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ויקרא פרק יג
אַהרֹן ֵלאמֹר:
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
אַחד ִמ ָבּנָיו
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן אוֹ ֶאל ַ
הוּבא ֶאל ֲ
אָדם ִכּי יִ ְהיֶה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְשׂ ֵאת אוֹ ַס ַפּ ַחת אוֹ ַב ֶה ֶרת וְ ָהיָה ְבעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ְל ֶנגַע ָצ ָר ַעת וְ ָ
)ב( ָ
ֹהנִ ים:
ַהכּ ֲ
וּמ ְר ֵאה ַה ֶנּגַע ָעמֹק ֵמעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ ֶנגַע ָצ ַר ַעת הוּא וְ ָראָהוּ ַהכּ ֵֹהן וְ ִט ֵמּא אֹתוֹ:
)ג( וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶנּגַע ְבּעוֹר ַה ָבּ ָשׂר וְ ֵשׂ ָער ַבּ ֶנּגַע ָה ַפ ְך ָל ָבן ַ
ָמים:
וּשׂ ָע ָרה לֹא ָה ַפ ְך ָל ָבן וְ ִה ְס ִגּיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶנּגַע ִשׁ ְב ַעת י ִ
)ד( וְ ִאם ַבּ ֶה ֶרת ְל ָבנָה ִהוא ְבּעוֹר ְבּ ָשׂרוֹ וְ ָעמֹק ֵאין ַמ ְר ֶא ָה ִמן ָהעוֹר ְ
הוּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
אָדם וְ ָ
)ט( ֶנגַע ָצ ַר ַעת ִכּי ִת ְהיֶה ְבּ ָ
וּמ ְחיַת ָבּ ָשׂר ַחי ַבּ ְשׂ ֵאת:
)י( וְ ָראָה ַהכּ ֵֹהן וְ ִהנֵּה ְשׂ ֵאת ְל ָבנָה ָבּעוֹר וְ ִהיא ָה ְפ ָכה ֵשׂ ָער ָל ָבן ִ
דברים פרק כד
יתם ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹת:
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
)ח( ִה ָשּׁ ֶמר ְבּ ֶנגַע ַה ָצּ ַר ַעת ִל ְשׁמֹר ְמאֹד וְ ַלעֲשׂוֹת ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יוֹרוּ ֶא ְת ֶכם ַהכּ ֲ
ויקרא פרק ה
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
ָדע ִאם לוֹא י ִַגּיד וְ נ ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ י ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
)א( וְ נ ֶ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא ָ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:
וְ ֵ
אָשׁם:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא י ַ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ וְ נ ְ
)ג( אוֹ ִכי ִיגַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
אַחת
אָשׁם ְל ַ
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
ֻעה וְ נ ְ
אָדם ִבּ ְשׁב ָ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר ְי ַ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 ֶ
ֵמ ֵא ֶלּה:
יה:
ַדּה ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָע ֶל ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ ִה ְתו ָ
ֶא ַשׁם ְל ַ
וְהיָה ִכי י ְ
)ה( ָ
ירת ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ:
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְנ ֵק ָבה ִמן ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ ְשׂ ִע ַ
)ו( ֵ
וְה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ַליקֹוָק ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה ֵ
)ז( וְ ִאם לֹא ַת ִגּ ַ
ַב ִדּיל:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ ִממּוּל ָע ְרפּוֹ וְ לֹא י ְ
)ח( וְ ֵה ִביא א ָֹתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ַח ָטּאת ִראשׁוֹנָה ָ
)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 ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
ְה ִ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 ו ֵ
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 ַ
)יד( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ויקרא פרק טז
)טו( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת וְ ָע ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּה אֹתוֹ ַעל
ַה ַכּפּ ֶֹרת וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת:
תוֹך ֻט ְמא ָֹתם:
מוֹעד ַהשּׁ ֵֹכן ִא ָתּם ְבּ ְ
ֲשׂה ְלא ֶֹהל ֵ
וְכן ַיע ֶ
ֹאתם ֵ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וּמ ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
וְכ ֶפּר ַעל ַהקֹּ ֶדשׁ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִ
)טז( ִ
במדבר פרק כח
יעת ַה ִהין ַל ֶכּ ֶבשׂ ָייִ ן זֹאת ע ַֹלת ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ ְל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָה:
וּר ִב ִ
ישׁת ַה ִהין ָלאַיִ ל ְ
וּשׁ ִל ִ
יהם ֲח ִצי ַה ִהין יִ ְהיֶה ַל ָפּר ְ
)יד( וְ נִ ְס ֵכּ ֶ
ֵע ֶשׂה וְ נִ ְסכּוֹ:
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת ַליקֹוָק ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד י ָ
