצו ֶאת  ב

  .ָּתִמיד, ְלַהֲעלֹת ֵנר  :ַלָּמאֹור
- ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ֵמֶעֶרב ַעד ,ִמחּוץ ְלָפרֶֹכת ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד   ג

  .ְלדֹרֵֹתיֶכם ,עֹוָלם ֻחַּקת   :ָּתִמיד-- ּבֶֹקר ִלְפֵני ְיהָוה
  }פ{  .ָּתִמיד, ִלְפֵני ְיהָוה, ַהֵּנרֹות-ֶאת ַיֲערְֹך , ַעל ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה  ד
, ֶעְׂשרִֹנים, ְׁשֵני; ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות ,ְוָאִפיָת אָֹתּה--ְוָלַקְחָּת סֶֹלת  ה

  .ַהַחָּלה ָהֶאָחת, ִיְהֶיה
, ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר, ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ,כֹותְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲערָ    ו

  .ִלְפֵני ְיהָוה
ִאֶּׁשה , ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ;ְלבָֹנה ַזָּכה, ַהַּמֲעֶרֶכת-ְוָנַתָּת ַעל  ז

  .ַליהָוה
- ְּבֵני ֵמֵאת  :ָּתִמיד-- ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ְיהָוה ,ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת   ח

  .ְּבִרית עֹוָלם, ִיְׂשָרֵאל
 ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  :ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ַוֲאָכֻלהּו, ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו   ט

  }ס{  .עֹוָלם- ָחק--ְיהָוה ֵמִאֵּׁשי, הּוא לֹו
; ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ְּבֵני, ִאיׁש ִמְצִרי-ְוהּוא ֶּבן ,ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית-ֶּבן, ַוֵּיֵצא  י

  .ְוִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי, ֶּבן ַהִּיְׂשְרֵאִלית ,ַּבַּמֲחֶנה, ַוִּיָּנצּו
-ֶאל, ַוָּיִביאּו אֹתֹו, ַוְיַקֵּלל, ַהֵּׁשם-ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִּיְׂשְרֵאִלית- ַוִּיּקֹב ֶּבן   יא

  .ָדן-ְלַמֵּטה, ִּדְבִרי-ַּבת ְוֵׁשם ִאּמֹו ְׁשלִֹמית; מֶֹׁשה
  }פ{  .ִּפי ְיהָוה-ַעל, ָלֶהם ִלְפרֹׁש, ַּבִּמְׁשָמר, יֻחהּוַוַּיּנִ    יב
  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה  יג
- ַהּׁשְֹמִעים ֶאת-ְוָסְמכּו ָכל, ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ-ֶאל, ַהְמַקֵּלל- הֹוֵצא ֶאת   יד

  .ָהֵעָדה- ָּכל, אֹתֹו ְוָרְגמּו; רֹאׁשֹו-ַעל, ְיֵדיֶהם
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, ְיַקֵּלל ֱאלָֹהיו-ִאיׁש ִאיׁש ִּכי  :ֵלאמֹר ְּתַדֵּבר, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ְוֶאל   טו
  .ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו

, ַּכֵּגר  :ָהֵעָדה- בֹו ָּכל- ִיְרְּגמּו ָרגֹום, ְיהָוה מֹות יּוָמת-ְונֵֹקב ֵׁשם  טז
  .יּוָמת, ֵׁשם- ְּבָנְקבֹו--ָּכֶאְזָרח

  .יּוָמת, מֹות--םָאדָ  ֶנֶפׁש-ִּכי ַיֶּכה ָּכל, ְוִאיׁש   יז
  .ַּתַחת ָנֶפׁש, ֶנֶפׁש--ְיַׁשְּלֶמָּנה ,ְּבֵהָמה-ּוַמֵּכה ֶנֶפׁש   יח
  .ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלֹו, ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה--ַּבֲעִמיתֹו ִיֵּתן מּום- ִּכי, ְוִאיׁש  יט
ּום ַּכֲאֶׁשר ִיֵּתן מ-- ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן ,ַעִין ַּתַחת ַעִין, ַּתַחת ֶׁשֶבר, ֶׁשֶבר  כ

  .ֵּכן ִיָּנֶתן ּבֹו, ָּבָאָדם
  .יּוָמת, ָאָדם ּוַמֵּכה; ְיַׁשְּלֶמָּנה, ּוַמֵּכה ְבֵהָמה   כא
, ִּכי ֲאִני ְיהָוה  :ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיה ַּכֵּגר, ִמְׁשַּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם   כב

  .ֱאלֵֹהיֶכם
ִמחּוץ -ַהְמַקֵּלל ֶאל-ֶאתַוּיֹוִציאּו  ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה  כג

-ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֶאת, ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו- ּוְבֵני ;ַוִּיְרְּגמּו אֹתֹו ָאֶבן, ַלַּמֲחֶנה
  }פ{  .מֶֹׁשה
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 25 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר ,מֶֹׁשה-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   א
ֲאֶׁשר , ָהָאֶרץ- ִּכי ָתבֹאּו ֶאל, ֲאֵלֶהם ָּת ְוָאַמְר , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ַׁשָּבת ַליהָוה ,ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ--ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם
-ֶאת, ְוָאַסְפָּת ; ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמךָ  ְוֵׁשׁש, ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדךָ    ג

  .ְּתבּוָאָתּה
ָׂשְדָך   :ַליהָוה, ַׁשָּבת-- ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון, ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת  ד

  .ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר, לֹא ִתְזָרע
ְׁשַנת   :ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר-ְוֶאת ,ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור  ה

  .ִיְהֶיה ָלָאֶרץ, ַׁשָּבתֹון
; ַעְבְּדָך ְוַלֲאָמֶתךָ ּולְ , ְלךָ -- ְלָאְכָלה ,ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם   ו

  .ִעָּמְך , ַהָּגִרים ,ּוְלתֹוָׁשְבךָ , ְוִלְׂשִכיְרךָ 
, ְּתבּוָאָתּה-ִּתְהֶיה ָכל  :ְּבַאְרֶצךָ  ֲאֶׁשר, ְוַלַחָּיה-- ְוִלְבֶהְמְּתךָ   ז

  }ס{   .ֶלֱאכֹל
, ָהיּו ְלךָ וְ ; ֶׁשַבע ְּפָעִמים, ֶׁשַבע ָׁשִנים--ָׁשִנים ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת, ְוָסַפְרָּת ְלךָ    ח

  .ָׁשָנה, ֵּתַׁשע ְוַאְרָּבִעים, ַהָּׁשִנים ְיֵמי ֶׁשַבע ַׁשְּבתֹת
, ְּביֹום; ַלחֶֹדׁש, ֶּבָעׂשֹור, ַהְּׁשִבִעי ַּבחֶֹדׁש, ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה   ט

  .ַאְרְצֶכם-ְּבָכל ,ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר, ַהִּכֻּפִרים
- ְלָכל, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ, ָׁשָנה ַהֲחִמִּׁשיםֵאת ְׁשַנת , ְוִקַּדְׁשֶּתם  י

- ְוִאיׁש ֶאל, ֲאֻחָּזתֹו-ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל, ָלֶכם ִּתְהֶיה, יֹוֵבל ִהוא; יְֹׁשֶביהָ 
  .ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו

ְולֹא -- לֹא ִתְזָרעּו; ִּתְהֶיה ָלֶכם--ָׁשָנה ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים, יֹוֵבל ִהוא   יא
  .ְנִזֶריהָ -ִתְבְצרּו ֶאת ְולֹא, ְסִפיֶחיהָ -ְצרּו ֶאתִתְק 
- ֶאת, ּתֹאְכלּו-- ַהָּׂשֶדה-ִמן ;קֶֹדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם, ִּכי יֹוֵבל ִהוא   יב

  .ְּתבּוָאָתּה
  .ֲאֻחָּזתֹו-ִאיׁש ֶאל ,ָּתֻׁשבּו, ַהּזֹאת, ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל  יג
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ִאיׁש , ּתֹונּו-ַאל--ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתךָ  אֹו, ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתךָ - ְוִכי   יד
  .ָאִחיו-ֶאת
- ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני; ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתךָ  ,ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל   טו

  .ָלְך - ִיְמָּכר, ְתבּואֹת
יט ַּתְמעִ , ּוְלִפי ְמעֹט ַהָּׁשִנים ,ַּתְרֶּבה ִמְקָנתֹו, ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים  טז

  .מֵֹכר ָלְך  הּוא, ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּואֹת  :ִמְקָנתֹו
, ִּכי ֲאִני ְיהָוה  :ֵמֱאלֶֹהיךָ  ְוָיֵראָת , ֲעִמיתֹו-ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת   יז

  .ֱאלֵֹהיֶכם
-- ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, ִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו- ְוֶאת ,ֻחּקַֹתי-ֶאת, ַוֲעִׂשיֶתם   יח

  .ָלֶבַטח ,ֶרץָהָא-ִויַׁשְבֶּתם ַעל
  .ָעֶליהָ , ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח; ָלׂשַֹבע ַוֲאַכְלֶּתם, ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִּפְרָיּה  יט
ְולֹא ֶנֱאסֹף , ֵהן לֹא ִנְזָרע  :ַהְּׁשִביִעת ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה-ַמה, ְוִכי תֹאְמרּו  כ

  .ְּתבּוָאֵתנּו-ֶאת
, ַהְּתבּוָאה- ֶאת, ְוָעָׂשת; ָנה ַהִּׁשִּׁשיתַּבָּׁש  ,ִּבְרָכִתי ָלֶכם-ְוִצִּויִתי ֶאת   כא

