ויקרא LEVITICUS
אמר׃
שה וַ י ַדבר יהוָּ ה א ָּליו מ ֵ֥א ֶהל מועד ל ָֽ
1 1וַ יק ָּרא ֶאל־מ ֶ ִ֑
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ָּא ָּדם ָֽכי־יַ ק ֵ֥ריב מ ֶכם ָּקר ָּבן
ת־קר ַבנ ֶ ָֽכם׃
ן־הצאן ַתקריבו ֶא ָּ
ן־ה ָּב ָּקר ומ ַ
ַ ָֽליהָּ ִ֑וה מן־ ַהבה ָּמה מ ַ
3אם־ע ָּלה ָּקר ָּבנו מן־ ַה ָּב ָּקר זָּ ָּ ֵ֥כר ָּתמים יַ קרי ֶ ִ֑בנו ֶאל־ ֶפ ַתח א ֶהל מועד
יַ ק ָ֣ריב אתו לרצנו לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
4ו ָּס ַ ָ֣מְך יָּ דו ַעל ָ֣ראש ָּהע ָּ ִ֑לה ונר ָּ ֵ֥צה לו ל ַכ ֵ֥פר ָּע ָּ ָֽליו׃
הוִ֑ה והקריבו בני ַאהרן ַ ָֽה ָֽכהנים
ת־בן ַה ָּב ָָּקר לפנָ֣י י ָּ
5ו ָּש ַחט ֶא ֶ ֵ֥
מועד׃
ר־פ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ל־המזב ַח ָּסביב א ֶש ֶ
ת־ה ָּדם ַע ַ
ת־ה ָּדם וזָּ רקו ֶא ַ
ֶא ַ
יה׃
ת־הע ָּלִ֑ה ונ ַ ֵ֥תח א ָּתּה לנ ָּת ֶ ָֽח ָּ
6והפשיט ֶא ָּ
ל־ה ָֽאש׃
ל־המזב ִַ֑ח ו ָּער ֵ֥כו עצים ַע ָּ
7ונָּ תנו בני ַאהרן ַהכהן אש ַע ַ
ת־ה ָּפ ִֶ֑דר
־הראש ו ֶא ַ
8ו ָּערכו בני ַאהרן ַה ָ֣כהנים ֵ֚את ַהנ ָּתחים ֶאת ָּ
ל־המז ָֽב ַח׃
ל־האש א ֶשר ַע ַ
שר ַע ָּ
ל־העצים א ֶ ָ֣
ַע ָּ
ת־הכל ַהמזב ָּחה ע ָּלה
9וקר ֵ֥בו וכ ָּר ָּעיו יר ַ ָ֣חץ ַב ָּ ִ֑מים והקטיר ַהכהן ֶא ַ
יהוָֽה׃
א ֵ֥שה ָֽר ַיח־ניח ַוח ַ ָֽל ָּ

ס

ן־העזים לע ָּלִ֑ה זָּ ָּ ֵ֥כר ָּתמים
ן־הכ ָּׂשבים ֵ֥או מ ָּ
11ואם־מן־ ַהצאן ָּקר ָּבנו מ ַ
יבנו׃
יַ קר ֶ ָֽ
הוִ֑ה וזָּ רקו בני ַאהרן
11ו ָּש ַחט אתו ַעָ֣ל ֶי ֶַֽרְך ַהמזב ַח ָּצפנָּ ה לפנָ֣י י ָּ
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־דמו ַע ַ
ַהכהנים ֶא ָּ
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12ונ ַתח אתו לנ ָּת ָּחיו ו ֶאת־ראשו ו ֶאת־פד ִ֑רו ו ָּע ַרְך ַהכהן א ָּתם
ל־המז ָֽב ַח׃
ל־האש א ֶשר ַע ַ
שר ַע ָּ
ל־העצים א ֶ ָ֣
ַע ָּ ָֽ
ת־הכל והק ָ֣טיר
13ו ַה ֶ ֵ֥ק ֶרב ו ַהכ ָּר ַעים יר ַ ָ֣חץ ַב ָּ ִ֑מים והקריב ַהכהן ֶא ַ
יהוָֽה׃
ַהמזב ָּחה ע ָּלָ֣ה הוא אשה ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ

פ

14ואם מן־ ָּהעוף ע ָּ ֵ֥לה ָּקר ָּבנו ַ ָֽליהָּ ִ֑וה והק ָ֣ריב מן־ ַהתרים או מן־בנֵ֥י
ת־קר ָּבנָֽ ו׃
יונה ֶא ָּ
ַה ָּ
15והקריבו ַהכהן ֶאל־ ַהמזב ַח ו ָּמ ַלק ֶאת־ראשו והקטיר ַהמז ִ֑ב ָּחה
ונמ ָּ ָ֣צה ָּדמו ַעל ֵ֥קיר ַהמז ָֽב ַח׃
16וה ֵ֥סיר ֶאת־מר ָּאתו בנ ָּצ ָּ ִ֑תּה והשליְך א ָּתּה א ֶצל ַהמזב ַח קד ָּמה
ֶאל־מקום ַה ָּ ָֽד ֶשן׃
17וש ַסע א ָ֣תו בכנָּ ָּפיו ָ֣לא יַבדיל והקטיר אתו ַהכהן ַהמזב ָּחה
יהוָֽה׃
ל־ה ִ֑אש ע ָּלָ֣ה הוא אשה ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ
שר ַע ָּ
ל־העצים א ֶ ָ֣
ַע ָּ

ס

1 2ונֶ ֶפש ָֽכי־ ַתק ִ֞ריב ָּקר ַבן מנ ָּחה ַ ָֽליהוָּ ה ס ֶלת יה ֶי ָ֣ה ָּקר ָּבנִ֑ ו ויָּ ַצק ָּע ֶלי ָּה
ֶש ֶמן ונָּ ַ ֵ֥תן ָּע ֶלי ָּה לב ָּ ָֽנה׃
ָֽ ֶ2ו ֱהבי ָּאּה ֶאל־בנָ֣י ַאהרן ַהכהנים ו ָּק ַמץ מ ָּשם מ ָ֣לא קמצו מ ָּסל ָּתּה
ת־אז ָּכ ָּר ָּתּה ַהמזב ָּחה אשה
ומ ַשמנָּ ּה ַעל ָּכל־לבנָּ ָּ ִ֑תּה והקטיר ַהכהן ֶא ַ
יהוָֽה׃
ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ
הוָֽה׃
3ו ַהנו ֶת ֶרת מן־ ַהמנ ָּחה ל ַאהרן ול ָּב ָּ ִ֑ניו ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים מא ֵ֥שי י ָּ

ס

4ו ֵ֥כי ַתקרב ָּקר ַ ֵ֥בן מנ ָּחה ַמא ָ֣פה ַתנִ֑ ור ָ֣ס ֶלת ַחלות ַמצת בלוֹלָ֣ ת ַב ֶש ֶמן
ורקי ֵָ֥קי ַמצות מש ֵ֥חים ַב ָּ ָֽש ֶמן׃
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5ואם־מנ ָּ ֵ֥חה ַעל־ ַ ָֽה ַמח ַבת ָּקר ָּב ֶ ִ֑נַֽך ס ֶלת בלו ָּ ֵ֥לה ַב ֶש ֶמן ַמ ָּ ֵ֥צה תה ֶ ָֽיה׃
יה ָּ ִ֑ש ֶמן מנ ָּחה ָֽהוא׃
ָּ 6פתות א ָּתּה פתים ויָּ ַצק ָּ ֵ֥ת ָּע ֶל ָּ

ס

7ואם־מנ ַ ֵ֥חת ַמר ֶח ֶשת ָּקר ָּב ֶ ִ֑נַֽך ֵ֥ס ֶלת ַב ֶש ֶמן ת ָּע ֶ ָֽׂשה׃
ל־הכהן
יהוִ֑ה והקר ָּיבּה ֶא ַ
ת־המנ ָּחה א ֶשר י ָּע ֶׂשה מא ֶלה ַל ָּ
8והבא ָּ ָ֣ת ֶא ַ
ל־המז ָֽב ַח׃
ישּה ֶא ַ
והג ָּ
9והרים ַהכהן מן־ ַהמנ ָּחה ֶאת־ ַאז ָּ ָ֣כ ָּר ָּתּה והקטיר ַהמז ִ֑ב ָּחה אשה ֵ֥רי ַח
יהוה׃
ניח ַח ַל ָּ ָֽ
11ו ַהנו ֶת ֶרת מן־ ַהמנ ָּחה ל ַאהרן ול ָּב ָּ ִ֑ניו ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים מא ֵ֥שי יהָּ ָֽוה׃
ָּ 11כל־ ַהמנ ָּחה א ֶשר ַתקריבו ַליהוָּ ה ֵ֥לא ת ָּע ֶׂשה ָּח ִ֑מץ כי ָּכל־ׂשאר
יהוָֽה׃
א־תקטירו מ ֶמנו א ֶשה ַ ָֽל ָּ
ו ָּכל־ד ַבש ָֽל ַ
ָּ 12קר ַ ֵ֥בן ראשית ַתק ֵ֥ריבו א ָּתם ַליהָּ ִ֑וה ו ֶאל־ ַהמז ֵ֥ב ַח לא־יַ עלו ל ֵ֥רי ַח
ני ָֽח ַח׃
ֹלהיך
13ו ָּכל־ ָּקר ַ ָ֣בן מנ ָּחתך ַב ֶ ָ֣מ ַלח תמ ָּלח ו ָ֣לא ַתשבית ֶ ֵ֚מ ַלח ב ָ֣רית ֱא ֶ
ל־קר ָּבנך ַתק ֵ֥ריב ֶ ָֽמ ַלח׃
מ ַעל מנ ָּח ֶ ִ֑תך ַ ֵ֥על ָּכ ָּ

ס

14ואם־ ַתקריב מנ ַ ֵ֥חת בכורים ַליהָּ ִ֑וה ָּא ִ֞ביב ָּקלוי ָּבאש ֶ ָ֣גַֽ ֶרׂש ַכר ֶמל
כוריך׃
ַתקריב את מנ ַ ֵ֥חת ב ֶ ָֽ
15ונָּ ַת ָּת ָּע ֶלי ָּה ֶש ֶמן ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת ָּע ֶלי ָּה לב ָּ ִ֑נה מנ ָּחה ָֽהוא׃
16והקטיר ַהכהן ֶאת־ ַאז ָּכ ָּר ָּתּה מגר ָּׂשּה ומ ַשמנָּ ּה ַעל ָּכל־לבנָּ ָּ ִ֑תּה א ֶשה
יהוה׃
ַל ָּ ָֽ
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ן־ה ָּב ָּקר ָ֣הוא ַמקריב אם־זָּ ָּכר
1 3ואם־ ֶ ֵ֥ז ַבח ש ָּלמים ָּקר ָּבנִ֑ ו אם מ ַ
הוָֽה׃
אם־נק ָּבה ָּת ֵ֥מים יַ קר ֶיבנו לפנֵ֥י י ָּ
2ו ָּס ַמְך יָּ דו ַעל־ ָ֣ראש ָּקר ָּבנו וש ָּחטו ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מועִ֑ד וזָּ רקו בני ַאהרן
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־ה ָּדם ַע ַ
ַהכהנים ֶא ַ
ת־ה ֶק ֶרב
ת־הח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ֶא ַ
יהוִ֑ה ֶא ַ
3והקריב מ ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים א ֶשה ַל ָּ
ל־ה ֶ ָֽק ֶרב׃
ל־הח ֶלב א ֶשר ַע ַ
ואת ָּכ ַ
שר על ֶהן א ֶשר ַעל־ ַהכ ָּס ִ֑לים
4ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
ירנָּ ה׃
ל־הכ ָּליות יס ֶ ָֽ
ל־ה ָּכבד ַע ַ
־הי ֶת ֶרת ַע ַ
ו ֶאת ַ
שר
ל־העצים א ֶ ָ֣
ל־הע ָּלה א ֶ ֵ֥שר ַע ָּ
ָֽי־אהרן ַהמזב ָּחה ַע ָּ ָ֣
5והקטירו אתו בנ ַ
יהוָֽה׃
ל־ה ִ֑אש אשה ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַ ָֽל ָּ
ַע ָּ

פ

6ואם־מן־ ַהצאן ָּקר ָּבנו ל ֶ ֵ֥ז ַבח ש ָּלמים ַליהָּ ִ֑וה זָּ ָּכר ָ֣או נק ָּבה ָּתמים
יַ קרי ֶ ָֽבנו׃
הוָֽה׃
ת־קר ָּבנִ֑ ו והק ֵ֥ריב אתו לפנֵ֥י י ָּ
וא־מקריב ֶא ָּ
7אם־ ֶ ֵ֥כ ֶׂשב ָֽה ַ
8ו ָּס ַמְך ֶאת־יָּ דו ַעל־ ָ֣ראש ָּקר ָּבנו ו ָּש ַ ָ֣חט אתו לפני ָ֣א ֶהל מועִ֑ד וזָּ רקו
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־דמו ַע ַ
בני ַאהרן ֶא ָּ
ימה לע ַ ֵ֥מת
שה ַליהוָּ ה ֶחלבו ָּה ַאל ָּיָ֣ה תמ ָּ
9והקריב מ ֶ ָ֣ז ַבח ַהש ָּלמים א ֶ ָ֣
ל־הח ֶלב א ֶשר
ת־ה ֶק ֶרב ואת ָּכ ַ
־הח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ֶא ַ
ירנָּ ה ו ֶאת ַ
ֶה ָּע ֶצה יס ֶ ִ֑
ל־ה ֶ ָֽק ֶרב׃
ַע ַ
שר על ֶהן א ֶשר ַעל־ ַהכ ָּס ִ֑לים
11ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
ירנָּ ה׃
ל־הכ ָּלית יס ֶ ָֽ
ל־ה ָּכבד ַע ַ
־הי ֶת ֶרת ַע ַ
ו ֶאת ַ
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11והקטי ֵ֥רו ַהכהן ַהמז ִ֑ב ָּחה ֶ ֵ֥ל ֶחם א ֶשה ַליהָּ ָֽוה׃

פ

12ו ֵ֥אם עז ָּקר ָּבנִ֑ ו והקריבו לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
13ו ָּס ַמְך ֶאת־יָּ דו ַעל־ראשו ו ָּש ַ ָ֣חט אתו לפני ָ֣א ֶהל מועִ֑ד וזָּ רקו בני
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־דמו ַע ַ
ַאהרן ֶא ָּ
ת־ה ֶק ֶרב
ת־הח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ֶא ַ
יהוִ֑ה ֶא ַ
14והקריב מ ֶמנו ָּקר ָּבנו א ֶשה ַ ָֽל ָּ
ל־ה ֶ ָֽק ֶרב׃
ל־הח ֶלב א ֶשר ַע ַ
ואת ָּכ ַ
שר על ֶהן א ֶשר ַעל־ ַהכ ָּס ִ֑לים
15ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
ירנָּ ה׃
ל־הכ ָּלית יס ֶ ָֽ
ל־ה ָּכבד ַע ַ
־הי ֶת ֶרת ַע ַ
ו ֶאת ַ
יהוָֽה׃
16והקטי ָּ ֵ֥רם ַהכהן ַהמז ִ֑ב ָּחה ֶל ֶחם א ֶשה ל ָ֣רי ַח ניח ַח ָּכל־ח ֶלב ַל ָּ
17ח ַקת עו ָּלם לד ָ֣רתי ֶכם בכל ָֽמושבתי ֶ ִ֑כם ָּכל־ ֵ֥ח ֶלב ו ָּכל־ ָּדם ֵ֥לא
אכלו׃
ת ָֽ

פ

1 4וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל לאמר נֶ ֶפש ָֽכי־ ֶת ֱח ָּטא בשגָּ גָּ ה מכל מצוָ֣ ת יהוָּ ה
א ֶשר ָ֣לא ת ָּע ֶ ִׂ֑שינָּ ה ו ָּע ָּׂשה מ ַא ַחת מ ָֽהנָּ ה׃
ָ֣ 3אם ַהכהן ַה ָּמשי ַח יֶ ֱח ָּטא ל ַאש ַ ָ֣מת ָּה ָּ ִ֑עם והקריב ַ ָ֣על ַח ָּטאתו א ֶשר
ָּח ָּטא ַ ָ֣פר ֶבן־ ָּבָ ָּ ֵ֥קר ָּתמים ַליהָּוה ל ַח ָּ ָֽטאת׃
4וה ָ֣ביא ֶאת־ ַה ָּפר ֶאל־ ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מועד לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ו ָּס ַמְך ֶאת־יָּ דו
הוָֽה׃
ַעל־ ָ֣ראש ַה ָּפר ו ָּש ַ ֵ֥חט ֶאת־ ַה ָּפר לפנֵ֥י י ָּ
מועד׃
ל־א ֶהל ָֽ
5ו ָּלָ ַקח ַהכ ֵ֥הן ַה ָּמשי ַח מ ַ ָ֣דם ַה ָּ ִ֑פר וה ֵ֥ביא אתו ֶא ֵ֥
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ן־ה ָּדם ֶש ַבע פ ָּעמים לפנָ֣י יהוָּ ה
6ו ָּט ַבל ַהכהן ֶאת־ ֶאצ ָּבעו ַב ָּ ִ֑דם והזָּ ה מ ַ
ֶאת־פני ָּפ ֵ֥ר ֶכת ַה ָֽק ֶדש׃
7ונָּ ַתן ַהכהן מן־ ַה ָּדם ַעל־ ַקרנות מז ַבח קט ֶרת ַה ַסמים לפנָ֣י יהוָּ ה
ל־דם ַה ָּפר ישפְך ֶאל־יסוד מז ַבָ֣ח ָּהע ָּלה
א ֶשר ב ָ֣א ֶהל מועִ֑ד ו ָ֣את׀ ָּכ ַ ָ֣
מועד׃
ר־פ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
א ֶש ֶ
־ה ֶק ֶרב
ת־הח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ָ֣סה ַעל ַ
8ו ֶאת־ ָּכל־ח ֶלב ַ ֵ֥פר ַ ָֽה ַח ָּטאת יָּ ָ֣רים מ ֶ ִ֑מנו ֶא ַ
ל־ה ֶ ָֽק ֶרב׃
ל־הח ֶלב א ֶשר ַע ַ
ואת ָּכ ַ
־הכ ָּס ִ֑לים
יהן א ֶשר ַעל ַ
שר על ֶ
9ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
ירנָּ ה׃
ל־הכ ָּליות יס ֶ ָֽ
ל־ה ָּכבד ַע ַ
ת־הי ֶת ֶרת ַע ַ
ו ֶא ַ
שר יו ַרם משור ֶזָ֣ ַבח ַהש ָּל ִ֑מים והקטי ָּרם ַהכהן ַעל מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּ ָֽלה׃
ַ 11כא ֶ ָ֣
11ו ֶאת־עור ַה ָּפר ו ֶאת־ ָּכל־ב ָּׂשרו ַעל־ראשו ו ַעל־כ ָּר ָּ ִ֑עיו וקרבו ופר ָֽשו׃
ל־ש ֶפְך
ל־מקום ָּטהור ֶא ֶ ָ֣
ל־ה ָּפר ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה ֶא ָּ
ת־כ ַ
12והו ָ֣ציא ֶא ָּ
ל־ש ֶפְך ַה ֶד ֶשן י ָּש ָֽרף׃
ַה ֶד ֶשן ו ָּׂש ַ ֵ֥רף אתו ַעל־עצים ָּב ִ֑אש ַע ֶ ֵ֥

פ

13ואם ָּכל־ע ַדת יׂש ָּראל ישגו ונֶ ע ַ ָ֣לם ָּד ָּבר מעיני ַה ָּק ָּ ִ֑הל ו ָּעׂשו ַא ַחת
הוה א ֶ ֵ֥שר לא־ת ָּע ֶׂשינָּ ה ו ָּא ָֽשמו׃
מ ָּכל־מצות י ָּ
ן־ב ָּקר
14ונָֽ וד ָּעה ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶ ֵ֥שר ָּחטאו ָּע ֶ ִ֑לי ָּה והקריבו ַה ָּק ָּהל ַפר ֶב ָּ
מועד׃
ל ַח ָּטאת וה ָ֣ביאו אתו לפני ֵ֥א ֶהל ָֽ
15ו ָּסמכו זקני ָּהע ָּדה ֶאת־ידי ֶהם ַעל־ ֵ֥ראש ַה ָּפר לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ו ָּש ַ ֵ֥חט
הוָֽה׃
ת־ה ָּפר לפנֵ֥י י ָּ
ֶא ַ
16והביא ַהכ ֵ֥הן ַה ָּמשי ַח מ ַ ָ֣דם ַה ָּ ִ֑פר ֶאל־א ֶהל מו ָֽעד׃
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17ו ָּט ַבל ַהכהן ֶאצ ָּבעו מן־ ַה ָּ ִ֑דם וה ִָּ֞זה ֶש ַבע פ ָּעמים לפנָ֣י יהוָּ ה את פנֵ֥י
ַה ָּפ ָֽר ֶכת׃
ל־קר ָ֣נת ַהמזב ַח א ֶשר לפנָ֣י יהוָּ ה א ֶשר ב ָ֣א ֶהל מועִ֑ד
18ומן־ ַה ָּ ִ֞דם י ָ֣תן׀ ַע ַ
מועד׃
ר־פ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ל־ה ָּדם ישפְך ֶאל־יסוד מז ַבָ֣ח ָּהע ָּלה א ֶש ֶ
ו ָ֣את ָּכ ַ
19ו ֵ֥את ָּכל־ ֶחלבו יָּ ָ֣רים מ ֶ ִ֑מנו והקטיר ַהמז ָֽב ָּחה׃
21ו ָּע ָּ ָׂ֣שה ַל ָּפר ַכא ֶשר ָּע ָּׂשה ל ַ ָ֣פר ַ ָֽה ַח ָּטאת כן יַ ע ֶׂשה־לִ֑ ו וכ ֶפר על ֶהם
ַהכהן ונס ַ ֵ֥לח ָּל ֶ ָֽהם׃
שר ָּׂש ַרף את
ת־ה ָּפר ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה ו ָּׂש ַ ָ֣רף אתו ַכא ֶ ָ֣
21והו ָ֣ציא ֶא ַ
אשון ַח ַ ֵ֥טאת ַה ָּק ָּהל ָֽהוא׃
ַה ָּפָ֣ר ָּהר ִ֑

פ

22א ֶ ֵ֥שר נָּ ׂשיא ֶ ָֽי ֱח ָּ ִ֑טא ו ָּע ָּׂשה ַא ַ ָ֣חת מ ָּכל־מצות יהוָּ ה ֱאֹל ָּהיו א ֶשר
לא־ת ָּע ֶׂשינָּ ה בשגָּ ָּגה ו ָּא ָֽשם׃
ת־קר ָּבנו ׂש ֵ֥עיר
ו־הודע א ָּליו ַח ָּטאתו א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּטא ָּ ִ֑בּה והביא ֶא ָּ
ַ
ָֽ 23א
עזים זָּ ָּ ֵ֥כר ָּת ָֽמים׃
24ו ָּס ַמְך יָּ דו ַעל־ ָ֣ראש ַה ָּשעיר ו ָּש ַ ָ֣חט אתו במקום א ֶשר־יש ַ ֵ֥חט
הוִ֑ה ַח ָּטאת ָֽהוא׃
ת־הע ָּלה לפנָ֣י י ָּ
ֶא ָּ
25ו ָּל ַקח ַהכהן מ ַדם ַ ָֽה ַח ָּטאת ב ֶאצ ָּבעו ונָּ ַתן ַעל־ ַקרנת מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּ ִ֑לה
ו ֶאת ָּ־ד ָ֣מו ישפְך ֶאל־יסוד מז ַ ֵ֥בח ָּהע ָּ ָֽלה׃
26ו ֶאת־ ָּכל־ ֶחלבו יַ ק ָ֣טיר ַהמזב ָּחה כח ֶלב ֶזָ֣ ַבח ַהש ָּל ִ֑מים וכ ֶפר ָּע ָּליו
ַהכהן מ ַח ָּטאתו ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
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27ואם־ ֶנ ֶפש ַא ַחת ֶת ֱח ָּ ֵ֥טא בשגָּ ָּגה מ ַ ָ֣עם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַבעׂש ָּתּה ַא ַחת ממצות
הוה א ֶ ֵ֥שר לא־ת ָּע ֶׂשינָּ ה ו ָּא ָֽשם׃
י ָּ
שר ָּח ָּ ִ֑טא והביא ָּקר ָּבנו ׂשע ַירת עזים
הודע א ָּליו ַח ָּטאתו א ֶ ָ֣
ֵ֚ 28או ַ ָ֣
ל־ח ָּטאתו א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּ ָֽטא׃
ימה נק ָּבה ַע ַ
תמ ָּ ָ֣
ת־ה ַח ָּטאת במקום
29ו ָּס ַמְך ֶאת־יָּ דו ַעל ָ֣ראש ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת ו ָּש ַחט ֶא ַ ָ֣
ָּהע ָּ ָֽלה׃
31ו ָּל ַקח ַהכהן מ ָּד ָּמּה ב ֶאצ ָּבעו ונָּ ַתן ַעל־ ַקרנת מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּ ִ֑לה
ו ֶאת־ ָּכל־ ָּד ָּ ָ֣מּה ישפְך ֶאל־יסוד ַהמז ָֽב ַח׃
31ו ֶאת־ ָּכל־ ֶחל ָּ ָ֣בּה יָּ סיר ַכא ֶשר הו ַ ָ֣סר ח ֶלב מ ַעָ֣ל ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים והקטיר
יהוִ֑ה וכ ֶ ֵ֥פר ָּע ָּליו ַהכהן ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
ַהכהן ַהמזב ָּחה ל ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ

פ

יאנָּ ה׃
יָּביא ָּקר ָּבנו ל ַח ָּ ִ֑טאת נק ָּ ֵ֥בה תמ ָּימה יב ֶ ָֽ
32ואם־ ֶכ ֶבׂש ֵ֥
33ו ָּס ַמְך ֶאת־יָּ דו ַעל ָ֣ראש ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת ו ָּש ַחט א ָּתּה ל ַח ָּטאת במקום
ת־הע ָּ ָֽלה׃
א ֶ ֵ֥שר יש ַחט ֶא ָּ
34ו ָּל ַקח ַהכהן מ ַדם ַ ָֽה ַח ָּטאת ב ֶאצ ָּבעו ונָּ ַתן ַעל־ ַקרנת מז ַ ָ֣בח ָּהע ָּ ִ֑לה
ל־ד ָּ ָ֣מּה ישפְך ֶאל־יסוד ַהמז ָֽב ַח׃
־כ ָּ
ו ֶאת ָּ
ב־ה ֶכ ֶׂשב מ ֶז ַָ֣בח ַהש ָּלמים
יוסר ָֽח ֶל ַ
35ו ֶאת־ ָּכל־ ֶחל ָּ ָ֣בה יָּ סיר ַכא ֶשר ַ ֵ֥
הוִ֑ה וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן
שי י ָּ
והקטיר ַהכהן א ָּתם ַהמזב ָּחה ַעל א ָ֣
ר־ח ָּטא ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
אתו א ֶש ָּ
ל־ח ָּט ֵ֥
ַע ַ

פ

1 5ו ֶ ָ֣נ ֶפש ָֽכי־ ֶת ֱח ָּטא ו ָּ ָֽשמ ָּעה ָ֣קול ָּא ָּלה ו ָ֣הוא עד ֵ֥או ָּר ָּאה ָ֣או יָּ ָּ ִ֑דע
אם־לֵ֥ וא יַ גיד ונָּ ָּ ֵׂ֥שא עונָֽ ו׃
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ל־ד ָּ ָ֣בר ָּטמא או בנב ַלת ַחיָּ ה טמ ָּאה ֵ֚או
שר תגַ ע ב ָּכ ָּ
ָ֣ 2או נֶ ֶפש א ֶ ָ֣
ש ֶרץ ָּט ִ֑מא ונֶ ע ַלָ֣ם מ ֶמנו ו ֵ֥הוא ָּטמא
בנב ַלת בה ָּ ָ֣מה טמ ָּאה או בנב ַלת ֶ ָ֣
ו ָּא ָֽשם׃
ָ֣ 3או כי יגַ ע בטמ ַ ָ֣את ָּא ָּדם לכל טמ ָּאתו א ֶ ֵ֥שר יט ָּמא ָּ ִ֑בּה ונֶ ע ַ ָ֣לם מ ֶמנו
ו ֵ֥הוא יָּ ַדע ו ָּא ָֽשם׃
ָ֣ 4או נֶ ֶפש ָ֣כי ת ָּש ַבע ל ַבטא בׂש ָּפ ַתים ל ָּה ַ ָ֣רע׀ ָ֣או להיטיב לכל א ֶשר
י ַבטא ָּה ָּא ָּדם בשב ָּעה ונֶ ע ַ ָ֣לם מ ֶ ִ֑מנו והוא־יָּ ַ ֵ֥דע ו ָּאשם ל ַא ַ ֵ֥חת מ ָֽא ֶלה׃
יה׃
5ו ָּה ָּיֵ֥ה ָֽכי־יֶ א ַשם ל ַא ַ ָ֣חת מ ִ֑א ֶלה והתוַ ָּדה א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּטא ָּע ֶ ָֽל ָּ
6וה ָ֣ביא ֶאת־א ָּש ָ֣מו ַליהוָּ ה ַ ָ֣על ַח ָּטאתו א ֶשר ָּח ָּטא נק ָּבה מן־ ַה ֵ֥צאן
כׂש ָּבה ָֽאו־ׂשעי ַ ֵ֥רת עזים ל ַח ָּ ִ֑טאת וכ ֶ ֵ֥פר ָּע ָּליו ַהכהן מ ַח ָּטא ָֽתו׃
שר ָּח ָּטא ש ֵ֥תי תרים
7ואם־לא ַת ָ֣גיע יָּ דו ָ֣די ֶׂשה והביא ֶאת־א ָּשמו א ֶ ָ֣
יהוִ֑ה ֶא ָּ ֵ֥חד ל ַח ָּטאת ו ֶא ָּ ֵ֥חד לע ָּ ָֽלה׃
ָֽי־יונה ַ ָֽל ָּ
ָֽאו־שנֵ֥י בנ ָּ
ומ ַלק
אשונִ֑ה ָּ
ָּ
8והביא א ָּתם ֶאל־ ַהכהן והקריב ֶאת־א ֶ ֵ֥שר ַל ַח ָּטאת ר
ֶאת־ראשו מ ֵ֥מול ָּערפו ו ֵ֥לא יַב ָֽדיל׃
־קיר ַהמזב ַח ו ַהנש ָּ ָ֣אר ַב ָּדם י ָּמצה ֶאל־י ָ֣סוד
9וה ִָּ֞זה מ ַדם ַה ַח ָּטאת ַעל ָ֣
ַהמזב ִַ֑ח ַח ָּטאת ָֽהוא׃
11ו ֶאת־ ַהשני יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ע ָּלה ַכמש ָּ ִ֑פט וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן מ ַח ָּטא ֵ֥תו
ר־ח ָּטא ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
א ֶש ָּ
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11ואם־לא ַתשיג יָּ דו לש ָ֣תי תרים או לשנָ֣י בני־יונָּ ה והביא ֶאת־ ָּקר ָּבנו
יה ֶש ֶמן
שר ָּח ָּטא עׂשירת ָּהא ָּפה ס ֶלת ל ַח ָּ ִ֑טאת לא־יָּ ׂשים ָּע ֶל ָּ
א ֶ ָ֣
יה לבנָּ ה ֵ֥כי ַח ָּטאת ָֽהיא׃
ולא־יתן ָּע ֶל ָּ
12וֶ ֱהבי ָּאּה ֶאל־ ַהכהן ו ָּק ַ ָ֣מץ ַהכ ָ֣הן׀ מ ֶמנָּ ה מלוא קמצו ֶאת־ ַאז ָּכ ָּר ָּתה
הוִ֑ה ַח ָּטאת ָֽהוא׃
שי י ָּ
והק ָ֣טיר ַהמזב ָּחה ַעל א ָ֣
13וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן ַעל־ ַח ָּטאתו א ֶשר־ ָּח ָּטא ָֽמ ַא ַ ֵ֥חת מא ֶלה ונס ַ ָ֣לח לִ֑ ו
ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ַלכהן ַכמנ ָּ ָֽחה׃

ס

14וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ֵ֚ ֶ 15נ ֶפש ָֽכי־תמ ָ֣על ַמ ַעל ו ָּ ָֽחט ָּאה בשגָּ גָּ ה מ ָּקדשי יהָּ ִ֑וה והביא
ן־הצאן ב ֶערכך ֶ ָֽכ ֶסף־ש ָּק ֵ֥לים
ֶאת־א ָּשמו ַ ָֽליהוָּ ה ַאיל ָּת ָ֣מים מ ַ
ל־הק ֶדש ל ָּא ָּ ָֽשם׃
ב ֶ ָֽש ֶק ַ
16ו ָ֣את א ֶשר ָּח ָּטא מן־ ַהק ֶדש י ַשלם ו ֶאת־ח ָֽמישתו יו ָ֣סף ָּע ָּליו ונָּ ַ ֵ֥תן
אתו ַלכ ִ֑הן ו ַהכהן י ַכ ֵ֥פר ָּע ָּליו ב ֵ֥איל ָּה ָּא ָּשם ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃

