זבחים מח

בס"ד
ויקרא פרק א
מוֹעד ֵלאמֹר:
)א( וַיִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ ֶכם:
ַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר ִ
אָדם ִכּי י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ַק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
מוֹעד י ְ
יבנּוּ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
)ג( ִאם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר ז ָ
)ד( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָהע ָֹלה וְ נִ ְר ָצה לוֹ ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו:
מוֹעד:
ָרקוּ ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם וְ ז ְ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
)ה( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ֶבּן ַה ָבּ ָקר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִה ְק ִריבוּ ְבּנֵי ֲ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵאשׁ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ָע ְרכוּ ֵע ִצים ַעל ָה ֵאשׁ:
ָתנוּ ְבּנֵי ֲ
יה) :ז( וְ נ ְ
)ו( וְ ִה ְפ ִשׁיט ֶאת ָהע ָֹלה וְ נִ ַתּח א ָֹתהּ ִלנְ ָת ֶח ָ
ֹהנִ ים ֵאת ַהנְּ ָת ִחים ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ֶאת ַה ָפּ ֶדר ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
אַהרֹן ַהכּ ֲ
)ח( וְ ָע ְרכוּ ְבּנֵי ֲ
יחוֹח ַליקֹוָק :ס
יח נִ ַ
)ט( וְ ִק ְרבּוֹ ְ
וּכ ָר ָעיו יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
יבנּוּ:
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
)י( וְ ִאם ִמן ַהצֹּאן ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ְכּ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִזּים ְלע ָֹלה ז ָ
ֹהנִ ים ֶאת ָדּמוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
ֶר ְך ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָצפֹנָה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ז ְ
)יא( וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל י ֶ
)יב( וְ נִ ַתּח אֹתוֹ ִלנְ ָת ָחיו וְ ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ֶאת ִפּ ְדרוֹ וְ ָע ַר ְך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק :פ
)יג( וְ ַה ֶקּ ֶרב וְ ַה ְכּ ָר ַעיִ ם יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה הוּא ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)יד( וְ ִאם ִמן ָהעוֹף ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק וְ ִה ְק ִריב ִמן ַהתּ ִֹרים אוֹ ִמן ְבּנֵי ַהיּוֹנָה ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה וְ נִ ְמ ָצה ָדמוֹ ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)טו( וְ ִה ְק ִריבוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָ
יך א ָֹתהּ ֵא ֶצל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֵק ְד ָמה ֶאל ְמקוֹם ַה ָדּ ֶשׁן:
)טז( וְ ֵה ִסיר ֶאת ֻמ ְראָתוֹ ְבּנ ָֹצ ָתהּ וְ ִה ְשׁ ִל ְ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק :ס
ַב ִדּיל וְ ִה ְק ִטיר אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ע ָֹלה הוּא ִא ֵשּׁה ֵר ַ
ָפיו לֹא י ְ
)יז( וְ ִשׁ ַסּע אֹתוֹ ִב ְכנ ָ
ויקרא פרק ד
אָשׁם:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ֵ
ֶח ָטא וְ ָע ָשׂה ַ
ָשׂיא י ֱ
)כב( ֲא ֶשׁר נ ִ
ָכר ָתּ ִמים:
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ז ָ
)כג( אוֹ ַ
)כד( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַח ָטּאת הוּא:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָדּמוֹ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
)כה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְכּ ֵח ֶלב ז ַ
)כו( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ

אָשׁם:
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
אָרץ ַבּ ֲעשׂ ָֹתהּ ַ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ֵמ ַעם ָה ֶ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
ימה נְ ֵק ָבה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא:
ירת ִע ִזּים ְתּ ִמ ָ
ְה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַ
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ו ֵ
)כח( אוֹ ַ
)כט( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)ל( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ֵר ַ
הוּסר ֵח ֶלב ֵמ ַעל ז ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לא( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
