
  כח-כזכריתות  פסוקים  בס"ד

www.swdaf.com  1 

  ויקרא פרק ד 
  ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם: ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא (כב)
  ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים: ָקְרָּבנֹוֶׁשר ָחָטא ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו אֲ  (כג)
  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט אֹתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַחָּטאת הּוא: (כד)
  ן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּדמֹו ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה:ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַת  (כה)
  פְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו:  (כו)
  ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת ִמִּמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם: ה ֵמַעם ָהָאֶרץְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגגָ  (כז)
  ֲאֶׁשר ָחָטא: ַעל ַחָּטאתֹוְּתִמיָמה ְנֵקָבה  ְׂשִעיַרת ִעִּזים ָקְרָּבנֹוְוֵהִביא אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא  (כח)
  את ְוָׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ָהעָֹלה:ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּט  (כט)

  ֵּבַח:ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמזְ  (ל)
  פלֹו:  ָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלחְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁש  (לא)
  ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה: ְלַחָּטאת ָקְרָּבנֹוְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא  (לב)
  ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה: ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת (לג)
  ַהִּמְזֵּבַח: ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד (לד)
ַעל ּכֵֹהן ַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו הַ ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמּזֶ  (לה)

  פֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:  ַחָּטאתֹו
  

  ויקרא פרק ה 
  ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו: (א)
 ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמאאֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו  (ב)

  אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם: (ג) ְוָאֵׁשם:
  ַחת ֵמֵאֶּלה:ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַא אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב (ד)
  ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה: (ה)
  :ֵמַחָּטאתֹוּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן הַ  (ו)
  :ַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלהְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליקָֹוק ֶאָחד לְ  (ז)
  ָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל:ְוֵהִביא אֹ (ח)
  ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא: (ט)
  סֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו:  ֵמַחָּטאתֹוַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוֶאת ַהֵּׁשִני  (י)

יָה לֹא ָיִׂשים ָעלֶ  ֶלת ְלַחָּטאתְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֹ (יא)
  ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא:

  ָוק ַחָּטאת ִהוא:ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקֹ (יב)
  סר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה: ֲאֶׁש  ַעל ַחָּטאתֹוְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן  (יג)

  
  ויקרא פרק יב 

ֹוָתּה ר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּד ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹ (ב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
ִּמְקָּדׁש לֹא ל הַ ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל קֶֹדׁש לֹא ִתָּגע ְוֶא  (ד) ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו: (ג) ִּתְטָמא:

  ָרה:ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטהֳ  (ה) ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה:
  ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן: ן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחָּטאתּובֶ ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה  (ו)
  ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה: (ז)
  פְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרה:  אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאתְוָלְקָחה ְׁשֵּתי תִֹרים ְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה  (ח)

  
  ויקרא פרק יד 

  ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן: ּתֹוַרתִּתְהֶיה  זֹאת (ב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  

  לֹג ֶאָחד ָׁשֶמן:ִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן וְ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמי (י)
  

  ִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ָׁשֶמן:ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם ִלְתנּוָפה ְלַכֵּפר ָעָליו וְ  ְוִאם ַּדל הּוא (כא)
  

  ויקרא פרק טו 
  ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר: (כח)
  ֹוֵעד:ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מ (כט)

  ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה: ן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלהְוָעָׂשה ַהּכֵֹה  (ל)
  ְוִהַּזְרֶּתם ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמֻּטְמָאָתם ְולֹא ָיֻמתּו ְּבֻטְמָאָתם ְּבַטְּמָאם ֶאת ִמְׁשָּכִני ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם: (לא)
  ַוֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלָטְמָאה ָבּה:זֹאת ּתֹוַרת ַהָּזב  (לב)
  פְוַהָּדָוה ְּבִנָּדָתּה ְוַהָּזב ֶאת זֹובֹו ַלָּזָכר ְוַלְּנֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ִעם ְטֵמָאה:  (לג)

 