  .ַהָּׁשִנים, ִלְׁשלֹׁש
ַעד ; ַהְּתבּוָאה ָיָׁשן- ִמן, ַוֲאַכְלֶּתם ,ֵאת ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִמיִנת, ּוְזַרְעֶּתם   כב

  .ָיָׁשן, ּתֹאְכלּו--ְּתבּוָאָתּה ּבֹוא-ַעד, ַהָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעת
ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים -ִּכי  :ָהָאֶרץ, ִלי-ִּכי-- ִלְצִמֻתת רלֹא ִתָּמכֵ , ְוָהָאֶרץ  כג

  .ִעָּמִדי, ַאֶּתם
  }ס{  .ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ ,ְּגֻאָּלה, ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם, ּוְבכֹל   כד
, ְוָגַאל, ַהָּקרֹב ֵאָליו, ּוָבא גֲֹאלֹו-- ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָמַכר, ָימּוְך ָאִחיךָ -ִּכי   כה

  .ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו
  .ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו, ְוִהִּׂשיָגה ָידֹו ,ּלֹו ּגֵֹאל- ִּכי לֹא ִיְהֶיה, ְוִאיׁש   כו
; לֹו-ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר, ָהעֵֹדף-ְוֵהִׁשיב ֶאת ,ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו- ֶאת, ְוִחַּׁשב   כז
  .ַלֲאֻחָּזתֹו, ְוָׁשב
, ֹוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה אֹתוְ --לֹו ֵּדי ָהִׁשיב, ָמְצָאה ָידֹו-ְוִאם לֹא   כח
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 }ס{  .ַלֲאֻחָּזתֹו, ְוָׁשב, ַּבּיֵֹבל,ְוָיָצא; ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל
ּתֹם -ַעד, ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו-- חֹוָמה מֹוַׁשב ִעיר- ִיְמּכֹר ֵּבית- ִּכי, ְוִאיׁש  כט

  .ְגֻאָּלתֹו ִּתְהֶיה, ָיִמים  :ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו
ָּבִעיר -ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר--ְתִמיָמה ְמלֹאת לֹו ָׁשָנה- ַעד, ִיָּגֵאל-לֹא ְוִאם  ל

  .ַּבּיֵֹבל, לֹא ֵיֵצא  :ְלדֹרָֹתיו, ַלּקֶֹנה אֹתֹו חָֹמה ַלְּצִמיֻתת) לֹו(לא -ֲאֶׁשר
, ְׂשֵדה ָהָאֶרץ- ַעל-- חָֹמה ָסִביב ָלֶהם-ֲאֶׁשר ֵאין, ּוָבֵּתי ַהֲחֵצִרים   לא

  .ֵיֵצא, ּוַבּיֵֹבל ,ּלֹו-ִּתְהֶיה, ָּלהְּגאֻ    :ֵיָחֵׁשב
  .ִּתְהֶיה ַלְלִוִּים, ְּגֻאַּלת עֹוָלם   :ֲאֻחָּזָתם ָעֵרי, ָּבֵּתי--ַהְלִוִּים, ְוָעֵרי   לב
ִּכי   :ַּבִית ְוִעיר ֲאֻחָּזתֹו ַּבּיֵֹבל- ִמְמַּכר ְוָיָצא, ַהְלִוִּים-ַוֲאֶׁשר ִיְגַאל ִמן  לג

  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְּבתֹוְך , ֲאֻחָּזָתם ִהוא, ָבֵּתי ָעֵרי ַהְלִוִּים
, ֲאֻחַּזת עֹוָלם הּוא-ִּכי  :לֹא ִיָּמֵכר, ּוְׂשֵדה ִמְגַרׁש ָעֵריֶהם   לד

  }ס{  .ָלֶהם
ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי , ְוֶהֱחַזְקָּת ּבֹו--ִעָּמְך  ּוָמָטה ָידֹו, ָימּוְך ָאִחיךָ -ְוִכי   לה

  .ִעָּמְך 
 .ִעָּמְך , ְוֵחי ָאִחיךָ ; ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיךָ  ,ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך ְוַתְרִּביתִּתַּקח -ַאל   לו
  .ִתֵּתן ָאְכֶלךָ -לֹא, ּוְבַמְרִּבית; ְּבֶנֶׁשְך  ,ִתֵּתן לֹו-לֹא-- ַּכְסְּפךָ -ֶאת   לז
ָלֵתת -- ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי-ֲאֶׁשר, ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ֲאִני   לח