פ

17ואם־נֶ ֶפש ָ֣כי ֶ ָֽת ֱח ָּטא ו ָּ ָֽעׂש ָּתה ַא ַחת מ ָּכל־מצוָ֣ ת יהוָּ ה א ֶשר ָ֣לא
ת ָּע ֶ ִׂ֑שינָּ ה ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥דע ו ָּאשם ונָּ ָּ ֵׂ֥שא עונָֽ ו׃
18והביא ַ ָ֣איל ָּתמים מן־ ַהצאן ב ֶערכךֵ֥ ל ָּא ָּשם ֶאל־ ַהכ ִ֑הן וכ ֶפר ָּע ָּליו
ַהכהן ַ ָ֣על שגגָּ תו א ֶשר־ ָּש ָּגג ו ֵ֥הוא ָֽלא־יָּ ַדע ונס ַ ֵ֥לח ָֽלו׃
יהוָֽה׃
ָּ 19א ָּשם ִ֑הוא ָּא ֵ֥שם ָּא ַשם ַל ָּ

פ

אמר׃
הוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ל ָֽ
21וַ י ַד ֵ֥בר י ָּ
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ֵ֚ ֶ 21נ ֶפש ָ֣כי ֶת ֱח ָּטא ו ָּמע ָּ ֵ֥לה ַמ ַעל ַביהָּ ִ֑וה וכחש ַבעמיתו בפ ָּקדון
ָֽאו־בתׂשו ֶמת יָּ ד ָ֣או בגָּ זל או ָּע ַ ֵ֥שק ֶאת־עמי ָֽתו׃
ָֽ 22או־ ָּמ ָּצא אב ָּדה ו ֵ֥כ ֶחש ָּבּה ונש ַ ָ֣בע ַעל־ ָּ ִ֑ש ֶקר ַעל־ ַא ַחת מכל
א ֶשר־יַ ע ֶ ֵׂ֥שה ָּה ָּא ָּדם ַלח ֵ֥טא ָּב ָֽהנָּ ה׃
שר גָּ זָּ ל או ֶאת־ ָּהע ֶשק
23ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יֶ ֱח ָּ ָ֣טא ו ָּאשם והשיב ֶאת־ ַהגז ָּלה א ֶ ָ֣
־האב ָּדה א ֶ ֵ֥שר
־הפ ָּקדון א ֶ ֵ֥שר ָּהפ ַָקד א ִ֑תו ֵ֥או ֶאת ָּ
שר ָּע ָּשק ֵ֚או ֶאת ַ
א ֶ ָ֣
ָּמ ָּ ָֽצא׃
24או מ ִ֞כל א ֶשר־י ָּש ַבָ֣ע ָּע ָּליו ַל ֶש ֶקר וש ַלם אתו בראשו וַ חמש ָּתיו י ָ֣סף
ָּע ָּלִ֑יו ַלא ֶשר ֵ֥הוא לו ית ֶננו ביֵ֥ ום ַאש ָּמ ָֽתו׃
25ו ֶאת־א ָּש ֵ֥מו יָּ ביא ַליהָּ ִ֑וה ַ ָ֣איל ָּתמים מן־ ַהצאן ב ֶערכךֵ֥ ל ָּא ָּשם
ל־הכ ָֽהן׃
ֶא ַ
26וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן לפ ֵ֥ני יהָּוה ונס ַ ָ֣לח לִ֑ ו ַעל־ ַא ַחת מ ֵ֥כל א ֶ ָֽשר־יַ ע ֶׂשה
ל ַאש ָּ ֵ֥מה ָּ ָֽבּה׃

פ

1 6וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2צו ֶ ָֽאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּב ָּ ָ֣ניו לאמר ֵ֥זאת תו ַרת ָּהע ָּ ִ֑לה ָ֣הוא ָּהע ָּלה ַעל
ד־הב ֶקר ו ֵ֥אש ַהמזב ַח ֵ֥ת ַוקד ָֽבו׃
ל־ה ַלי ָּלה ַע ַ
ל־המזב ַח ָּכ ַ
מוק ָּדה ַע ַ
ת־ה ֶד ֶשן
י־בד יל ַבָ֣ש ַעל־ב ָּׂשרו וה ָ֣רים ֶא ַ
ומכנס ַ
3ו ָּל ַבש ַהכהן מ ָ֣דו ַבד ָֽ
־המזב ִַ֑ח ו ָּׂשמו א ֶצל ַהמז ָֽב ַח׃
ת־הע ָּלה ַעל ַ
אכל ָּהאש ֶא ָּ
א ֶשר ת ַ ֵ֥
4ו ָּפ ַשט ֶאת־בגָּ ָּדיו ו ָּל ַבש בגָּ ָ֣דים אח ִ֑רים והוציא ֶאת־ ַה ֶד ֶשן ֶאל־מ ָ֣חוץ
ל־מקום ָּט ָֽהור׃
ַ ָֽל ַמחנֶ ה ֶא ָּ
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יה ַהכהן עצים
5ו ָּהאש ַעל־ ַהמזב ַח ָֽתו ַקד־בו ָ֣לא תכ ֶבה ובער ָּע ֶל ָּ
יה ֶחל ֵ֥בי ַהש ָּל ָֽמים׃
יה ָּ ָֽהע ָּלה והק ֵ֥טיר ָּע ֶל ָּ
ַב ָ֣ב ֶקר ַב ִ֑ב ֶקר ו ָּע ַרְך ָּע ֶל ָּ
6אש ָּתמיד תוָ ַ ֵ֥קד ַעל־ ַהמזב ַח ֵ֥לא תכ ֶ ָֽבה׃

ס

ָֽי־אהרן לפנָ֣י יהוָּ ה ֶאל־פני
תורת ַהמנ ָּ ִ֑חה ַהקרב א ָּתּה בנ ַ
7ו ֵ֥זאת ַ
ַהמז ָֽב ַח׃
ל־הלבנָּ ה א ֶשר
8והרים מ ֶמנו בקמצו מס ֶלת ַהמנ ָּחה ומ ַשמנָּ ּה ואת ָּכ ַ
יהוָֽה׃
ל־המנ ָּ ִ֑חה והק ָ֣טיר ַהמזב ַח ר ַיח ניח ַח ַאז ָּכ ָּר ָּתּה ַל ָּ
ַע ַ
וב ָּנִ֑יו ַמצות ָֽת ָּאכל ב ָּמ ָ֣קום ָּקדש ַבח ַ ֵ֥צר
9ו ַהנו ֶ ָ֣ת ֶרת מ ֶמנָּ ה יאכלו ַאה ָ֣רן ָּ
וה׃
ָֽא ֶהל־מועד יאכ ָֽל ָּ
11לא ת ָּא ֶפה ָּחמץ ֶחלָ ָּקם נָּ ַ ֵ֥תתי א ָּתּה מא ָּ ִ֑שי ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים הוא
ַכ ַח ָּטאת ו ָּכ ָּא ָּ ָֽשם׃
הוִ֑ה כל
יכם מאשי י ָּ
ק־עולם לד ָ֣רת ֶ
ָּ
ָּ 11כל־זָּ ִָּ֞כר בבני ַאהרן ָֽיאכ ֶלנָּ ה ָּח
א ֶשר־י ַגֵ֥ע ָּב ֶהם יק ָּ ָֽדש׃

פ

12וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
13זֶ ה ָּקר ַבן ַאהרן ו ָּבנָּ יו א ֶשר־יַ ק ָ֣ריבו ַ ָֽליהוָּ ה ביום ה ָּמ ַ ָ֣שח אתו עׂשירת
ומחצ ָּיתּה ָּב ָּ ָֽע ֶרב׃
יתּה ַבב ֶקר ַ
ָּהא ָּ ֵ֥פה ס ֶלת מנ ָּחה ָּת ִ֑מיד ַמחצ ָּ ָ֣
ָֽ ַ 14על־ ַמח ַבת ַב ֶש ֶמן ת ָּע ֶׂשה מר ֶ ָ֣ב ֶכת תבי ֶ ִ֑אנָּ ה תפיני מנ ַ ָ֣חת פתים
יהוָֽה׃
ַתק ֵ֥ריב ָֽר ַיח־ניח ַח ַל ָּ
ׂשה א ָּ ִ֑תּה ָּחק־עו ָּלם ַליהָּוה ָּכ ֵ֥ליל
15ו ַהכהן ַה ָּמשי ַח ַתח ָּתיו מ ָּב ָּניו יַ ע ֶ ָ֣
ָּתק ָּ ָֽטר׃

256

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

16ו ָּכל־מנ ַ ֵ֥חת כהן ָּכ ֵ֥ליל תה ֶיה ֵ֥לא ת ָּא ָֽכל׃

פ

17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 18דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּב ָּ ָ֣ניו לאמר ֵ֥זאת תו ַרת ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת במקום א ֶשר
ת ָּשחט ָּהע ָּלה ת ָּשחט ַ ָֽה ַח ָּטאת לפנָ֣י יהוָּ ה ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
ַ 19הכהן ַ ָֽהמ ַח ֵ֥טא א ָּתּה יאכ ֶ ִ֑לנָּ ה ב ָּמקום ָּקדש ָֽת ָּאכל ַבח ַצר ֵ֥א ֶהל
מועד׃
ָֽ
21כל א ֶשר־י ַ ֵ֥גע בב ָּׂש ָּרּה יק ָּ ִ֑דש וַ א ֶשר י ֶזה מ ָּד ָּמּה ַעל־ ַה ֶבגֶ ד א ֶשר י ֶ ָ֣זה
ָּע ֶלי ָּה ת ַכבס ב ָּמ ֵ֥קום ָּק ָֽדש׃
21וכלי־ ֶח ֶרׂש א ֶ ֵ֥שר תב ַשל־בו י ָּש ִ֑בר ואם־בכלי נח ֶשת ב ָּש ָּלה ומ ַ ֵ֥רק
וש ַטף ַב ָּ ָֽמים׃
ָּ 22כל־זָּ ָּ ֵ֥כר ַבכהנים יא ַ ָ֣כל א ָּ ִ֑תּה ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
23ו ָּכל־ ַח ָּטאת א ֶשר יו ָּבא מ ָּד ָּמּה ֶאל־א ֶהל מועד ל ַכ ֵ֥פר ַבק ֶדש ָ֣לא
ת ָּאכִ֑ל ָּבאש ת ָּש ָֽרף׃

פ

1 7ו ֵ֥זאת תו ַרת ָּה ָּא ָּ ִ֑שם ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
ת־דמו יז ֵ֥רק
2במקום א ֶשר ישחטו ֶאת־ ָּ ָ֣הע ָּלה ישחטו ֶאת־ ָּה ָּא ָּ ִ֑שם ו ֶא ָּ
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ַע ַ
ת־הח ֶלב ַ ָֽהמ ַכ ֶ ֵ֥סה
3ו ֵ֥את ָּכל־ ֶחלבו יַ ק ָ֣ריב מ ֶ ִ֑מנו ֵ֚את ָּ ָֽה ַאליָּ ה ו ֶא ַ
ת־ה ֶ ָֽק ֶרב׃
ֶא ַ
שר עלי ֶהן א ֶשר ַעל־ ַהכ ָּס ִ֑לים
4ואת ש ָ֣תי ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
ירנָּ ה׃
ל־הכ ָּלית יס ֶ ָֽ
ל־ה ָּכבד ַע ַ
־הי ֶת ֶרת ַע ַ
ו ֶאת ַ
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5והקטיר א ָּתם ַהכהן ַהמזב ָּחה א ֶשה ַליהָּ ִ֑וה ָּא ָּשם ָֽהוא׃
ָּ 6כל־זָּ ָּ ֵ֥כר ַבכהנים יאכ ֶ ִ֑לנו ב ָּמקום ָּקדוש י ָּאכל ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
ָֽ ַ 7כ ַח ָּטאת ָּ ָֽכ ָּא ָּשם תו ָּ ֵ֥רה ַא ַחת ָּל ֶ ִ֑הם ַהכהן א ֶ ֵ֥שר י ַכ ֶפר־בו לֵ֥ ו יה ֶ ָֽיה׃
שר הקריב ַלכהן לֵ֥ ו
8ו ַהכהן ַה ַמקריב ֶאת־ ָ֣ע ַלת ִ֑איש עור ָּ ָֽהע ָּלה א ֶ ָ֣
יה ֶיָֽה׃
9ו ָּכל־מנ ָּחה א ֶשר ָֽת ָּא ֶפה ַב ַתנור ו ָּכל־נַ ע ָּ ֵׂ֥שה ַב ַמר ֶח ֶשת ו ַ ָֽעל־ ַמח ַ ִ֑בת
ַלכהן ַה ַמק ֵ֥ריב א ָּתּה לֵ֥ ו ָֽתה ֶיָֽה׃
11ו ָּכל־מנ ָּ ֵ֥חה בלו ָּ ָֽלה־ ַב ֶש ֶמן וַ חר ָּ ִ֑בה ל ָּכל־בני ַאהרן תה ֶיה ֵ֥איש כ ָּא ָֽחיו׃
פ

יהוָֽה׃
תורת ֶז ַָ֣בח ַהש ָּל ִ֑מים א ֶ ֵ֥שר יַ קריב ַל ָּ
11ו ֵ֥זאת ַ
ָ֣ 12אם ַעל־תו ָּדה יַ קרי ֶבנו והק ָ֣ריב׀ ַעל־ ֶזָ֣ ַבח ַהתו ָּדה ַחלות ַמצות
בלוֹלָ֣ ת ַב ֶש ֶמן ורקיָ ֵ֥קי ַמצות מש ָ֣חים ַב ָּ ִ֑ש ֶמן ו ָ֣ס ֶלת מר ֶב ֶכת ַחלת
בלוֹלֵ֥ ת ַב ָּ ָֽש ֶמן׃
ַ 13על־ ַחלת ֶ ָ֣ל ֶחם ָּחמץ יַ קריב ָּקר ָּבנִ֑ ו ַעל־ ֶז ַבח תו ַ ֵ֥דת ש ָּל ָּ ָֽמיו׃
ת־דם
יהוִ֑ה ַלכהן ַהזרק ֶא ַ ֵ֥
רומה ַל ָּ
ל־קר ָּבן ת ָּ
14והקריב מ ֶמנו ֶא ָּחד מ ָּכ ָּ
ַהש ָּלמים לֵ֥ ו יה ֶיָֽה׃
ד־ב ֶקר׃
15וב ַׂשר ֶ ֵ֚ז ַבח תו ַ ָ֣דת ש ָּל ָּמיו ביֵ֥ ום ָּקר ָּבנו י ָּאכִ֑ל ָֽלא־יַ נ ֵַ֥יח מ ֶמנו ַע ָֽ
16ואם־ ֶ ָ֣נַֽ ֶדר׀ ָ֣או נ ָּד ָּבה ֶ ֵ֚ז ַבח ָּקר ָּבנו ביום ַהקרי ֵ֥בו ֶאת־זבחו י ָּא ִ֑כל
נותר מ ֶמנו י ָּא ָֽכל׃
ו ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת ו ַה ָּ ֵ֥
17ו ַהנו ָּתר מב ַ ָׂ֣שר ַה ָּז ִַ֑בח ַביום ַהשלישי ָּבאש י ָּש ָֽרף׃
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18ו ָ֣אם ה ָּא ָ֣כל י ָּאכל מב ַׂשר־זֶ ַבח ש ָּל ָּמיו ַביָ֣ ום ַהשלישי ָ֣לא י ָּר ֶצה
ַה ַמק ָ֣ריב אתו לא י ָּחשב לו פגָ֣ ול יה ֶיִ֑ה ו ַה ֶנ ֶפש ָּהא ֶ ֵ֥כ ֶלת מ ֶמנו ע ָּונֵּ֥ה
ת ָּ ָֽשא׃
19ו ַה ָּב ִָּׂ֞שר א ֶשר־י ַגע ב ָּכל־ ָּטמא ָ֣לא ָֽי ָּאכל ָּבאש י ָּש ִ֑רף ו ַה ָּב ָּׂשר
אכל ָּב ָּ ָֽׂשר׃
ל־טהור י ַ ֵ֥
ָּכ ָּ
שר ַליהוָּ ה וטמ ָּאתו
21ו ַהנֶ ֶפש א ֶשר־תא ַ ָ֣כל ָּב ָּׂשר מ ֶז ַבח ַהש ָּלמים א ֶ ָ֣
יה׃
ָּע ָּ ִ֑ליו ונכר ָּתה ַה ֶ ֵ֥נ ֶפש ַההוא מ ַע ֶ ָֽמ ָּ
21ונֶ ֶפש ָֽכי־ת ַ ָ֣גע ב ָּכל־ ָּטמא בטמ ַאת ָּא ָּדם ָ֣או׀ בבה ָּ ָ֣מה טמ ָּאה ֵ֚או
יהוִ֑ה ונכר ָּתה
שר ַל ָּ
ר־ז ֵַ֥בח ַהש ָּלמים א ֶ ָ֣
ש ֶקץ ָּטמא ו ָּא ַכל מב ַׂש ֶ
ב ָּכל־ ֶ ָ֣
יה׃
ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא מ ַע ֶ ָֽמ ָּ

פ

22וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 23דבר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּכל־ח ֶלב ֵ֥שור ו ֶכ ֶׂשב וָּ עז ֵ֥לא תא ָֽכלו׃
24וח ֶלב נב ָּלה ו ָ֣ח ֶלב טר ָּפה י ָּע ֶׂשה ל ָּכל־מ ָּלא ָּ ִ֑כה ו ָּאכל ֵ֥לא תאכ ָֽלהו׃
יהוִ֑ה
ן־הבה ָּמה א ֶשר יַ ק ֵ֥ריב מ ֶמנָּ ה א ֶשה ַל ָּ
ֵ֚ 25כי ָּכל־אכָ֣ל ח ֶלב מ ַ
יה׃
ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ָּהא ֶכ ֶלת ָֽמ ַע ֶ ָֽמ ָּ
26ו ָּכל־ ָּדם ָ֣לא תאכלו בכל מושבתי ֶ ִ֑כם ָּלעוף ו ַלבה ָּ ָֽמה׃
יה׃
ל־דם ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא ָֽמ ַע ֶ ָֽמ ָּ
אכָ֣ל ָּכ ָּ ִ֑
ָּ 27כל־ ֶנ ֶפש א ֶשר־ת ַ

פ

28וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ת־ז ַבח ש ָּל ָּמיו ַליהוָּ ה יָּביא
אמר ַה ַמק ִ֞ריב ֶא ֶ
ַ 29דבר ֶאל־בנֵ֥י יׂש ָּראל ל ִ֑
יהוה מ ֶז ֵַ֥בח ש ָּל ָּ ָֽמיו׃
ת־קר ָּבנו ַל ָּ
ֶא ָּ
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שי יהָּ ִ֑וה ֶאת־ ַהח ֶלב ַעל־ ֶ ָֽה ָּחזֶ ה יבי ֶאנו ָ֣את
31יָּ ָּ ָ֣דיו תבי ֶאינָּ ה את א ָ֣
הוָֽה׃
נופה לפנֵ֥י י ָּ
ֶה ָּחזֶ ה ל ָּהנֵ֥יף אתו ת ָּ
31והקטיר ַהכהן ֶאת־ ַהח ֶלב ַהמז ִ֑ב ָּחה ו ָּהיָּ ה ֶ ָֽה ָּחזֶ ה ל ַאהרן ול ָּב ָּ ָֽניו׃
יכם׃
32ואת ָ֣שוק ַהיָּ מין תתנֵ֥ ו תרו ָּמה ַלכ ִ֑הן מזבחי ַשלמ ֶ ָֽ
ַ 33ה ַמק ִ֞ריב ֶאת־ ַדם ַהש ָּלמים ו ֶאת־ ַהח ֶלב מב ָ֣ני ַאה ִ֑רן לו תה ֶיה ֵ֥שוק
ַהיָּ מין ל ָּמ ָּ ָֽנה׃
רומה ָּל ַקחתי מ ָ֣את בנָֽי־יׂש ָּראל
34כי ֶאת־חזה ַהתנו ָּפה ו ָ֣את׀ ָ֣שוק ַהת ָּ
ק־עולם מאת
ָּ
יהם וָּ ֶא ָ֣תן א ָּתם ל ַאהרן ַהכהן ול ָּבנָּ יו ל ָּח
מזבחי ַשלמ ֶ ִ֑
בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 35זאת מש ַחת ַאהרן ומש ַ ָ֣חת ָּבנָּ יו מאשי יהָּ ִ֑וה ביום הק ָ֣ריב א ָּתם
יהוה׃
ל ַכהן ַל ָּ ָֽ
36א ֶשר צוָּ ה יהוָּ ה ָּל ָ֣תת ָּל ֶהם ביום ָּמש ָ֣חו א ָּתם מאת בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל
עולם לדר ָּ ָֽתם׃
ח ַ ֵ֥קת ָּ
ָ֣ 37זאת ַהתו ָּרה ָּ ָֽלע ָּלה ַלמנ ָּחה ו ַ ָֽל ַח ָּטאת ו ָּל ָּא ָּ ִ֑שם ו ַלמלואים ול ֶז ַבח
ַהש ָּל ָֽמים׃
הוה ֶאת־מ ֶשה ב ַ ָ֣הר ס ָּינִ֑י ביום ַצותו ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל
38א ֶשר צָּוה י ָּ
יהוה במד ַ ֵ֥בר ס ָּינָֽי׃
ת־קרבנ ֶיהם ַל ָּ
ל ַהקריב ֶא ָּ

פ

1 8וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ש ֶמן ַהמש ָּ ִ֑חה ו ָ֣את׀
ַ 2קח ֶ ָֽאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּב ָּ ָ֣ניו אתו ואת ַהבגָּ דים ואת ֶ ָ֣
ַ ָ֣פר ַ ָֽה ַח ָּטאת ואת ש ָ֣ני ָּ ָֽהאילים ואת ַ ֵ֥סל ַה ַמ ָֽצות׃
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3ו ֵ֥את ָּכל־ ָּהע ָּדה ַהק ִ֑הל ֶאל־ ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מו ָֽעד׃
ל־פ ַתח ֵ֥א ֶהל
4וַ ַיָ֣ ַעׂש מ ֶשה ַ ָֽכא ֶשר צָּ ֵ֥וה יהָּוה א ִ֑תו וַ ת ָּקהל ָּ ָֽהע ָּדה ֶא ֶ
מועד׃
ָֽ
5וַ ֵ֥יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ָּהע ָּ ִ֑דה ֶזָ֣ה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־צָּ ֵ֥וה יהָּוה ַלע ָֽׂשות׃
6וַ יַ ק ָ֣רב מ ֶשה ֶ ָֽאת־ ַאהרן ו ֶאת־ ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יר ַ ֵ֥חץ א ָּתם ַב ָּ ָֽמים׃
7וַ יתן ָּע ָּליו ֶאת־ ַהכתנֶ ת וַ יַ חגר אתו ָּ ָֽב ַאבנט וַ יַ לבש אתו ֶ ָֽאת־ ַהמעיל
־הא ִ֑פד וַ יַ ח ָ֣גר אתו בח ֶשב ָּ ָֽהאפד וַ יֶ א ֵ֥פד לו ָֽבו׃
וַ י ֵ֥תן ָּע ָּליו ֶאת ָּ
ת־הת ָֽמים׃
ת־האורים ו ֶא ַ
־הח ֶשן ֶא ָּ
8וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ָּע ָּליו ֶאת־ ַה ִ֑ח ֶשן וַ יתן ֶאל ַ
ל־מול ָּפנָּ יו ָ֣את
ל־המצנֶ ֶפת ֶא ָ֣
9וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ֶאת־ ַהמצ ֶנ ֶפת ַעל־רא ִ֑שו וַ יָּ ֶׂשם ַ ָֽע ַ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ציץ ַהזָּ ָּהב ָ֣נַֽזֶ ר ַהק ֶדש ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ר־בו
ת־כל־א ֶש ִ֑
ת־המש ָּכן ו ֶא ָּ
ת־ש ֶמן ַהמש ָּחה וַ ימ ַ ֵ֥שח ֶא ַ
11וַ י ַקח מ ֶשה ֶא ֶ ָ֣
וַ י ַקדש א ָּ ָֽתם׃
ת־כל־כ ָּליו
ש ַבע פ ָּע ִ֑מים וַ ימ ַשח ֶאת־ ַהמזב ַח ו ֶא ָּ
11וַ ַ ֵ֥יז מ ֶמנו ַעל־ ַהמזב ַח ֶ ָ֣
ת־כנו ל ַקד ָּ ָֽשם׃
ת־הכיר ו ֶא ַ
ו ֶא ַ
ש ֶמן ַהמש ָּחה ַעל ָ֣ראש ַאה ִ֑רן וַ ימ ַ ֵ֥שח אתו ל ַקד ָֽשו׃
12וַ יצק מ ֶ ָ֣
13וַ יַ קרב מ ֶשה ֶאת־בנָ֣י ַאהרן וַ יַ לבשם כ ֳתנת וַ יַ חגר א ָּתם ַאבנט
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
וַ יַ ח ֵ֥בש ָּל ֶהם מג ָּב ִ֑עות ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
יהם ַעל־ראש ַ ֵ֥פר
ובנָּ יו ֶאת־יד ֶ
14וַ יַ גש את ַפָ֣ר ַ ָֽה ַח ָּ ִ֑טאת וַ יסמְך ַאהרן ָּ
ַ ָֽה ַח ָּ ָֽטאת׃
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ל־קרנות ַהמזב ַח ָּסביב ב ֶאצ ָּבעו
־ה ָּדם וַ יתן ַע ַ
15וַ יש ָּחט וַ י ַקח מ ֶשה ֶאת ַ
ת־ה ָּדם יָּ ַצק ֶאל־י ָ֣סוד ַהמזב ַח ַוַָֽֽי ַקדשהו ל ַכ ֵ֥פר
ת־המזב ִַ֑ח ו ֶא ַ
וַ י ַחטא ֶא ַ
ָּע ָּ ָֽליו׃
ל־ה ֶק ֶרב ואת י ֶ ָ֣ת ֶרת ַה ָּכבד ו ֶאת־ש ֵ֥תי
שר ַע ַ
ל־הח ֶלב א ֶ ָ֣
ת־כ ַ
16וַ י ַקח ֶ ָֽא ָּ
ת־חלב ֶ ִ֑הן וַ יַ ק ֵ֥טר מ ֶשה ַהמז ָֽב ָּחה׃
ַהכ ָּלית ו ֶ ָֽא ֶ
17ו ֶאת־ ַה ָּפר ו ֶאת־ערו ו ֶאת־ב ָּׂש ָ֣רו ו ֶאת־פרשו ָּׂש ַ ָ֣רף ָּבאש מחוץ
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ
ל־ראש
וב ָּניו ֶאת־יד ֶיהם ַע ֵ֥
18וַ יַ קרב את ָ֣איל ָּהע ָּלִ֑ה ַוַָֽֽיסמ ִ֞כו ַאהרן ָּ
ָּה ָּ ָֽאיל׃
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ת־ה ָּדם ַע ַ
19וַ יש ָּ ִ֑חט וַ יזרק מ ֶשה ֶא ַ
21ו ֶאת־ ָּה ַאיל נ ַתח לנ ָּת ָּ ִ֑חיו וַ יַ קטר מ ֶשה ֶאת־ ָּהראש ו ֶאת־ ַהנ ָּתחים
־ה ָּ ָֽפ ֶדר׃
ו ֶאת ַ
ל־ה ַאיל
ת־כ ָּ
ת־הכ ָּר ַעים ָּר ַ ָ֣חץ ַב ָּ ִ֑מים וַ יַ קטר מ ֶשה ֶא ָּ
ת־ה ֶ ֵ֥ק ֶרב ו ֶא ַ
21ו ֶא ַ
הוה
ַהמזב ָּחה ע ָּלה הוא ל ָֽר ַיח־ניח ַח א ֶ ֵ֥שה הוא ַליהוָּ ה ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
וב ָּניו ֶאת־יד ֶיהם
ת־ה ַ ָ֣איל ַהשני איל ַהמל ִ֑אים ַוַָֽֽיסמ ִ֞כו ַאהרן ָּ
22וַ יַ קרב ֶא ָּ
ל־ראש ָּה ָּ ָֽאיל׃
ַע ֵ֥
ן־אהרן ַהי ָּמנִ֑ית
23וַ יש ָּחט׀ וַ י ַקח מ ֶשה מ ָּדמו וַ יתן ַעל־תנֵ֥ וְך ָֽאזֶ ַ
ל־ב ֶהן ַרגלו ַהי ָּמנָֽית׃
ו ַעל־ב ֶהן יָּ דו ַהי ָּמנית ו ַע ֵ֥
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ן־ה ָּדם ַעל־תנוְך ָּאזנָּ ם ַהי ָּמנית
24וַ יַ ק ִ֞רב ֶאת־בנָ֣י ַאהרן וַ יתן מ ֶשה מ ַ
ת־ה ָּדם
ל־ב ֶהן ַרג ָּלם ַהי ָּמנִ֑ית וַ יזרק מ ֶשה ֶא ַ
ו ַעל־ב ֶהן יָּ ָּדם ַהי ָּמנית ו ַע ֵ֥
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ַע ַ ָֽ
שר ַעל־ ַה ֶק ֶרב ואת
25וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־ ַה ָ֣ח ֶלב ו ֶאת־ ָּ ָֽה ַאליָּ ה ו ֶ ָֽאת־ ָּכל־ ַהח ֶלב א ֶ ָ֣
י ֶ ָ֣ת ֶרת ַה ָּכבד ו ֶאת־ש ֵ֥תי ַהכ ָּלית ו ֶ ָֽאת־ ֶחלב ֶ ִ֑הן ואת ֵ֥שוק ַהיָּ ָֽמין׃
שר׀ לפנָ֣י יהוָּ ה ָּל ַקח ַח ַלת ַמ ָּצה ַא ַחת ָֽו ַח ַלת ֶל ֵֶ֥חם
26ומ ַסל ַה ַמצות א ֶ ָ֣
יָּמין׃
ל־הח ָּלבים ו ַעל ֵ֥שוק ַה ָֽ
ֶש ֶמן ַא ַחת ו ָּר ָָ֣קיק ֶא ָּ ִ֑חד וַ יָּ ֶׂשם ַע ַ ָ֣
27וַ י ָ֣תן ֶאת־ ַהכל ַ ֵ֚על ַכ ָ֣פי ַאהרן ו ַעל ַכ ָ֣פי ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יָּ נֶ ף א ָּתם תנו ָּפה לפ ֵ֥ני
הוה׃
י ָּ ָֽ
ל־הע ָּלִ֑ה מל ֵ֥אים
28וַ י ַקח מ ֶשה א ָּתם מ ַ ָ֣על ַכפי ֶהם וַ יַ ק ֵ֥טר ַהמזב ָּחה ַע ָּ
יהוָֽה׃
הם ל ָ֣ר ַיח ניח ַח א ֶ ֵ֥שה הוא ַל ָּ
29וַ י ַקח מ ֶשה ֶאת־ ֶ ָ֣ה ָּחזֶ ה וַ יני ֵ֥פהו תנו ָּפה לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה מ ָ֣איל ַהמלאים
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
למ ֶשה ָּהיָּ ה ל ָּמנָּ ה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ
שר ַעל־ ַהמזב ַח וַ ַיז ַ ָֽעל־ ַאהרן
ש ֶמן ַהמש ָּחה ומן־ ַה ָּדם א ֶ ָ֣
31וַ י ַקח מ ֶשה מ ֶ ָ֣
ת־אהרן ֶאת־בגָּ ָּדיו
ל־ב ָּניו ו ַעל־בג ֵ֥די ָּב ָּניו א ִ֑תו וַ י ַקדש ֶ ָֽא ַ
ַעל־בגָּ ָּדיו ו ַע ָּ
ת־ב ָּניו ו ֶאת־בג ֵ֥די ָּב ָּניו א ָֽתו׃
ו ֶא ָּ
31וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶאל־ ַאה ָ֣רן ו ֶאל־ ָּבנָּ יו ַבשלָ֣ ו ֶאת־ ַה ָּב ָּׂשר ֶ ָ֣פ ַתח ָ֣א ֶהל מועד
ת־ה ֶל ֶחם א ֶשר ב ַ ָ֣סל ַהמל ִ֑אים ַכא ֶשר צויתי
ו ָּשם תאכלָ֣ ו אתו ו ֶא ַ
וב ָּניו יאכלָֽהו׃
לאמר ַאה ֵ֥רן ָּ
32ו ַהנו ָּ ֵ֥תר ַב ָּב ָּׂשר ו ַב ָּ ִ֑ל ֶחם ָּבאש תׂש ָֽרפו׃
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33ומ ֶפ ַתח א ֶהל מועד לא ָֽתצאו שב ַ ָ֣עת יָּ מים ַ ֵ֚עד יָ֣ ום מלאת ימי
מלאי ֶ ִ֑כם ֵ֚כי שב ַ ָ֣עת יָּ מים י ַמלא ֶאת־יֶ ד ֶ ָֽכם׃
ַ 34כא ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה ַביָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה צָּוה יהָּוה ַלעׂשת ל ַכ ֵ֥פר עלי ֶ ָֽכם׃
יומם וָּ ַלי ָּלה שב ַעָ֣ת יָּמים וש ַמר ֶתם
35ו ֶפ ַתח א ֶהל מועד תשבו ָּ
הוה ו ָ֣לא ָּת ִ֑מותו כי־כן צוָֽיתי׃
ֶאת־מש ֶ ֵ֥מ ֶרת י ָּ
36וַ ַ ֵ֥י ַעׂש ַאהרן ו ָּב ָּ ִ֑ניו ֵ֚את ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶשר־צָּ ֵ֥וה יהָּוה ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃

ס

1 9וַ יהי ַביָ֣ ום ַהשמיני ָּק ָּ ָ֣רא מ ֶשה ל ַאהרן ול ָּב ָּ ִ֑ניו ולזקני יׂש ָּר ָֽאל׃
2וַ ָ֣יא ֶמר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ַקח־לך ָ֣עגֶ ל ֶבן־ ָּבָ ָּקר ל ַח ָּטאת ו ַ ֵ֥איל לע ָּלה תמי ִ֑מם
הוה׃
ו ַהקרב לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
אמר קחו ׂשעיר־עזים ל ַח ָּטאת ועגֶ ל וָּ ֶכ ֶבׂש
3ו ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ת ַדבָ֣ר ל ִ֑
י־ש ָּנה תמימם לע ָּ ָֽלה׃
בנ ָּ
4ושור וָּ ַאיל לש ָּלמים לזב ַח לפ ָ֣ני יהוָּ ה ומנ ָּחה בלו ָּ ָ֣לה ַב ָּ ִ֑ש ֶמן ָ֣כי ַהיום
יכם׃
יהָּוה נר ָּ ֵ֥אה אל ֶ ָֽ
שר צָּ ָ֣וה מ ֶשה ֶאל־פני ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד ַוַָֽֽיקרבו ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדה
5וַ יקחו ֵ֚את א ֶ ָ֣
הוה׃
וַ ַ ָֽי ַעמדו לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
6וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶשה ֶזה ַה ָּד ָּבר א ֶשר־צָּ ֵ֥וה יהָּוה ַתע ִׂ֑שו וי ָּ ֵ֥רא אלי ֶכם כ ֵ֥בוד
הוה׃
י ָּ ָֽ
ת־ח ָּ ָֽטאתך
7וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ק ַרב ֶאל־ ַהמזב ַח וַ ע ִׂ֞שה ֶא ַ
ת־קר ַבן ָּה ָּעם ו ַכפָ֣ר
ת־ע ָּל ֶתך ו ַכ ֵ֥פר ַ ָֽב ַעדך וב ַעָ֣ד ָּה ָּ ִ֑עם וַ ע ִׂ֞שה ֶא ָּ
ו ֶא ָ֣
הוָֽה׃
ַ ָֽבע ָּדם ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
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ר־לו׃
8וַ יק ַ ֵ֥רב ַאהרן ֶאל־ ַהמז ִ֑ב ַח וַ יש ַחט ֶאת־ ֵ֥עגֶ ל ַה ַח ָּטאת א ֶש ָֽ
9וַ יַ קרבו בני ַאה ָ֣רן ֶאת־ ַה ָּדם א ָּליו וַ יטבל ֶאצ ָּבעו ַב ָּדם וַ יתן ַעל־ ַקרנָ֣ ות
־ה ָּ ָ֣דם יָּ ַצק ֶאל־יסוד ַהמז ָֽב ַח׃
ַהמז ִ֑ב ַח ו ֶאת ַ
11ו ֶאת־ ַהח ֶלב ו ֶאת־ ַהכ ָּלַֽית ו ֶאת־ ַהי ֶת ֶרת מן־ ַה ָּכבד מן־ ַ ָ֣ה ַח ָּטאת הקטיר
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַהמז ִ֑ב ָּחה ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה י ָּ
11ו ֶאת־ ַה ָּב ָּׂשר ו ֶאת־ ָּה ִ֑עור ָּׂש ַ ָ֣רף ָּבאש מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶ ָֽנה׃
12וַ יש ַחט ֶאת־ ָּהע ָּ ִ֑לה וַ יַ מצאו בני ַאהרן א ָּליו ֶאת־ ַה ָּדם וַ יזרָ ֵ֥קהו
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
ַע ַ
13ו ֶאת־ ָּהע ָּלה המציאו א ָּליו לנ ָּת ֶחי ָּה ו ֶאת־ ָּה ִ֑ראש וַ יַ קטר ַעל־ ַהמז ָֽב ַח׃
14וַ יר ַ ֵ֥חץ ֶאת־ ַה ֶק ֶרב ו ֶאת־ ַהכ ָּר ָּ ִ֑עים וַ יַ ק ֵ֥טר ַעל־ ָּהע ָּלה ַהמז ָֽב ָּחה׃
שר ָּל ָּעם
15וַ יַ קרב את ָּקר ַ ָ֣בן ָּה ָּ ִ֑עם וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־ׂשעיר ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶ ָ֣
וַ יש ָּח ֵ֥טהו ַוַָֽֽי ַחטאהו ָּכרא ָֽשון׃
16וַ יַ קרב ֶאת־ ָּהע ָּ ִ֑לה ַוַָֽֽיַ ע ֶׂש ָּה ַכמש ָּ ָֽפט׃
ל־המזב ִַ֑ח מל ַבד
17וַ יַ קרב ֶאת־ ַהמנ ָּחה וַ י ַמלא ַכפו מ ֶמנָּ ה וַ יַ קטר ַע ַ
ע ַ ֵ֥לת ַה ָֽב ֶקר׃
שר ָּל ָּ ִ֑עם וַ יַ מצאו בני
18וַ יש ַחט ֶאת־ ַהשור ו ֶאת־ ָּה ַאיל ֶ ֵ֥ז ַבח ַהש ָּלמים א ֶ ָ֣
ל־המזב ַח ָּס ָֽביב׃
־ה ָּדם א ָּליו וַ יזר ֵָ֥קהו ַע ַ
ַאהרן ֶאת ַ
19ו ֶאת־ ַהח ָּלבים מן־ ַה ִ֑שור ומן־ ָּה ַאיל ָּ ָֽה ַאל ָּיה ו ַ ָֽהמ ַכ ֶסה ו ַהכ ָּלַֽית וי ֶת ֶרת
ַה ָּכ ָֽבד׃
ל־ה ָּחזִ֑ ות וַ יַ ק ֵ֥טר ַהח ָּלבים ַהמז ָֽב ָּחה׃
ת־הח ָּלבים ַע ֶ
21וַ יָּ ֵׂ֥שימו ֶא ַ
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21ו ָ֣את ֶה ָּחזות ואת ָ֣שוק ַהיָּ מין הניף ַאהרן תנו ָּפה לפנָ֣י יהָּ ִ֑וה ַכא ֶשר
צָּ ֵ֥וה מ ֶ ָֽשה׃
־ה ָּעם ַוַָֽֽי ָּברכִ֑ם וַ י ֶרד מעׂשת ַ ָֽה ַח ָּטאת ו ָּהע ָּלה
22וַ י ָּשא ַאהרן ֶאת־יָּ ָּדו ֶאל ָּ
ו ַהש ָּל ָֽמים׃
23וַ יָּ בא מ ֶשה ו ַאהרן ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד וַ י ָ֣צאו ַוַָֽֽי ָּברכו ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑עם וַ י ָּ ֵ֥רא
ל־ה ָּ ָֽעם׃
ל־כ ָּ
הוה ֶא ָּ
כבוד־י ָּ
24וַ תצא אש מלפ ָ֣ני יהוָּ ה וַ תא ַכל ַעל־ ַהמזב ַח ֶאת־ ָּהע ָּלה ו ֶאת־ ַהח ָּל ִ֑בים
יהם׃
ל־ה ָּעם וַ יָּ רנו ַוַָֽֽיפלו ַעל־פנ ֶ ָֽ
וַ ַיַֽרא ָּכ ָּ
1 10וַ יק ָ֣חו ב ָֽני־ ַאהרן נָּ ָּדב וַ אביהוא ָ֣איש ַמח ָּתתו וַ יתנו ָּבהן אש
יה ק ִ֑ט ֶרת וַ יַ קרבו לפני יהוָּ ה ָ֣אש זָּ ָּרה א ֶשר לא צָּוה א ָּ ָֽתם׃
וַ יָּ ֵׂ֥שימו ָּע ֶל ָּ
2וַ ֵ֥תצא אש מלפ ֵ֥ני יהָּוה וַ ָ֣תא ַכל או ָּ ִ֑תם וַ יָּ מתו לפ ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃
3וַ יא ֶמר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן הוא א ֶשר־ד ֶבר יהָּוה׀ לאמר בקר ַ ָ֣בי ֶא ָּקדש
ל־ה ָּעם ֶא ָּכ ִ֑בד וַ ידם ַאה ָֽרן׃
ו ַעל־פ ֵ֥ני ָּכ ָּ
אמר
4וַ יק ָּ ָ֣רא מ ֶשה ֶאל־ ָֽמי ָּשאל ו ֶ ָ֣אל ֶאל ָּצ ָּפן בנֵ֥י עזיאל ָ֣דד ַאה ִ֑רן וַ ָ֣י ֶ
י־הק ֶדש ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶנָֽה׃
יכם מ ָ֣את פנ ַ
אל ֶהם קר ִ֞בו ׂשאו ֶאת־אח ֶ
ַ5וַָֽֽיקרבו וַ י ָּשאם בכ ֳתנ ָּתם ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶנִ֑ה ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר מ ֶ ָֽשה׃
יכם
ית ָּמר׀ ָּבנָּ יו ָּ ָֽראש ֶ ֵ֥
שה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ול ֶאל ָּעזָּ ר ול ָֽא ָּ
6וַ ָ֣יא ֶמר מ ֶ ָ֣
ל־הע ָּדה יק ִ֑צף
ַאל־תפ ָּ ָ֣רעו׀ ובגד ֶיכם ָֽלא־תפרמו ו ָ֣לא ָּתמתו ו ַ ֵ֥על ָּכ ָּ
הוָֽה׃
ת־השר ָּפה א ֶשר ָּׂש ַ ֵ֥רף י ָּ
יכם ָּכל־בָ֣ית יׂש ָּראל יבכו ֶא ַ
וַ אח ֶ
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7ומ ֶפ ַתח א ֶהל מועד לא ָֽתצאו ֶפן־ ָּתמתו כי־ ֶש ֶמן מש ַ ֵ֥חת יהָּוה
עלי ֶ ִ֑כם ַוַָֽֽיַ עׂשו כד ַ ֵ֥בר מ ֶ ָֽשה׃

פ

8וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ַ 9יַָֽ֣ין וש ִָּ֞כר ַאל־ ָ֣תשת׀ ַא ָּ ָ֣תה׀ ו ָּב ֶ ָ֣ניך א ָּתְך בבא ֶכם ֶאל־ ֵ֥א ֶהל מועד ו ָ֣לא
יכם׃
עולם לדרת ֶ ָֽ
ָּת ִ֑מתו ח ַ ֵ֥קת ָּ
ובין ַה ָּט ָֽהור׃
ובין ַה ָּטמא ֵ֥
11וָֽ ל ַהבדיל ֵ֥בין ַהק ֶדש ובָ֣ין ַה ִ֑חל ֵ֥
הוה אל ֶיהם
11ולהורת ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֚את ָּכל־ ַ ָ֣החקים א ֶשר ד ֶבר י ָּ
ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃

פ

ותרים ק ָ֣חו
ית ָּ ֵ֥מר׀ ָּבנָּ יו ַהנָֽ ָּ
ל־אהרן ו ֶ ָ֣אל ֶאל ָּעזָּ ר ו ֶאל־א ָּ
12וַ י ַדבר מ ֶשה ֶ ָֽא ַ
וה ַמצות ָ֣א ֶצל ַהמזב ִַ֑ח כי
שי יהוָּ ה ואכלֵ֥ ָּ
נות ֶרת מא ָ֣
ת־המנ ָּחה ַה ֶ
ֶא ַ
ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
13וַ א ַכל ֶתם א ָּתּה ב ָּמ ָ֣קום ָּקדש ָ֣כי ָּחקך ו ָּחק־ ָּבנֶ יך הוא מאשי יהָּ ִ֑וה
כי־כן צ ָֽויתי׃
14ואת חזה ַהתנו ָּפה ו ָ֣את׀ ָ֣שוק ַהתרו ָּמה ָֽתאכלו ב ָּמ ָ֣קום ָּטהור ַא ָּתה
ק־בנֶ יך נתנו מזב ֵ֥חי ַשלמי בנֵ֥י
י־חקך ו ָּח ָּ
וב ֶנֵ֥יך ובנ ֶתיך א ָּ ִ֑תְך ָֽכ ָּ
ָּ
יׂש ָּר ָֽאל׃
ָ֣ 15שוק ַהתרו ִָּ֞מה וַ חזָ֣ה ַהתנו ָּפה ַ ָ֣על אשי ַהח ָּלבים יָּ ביאו ל ָּה ֵ֥ניף תנו ָּפה
הוָֽה׃
ק־עולם ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ
ָּ
לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ו ָּהיָּ ה לך ול ָּב ֶניך אתך ל ָּח
16ו ָ֣את׀ ׂש ָ֣עיר ַ ָֽה ַח ָּטאת ָּד ֵ֥רש ָּד ַרש מ ֶשה וה ָ֣נה ׂש ָּ ִ֑רף וַ יקצף ַעל־ ֶאל ָּע ָּזר
אמר׃
נותרם ל ָֽ
ל־אי ָּת ָּמר ב ָ֣ני ַאהרן ַה ָּ
ו ַע ָֽ
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ַ 17מדו ַע ָֽלא־א ַכל ֶתם ֶאת־ ַה ַח ָּטאת במ ָ֣קום ַהק ֶדש כי ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים
ִ֑הוא וא ָּ ָ֣תּה׀ נָּ ַ ָ֣תן ָּל ֶכם ָּלׂשאת ֶאת־עוָ֣ ן ָּהע ָּדה ל ַכ ֵ֥פר על ֶיהם לפנֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ
ֵ֚ 18הן לא־הו ָּ ָ֣בא ֶאת־ ָּד ָּמּה ֶאל־ ַהק ֶדש פ ִ֑ני ָּמה ָּאכול תאכלֵ֥ ו א ָּתּה
ַבק ֶדש ַכא ֶ ֵ֥שר צ ָֽויתי׃
19וַ י ַדבר ַאהרן ֶאל־מ ֶשה ָ֣הן ַהיום הקריבו ֶאת־ ַח ָּטא ָּתם ו ֶאת־ ָֽע ָּל ָּתם
לפ ָ֣ני יהוָּ ה וַ תק ֶ ֵ֥ראנָּ ה אתי ָּכ ִ֑א ֶלה ו ָּא ַכלתי ַח ָּטאת ַהיום ַהיי ַטב בעינֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ
21וַ יש ַ ָ֣מע מ ֶשה וַ יי ַטב בעי ָּ ָֽניו׃

פ

1 11וַ י ַדבר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ֵ֥מר אל ֶ ָֽהם׃
ל־הבה ָּמה
שר תאכלו מ ָּכ ַ
ַ 2דברו ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר זאת ַ ָֽה ַחיָּ ה א ֶ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
א ֶ ֵ֥שר ַע ָּ
ָ֣ 3כל׀ ַמפ ֶ ָ֣ר ֶסת ַפר ָּסה וש ַס ַעת ֶש ַסע פ ָּרסת ַמע ַ ֵ֥לת ג ָּרה ַבבה ָּ ִ֑מה א ָּתּה
אכלו׃
ת ָֽ
ת־הגָּ ָּמל
ַ 4אְך ֶאת־זֶ ה ָ֣לא ָֽתאכלו ָֽמ ַמעלי ַהג ָּרה ומ ַמפריסי ַה ַפר ָּ ִ֑סה ֶ ָֽא ַ
ופר ָּסה א ֶינָ֣נו ַמפריס ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
י־מעלה ג ָּרה הוא ַ
ָֽכ ַ
5ו ֶאת־ ַה ָּש ָּפן ָֽכי־ ַמעלה ג ָּרה הוא ו ַפר ָּסה ָ֣לא יַ פ ִ֑ריס ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
יסה טמ ָּ ֵ֥אה הוא
ופר ָּסה ָ֣לא הפ ִ֑ר ָּ
י־מע ַלת ג ָּרה הוא ַ
ת־ה ַארנֶ ֶבת ָֽכ ַ
 6ו ֶא ָּ
ָּל ֶ ָֽכם׃
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7ו ֶאת־ ַהחזיר ָֽכי־ ַמפריס ַפר ָּסה הוא וש ַ ֵ֥סע ֶש ַסע ַפר ָּסה והוא ג ָּ ָ֣רה
ָֽלא־י ָּ ִ֑גר ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
8מב ָּׂש ָּרם ָ֣לא תאכלו ובנב ָּל ָּתם ָ֣לא ת ָּ ִ֑געו טמ ֵ֥אים הם ָּל ֶ ָֽכם׃
שר ַב ָּ ִ֑מים ָ֣כל א ֶשר־לו סנַ פיר ו ַקׂש ֶק ֶׂשת ַב ַמים
ֶ 9את ־זֶ ה ָֽתאכלו מכל א ֶ ָ֣
אכלו׃
ובנ ָּחלים א ָּ ֵ֥תם ת ָֽ
ַביַ מים ַ
ש ֶרץ ַה ַמים
ובנ ָּחלים מכל ֶ ָ֣
11וכל א ֶשר ָֽאין־לו סנַ ָ֣פיר ו ַקׂש ֶק ֶׂשת ַביַ מים ַ
שר ַב ָּ ִ֑מים ֶ ֵ֥ש ֶקץ הם ָּל ֶ ָֽכם׃
ומכל ֶנ ֵֶ֥פש ַה ַח ָּיה א ֶ ָ֣
11ו ֶש ֶקץ יהיָ֣ ו ָּל ֶ ִ֑כם מב ָּׂש ָּרם ָ֣לא תאכלו ו ֶאת־נב ָּל ָּתם ת ַש ָֽקצו׃
ָ֣ 12כל א ֶ ֵ֥שר ָֽאין־לו סנַ ֵ֥פיר ו ַקׂש ֶָק ֶׂשת ַב ָּ ִ֑מים ֶ ֵ֥ש ֶקץ הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
ת־הנֶ ֶשר
ש ֶקץ ִ֑הם ֶא ַ
13ו ֶאת־א ֶלה ת ַשק ָ֣צו מן־ ָּהעוף ֵ֥לא י ָּאכלו ֶ ָ֣
ת־ה ֶפ ֶרס ואת ָּה ָּעזנָּיָֽה׃
ו ֶא ַ
14ו ֶאת־ ַה ָּד ָּאה ו ֶאת־ ָּה ַא ָּיה למי ָּ ָֽנּה׃
ֵ֥ 15את ָּכל־ערב למינָֽ ו׃
ת־הנץ למינָֽהו׃
16ואת ַ ָ֣בת ַ ָֽהיַ ענָּ ה ו ֶאת־ ַה ַתח ָּמס ו ֶאת־ ַה ָּ ִ֑ש ַחף ו ֶא ַ
17ו ֶאת־ ַה ֵ֥כוס ו ֶאת־ ַה ָּש ָּלְך ו ֶאת־ ַהיַ נ ָֽשוף׃
18ו ֶאת־ ַהתנ ֶ ֵ֥ש ֶמת ו ֶאת־ ַה ָּק ָּאת ו ֶאת־ ָּה ָּר ָּ ָֽחם׃
ת־הע ַטלָֽף׃
ת־הדוכ ַיפת ו ֶא ָּ
19ואת ַהחס ָּידה ָּהאנָּ ָּפה למ ָּינִּ֑ה ו ֶא ַ
ל־אר ַ ִ֑בע ֶ ֵ֥ש ֶקץ הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
ש ֶרץ ָּהעוף ַההלְך ַע ַ
ֵ֚ 21כל ֶ ָ֣

ס

ל־אר ַבִ֑ע א ֶשר־לא
ש ֶרץ ָּהעוף ַההלְך ַע ַ
ַ 21אְך ֶאת־זֶ ה ָֽתאכלו מכל ֶ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
כ ָּר ַעים מ ַ ָ֣מ ַעל ל ַרג ָּליו לנַ ֵ֥תר ָּבהן ַע ָּ
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ֶ 22את־א ֶלה מ ֶהם תאכלו ֶאת־ ָּ ָֽה ַאר ֶ ָ֣בה למינו ו ֶאת־ ַה ָּסל ָּעם למי ִ֑נהו
ינהו׃
־ה ָּח ָּגב למ ָֽ
־ה ַחר ָ֣גל למינהו ו ֶאת ֶ
ו ֶאת ַ
ש ֶרץ ָּהעוף א ֶשר־לו ַאר ַבָ֣ע ַרג ָּלִ֑ים ֶ ֵ֥ש ֶקץ הוא ָּל ֶ ָֽכם׃
23וכל ֶ ָ֣
24ולא ֶלה ת ַט ָּ ִ֑מאו ָּכל־ ַהנ ֵ֥ג ַע בנב ָּל ָּתם יט ָּ ֵ֥מא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
25ו ָּכל־ ַהנׂשא מנב ָּל ָּ ִ֑תם י ַכ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
ש ַסע׀ א ֶינָ֣נָּ ה ש ַס ַעת וג ָּרה
שר הוא ַמפ ֶר ֶסת ַפר ָּסה ו ֶ ָ֣
־הבה ָּמה א ֶ ָ֣
ָֽ 26ל ָּכל ַ
ל־הנג ֵַ֥ע ָּב ֶהם יט ָּ ָֽמא׃
א ֶינָ֣נָּ ה ַמע ָּלה טמ ֵ֥אים הם ָּל ֶכִ֑ם ָּכ ַ
ל־אר ַבע טמ ֵ֥אים הם ָּל ֶכִ֑ם
ל־ה ַחיָּ ה ַהה ֶל ֶָ֣כת ַע ַ
27ו ָ֣כל׀ הו ָ֣לְך ַעל־ ַכ ָּפיו ב ָּכ ַ ָֽ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ל־הנג ֵַ֥ע בנב ָּל ָּתם יט ָּ ֵ֥מא ַע ָּ
ָּכ ַ
ד־ה ָּ ִ֑ע ֶרב טמ ֵ֥אים ה ָּמה
28ו ַהנׂשא ֶאת־נב ָּל ָּתם י ַכ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ָ֣מא ַע ָּ
ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

29ו ֶזה ָּל ֶכם ַה ָּטמא ַב ֶש ֶרץ ַהש ָ֣רץ ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַה ֵ֥ח ֶלד ו ָּה ַעכ ָּבר ו ַה ָּ ֵ֥צב
למינָֽהו׃
31ו ָּהאנָּ ָ ָּ ֵ֥קה ו ַהכ ַח ו ַהל ָּט ָּ ִ֑אה ו ַהח ֶמט ו ַהתנ ָּ ָֽש ֶמת׃
ל־הנג ַע ָּב ֶהם במ ָּתם יט ָּ ֵ֥מא
־ה ָּ ִ֑ש ֶרץ ָּכ ַ
31א ֶלה ַהטמ ֵ֥אים ָּל ֶכם ב ָּכל ַ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
32ו ָ֣כל א ֶשר־יפל־ ָּע ָּליו מ ֶהם׀ במ ָּתם יט ָּמא מ ָּכל־כלי־עץ ָ֣או ֶבגֶ ד
או־עור ָ֣או ָּׂשק ָּכל־כלי א ֶשר־י ָּע ֶ ֵׂ֥שה מ ָּלא ָּכה ָּב ֶ ִ֑הם ַב ַמים יו ָּבא ו ָּט ֵ֥מא
ד־ה ֶע ֶרב ו ָּט ָֽהר׃
ַע ָּ
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33ו ָּכל־כלי־ ֶח ֶרׂש א ֶשר־י ֵ֥פל מ ֶהם ֶאל־תו ִ֑כו ָ֣כל א ֶשר בתוכו יט ָּמא
וא ֵ֥תו תש ָֽברו׃
שר י ָּאכל א ֶשר יָּ ֵ֥בוא ָּע ָּליו ַמים יט ָּ ִ֑מא ו ָּכל־ ַמש ֶקה
34מ ָּכל־ ָּהא ֶכל א ֶ ָ֣
שר י ָּש ֶתה ב ָּכל־כלי יט ָּ ָֽמא׃
א ֶ ָ֣
35וכל א ֶשר־יפל מנב ָּל ָּ ֵ֥תם׀ ָּע ָּליו יט ָּמא ַתנור וכי ַרים י ָּתץ טמ ָ֣אים ִ֑הם
וטמאים יהיֵ֥ ו ָּל ֶ ָֽכם׃
ה־מים יה ֶי ָ֣ה ָּט ִ֑הור ונג ֵַ֥ע בנב ָּל ָּתם יט ָּ ָֽמא׃
ָ֣ ַ 36אְך ַמע ָּ ֵ֥יַֽן ובור מקו ַ
שר יזָּ ִ֑ר ַע ָּטהור ָֽהוא׃
37וכי יפל מנב ָּל ָּתם ַעל־ ָּכל־ ֶ ֵ֥זַֽ ַרע זרו ַע א ֶ ָ֣
38וכי י ַתן־ ַמים ַעל־זֶ ַרע ונָּ ַ ֵ֥פל מנב ָּל ָּתם ָּע ָּלִ֑יו ָּט ֵ֥מא הוא ָּל ֶ ָֽכם׃

ס

39וכי יָּ מות מן־ ַהבה ָּמה א ֶשר־ ֵ֥היא ָּל ֶכם ל ָּאכ ָּלִ֑ה ַהנג ֵַ֥ע בנב ָּל ָּתּה יט ָּ ֵ֥מא
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
41ו ָּ ָֽהאכל מנב ָּל ָּתּה י ַכ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ָ֣מא ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב ו ַהנׂשא ֶאת־נב ָּל ָּתּה
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
י ַכ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
41ו ָּכל־ ַה ֶש ֶרץ ַהש ָ֣רץ ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ֶ ֵ֥ש ֶקץ הוא ֵ֥לא י ָּא ָֽכל׃
ל־מרבָ֣ה ַרג ַלים
ל־אר ַבע ַ ֵ֚עד ָּכ ַ
42כל הולְך ַעל־גָּ חון ו ָ֣כל׀ הולְָ֣ך ַע ַ
י־ש ֶקץ ָֽהם׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ֵ֥לא תאכלום כ ֶ ֵ֥
ל־ה ֶש ֶרץ ַהש ָ֣רץ ַע ָּ
ל ָּכ ַ
ַ 43אל־ת ַשקצו ֶאת־נַ פ ָ֣שתי ֶכם ב ָּכל־ ַה ֶש ֶרץ ַהש ִ֑רץ ולא ָֽת ַטמאו ָּב ֶהם
ונטמ ֶתם ָּ ָֽבם׃
ָ֣ 44כי א ָ֣ני יהוָּ ה ֱא ָֹֽלהי ֶכם והת ַקדש ֶתם והיי ֶ ָ֣תם קדשים ֵ֥כי ָּקדוש ָּ ִ֑אני
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ה ֶש ֶרץ ָּהר ֵ֥מׂש ַע ָּ
יכם ב ָּכ ַ
ולא ת ַטמאו ֶאת־נַ פ ָ֣שת ֶ
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אֹלהים
ָ֣ 45כי׀ א ָ֣ני יהוָּ ה ַ ָֽה ַמע ֶלה ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים לה ֵ֥ית ָּל ֶכם ל ִ֑
יתם קדשים ֵ֥כי ָּקדוש ָּ ָֽאני׃
והי ֶ ָ֣
ָ֣ 46זאת תו ַרת ַהבה ָּמה ו ָּהעוף וכל ֶנָ֣ ֶפש ַ ָֽה ַחיָּ ה ָּהר ֶמ ֶׂשת ַב ָּ ִ֑מים
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־נ ֶפש ַהש ֶ ֵ֥ר ֶצת ַע ָּ
ול ָּכ ֶ
47ל ַהבדיל ֵ֥בין ַה ָּטמא ו ָ֣בין ַה ָּט ִ֑הר ובין ַ ָֽה ַחיָּ ה ַ ָֽהנֶ ֱא ֶכ ֶלת ובין ַ ָֽה ַחיָּ ה
א ֶשר ֵ֥לא ת ָּא ָֽכל׃

פ

1 12וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל לאמר א ָּשה ָ֣כי ַתזרי ַע ויָּ ל ָּדה זָּ ָּ ִ֑כר ו ָּ ָֽטמ ָּאה
שב ַעָ֣ת יָּמים כימי נ ַ ֵ֥דת ד ָּותּה תט ָּ ָֽמא׃
3ו ַביום ַהשמי ִ֑ני ימול ב ַ ֵׂ֥שר ָּער ָּל ָֽתו׃
4ושֹל ֵ֥שים יום ושֹלָ֣ ֶשת יָּ מים תשב בד ָ֣מי ָּט ֳה ָּ ִ֑רה ב ָּכל־ ָ֣ק ֶדש ָֽלא־תגָּ ע
ל־המק ָּדש ָ֣לא ָּתבא ַעד־מלאת י ֵ֥מי ָּט ֳה ָּ ָֽרּה׃
ו ֶא ַ
ש ֶשת יָּ מים
5ואם־נק ָּ ָ֣בה תלד ו ָּטמ ָּ ֵ֥אה שב ַעים כנ ָּד ָּ ִ֑תּה וש ֵ֥שים יום ו ָ֣
תשב ַעל־ד ֵ֥מי ָּט ֳה ָּ ָֽרה׃
6ובמ ָ֣לאת׀ י ָ֣מי ָּט ֳה ָּרּה לבן ָ֣או ל ַבת ָּת ִ֞ביא ֶכ ֶבׂש ֶבן־שנָּ תו לע ָּלה
ל־הכ ָֽהן׃
ל־פ ַתח ָֽא ֶהל־מועד ֶא ַ
יונה או־תר ל ַח ָּ ִ֑טאת ֶא ֶ ֵ֥
ו ֶבן־ ָּ ֵ֥
תורת
יה זאת ַ
7והקרי ִ֞בו לפני יהוָּ ה וכ ֶ ָ֣פר ָּע ֶלי ָּה ו ָּטה ָּרה ממ ָ֣קר ָּד ֶ ִ֑מ ָּ
ַהי ֶל ֶדת ַלזָּ ָּכר ֵ֥או ַלנק ָּ ָֽבה׃
8ואם־לא תמ ָּ ָ֣צא יָּ ָּדּה ָ֣די ֶׂשה ו ָּלק ָּ ָ֣חה ש ָֽתי־תרים או שני בנָ֣י יונָּ ה
יה ַהכהן ו ָּט ָֽה ָּרה׃
ֶא ָּ ֵ֥חד לע ָּלה ו ֶא ָּ ָ֣חד ל ַח ָּ ִ֑טאת וכ ֶ ֵ֥פר ָּע ֶל ָּ
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1 13וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ָּ 2א ָּדם ָֽכי־יה ֶיה בעור־ב ָּׂשרו ׂשאת ָֽאו־ ַס ַפ ַחת ָ֣או ַב ֶה ֶרת ו ָּה ָּ ֵ֥יה
ל־א ַ ֵ֥חד מ ָּב ָּניו
ל־אה ָ֣רן ַהכהן או ֶא ַ
בעור־ב ָּׂשרו ל ֶ ָ֣נַֽגַ ע ָּצ ָּ ִ֑ר ַעת והו ָּבא ֶא ַ
ַהכה ָֽנים׃
3ו ָּר ָּ ָ֣אה ַהכ ָ֣הן ֶאת־ ַה ֶ ָ֣נַֽגַ ע ב ָֽעור־ ַה ָּב ָּׂשר וׂש ָּער ַבנֶ גַ ע ָּה ַ ָ֣פְך׀ ָּל ָּבן ו ַמראה
ַהנֶ גַ ע ָּעמק מ ָ֣עור ב ָּׂשרו ֶ ֵ֥נַֽגַ ע ָּצ ַר ַעת ִ֑הוא ו ָּר ָּ ֵ֥אהו ַהכהן וט ֵ֥מא א ָֽתו׃
4ואם־ ַב ֶה ֶרת ל ָּבנָּ ה הוא ב ָ֣עור ב ָּׂשרו ו ָּעמק אין־ ַמר ֶ ָ֣א ָּה מן־ ָּהעור
יָּמים׃
ת־ה ֶנַֽגַ ע שב ַ ֵ֥עת ָֽ
א־ה ַפְָ֣ך ָּל ָּ ִ֑בן והסגיר ַהכהן ֶא ַ
וׂש ָּע ָּרה ל ָּ
א־פ ָּ ֵׂ֥שה ַה ֶנַֽגַ ע
5ו ָּר ָּ ָ֣אהו ַהכהן ַביָ֣ ום ַהשביעי והנה ַהנֶ גַ ע ָּע ַ ָ֣מד בעינָּ יו ָֽל ָּ
ָּב ִ֑עור והסגירו ַהכהן שב ַ ֵ֥עת יָּמים שנָֽית׃
6ו ָּר ָּאה ַהכהן אתו ַביָ֣ ום ַהשביעי שנית והנה כ ָּ ָ֣הה ַהנֶ גַ ע ולא־ ָּפ ָּ ֵׂ֥שה
ַה ֶנַֽגַ ע ָּב ִ֑עור וטהרו ַהכהן מס ַ ָ֣פ ַחת היא וכ ֶ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ָֽהר׃
7ואם־ ָּפׂשה תפ ֶׂשה ַהמס ַפ ַחת ָּבעור ַאחרי ה ָּראתו ֶאל־ ַהכהן
ל־הכ ָֽהן׃
ל ָּט ֳה ָּר ִ֑תו ונר ָּ ֵ֥אה שנית ֶא ַ
8ו ָּר ָּאה ַהכהן והנה ָּפׂש ָּ ֵ֥תה ַהמס ַפ ַחת ָּב ִ֑עור וטמ ֵ֥או ַהכהן ָּצ ַ ֵ֥ר ַעת ָֽהוא׃
פ