יאנָּה:
ימה יְ ִב ֶ
ָביא ָק ְר ָבּנוֹ ְל ַח ָטּאת נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
)לב( וְ ִאם ֶכּ ֶבשׂ י ִ
)לג( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)לד( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר
יוּסר ֵח ֶלב ַה ֶכּ ֶשׂב ִמזּ ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לה( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ויקרא פרק ה
)יד( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מֹ ֶשׁה ֵלּאמֹר:
אָשׁם:
אַיל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ֶכּ ֶסף ְשׁ ָק ִלים ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ְל ָ
ֶפשׁ ִכּי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְטאָה ִבּ ְשׁ ָגגָה ִמ ָקּ ְד ֵשׁי ְיקֹוָק וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ִ
)טו( נ ֶ
אָשׁם וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ָתן אֹתוֹ ַלכּ ֵֹהן וְ ַהכּ ֵֹהן יְ ַכ ֵפּר ָע ָליו ְבּ ֵאיל ָה ָ
יוֹסף ָע ָליו וְ נ ַ
ישׁתוֹ ֵ
)טז( וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָח ָטא ִמן ַהקּ ֶֹדשׁ יְ ַשׁ ֵלּם וְ ֶאת ֲח ִמ ִ
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
אָשׁם וְ נ ָ
ָדע וְ ֵ
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ לֹא י ַ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְשׂ ָתה ַ
)יז( וְ ִאם נ ֶ
ָדע וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ִשׁ ְגגָתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׁגָג וְ הוּא לֹא י ַ
אַיל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
)יח( וְ ֵה ִביא ִ
אָשׁם ַליקֹוָק :פ
אָשׁם הוּא אָשֹׁם ַ
)יט( ָ
ֲמיתוֹ:
ֲמיתוֹ ְבּ ִפ ָקּדוֹן אוֹ ִב ְת ֶ
ֲלה ַמ ַעל ַבּיקֹוָק וְ ִכ ֵחשׁ ַבּע ִ
וּמע ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ
שׂוּמת יָד אוֹ ְב ָגזֵל אוֹ ָע ַשׁק ֶאת ע ִ
)כ( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :כא( נ ֶ
אָדם ַל ֲחטֹא ָב ֵהנָּה:
ֲשׂה ָה ָ
אַחת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
)כב( אוֹ ָמ ָצא ֲא ֵב ָדה וְ ִכ ֶחשׁ ָבּהּ וְ נִ ְשׁ ַבּע ַעל ָשׁ ֶקר ַעל ַ
ֵלה ֲא ֶשׁר ָגּזָל אוֹ ֶאת ָהע ֶֹשׁק ֲא ֶשׁר ָע ָשׁק אוֹ ֶאת ַה ִפּ ָקּדוֹן ֲא ֶשׁר ָה ְפ ַקד ִאתּוֹ אוֹ ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ֶשׁר ָמ ָצא:
אָשׁם וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ַה ְגּז ָ
ֶח ָטא וְ ֵ
)כג( וְ ָהיָה ִכּי י ֱ
אַשׁ ָמתוֹ:
ַח ִמ ִשׁ ָתיו י ֵֹסף ָע ָליו ַל ֲא ֶשׁר הוּא לוֹ יִ ְתּנֶנּוּ ְבּיוֹם ְ
)כד( אוֹ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ַבע ָע ָליו ַל ֶשּׁ ֶקר וְ ִשׁ ַלּם אֹתוֹ ְבּרֹאשׁוֹ ו ֲ
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן:
ָביא ַליקֹוָק אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
)כה( וְ ֶאת ֲא ָשׁמוֹ י ִ
אַשׁ ָמה ָבהּ :פ
ֲשׂה ְל ְ
אַחת ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
)כו( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ נִ ְס ַלח לוֹ ַעל ַ
ויקרא פרק ו
תּוֹרת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ָשּׁ ֵחט ָהע ָֹלה ִתּ ָשּׁ ֵחט ַה ַח ָטּאת ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא:
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת ַ
)יח( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ויקרא פרק ז
ְאת ָדּמוֹ ִי ְזרֹק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
אָשׁם ו ֶ
אָשׁם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא) :ב( ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָהע ָֹלה ִי ְשׁ ֲחטוּ ֶאת ָה ָ
תּוֹרת ָה ָ
)א( וְ זֹאת ַ
ויקרא פרק יד
אָשׁם הוּא ַלכּ ֵֹהן ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא:
)יג( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ֶכּ ֶבשׂ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת וְ ֶאת ָהע ָֹלה ִבּ ְמקוֹם ַהקּ ֶֹדשׁ ִכּי ַכּ ַח ָטּאת ָה ָ
ויקרא פרק יט
יוּמתוּ ִכּי לֹא ֻח ָפּ ָשׁה:
ֶח ֶר ֶפת ְל ִאישׁ וְ ָה ְפ ֵדּה לֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ ֻח ְפ ָשׁה לֹא נִ ַתּן ָלהּ ִבּקּ ֶֹרת ִתּ ְהיֶה לֹא ְ
ֶרע ו ְִהוא ִשׁ ְפ ָחה נ ֱ
)כ( וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
אָשׁם:
מוֹעד ֵאיל ָ
)כא( וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא :פ
)כב( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֵאיל ָה ָ
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