  }ס{  .ֵלאלִֹהים ִלְהיֹות ָלֶכם, ֶאֶרץ ְּכַנַען-ָלֶכם ֶאת
  .ֲעבַֹדת ָעֶבד, ַתֲעבֹד ּבֹו-לֹא-- ָלְך -ְוִנְמַּכר ,ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך - ְוִכי  לט
  .ַיֲעבֹד ִעָּמְך , ְׁשַנת ַהּיֵֹבל-ַעד ;ִיְהֶיה ִעָּמְך , ְּכָׂשִכיר ְּכתֹוָׁשב  מ
ֲאֻחַּזת - ְוֶאל, ִמְׁשַּפְחּתֹו-ֶאל, ְוָׁשב ;ו ִעּמֹוּוָבָני, הּוא-- ֵמִעָּמְך , ְוָיָצא   מא

  .ָיׁשּוב, ֲאבָֹתיו
, לֹא ִיָּמְכרּו; ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים הֹוֵצאִתי אָֹתם-ֲאֶׁשר, ֲעָבַדי ֵהם-ִּכי   מב

  .ִמְמֶּכֶרת ָעֶבד
  .ֵמֱאלֶֹהיךָ  ,ְוָיֵראָת ; ְּבָפֶרְך , ִתְרֶּדה בֹו- לֹא  מג
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-- ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶכם, ֵמֵאת ַהּגֹוִים  :ָלְך - ִיְהיּו ֲאֶׁשר, ךָ ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמְת    מד
  .ְוָאָמה ֶעֶבד, ֵמֶהם ִּתְקנּו

ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם , ֵמֶהם ִּתְקנּו, ִעָּמֶכם ְוַגם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהָּגִרים   מה
  .ָּזהַלֲאחֻ , ְוָהיּו ָלֶכם; ְּבַאְרְצֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו, ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם

ָּבֶהם , ְלעָֹלם-- ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזה, ַאֲחֵריֶכם ְוִהְתַנַחְלֶּתם אָֹתם ִלְבֵניֶכם   מו
ִתְרֶּדה בֹו -לֹא, ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו- ְּבֵני ּוְבַאֵחיֶכם; ַּתֲעבֹדּו

  }ס{  .ְּבָפֶרְך 
 ְלֵגר ּתֹוָׁשב, ְוִנְמַּכר; ֹוִעּמ, ּוָמְך ָאִחיךָ , ִעָּמְך  ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב, ְוִכי ַתִּׂשיג   מז

  .ִמְׁשַּפַחת ֵּגר, ְלֵעֶקר אֹו, ִעָּמְך 
  .ִיְגָאֶלּנּו, ֶאָחד ֵמֶאָחיו  :ּלֹו-ִּתְהֶיה ְּגֻאָּלה, ַאֲחֵרי ִנְמַּכר   מח
, ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו-אֹו ,ִיְגָאֶלּנּו, ּדֹדֹו-דֹדֹו אֹו ֶבן-אֹו  מט

  .ְוִנְגָאל ,ִהִּׂשיָגה ָידֹו-ֹוא; ִיְגָאֶלּנּו
ְוָהָיה ֶּכֶסף ; ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל, ִהָּמְכרֹו לֹו ִמְּׁשַנת, קֵֹנהּו-ִעם, ְוִחַּׁשב  נ

  .ִיְהֶיה ִעּמֹו, ִּכיֵמי ָׂשִכיר, ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר, ִמְמָּכרֹו
  .ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹו, ָיִׁשיב ְּגֻאָּלתֹו ְלִפיֶהן-- ַּבָּׁשִנים, עֹוד ַרּבֹות-ִאם   נא
, ְּכִפי ָׁשָניו; לֹו- ְוִחַּׁשב--ְׁשַנת ַהּיֵֹבל-ַעד ,ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים-ְוִאם   נב

  .ְּגֻאָּלתֹו- ָיִׁשיב ֶאת
  .ְלֵעיֶניךָ , ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך -לֹא; ִעּמֹו ִיְהֶיה, ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה  נג
  .הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו, ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָיָצא-- ֵאֶּלהְּב , לֹא ִיָּגֵאל-ְוִאם   נד
הֹוֵצאִתי אֹוָתם -ֲאֶׁשר, ֲעָבַדי ֵהם-- ֲעָבִדים ,ִיְׂשָרֵאל- ִלי ְבֵני-ִּכי   נה

  .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה, ֲאִני  :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
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 26 פרק  ַוִּיְקָרא

ְוֶאֶבן , ָתִקימּו ָלֶכם-ה לֹאּוֶפֶסל ּוַמֵּצבָ  ,ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם-לֹא   א
, ִּכי ֲאִני ְיהָוה  :ֹת ָעֶליהָ  ְלִהְׁשַּתֲחו, ְּבַאְרְצֶכם ַמְׂשִּכית לֹא ִתְּתנּו

  .ֱאלֵֹהיֶכם
  }פ{  .ְיהָוה, ֲאִני  :ִּתיָראּו ּוִמְקָּדִׁשי, ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו- ֶאת  ב
  .ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם, ִּתְׁשְמרּו ַֹתי ִמְצו-ְוֶאת; ֵּתֵלכּו, ְּבֻחּקַֹתי-ִאם   ג
.יֹוְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְר , ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוָנְתָנה; ְּבִעָּתם, ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם  ד