ל־הכ ָֽהן׃
הובא ֶא ַ
ָ֣ ֶ 9נַֽגַ ע ָּצ ַר ַעת ֵ֥כי תה ֶיה ב ָּא ָּ ִ֑דם ו ָּ
11ו ָּר ָּ ָ֣אה ַהכהן והנה ׂשאת־ל ָּבנָּ ה ָּבעור והיא ָּהפ ָּכה ׂש ָּ ָ֣ער ָּל ָּ ִ֑בן ו ָֽמח ַית
ָּב ָּ ֵׂ֥שר ַחי ַבׂש ָֽאת׃
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ָּ 11צ ַר ַעת נו ֶשנֶ ת הוא ב ָ֣עור ב ָּׂשרו וטמאו ַהכ ִ֑הן ָ֣לא יַ סג ֶרנו ֵ֥כי ָּטמא
ָֽהוא׃
12ואם־ ָּפרו ַח תפ ַרח ַה ָּצ ַר ַעת ָּבעור וכס ָּ ָ֣תה ַה ָּצ ַר ַעת ֵ֚את ָּכל־ ָ֣עור ַהנֶ גַ ע
יני ַהכ ָֽהן׃
ל־מראה ע ֵ֥
ד־רג ָּ ִ֑ליו ל ָּכ ַ
מראשו ו ַע ַ
13ו ָּר ָּ ָ֣אה ַהכהן והנה כס ָּתה ַה ָּצ ַר ַעת ֶאת־ ָּכל־ב ָּׂשרו וט ַהר ֶאת־ ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע
כלו ָּה ַ ֵ֥פְך ָּל ָּבן ָּט ֵ֥הור ָֽהוא׃
14וביום ה ָּר ֵ֥אות בו ָּב ָּ ֵׂ֥שר ַחי יט ָּ ָֽמא׃
15ו ָּר ָּאה ַהכהן ֶאת־ ַה ָּב ָּ ֵׂ֥שר ַה ַחי וטמ ִ֑או ַה ָּב ָּ ֵׂ֥שר ַה ַחי ָּט ֵ֥מא הוא ָּצ ַ ֵ֥ר ַעת
ָֽהוא׃
ָ֣ 16או ֵ֥כי יָּ שוב ַה ָּב ָּ ֵׂ֥שר ַה ַחי ונֶ ה ַ ָ֣פְך ל ָּל ָּ ִ֑בן ו ָּבא ֶאל־ ַהכ ָֽהן׃
ת־ה ֶנַֽגַ ע ָּט ֵ֥הור
17ו ָּר ָּאהו ַהכהן והנה נֶ ה ַ ֵ֥פְך ַה ֶנַֽגַ ע ל ָּל ָּ ִ֑בן וט ַהר ַהכהן ֶא ַ
ָֽהוא׃

פ

18ו ָּב ָּׂשר ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה ָֽבו־בערו ש ִ֑חין ונר ָּ ָֽפא׃
19ו ָּה ִָּ֞יה במקום ַהשחין ׂש ָ֣את ל ָּבנָּ ה ֵ֥או ַב ֶה ֶרת ל ָּב ָּ ָ֣נה א ַדמ ָּ ִ֑ד ֶמת ונר ָּאה
ל־הכ ָֽהן׃
ֶא ַ
ן־העור וׂש ָּע ָּרּה ָּה ַפְָ֣ך ָּל ָּ ִ֑בן וטמאו
21ו ָּר ָּ ָ֣אה ַהכהן והנה ַמר ֶא ָּה ָּש ָּפָ֣ל מ ָּ
ע־צ ַ ֵ֥ר ַעת היא ַבש ֵ֥חין ָּפ ָּ ָֽר ָּחה׃
ַהכהן ֶנַָֽֽגַ ָּ
ן־העור
ין־בּה ׂש ָּעָ֣ר ָּל ָּבן וש ָּפ ָּ ֵ֥לה א ֶיננָּ ה מ ָּ
21ו ָ֣אם׀ יר ֶ ָ֣אנָּ ה ַהכהן והנה ָֽא ָּ
יָּמים׃
ו ָ֣היא כ ָּ ִ֑הה והסג ֵ֥ירו ַהכהן שב ַ ֵ֥עת ָֽ
22ואם־ ָּפ ֵׂ֥שה תפ ֶׂשה ָּב ִ֑עור וטמא ַהכהן אתו ֶנֵַֽ֥גַ ע ָֽהוא׃
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23ואם־ ַתח ֶתי ָּה ַתעמד ַה ַב ֶה ֶרת ָ֣לא ָּפ ָּׂש ָּתה ָּצ ֶ ֵ֥ר ֶבת ַהשחין ִ֑הוא וטהרו
ַהכ ָֽהן׃

ס

ָ֣ 24או ָּב ָּׂשר ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה בערו מכוַ ת־ ִ֑אש ָֽו ָּהי ִָּ֞תה ָֽמחיַ ָ֣ת ַהמכוָּ ה ַב ֶה ֶרת
ל ָּב ָּ ֵ֥נה א ַדמ ֶד ֶמת ֵ֥או ל ָּב ָּ ָֽנה׃
25ו ָּר ָּ ָ֣אה א ָּ ָ֣תּה ַהכהן וה ָ֣נה נֶ ה ַפְך ׂש ָּער ָּל ָּבן ַב ַב ֶה ֶרת ו ַמר ֶא ָּה ָּע ָ֣מק
ן־העור ָּצ ַ ָ֣ר ַעת הוא ַבמכָּוה ָּפ ָּ ִ֑ר ָּחה וטמא אתו ַהכהן ֶנֵַֽ֥גַ ע ָּצ ַר ַעת
מ ָּ
ָֽהוא׃
26ו ָ֣אם׀ יר ֶ ָ֣אנָּ ה ַהכהן והנה ָֽאין־ ַב ֶב ֶה ֶרת ׂש ָּעָ֣ר ָּל ָּבן וש ָּפ ָּ ֵ֥לה א ֶיננָּ ה
יָּמים׃
ן־העור ו ָ֣הוא כ ָּ ִ֑הה והסג ֵ֥ירו ַהכהן שב ַ ֵ֥עת ָֽ
מ ָּ
ם־פׂשה תפ ֶׂשה ָּבעור וטמא ַהכהן
יעי א ָּ
27ו ָּר ָּ ֵ֥אהו ַהכהן ַביָ֣ ום ַהשב ִ֑
אתו ֶ ֵ֥נַֽגַ ע ָּצ ַר ַעת ָֽהוא׃
א־פׂש ָּתה ָּבעור ו ָ֣הוא כ ָּהה ׂש ֵ֥את
28ואם־ ַתח ֶתי ָּה ַתעמד ַה ַב ֶה ֶרת ל ָּ
י־צ ֶ ֵ֥ר ֶבת ַהמכָּוה ָֽהוא׃
ַהמכָּוה ִ֑הוא ו ָֽטהרו ַהכהן ָֽכ ָּ

פ

29ואיש ָ֣או א ָּשה ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה בו ָּ ִ֑נַֽגַ ע בראש ֵ֥או בזָּ ָ ָּ ָֽקן׃
31ו ָּר ָּאה ַהכהן ֶאת־ ַהנֶ גַ ע והנה ַמראהו ָּע ָ֣מק מן־ ָּהעור ובו ׂש ָּ ֵ֥ער ָּצהב
ָּ ִ֑דק וטמא אתו ַהכהן ֶנָ֣ ֶתק הוא ָּצ ַר ַעת ָּהראש ֵ֥או ַהזָּ ָ ָּקן ָֽהוא׃
ן־העור
31ו ָֽכי־יר ֶאה ַהכהן ֶאת־ ֶ ָ֣נַֽגַ ע ַהנֶ ֶתק והנה אין־ ַמראהו ָּע ָ֣מק מ ָּ
יָּמים׃
ת־נַֽגַ ע ַה ֶנ ֶתק שב ַ ֵ֥עת ָֽ
וׂש ָּ ֵ֥ער ָּשחר ָ֣אין ִ֑בו והסגיר ַהכהן ֶא ֶ ֵ֥
א־היָּ ה
א־פ ָּ ָׂ֣שה ַהנֶ ֶתק ול ָּ ֵ֥
32ו ָּר ָּאה ַהכ ָ֣הן ֶאת־ ַהנֶ גַ ע ַביָ֣ ום ַהשביעי והנה ל ָּ
ן־ה ָֽעור׃
ומר ָ֣אה ַהנֶ ֶתק ֵ֥אין ָּעמק מ ָּ
בו ׂש ָּעָ֣ר ָּצ ִ֑הב ַ
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ת־ה ֶנ ֶתק שב ַ ֵ֥עת יָּמים
ת־ה ֶנ ֶתק ָ֣לא יגַ ל ִַ֑ח והסגיר ַהכהן ֶא ַ
33והתגַ ָּלח ו ֶא ַ
שנָֽית׃
34ו ָּר ָּאה ַהכהן ֶאת־ ַהנֶ ֶתק ַביָ֣ ום ַהשביעי והנה לא־ ָּפ ָּׂשה ַהנֶ ֶתק ָּבעור
ן־ה ִ֑עור וט ַהר אתו ַהכהן וכ ֶ ֵ֥בס בגָּ ָּדיו ו ָּט ָֽהר׃
יננו ָּעמק מ ָּ
ו ַמראהו א ֶ ֵ֥
35ואם־ ָּפ ֵׂ֥שה יפ ֶׂשה ַה ֶנ ֶתק ָּב ִ֑עור ַאחרי ָּט ֳה ָּר ָֽתו׃
36ו ָּר ָּאהו ַהכהן והנה ָּפ ָּ ֵׂ֥שה ַה ֶנ ֶתק ָּב ִ֑עור ָֽלא־י ַבקר ַהכהן ַלש ָּ ֵ֥ער ַה ָּצהב
ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
37ואם־בעינָּ יו ָּע ַמד ַהנֶ ֶתק וׂש ָּער ָּשחר ָּ ָֽצ ַמח־בו נר ָּ ֵ֥פא ַה ֶנ ֶתק ָּט ָ֣הור
ִ֑הוא וטהרו ַהכ ָֽהן׃

ס

38ואיש ָֽאו־א ָּשה ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה בעור־ב ָּׂש ָּרם ֶב ָּה ִ֑רת ֶב ָּהרת ל ָּב ָֽנת׃
39ו ָּר ָּ ָ֣אה ַהכהן והנה בעור־ב ָּׂש ָּרם ֶב ָּהרת כ ָ֣הות ל ָּב ִ֑נת ֵ֥ב ַהק הוא ָּפ ַ ֵ֥רח
ָּבעור ָּט ֵ֥הור ָֽהוא׃

ס

41ואיש ֵ֥כי י ָּמרט רא ִ֑שו ק ֵ֥ר ַח הוא ָּט ֵ֥הור ָֽהוא׃
אשו ג ֵ֥ב ַח הוא ָּט ֵ֥הור ָֽהוא׃
41ואם מפ ַ ָ֣את ָּפנָּ יו י ָּמרט ר ִ֑
42ו ָֽכי־יה ֶיה ַב ָּק ַר ַחת ָ֣או ַבגַ ַב ַחת ֶנַֽגַ ע ָּל ָּ ָ֣בן א ַדמ ָּ ִ֑דם ָּצ ַר ַעת פ ַר ַחת הוא
ב ָּק ַרחתו ֵ֥או בגַ ַבח ָֽתו׃
ת־הנֶ גַ ע ל ָּב ָּנָ֣ה א ַדמ ֶד ֶמת ב ָּק ַרחתו ָ֣או
43ו ָּר ָּאה אתו ַהכהן והנה ׂשא ַ
בגַ ַבח ִ֑תו כ ַמר ֵ֥אה ָּצ ַר ַעת ֵ֥עור ָּב ָּ ָֽׂשר׃
44איש־ ָּצ ֵ֥רו ַע הוא ָּט ָ֣מא ִ֑הוא ַטמא י ַטמ ֶאנו ַהכהן ברא ֵ֥שו נג ָֽעו׃
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45ו ַה ָּצרו ַע א ֶשר־ ָ֣בו ַהנֶ גַ ע בגָּ ָּ ִ֞דיו יהיו פרמים וראשו יה ֶי ָ֣ה ָּפרו ַע
ו ַעל־ ָּׂש ָּפם יַ ע ֶ ִ֑טה ו ָּט ֵ֥מא׀ ָּטמא יק ָּ ָֽרא׃
ָּ 46כל־י ִ֞מי א ֶשר ַה ֶ ֵ֥נַֽגַ ע בו יט ָּמא ָּט ָ֣מא ִ֑הוא ָּב ָּ ָ֣דד ישב מ ֵ֥חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנה
מוש ָֽבו׃
ָּ

ס

47ו ַה ֶבגֶ ד ָֽכי־יה ֶ ֵ֥יה בו ֶ ָ֣נַֽגַ ע ָּצ ָּ ִ֑ר ַעת ב ֶ ָ֣בגֶ ד ֶצ ֶמר או ב ֶ ֵ֥בגֶ ד פש ָֽתים׃
48או ָֽבשתי ָ֣או בע ֶרב ַלפשתים ו ַל ָּ ִ֑צ ֶמר ָ֣או בעור או ב ָּכל־מ ֶ ֵ֥לא ֶכת
ָֽעור׃
49ו ָּהיָּ ה ַהנֶ גַ ע י ַרק ַ ָ֣רק׀ ָ֣או א ַדמ ָּדם ַב ֶבגֶ ד או ָּבעור ָֽאו־ ַבשתי או־ ָּבע ֶרב
־הכ ָֽהן׃
ָ֣או ב ָּכל־כלי־עור ֶ ֵ֥נַֽגַ ע ָּצ ַר ַעת ִ֑הוא ו ָּהר ָּאה ֶאת ַ
יָּמים׃
ת־ה ֶנַֽגַ ע שב ַ ֵ֥עת ָֽ
51ו ָּר ָּ ֵ֥אה ַהכהן ֶאת־ ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע והס ֵ֥גיר ֶא ַ
51ו ָּר ָּאה ֶאת־ ַהנֶ גַ ע ַביָ֣ ום ַהשביעי ָֽכי־ ָּפ ָּׂשה ַהנֶ גַ ע ַב ֶבגֶ ד ָֽאו־ ַבשתי
ָֽאו־ ָּבע ֶרב ָ֣או ָּבעור לכל א ֶשר־י ָּע ֶ ֵׂ֥שה ָּהעור למ ָּלא ָּ ִ֑כה ָּצ ַר ַעת ַממ ֶא ֶרת
ַה ֶנַֽגַ ע ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
52ו ָּׂש ַרף ֶאת־ ַה ֶבגֶ ד ֵ֥או ֶ ָֽאת־ ַהש ָ֣תי׀ ָ֣או ֶאת־ ָּהע ֶרב ַב ֶצ ֶמר ָ֣או ַבפשתים
ֵ֚או ֶאת־ ָּכל־כ ָ֣לי ָּהעור א ֶשר־יה ֶ ֵ֥יה בו ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע ָֽכי־ ָּצ ַר ַעת ַממ ֶא ֶרת הוא
ָּבאש ת ָּש ָֽרף׃
53ואם יר ֶ ָ֣אה ַהכהן והנה לא־ ָּפ ָּ ָׂ֣שה ַהנֶ גַ ע ַב ֶבגֶ ד ֵ֥או ַבשתי ָ֣או ָּבע ִֶ֑רב או
י־עור׃
ב ָּכל־כל ָֽ
54וצוָּ ה ַהכהן וכבסו ֵ֥את א ֶשר־בו ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע והסגי ֵ֥רו שב ַעת־יָּמים שנָֽית׃
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55ו ָּר ָּאה ַהכהן ַאח ָ֣רי׀ ה ַכ ָ֣בס ֶאת־ ַהנֶ גַ ע והנה ָֽלא־ ָּה ַפְך ַה ֶנַֽגַ ע ֶאת־עינו
א־פ ָּׂשה ָּט ָ֣מא הוא ָּבאש תׂשר ֶ ִ֑פנו פ ֶ ָ֣ח ֶתת הוא ב ָּק ַרחתו ֵ֥או
ו ַה ֶ ָ֣נַֽגַ ע ָֽל ָּ
בגַ ַבח ָֽתו׃
56ואם ָּר ָּ ָ֣אה ַהכהן והנה כ ָּ ָ֣הה ַהנֶ גַ ע ַאחרי ה ַכ ָ֣בס א ִ֑תו ו ָּק ַ ָ֣רע אתו
ן־ה ָֽע ֶרב׃
ן־השתי ֵ֥או מ ָּ
ן־העור ֵ֥או מ ַ
ן־ה ֶבגֶ ד ָ֣או מ ָּ
מ ַ
57ואם־ת ָּר ֶאה עוד ַב ֶבגֶ ד ָֽאו־ ַבשתי ָֽאו־ ָּבע ֶרב ָ֣או ב ָּכל־כלי־עור פ ַר ַחת
ִ֑הוא ָּב ָ֣אש תׂשר ֶפנו ֵ֥את א ֶשר־בו ַה ָּנַָֽֽגַ ע׃
שר ת ַכבס ו ָּ ֵ֥סר מ ֶהם
58ו ַה ֶבגֶ ד ָֽאו־ ַהשתי או־ ָּהע ֶרב ָֽאו־ ָּכל־כלי ָּהעור א ֶ ָ֣
ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע וכ ַ ֵ֥בס שנית ו ָּט ָֽהר׃
59זאת תו ַרת ֶנַָֽֽגַ ע־ ָּצ ַר ַעת ֶ ֵ֥בגֶ ד ַה ֶצ ֶָ֣מר׀ ָ֣או ַהפשתים או ַהשתי ָ֣או
י־עור ל ַטהרו ֵ֥או ל ַטמ ָֽאו׃
ָּהע ֶרב או ָּכל־כל ִ֑

פ

1 14וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
2זאת ָֽתהיֶ ה תו ַ ָ֣רת ַהמצ ָּרע ביום ָּט ֳה ָּר ִ֑תו והו ָּבא ֶאל־ ַהכ ָֽהן׃
3ויָּ ָּצא ַהכהן ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶ ִ֑נה ו ָּר ָּאה ַהכהן והנה נר ָּ ֵ֥פא ֶנַָֽֽגַ ע־ ַה ָּצ ַר ַעת
ן־ה ָּצ ָֽר ַוע׃
מ ַ
4וצוָּ ה ַהכהן ו ָּלָ ַקח ַלמ ַטהר ש ָֽתי־צ ֳפ ֵ֥רים ַחיות טה ִ֑רות ועָ֣ץ ֶא ֶרז ושנֵ֥י
תול ַעת וא ָֽזב׃
ַ
ל־מים ַחיָֽים׃
י־ח ֶרׂש ַע ַ ֵ֥
ת־הצ ָ֣פור ָּה ֶא ָּ ִ֑חת ֶאל־כל ֶ
5וצוָּ ה ַהכהן ו ָּש ַחט ֶא ַ
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תול ַעת
ת־עץ ָּה ֶא ֶרז ו ֶאת־שנֵ֥י ַה ַ
־הצפר ַ ָֽה ַחיָּ ה י ַ ָ֣קח א ָּתּה ו ֶא ֵ֥
ֶ 6את ַ
אותם ו ָ֣את׀ ַהצ ָ֣פר ַ ָֽה ַחיָּ ה ב ַדם ַהצ ָ֣פר ַהשח ָּטה ַעל
ת־הא ִ֑זב ו ָּט ַבל ָּ
ו ֶא ָּ
ַה ַ ֵ֥מים ַ ָֽה ַחיָֽים׃
ת־הצ ֵ֥פר
ש ַבע פ ָּע ִ֑מים ו ָ֣טהרו וש ַלח ֶא ַ
7והזָּ ה ַעל ַהמ ַטהר מן־ ַה ָּצ ַר ַעת ֶ ָ֣
ַ ָֽה ַח ָּיה ַעל־פנֵ֥י ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
8וכ ֶבס ַהמ ַטהר ֶאת־בגָּ ָּדיו וג ַ ָ֣לח ֶאת־ ָּכל־ׂש ָּערו ו ָּר ַחץ ַב ַמים ו ָּטהר
ל־ה ַמח ֶ ִ֑נה ויָּ ַשב מ ֵ֥חוץ ל ָּא ֳהלו שב ַ ֵ֥עת יָּ ָֽמים׃
ו ַא ַחר יָּ ָ֣בוא ֶא ַ ָֽ
9ו ָּהיָּ ה ַביום ַהשביעי יגַ ַ ָ֣לח ֶאת־ ָּכל־ׂש ָּערו ֶאת־ראשו ו ֶאת־ז ָּקנו ואת
־כל־ׂש ָּערו יגַ ִ֑ל ַח וכ ֶ ָ֣בס ֶאת־בגָּ ָּדיו ו ָּר ַחץ ֶאת־ב ָּׂשרו
גַ ָ֣בת עינָּ יו ו ֶאת ָּ
ַב ַמים ו ָּט ָֽהר׃
11ו ַביָ֣ ום ַהשמיני י ַקח ש ָֽני־כ ָּבׂשים תמימים ו ַכב ָּ ֵׂ֥שה ַא ַחת ַבת־שנָּ ָּתּה
לולָ֣ה ַב ֶש ֶמן וֹלֵ֥ ג ֶא ָּחד ָּ ָֽש ֶמן׃
ֹלשה ֶעׂשרנים ס ֶלת מנ ָּחה ב ָּ
ימה וש ָּ ָ֣
תמ ָּ ִ֑
11ו ֶה ֱע ִ֞מיד ַהכ ָ֣הן ַ ָֽהמ ַטהר את ָּה ֵ֥איש ַהמ ַטהר וא ָּ ִ֑תם לפנָ֣י יהוָּ ה ֶפ ַתח
מועד׃
ֵ֥א ֶהל ָֽ
12ו ָּל ַקח ַהכהן ֶאת־ ַה ֶ ָ֣כ ֶבׂש ָּה ֶא ָּחד והק ֵ֥ריב אתו ל ָּא ָּשם ו ֶאת־ֹלָ֣ ג ַה ָּ ִ֑ש ֶמן
הוה׃
וה ֵ֥ניף א ָּתם תנו ָּפה לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
ת־הע ָּלה
ת־ה ַח ָּטאת ו ֶא ָּ
13ו ָּש ַ ָ֣חט ֶאת־ ַה ֶכ ֶבׂש במקום א ֶשר יש ַחט ֶא ַ ָֽ
במ ָ֣קום ַה ִ֑ק ֶדש כי ַכ ַח ָּטאת ָּה ָּא ָּ ֵ֥שם הוא ַלכהן ֵ֥ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ָֽהוא׃
14ו ָּלָ ַ ָ֣קח ַהכהן מ ַ ָ֣דם ָּה ָּא ָּשם ונָּ ַתן ַהכהן ַעל־תנוְך ֵ֥אזֶ ן ַהמ ַטהר ַהי ָּמנִ֑ית
ל־ב ֶהן ַרגלו ַהי ָּמנָֽית׃
ו ַעל־ב ֶהן יָּ דו ַהי ָּמנית ו ַע ֵ֥
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15ו ָּלָ ַ ֵ֥קח ַהכהן מלָ֣ ג ַה ָּ ִ֑ש ֶמן ויָּ ַצק ַעל־ ַ ֵ֥כף ַהכהן ַהש ָּמא ָֽלית׃
16ו ָּט ַבל ַהכהן ֶאת־ ֶאצ ָּב ָ֣עו ַהי ָּמנית מן־ ַה ֶש ֶמן א ֶ ֵ֥שר ַעל־ ַכפו ַהש ָּמא ִ֑לית
הוָֽה׃
והזָּ ה מן־ ַה ֶש ֶמן ב ֶאצ ָּבעו ֶ ֵ֥ש ַבע פ ָּעמים לפנֵ֥י י ָּ
שר ַעל־ ַכפו יתן ַהכהן ַעל־תנִ֞ וְך אזֶ ן ַהמ ַטהר
17ומיֶ ֶתר ַה ֶש ֶמן א ֶ ָ֣
ַהי ָּמנית ו ַעל־ב ֶהן יָּ דו ַהי ָּמנית ו ַעל־ ֵ֥ב ֶהן ַרגלו ַהי ָּמ ִ֑נית ַעל ַ ֵ֥דם ָּה ָּא ָּ ָֽשם׃
18ו ַהנו ָּתר ַב ֶש ֶמן א ֶשר ַעל־ ַ ָ֣כף ַהכהן יתן ַעל־ ָ֣ראש ַהמ ַט ִ֑הר וכ ֶ ֵ֥פר ָּע ָּליו
הוה׃
ַהכהן לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
ל־המ ַטהר מטמ ָּא ִ֑תו ו ַא ַחר יש ַ ֵ֥חט
19ו ָּע ָּׂשה ַהכהן ֶאת־ ַ ָ֣ה ַח ָּטאת וכ ֶפר ַע ַ
ת־הע ָּ ָֽלה׃
ֶא ָּ
21ו ֶה ֱע ָּלה ַהכהן ֶאת־ ָּהע ָּ ֵ֥לה ו ֶאת־ ַהמנ ָּחה ַהמז ִ֑ב ָּחה וכ ֶ ֵ֥פר ָּע ָּליו ַהכהן
ו ָּט ָֽהר׃

ס

21ואם־ ַ ָ֣דל הוא ו ָ֣אין יָּ דו ַמ ֶשגֶ ת ו ָּל ַקח ֶ ָ֣כ ֶבׂש ֶא ָּ ֵ֥חד ָּא ָּשם לתנו ָּפה ל ַכ ָ֣פר
ָּע ָּ ִ֑ליו וע ָּשרון ס ֶלת ֶא ָּחד ָּבלֵ֥ ול ַב ֶש ֶמן למנ ָּחה וֹלֵ֥ ג ָּ ָֽש ֶמן׃
22וש ָ֣תי תרים או שני בנָ֣י יונָּ ה א ֶ ֵ֥שר ַתשיג יָּ ִ֑דו ו ָּה ָּיה ֶא ָּחד ַח ָּטאת
ו ָּה ֶא ָּחד ע ָּ ָֽלה׃
23והביא א ָּתם ַביום ַהשמיני ל ָּט ֳה ָּרתו ֶאל־ ַהכ ִ֑הן ֶאל־ ֶ ֵ֥פ ַתח ָֽא ֶהל־מועד
הוה׃
לפ ֵ֥ני י ָּ ָֽ
24ו ָּלָ ַקח ַהכהן ֶאת־ ֶ ֵ֥כ ֶבׂש ָּה ָּא ָּשם ו ֶאת־ֹלָ֣ ג ַה ָּ ִ֑ש ֶמן והניף א ָּתם ַהכהן
הוָֽה׃
נופה לפנֵ֥י י ָּ
ת ָּ
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25ו ָּש ַחט ֶאת־ ֶ ָ֣כ ֶבׂש ָּ ָֽה ָּא ָּשם ו ָּלָ ַקח ַהכהן מ ַ ָ֣דם ָּ ָֽה ָּא ָּשם ונָּ ַתן ַעל־תנֵ֥ וְך
ן־המ ַטהר ַהי ָּמ ִ֑נית ו ַעל־ב ֶהן יָּ דו ַהי ָּמנית ו ַעל־ ֵ֥ב ֶהן ַרגלו ַהי ָּמ ָֽנית׃
ָֽאזֶ ַ
26ומן־ ַה ֶש ֶמן י ָ֣צק ַהכ ִ֑הן ַעל־ ַ ֵ֥כף ַהכהן ַהש ָּמא ָֽלית׃
אלית
ל־כפו ַהש ָּמ ִ֑
ן־ה ֶש ֶמן א ֶ ֵ֥שר ַע ַ
 27וה ָּזה ַהכהן ב ֶאצ ָּב ָ֣עו ַהי ָּמנית מ ַ
הוָֽה׃
ֶ ֵ֥ש ַבע פ ָּעמים לפנֵ֥י י ָּ
שר ַעל־ ַכפו ַעל־תנִ֞ וְך אזֶ ן ַהמ ַטהר ַהי ָּמנית
ש ֶמן׀ א ֶ ָ֣
28ונָּ ַתן ַהכהן מן־ ַה ֶ ָ֣
ו ַעל־ב ֶהן יָּ דו ַהי ָּמנית ו ַעל־ ֵ֥ב ֶהן ַרגלו ַהי ָּמ ִ֑נית ַעל־מקום ַ ֵ֥דם ָּה ָּא ָּ ָֽשם׃
ל־ראש ַהמ ַט ִ֑הר ל ַכ ֵ֥פר
ל־כָ֣ף ַהכהן יתן ַע ָ֣
ן־ה ֶש ֶמן א ֶשר ַע ַ
29ו ַהנו ָּתר מ ַ
הוה׃
ָּע ָּליו לפנֵ֥י י ָּ ָֽ
31ו ָּע ָּׂשה ֶאת־ ָּ ָֽה ֶא ָּחד מן־ ַהתרים או מן־ב ָ֣ני ַהיו ָּ ִ֑נה מא ֶ ֵ֥שר ַתשיג יָּ ָֽדו׃
ת־ה ֶא ָּ ֵ֥חד ע ָּלה
ת־ה ֶא ָּ ֵ֥חד ַח ָּטאת ו ֶא ָּ
ר־ת ִ֞שיג יָּ דו ֶא ָּ
ָ֣ 31את א ֶש ַ
הוָֽה׃
ל־המנ ָּ ִ֑חה וכ ֶפר ַהכהן ַ ֵ֥על ַהמ ַטהר לפנֵ֥י י ָּ
ַע ַ
ָ֣ 32זאת תו ַרת א ֶשר־בו ֶ ָ֣נַֽגַ ע ָּצ ָּ ִ֑ר ַעת א ֶשר ָֽלא־ ַת ֵ֥שיג יָּ דו ב ָּט ֳה ָּר ָֽתו׃

פ

33וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
34כי ָּתבאו ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען א ֶ ֵ֥שר אני נ ֵ֥תן ָּל ֶכם ַלאח ָּ ִ֑זה ונָּ ַתתי ֶ ָ֣נַֽגַ ע
ָּצ ַר ַעת בבית ֶ ֵ֥א ֶרץ אחזַ ת ֶ ָֽכם׃
35ו ָּבא א ֶשר־לָ֣ ו ַה ַבית וה ֵ֥גיד ַלכהן לא ִ֑מר כנֶ גַ ע נר ָּ ֵ֥אה לי ַב ָּ ָֽבית׃
36וצוָּ ה ַהכהן ופנָ֣ ו ֶאת־ ַה ַבית ב ֶט ֶרם יָּ בא ַהכהן לר ָ֣אות ֶאת־ ַהנֶ גַ ע ו ֵ֥לא
ת־ה ָּ ָֽבית׃
שר ַב ָּ ִ֑בית ו ַ ֵ֥א ַחר כן ֵ֥יָּבא ַהכהן לר ֵ֥אות ֶא ַ
יט ָּמא ָּכל־א ֶ ָ֣
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ת־הנֶ גַ ע והנה ַהנֶ גַ ע בק ָ֣ירת ַה ַבית ש ַ ָָֽקערורת י ַרק ַרקת או
37ו ָּר ָּ ָ֣אה ֶא ַ
ן־ה ָֽקיר׃
יהן ָּש ָּפל מ ַ
ומרא ֶ ֵ֥
א ַדמ ַד ִ֑מת ַ
38ויָּ ָּצא ַהכהן מן־ ַה ַבית ֶאל־ ֶ ָ֣פ ַתח ַה ָּ ִ֑בית והס ֵ֥גיר ֶאת־ ַה ַבית שב ַ ֵ֥עת
יָּ ָֽמים׃
39ו ָּ ֵ֥שב ַהכהן ַביָ֣ ום ַהשבי ִ֑עי ו ָּר ָּאה והנה ָּפ ָּ ֵׂ֥שה ַה ֶנַֽגַ ע בק ֵ֥ירת ַה ָּ ָֽבית׃
41וצוָּ ה ַהכהן וחלצו ֶאת־ ָּ ָ֣הא ָּבנים א ֶ ֵ֥שר ָּבהן ַה ָּ ִ֑נַֽגַ ע והשליכו ֶאת ֶהן
ל־מקום ָּט ָֽמא׃
ֶאל־מ ָ֣חוץ ָּלעיר ֶא ָּ
שר הקצו
ת־ה ָּע ָּפר א ֶ ָ֣
41ו ֶאת־ ַה ַבית יַ ק ֵ֥צ ַע מ ַבית ָּס ִ֑ביב ו ָּשפכו ֶא ֶ ָֽ
ל־מקום ָּט ָֽמא׃
ֶאל־מ ָ֣חוץ ָּלעיר ֶא ָּ
ל־ת ַחת ָּהא ָּבנִ֑ים ו ָּע ָּ ֵ֥פר ַאחר י ַקח
42ו ָּלקחו א ָּב ָ֣נים אחרות והביאו ֶא ַ ָ֣
ת־ה ָּ ָֽבית׃
ו ָּ ֵ֥טח ֶא ַ
ת־הא ָּבנִ֑ים ו ַאחרי הק ֵ֥צות
43ואם־יָּ שוב ַהנֶ גַ ע ו ָּפ ַ ָ֣רח ַב ַבית ַא ַחר חלָ֣ץ ֶא ָּ
ת־ה ַבית ו ַאח ֵ֥רי ה ָֽט ַוח׃
ֶא ַ
44ו ָּבא ַהכהן ו ָּר ָּאה והנה ָּפ ָּ ֵׂ֥שה ַה ֶנַֽגַ ע ַב ָּ ִ֑בית ָּצ ַר ַעת ַממ ֶ ֵ֥א ֶרת הוא ַב ַבית
ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
ת־ה ַבית ֶאת־א ָּבנָּ יו ו ֶאת־ע ָּציו ואת ָּכל־ע ַ ָ֣פר ַה ָּ ִ֑בית והוציא
45ונָּ ַ ָ֣תץ ֶא ַ
ל־מקום ָּט ָֽמא׃
ֶאל־מ ָ֣חוץ ָּלעיר ֶא ָּ
46ו ַה ָּבא ֶאל־ ַה ַבית ָּכל־ימי הס ָ֣גיר א ִ֑תו יט ָּמא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
47ו ַהש ָ֣כב ַב ַבית י ַכבס ֶאת־בגָּ ָּ ִ֑דיו ו ָּהאכָ֣ל ַב ַבית י ַכבס ֶאת־בגָּ ָּ ָֽדיו׃
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48ואם־בא יָּ בא ַהכהן ו ָּר ָּאה והנה לא־ ָּפ ָּׂשה ַהנֶ גַ ע ַב ַבית ַאחרי ה ָ֣ט ַח
ת־ה ַבית ֵ֥כי נר ָּפא ַה ָּנַָֽֽגַ ע׃
ת־ה ָּ ִ֑בית וט ַהר ַהכהן ֶא ַ
ֶא ַ
תול ַעת וא ָֽזב׃
ת־ה ַבית ש ָ֣תי צ ֳפ ִ֑רים ועָ֣ץ ֶא ֶרז ושנֵ֥י ַ
49ו ָּלָ ַקח ל ַח ֵ֥טא ֶא ַ
51ו ָּש ַחט ֶאת־ ַהצ ָ֣פר ָּה ֶא ָּ ִ֑חת ֶאל־כלי־ ֶח ֶרׂש ַעל־ ַ ֵ֥מים ַח ָֽיים׃
תול ַעת ואת ַהצ ָ֣פר
ת־האזב ו ָ֣את׀ שנָ֣י ַה ַ
51ו ָּלָ ַ ָ֣קח ֶאת־ ָֽעץ־ ָּה ֶא ֶרז ו ֶא ָּ
וב ַמים ַ ָֽה ַחיִ֑ים וה ָּזֵ֥ה
חוטה ַ
ַ ָֽה ַחיָּ ה ו ָּט ַבָ֣ל א ָּתם ב ַדם ַהצ ָ֣פר ַהש ָּ
ל־ה ַבית ֶ ֵ֥ש ַבע פ ָּע ָֽמים׃
ֶא ַ
52וח ָ֣טא ֶאת־ ַה ַבית ב ַדם ַהצפור ו ַב ַמים ַ ָֽה ַח ִ֑יים ו ַבצ ָ֣פר ַה ַחיָּ ה וב ֵ֥עץ
תול ַעת׃
ובאזב ובשנֵ֥י ַה ָּ ָֽ
ָּה ֶא ֶרז ָּ
53וש ִ֞ ַלח ֶאת־ ַהצפר ַ ָֽה ַח ָּיה ֶאל־מ ֵ֥חוץ ָּלעיר ֶאל־פ ָ֣ני ַה ָּש ֶ ִ֑דה וכ ֶ ֵ֥פר
ל־ה ַבית ו ָּט ָֽהר׃
ַע ַ
54זאת ַהתו ָּ ִ֑רה ל ָּכל־ ֶ ֵ֥נַֽגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת ו ַל ָּ ָֽנ ֶתק׃
55ול ָּצ ַ ֵ֥ר ַעת ַה ֶבגֶ ד ו ַל ָּ ָֽבית׃
56ו ַלׂש ֵ֥את ו ַל ַס ַפ ַחת ו ַל ֶב ָּ ָֽה ֶרת׃
תורת ַה ָּצ ָּ ָֽר ַעת׃
57להורת ביֵ֥ ום ַה ָּטמא וביָ֣ ום ַה ָּט ִ֑הר ֵ֥זאת ַ

