פסוקים כריתות כז-כח

בס"ד

ויקרא פרק ד
אָשׁם:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ֵ
ֶח ָטא וְ ָע ָשׂה ַ
ָשׂיא י ֱ
)כב( ֲא ֶשׁר נ ִ
)כג( אוֹ ַ
ָכר ָתּ ִמים:
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ז ָ
)כד( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַח ָטּאת הוּא:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָדּמוֹ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
)כה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְכּ ֵח ֶלב ז ַ
)כו( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ
אָשׁם:
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
אָרץ ַבּ ֲעשׂ ָֹתהּ ַ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָג ָגה ֵמ ַעם ָה ֶ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵ
)כח( אוֹ ַ
ימה נְ ֵק ָבה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא:
ירת ִע ִזּים ְתּ ִמ ָ
וְה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַ
)כט( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ָהע ָֹלה:
)ל( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ֵר ַ
הוּסר ֵח ֶלב ֵמ ַעל ז ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לא( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
יאנָּה:
ימה יְ ִב ֶ
ָביא ָק ְר ָבּנוֹ ְל ַח ָטּאת נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
)לב( וְ ִאם ֶכּ ֶבשׂ י ִ
)לג( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)לד( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לה( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
יוּסר ֵח ֶלב ַה ֶכּ ֶשׂב ִמ ֶזּ ַבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל
ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ויקרא פרק ה
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
ָדע ִאם לוֹא יַגִּ יד וְ נ ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ י ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
)א( וְ נ ֶ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא ָט ֵמא
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע ְבּ ָכל ָדּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַחיָּה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא וְ נ ְ
)ב( אוֹ נ ֶ
אָשׁם:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ וְ נ ְ
אָשׁם) :ג( אוֹ ִכי יִ גַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
וְ ֵ
אָשׁם ְלאַ ַחת ֵמ ֵא ֶלּה:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
ֻעה וְ נ ְ
אָדם ִבּ ְשׁב ָ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵטּא ָה ָ
ֶפשׁ ִכּי ִת ָשּׁ ַבע ְל ַב ֵטּא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְל ָה ַרע אוֹ ְל ֵה ִ
)ד( אוֹ נ ֶ
יה:
ַדּה ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָע ֶל ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ ִה ְתו ָ
ֶא ַשׁם ְל ַ
)ה( וְ ָהיָה ִכי י ְ
ירת ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת ִ
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ ְשׂ ִע ַ
)ו( ֵ
וְכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ:
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ַליקֹוָק ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ְו ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה ֵ
)ז( וְ ִאם לֹא ַת ִגּ ַ
)ח( וְ ֵה ִביא אֹ ָתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ַח ָטּאת ִראשׁוֹנָה ָ
ַב ִדּיל:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ ִממּוּל ָע ְרפּוֹ וְ לֹא י ְ
)ט( וְ ִהזָּה ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַהנִּ ְשׁאָר ַבּ ָדּם יִ ָמּ ֵצה ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַח ָטּאת הוּא:
ֲשׂה ע ָֹלה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :ס
)י( וְ ֶאת ַה ֵשּׁנִ י ַיע ֶ
יה
ָשׂים ָע ֶל ָ
ירת ָה ֵא ָפה סֹ ֶלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
וְה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
)יא( וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ֵ
יה ְלבֹנָה ִכּי ַח ָטּאת ִהיא:
ֶשׁ ֶמן וְ לֹא יִ ֵתּן ָע ֶל ָ
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ַח ָטּאת ִהוא:
ֶה ִביאָהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ ֶאת ְ
)יב( ו ֱ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ נִ ְס ַלח לוֹ וְ ָהיְ ָתה ַלכּ ֵֹהן ַכּ ִמּנְ ָחה :ס
)יג( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵמ ַ
ויקרא פרק יב
וֹתהּ
ימי נִ ַדּת ְדּ ָ
ָמים ִכּ ֵ
ָכר וְ ָט ְמאָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְבּ ָכל ק ֶֹדשׁ לֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ מּוֹל ְבּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ) :ד( ְ
ִתּ ְט ָמא) :ג( ַ
ָמים ֵתּ ֵשׁב ַעל ְדּ ֵמי ָט ֳה ָרה:
ֻעיִ ם ְכּנִ ָדּ ָתהּ וְ ִשׁ ִשּׁים יוֹם וְ ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ) :ה( וְ ִאם נְ ֵק ָבה ֵת ֵלד וְ ָט ְמאָה ְשׁב ַ
)ו( ִ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
וּבן יוֹנָה אוֹ תֹר ְל ַח ָטּאת ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּב ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ ְל ֵבן אוֹ ְל ַבת ָתּ ִביא ֶכּ ֶבשׂ ֶבּן ְשׁנָתוֹ ְלע ָֹלה ֶ
ָכר אוֹ ַלנְּ ֵק ָבה:
תּוֹרת ַהיּ ֶֹל ֶדת ַלזּ ָ
יה זֹאת ַ
יה וְ ָט ֲה ָרה ִמ ְמּקֹר ָדּ ֶמ ָ
)ז( וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
יה ַהכּ ֵֹהן וְ ָט ֵה ָרה :פ
וְל ְק ָחה ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה ֶא ָחד ְלע ָֹלה וְ ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
ָדהּ ֵדּי ֶשׂה ָ
)ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמ ָצא י ָ
ויקרא פרק יד
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע ְבּיוֹם ָט ֳה ָרתוֹ וְ ָ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( זֹאת ִתּ ְהיֶה ַ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן וְ לֹג ֶא ָחד ָשׁ ֶמן:
וּשׁל ָֹשׁה ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ְבּ ָ
ימה ְ
ָתהּ ְתּ ִמ ָ
אַחת ַבּת ְשׁנ ָ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י יִ ַקּח ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְתּ ִמי ִמים וְ ַכ ְב ָשׂה ַ
)י( ַ