ַוֲאַכְלֶּתם ; ָזַרע-ּוָבִציר ַיִּׂשיג ֶאת ,ָּבִציר-ְוִהִּׂשיג ָלֶכם ַּדִיׁש ֶאת  ה
  .ַטח ְּבַאְרְצֶכםָלבֶ  ִויַׁשְבֶּתם, ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע

, ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה; ְוֵאין ַמֲחִריד ּוְׁשַכְבֶּתם, ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ   ו
  .ְּבַאְרְצֶכם ַתֲעבֹר-לֹא, ְוֶחֶרב, ָהָאֶרץ-ִמן
  .ֶלָחֶרב, ִלְפֵניֶכם ְוָנְפלּו; אְֹיֵביֶכם-ֶאת, ּוְרַדְפֶּתם  ז
ְוָנְפלּו ; ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו ּוֵמָאה, ה ֵמָאהְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁש    ח

  .ֶלָחֶרב, אְֹיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם
ַוֲהִקימִֹתי ; ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתֶכם ,ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם-- ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם   ט
  .ִאְּתֶכם, ְּבִריִתי-ֶאת
  .ּתֹוִציאּוִמְּפֵני ָחָדׁש  ,ְוָיָׁשן; נֹוָׁשן, ַוֲאַכְלֶּתם ָיָׁשן  י
  .ֶאְתֶכם, ִתְגַעל ַנְפִׁשי- ְולֹא ;ְּבתֹוְכֶכם, ְוָנַתִּתי ִמְׁשָּכִני   יא
ִלי -ִּתְהיּו, ְוַאֶּתם; ֵלאלִֹהים, ָלֶכם ְוָהִייִתי, ְּבתֹוְכֶכם, ְוִהְתַהַּלְכִּתי   יב

  .ְלָעם
ִמְהיֹת , םֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִ  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם  יג

  }פ{   .ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות ,ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם; ֲעָבִדים, ָלֶהם
  .ֹת ָהֵאֶּלה ַהִּמְצו-ֵאת ָּכל ,ְולֹא ַתֲעׂשּו; ִלי, לֹא ִתְׁשְמעּו-ְוִאם   יד
ְלִּתי ְלִב , ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל ַנְפְׁשֶכם- ֶאת ְוִאם, ְּבֻחּקַֹתי ִּתְמָאסּו-ְוִאם   טו
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  .ְּבִריִתי-ְלַהְפְרֶכם ֶאת ,ַֹתי ִמְצו- ָּכל- ֲעׂשֹות ֶאת
 ַהַּׁשֶחֶפת-ְוִהְפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם ֶּבָהָלה ֶאת ,ּזֹאת ָלֶכם-ֲאִני ֶאֱעֶׂשה- ַאף  טז
, ּוְזַרְעֶּתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם; ּוְמִדיבֹת ָנֶפׁש, ֵעיַנִים ְמַכּלֹות, ַהַּקַּדַחת- ְוֶאת

  .ֵביֶכםאֹיְ  ַוֲאָכֻלהּו
, ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם; ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם ְוִנַּגְפֶּתם, ְוָנַתִּתי ָפַני ָּבֶכם   יז

  .רֵֹדף ֶאְתֶכם-ְוַנְסֶּתם ְוֵאין
ֶׁשַבע , ְוָיַסְפִּתי ְלַיְּסָרה ֶאְתֶכם  :ִלי, לֹא ִתְׁשְמעּו--ֵאֶּלה-ַעד-ְוִאם   יח
  .ַחּטֹאֵתיֶכם-ַעל
-ְוֶאת, ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל-ְוָנַתִּתי ֶאת ;ְּגאֹון ֻעְּזֶכם-ֶאת, ְוָׁשַבְרִּתי  יט

  .ַאְרְצֶכם ַּכְּנֻחָׁשה
לֹא , ְוֵעץ ָהָאֶרץ, ְיבּוָלּה-ֶאת, ַאְרְצֶכם ִתֵּתן- ְולֹא; ּכֲֹחֶכם, ְוַתם ָלִריק  כ

  .ִיֵּתן ִּפְריֹו
, הְוָיַסְפִּתי ֲעֵליֶכם ַמּכָ --יִלְׁשמַֹע לִ  ְולֹא תֹאבּו, ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי-ְוִאם   כא

  .ֶׁשַבע ְּכַחּטֹאֵתיֶכם
-ְוִהְכִריָתה ֶאת, ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם, ַהָּׂשֶדה ַחַּית-ְוִהְׁשַלְחִּתי ָבֶכם ֶאת   כב