)טו( ְ
ויקרא פרק כב
ַק ִדּישׁוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו ִוְנ ְכ ְר ָתה
ֲכם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ַרע ֶ
יכם ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
)ג( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפנַי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ַהנּ ֶ
ויקרא פרק ז
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו ִוְנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֹאכל ָבּ ָשׂר ִמזּ ַ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר תּ ַ
וְהנּ ֶ
)כ( ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר ַליקֹוָק ִוְנ ְכ ְר ָתה
אָכל ִמ ְבּ ַשׂר ז ַ
אָדם אוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּ ָכל ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא וְ ַ
ֶפשׁ ִכּי ִתגַּע ְבּ ָכל ָט ֵמא ְבּ ֻט ְמאַת ָ
)כא( וְ נ ֶ
יה:
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּ ָ
ַהנּ ֶ
ויקרא פרק יב
ָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָט ֳה ָרה ְבּ ָכל ק ֶֹדשׁ לֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָרהּ:
וּשׁל ֶֹשׁת י ִ
וּשׁל ִֹשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
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ויקרא פרק כב
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ יִ נּ ְָזרוּ ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יְ ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי ֲא ֶשׁר ֵהם ַמ ְק ִדּ ִשׁים ִלי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ַק ִדּישׁוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַליקֹוָק וְ ֻט ְמאָתוֹ ָע ָליו ִוְנ ְכ ְר ָתה
ֲכם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ַרע ֶ
יכם ָכּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְק ַרב ִמ ָכּל ז ְ
)ג( ֱאמֹר ֲא ֵל ֶהם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ְלּ ָפנַי ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ַהנּ ֶ
ֶפשׁ אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵצא ִמ ֶמּנּוּ
ֵע ְבּ ָכל ְט ֵמא נ ֶ
ֹאכל ַעד ֲא ֶשׁר ִי ְט ָהר וְ ַהנֹּג ַ
רוּע אוֹ זָב ַבּ ֳקּ ָד ִשׁים לֹא י ַ
אַהרֹן וְ הוּא ָצ ַ
ֶרע ֲ
)ד( ִאישׁ ִאישׁ ִמזּ ַ
ָרע:
ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
אָדם ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ:
)ה( אוֹ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ גַּע ְבּ ָכל ֶשׁ ֶרץ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא לוֹ אוֹ ְב ָ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ִאם ָר ַחץ ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּ ִים:
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע בּוֹ וְ ָט ְמאָה ַעד ָה ָע ֶרב וְ לֹא י ַ
)ו( נ ֶ
ֹאכל ִמן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִכּי ַל ְחמוֹ הוּא:
אַחר י ַ
וּבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָט ֵהר וְ ַ
)ז( ָ
ֹאכל ְל ָט ְמאָה ָבהּ ֲאנִ י יְ קֹוָק:
וּט ֵר ָפה לֹא י ַ
)ח( נְ ֵב ָלה ְ
וּמתוּ בוֹ ִכּי ְי ַח ְלּלֻהוּ ֲאנִ י יְ קֹוָק ְמ ַק ְדּ ָשׁם:
)ט( וְ ָשׁ ְמרוּ ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי וְ לֹא ִי ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא ֵ
במדבר פרק ה
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ָפשׁ:
וְכל זָב וְ כֹל ָט ֵמא ָלנ ֶ
רוּע ָ
וִישׁ ְלּחוּ ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה ָכּל ָצ ַ
)ב( ַצו ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
תוֹכם:
ֵיהם ֲא ֶשׁר ֲא ִני שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
ָכר ַעד נְ ֵק ָבה ְתּ ַשׁ ֵלּחוּ ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ְתּ ַשׁ ְלּחוּם וְ לֹא ְי ַט ְמּאוּ ֶאת ַמ ֲחנ ֶ
)ג( ִמזּ ָ
אוֹתם ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)ד( ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ָ
במדבר פרק יט
ָמים:
אָדם וְ ָט ֵמא ִשׁ ְב ַעת י ִ
ֶפשׁ ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְל ָכל נ ֶ
)יא( ַהנֹּג ַ
יעי לֹא יִ ְט ָהר:
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
יעי יִ ְט ָהר וְ ִאם לֹא יִ ְת ַח ָטּא ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁי ַ