נוּפה ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו וְ ִע ָשּׂרוֹן ס ֶֹלת ֶא ָחד ָבּלוּל ַבּ ֶשּׁ ֶמן ְל ִמנְ ָחה וְ לֹג ָשׁ ֶמן:
אָשׁם ִל ְת ָ
)כא( וְ ִאם ַדּל הוּא וְ ֵאין יָדוֹ ַמ ֶשּׂגֶת וְ ָל ַקח ֶכּ ֶבשׂ ֶא ָחד ָ
ויקרא פרק טו
אַחר ִתּ ְט ָהר:
ָמים וְ ַ
זּוֹבהּ וְ ָס ְפ ָרה ָלּהּ ִשׁ ְב ַעת י ִ
)כח( וְ ִאם ָט ֲה ָרה ִמ ָ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִתּ ַקּח ָלהּ ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבּנֵי יוֹנָה וְ ֵה ִביאָה ָ
)כט( ַ
וֹעד:
אוֹתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
אָתהּ:
יה ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִמזּוֹב ֻט ְמ ָ
)ל( וְ ָע ָשׂה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה וְ ִכ ֶפּר ָע ֶל ָ
אָתם וְ לֹא י ֻ
ַר ֶתּם ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ֻטּ ְמ ָ
)לא( וְ ִהזּ ְ
תוֹכם:
אָתם ְבּ ַט ְמּאָם ֶאת ִמ ְשׁ ָכּנִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ָ
ָמתוּ ְבּ ֻט ְמ ָ
ֶרע ְל ָט ְמאָה ָבהּ:
ַא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
תּוֹרת ַהזָּב ו ֲ
)לב( זֹאת ַ
וּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ִעם ְט ֵמאָה :פ
)לג( וְ ַה ָדּוָה ְבּנִ ָדּ ָתהּ וְ ַהזָּב ֶאת זוֹבוֹ ַלזּ ָ
ָכר וְ ַלנְּ ֵק ָבה ְ
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