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 ויקרא פרק ט 

ים ַֽ ה ְוַהְשָלמִּ את ְוָהֹעָלָ֖ ַחָטָ֛ ת ַהַֽ ֶרד ֵמֲעֹשֹ֧ ם ַוֵיֵּ֗ ְַֽיָבְרֵכֵ֑ ם ַוַֽ יו ֶאל־ָהָעָ֖ ן ֶאת־ידו ָיָדָ֛ א ַאֲהֹרֹ֧ ָשָּׂ֨  :)כב( ַויִּ

ֶהל ה ְוַאֲהֹר֙ן ֶאל־ֹאֹ֣ א ֹמֶשֶׁ֤ ָֹּׂ֨ ם: )כג( ַוָיב ֹק ֶאל־ָכל־ָהָעַֽ א ְכבֹוד־ְיֹקָֹוָ֖ ם ַוֵיָרָ֥ ּו ֶאת־ָהָעֵ֑ ְַֽיָבֲרכָ֖ ּו ַוַֽ ד ַוֵיְֹ֣צאֵ֔  מֹוֵעֵ֔

ים ַוַיְֶַֽׁ֤רא ָכל־ָהָע֙ם  ֵ֑ ה ְוֶאת־ַהֲחָלבִּ ַח ֶאת־ָהֹעָלָ֖ ְזֵבֵ֔ אַכל֙ ַעל־ַהמִּ ֹ֙ ְפֵנֹ֣י ְיֹקָֹוֵֹ֔ק ַות לִּ ֵצא ֵא֙ש מִּ ּו ַעל־)כד( ַוֵתֶׁ֤ ְפלָ֖ ַֽיִּ ּנּו ַוַֽ ַוָיֹרֵ֔
ם  ְפֵניֶהַֽ

 ויקרא פרק י 

יָה ְֹקֹטֵ֑  ימּו ָעֶלָ֖ ָ֥ ש ַוָישִּ ּו ָבֵה֙ן ֵאֵ֔ ְתנֶׁ֤ ֹו ַויִּ יש ַמְחָתתֵּ֗ ֹ֣ י֜הּוא אִּ ב ַוֲאבִּ ֲהֹרן ָנָדָּׂ֨ ּו ְבֵנַֽי־ַאַ֠ ְֹקחֹ֣ ְפֵנֶׁ֤י )א( ַויִּ יבּו לִּ ָּׂ֨ ֶרת ַוַיְֹקרִּ
ם: ה ֹאָתַֽ ָּוָ֖ א צִּ ֹֹ֦ ר ל ה ֲאֶשֹ֧ ש ָזָרֵ֔  ְיֹקָֹוֹ֙ק ֵאֹ֣

ֹק: ְפֵנָ֥י ְיֹקָֹוַֽ תּו לִּ ָ֖ ם ַוָימ  אַכל אֹוָתֵ֑ ֹֹ֣ ֹק ַות ְפֵנָ֥י ְיֹקָֹוָ֖ לִּ ש מִּ ֵצא ֵאָ֛  )ב( ַוֵתָ֥

ם  ש ְוַעל־ְפֵנָ֥י ָכל־ָהָעָ֖ י ֶאָקֵדֵ֔ ְֹקֹרַבֹ֣ ר ְיֹקָֹוֶֹׁ֤ק׀ ֵלאֹמ֙ר בִּ ֶבָּׂ֨ ן הּו֩א ֲאֶשר־דִּ ל־ַאֲהֹרֵּ֗ ה ֶאַֽ אֶמר ֹמֶש֜ ָֹּׂ֨ ם )ג( ַוי ֹדָ֖ ד ַויִּ ֶאָכֵבֵ֑
ן:  ַאֲהֹרַֽ

ּו ֶאת־)ד( ַויִּ  ְר֞בּו ְשאֶׁ֤ ם ֹקִַּ֠ אֶמר ֲאֵלֶהֵּ֗ ֹֹ֣ ן ַוי ד ַאֲהֹרֵ֑ ל ֹדֹ֣ יֵאָ֖ זִּ ן ְבֵנָ֥י ע  ל ֶאְלָצָפֵ֔ יָשֵאל֙ ְוֶאֹ֣ ַֽ ה ֶאל־מִּ א ֹמֶשֵּ֗ ֲאֵחיֶכ֙ם  ְֹקָרֹ֣
ַמֲחֶנַֽה: ּוץ ַלַֽ חָ֖ ֶדש ֶאל־מִּ ת ְפֵני־ַהֹקֵ֔  ֵמֵאֹ֣

ַמֲחֶנֵ֑  ּוץ ַלַֽ חָ֖ ם ֶאל־מִּ ֹנָתֵ֔ ֙ם ְבכ תֳּ ָשא  ּו ַויִּ ְֹקְרבֵּ֗ ַֽיִּ ה:)ה( ַוַֽ ר ֹמֶשַֽ ֶבָ֥ ר דִּ  ה ַכֲאֶשָ֖

 ויקרא פרק י 

ה ַהּנ ְנָחֵּ֗ ּו ֶאת־ַהמִּ י֒ם ְֹקחֹ֣ ֹוָתרִּ ר׀ ָבָני֘ו ַהּנַֽ יָתָמָ֥ ְלָעָזר ְוֶאל־אִָּּׂ֨ ל ֶאַ֠ ן ְוֶאֹ֣ ל־ַאֲהֹרֵּ֗ ה ֶאַֽ ר ֹמֶש֜ י )יב( ַוְיַדֵבָּׂ֨ ֵשֹ֣ ֶר֙ת ֵמאִּ ֹוֶת֙
דֶ  י ֹֹקָ֥ ָ֛ ַח כִּ ְזֵבֵ֑ ֶצל ַהמִּ ֹות ֵאֹ֣ ּוָה ַמצָ֖ ְכלָ֥ וא:ְיֹקָֹוֵֹ֔ק ְואִּ ַֽ ים הִּ ָ֖ ָדשִּ  ש ָֹקַֽ