  .ַּדְרֵכיֶכם, ְוָנַׁשּמּו; ֶאְתֶכם ְוִהְמִעיָטה, ְּבֶהְמְּתֶכם
  .ֶקִרי, ַלְכֶּתם ִעִּמיַוהֲ  ;ִלי, לֹא ִתָּוְסרּו-- ְּבֵאֶּלה-ְוִאם  כג
-ֶׁשַבע ַעל, ָאִני- ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם ;ְּבֶקִרי, ֲאִני ִעָּמֶכם-ְוָהַלְכִּתי ַאף   כד

  .ַחּטֹאֵתיֶכם
; ָעֵריֶכם- ֶאל, ְוֶנֱאַסְפֶּתם, ְּבִרית- ְנַקם נֶֹקֶמת, ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ֶחֶרב   כה

  .אֹוֵיב- ֶּתם ְּבַידְוִנַּת  ,ְוִׁשַּלְחִּתי ֶדֶבר ְּבתֹוְכֶכם
, ָחדֶעֶׂשר ָנִׁשים ַלְחְמֶכם ְּבַתּנּור ֶא  ְוָאפּו, ֶלֶחם- ַמֵּטה, ְּבִׁשְבִרי ָלֶכם   כו

  }ס{  .ְולֹא ִתְׂשָּבעּו, ַוֲאַכְלֶּתם ;ְוֵהִׁשיבּו ַלְחְמֶכם ַּבִּמְׁשָקל
  .ְּבֶקִרי, ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ;ִלי, לֹא ִתְׁשְמעּו-- ְּבזֹאת-ְוִאם   כז
-ֶׁשַבע ַעל, ָאִני-ְוִיַּסְרִּתי ֶאְתֶכם ַאף ;ֶקִרי-ַּבֲחַמת, ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם   כח

  .ַחּטֹאֵתיֶכם



  
74  

  

  .ּתֹאֵכלּו, ְּבנֵֹתיֶכם ּוְבַׂשר; ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם, ַוֲאַכְלֶּתם  כט
-ֶאתְוָנַתִּתי , ַחָּמֵניֶכם-ְוִהְכַרִּתי ֶאת ,ָּבמֵֹתיֶכם-ְוִהְׁשַמְדִּתי ֶאת  ל

  .ֶאְתֶכם, ְוָגֲעָלה ַנְפִׁשי; ִּגּלּוֵליֶכם ִּפְגֵרי-ַעל, ִּפְגֵריֶכם
, ְולֹא ָאִריחַ ; ִמְקְּדֵׁשיֶכם-ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ,ָעֵריֶכם ָחְרָּבה-ְוָנַתִּתי ֶאת   לא

  .ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם
  .ַהּיְֹׁשִבים ָּבּה, ְוָׁשְממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ;ָהָאֶרץ-ֶאת, ַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני   לב
ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם ; ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ַוֲהִריקִֹתי, ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים  לג

  .ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה, ְׁשָמָמה
ְּבֶאֶרץ , ְוַאֶּתם, ּכֹל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ,ַׁשְּבתֶֹתיהָ -ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת   לד

  .ַׁשְּבתֶֹתיהָ - ְוִהְרָצת ֶאת ,ת ָהָאֶרץָאז ִּתְׁשּבַ ; אְֹיֵביֶכם
, ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם-ֲאֶׁשר לֹא ֵאת, ִּתְׁשּבֹת, ְיֵמי ָהַּׁשָּמה-ָּכל   לה

  .ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליהָ 
ְוָרַדף ; ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶהם, ִּבְלָבָבם ְוֵהֵבאִתי מֶֹרְך -- ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם   לו

  .ְוֵאין רֵֹדף, ֶחֶרב ְוָנְפלּו- ְמֻנַסת ְוָנסּו, ֶלה ִנָּדףקֹול עָ , אָֹתם
ִתְהֶיה ָלֶכם - ְולֹא; ְורֵֹדף ָאִין, ֶחֶרב-ְּכִמְּפֵני ְּבָאִחיו- ְוָכְׁשלּו ִאיׁש   לז

  .אְֹיֵביֶכם ִלְפֵני, ְּתקּוָמה
  .ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם, ֶאְתֶכם ְוָאְכָלה; ַּבּגֹוִים, ַוֲאַבְדֶּתם   לח
ֹנֹת  ְוַאף ַּבֲעו; אְֹיֵביֶכם, ְּבַאְרצֹת, ָֹנם ַּבֲעו ִיַּמּקּו, ִּנְׁשָאִרים ָּבֶכםְוהַ   לט

  .ִיָּמּקּו ִאָּתם, ֲאבָֹתם
, ְוַאף, ִבי- ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו, ֲאבָֹתם ֹן ֲעו-ָֹנם ְוֶאת ֲעו-ְוִהְתַוּדּו ֶאת  מ

  .ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי-ֲאֶׁשר
-אֹו; ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם, ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ,ְך ִעָּמם ְּבֶקִריֵאלֵ , ֲאִני-ַאף   מא