ס

1 15וַ י ַד ָ֣בר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה ו ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ָֽמר׃
ַ 2דברו ֶאל־בנָ֣י יׂש ָּראל וַ א ַמר ֶתם אל ֶ ִ֑הם ָ֣איש איש כי יהיֶ ה ָּזָ֣ב מב ָּׂשרו
זובו ָּט ֵ֥מא ָֽהוא׃
ו־החתים ב ָּׂשרו
זובו ָּ ָ֣רר ב ָּׂש ִ֞רו ֶאת־זובו ָֽא ֶ
3וזאת תה ֶ ֵ֥יה טמ ָּאתו ב ִ֑
מזובו טמ ָּאתו ָֽהוא׃
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ל־הכלי א ֶשר־י ֵ֥שב ָּע ָּליו
־המש ָּכב א ֶשר יש ַ ֵ֥כב ָּע ָּליו ַה ָּזב יט ָּ ִ֑מא ו ָּ ָֽכ ַ
ָּ 4כל ַ
יט ָּ ָֽמא׃
5ואיש א ֶ ֵ֥שר י ַגע במש ָּכ ִ֑בו י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
6ו ַהישב ַ ָֽעל־ ַהכלי א ֶשר־י ֵ֥שב ָּע ָּליו ַה ָּ ִ֑זב י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
ׂשר ַה ָּ ִ֑זב י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
7ו ַהנג ַע בב ַ ָ֣
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
8ו ָֽכי־יָּ רק ַה ָּזב ַב ָּט ִ֑הור וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
9ו ָּכל־ ַה ֶמר ָּכב א ֶשר יר ַ ֵ֥כב ָּע ָּליו ַה ָּזב יט ָּ ָֽמא׃
ׂשא או ָּתם
שר יה ֶי ָ֣ה ַתח ָּתיו יט ָּמא ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב ו ַהנו ָ֣
11ו ָּכל־ ַהנג ַע בכל א ֶ ָ֣
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
א־ש ַ ָ֣טף ַב ָּ ִ֑מים וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים
11וכל א ֶשר יגַ ע־בו ַהזָּ ב ויָּ ָּדיו ל ָּ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
12וכלי־ ֶח ֶרׂש א ֶשר־יגַ ע־ ֵ֥בו ַה ָּזב י ָּש ִ֑בר ו ָּכל־כלי־עץ י ָּשטף ַב ָּ ָֽמים׃
13ו ָֽכי־יט ַהר ַהזָּ ב מזובו ו ָּס ַפר לו שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ל ָּט ֳה ָּרתו וכ ֶ ָ֣בס בגָּ ָּ ִ֑דיו
ו ָּר ַחץ ב ָּׂשרו ב ַ ֵ֥מים ַחיים ו ָּט ָֽהר׃
14ו ַביָ֣ ום ַהשמיני יַָֽֽ ַ ָֽקח־לו ש ָ֣תי תרים ֵ֥או שני בנָ֣י יו ָּ ִ֑נה ו ָּ ָ֣בא׀ לפנָ֣י יהוָּ ה
ל־הכ ָֽהן׃
ל־פ ַתח ָ֣א ֶהל מועד ונ ָּת ָּנם ֶא ַ
ֶא ֶ
15ו ָּע ָּׂשה א ָּתם ַהכהן ֶא ָּ ָ֣חד ַח ָּטאת ו ָּה ֶא ָּחד ע ָּלִ֑ה וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן לפנֵ֥י
זובו׃
הוה מ ָֽ
י ָּ
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16ואיש ָֽכי־ת ֵ֥צא מ ֶמנו שכ ַבת־ ָּ ִ֑זַֽ ַרע ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ֶאת־ ָּכל־ב ָּׂשרו ו ָּט ֵ֥מא
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
17ו ָּכל־ ֶ ָ֣בגֶ ד ו ָּכל־עור א ֶשר־יה ֶ ֵ֥יה ָּע ָּליו שכ ַבת־ ָּ ִ֑זַֽ ַרע וכ ַ ֵ֥בס ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ

פ

ת־ז ַַֽרע ו ָּרח ָ֣צו ַב ַמים ו ָּטמאו
18וא ָּשה א ֶשר יש ַ ֵ֥כב איש א ָּתּה שכ ַב ָּ ִ֑
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
19וא ָּשה ָֽכי־תה ֶי ָ֣ה זָּ ָּבה ָּדם יה ֶ ֵ֥יה ז ָּבּה בב ָּׂש ָּ ִ֑רּה שב ַעת יָּ מים תה ֶי ָ֣ה
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ל־הנ ֵ֥ג ַע ָּבּה יט ָּ ֵ֥מא ַע ָּ
בנ ָּד ָּתּה ו ָּכ ַ
21וכל א ֶשר תש ַ ֵ֥כב ָּע ָּליו בנ ָּד ָּתּה יט ָּ ִ֑מא וכל א ֶשר־ת ֵ֥שב ָּע ָּליו יט ָּ ָֽמא׃
21ו ָּכל־ ַהנג ַע במש ָּכ ָּ ִ֑בּה י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַעד־ ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
שב ָּע ָּלִ֑יו י ַכבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא
22ו ָּכל־ ַהנג ַע ב ָּכל־כלי א ֶשר־ת ָ֣
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
ַע ָּ
עו־בו
ת־ע ָּליו בנָּ ג ִ֑
ר־הוא י ֶ ָֽש ֶב ָּ
ל־הכלי א ֶש ֵ֥
23ואם ַ ָֽעל־ ַהמש ָּכב הוא או ַ ָֽע ַ
ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
יט ָּמא ַע ָּ
יָּמים
24ואם ָּשכב יש ַכב איש א ָּתּה ותהי נ ָּד ָּתּה ָּע ָּליו ו ָּטמא שב ַעָ֣ת ִ֑
ל־המש ָּכב א ֶשר־יש ַ ֵ֥כב ָּע ָּליו יט ָּ ָֽמא׃
ו ָּכ ַ

פ

25וא ָּשה ָֽכי־יָּ זוב זוב ָּד ָּמּה יָּ ָ֣מים ַרבים בלא ֶעת־נ ָּד ָּתּה ֵ֥או ָֽכי־ ָּתזוב
ַעל־נ ָּד ָּ ִ֑תּה ָּכל־י ִ֞מי זָ֣ וב טמ ָּא ָּתּה כימי נ ָּד ָּתּה תה ֶיה טמ ָּ ֵ֥אה ָֽהוא׃
זובּה כמש ַ ֵ֥כב נ ָּד ָּתּה
־המש ִָּ֞כב א ֶשר־תש ַכב ָּע ָּליו ָּכל־י ָ֣מי ָּ
ָּ 26כל ַ
שב ָּע ָּליו ָּט ָ֣מא יהיֶ ה כטמ ַאת נ ָּד ָּ ָֽתּה׃
שר ת ָ֣
ל־הכלי א ֶ ָ֣
ה־לִּ֑ה ו ָּ ָֽכ ַ
יָֽהיֶ ָּ
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ד־ה ָּ ָֽע ֶרב׃
־הנוג ֵַ֥ע ָּבם יט ָּ ִ֑מא וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַע ָּ
27ו ָּכל ַ
28ו ָֽאם־ ָּטה ָּרה מזו ָּ ִ֑בּה ו ָּ ֵ֥ספ ָּרה ָּלּה שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ו ַא ַ ֵ֥חר תט ָּ ָֽהר׃
29ו ַביָ֣ ום ַהשמיני ָֽת ַ ָֽקח־ ָּלּה ש ָ֣תי תרים ֵ֥או שני בנָ֣י יו ָּ ִ֑נה והבי ָּאה או ָּתם
מועד׃
ל־פ ַתח ֵ֥א ֶהל ָֽ
ל־הכהן ֶא ֶ
ֶא ַ
31ו ָּע ָּׂשה ַהכהן ֶאת־ ָּה ֶא ָּ ָ֣חד ַח ָּטאת ו ֶאת־ ָּה ֶא ָּחד ע ָּ ִ֑לה וכ ֶפר ָּע ֶלי ָּה ַהכהן
לפ ָ֣ני יהוָּ ה מזוב טמ ָּא ָּ ָֽתּה׃
31והזַ ר ֶ ֵ֥תם ֶאת־בני־יׂש ָּראל מטמ ָּא ָּ ִ֑תם ולא יָּמתו בטמ ָּא ָּתם ב ַטמ ָּ ֵ֥אם
תוכם׃
ֶאת־מש ָּכני א ֶ ֵ֥שר ב ָּ ָֽ
ֵ֥ 32זאת תו ַרת ַה ָּ ִ֑זב וַ א ֶשר ת ֵ֥צא מ ֶמנו שכ ַבת־ ֶזַֽ ַרע ל ָּטמ ָּאה־ ָּ ָֽבּה׃
33ו ַה ָּדוָּ ה בנ ָּד ָּתּה ו ַהזָּ ב ֶאת־זובו ַלזָּ ָּכר ו ַלנק ָּ ִ֑בה ולאיש א ֶ ֵ֥שר יש ַכב
עם־טמ ָּ ָֽאה׃

פ

1 16וַ י ַדבר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַאח ָ֣רי מות שני ב ָ֣ני ַאה ִ֑רן ב ָּקר ָּב ָּ ֵ֥תם
הוה וַ יָּ ָֽמתו׃
לפני־י ָּ
2וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ַדבר ֶאל־ ַאה ָ֣רן ָּאחיך ו ַאל־יָּ בא ב ָּכל־עת
ל־ה ָּארן ו ָ֣לא יָּמות
ֶאל־ ַהק ֶדש מבית ַל ָּפ ִ֑ר ֶכת ֶאל־פני ַה ַכפ ֶרת א ֶשר ַע ָּ
ל־ה ַכ ָֽפ ֶרת׃
ֵ֚כי ֶ ָֽב ָּענָּ ן א ָּר ֶאה ַע ַ
3בזאת יָּ ֵ֥בא ַאהרן ֶאל־ ַה ִ֑ק ֶדש ב ַפר ֶבן־ ָּבָ ָּקר ל ַח ָּטאת ו ַ ֵ֥איל לע ָּ ָֽלה׃
י־בד יהיָ֣ ו ַעל־ב ָּׂשרו וב ַאבנֵ֥ט ַבד יַ חגר
ומכנס ַ
ת־בד ק ֶדש יל ָּבש ָֽ
4כ ָֽתנֶ ַ
י־ק ֶדש הם ו ָּר ַ ֵ֥חץ ַב ַמים ֶאת־ב ָּׂשרו ולב ָּ ָֽשם׃
ובמצ ֶנ ֵֶ֥פת ַבד יצ ִ֑נף בגד ָ֣
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5ומאת ע ַדת בנָ֣י יׂש ָּראל י ַקח ש ָֽני־ׂשעי ֵ֥רי עזים ל ַח ָּ ִ֑טאת ו ַ ֵ֥איל ֶא ָּחד
לע ָּ ָֽלה׃
6והקריב ַאהרן ֶאת־ ַ ֵ֥פר ַה ַח ָּטאת א ֶשר־לִ֑ ו וכ ֶ ֵ֥פר ַבעדו וב ַ ֵ֥עד בי ָֽתו׃
7ו ָּלָ ַקח ֶאת־ש ָ֣ני ַהשעי ִ֑רם ו ֶה ֱעמיד א ָּתם לפ ָ֣ני יהוָּ ה ֶפ ַתח ֵ֥א ֶהל מו ָֽעד׃
8ונָּ ַתן ַאהרן ַעל־ש ֵ֥ני ַהשעירם גו ָּרלִ֑ ות גו ָּרל ֶא ָּחד ַליהוָּ ה וגו ָּ ֵ֥רל ֶא ָּחד
ַלעזָּ א ָֽזל׃
9והקריב ַאהרן ֶאת־ ַה ָּשעיר א ֶשר ָּע ָּ ֵ֥לה ָּע ָּליו ַהגו ָּרל ַליהָּ ִ֑וה ו ָּע ָּׂשהו
ַח ָּ ָֽטאת׃
הוה ל ַכפָ֣ר
־חי לפנֵ֥י י ָּ
11ו ַה ָּשעיר א ֶשר ָּע ָּלה ָּע ָּליו ַהגו ָּרל ַלעזָּ אזל ָּי ֳָֽע ַמד ַ
ָּע ָּלִ֑יו ל ַש ַ ֵ֥לח אתו ַלעזָּ אזל ַהמד ָּ ָֽב ָּרה׃
יתו
11והקריב ַאהרן ֶאת־ ַפר ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶשר־לו וכ ֶ ֵ֥פר ַ ָֽבעדו וב ַעָ֣ד ב ִ֑
ר־לו׃
ת־פר ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶש ָֽ
ו ָּש ַחט ֶא ַ ֵ֥
12ו ָּלָ ַ ָ֣קח מ ָֽלא־ ַה ַמח ָּתה ַ ָֽגחלי־ ִ֞אש מ ַעל ַהמזב ַח מלפ ָ֣ני יהוָּ ה ומ ָ֣לא
ָּחפנָּ יו ק ֵ֥ט ֶרת ַסמים ַד ָּ ִ֑קה והביא מ ֵ֥בית ַל ָּפ ָֽר ֶכת׃
13ונָּ ַתן ֶ ָֽאת־ ַהקט ֶרת ַעל־ ָּהאש לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וכ ָּ ָ֣סה׀ ע ַ ָ֣נַֽן ַהקט ֶרת
ל־העדות ו ֵ֥לא יָּ ָֽמות׃
־ה ַכפ ֶרת א ֶ ֵ֥שר ַע ָּ
ֶאת ַ
14ו ָּל ַקח מ ַ ָ֣דם ַה ָּפר וה ָּזה ב ֶאצ ָּבעו ַעל־פ ֵ֥ני ַה ַכפ ֶרת ִ֑קד ָּמה ולפ ָ֣ני
ן־ה ָּדם ב ֶאצ ָּב ָֽעו׃
ַה ַכפ ֶרת יַ ֶזה ֶ ָֽש ַבע־פ ָּעמים מ ַ
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ת־דמו ֶאל־מבית
שר ָּל ָּעם והביא ֶא ָּ
15ו ָּש ִַ֞חט ֶאת־ׂשעיר ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶ ָ֣
ת־דמו ַכא ֶשר ָּע ָּׂשה ל ַ ָ֣דם ַה ָּפר וה ָּזֵ֥ה אתו
ַל ָּפ ִ֑ר ֶכת ו ָּע ָּ ָׂ֣שה ֶא ָּ
ל־ה ַכפ ֶרת ולפנֵ֥י ַה ַכ ָֽפ ֶרת׃
ַע ַ
16וכ ֶ ָ֣פר ַעל־ ַהק ֶדש מטמאת ב ָ֣ני יׂש ָּראל ומפשעי ֶהם ל ָּכל־ ַחטא ָּ ִ֑תם וכן
יַ ע ֶׂשה ל ָ֣א ֶהל מועד ַהש ָ֣כן א ָּתם בתוְך טמא ָּ ָֽתם׃
17ו ָּכל־ ָּא ָּ ִ֞דם לא־יהיֶ ָ֣ה׀ ב ָ֣א ֶהל מועד בבאו ל ַכ ֵ֥פר ַבק ֶדש ַעד־צא ִ֑תו
וכ ֶפר ַבעדו וב ַ ָ֣עד ביתו וב ַעד ָּכל־ק ַ ֵ֥הל יׂש ָּר ָֽאל׃
18ויָּ ָּצא ֶאל־ ַהמזב ַח א ֶ ֵ֥שר לפ ָֽני־יהָּוה וכ ֶ ָ֣פר ָּע ָּ ִ֑ליו ו ָּל ַ ִ֞קח מ ַדם ַה ָּפר
ל־קרנֵ֥ ות ַהמזב ַח ָּס ָֽביב׃
ומ ַ ָ֣דם ַה ָּשעיר ונָּ ַתן ַע ַ
ש ַבע פ ָּע ִ֑מים וטה ָ֣רו וקדשו מטמאת
ן־ה ָּדם ב ֶאצ ָּבעו ֶ ָ֣
 19והזָּ ה ָּע ָּליו מ ַ
בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
21וכ ָּלה מ ַכ ָ֣פר ֶאת־ ַהק ֶדש ו ֶאת־ ֵ֥א ֶהל מועד ו ֶאת־ ַהמז ִ֑ב ַח והקריב
ת־ה ָּש ֵ֥עיר ֶה ָּ ָֽחי׃
ֶא ַ
21ו ָּס ַמְך ַאהרן ֶאת־ש ָ֣תי יָּ ָּדו ַעל ָ֣ראש ַה ָּשעיר ַה ַחי והתוַ ָּ ָ֣דה ָּע ָּליו
אתם ונָּ ַתן א ָּתם
ל־חט ָּ ִ֑
ת־כל־פשע ֶיהם ל ָּכ ַ
ת־כל־עונת בנָ֣י יׂש ָּראל ו ֶא ָּ
ֶא ָּ
ד־איש עתי ַהמד ָּ ָֽב ָּרה׃
ל־ראש ַה ָּשעיר וש ַלח ביַ ֵ֥
ַע ָ֣
22ונָּ ָּׂשא ַה ָּש ֵ֥עיר ָּע ָּליו ֶאת־ ָּכל־עונ ָּתם ֶאל־ ֶ ָ֣א ֶרץ גז ָּ ִ֑רה וש ַ ֵ֥לח ֶאת־ ַה ָּשעיר
ַבמד ָּ ָֽבר׃
23ו ָּבא ַאהרן ֶאל־ ָ֣א ֶהל מועד ו ָּפ ַשט ֶאת־בג ָ֣די ַה ָּבד א ֶ ֵ֥שר ָּל ַבש בב ָ֣או
ל־ה ִ֑ק ֶדש והנ ָּיחם ָּ ָֽשם׃
ֶא ַ
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24ו ָּר ַחץ ֶאת־ב ָּׂשרו ַב ַמים ב ָּמ ָ֣קום ָּקדוש ו ָּל ַבש ֶאת־בגָּ ָּ ִ֑דיו ויָּ ָּצא ו ָּע ָּׂשה
ֶאת־ ָֽע ָּלתו ו ֶאת־ע ַ ָ֣לת ָּה ָּעם וכ ֶ ֵ֥פר ַבעדו וב ַ ֵ֥עד ָּה ָּ ָֽעם׃
25ואת ֵ֥ח ֶלב ַ ָֽה ַח ָּטאת יַ ק ֵ֥טיר ַהמז ָֽב ָּחה׃
26ו ַ ָֽהמ ַשל ַח ֶאת־ ַה ָּשעיר ַ ָֽלעזָּ אזל י ַכבָ֣ס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ֶאת־ב ָּׂשרו ַב ָּ ִ֑מים
ל־ה ַמח ֶנָֽה׃
ו ַאחרי־כן ֵ֥יָּבוא ֶא ַ ָֽ
ת־ד ָּמם ל ַכ ָ֣פר
הובא ֶא ָּ
27ואת ַפר ַ ָֽה ַח ָּטאת ו ָ֣את׀ ׂש ָ֣עיר ַ ָֽה ַח ָּטאת א ֶשר ָּ
ַבק ֶדש יוציא ֶאל־מ ָ֣חוץ ַ ָֽל ַמח ֶנִ֑ה ו ָּׂשר ָ֣פו ָּבאש ֶאת־ער ָּ ֵ֥תם ו ֶאת־ב ָּׂש ָּרם
ו ֶאת־פר ָּ ָֽשם׃
28ו ַהש ָ֣רף א ָּתם י ַכ ָ֣בס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ ֶאת־ב ָּׂשרו ַב ָּ ִ֑מים ו ַאחרי־כן יָּ ֵ֥בוא
ל־ה ַמח ֶ ָֽנה׃
ֶא ַ ָֽ
עולִ֑ם ַב ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ֶ ָֽב ָּעׂשור ַלח ֶדש ת ַענָ֣ ו
29ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ָּל ֶכם לח ַ ָ֣קת ָּ
אכה ָ֣לא ַתעׂשו ָּ ָֽה ֶאז ָּרח ו ַהגר ַה ָּגֵ֥ר בתוכ ֶ ָֽכם׃
יכם ו ָּכל־מ ָּל ָּ
ֶאת־נַ פ ָֽשת ֶ
הוה
יכם לפנֵ֥י י ָּ
ָֽ 31כי־ ַביֵ֥ ום ַה ֶזה י ַכ ֵ֥פר על ֶיכם ל ַט ָ֣הר ֶאת ֶכִ֑ם מכל ַח ָ֣טאת ֶ
תט ָּ ָֽהרו׃
עולם׃
ַ 31ש ַבת ַש ָּב ֵ֥תון היא ָּל ֶכם וענ ֶיתם ֶאת־נַ פשת ֶיכִ֑ם ח ַקת ָּ ָֽ
32וכ ֶפר ַהכהן א ֶשר־ימ ַ ָ֣שח אתו וַ א ֶשר י ַמלא ֶאת־יָּ דו ל ַכהן ַ ָ֣ת ַחת ָּא ִ֑ביו
ו ָּל ַבש ֶאת־בג ֵ֥די ַה ָּבד בג ֵ֥די ַה ָֽק ֶדש׃
33וכ ֶפר ֶאת־מק ַ ָ֣דש ַהק ֶדש ו ֶאת־א ֶהל מועד ו ֶאת־ ַהמזב ַח י ַכ ִ֑פר ו ַעל
ל־עם ַה ָּק ָּהל י ַכ ָֽפר׃
ל־כ ַ ֵ֥
ַהכהנים ו ַע ָּ
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34ו ָּ ָֽהי ָּתה־זאת ָּל ֶכם לח ַ ָ֣קת עו ָּלם ל ַכ ִ֞פר ַעל־בני יׂש ָּראל מ ָּכל־ ַחטא ָּתם
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
ַא ַחת ַב ָּש ָּ ִ֑נה וַ יַ ַעׂש ַכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

פ

1 17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּבנָּ יו ו ֶאל ָּכל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אלי ֶ ִ֑הם ֶזָ֣ה
אמר׃
הוה ל ָֽ
ַה ָּד ָּבר א ֶשר־צָּ ֵ֥וה י ָּ
או־כ ֶׂשב או־עז ַ ָֽב ַמח ֶנִ֑ה
ֶ
ֵ֥ 3איש איש מ ָ֣בית יׂש ָּראל א ֶשר יש ַחט ֵ֥שור
שר יש ַחט מחוץ ַ ָֽל ַמח ֶנָֽה׃
ֵ֚או א ֶ ָ֣
4ו ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מועד ָ֣לא ֱהביאו ל ַהקריב ָּקר ָּבן ַ ָֽליהוָּ ה לפני מש ַכָ֣ן
הוִ֑ה ָּ ָ֣דם י ָּח ִ֞שב ָּלאיש ַההוא ָּ ָ֣דם ָּש ָּפְך ונכ ַרת ָּה ֵ֥איש ַההוא מ ֶ ֵ֥ק ֶרב
י ָּ
ַע ָֽמו׃
שר ָ֣הם זבחים ַעל־פ ָ֣ני
5ל ַמ ַען א ֶשר יָּ ביאו ב ָ֣ני יׂש ָּראל ֶ ָֽאת־זבחי ֶהם א ֶ ָ֣
ל־הכ ִ֑הן וזָּ בחו זבחי
ל־פ ַתח ֵ֥א ֶהל מועד ֶא ַ
יאם ַ ָֽליהוָּ ה ֶא ֶ
ַה ָּש ֶדה ֶ ָֽו ֱהב ָ֣
אותם׃
יהוה ָּ ָֽ
ש ָּלמים ַ ָֽל ָּ
6וזָּ ַרק ַהכהן ֶאת־ ַה ָּדם ַעל־מז ַ ָ֣בח יהוָּ ה ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מועִ֑ד והק ָ֣טיר
יהוָֽה׃
ַהח ֶלב ל ֵ֥ר ַיח ניח ַח ַל ָּ
7ולא־יזב ֵ֥חו עוד ֶאת־זבחי ֶהם ַלשעירם א ֶשר ֵ֥הם זנים ַאחרי ֶ ִ֑הם ח ַ ֵ֥קת
עולם ָֽתהיֶ ה־ ֵ֥זאת ָּל ֶהם לדר ָּ ָֽתם׃
ָּ
תוכִ֑ם
ן־הגר א ֶשר־יָּ גָ֣ ור ב ָּ
8וַ אל ֶ ָ֣הם תא ַמר ֵ֥איש איש מ ָ֣בית יׂש ָּראל ומ ַ
ו־ז ַָֽבח׃
א ֶשר־יַ ע ֶלֵ֥ה ע ָּלה א ָּ
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9ו ֶאל־ ֶפ ַתח א ֶהל מועד ָ֣לא יבי ֶאנו ַלע ֵׂ֥שות אתו ַליהָּ ִ֑וה ונכ ַרת ָּה ֵ֥איש
ַההוא מ ַע ָּ ָֽמיו׃
אכל ָּכל־ ָּ ִ֑דם
תוכם א ֶ ֵ֥שר י ַ
ן־הגר ַה ָּגָ֣ר ב ָּ
11ואיש איש מבָ֣ית יׂש ָּראל ומ ַ
ת־ה ָּדם והכ ַר ֵ֥תי א ָּתּה מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמּה׃
ונָּ ַת ָ֣תי ָּפנַ י ַבנֶ ֶפש ָּהא ֶכ ֶָ֣לת ֶא ַ
ל־המזב ַח ל ַכפר
ָ֣ 11כי ֶ ָ֣נ ֶפש ַה ָּב ָּׂשר ַב ָּ ָ֣דם הוא וַ א ִ֞ני נ ַתתיו ָּל ֶכם ַע ַ
י־ה ָּ ֵ֥דם הוא ַב ֶנ ֵֶ֥פש י ַכ ָֽפר׃
ַעל־נַ פשת ֶיכִ֑ם ָֽכ ַ
ַ 12על־כן ָּא ַמרתי לב ָ֣ני יׂש ָּראל ָּכל־ ֶ ֵ֥נ ֶפש מ ֶכם לא־ ָ֣תא ַכל ָּ ִ֑דם ו ַהגר ַה ָּ ֵ֥גר
אכל ָּ ָֽדם׃
בתוכ ֶכם לא־ ֵ֥י ַ

ס

תוכם א ֶשר יָּ צוד ֵ֥ציד ַח ָּיה
ן־הגר ַה ָּגָ֣ר ב ָּ
13ואיש איש מב ָ֣ני יׂש ָּראל ומ ַ
ת־דמו וכ ָּסהו ֶב ָּע ָּ ָֽפר׃
שר י ָּאכִ֑ל ו ָּש ַפְך ֶא ָּ
או־עוף א ֶ ָ֣
ל־ב ָּׂשר
ָֽ 14כי־ ֶנָ֣ ֶפש ָּכל־ ָּב ָּׂשר ָּד ָ֣מו בנַ פשו הוא ָּוָֽא ַמר לבנָ֣י יׂש ָּראל ַ ֵ֥דם ָּכ ָּ
ל־ב ָּׂשר ָּד ָ֣מו הוא ָּכל־אכ ָּליו י ָּכ ָֽרת׃
ָ֣לא תאכִ֑לו ָ֣כי ֶנ ֶפש ָּכ ָּ
15ו ָּכל־נֶ ֶפש א ֶשר תא ַכל נב ָּלה וטר ָּפה ָּב ֶאז ָּרח ו ַב ִ֑גר וכ ֶבס בגָּ ָּדיו ו ָּר ַ ֵ֥חץ
ַב ַמים ו ָּט ֵ֥מא ַעד־ ָּה ֶע ֶרב ו ָּט ָֽהר׃
16ואם ָ֣לא י ַכבס וב ָּׂשרו ָ֣לא יר ָּ ִ֑חץ ונָּ ָּׂשא עונָֽ ו׃

פ

1 18וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2דבר ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם אני יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ׂשה
3כ ַמעׂשה ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים א ֶ ֵ֥שר י ַשב ֶתם־ ָּבּה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו וכ ַמע ָ֣
שר אני מביא ֶאת ֶ ֵ֥כם ָּש ָּמה ָ֣לא ַתעׂשו ובחקת ֶיהם ֵ֥לא
ֶ ָֽא ֶרץ־כנַ ַען א ֶ ָ֣
ת ָֽלכו׃
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ֶ 4את־מש ָּפ ַטי ַתעׂשו ו ֶאת־חק ַ ֵ֥תי תשמרו ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ָּב ֶ ִ֑הם אני יהָּ ֵ֥וה
ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
5וש ַמר ֶתם ֶאת־חק ַתי ו ֶאת־מש ָּפ ַטי א ֶשר יַ ע ֶ ֵׂ֥שה א ָּתם ָּה ָּא ָּדם וָּ ַ ָ֣חי ָּב ֶ ִ֑הם
הוָֽה׃
אני י ָּ

ס

ֵ֥ 6איש איש ֶאל־ ָּכל־ש ָ֣אר ב ָּׂשרו ֵ֥לא תקרבו לגַ לָ֣ ות ֶערָּ ִ֑וה אני יהָּ ָֽוה׃
ֶ 7ערַ ֵ֥ות ָּאביך ו ֶערַ ֵ֥ות אמך ָ֣לא תגַ ִ֑לה אמךָ֣ הוא ֵ֥לא תגַ ֶלה ֶערוָּ ָּ ָֽתּה׃
ֶ 8ערַ ֵ֥ות ָֽא ֶשת־ ָּאביך ָ֣לא תגַ ִ֑לה ֶערַ ֵ֥ות ָּאביך ָֽהוא׃

ס
ס

ס

ֶ 9ערוַ ת א ָֽחותך ַבת־ ָּאביך ָ֣או ַבת־א ֶמך מו ֶ ָ֣ל ֶדת ַבית או מו ֶ ָ֣ל ֶדת ִ֑חוץ
ֵ֥לא תגַ ֶלה ֶערוָּ ָּ ָֽתן׃

ס

ֶ 11ערַות ַבת־בנך ָ֣או ַ ָֽבת־בתך ֵ֥לא תגַ ֶלה ֶערוָּ ָּ ִ֑תן ֵ֥כי ֶערוָּ תך ָֽהנָּ ה׃