)יב( הוּא יִ ְת ַח ָטּא בוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵמי נִ ָדּה לֹא ז ַֹרק
אָדם ֲא ֶשׁר יָמוּת וְ לֹא יִ ְת ַח ָטּא ֶאת ִמ ְשׁ ַכּן ְיקֹוָק ִט ֵמּא ִוְנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ָה ָ
ֵע ְבּ ֵמת ְבּנ ֶ
)יג( ָכּל ַהנֹּג ַ
ָע ָליו ָט ֵמא יִ ְהיֶה עוֹד ֻט ְמאָתוֹ בוֹ:
ויקרא פרק כ
אָבן:
אָרץ יִ ְר ְגּ ֻמהוּ ָב ֶ
יוּמת ַעם ָה ֶ
ַרעוֹ ַלמּ ֶֹל ְך מוֹת ָ
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמזּ ְ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
)ב( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל תּ ַ
וּל ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי:
ָתן ַלמּ ֶֹל ְך ְל ַמ ַען ַט ֵמּא ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְ
ַרעוֹ נ ַ
ַאנִ י ֶא ֵתּן ֶאת ָפּנַי ָבּ ִאישׁ ַההוּא וְ ִה ְכ ַר ִתּי אֹתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ ִכּי ִמזּ ְ
)ג( ו ֲ
ויקרא פרק יח
ֵיכם:
גּוֹים ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
)כד( אַל ִתּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכל ֵא ֶלּה ִכּי ְב ָכל ֵא ֶלּה ִנ ְט ְמאוּ ַה ִ
יה:
אָרץ ֶאת י ְֹשׁ ֶב ָ
ַתּ ִקא ָה ֶ
יה ו ָ
ָא ְפקֹד עֲוֹנָהּ ָע ֶל ָ
אָרץ ו ֶ
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
)כה( ו ִ
תוֹכ ֶכם:
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
אַתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ִמכֹּל ַה ֵ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶ
)כו( ְ
אָרץ:
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
ֵיכם ו ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
תּוֹעבֹת ָה ֵאל ָעשׂוּ אַנְ ֵשׁי ָה ֶ
)כז( ִכּי ֶאת ָכּל ַה ֵ
ֵיכם:
אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָקאָה ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
)כח( וְ לֹא ָת ִקיא ָה ֶ
תּוֹעבוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ נִ ְכ ְרתוּ ַהנְּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם:
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
)כט( ִכּי ָכּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יכם:
ֵיכם וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
תּוֹעבֹת ֲא ֶשׁר ַנעֲשׂוּ ִל ְפנ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ֵמ ֻחקּוֹת ַה ֵ
) ל( ְ
במדבר פרק לה
ֻפּר ַל ָדּם ֲא ֶשׁר ֻשׁ ַפּ ְך ָבּהּ ִכּי ִאם ְבּ ַדם שׁ ְֹפכוֹ:
אָרץ לֹא יְ כ ַ
אָרץ וְ ָל ֶ
ַחנִ יף ֶאת ָה ֶ
אַתּם ָבּהּ ִכּי ַה ָדּם הוּא י ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
)לג( וְ לֹא ַת ֲחנִ יפוּ ֶאת ָה ֶ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
תוֹכהּ ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק שׁ ֵֹכן ְבּ ְ
אַתּם י ְֹשׁ ִבים ָבּהּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
)לד( וְ לֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ָה ֶ
שמות פרק ל
יכם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַליקֹוָק:
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ְי ַכ ֵפּר ָע ָליו ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֻרים ַ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ִמ ַדּם ַח ַטּאת ַה ִכּפּ ִ
אַהרֹן ַעל ַק ְרנ ָֹתיו ַ
וְכ ֶפּר ֲ
)י( ִ
ויקרא פרק י
נּוֹת ִרם ֵלאמֹר:
אַהרֹן ַה ָ
ית ָמר ְבּנֵי ֲ
)טז( וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ָדּרֹשׁ ָדּ ַרשׁ מ ֶֹשׁה וְ ִהנֵּה שׂ ָֹרף וַיִּ ְקצֹף ַעל ֶא ְל ָעזָר וְ ַעל ִא ָ
יהם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ֲל ֶ
דּוּע לֹא ֲא ַכ ְל ֶתּם ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא ְוא ָֹתהּ ָנ ַתן ָל ֶכם ָל ֵשׂאת ֶאת עֲוֹן ָה ֵע ָדה ְל ַכ ֵפּר ע ֵ
)יז( ַמ ַ
שמות פרק כח
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
וּפ ַתּ ְח ָתּ ָע ָליו ִפּ ֵ
ָהב ָטהוֹר ִ
ית ִצּיץ ז ָ
)לו( וְ ָע ִשׂ ָ
ֶפת יִ ְהיֶה:
ָפת ֶאל מוּל ְפּ ֵני ַה ִמּ ְצנ ֶ
)לז( וְ ַשׂ ְמ ָתּ אֹתוֹ ַעל ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת וְ ָהיָה ַעל ַה ִמּ ְצנ ֶ
יהם וְ ָהיָה ַעל ִמ ְצחוֹ ָתּ ִמיד ְל ָרצוֹן
ַק ִדּישׁוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָכל ַמ ְתּנֹת ָק ְד ֵשׁ ֶ
אַהרֹן ֶאת עֲוֹן ַה ֳקּ ָד ִשׁים ֲא ֶשׁר י ְ
ָשׂא ֲ
אַהרֹן וְ נ ָ
)לח( וְ ָהיָה ַעל ֵמ ַצח ֲ
ָל ֶהם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
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