  .ָֹנם ֲעו-ִיְרצּו ֶאת ,ְוָאז, ְלָבָבם ֶהָעֵרל, ָאז ִיָּכַנע
- ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת-ְוַאף ֶאת ;ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב-ֶאת, ְוָזַכְרִּתי   מב

  .ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ-- ֶאְזּכֹר, ְּבִריִתי ַאְבָרָהם
, ְוֵהם, ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם, ַׁשְּבתֶֹתיהָ -ֶאת ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ  מג
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.םֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁש -ְוֶאת, ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו-- ּוְבַיַען ַיַען; ָֹנם ֲעו-ִיְרצּו ֶאת

- לֹאְמַאְסִּתים וְ -לֹא, אְֹיֵביֶהם זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ-ַּגם-ְוַאף   מד
  .ֱאלֵֹהיֶהם, ִּכי ֲאִני ְיהָוה   :ִאָּתם ,ְלָהֵפר ְּבִריִתי--ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם

אָֹתם ֵמֶאֶרץ -ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי  :ְּבִרית ִראׁשִֹנים, ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם   מה
  .ֲאִני ְיהָוה-- ֵלאלִֹהים ִלְהיֹות ָלֶהם, ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים

ֵּבינֹו ּוֵבין , ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה, ְוַהּתֹורֹת ,ם ְוַהִּמְׁשָּפִטיםֵאֶּלה ַהֻחִּקי   מו
  }פ{  .מֶֹׁשה-ְּבַיד, ִסיַני ְּבַהר--ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
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 27 פרק  ַוִּיְקָרא

  .ֵּלאמֹר מֶֹׁשה-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה   א
ְּבֶעְרְּכָך --י ַיְפִלא ֶנֶדרִּכ , ִאיׁש, ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל  ב

  .ַליהָוה, ְנָפׁשֹת
ְוָהָיה   :ִׁשִּׁשים ָׁשָנה- ְוַעד ֶּבן, ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִמֶּבן, ַהָּזָכר, ְוָהָיה ֶעְרְּכךָ    ג

  .ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש-- ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֲחִמִּׁשים, ֶעְרְּכךָ 
  .ים ָׁשֶקלְׁשלִֹׁש  ,ְוָהָיה ֶעְרְּכךָ -- ִהוא, ְנֵקָבה-ְוִאם  ד
, ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר-- ֶעְׂשִרים ָׁשָנה-ֶּבן ְוַעד, ָחֵמׁש ָׁשִנים- ְוִאם ִמֶּבן  ה

  .ֲעֶׂשֶרת ְׁשָקִלים, ְוַלְּנֵקָבה ;ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים
ֲחִמָּׁשה , ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר-- ָׁשִנים ָחֵמׁש-ְוַעד ֶּבן, חֶֹדׁש- ְוִאם ִמֶּבן   ו

  .ְׁשלֶֹׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף, ֶעְרְּכךָ  ְוַלְּנֵקָבה; ים ָּכֶסףְׁשָקלִ 
ר ֲחִמָּׁשה ָעָׂש , ְוָהָיה ֶעְרְּכךָ -- ָזָכר- ִאם ,ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה- ְוִאם ִמֶּבן  ז

  .ְׁשָקִלים ֲעָׂשָרה, ְוַלְּנֵקָבה; ָׁשֶקל
ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו , ּכֵֹהןִלְפֵני הַ  ְוֶהֱעִמידֹו--ֵמֶעְרֶּכךָ , ָמְך הּוא-ְוִאם   ח

  }ס{  .ַהּכֵֹהן, ַיֲעִריֶכּנּו-- ַהּנֵֹדר ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד, ִּפי-ַעל  :ַהּכֵֹהן
ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן   :ַליהָוה, ָקְרָּבן ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה--ְּבֵהָמה- ְוִאם   ט

  .ּקֶֹדׁש-ִיְהֶיה, ִמֶּמּנּו ַליהָוה
ָהֵמר -ְוִאם; ַרע ְּבטֹוב-אֹו-- ְּבָרע ָיִמיר אֹתֹו טֹוב- ְולֹא ,לֹא ַיֲחִליֶפּנּו  י

  .ּקֶֹדׁש- ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה הּוא-ְוָהָיה, ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה
--ַליהָוה, ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן-לֹא ֲאֶׁשר, ְּבֵהָמה ְטֵמָאה-ָּכל, ְוִאם   יא

  .ּכֵֹהןהַ  ִלְפֵני, ַהְּבֵהָמה-ְוֶהֱעִמיד ֶאת
  .ֵּכן ִיְהֶיה, ְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהן   :ּוֵבין ָרע ֵּבין טֹוב, ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה   יב
  .ֶעְרֶּכךָ -ַעל, ֲחִמיִׁשתֹו ְוָיַסף-- ִיְגָאֶלָּנה, ָּגאֹל-ְוִאם  יג
ֵּבין טֹוב , ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן--ַליהָוה ֵּביתֹו קֶֹדׁש-ַיְקִּדׁש ֶאת- ִּכי, ְוִאיׁש   יד