ס

מול ֶָ֣דת ָּאביך אחותך ִ֑הוא ֵ֥לא תגַ ֶלה ֶערוָּ ָּ ָֽתּה׃
ֶ 11ערוַ ת ַבת־א ֶשת ָּאביך ֶ
ס

ֶ 12ערַ ֵ֥ות אחות־ ָּאביך ָ֣לא תגַ ִ֑לה ש ֵ֥אר ָּאביך ָֽהוא׃

ס

ֶ 13ערַ ֵ֥ות א ָֽחות־אמך ָ֣לא תגַ ִ֑לה ָֽכי־ש ֵ֥אר אמך ָֽהוא׃

ס

ֶ 14ערַ ֵ֥ות א ָֽחי־ ָּאביך ָ֣לא תגַ ִ֑לה ֶאל־אשתו ָ֣לא תק ָּרב ד ָּ ָֽדתך ָֽהוא׃
ֶ 15ערַ ֵ֥ות ַכ ָּ ָֽלתך ָ֣לא תגַ ִ֑לה א ֶשת בנך הוא ֵ֥לא תגַ ֶלה ֶערוָּ ָּ ָֽתּה׃
ֶ 16ערַ ֵ֥ות ָֽא ֶשת־ ָּאחיך ָ֣לא תגַ ִ֑לה ֶערַ ֵ֥ות ָּאחיך ָֽהוא׃

ס

ס

ס

ֶ 17ערַ ֵ֥ות א ָּשה וב ָּתּה ָ֣לא תגַ ִ֑לה ֶ ָֽאת־ ַבת־ב ִ֞ ָּנּה ו ֶאת־ ַבת־ב ָּתּה לא ת ַקח
לגַ לָ֣ ות ֶערוָּ ָּתּה ַשא ָּ ֵ֥רה הנָּ ה ז ָּ ֵ֥מה ָֽהוא׃
18וא ָּ ֵ֥שה ֶאל־אח ָּתּה ָ֣לא ת ָּ ִ֑קח לצרר לגַ לות ֶערוָּ ָּתּה ָּע ֶלי ָּה ב ַח ֶ ָֽיי ָּה׃
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19ו ֶאל־א ָּשה בנ ַ ָ֣דת טמ ָּא ָּ ִ֑תּה ָ֣לא תק ַרב לגַ לות ֶערוָּ ָּ ָֽתּה׃
21ו ֶאל־א ֶשת ע ָֽמיתך לא־ת ֵ֥תן ש ָּכבתך ל ָּ ִ֑זַֽ ַרע ל ָּטמ ָּאה־ ָּ ָֽבּה׃
ֹלהיך אנֵ֥י
ת־שם ֱא ֶ
21ו ָֽמזַ רעךֵ֥ לא־תתן ל ַהע ָ֣ביר ַל ִ֑מ ֶלְך ולא ת ַחלל ֶא ֵ֥
הוָֽה׃
י ָּ
22ו ֶאת־זָּ ָּכר ֵ֥לא תש ַכב משכ ָ֣בי א ָּ ִ֑שה תוע ָּבה ָֽהוא׃
23וב ָּכל־בה ָּמה לא־ת ֵ֥תן ש ָּכבתך ל ָּטמ ָּאה־ ָּ ִ֑בּה וא ָּשה ָֽלא־ ַתע ִ֞מד לפני
בה ָּמה לרב ָּעּה ֶ ֵ֥ת ֶבל ָֽהוא׃
ַ 24אל־ ָֽת ַטמאו ב ָּכל־ ִ֑א ֶלה כי ב ָּכל־א ֶלה נטמ ָ֣או ַהגוים א ֶשר־א ֵ֥ני מ ַשל ַח
מפני ֶ ָֽכם׃
25וַ תט ָּ ָ֣מא ָּה ָּא ֶרץ וָּ ֶאפ ֵ֥קד עו ָּנּה ָּע ֶ ִ֑לי ָּה וַ ָּתָ ֵ֥קא ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־יש ֶ ָֽבי ָּה׃
26וש ַמר ֶ ָ֣תם ַא ֶתם ֶאת־חק ַתי ו ֶאת־מש ָּפ ַטי ו ָ֣לא ַתעׂשו מ ֵ֥כל ַהתועבת
ָּה ִ֑א ֶלה ָּ ָֽה ֶאז ָּרח ו ַהגר ַה ָּגֵ֥ר בתוכ ֶ ָֽכם׃
שר לפנ ֶיכִ֑ם וַ תט ָּמא
י־ה ָּא ֶרץ א ֶ ָ֣
ֵ֚ 27כי ֶאת־ ָּכל־ ַהתוע ָ֣בת ָּהאל ָּע ֵׂ֥שו ַאנ ָֽש ָּ
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־הגוי
28ו ָֽלא־ ָּתָקיא ָּה ָּא ֶרץ ֶאת ֶכם ב ַ ָֽט ַמא ֶכם א ָּ ִ֑תּה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּק ָּאה ֶא ַ
יכם׃
א ֶ ֵ֥שר לפנ ֶ ָֽ
שר יַ ע ֶׂשה מ ֵ֥כל ַהתועבות ָּה ִ֑א ֶלה ונכרתו ַהנ ָּפ ֵ֥שות ָּהעׂשת
ֵ֚ 29כי ָּכל־א ֶ ָ֣
מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמם׃
שר נַ ע ָׂ֣שו
31וש ַמר ֶ ָ֣תם ֶאת־מש ַמרתי לבלתי עׂשות מחקות ַה ָֽתועבת א ֶ ָ֣
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
לפני ֶכם ו ֵ֥לא ָֽת ַטמאו ָּב ֶ ִ֑הם אני י ָּ
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1 19וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־ ָּכל־ע ַדת בני־יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ֵ֥ת אל ֶהם קד ָ֣שים תהיִ֑ ו ָ֣כי ָּקדוש
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
אני י ָּ
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ת־שבת ַתי תש ִ֑מרו אני י ָּ
ָ֣ 3איש אמו ו ָּאביו ת ָּיראו ו ֶא ַ
ַ 4אל־תפנו ֶאל־ ָּ ָ֣ה ֱאלילים ָֽואֹלהי ַמס ָּכה ֵ֥לא ַתעׂשו ָּל ֶ ִ֑כם אני יהָּ ֵ֥וה
ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
5וכי תזבחו ֶ ֵ֥ז ַבח ש ָּלמים ַליהָּ ִ֑וה ָֽלרצנ ֶכם תז ָּב ָֽחהו׃
6ביום זבח ֶכם י ָּאכל ו ָֽמ ָּמ ֳח ָּ ִ֑רת ו ַהנו ָּתר ַעד־יָ֣ ום ַהשלישי ָּבאש י ָּש ָֽרף׃
ישי פגֵ֥ ול הוא ֵ֥לא י ָּר ֶ ָֽצה׃
7ואם ה ָּא ֵ֥כל י ָּאכל ַביָ֣ ום ַהשל ִ֑
הוה חלִ֑ל ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא
ת־ק ֶדש י ָּ
י־א ֵ֥
8ו ָֽאכ ָּליו עונָ֣ ו י ָּשא ָֽכ ֶ
יה׃
מ ַע ֶ ָֽמ ָּ
9וָֽ בקצר ֶכם ֶאת־ק ָ֣ציר ַארצ ֶכם לא ת ַכ ֶלה פ ַ ֵ֥את ָּׂשדך לק ִ֑צר ו ֶ ֵ֥ל ֶקט
ק ָֽצירך ֵ֥לא ת ַל ָֽקט׃
11ו ַכרמך ָ֣לא תעולל ו ֶ ֵ֥פ ֶרט ַכרמך ָ֣לא ת ַל ִ֑קט ֶ ָֽל ָּעני ו ַלגר ַתע ָ֣זב א ָּתם
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
אני י ָּ ֵ֥
11לא תג ִ֑נבו ולא־ת ַכח ֵ֥שו ו ָֽלא־ת ַשקרו ֵ֥איש ַבעמי ָֽתו׃
הוָֽה׃
ֹלהיך אנֵ֥י י ָּ
ת־שם ֱא ֶ
12ו ָֽלא־ת ָּשב ֵ֥עו בשמי ַל ָּ ִ֑ש ֶקר וח ַלל ָּת ֶא ֵ֥
־ת ִ֞לין פע ַ ֵ֥לת ָּׂשכיר אתך
ָֽ 13לא־ ַתע ֵ֥שק ֶאת־ ָֽרעך ו ָ֣לא תג ִ֑זל ָֽלא ָּ
ד־ב ֶקר׃
ַע ָֽ
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14לא־ת ַק ָ֣לל חרש ולפ ָ֣ני עור ֵ֥לא תתן מכ ִ֑של ויָּ ֵ֥רא ָּת מ ֱאֹל ֶהיך אנֵ֥י
הוָֽה׃
י ָּ
י־דל ו ֵ֥לא ֶתה ַדר פנָ֣י גָּ ִ֑דול
15לא־ ַתע ֵׂ֥שו ָּעוֶ ל ַבמש ָּפט לא־ת ָּ ָ֣שא פנ ָּ
יתך׃
ב ֶצ ֶדק תש ֵ֥פט עמ ֶ ָֽ
הוָֽה׃
ל־דם ר ֶעִ֑ך אני י ָּ
16לא־תלְך ָּרכיל ב ַע ֶמיך ֵ֥לא ַתעמד ַע ַ ָ֣
ָֽ 17לא־תׂש ָּ ֵ֥נא ֶאת־ ָּאחיך בל ָּב ֶ ִ֑בך הוכ ַח תוכי ַח ֶאת־עמי ֶתך ולא־ת ָּ ֵ֥שא
ָּע ָּליו ָֽחטא׃
הוָֽה׃
ָֽ 18לא־תקם ו ָֽלא־תטר ֶאת־בנָ֣י ַע ֶמך ו ָּ ָֽא ַהב ָּ ֵ֥ת לרעך ָּכ ִ֑מוך אני י ָּ
א־תר ָ֣ב ַיע כל ַאים ָּׂשדך לא־תז ַ ָ֣רע
ָֽ ֶ 19את־חק ַתי תשמרו ב ֶהמתך ל ַ
כל ָּ ִ֑אים ֶובגֶ ד כל ַאים ַ ָֽש ַעטנז ֵ֥לא יַ ע ֶלה ָּע ֶ ָֽליך׃

פ

21ואיש ָֽכי־יש ַכב ֶאת־א ָּשה שכ ַבת־זֶ ַרע והוא שפ ָּחה נֶ ֱח ֶ ָ֣ר ֶפת לאיש
ן־לִּ֑ה בק ֶרת תה ֶיה ֵ֥לא יומתו
ו ָּהפדה ָ֣לא נפ ָּד ָּתה ֵ֥או חפ ָּשה ָ֣לא נ ַת ָּ
י־לא ח ָּ ָֽפ ָּשה׃
כ ֵ֥
21והביא ֶאת־א ָּשמו ַ ָֽליהוָּ ה ֶאל־ ֶפ ַתח ָ֣א ֶהל מו ִ֑עד איל ָּא ָּ ָֽשם׃
שר ָּח ָּ ִ֑טא
22וכ ֶפר ָּע ָּליו ַהכהן באיל ָּ ָֽה ָּא ָּשם לפ ָ֣ני יהוָּ ה ַעל־ ַח ָּטאתו א ֶ ָ֣
ונס ַ ָ֣לח לו מ ַח ָּטאתו א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּ ָֽטא׃

פ

23וכי־ ָּת ָ֣באו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ ונ ַטע ֶתם ָּכל־עָ֣ץ ַמא ָּכל וַ ע ַרל ֶ ֵ֥תם ָּער ָּלתו
ֶאת־פריִ֑ ו ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶכם ערלים ֵ֥לא י ָּא ָֽכל׃
יהוָֽה׃
24ו ַב ָּשנָּ ה ָּהרביעת יה ֶיה ָּכל־פריִ֑ ו ֵ֥ק ֶדש הלולים ַל ָּ
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25ו ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהחמישת ָֽתאכלו ֶאת־פריו להו ֵ֥סיף ָּל ֶכם תבו ָּא ִ֑תו אני יהָּ ֵ֥וה
ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ל־ה ָּ ִ֑דם ֵ֥לא תנַ חשו ו ֵ֥לא תעונָֽנו׃
ֵ֥ 26לא תאכלו ַע ַ
ָ֣ 27לא ַתקפו פ ַאת ראש ֶכִ֑ם ו ָ֣לא ַתשחית את פ ַ ֵ֥את ז ָּק ֶנַָֽֽך׃
ׂש ֶרט ָּלנֶ ֶפש לא תתנו בב ַׂשר ֶכם וכ ָ֣ת ֶבת ַ ָֽקע ַקע ֵ֥לא תתנו ָּב ֶכִ֑ם אני
28ו ֶ ָ֣
הוָֽה׃
י ָּ
ַ 29אל־ת ַח ֵ֥לל ֶ ָֽאת־בתך ל ַהזנו ָּ ִ֑תּה ולא־תז ֶ ָ֣נה ָּה ָּא ֶרץ ו ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּא ֶרץ ז ָּ ָֽמה׃
ֶ 31את־ ַשבת ַ ָ֣תי תשמרו ומק ָּדשי תי ָּ ִ֑ראו אני יהָּ ָֽוה׃
ַ 31אל־תפנו ֶאל־ ָּהאבת ו ֶאל־ ַהידענים ַאל־ת ַבקשו ל ָּטמ ָּ ָ֣אה ָּב ֶ ִ֑הם אני
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
י ָּ ֵ֥
32מפני ׂשי ָּבה ָּתקום ו ָּה ַדר ָּת פנָ֣י זָּ ָ ִ֑קן ויָּ ֵ֥רא ָּת מ ֱאֹל ֶהיך א ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

פ

33ו ָֽכי־יָּ גור אתך גר ב ַארצ ֶכִ֑ם ֵ֥לא תונו א ָֽתו׃
34כ ֶאז ָּ ָ֣רח מ ֶכם יהיֶ ה ָּל ֶכם ַה ָ֣גר׀ ַה ָּ ָ֣גר את ֶכם ו ָּא ַהב ָּ ֵ֥ת לו ָּכמוך ָֽכי־ג ֵ֥רים
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
ֱהיי ֶתם ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים אני י ָּ ֵ֥
35לא־ ַתע ֵׂ֥שו ָּעוֶ ל ַבמש ָּ ִ֑פט ַבמ ָּדה ַבמשָ ָּקל ו ַבמׂשו ָּ ָֽרה׃
הוָ֣ה
יפת ֶצ ֶדק ו ֵ֥הין ֶצ ֶדק יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם אני י ָּ
36מאזני ֶ ָ֣צ ֶדק ַאבני־ ֶצ ֶדק ֵ֥א ַ
ר־הוצאתי ֶאת ֶכם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ֵ֥
יכם א ֶש
ֱא ָֹֽלה ֶ
37וש ַמר ֶתם ֶאת־ ָּכל־חק ַתי ו ֶאת־ ָּכל־מש ָּפ ַטי וַ עׂשי ֶתם א ָּ ִ֑תם אני יהָּ ָֽוה׃
פ

1 20וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ן־הגָ֣ר׀ ַה ָּגָ֣ר
2ו ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל תא ַמר ָ֣איש איש מבני יׂש ָּראל ומ ַ
יומת ַ ֵ֥עם ָּה ָּא ֶרץ ירג ֵ֥מהו ָּב ָּ ָֽא ֶבן׃
ביׂש ָּראל א ֶשר יתן מזַ רעו ַלמ ֶלְך ָ֣מות ָּ ִ֑
3וַ א ִ֞ני ֶאתן ֶאת־ ָּפנַ י ָּב ָ֣איש ַההוא והכ ַר ֵ֥תי אתו מ ֶ ָ֣ק ֶרב ַע ִ֑מו כי מזַ רעו
ת־שם ָּקד ָֽשי׃
נָּ ַ ָ֣תן ַלמ ֶלְך ל ַמ ַען ַטמא ֶאת־מק ָּדשי ול ַחלל ֶא ֵ֥
4ואם ַהע ָ֣לם יַ עלי ָֽמו ַעם ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ ָֽעיני ֶהם מן־ ָּה ָ֣איש ַההוא בת ֵ֥תו
מזַ רעו ַל ִ֑מ ֶלְך לבלתי ָּה ֵ֥מית א ָֽתו׃
5ו ַׂשמתי אני ֶאת־ ָּפ ַני ָּב ֵ֥איש ַההוא ובמש ַפח ִ֑תו והכ ַרתי אתו ו ָ֣את׀
ָּכל־ ַהז ָ֣נים ַאח ָּריו לזנות ַאח ֵ֥רי ַהמ ֶלְך מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמם׃
6ו ַהנֶ ֶפש א ֶשר תפ ֶנה ֶאל־ ָּ ָֽהאבת ו ֶאל־ ַהידענים לזנות ַאחרי ֶ ִ֑הם ונָּ ַתתי
ֶאת־ ָּפנַ י ַב ֶנָ֣ ֶפש ַההוא והכ ַר ֵ֥תי אתו מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָֽמו׃
יכם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
7והת ַקדש ֶתם והי ֶיתם קד ִ֑שים כי אנֵ֥י י ָּ
הוה מ ַקדש ֶ ָֽכם׃
8וש ַמר ֶתם ֶאת־חק ַתי וַ עׂש ֶיתם א ָּ ִ֑תם אנֵ֥י י ָּ
ָֽ 9כי־ ָ֣איש איש א ֶשר י ַקלל ֶאת־ ָּאביו ו ֶאת־אמו ָ֣מות יו ָּ ִ֑מת ָּאביו ואמו
קלל ָּד ָּ ֵ֥מיו ָֽבו׃
ת־א ֶשת רעִ֑הו
11ואיש א ֶשר ינ ַאף ֶאת־ ָ֣א ֶשת איש א ֶ ֵ֥שר ינ ַאף ֶא ָ֣
ות־יומת ַהנאף ו ַהנ ָּ ָֽא ֶפת׃
ַ ֵ֥
ָֽמ
11ואיש א ֶשר יש ַכב ֶאת־ ָ֣א ֶשת ָּאביו ֶערַ ֵ֥ות ָּאביו ג ָּ ִ֑לה ָֽמות־יומ ֵ֥תו
יהם ָּ ָֽבם׃
שנ ֶיהם דמ ֶ ֵ֥
12ואיש א ֶשר יש ַכב ֶאת־ ַכ ָּלתו ֵ֥מות יומתו שני ֶ ִ֑הם ֶ ֵ֥ת ֶבל ָּעׂשו דמי ֶ ֵ֥הם
ָּ ָֽבם׃
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13ואיש א ֶשר יש ַכב ֶאת־זָּ ָּכר משכ ָ֣בי א ָּשה תוע ָּ ֵ֥בה ָּעׂשו שני ֶ ִ֑הם ֵ֥מות
יהם ָּ ָֽבם׃
יומתו דמ ֶ ֵ֥
ָּ
14ואיש א ֶשר י ַקח ֶאת־א ָּשה ו ֶאת־א ָּמּה ז ָּ ָ֣מה ִ֑הוא ָּב ִ֞אש יׂשרפו אתו
ו ֶאת ֶהן ולא־תה ֶ ֵ֥יה ז ָּמה בתוכ ֶ ָֽכם׃
15ואיש א ֶשר יתן ש ָּכבתו בבה ָּמה ָ֣מות יו ָּ ִ֑מת ו ֶאת־ ַהבה ָּמה ַתה ָֽרגו׃
ת־הא ָּשה
16וא ָּשה א ֶשר תק ַרב ֶאל־ ָּכל־בה ָּמה לרב ָּ ָ֣עה א ָּתּה ו ָּה ַרג ָּ ֵ֥ת ֶא ָּ
יהם ָּ ָֽבם׃
יומתו דמ ֶ ֵ֥
ת־הבה ָּ ִ֑מה ֵ֥מות ָּ
ו ֶא ַ
17ו ָ֣איש א ֶשר־י ַ ָ֣קח ֶאת־אחתו ַבת־ ָּא ָ֣ביו ָ֣או ַבת־אמו ו ָּר ָּאה ֶאת־ ֶערוָּ ָּתּה
ו ָֽהיא־תר ֶאה ֶאת־ ֶערוָּ תו ֶ ָ֣ח ֶסד הוא ונכרתו לעיני ב ָ֣ני ַע ָּ ִ֑מם ֶערַות
אחתו ג ָּלה עונֵ֥ ו י ָּ ָֽשא׃
18ואיש א ֶשר־יש ַכב ֶאת־א ָּשה ָּדוָּ ה וג ָּלה ֶאת־ ֶערוָּ ָּתּה ֶאת־מק ָּ ָ֣רּה
יה ונכר ֵ֥תו שנ ֶיהם מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמם׃
ֶ ָֽה ֱע ָּרה והיא גל ָּתה ֶאת־מ ָ֣קור ָּד ֶ ִ֑מ ָּ
19ו ֶערוַ ת אחות אמך וַ א ֵ֥חות ָּאביך ָ֣לא תגַ לִ֑ה כי ֶאת־שארו ֶה ֱע ָּרה
ע ָּונֵ֥ם י ָּ ָֽשאו׃
21ואיש א ֶשר יש ַכב ֶאת־ ָ֣ד ָּדתו ֶערַ ֵ֥ות דדו ג ָּ ִ֑לה ֶחט ָּ ֵ֥אם י ָּשאו ער ֵ֥ירים
יָּ ָֽמתו׃
21ואיש א ֶ ֵ֥שר י ַקח ֶאת־ ֵ֥א ֶשת ָּאחיו נ ָּ ָ֣דה ִ֑הוא ֶערַוֵ֥ת ָּאחיו ג ָּלה ער ֵ֥ירים
יהיָֽ ו׃
22וש ַמר ֶתם ֶאת־ ָּכל־חק ַתי ו ֶאת־ ָּכל־מש ָּפ ַטי וַ עׂשי ֶתם א ָּ ִ֑תם ולא־ ָּתָקיא
ֶאת ֶכם ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר אני מ ֵ֥ביא ֶאת ֶכם ָּש ָּמה ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת ָּ ָֽבּה׃
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ת־כל־א ֶלה
23ולא ָֽתלכו בח ָ֣קת ַהגוי א ֶשר־אנֵ֥י מ ַשל ַח מפנ ֶיכִ֑ם כי ֶא ָּ
ָּעׂשו וָּ ָּאָקץ ָּ ָֽבם׃
24וָּ א ַ ָ֣מר ָּל ֶכם ַא ֶתם ָֽתיר ָ֣שו ֶאת־ ַאד ָּמ ָּתם וַ א ִ֞ני ֶאת ֶננָּ ה ָּל ֶכם ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת
א ָּתּה ֶא ֶרץ זָּ ַ ֵ֥בת ָּח ָּלב וד ָּ ִ֑בש אני יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם א ֶשר־הב ַ ֵ֥דלתי ֶאת ֶכם
מן־ ָּ ָֽה ַע ָֽמים׃
25והב ַדל ִֶ֞תם ָֽבין־ ַהבה ָּמה ַהטה ָּרה ַלטמ ָּאה ובין־ ָּה ֵ֥עוף ַה ָּטמא ַל ָּט ִ֑הר
שר תר ָ֣מׂש
ו ָֽלא־ת ַשקצו ֶאת־נַ פ ָֽשתי ֶכם ַבבה ָּ ָ֣מה ו ָּבעוף ובכל א ֶ ָ֣
ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶשר־הב ַ ֵ֥דלתי ָּל ֶכם ל ַט ָֽמא׃
הוִ֑ה וָּ ַאב ֵ֥דל ֶאת ֶכם מן־ ָּ ָֽה ַעמים
26והיי ֶתם לי קדשים ֵ֥כי ָּקדוש אנָ֣י י ָּ
להיֵ֥ ות ָֽלי׃
יומתו ָּב ֶא ֶבן ירג ֵ֥מו
27ו ָ֣איש ָֽאו־א ָּשה כי־יהיֶ ה ָּב ֶ ֵ֥הם אוב ֵ֥או ידעני ָ֣מות ָּ ִ֑
יהם ָּ ָֽבם׃
א ָּתם דמ ֶ ֵ֥

פ

1 21וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ֱא ֵ֥מר ֶאל־ ַהכהנים ב ָ֣ני ַאה ִ֑רן ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת
אל ֶהם ל ֶ ֵ֥נ ֶפש ָֽלא־י ַט ָּמא ב ַע ָּ ָֽמיו׃
ֵ֚ 2כי אם־לשארו ַה ָּקרב א ָּ ִ֑ליו לא ָ֣מו ול ָּאביו ולבנֵ֥ ו ולבתו ול ָּא ָֽחיו׃
3ו ַלאחתו ַהבתו ָּלה ַהקרו ָּ ָ֣בה א ָּליו א ֶ ֵ֥שר ָֽלא־ ָּהי ָּתה ל ִ֑איש ָּלּה י ַט ָּ ָֽמא׃
ֵ֥ 4לא י ַט ָּמא ַ ָ֣ב ַעל ב ַע ָּ ִ֑מיו לה ַח ָֽלו׃
אשם ופ ַ ֵ֥את ז ָּק ָּנם ָ֣לא יגַ לִ֑חו ובב ָּׂש ָּרם ֵ֥לא
ָֽ 5לא־יקרחה ָּקר ָּחה בר ָּ
יׂשרטו ָּׂש ָּ ָֽר ֶטת׃
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6קדשים יהיו לאֹלָ֣ הי ֶהם ו ָ֣לא י ַחללו שם ֱאֹלהי ֶ ִ֑הם כי ֶאת־אשי יהוָּ ה
ֶל ֶחם ֱאֹלהי ֶהם ֵ֥הם ַמקריבם ו ָּ ֵ֥היו ָֽק ֶדש׃
י־ק ֵ֥דש
ישּה ָ֣לא י ָּ ִ֑קחו ָֽכ ָּ
רושה מא ָּ
7א ָּשה ז ָּנה וַ ח ָּל ָּלה ָ֣לא י ָּקחו וא ָּשה ג ָּ ֵ֥
אֹלהיו׃
הוא ל ָּ ָֽ
ה־לְך ָ֣כי ָּקדוש
ֹלהיך ָ֣הוא ַמק ִ֑ריב ָּקדש יָֽהיֶ ָּ
ת־ל ֵֶ֥חם ֱא ֶ
י־א ֶ
8וק ַדשתו ָֽכ ֶ
הוה מ ַקדש ֶ ָֽכם׃
אנֵ֥י י ָּ
יה ָ֣היא מ ַח ֶל ֶלת ָּבאש ת ָּש ָֽרף׃
9ו ַבת ָ֣איש כהן ֵ֥כי תחל לזנִ֑ ות ֶאת־ ָּאב ָּ
ס

11ו ַהכהן ַהגָּ דול מ ֶא ָּחיו ָֽא ֶשר־יו ַ ֵ֥צק ַעל־רא ָ֣שו׀ ֶש ֶמן ַהמש ָּחה ומ ָ֣לא
־הבגָּ ִ֑דים ֶאת־ראשו ָ֣לא יפ ָּרע ובגָּ ָּדיו ֵ֥לא יפ ָֽרם׃
ֶאת־יָּ דו ללבש ֶאת ַ
11ו ַעל ָּכל־נַ פ ֵ֥שת מת ָ֣לא ִ֑יָּבא ל ָּא ֵ֥ביו ולאמו ֵ֥לא י ַט ָּ ָֽמא׃
ש ֶמן
12ומן־ ַהמק ָּדש ָ֣לא יצא ו ָ֣לא י ַחלל את מק ַ ָ֣דש ֱאֹל ָּ ִ֑היו כי נזֶ ר ֶ ָ֣
הוה׃
מש ַחת ֱאֹל ָּהיו ָּע ָּליו א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
13והוא א ָּ ֵ֥שה בבתו ֶלי ָּה י ָּ ָֽקח׃
תולה
ַ 14אל ָּמ ָּנה וגרו ָּשה וַ ח ָּל ָּ ָ֣לה זנָּ ה ֶאת־א ֶלה ָ֣לא י ָּ ִ֑קח כי אם־ב ָּ ֵ֥
מ ַע ָּמיו י ַ ֵ֥קח א ָּ ָֽשה׃
הוה מ ַקד ָֽשו׃
15ו ָֽלא־י ַח ֵ֥לל זַ רעו ב ַע ָּ ִ֑מיו כי אנֵ֥י י ָּ

פ

16וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 17ד ֵ֥בר ֶ ָֽאל־ ַאהרן לא ִ֑מר ָ֣איש ָֽמזַ רע ִ֞ך לדר ָּתם א ֶשר יהיֶ ֵ֥ה בו מום ָ֣לא
ֹלהיו׃
יק ַרב ל ַהקריב ֶל ֵֶ֥חם ֱא ָּ ָֽ
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ר־בו מום ָ֣לא יק ָּ ִ֑רב איש עור ָ֣או פס ַח ֵ֥או ָּחרם ֵ֥או
ֵ֥ 18כי ָּכל־איש א ֶש ֵ֥
ָּׂש ָֽר ַוע׃
ש ֶבר ָּ ִ֑רגֶ ל או ֶ ֵ֥ש ֶבר יָּ ָֽ ד׃
ָ֣ 19או איש א ֶשר־יה ֶ ֵ֥יה בו ֶ ָ֣
ָֽ 21או־ג ָ֣בן או־ ַדק או ת ַב ָ֣לל בעינִ֑ ו או גָּ ָּרב ָ֣או יַ ֶל ֶפת או מ ֵ֥ר ַוח ָּ ָֽא ֶשְך׃
שי
ָּ 21כל־ ִ֞איש א ֶשר־ ָ֣בו מום מזֶ ַרע ַאה ָ֣רן ַהכהן ָ֣לא יגַ ש ל ַהקריב ֶאת־א ָ֣
ֹלהיו ֵ֥לא י ַגש ל ַהק ָֽריב׃
הוִ֑ה ָ֣מום בו ֵ֚את ֶל ֶָ֣חם ֱא ָּ
י ָּ
אכל׃
ן־ה ֳק ָּדשים י ָֽ
ֹלהיו מ ָּקדשי ַה ֳק ָּד ִ֑שים ומ ַ
ֶ 22ל ֶָ֣חם ֱא ָּ
ָ֣ ַ 23אְך ֶאל־ ַה ָּפר ֶכת ָ֣לא יָּ בא ו ֶאל־ ַהמזב ַח ֵ֥לא י ַגש ָֽכי־ ָ֣מום ִ֑בו ולא י ַחלל
הוה מ ַקד ָּ ָֽשם׃
ֶאת־מק ָּד ַשי כי אנֵ֥י י ָּ
24וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּב ָּ ִ֑ניו ו ֶ ָֽאל־ ָּכל־בני יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 22וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
שי ב ָֽני־יׂש ָּראל ו ֵ֥לא י ַחללו
ַ 2דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּבנָּ יו וי ָּנַָֽֽזרו מ ָּקד ָ֣
הוה׃
שם ָּקד ִ֑שי א ֶשר הם ַמקדשים לי א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
ֶאת־ ָ֣
ֱ 3א ָ֣מר אל ֶהם לדרתי ֶכם ָּכל־ ָ֣איש׀ א ֶשר־יק ַ ָ֣רב מ ָּכל־זַ רע ֶכם
ל־ה ֳק ָּדשים א ֶשר יַ קדישו בנָֽי־יׂש ָּראל ַ ָֽליהוָּ ה וטמ ָּאתו ָּע ָּלִ֑יו
ֶא ַ
הוָֽה׃
ונכר ִָּ֞תה ַה ֶנ ֶפש ַההוא מל ָּפ ַני אנֵ֥י י ָּ
אכל ַעד
ָ֣ 4איש ִ֞איש מ ֶ ָ֣זַֽ ַרע ַאהרן והוא ָּצר ַוע ָ֣או זָּ ב ַב ֳק ָּדשים ָ֣לא י ַ
שר יט ָּ ִ֑הר ו ַהנג ַע ב ָּכל־טמא־נֶ ֶפש ָ֣או איש א ֶשר־ת ֵ֥צא מ ֶמנו
א ֶ ָ֣
ת־ז ַַָֽֽרע׃
שכ ַב ָּ
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שר
שר יט ָּמא־לִ֑ ו או ב ָּא ָּדם א ֶ ָ֣
שר יגַ ע ב ָּכל־ ֶש ֶרץ א ֶ ָ֣
5או־איש א ֶ ָ֣
יט ָּמא־לו לכל טמ ָּא ָֽתו׃
שר תגַ ע־בו ו ָּטמ ָּאה ַעד־ ָּה ָּ ִ֑ע ֶרב ולא יא ַכל מן־ ַה ֳק ָּדשים כי
ֵ֚ ֶ 6נ ֶפש א ֶ ָ֣
ם־ר ַ ֵ֥חץ ב ָּׂשרו ַב ָּ ָֽמים׃
א ָּ
7ו ָּ ֵ֥בא ַה ֶש ֶמש ו ָּט ִ֑הר ו ַא ַחר יא ַ ָ֣כל מן־ ַה ֳק ָּדשים ֵ֥כי ַלחמו ָֽהוא׃
הוָֽה׃
ה־בּה אני י ָּ
8נב ָּלה וטר ָּפה ֵ֥לא יא ַכל ל ָּטמ ָּא ָּ ִ֑
9ו ָּשמ ָ֣רו ֶאת־מש ַמרתי ו ָֽלא־יׂשאו ָּע ָּליו חטא ו ֵ֥מתו בו ָ֣כי י ַחל ִ֑להו א ֵ֥ני
יהָּוה מ ַקד ָּ ָֽשם׃
11ו ָּכל־ ָּזר לא־ ָ֣יא ַכל ִ֑ק ֶדש תו ַ ֵ֥שב כהן ו ָּׂשכיר לא־ ֵ֥יא ַכל ָֽק ֶדש׃
11וכהן ָֽכי־יק ֶ ֵ֥נה נֶ ֶפש קנַיַָֽ֣ן ַכספו הוא ָ֣יא ַכל ִ֑בו וי ָ֣ליד ביתו הם יאכלֵ֥ ו
ב ַלח ָֽמו׃
12ו ַבת־כהן ֵ֥כי תהיֶ ה ל ָ֣איש ָּ ִ֑זר הוא בתרו ַ ֵ֥מת ַה ֳק ָּדשים ֵ֥לא תא ָֽכל׃
13ו ַבת־כהן כי תהיֶ ה ַאל ָּמ ָּ ָ֣נה וגרו ָּשה וזֶ ַרע ָ֣אין ָּלּה ו ָּש ִָּ֞בה ֶאל־בית
אכל ָֽבו׃
א־י ַ
ל־זר ל ֵ֥
יה תאכִ֑ל ו ָּכ ָּ
ָּאבי ָּה כנעו ֶרי ָּה מ ֶל ֵֶ֥חם ָּאב ָּ