י: יתִּ ֵּוַֽ ן צ  י־ֵכָ֖ י ְיֹקָֹוֵֹ֑ק כִּ ֵשָ֖ וא ֵמאִּ י֙ך הִֵּ֔ י ָחְֹקךֶׁ֤ ְוָחֹק־ָבֶנ֙ ֹ֣ ֹוש כִּ ֹום ָֹקדֵ֔ ם ֹאָת֙ה ְבָמֹקֹ֣  )יג( ַוֲאַכְלֶתֶׁ֤

ה ּוָבֶנָ֥יך ֹור ַאָתָּ֕ ֹום ָטהֵ֔ אְכלּ֙ו ְבָמֹקֹ֣ ַֹֽ ה ת ֹוֹק ַהְתרּוָמֵּ֗ ת׀ שֹ֣ ה ְוֵאֹ֣ ה ַהְתנּוָפ֜ י־ ָחְֹקךֶׁ֤ )יד( ְוֵא֩ת ֲחֵזָּׂ֨ ַֽ ְך כִּ ָתֵ֑ יך אִּ  ּוְבֹנֶתָ֖
ל: ְשָרֵאַֽ י ְבֵנָ֥י יִּ י ַשְלֵמָ֖ ְבֵחָ֥ זִּ ּו מִּ ְתנֵ֔ י֙ך נִּ  ְוָחֹק־ָבֶנ֙

ְפֵנֹ֣י ְיֹקָֹוֵֹ֑ק ְוהָ  ה לִּ ָ֥יף ְתנּוָפָ֖ יאּו ְלָהנִּ י֙ם ָיבִֵּ֔ י ַהֲחָלבִּ ֵשֶׁ֤ ל אִּ ה ַעֹ֣ ה ַוֲחֵזֹ֣ה ַהְתנּוָפֵּ֗ ֹוֹק ַהְתרּוָמ֞ ה ְל֜ך ּוְלָבֶנֶׁ֤י)טו( שֹ֣ ך ָיָּׂ֨
ֹק: ָּוָ֥ה ְיֹקָֹוַֽ ר צִּ ם ַכֲאֶשָ֖ ְת֙ך ְלָחֹק־עֹוָלֵ֔  אִּ

יָתָמ֙ר בְ  ַֽ ְֹקֹצף ַעל־ֶאְלָעָזֶׁ֤ר ְוַעל־אִּ יִּ ף ַוַ֠ ֵּנֹ֣ה ֹשָרֵ֑ ה ְוהִּ ש ֹמֶשָ֖ ש ָדַרָ֛ את ָדֹרָ֥ ַחָטֵּ֗ יר ַהַֽ ֹ֣ ת׀ ְשעִּ ם )טז( ְוֵאֹ֣ ָ֖ ן ַהּנֹוָתרִּ ֵנֹ֣י ַאֲהֹרֵ֔
ר:  ֵלאֹמַֽ

ם ֶאת־ַהחַ  א־ֲאַכְלֶתֶׁ֤ ַֹֽ ּוַע ל ם ָלֵשא֙ת ֶאת־)יז( ַמדֵּ֗ ן ָלֶכֵּ֗ ה׀ ָנַתֹ֣ וא ְוֹאָתֹ֣ ֵ֑ ים הִּ ָ֖ ָדשִּ ֶדש ָֹקַֽ י ֹֹקָ֥ ָ֛ ֶדש כִּ ֹום ַהֹקֵ֔ ְמֹקֹ֣ ָטא֙ת בִּ
ֹק: ְפֵנָ֥י ְיֹקָֹוַֽ ם לִּ ר ֲעֵליֶהָ֖ ה ְלַכֵפָ֥ ן ָהֵעָדֵ֔  ֲעֹוֹ֣

ֶדש כַ  ה ַבֹקָ֖ ּו ֹאָתָ֛ ֹול תֹאְכלָ֥ ֵ֑יָמה ָאכָּׂ֨ ֶדש ְפנִּ ה ֶאל־ַהֹקָ֖ א ֶאת־ָדָמֵ֔ ן לֹא־הּוָבֹ֣ י:)יח( ֵהֵ֚ יתִּ ֵּוַֽ ר צִּ  ֲאֶשָ֥

אנָ  ְֹקֶרָ֥ ְפֵנֹ֣י ְיֹקָֹוֵֹ֔ק ַותִּ ָלָת֙ם לִּ ם ְוֶאת־ֹעַֽ יבּו ֶאת־ַחָטאָתֶׁ֤ ָּׂ֨ ְֹקרִּ יֹום הִּ ן ַהַ֠ ה ֵהֹ֣ ן ֶאל־ֹמֶשֵּ֗ ר ַאֲהֹר֜ י )יט( ַוְיַדֵבָּׂ֨ ָ֖ ה ֹאתִּ
ֹק: ב ְבֵעיֵנָ֥י ְיֹקָֹוַֽ יַטָ֖ ֹום ַהיִּ י ַחָטא֙ת ַהיֵ֔ ְלתִּ ֶלה ְוָאַכֶׁ֤  ָכֵאֵ֑

ב ְבֵעיָנַֽיו: פ)כ(  יַטָ֖ ה ַויִּ ע ֹמֶשֵ֔ ְשַמֹ֣  ַויִּ

 


