
 מא-לטזבחים  ועשה לפר      ד"בס
 פר כהן משיח– ויקרא פרק ד

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(

  : ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה)ב(

  :ָּתִמים ַליקָֹוק ְלַחָּטאת ַּפר ֶּבן ָּבָקר ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַמת ָהָעםִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁש )ג(

  : ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוקְוָסַמְך ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק )ד(

  :ִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהָּמ)ה(

  :ְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁש ַּבָּדם  ֶאְצָּבעֹוֶאת ַהּכֵֹהן ְוָטַבל )ו(

אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַּדם ַהָּפר ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמיםְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח  )ז(

  : ְוֶאת ָּכל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב)ח(

  :ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה )ט(

  :ר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו ְוֶאת עֹור ַהָּפ)יא( : ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה)י(

  פ:  ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף)יב(
  

עלם דבר של צבור פר ה– ויקרא פרק ד
  : ְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשמּוְוִאם ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל )יג(

  : ְוֵהִביאּו אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעדַחָּטאתַּפר ֶּבן ָּבָקר ְל ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל )יד(

  : ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוקְוָסְמכּו )טו(

  : ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד)טז(

  :ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאת ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת ִמן ַהָּדם עֹוֶאְצָּב ַהּכֵֹהן ְוָטַבל )יז(

  :ֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעדּוִמן ַהָּדם ִיֵּתן ַעל ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיקָֹוק  )יח(

  : ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה)יט(

  :ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם )כ(

  פ: ֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל הּוא ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשַרף אֹתֹו ַּכ)כא(
  

  כ" פר ושעיר של יוה–ויקרא פרק טז 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוָּיֻמתּו)א(

  :ן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרתַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹ )ב(

  : ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה)ג(

  :ת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף ִּבְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם ְּכתֶֹנ)ד(

  : ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת)ה(

  : ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹוְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו )ו(

  : ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד)ז(

  : ּגֹוָרל ֶאָחד ַליקָֹוק ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגֹוָרלֹות)ח(

  :ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליקָֹוק ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת )ט(

  :ח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִּמְדָּבָרה ְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ָעָליו ְלַׁשַּל)י(

  : ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹוְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו )יא(
  

  :ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו )יד(

  : ְוִהָּזה אֹתֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרתֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמ ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכתְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם )טו(

  : ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתםְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם )טז(

  :ָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָא)יז(

  : ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן )יח(

  : ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים )יט(

  : ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחיְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח )כ(
  

  :ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר הּוָבא ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשְרפּו ָבֵאׁש ֶאת עֹרָֹתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם )כז(

  :ָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוַהּׂשֵֹרף אָֹתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַּב)כח(

  : ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם עֹוָלםְלֻחַּקתְוָהְיָתה ָלֶכם  )כט(
  

  :ַׁשח אֹתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְמ)לב(

  : ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר)לג(

  פ:  ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה עֹוָלםְלֻחַּקתְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְוָה )לד(
  

  שעיר עבודה זרה– במדבר פרק טו
  :ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּדֶּב)כב(
  : ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֲאֵליֶכם ְּבַיד מֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם)כג(

  : ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת ִניחַֹח ַליקָֹוק ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפטְלֵריַחְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה  )כד(

  :ל ִׁשְגָגָתםַע ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוַחָּטאָתםְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק  ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא )כה(
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  ס:  ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה)כו(
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מא -ו עשה לפר זבחים ל ט ד "בס
שה  ע לפרוע שה  לוכן יעש ההחטאת לפרכאשר 

זה פר 
י ום הכפור ים

זה פר 
כהן  מש יח 

אל ו שעי ר י 
עבודת כ ו כבים

ו לא שעי ר י 
ח  ו ר ג לי ם"ר

שבע הזאו ת  
כנגד הפר וכת  

מ תנו ת  על '  ד 
מ זבח ה ז הב

אם חיסר אחת 
ה מ תנות ' מ כל ז 

לא עשה ול א 
' כל ום שז

מתנות מעכבות 
בכל מק ום 

פרה אדומה 
צרעת 

חזר  ו כ פ ל או ת ן  
' ו א ם א י נ ו  לע נ י ן  ז

תנהו  מתנות 
מ תנות '  לעני ן ד 

שמעכבות

מ ו צ י א אנ י  את 
 שאין אל ו 

מ כפרין על  
עבירת מצוה 

י דוע ה 

האמ ורה 
בפרשה למ עלה 
ו ל א נכפ ל לכך  

 חזר  וה ק י ש ן 
שאם חיסר 
אחת מכל  

ה מתנות לא 
עשה ולא כ לום 

להב י א ן  ל ד י ן  פר 
 העלם ד בר

ליטע ון  הזי ה על  
הפרוכת וע ל 
מזבח הז ה ב 
'  ול ישרף ח ו ץ לג 

מ חנות

אמר רב נחמ ן 
בר יצחק לא 
נצרכא אלא 
 לרבי יהו ד ה

אמר רב פפא 
לא נצרכא אלא 

"  בדם" "את"ל
"  ובטביל ה"

"חוקה"
מלמד על הד ברים 

הנעשים בפנים 
בבגדי לבן שאם  
הקדים מעשה 

לחבירו מעכב וגם  
ההזאות מעכבות

" לפר " 
מלמד על הד ברים 

הנעשים בחוץ 
בבגדי לבן  
שההזאות 
פ "מעכבות אע

שאם  הקדים  
מעשה לחבירו לא  

מעכב

" את "
אמר רב אחא בר יעקב 
להכ שיר אמין שבאצבע

" בד ם "
שיהא בדם  שיעור טבילה

" וטבל"
וטבל ולא מספג
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מא -ו עשה לפר זבחים ל ט ד "בס