  .ֵּכן ָיקּום, אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך   :ּוֵבין ָרע
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, ֶעְרְּכךָ - ְוָיַסף ֲחִמיִׁשית ֶּכֶסף  :ֵּביתֹו- ֶאת ,ִיְגַאל-- ַהַּמְקִּדיׁש-ְוִאם   טו
  .ְוָהָיה לֹו-- ָעָליו
ְלִפי , ךָ ְוָהָיה ֶעְרְּכ -- ִאיׁש ַליהָוה ַיְקִּדיׁש, ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו  טז

  .ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף ,ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים   :ַזְרעֹו
  .ָיקּום, ְּכֶעְרְּכךָ -- ָׂשֵדהּו ַיְקִּדיׁש, ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל- ִאם   יז
-ַהֶּכֶסף ַעל-לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת-ְוִחַּׁשב--ָׂשֵדהּו ַיְקִּדיׁש, ַאַחר ַהּיֵֹבל-ְוִאם   יח

  .ֵמֶעְרֶּכךָ , ְוִנְגַרע; ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ,ָתרֹתִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹו
-ףְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶס   :ַהַּמְקִּדיׁש אֹתֹו ,ַהָּׂשֶדה-ָּגאֹל ִיְגַאל ֶאת-ְוִאם  יט

  .ְוָקם לֹו--ָעָליו, ֶעְרְּכךָ 
לֹא -- ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר- ָמַכר ֶאת-ְוִאם ,ַהָּׂשֶדה-לֹא ִיְגַאל ֶאת-ְוִאם  כ
  .עֹוד, ָּגֵאליִ 

, ַלּכֵֹהן  :ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם--קֶֹדׁש ַליהָוה ,ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיֵֹבל   כא
  .ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו

, ַיְקִּדיׁש--ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא, ֲאֶׁשר, ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו-ֶאת, ְוִאם   כב
  .ַליהָוה

-ְוָנַתן ֶאת; ְׁשַנת ַהּיֵֹבל, ַעד, ָהֶעְרְּכךָ  ֵאת ִמְכַסת, לֹו ַהּכֵֹהן- ְוִחַּׁשב  כג
  .קֶֹדׁש ַליהָוה ,ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא

ֲאֻחַּזת , לֹו- ַלֲאֶׁשר--ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו ,ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב ַהָּׂשֶדה   כד
  .ָהָאֶרץ
  .ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל, ִרים ֵּגָרהֶעְׂש    :ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל, ִיְהֶיה--ֶעְרְּכךָ -ְוָכל   כה
, ַיְקִּדיׁש ִאיׁש-לֹא--ִּבְבֵהָמה ,ְיֻבַּכר ַליהָוה- ְּבכֹור ֲאֶׁשר-ַאְך    כו

  .ַליהָוה הּוא, ֶׂשה- ׁשֹור ִאם-ִאם   :אֹתֹו
- ְוִאם; ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו, ְבֶעְרֶּכךָ  ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה   כז

  .ְּבֶעְרֶּכךָ  ִנְמַּכרוְ , לֹא ִיָּגֵאל
ֵמָאָדם , לֹו-ֲאֶׁשר-ַליהָוה ִמָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש-ָּכל-ַאְך    כח

- קֶֹדׁש, ֵחֶרם-ָּכל   :ְולֹא ִיָּגֵאל, ִיָּמֵכר לֹא--ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו
  .ָקָדִׁשים הּוא ַליהָוה
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  .יּוָמת, מֹות  :לֹא ִיָּפֶדה--ָהָאָדם-ִמן ֲאֶׁשר ָיֳחַרם, ֵחֶרם- ָּכל  כט
, קֶֹדׁש   :הּוא, ַליהָוה-- ִמְּפִרי ָהֵעץ ,ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ-ְוָכל  ל

  .ַליהָוה
  .יֵֹסף ָעָליו, ֲחִמִׁשיתֹו--ִמַּמַעְׂשרֹו ,ָּגאֹל ִיְגַאל ִאיׁש-ְוִאם   לא
, ָהֲעִׂשיִרי--ַּתַחת ַהָּׁשֶבטַיֲעבֹר - ֲאֶׁשר ּכֹל, ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן- ְוָכל   לב

  .ּקֶֹדׁש ַליהָוה- ִיְהֶיה
-ְוָהָיה, ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו- ְוִאם; ְיִמיֶרּנּו ְולֹא, טֹוב ָלַרע-לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין  לג

  .לֹא ִיָּגֵאל ּקֶֹדׁש-הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה
, ְּבַהר   :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל--מֶֹׁשה-ֶאת ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה, ֹת ֵאֶּלה ַהִּמְצו   לד
  }ש{  .ִסיָני

 