ס

14ואיש ָֽכי־יא ַ ֵ֥כל ק ֶדש בשגָּ ָּ ִ֑גה ויָּ ַסף ח ָֽמשיתו ָּע ָּליו ונָּ ַ ֵ֥תן ַלכהן
־ה ָֽק ֶדש׃
ֶאת ַ
15ו ָ֣לא י ַחללו ֶאת־ ָּקדשי ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ֵ֥את א ֶשר־יָּ רימו ַליהָּ ָֽוה׃
16והשיאו או ָּתם עוָ֣ ן ַאש ָּמה ב ָּאכ ָּלם ֶאת־ ָּקדשי ֶ ִ֑הם כי א ֵ֥ני יהָּוה
מ ַקד ָּ ָֽשם׃

פ

17וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃

302

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ַ 18דבר ֶ ָֽאל־ ַאהרן ו ֶאל־ ָּבנָּ יו ו ֶאל ָּכל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּת אל ֶ ִ֑הם ָ֣איש
ן־הגָ֣ר ביׂש ָּראל א ֶשר יַ קריב ָּקר ָּבנו
איש מבית יׂש ָּראל ומ ַ
יהוה לע ָּ ָֽלה׃
בותם א ֶשר־יַ ק ֵ֥ריבו ַל ָּ
יהם ול ָּכל־נד ָּ
ל ָּכל־נדר ֶ
ָֽ 19לרצנ ֶ ִ֑כם ָּת ָ֣מים זָּ ָּכר ַב ָּב ָּקר ַבכ ָּׂשבים ו ָּ ָֽבע ָֽזים׃
י־לא ל ָּרצון יה ֶיֵ֥ה ָּל ֶ ָֽכם׃
21כל א ֶשר־ ֵ֥בו מום ָ֣לא ַתק ִ֑ריבו כ ֵ֥
21ואיש ָֽכי־יַ קריב ֶ ָֽז ַבח־ש ָּלמים ַליהוָּ ה ל ַפלא־נֶ ֶדר ָ֣או לנ ָּד ָּבה ַב ָּב ָָּקר ָ֣או
ה־בו׃
ַב ִ֑צאן ָּתמים יָֽהיֶ ה ל ָּרצון ָּכל־מום ֵ֥לא יהיֶ ָֽ
ַ 22עוֶ ֶרת או ָּשבור או־ ָּח ָ֣רוץ ָֽאו־יַ ֶב ֶלת או גָּ ָּרב ָ֣או יַ ֶל ֶפת לא־ ַתק ֵ֥ריבו
יהוה׃
ל־המזב ַח ַל ָּ ָֽ
יהוה וא ֶשה לא־תתנֵ֥ ו מ ֶהם ַע ַ
א ֶלה ַל ָּ ִ֑
ׂשה אתו ולנ ֶַֽדר ֵ֥לא י ָּר ֶ ָֽצה׃
23ו ֵ֥שור וָּ ֶׂשה ָּׂש ָ֣רו ַע ו ָּקלִ֑ וט נ ָּד ָּבה ַתע ֶ ָ֣
יהוִ֑ה וָֽ ב ַארצ ֶכם ֵ֥לא
24ו ָּמעוְך ו ָּכתות ונָּ ָ֣תוק ו ָּכרות ֵ֥לא ַתקריבו ַ ָֽל ָּ
ַתע ָֽׂשו׃
25ומיַ ָ֣ד ֶבן־נ ָּכר ֵ֥לא ַתקריבו ֶאת־ ֶ ֵ֥ל ֶחם ֱאֹלהי ֶכם מ ָּכל־ ִ֑א ֶלה ָ֣כי ָּמש ָּח ָּתם
ָּב ֶהם ָ֣מום ָּבם ֵ֥לא י ָּרצו ָּל ֶ ָֽכם׃

פ

26וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ָ֣ 27שור או־ ֶכ ֶׂשב או־עז ָ֣כי יוָּ לד ו ָּה ָּיה שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ַ ָ֣ת ַחת א ִ֑מו ומיום
יהוה׃
ַהשמיני וָּ ָּהל ָּאה י ָּר ֶצה ל ָּקר ַ ֵ֥בן א ֶשה ַל ָּ ָֽ
או־ׂשה א ָ֣תו ו ֶאת־בנו ֵ֥לא תשחטו ביֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
ֶ ִ֑
28ושור
29ו ָֽכי־תזב ֵ֥חו ֶ ָֽז ַבח־תו ָּדה ַליהָּ ִ֑וה ָֽלרצנ ֶכם תז ָּ ָֽבחו׃
הוָֽה׃
ד־ב ֶקר אני י ָּ
־תותירו מ ֶמנו ַע ִ֑
ֵ֥
ַ 31ביום ַההוא י ָּאכל ָֽלא
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הוָֽה׃
31וש ַמר ֶתם מצו ַתי וַ עׂשי ֶתם א ָּ ִ֑תם אני י ָּ
שם ָּקדשי ונק ַדשתי בתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל א ֵ֥ני יהָּוה
32ולא ת ַחללו ֶאת־ ָ֣
מ ַקדש ֶ ָֽכם׃
ַ 33המוציא ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים להיֵ֥ ות ָּל ֶכם לאֹל ִ֑הים אני יהָּ ָֽוה׃

פ

1 23וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם מוע ָ֣די יהוָּ ה א ֶשר־תקר ֵ֥או א ָּתם
מק ָּר ָ֣אי ִ֑ק ֶדש ֵ֥א ֶלה הם מוע ָּ ָֽדי׃
וביָ֣ ום ַהשביעי ַש ַבת ַש ָּבתון
אכה ַ
ׂשה מ ָּל ָּ
ש ֶשת יָּ מים ת ָּע ֶ ָ֣
ָ֣ 3
אכה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו ַש ָּ ֵ֥בת הוא ַ ָֽליהוָּ ה בכל
מק ָּרא־ק ֶדש ָּכל־מ ָּל ָּ
יכם׃
ָֽמושבת ֶ ָֽ

פ

ֵ֚ 4א ֶלה מוע ָ֣די יהוָּ ה מק ָּראי ִ֑ק ֶדש א ֶשר־תקר ֵ֥או א ָּתם במוע ָּ ָֽדם׃
יהוָֽה׃
ַ 5ב ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר ַלח ֶדש בָ֣ין ָּה ַער ָּ ִ֑בים ֶפ ַסח ַל ָּ
6ו ַבחמ ָּשה ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַל ָ֣ח ֶדש ַהזֶ ה ַ ֵ֥חג ַה ַמצות ַליהָּ ִ֑וה שב ַ ֵ֥עת יָּ מים
אכלו׃
ַמ ֵ֥צות ת ָֽ
ַ 7ביום ָּ ָֽהראשון מק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶ ִ֑כם ָּכל־מ ֶ ֵ֥לא ֶכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
יהוה שב ַעָ֣ת יָּ ִ֑מים ַביום ַהשביעי מק ָּרא־ק ֶדש
8והק ַרב ֶ ֵ֥תם א ֶשה ַל ָּ
ֵ֥אכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ָּכל־מ ֶל ֶ

פ

9וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ַ 11ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ָֽכי־ ָּת ָ֣באו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר אני
אשית קציר ֶכם
נ ָ֣תן ָּל ֶכם וק ַצר ֶתם ֶאת־קצי ָּ ִ֑רּה וַ הבא ֶ ֵ֥תם ֶאת־ע ֶמר ר ֵ֥
ל־הכ ָֽהן׃
ֶא ַ
11והניף ֶאת־ ָּהע ֶמר לפ ֵ֥ני יהָּוה ָֽלרצנ ֶ ִ֑כם ָֽמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַש ָּבת יני ֶפנו ַהכ ָֽהן׃
12וַ עׂשי ֶתם ביֵ֥ ום ה ָֽניפ ֶכם ֶאת־ ָּה ִ֑ע ֶמר ֶ ָ֣כ ֶבׂש ָּתמים ֶבן־שנָּ תו לע ָּלה
יהוה׃
ַל ָּ ָֽ
13ומנ ָּחתו שני ֶעׂשרנים ָ֣ס ֶלת בלו ָּ ֵ֥לה ַב ֶש ֶמן א ֶ ֵ֥שה ַליהָּוה ָ֣רי ַח ני ִ֑ח ַח
יעת ַה ָֽהין׃
ונסכה ַיַֽין רב ֵ֥
14ו ֶל ֶחם ו ָּקלי ו ַכר ֶמל ָ֣לא ָֽתאכלו ַעד־ ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ַ ֵ֚עד ה ָ֣ביא ֶכם
עולם לד ָ֣רתי ֶכם בכל מש ָֽבתי ֶ ָֽכם׃
־קר ַבן ֱאֹלהי ֶ ִ֑כם ח ַקת ָּ
ֶאת ָּ

ס

15וס ַפר ֶתם ָּל ֶכם מ ָּמ ֳח ַ ָ֣רת ַה ַש ָּבת מיום ה ָ֣ביא ֶכם ֶאת־ע ֶמר ַהתנו ָּ ִ֑פה
ֶ ֵ֥ש ַבע ַש ָּבתות תמי ֵ֥מת תה ֶ ָֽיינָּ ה׃
ָ֣ ַ 16עד ָֽמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַש ָּבת ַהשביעת תספרו חמ ָ֣שים יִ֑ ום והק ַרב ֶתם מנ ָּ ֵ֥חה
יהוה׃
ח ָּד ָּשה ַל ָּ ָֽ
נופה ֵ֚ש ַתים שנָ֣י ֶעׂשרנים ָ֣ס ֶלת
17ממושבתי ֶכם ָּת ָ֣ביּאו׀ ֶל ֶָ֣חם ת ָּ
יהוָֽה׃
תהיֶ ינָּ ה ָּחמץ ת ָּא ֶפִ֑ינָּ ה בכורים ַ ָֽל ָּ
ן־ב ָָּקר
18והק ַרב ֶ ָ֣תם ַעל־ ַה ֶל ֶחם שב ַעת כ ָּבׂשים תמימם בנָ֣י ָּשנָּ ה ַופר ֶב ָּ
יהם א ֵ֥שה
ֶא ָּחד ואילָ֣ם ש ָּ ִ֑נַֽים יהיו ע ָּלה ַ ָֽליהוָּ ה ומנ ָּח ָּתם ונסכ ֶ
יהוָֽה׃
ָֽר ַיח־ניח ַח ַל ָּ
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19וַ עׂשי ֶתם ׂשעיר־ע ֵ֥זים ֶא ָּחד ל ַח ָּ ִ֑טאת ושני כ ָּבׂשים בנֵ֥י ָּש ָּנה ל ֶז ֵַ֥בח
ש ָּל ָֽמים׃
21וה ָ֣ניף ַהכ ָ֣הן׀ א ָּתם ַעל ֶל ֶחם ַהבכורים תנו ָּפה לפנָ֣י יהוָּ ה ַעל־שני
יהוה ַלכ ָֽהן ׃
כ ָּב ִׂ֑שים ק ֶדש יהיֵ֥ ו ַל ָּ
ֵ֥אכת
21וק ָּרא ִֶ֞תם ב ֶע ֶָ֣צם׀ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ָֽמק ָּרא־ק ֶדש יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם ָּכל־מ ֶל ֶ
יכם׃
עולם ב ָּכל־מוש ֵ֥בת ֶיכם לד ָֽרת ֶ ָֽ
עב ָּדה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו ח ַ ֵ֥קת ָּ
22וָֽ בקצר ִֶ֞כם ֶאת־ק ָ֣ציר ַארצ ֶכם ָֽלא־ת ַכ ִ֞ ֶלה פ ַאת ָּ ָֽׂשדך בקצ ֶרך ו ֶ ֵ֥ל ֶקט
יכם׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶ ָֽ
קצירך ָ֣לא ת ַל ִ֑קט ֶ ָֽל ָּעני ו ַלגר ַתע ָ֣זב א ָּתם אני י ָּ

ס

23וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 24דבר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ַבח ֶדש ַהשביעי ב ֶא ָּ ָ֣חד ַלח ֶדש יה ֶיה
־ק ֶדש׃
רועה מק ָּרא ָֽ
ָּל ֶכם ַש ָּבתון זכ ֵ֥רון ת ָּ
יהוָֽה׃
ָּ 25כל־מ ֶ ֵ֥לא ֶכת עב ָּדה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו והק ַרב ֶ ֵ֥תם א ֶשה ַל ָּ

ס

26וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 27אְך ֶב ָּע ָׂ֣שור ַלח ֶדש ַהשביעי ַהזֶ ה יום ַהכפ ָ֣רים הוא ָֽמק ָּרא־ק ֶדש
יהוָֽה׃
יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם וענ ֶיתם ֶאת־נַ פשת ֶיכִ֑ם והק ַרב ֶ ֵ֥תם א ֶשה ַל ָּ
28ו ָּכל־מ ָּלא ָּכה ָ֣לא ַתעׂשו ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ָ֣כי יום כפרים הוא ל ַכ ָ֣פר
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
עלי ֶכם לפני י ָּ ֵ֥
שר ָֽלא־תענֶ ה ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ונכר ָּתה ָֽמ ַע ֶ ָֽמי ָּה׃
29כי ָּכל־ ַהנֶ ֶפש א ֶ ָ֣
31ו ָּכל־ ַהנֶ ֶפש א ֶשר ַתע ֶׂשה ָּכל־מ ָּלא ָּכה ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ו ַ ָֽהא ַבדתי
ֶאת־ ַה ֶ ֵ֥נ ֶפש ַההוא מ ֶ ֵ֥ק ֶרב ַע ָּ ָֽמּה׃

306

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

יכם׃
יכם בכל ָֽמש ָֽבת ֶ ָֽ
עולם לד ָ֣רת ֶ
אכה ָ֣לא ַתע ִׂ֑שו ח ַקת ָּ
ָּ 31כל ־מ ָּל ָּ
ַ 32ש ַבת ַש ָּב ֵ֥תון הוא ָּל ֶכם ועני ֶתם ֶאת־נַ פשתי ֶ ִ֑כם בתש ָּעה ַלח ֶדש
ד־ע ֶרב תשבתו ַש ַבת ֶ ָֽכם׃
ָּב ֶע ֶרב מ ֶע ֶָ֣רב ַע ֶ

פ

33וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ַ 34דבר ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ַבחמ ָּשה ָּע ָּׂשר יום ַלח ֶדש ַהשביעי ַהזֶ ה
יהוה׃
ַחג ַהסכות שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ַל ָּ ָֽ
אכת עב ָּדה ֵ֥לא ַתע ָֽׂשו׃
ַ 35ביֵ֥ ום ָּהראשון מק ָּרא־ ִ֑ק ֶדש ָּכל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ
36שב ַ ָ֣עת יָּ מים ַתק ֵ֥ריבו א ֶשה ַליהָּ ִ֑וה ַביָ֣ ום ַהשמיני מק ָּרא־ק ֶדש יהיֶ ה
ֵ֥אכת עב ָּדה ֵ֥לא
ָּל ֶכם והק ַרב ֶתם א ֶשה ַ ָֽליהוָּ ה ע ֶצ ֶָ֣רת הוא ָּכל־מ ֶל ֶ
ַתע ָֽׂשו׃
ֵ֚ 37א ֶלה מוע ָ֣די יהוָּ ה א ֶשר־תקר ֵ֥או א ָּתם מק ָּר ָ֣אי ִ֑ק ֶדש ל ַהקריב א ֶשה
יומו׃
ַליהוָּ ה ע ָּלה ומנ ָּחה ֶז ֵַ֥בח ונ ָּסכים ד ַבר־יֵ֥ ום ב ָֽ
יכם ומל ַבד
יכם ומל ַבד ָּכל־נדר ֶ
38מל ַבד ַשב ָ֣תת יהָּ ִ֑וה ומל ַ ָ֣בד ַמתנָֽ ות ֶ
יהוָֽה׃
יכם א ֶ ֵ֥שר תתנו ַל ָּ
ָּכל־נד ָ֣בות ֶ
ַ 39אְך ַבחמ ָּשה ָּע ָּׂשר יום ַל ָ֣ח ֶדש ַהשביעי ב ָּאספ ֶכם ֶאת־תבו ַ ָ֣את ָּה ָּא ֶרץ
הוה שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים ַביום ָּ ָֽהראשון ַש ָּבתון ו ַביֵ֥ ום ַהשמיני
־חג־י ָּ
ָּת ֵ֥חגו ֶאת ַ
ַש ָּב ָֽתון׃
41ול ַקח ֶתם ָּל ֶכם ַביָ֣ ום ָּהראשון פרי עץ ָּה ָּדר ַכ ָ֣פת ת ָּמרים וַ ע ַנֵַֽ֥ף
יָּמים׃
הוֵ֥ה ֱאֹלה ֶיכם שב ַ ֵ֥עת ָֽ
י־נ ִַ֑חל וׂש ַמח ֶתם לפני י ָּ
ץ־עבת ו ַערב ָּ
ע ָּ

307

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

יכם
עולם לד ָ֣רת ֶ
41ו ַחג ֶתם אתו ַ ָ֣חג ַ ָֽליהוָּ ה שב ַ ֵ֥עת יָּ מים ַב ָּש ָּנִ֑ה ח ַקת ָּ
ַב ֵ֥ח ֶדש ַהשביעי ָּת ֵ֥חגו א ָֽתו׃
ַ 42בס ֵ֥כת תשבו שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים ָּכל־ ָּ ָֽה ֶאז ָּרח ביׂש ָּראל ישבו ַבס ָֽכת׃
43ל ַמ ַען יד ָ֣עו ד ָֽרתי ֶכם ָ֣כי ַבסכות הו ַשבתי ֶאת־בנָ֣י יׂש ָּראל בהוצי ֵ֥אי
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
אותם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים אני י ָּ ֵ֥
ָּ
44וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה ֶאת־מעדי יהָּ ִ֑וה ֶאל־בני יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 24וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
ש ֶמן ַזֵַֽ֥ית ָּזְַֽך ָּכתית ַל ָּמ ִ֑אור ל ַהעֹלֵ֥ ת
ִַ֞ 2צו ֶאת־ב ָ֣ני יׂש ָּראל ויקחו א ֶליך ֶ ָ֣
נר ָּת ָֽמיד׃
3מחוץ ל ָּפר ֶכת ָּהעדת ב ָ֣א ֶהל מועד יַ ערְך אתו ַאהרן מ ֶע ֶרב ַעד־ב ֶקר
יכם׃
עולם לד ָֽרת ֶ ָֽ
הוה ָּת ִ֑מיד ח ַ ֵ֥קת ָּ
לפנֵ֥י י ָּ
הוה ָּת ָֽמיד׃
ת־הנ ִ֑רות לפנֵ֥י י ָּ
ֵ֚ ַ 4על ַהמנ ָּ ָ֣רה ַהטה ָּרה יַ ערְך ֶא ַ

פ

ית א ָּתּה ש ֵ֥תים ֶעׂשרה ַחלִ֑ ות שני ֶעׂשרנים יה ֶיה
5ו ָּל ַקח ָּ ָ֣ת ס ֶלת ו ָּאפ ָּ ָ֣
ַ ָֽה ַח ָּ ֵ֥לה ָּה ֶא ָּ ָֽחת׃
שש ַ ָֽה ַמע ָּ ִ֑ר ֶכת ַעל ַהשל ָּ ֵ֥חן ַה ָּטהר לפנֵ֥י
אותם ש ַ ֵ֥תים ַ ָֽמע ָּרכות ָ֣
6ו ַׂשמ ָּ ֵ֥ת ָּ
הוָֽה׃
י ָּ
יהוָֽה׃
ל־ה ַמע ֶר ֶכת לב ָּנָ֣ה זַ ָּ ִ֑כה ו ָּהי ָּתה ַל ֶל ֶחם ל ַאז ָּכ ָּרה א ֶשה ַ ָֽל ָּ
7ונָּ ַת ָּ ֵ֥ת ַע ַ ָֽ
הוה ָּת ִ֑מיד מ ֵ֥את בנָֽי־יׂש ָּראל
8ביום ַה ַש ָּבת ביָ֣ ום ַה ַש ָּבת ַי ַָֽער ֶכנו לפנֵ֥י י ָּ
עולם׃
ב ֵ֥רית ָּ ָֽ
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9ו ָּ ָֽהי ָּתה ל ַאה ָ֣רן ול ָּבנָּ יו וַ א ָּכלהו ב ָּמ ָ֣קום ָּק ִ֑דש כי ק ֶדש ָּ ָֽק ָּדשים ֵ֥הוא לו
ק־עולם׃
ָּ ָֽ
הוה ָּח
מא ֵ֥שי י ָּ

ס

11וַ יצא ֶבן־א ָּ ָ֣שה יׂשראלית והוא ֶבן־ ָ֣איש מצרי בתוְך ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל
וַ ינָּ צו ַ ָֽב ַמחנֶ ה ֶ ֵ֚בן ַהיׂשראלית ואיש ַהיׂשרא ָֽלי׃
יָּביאו אתו ֶאל־מ ֶ ִ֑שה
11וַ יקב ֶבן־ ָּ ָֽהא ָּשה ַהיׂשראלית ֶאת־ ַהשם וַ י ַקלל וַ ֵ֥
ה־דן׃
ֹלמית ַבת־דברי ל ַמט ָּ ָֽ
ו ֵ֥שם אמו ש ֵ֥
12וַ יַ ניחהו ַבמש ָּ ִ֑מר לפ ֵ֥רש ָּל ֶהם ַעל־ ֵ֥פי יהָּ ָֽוה׃

פ

13וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
14הו ָ֣צא ֶאת־ ַ ָֽהמ ַקלל ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה ו ָּסמכו ָּ ָֽכל־ ַהשמעים
ל־הע ָּ ָֽדה׃
ֶאת־יד ֶיהם ַעל־רא ִ֑שו ו ָּרג ֵ֥מו אתו ָּכ ָּ
15ו ֶאל־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל ת ַד ָ֣בר לא ִ֑מר ֵ֥איש איש ָֽכי־י ַק ֵ֥לל ֱאֹל ָּהיו ונָּ ָּ ֵׂ֥שא
ֶחט ָֽאו׃
16ונקב שם־יהוָּ ה ָ֣מות יו ָּמת ָּרגֵ֥ ום ירגמו־בו ָּכל־ ָּהע ָּ ִ֑דה ַכגר ָּ ָֽכ ֶאז ָּרח
יומת׃
בנָּ קבו־שם ָּ ָֽ
יומת׃
17ואיש ֵ֥כי יַ ֶכה ָּכל־ ֶ ָ֣נ ֶפש ָּא ָּ ִ֑דם מות ָּ ָֽ
18ו ַמ ֵ֥כה ֶ ָֽנ ֶפש־בה ָּמה י ַשל ֶ ִ֑מנָּ ה ֶנ ֶפש ַ ֵ֥ת ַחת ָּנ ֶָֽפש׃
שר ָּע ָּׂשה כן י ָּ ֵ֥ע ֶׂשה ָֽלו׃
19ואיש ָֽכי־י ֵ֥תן מום ַבעמי ִ֑תו ַכא ֶ ָ֣
ֵ֚ ֶ 21ש ֶבר ַ ָ֣ת ַחת ֶש ֶבר ַ ֵ֚עין ַ ָ֣ת ַחת ַעין שן ַ ָ֣ת ַחת ִ֑שן ַכא ֶשר י ֵ֥תן מום ָּ ָֽב ָּא ָּדם
כן י ָּ ֵ֥נ ֶתן ָֽבו׃
יומת׃
ומ ֵ֥כה ָּא ָּדם ָּ ָֽ
ומ ֵ֥כה בה ָּמה י ַשל ֶ ִ֑מנָּ ה ַ
ַ 21
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יכם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
22מש ַפט ֶא ָּחד יהיֶ ָ֣ה ָּל ֶכם ַכגֵ֥ר ָּכ ֶאז ָּרח יה ֶיִ֑ה כי אנֵ֥י י ָּ
23וַ י ַד ָ֣בר מ ֶשה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּראל וַ יו ָ֣ציאו ֶאת־ ַ ָֽהמ ַקלל ֶאל־מחוץ ַ ָֽל ַמחנֶ ה
הוה ֶאת־מ ֶ ָֽשה׃
וַ ירג ֵ֥מו אתו ָּ ִ֑א ֶבן ובנָֽי־יׂש ָּר ָ֣אל ָּעׂשו ַ ָֽכא ֶשר צָּוֵ֥ה י ָּ

פ

1 25וַ י ַדבר יהוָּ ה ֶאל־מ ֶשה ב ַ ֵ֥הר סי ַני לא ָֽמר׃
ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם כי ָּתבאו ֶאל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר אני
יהוה׃
נ ָ֣תן ָּל ֶ ִ֑כם ו ָּשב ָּ ָ֣תה ָּה ָּא ֶרץ ַש ָּבת ַל ָּ ָֽ
3שש ָּשנים תז ַ ָ֣רע ָּׂש ֶדך ו ֵ֥שש ָּשנים תז ָ֣מר ַכר ֶ ִ֑מך ו ָּא ַספ ָּת
בוא ָּ ָֽתּה׃
ֶאת־ת ָּ
4ו ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשביעת ַש ַבת ַש ָּבתון יהיֶ ָ֣ה ָּל ָּא ֶרץ ַש ָּבת ַליהָּ ִ֑וה ָּ ָֽׂשדך ָ֣לא
תז ָּרע ו ַכרמך ֵ֥לא תז ָֽמר׃
ָ֣ 5את ספ ַיח ק ָֽצירך ָ֣לא תקצור ו ֶאת־ענ ֵ֥בי נז ֶירך ָ֣לא תב ִ֑צר ש ַנֵ֥ת
ַש ָּבתון יה ֶיֵ֥ה ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃
6ו ָּהי ָּתה ַש ַבת ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֶכם ל ָּאכ ָּלה לך ול ַעבדךָ֣ ו ַלא ָּמ ֶ ִ֑תך ולׂש ָֽכירך
תושבך ַהגָּ רים ע ָּ ָֽמְך׃
ול ָּ ָ֣
שר ב ַאר ֶ ִ֑צך תה ֶ ֵ֥יה ָּכל־תבו ָּא ָּתּה ֶל ֱא ָֽכל׃
7ולב ֶהמתך ו ַ ָֽל ַח ָּיה א ֶ ָ֣

ס

ש ַבע פ ָּע ִ֑מים ו ָּהיָ֣ ו לך ימי
8ו ָּס ַפר ָּ ָ֣ת לך ֶ ֵ֚ש ַבע ַשב ָ֣תת ָּשנים ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים ֶ ָ֣
ֶ ֵ֚ש ַבע ַשב ָ֣תת ַה ָּשנים ֵ֥ת ַשע ו ַאר ָּבעים ָּש ָּ ָֽנה׃
9ו ַ ָֽהע ַבר ִָּ֞ת שו ַפר תרו ָּעה ַב ָ֣ח ֶדש ַהשבעי ֶב ָּעׂשור ַל ִ֑ח ֶדש ביום ַהכפרים
ל־ארצ ֶ ָֽכם׃
ַתע ֵ֥בירו שו ָּפר ב ָּכ ַ
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11וק ַדש ֶתם ָ֣את ש ַנת ַהחמשים ָּשנָּ ה וק ָּרא ֶ ֵ֥תם דרור ָּב ָּא ֶרץ
ל ָּכל־יש ֶ ִ֑בי ָּה יו ֵ֥בל הוא תה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם ו ַשב ֶתם ֵ֚איש ֶאל־אחזָּ תו ו ֵ֥איש
ֶאל־מש ַפחתו ָּת ָֽשבו׃
11יו ָ֣בל הוא ש ַנת ַהחמ ֵ֥שים ָּש ָּנה תה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם ָ֣לא תז ָּרעו ולא תקצרו
יה׃
יה ו ֵ֥לא תבצרו ֶאת־נז ֶ ָֽר ָּ
יח ָּ
ֶאת־ספ ֶ
בוא ָּ ָֽתּה׃
ן־ה ָּש ֶדה תאכלו ֶאת־ת ָּ
ֵ֚ 12כי יו ָ֣בל הוא ק ֶדש תה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכִ֑ם מ ַ
13בש ַ ֵ֥נת ַהיובל ַה ִ֑זאת ָּתשבו איש ֶאל־אחזָּ ָֽתו׃
יתך ַאל־תונו ֵ֥איש
יתך ֵ֥או ָּקנה מ ַיָ֣ד עמ ֶ ִ֑
14ו ָֽכי־תמכרו ממ ָּכר ַלעמ ֶ
ת־א ָֽחיו׃
ֶא ָּ
15במס ַפר ָּשנים ַא ַ ָ֣חר ַהיובל תק ֶנה מ ָ֣את עמי ֶ ִ֑תך במס ַ ֵ֥פר שנָֽי־תבואת
ר־לְך׃
ימ ָּכ ָּ ָֽ
16ל ָ֣פי׀ ָ֣רב ַה ָּשנים ַתר ֶבה מקנָּ תו ולפי מ ָ֣עט ַה ָּשנים ַתמעיט מקנָּ ִ֑תו ֵ֚כי
מס ַ ָ֣פר תבואת ֵ֥הוא מכר ָּ ָֽלְך׃
יכם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
17ולא תונו ָ֣איש ֶאת־עמיתו ויָּ רא ָּת ָֽמ ֱאֹל ֶ ִ֑היך כי אנֵ֥י י ָּ
ישב ֶ ֵ֥תם
יתם א ָּ ִ֑תם ָֽו ַ
18וַ עׂשי ֶתם ֶאת־חק ַתי ו ֶאת־מש ָּפ ַ ֵ֥טי תשמרו וַ עׂש ֶ ָ֣
ל־ה ָּא ֶרץ ָּל ֶ ָֽב ַטח׃
ַע ָּ
יה׃
ישב ֶ ֵ֥תם ָּל ֶב ַטח ָּע ֶ ָֽל ָּ
19ונָּ ת ָּנה ָּה ָּא ֶרץ פריָּ ּה וַ א ַכל ֶתם ָּל ִׂ֑ש ַבע ָֽו ַ
21ו ָ֣כי תאמרו ַמה־נא ַכל ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשבי ִ֑עת ֵ֚הן ָ֣לא נז ָּרע ו ֵ֥לא נֶ ֱאסף
ֶאת־תבו ָּא ָֽתנו׃
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בואה לשֹלש
ת־הת ָּ
21וצויתי ֶאת־בר ָּכתי ָּל ֶכם ַב ָּש ָּנה ַהש ִ֑שית ו ָּע ָּׂשת ֶא ַ
ַה ָּשנָֽים׃
בואה יָּ ָּ ִ֑שן ַעָ֣ד׀ ַה ָּש ָּנָ֣ה
ן־הת ָּ ָ֣
22וז ַרע ֶתם ֵ֚את ַה ָּש ָּ ָ֣נה ַהשמינת וַ א ַכל ֶתם מ ַ
וא ָּתּה תאכלו יָּ ָּ ָֽשן׃
ַהתשיעת ַעד־בוא ת ָ֣ב ָּ
23ו ָּה ָּא ֶרץ לא ת ָּמכר לצמתת כי־לי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָֽכי־גרים ותו ָּשבים ַא ֶתם
ע ָּמ ָֽדי׃
24ובכל ֶ ָ֣א ֶרץ אחזַ ת ֶ ִ֑כם גא ָּלה תתנֵ֥ ו ָּל ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