ב אהל מועדשרהסמיםקטרת מז בח קרנות לפני יקוק א ונתן הכהן מן הדם על

אשריקוקקרנתומן הדם יתן על באהל מועדהמזבח  אשר לפני 

פר כהן משיח

פר העלם ד בר

מתנות  ' הרי הן ד
על מזב ח הזהב

שיטת  רבי ש מעון 

שאם נפחתה תקרה של היכל 
לא היה מזה

אשר לא 
דריש

אם לא נתחנך המז בח 
בקטורת הסמים
לא היה מזה

קטרת מז בח ות ב אהל מועדשרהסמיםקרנ לפני יקוק א ונתן הכהן מן הדם על

באהל מועדאשריקוקהמזבח  אשר לפני קרנתומן הדם יתן על

פר כהן משיח

פר העלם ד בר

שיטת  רבי יהודה

שאם נפחתה תקרה של היכל 
לא היה מזה

ללמד שצריכים מתנות על כל קרנות אוהל מועד 

אם לא נתחנך המז בח 
בקטורת הסמים
לא היה מזה
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מא -ו עשה לפר זבחים ל ט ד "בס

לויעשהכן טאתהחלפרשהכאשר ע לפרועשה

זה פר 
י ום הכפור ים

זה פר 
כהן  מש יח 

אל ו שעי ר י 
עבודת כ ו כבים

ו לא שעי ר י 
ח  ו ר ג לי ם"ר

שבע הזאו ת  
כנגד הפר וכת  

מ תנו ת  על '  ד 
מ זבח ה ז הב

חזר  ו כ פ ל או ת ן  
' ו א ם א י נ ו  לע נ י ן  ז

תנהו  מתנות 
מ תנות '  לעני ן ד 

שמעכבות

ש"ר יר מיה לא נצרכא אלא  לר"א
מתנו ת '  שלא נכתב ביה בהדיא ד

 

קרנות

אלא למד על  ידי היקש

ד כתיבן וכפילן' מאי ש נא ז
נמי כתיבן וכפילן'  מתן ד 

ב אהל מועדלפני יקוק אשרמז בח קטרת הסמים ונתן הכהן מן הדם על

ב אהל מועדאשרהמזבח  אשר לפני יקוקקרנתומן הדם יתן על

פר כהן משיח

פר העלם ד בר

למעלה הוא אומר קרן קרנות שתים

למטה הוא אומר קרן קרנות שתים
מתנות על מז בח הזהב' הרי הן ד

כ ב 
לע
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מא -ו עשה לפר זבחים ל ט ד "בס

לויעשהכן טאתהחלפרשהכאשר ע לפרועשה

זה פר 
י ום הכפור ים

זה פר 
כהן  מש יח 

אל ו שעי ר י 
עבודת כ ו כבים

ו לא שעי ר י 
ח  ו ר ג לי ם"ר

שבע הזאו ת  
כנגד הפר וכת 

ק רנ ו ת  '  וד 
מ זבח ה ז הב

מ תנו ת  על '  ד 
מ זבח ה ז הב

רבי שמעון
מתנות של '  שד 

פר העלם דבר של 
צבור על מזבח 
הזהב מע כ בות

ורבי יהודה כן יעש ה מאי  עביד ליה

רבי יהודה
לל מ ד שפר של 

כ צריך " יו ה
ס מי כ ה ושי שפוך 

שירי דמ ו אל י סו ד  
מזבח ה חצ ון 

 לפר  
הא אמ ר ת 

זה פר  יו ה 
כ"

א הני  מ יל י "ס ד
עבוד ה  ד מ עכבא 

כפרה אבל עבוד ה 
ד לא מעכב א 
כפרה לא

ל " ק מ

כל ה מ תנ ו ת  
כתוב ו ת 
בפרשה

הזאות' ז
וטבל הכהן את אצ ב עו ב דם 

שב ע פעמ יםוהזה מן הדם 
לפני יקוק את פני פרכת הקדש

מתנות' ד
מן הדם יתן על קרנת המז בח ו

אשר ב אהל מוע ד אשר לפני יקוק 

ועשה כאשר 
עשה לעכב
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מא -ו עשה לפר זבחים ל ט ד "בס

זה פר
יום ה כפ ורים

זה פר
כה ן מש יח 

אלו שעירי
כ " עו

ולא שעירי
ח ורגלי ם"ר

שבע הזאות 
כנג ד 

הפרוכת 

מתנות על '  ד 
מזבח הז ה ב 

מע כב

יהודה נמי אי צטריך'  אביי א מר לר

א מ י ד י  ד הו ה "ס ד
אסמ יכ ה ו שירי 

ג " ה דם דאע
ד כתיבן וכ פי לן  לא 

מע כבא מתן 
ארבע נמי לא 

תעכב

סמיכה
 זקני העד ה את ידיהם על וסמכו

ראש הפר לפני יקוק 

מתנות' ד
ומן הדם יתן על קרנת המז בח 

אשר ב אהל מוע ד אשר לפני יקוק 

 ונסלח להםוכפר עלהם הכהןלוכן יעשההחטאתלפרכאשר ע שהלפרועשה

פ "וכ פר אע
שלא סמך

פ " ונס לח אע
שלא נתן 
שירים

ק מ
ל " 

אפי
  '

ל ר 
  '

י הוד ה

ועשה כאשר 
עשה הכפי ל ן 

שירי הדם
ישפך אל יסוד מז בח  ואת כל הדם  

   אשר פתח אהל מועדהעלה