ומ ַכר מאחזָּ ִ֑תו ָּובא ָֽגאלו ַה ָּק ָ֣רב א ָּליו וגָּ ַאל את
ָֽ 25כי־יָּ ָ֣מוְך ָּאחיך ָּ
ממ ַ ֵ֥כר ָּא ָֽחיו׃
26ואיש כי ֵ֥לא ָֽיהיֶ ה־לו ג ִ֑אל וה ָ֣שיגָּ ה יָּ דו ו ָּמ ָּצא כ ֵ֥די גא ָּל ָֽתו׃
שר ָּ ָֽמ ַכר־לִ֑ ו ו ָּשב
27וח ַשב ֶאת־שנָ֣י ממ ָּכרו והשיב ֶאת־ ָּ ָ֣העדף ָּלאיש א ֶ ָ֣
ַלאחזָּ ָֽתו׃
28ואם ָֽלא־ ָּ ָֽמצ ָּאה יָּ דו די ָּה ָ֣שיב לו ו ָּה ָּיָ֣ה ממ ָּכרו ביַ ד ַהק ֶ ָ֣נה אתו ַעד
ש ַ ָ֣נת ַהיו ִ֑בל ויָּ ָּצא ַביבל ו ָּשב ַלאחזָּ ָֽתו׃
29ואיש ָֽכי־ימכר בית־מו ַשב ָ֣עיר חו ָּמה ו ָּהי ָּתה גא ָּלתו ַעד־תם ש ַ ָ֣נת
ממ ָּכ ִ֑רו יָּ מים תהיֶ ֵ֥ה גא ָּל ָֽתו׃
31ו ָ֣אם ָֽלא־יגָּ אל ַעד־מ ָ֣לאת לו ָּש ָּ ָ֣נה תמי ָּמה ו ָּקם ַה ַבית א ֶשר־ ָּבעיר
א ֶשר־ ָ֣לא ח ָּמה ַלצמיתת ַלק ֶנֵ֥ה אתו לדר ָּ ִ֑תיו ֵ֥לא יצא ַבי ָֽבל׃
31ו ָּב ָ֣תי ַהחצרים א ֶשר אין־ ָּל ֶהם ח ָּמה ָּסביב ַעל־ׂש ֵ֥דה ָּה ָּא ֶרץ י ָּח ִ֑שב
וביבל י ָֽצא׃
גא ָּלה תהיֶ ה־לו ַ
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32ו ָּערי ַהלוים ָּבתי ָּע ָ֣רי אחזָּ ָּ ִ֑תם גא ַ ֵ֥לת עו ָּלם תה ֶ ֵ֥יה ַללו ָֽים׃
ן־הלוים ויָּ ָּצא ממ ַכר־ ַבית ו ֵ֥עיר אחזָּ תו ַביבִ֑ל ָ֣כי ָּב ִ֞תי
33וַ א ֶשר יג ַאל מ ַ
ָּע ָ֣רי ַהלוים ֵ֚הוא אחזָּ ָּתם בתוְך בנֵ֥י יׂש ָּר ָֽאל׃
34וָֽ ׂשדה מג ַ ֵ֥רש ָּערי ֶהם ָ֣לא י ָּמ ִ֑כר ָֽכי־אח ַ ֵ֥זת עו ָּלם הוא ָּל ֶ ָֽהם׃

ס

תושב וָּ ַחי ע ָּ ָֽמְך׃
35ו ָֽכי־יָּ ָ֣מוְך ָּאחיך ו ָּ ֵ֥מ ָּטה יָּ דו ע ָּ ִ֑מְך ו ֶ ָֽה ֱח ַ ָ֣זַֽק ָּת בו גר ו ָּ
ַ 36אל־ת ַקח ָֽמאתו ֶ ָ֣נ ֶשְך ו ַתרבית ויָּ רא ָּת ָֽמ ֱאֹל ֶ ִ֑היך ו ֵ֥חי ָּאחיך ע ָּ ָֽמְך׃
ֶ 37את־ ַכספך ָֽלא־ת ֵ֥תן לו ב ֶ ִ֑נ ֶשְך וב ַמרבית לא־ת ֵ֥תן ָּאכ ֶ ָֽלך׃
38אני יהוָּ ה ֱאֹלָ֣ הי ֶכם א ֶשר־הו ֵ֥צאתי ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ָּלתת ָּל ֶכם
־א ֶרץ כנַ ַען להיֵ֥ ות ָּל ֶכם לאֹל ָֽהים׃
ֶאת ֶ ָ֣

ס

39ו ָֽכי־יָּ ֵ֥מוְך ָּאחיך ע ָּמְך ונמ ַכר־ ָּ ִ֑לְך לא־ ַתע ֵ֥בד בו ע ֵ֥ב ַדת ָּ ָֽע ֶבד׃
41כ ָּׂש ֵ֥כיר כתו ָּשב יה ֶי ָ֣ה ע ָּ ִ֑מְך ַעד־ש ַ ֵ֥נת ַהיבל יַ ע ֵ֥בד ע ָּ ָֽמְך׃
41ויָּ ָּצא ָֽמע ָּמְך הוא ו ָּב ָּ ָ֣ניו ע ִ֑מו ו ָּשב ֶאל־מש ַפחתו ו ֶאל־אח ַ ֵ֥זת אב ָּתיו
יָּ ָֽשוב׃
ָֽ 42כי־ע ָּב ַ ָ֣די הם א ֶשר־הו ֵ֥צאתי א ָּתם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים ֵ֥לא י ָּמכרו ממ ֶ ֵ֥כ ֶרת
ָּ ָֽע ֶבד׃
43לא־תר ֶ ֵ֥דה בו ב ָּ ִ֑פ ֶרְך ויָּ רא ָּת מ ֱאֹל ֶ ָֽהיך׃
יכם מ ֶ ֵ֥הם
יו־לְִ֑ך מ ָ֣את ַהגוים א ֶשר סב ָ֣יבת ֶ
שר יה ָּ
44ו ַעבדךֵ֥ וַ א ָּמתך א ֶ ָ֣
תקנו ֶ ֵ֥ע ֶבד ו ָּא ָּ ָֽמה׃
שר
45וגַ ם מבני ַהתו ָּשבים ַהגָּ רים ע ָּמ ֶכם מ ֶ ָ֣הם תקנו וממש ַפח ָּתם א ֶ ָ֣
ע ָּמ ֶכם א ֶ ֵ֥שר הולידו ב ַארצ ֶ ִ֑כם ו ָּהיֵ֥ ו ָּל ֶכם ַ ָֽלאח ָּ ָֽזה׃
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יכם ָּל ֶ ָ֣ר ֶשת אחזָּ ה לע ָּלם ָּב ֶ ָ֣הם
46והתנַ חל ֶתם א ָּתם לבנ ֶיכם ַאחר ֶ
ַתע ִ֑בדו וב ַאח ֶיכם בנָֽי־יׂש ָּראל ָ֣איש ב ָּאחיו לא־תר ֶ ֵ֥דה בו ב ָּ ָֽפ ֶרְך׃

ס

47ו ָ֣כי ַתשיג יַ ָ֣ד גר ותו ָּשב ע ָּמְך ו ָּ ֵ֥מְך ָּאחיך ע ִ֑מו ונמ ַכר לגר תו ָּשב
ע ָּמְך ֵ֥או לע ֶקר מש ַ ֵ֥פ ַחת גָֽר׃
ַ 48אח ָ֣רי נמ ַכר גא ָּלה תהיֶ ה־לִ֑ ו ֶא ָּ ֵ֥חד מ ֶא ָּחיו יג ָּא ֶ ָֽלנו׃
49או ־ד ִ֞דו או ֶבן־דדו יג ָּא ֶלנו ָֽאו־משאר ב ָּׂשרו ממש ַפחתו יג ָּא ֶלִ֑נו
ָֽאו־ה ֵ֥שיגָּ ה יָּ דו ונג ָּ ָֽאל׃
51וח ַשב עם־קנהו משנַ ת ה ָּ ָ֣מכרו לו ַעד ש ַ ָ֣נת ַהי ִ֑בל ו ָּה ִָּ֞יה ֶכ ֶסף ממ ָּכרו
במס ַ ָ֣פר ָּשנים כי ֵ֥מי ָּׂשכיר יה ֶ ֵ֥יה ע ָֽמו׃
51אם־ ֵ֥עוד ַרבות ַב ָּש ִ֑נים לפי ֶהן יָּ ָ֣שיב גא ָּלתו מ ֶכ ֶסף מקנָּ ָֽתו׃
52ואם־מ ִ֞ ַעט נש ַאר ַב ָּשנים ַעד־ש ַ ֵ֥נת ַהיבל וח ַשב־לִ֑ ו כ ָ֣פי ָּשנָּ יו יָּ שיב
ֶאת־גא ָּל ָֽתו׃
53כׂש ֵ֥כיר ָּש ָּנה ב ָּש ָּנה יה ֶי ָ֣ה ע ִ֑מו ָֽלא־יר ֶ ֵ֥דנָֽ ו ב ֶפ ֶרְך לעי ֶ ָֽניך׃
54ואם־ ֵ֥לא יגָּ אל ב ִ֑א ֶלה ויָּ ָּצא בש ַ ָ֣נת ַהיבל הוא ו ָּב ָּ ֵ֥ניו ע ָֽמו׃
ָֽ 55כי־לי ב ָֽני־יׂש ָּראל ע ָּבדים ע ָּב ַ ָ֣די הם א ֶשר־הו ֵ֥צאתי או ָּתם מ ֶ ָ֣א ֶרץ
הוה ֱאֹלהי ֶ ָֽכם׃
מצ ָּ ִ֑רים אני י ָּ ֵ֥
ָֽ 1 26לא־ ַתעׂשו ָּל ֶכם ֱאלילם ו ֶפ ֶסל ו ַמצ ָּבה ָֽלא־ ָּתָ ָ֣קימו ָּל ֶכם ו ֶ ָ֣א ֶבן
יכם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
ַמׂשכית לא תתנו ב ַארצ ֶכם ל ָֽהש ַתחות ָּע ֶ ִ֑לי ָּה כי אנֵ֥י י ָּ
הוָֽה׃
יראו אני י ָּ
ֶ 2את־ ַשבת ַ ָ֣תי תשמרו ומק ָּדשי ת ָּ ִ֑

ס

3אם־בחק ַתי ת ִ֑לכו ו ֶאת־מצו ַ ָ֣תי תשמרו וַ עׂשי ֶתם א ָּ ָֽתם׃
314

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

4ונָּ ַת ֵ֥תי גשמי ֶכם בע ָּ ִ֑תם ונָּ ת ָּנה ָּה ָּא ֶרץ יבו ָּלּה ו ֵ֥עץ ַה ָּש ֶדה י ֵ֥תן פריָֽ ו׃
5והשיג ָּל ֶ ֵ֥כם ַדיש ֶאת־ ָּבציר ו ָּבציר יַ ָ֣שיג ֶאת־ ָּ ִ֑זַֽ ַרע וַ א ַכל ֶתם ַלחמ ֶכם
ָּלׂש ַבע ָֽוי ַשב ֶ ֵ֥תם ָּל ֶב ַטח ב ַארצ ֶ ָֽכם׃
6ונָּ ַתתי ָּשלום ָּב ָּא ֶרץ וש ַכב ֶתם ו ָ֣אין ַמח ִ֑ריד והש ַב ִ֞תי ַח ָּיה ָּר ָּעה
א־תע ֵ֥בר ב ַארצ ֶ ָֽכם׃
מן־ ָּה ָּא ֶרץ ו ֶח ֶרב ל ַ
7ור ַדפ ֶתם ֶאת־איבי ֶ ִ֑כם ונָּ פלֵ֥ ו לפני ֶכם ֶל ָּ ָֽח ֶרב׃
8ו ָּרדפו מ ֶכם חמ ָּשה מ ָּאה ומ ָּ ֵ֥אה מ ֶכם ר ָּב ָּ ָ֣בה יר ִ֑דפו ונָּ פלו איבי ֶכם
לפני ֶכם ֶל ָּ ָֽח ֶרב׃
9ו ָּפ ָ֣ניתי אלי ֶכם והפרי ָ֣תי ֶאת ֶכם והרביתי ֶאת ֶ ִ֑כם וַ הקימ ֵ֥תי ֶאת־בריתי
את ֶ ָֽכם׃
11וַ א ַכל ֶ ֵ֥תם יָּ ָּשן נו ָּ ִ֑שן ויָּ ָּשן מפ ֵ֥ני ָּח ָּדש תו ָֽציאו׃
11ונָּ ַת ֵ֥תי מש ָּכני בתוכ ֶכִ֑ם ו ָֽלא־תג ַ ֵ֥על נַ פשי ֶאת ֶ ָֽכם׃
12והת ַה ַלכתי ב ָ֣תוכ ֶכם ו ָּה ֵ֥ייתי ָּל ֶכם ָֽלאֹל ִ֑הים ו ַא ֶתם תהיו־ ֵ֥לי ל ָּ ָֽעם׃
13א ִ֞ני יהָּ ָ֣וה ֱא ָֹֽלהי ֶכם א ֶשר הוצאתי ֶאת ֶכם מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ָֽמה ֵ֥ית ָּל ֶהם
אולְך ֶאת ֶכם ָֽקוממיָֽ ות׃
ע ָּב ִ֑דים וָּ ֶאשבר מ ָ֣טת על ֶכם וָּ ֵ֥

פ

14ואם־ ֵ֥לא תשמעו ִ֑לי ו ָ֣לא ַתעׂשו ֵ֥את ָּכל־ ַהמצות ָּה ָֽא ֶלה׃
15ואם ־בחק ַ ָ֣תי תמ ָּאסו ו ֵ֥אם ֶאת־מש ָּפ ַטי תג ַעָ֣ל נַ פש ֶכִ֑ם לבלתי עׂשות
יתי׃
ותי ל ַהפר ֶכם ֶאת־בר ָֽ
ת־כל־מצ ַ
ֶא ָּ
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ת־ה ַש ֶ ָ֣ח ֶפת
ַ 16אף־א ִ֞ני ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָ֣זאת ָּל ֶכם והפ ַקדתי על ֶיכם ֶ ָֽב ָּה ָּלה ֶא ַ
ת־ה ַק ַד ַחת מ ַכלֵ֥ ות ע ַינַֽים ומד ָ֣יבת ָּנ ִֶ֑פש וז ַרע ֶתם ָּלריק זַ רע ֶכם
ו ֶא ַ
יכם׃
וַ א ָּכלהו איב ֶ ָֽ
יכם ונַ ס ֶתם
17ונָּ ַתתי ָּפנַ י ָּב ֶכם ונגַ פ ֶתם לפנָ֣י איבי ֶ ִ֑כם ו ָּרדו ָּב ֶכם ָֽׂשנא ֶ
ואין־ר ֵ֥דף ֶאת ֶ ָֽכם׃

ס

18ואם־ ַעד־א ֶלה ֵ֥לא תשמעו ִ֑לי ויָּ ַספתי ליַ ס ָּ ָ֣רה ֶאת ֶכם ֶש ַבע
ל־חטאתי ֶ ָֽכם׃
ַע ַ
19ו ָּש ַברתי ֶאת־ג ָ֣און עז ֶ ִ֑כם ונָּ ַתתי ֶאת־שמי ֶכם ַכ ַברזֶ ל ו ֶ ָֽאת־ ַארצ ֶכם
ַכנח ָּ ָֽשה׃
21ו ַ ֵ֥תם ָּלריק כח ֶ ִ֑כם ו ָֽלא־תתן ַארצ ֶכם ֶאת־יבו ָּלּה ו ָ֣עץ ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥לא יתן
פריָֽ ו׃
21ואם־ ָֽתלכו עמי ֶקרי ו ֵ֥לא תאבו לש ָ֣מ ַ ָֽע ִ֑לי ויָּ ַספתי עלי ֶכם ַמ ָּכה ֶש ַבע
כ ַחטאתי ֶ ָֽכם׃
יתה
ת־חיַ ת ַה ָּש ֶדה ושכ ָּלָ֣ה ֶאת ֶכם והכר ָּ
22והש ַלחתי ָּב ֶכם ֶא ַ
יכם׃
יטה ֶאת ֶכִ֑ם ונָּ ַשמו ַדרכ ֶ ָֽ
ֶאת־ב ֶהמת ֶכם והמע ָּ
23ואם־בא ֶלה ֵ֥לא תוָּ סרו ִ֑לי וַ ה ַלכ ֶ ֵ֥תם עמי ֶ ָֽקרי׃
ם־אני ֶש ַבע
24ו ָּה ַלכתי ַאף־אני ע ָּמ ֶכם ב ֶ ִָ֑קרי והכיתי ֶאת ֶכם גַ ָּ
יכם׃
ל־חטאת ֶ ָֽ
ַע ַ
25והבאתי עלי ֶכם ֶח ֶרב נ ֶק ֶמת נ ַקם־ברית ונֶ ֱא ַספ ֶתם ֶאל־ ָּערי ֶ ִ֑כם
וש ַלחתי ֶד ֶבר ב ָ֣תוכ ֶכם ונ ַת ֶתם ביַ ד־אויָֽב׃
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26בשב ָ֣רי ָּל ֶכם ַמטה־ ֶל ֶחם ו ָּאפו ֶ ָ֣ע ֶׂשר נָּ שים ַלחמ ֶכם ב ַתנָ֣ ור ֶא ָּחד
וה ֵ֥שיבו ַלחמ ֶכם ַבמש ָּ ִָ֑קל וַ א ַכל ֶתם ו ֵ֥לא תׂש ָּ ָֽבעו׃

ס

27ואם־בזאת ֵ֥לא תשמעו ִ֑לי וַ ה ַלכ ֶ ֵ֥תם עמי בָ ֶ ָֽקרי׃
28ו ָּה ַלכ ֵ֥תי ע ָּמ ֶכם ַבח ַמת־ ֶ ִ֑קרי וי ַסרתי ֶאת ֶכם ַאף־ ָּאני ֶש ַבע
ל־חטאתי ֶכם׃
ַע ַ
29וַ א ַכל ֶתם ב ַ ָׂ֣שר בני ֶ ִ֑כם וב ַ ֵׂ֥שר בנתי ֶכם תא ָֽכלו׃
31והש ַמד ִ֞תי ֶאת־ ָּב ָֽמתי ֶכם והכ ַרתי ֶאת־ ַח ָּ ָ֣מני ֶכם ו ָּ ָֽנ ַתתי ֶאת־פגרי ֶכם
ַעל־פגרי גלולי ֶ ִ֑כם וגָּ ע ָּ ֵ֥לה נַ פשי ֶאת ֶ ָֽכם׃
31ונָּ ַתתי ֶאת־ ָּ ָֽערי ֶכם ָּחר ָּבה וַ השמותי ֶאת־מקדשי ֶ ִ֑כם ו ָ֣לא ָּאר ַיח בר ַיח
יחח ֶ ָֽכם׃
נ ָֽ
32וַ השמ ֵ֥תי אני ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּ ָֽשממו ָּע ֶלי ָּה ָֽאיבי ֶכם ַהישבים ָּ ָֽבּה׃
33ו ֶאת ֶכם ֱאזָּ ֶ ָ֣רה ַבגוים וַ הריק ֵ֥תי ַאחרי ֶכם ָּ ִ֑ח ֶרב ו ָּהי ָּתה ַארצ ֶכם ש ָּמ ָּמה
ו ָּערי ֶכם יהיֵ֥ ו ָּחר ָּ ָֽבה׃
ָּ 34אז תר ֶצה ָּה ָּא ֶרץ ֶאת־ ַשבת ֶתי ָּה ֵ֚כל י ָ֣מי ֳה ַש ָּמה ו ַא ֶתם ב ֶ ָ֣א ֶרץ איב ֶיכִ֑ם
יה׃
־שבת ֶ ָֽת ָּ
ָּ ֵ֚אז תש ַבָ֣ת ָּה ָּא ֶרץ והר ָּצת ֶאת ַ
א־שב ָּתה ב ַשבתת ֶיכם בשבת ֶ ֵ֥כם
ָּ 35כל־י ֵ֥מי ָּה ַש ָּמה תש ִ֑בת ָ֣את א ֶשר ָֽל ָּ
יה׃
ָּע ֶ ָֽל ָּ
36ו ַהנש ָּא ָ֣רים ָּב ֶכם והבאתי מ ֶרְך בל ָּב ָּבם ב ַארצת איבי ֶ ִ֑הם ו ָּר ַ ָ֣דף א ָּתם
־ח ֶרב ונָּ פלו ו ֵ֥אין ר ָֽדף׃
קֵ֚ ול ָּע ֶ ָ֣לה נ ָּדף ונָּ סו מ ָֽנ ַסת ֶ
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37ו ָּכשלו איש־ב ָּאחיו כמפני־ ֶח ֶרב ור ָ֣דף ָּ ִ֑אין ולא־ ָֽתהיֶ ה ָּל ֶכם תקו ָּמה
לפני ָֽאיבי ֶ ָֽכם׃
38וַ א ַבד ֶתם ַבגו ִ֑ים ו ָּאכ ָּ ָ֣לה ֶאת ֶכם ֶא ֶרץ איבי ֶ ָֽכם׃
39ו ַהנש ָּא ָ֣רים ָּב ֶכם י ַמקו ַ ָֽבעונָּ ם ב ַארצת איב ֶיכִ֑ם ו ַאף ַבע ֵ֥ונת אב ָּתם
א ָּ ֵ֥תם י ָּ ָֽמקו׃
לו־בי ו ַאף
שר ָּ ָֽמע ִ֑
41והתוַ דו ֶאת־עונָּ ם ו ֶאת־עוָ֣ ן אב ָּתם ב ַמע ָּלם א ֶ ָ֣
ר־הל ֵ֥כו עמי ב ֶ ָָֽקרי׃
א ֶש ָּ ָֽ
או־אז י ָּכנַ ע
ָּ ָ֣
יהם
ַ 41אף־אני אלְך ע ָּמם ב ֶקרי והבא ָ֣תי א ָּתם ב ֶא ֶרץ איב ֶ ִ֑
ל ָּב ָּבם ֶ ָֽה ָּערל ו ָּאז יר ֵ֥צו ֶאת־ע ָּונָֽם׃
42וזָּ ַכרתי ֶאת־ברי ָ֣תי יַ ע ִ֑קוב ו ַאף ֶאת־בריתי יצ ָּחק ו ַאף ֶאת־בריתי
ַאב ָּר ָּהם ֶאזכר ו ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ֶאז ָֽכר׃
יה ָּבה ַש ָּמה מ ֶהם והם יר ָ֣צו
ת־שבת ֶת ָּ
43ו ָּה ָּא ֶרץ ת ָּעזב מ ֶהם ו ָ֣ת ֶרץ ֶא ַ
ֶאת־ע ָּונִ֑ם ַי ַָ֣ען וביַ ַען במש ָּפ ַ ָ֣טי ָּמ ָּאסו ו ֶאת־חק ַתי גָּ ע ָּלֵ֥ה נַ פ ָּ ָֽשם׃
יהם ָֽלא־מ ַאסתים ו ָֽלא־ג ַעלתים
יותם ב ֶ ָ֣א ֶרץ ָֽאיב ֶ
44ו ַאף־גַ ם־זאת ָֽבה ִָּ֞
יהם׃
הוה ֱאֹלה ֶ ָֽ
לתם ל ָּה ֵ֥פר בריתי א ָּ ִ֑תם כי אנֵ֥י י ָּ
ל ַכ ָּ
שר הו ָֽצאתי־א ָּתם מ ֶא ֶרץ מצ ַרים
45וזָּ ַכר ֵ֥תי ָּל ֶהם ב ָ֣רית ראש ִ֑נים א ֶ ָ֣
הוה׃
לעינָ֣י ַהגוים לה ֵ֥ית ָּל ֶהם לאֹלהים א ֵ֥ני י ָּ ָֽ
46א ֶלה ַ ָֽהח ָ֣קים ו ַהמש ָּפטים ו ַהתורת א ֶשר נָּ ַ ָ֣תן יהוָּ ה בינו ובין בנָ֣י
יׂש ָּר ִ֑אל ב ַ ֵ֥הר ס ַיני ביַ ד־מ ֶ ָֽשה׃

פ

1 27וַ י ַד ֵ֥בר יהָּוה ֶאל־מ ֶ ֵ֥שה לא ָֽמר׃
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ַ 2ד ִ֞בר ֶאל־בני יׂש ָּראל ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם איש ֵ֥כי יַ פלא ֶ ִ֑נ ֶַֽדר ב ֶערכךֵ֥
יהוָֽה׃
נ ָּפשת ַ ָֽל ָּ
3ו ָּה ָּיה ֶערכך ַהזָּ ָּכר מ ֶבן ֶעׂש ָ֣רים ָּשנָּ ה ו ַעד ֶבן־ש ָ֣שים ָּש ָּ ִ֑נה ו ָּה ָּיָ֣ה ֶערכך
חמשים ֶ ֵ֥ש ֶקל ֶכ ֶסף ב ֶ ֵ֥ש ֶקל ַה ָֽק ֶדש׃
4ואם־נק ָּבה ִ֑הוא ו ָּה ָּ ֵ֥יה ֶערכך שֹל ֵ֥שים ָּ ָֽש ֶקל׃
5ואם מ ֶבן־ ָּחמש ָּשנים ו ַעד ֶבן־ ֶעׂש ָ֣רים ָּשנָּ ה ו ָּה ָּיה ֶערכך ַהזָּ ָּכר
ֶעׂש ָ֣רים ש ָּק ִ֑לים ו ַלנק ָּבה ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת ש ָּק ָֽלים׃
6ו ָ֣אם מ ֶבן־ח ֶדש ו ַעד ֶבן־ ָּח ָ֣מש ָּשנים ו ָּה ָּיה ֶערכך ַהזָּ ָּכר חמ ָּ ֵ֥שה
ש ָּקלים ָּ ִ֑כ ֶסף ו ַלנק ָּ ָ֣בה ֶערכך שֹלֵ֥ ֶשת ש ָּקלים ָּ ָֽכ ֶסף׃
7ואם מ ֶבן־ששים ָּש ָּנה וָּ ַמע ָּלה אם־זָּ ָּכר ו ָּה ָּיָ֣ה ֶערכך חמ ָּ ֵ֥שה ָּע ָּׂשר
ָּ ִ֑ש ֶקל ו ַלנק ָּבה ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה ש ָּק ָֽלים׃
8ואם־ ָּ ֵ֥מְך הוא ָֽמ ֶער ֶכך ו ֶ ָֽה ֱעמידו לפנָ֣י ַהכהן ו ֶה ֱע ֵ֥ריְך אתו ַהכ ִ֑הן
ַעל־פי א ֶשר ַתשיג ַיָ֣ד ַהנדר יַ ערי ֶכנו ַהכ ָֽהן׃

ס

יהוִ֑ה כל א ֶשר י ֵ֥תן מ ֶמנו
9ואם־בה ָּמה א ֶשר יַ קריבו מ ֶמנָּ ה ָּקר ָּבן ַ ָֽל ָּ
ה־ק ֶדש׃
יהוה יָֽהיֶ ָֽ
ַל ָּ
ָ֣ 11לא יַ חלי ֶפנו ו ָֽלא־יָּ ֵ֥מיר אתו ֵ֥טוב ב ָּרע או־ ַ ָ֣רע ב ִ֑טוב ואם־ ָּהמר יָּ מיר
ה־ק ֶדש׃
בה ָּמה בבה ָּמה ו ָּ ָֽהיָּ ה־ ֵ֥הוא ותמו ָּרתו יָֽהיֶ ָֽ
יהוִ֑ה
11ואם ָּכל־בה ָּ ָ֣מה טמ ָּאה א ֶשר לא־יַ קריבו מ ֶמנָּ ה ָּקר ָּבן ַ ָֽל ָּ
ת־הבה ָּמה לפנֵ֥י ַהכ ָֽהן׃
ו ֶ ָֽה ֱע ֵ֥מיד ֶא ַ
12ו ֶה ֱעריְך ַהכהן א ָּתּה ֵ֥בין טוב ובָ֣ין ָּ ִ֑רע כ ֶערכךֵ֥ ַהכהן ֵ֥כן יה ֶיָֽה׃
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ל־ער ֶ ָֽכך׃
13ואם־גָּ אל יג ָּא ֶ ִ֑לנָּ ה ויָּ ַ ֵ֥סף חמישתו ַע ֶ
14ואיש ָֽכי־יַ קדש ֶאת־בי ֵ֥תו ק ֶדש ַ ָֽליהוָּ ה ו ֶה ֱעריכו ַהכהן ֵ֥בין טוב ו ָ֣בין
ָּ ִ֑רע ַכא ֶשר יַ ע ֵ֥ריְך אתו ַהכהן ֵ֥כן יָּ ָֽקום׃
15ואם־ ַה ַמקדיש יג ַאל ֶאת־בי ִ֑תו ויָּ ַסף חמישית ֶ ָֽכ ֶסף־ ֶערכך ָּע ָּליו ו ָּ ֵ֥היָּ ה
ָֽלו׃
16ו ָ֣אם׀ מש ָ֣דה אחזָּ תו יַ ק ֵ֥דיש איש ַ ָֽליהוָּ ה ו ָּה ָּ ֵ֥יה ֶערכך ל ָ֣פי זַ ר ִ֑עו ֶ ֵ֚ז ַרע
ָ֣ח ֶמר ׂשערים ַבחמשים ֶ ֵ֥ש ֶקל ָּ ָֽכ ֶסף׃
17אם־מש ַנֵ֥ת ַהיבל יַ ק ָ֣דיש ָּׂש ִ֑דהו כ ֶערכך יָּ ָֽקום׃
18ואם־ ַא ַ ָ֣חר ַהיבל יַ ק ָ֣דיש ָּׂשדהו וח ַשב־לו ַהכהן ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַעל־פי
ותרת ַעד ש ַ ָ֣נת ַהי ִ֑בל ונג ַרע ָֽמ ֶער ֶ ָֽכך׃
ַה ָּשנים ַהנָ֣ ָּ
19ואם־גָּ אל יג ַאל ֶאת־ ַה ָּש ֶדה ַה ַמקדיש א ִ֑תו ויָּ ַסף חמשית ֶ ָֽכ ֶסף־ ֶערכך
ָּע ָּליו ו ָּ ֵָ֥קם ָֽלו׃
21ואם־לא יג ַאל ֶאת־ ַה ָּש ֶדה ואם־ ָּמ ַ ֵ֥כר ֶאת־ ַה ָּש ֶדה ל ָ֣איש ַא ִ֑חר ֵ֥לא
יגָּ אל ָֽעוד׃
21ו ָּהיָּ ה ַה ָּש ֶדה בצא ָ֣תו ַביבל ק ֶדש ַ ָֽליהָּוה כׂש ָ֣דה ַה ִ֑ח ֶרם ַלכהן תה ֶ ֵ֥יה
אחזָּ ָֽתו׃
יהוָֽה׃
22ואם ֶאת־ׂש ָ֣דה מקנָּ תו א ֶשר לא מש ָ֣דה אחזָּ ִ֑תו יַ קדיש ַ ָֽל ָּ
ת־ה ֶערכך
23וח ַשב־לָ֣ ו ַהכהן ֵ֚את מכ ַ ָ֣סת ָּ ָֽה ֶערכך ַעד ש ַנָ֣ת ַהיבִ֑ל ונָּ ַתן ֶא ָּ
יהוָֽה׃
ַביָ֣ ום ַההוא ק ֶדש ַל ָּ
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24בש ַנת ַהיובל יָּ ָ֣שוב ַה ָּש ֶדה ַלא ֶ ֵ֥שר ָּק ָּנהו מא ִ֑תו ַלא ֶשר־לו אח ַזֵ֥ת
ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ש ֶקל ַה ִ֑ק ֶדש ֶעׂש ֵ֥רים ג ָּרה יה ֶ ֵ֥יה ַה ָּ ָֽש ֶקל׃
25ו ָּכל־ ֶערכך יה ֶיה ב ֶ ָ֣

ס

ם־שור
ַ 26אְך־ ב ִ֞כור א ֶשר־יב ַכר ַ ָֽליהוָּ ה בבה ָּמה ָֽלא־יַ ק ֵ֥דיש איש א ִ֑תו א ָ֣
יהוה ָֽהוא׃
ם־ׂשה ַ ָֽל ָּ
א ֶ
ם־לא
27ואם ַבבה ָּמה ַהטמ ָּאה ו ָּפ ָּ ָ֣דה ב ֶער ֶכך ויָּ ַ ֵ֥סף חמשתו ָּע ָּ ִ֑ליו וא ֵ֥
יגָּ אל ונמ ַ ֵ֥כר ב ֶער ֶ ָֽכך׃
שר יַ חרם איש ַ ָֽליהוָּ ה מ ָּכל־א ֶשר־לו מ ָּא ָּדם ובה ָּמה
ַ 28אְך־ ָּכל־ח ֶרם א ֶ ָ֣
ש־ק ָּד ֵ֥שים הוא
ומש ָ֣דה אחזָּ תו ֵ֥לא י ָּמכר ו ָ֣לא יגָּ ִ֑אל ָּכל־ח ֶרם ָֽק ֶד ָּ ָֽ
יהוה׃
ַל ָּ ָֽ
ָּ 29כל־ח ֶרם א ֶשר יָּ ֳח ַרם מן־ ָּה ָּא ָּדם ָ֣לא י ָּפ ֶ ִ֑דה מות יו ָּ ָֽמת׃
יהוה ִ֑הוא ק ֶדש
31ו ָּכל־ ַמע ַׂשר ָּה ָּא ֶרץ מ ֶזַֽ ַרע ָּה ָּא ֶרץ מפ ָ֣רי ָּהעץ ַל ָּ
יהוָֽה׃
ַ ָֽל ָּ
31ואם־גָּ ֵ֥אל יג ַאל איש מ ַ ָֽמ ַעׂש ִ֑רו חמשיתו י ֵ֥סף ָּע ָּ ָֽליו׃
32ו ָּכל־ ַמע ַׂשר ָּב ָּקר וָּ צאן ֵ֥כל א ֶשר־יַ עבר ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּ ִ֑ש ֶבט ָּ ָֽהעׂשירי
יהוה׃
ָֽיהיֶ ה־ק ֶדש ַ ָֽל ָּ ָֽ
ם־ה ָ֣מר ימ ֶירנו ו ָּ ָֽהיָּ ה־הוא
ירנו וא ָּ
ין־טוב ָּל ַרע ו ָ֣לא ימ ֶ ִ֑
33לא י ַבקר ָֽב ֵ֥
מורתו יָֽהיֶ ה־ק ֶדש ֵ֥לא יגָּ ָֽאל׃
ות ָּ
ָ֣ 34א ֶלה ַהמצות א ֶשר צָּוה יהָּוה ֶאת־מ ֶשה ֶאל־ב ָ֣ני יׂש ָּר ִ֑אל ב ַהר סי ָּ ָֽני׃
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