
  א שבועות פרק פסוקים      ד"בס
ויקרא פרק יג 

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר)א(
 ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַבֶהֶרת אֹו ַסַּפַחת אֹו ְׂשֵאת ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו )ב(

  :ַהּכֲֹהִנים
  : ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹוּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע ָעמֹק ֵמעֹור ְּבָׂשרֹוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ְּבעֹור ַהָּבָׂשר ְוֵׂשָער ַּבֶּנַגע ָהַפְך ָלָבן  ְו)ג(
  : ּוְׂשָעָרה לֹא ָהַפְך ָלָבן ְוִהְסִּגיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבעֹור ְּבָׂשרֹו ְוָעמֹק ֵאין ַמְרֶאָה ִמן ָהעֹורַּבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְוִאם )ד(

  
  : ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן)ט(
  : ָּבעֹור ְוִהיא ָהְפָכה ֵׂשָער ָלָבן ּוִמְחַית ָּבָׂשר ַחי ַּבְׂשֵאתְׂשֵאת ְלָבָנה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה )י(
  

דברים פרק כד
  : ִלְׁשמֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ְּככֹל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ַהָּצַרַעתִהָּׁשֶמר ְּבֶנַגע )ח(

  
ויקרא פרק ה 

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

  :ְוָאֵׁשם
  :ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ָּבּה ֲאֶׁשר ִיְטָמא ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ָאָדם  ְּבֻטְמַאתִכי ִיַּגע אֹו )ג(
  
 ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְלכֹל ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ִּכי ִתָּׁשַבע אֹו ֶנֶפׁש )ד(
  :ֵאֶּלהֵמ
  
  : ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָהְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה )ה(
  : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹוְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת )ו(
  :ם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליקָֹוק ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלהְוִא )ז(
  :ֹו ְולֹא ַיְבִּדיל ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפ)ח(
  : ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא)ט(
  ס:  ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו)י(
 לֹא ָיִׂשים ָעֶליָה ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת ְוִאם לֹא )יא(

  :ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא
  :ץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ַחָּטאת ִהוא ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמ)יב(
  ס:  ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה)יג(
  :ָוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיקֹ)יד(
  

ויקרא פרק טז 
 ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה אֹתֹו ַעל )טו(

  :ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת
  : ַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתםְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ֶדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתםְוִכֶּפר ַעל ַהּקֹ )טז(

  
במדבר פרק כח 

  :זֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהִין  ְוִנְסֵּכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלָּפר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין ָלַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָי)יד(
   :  ַעל עַֹלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹוְלַחָּטאת ַליקָֹוק ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד )טו(
  

ויקרא פרק כב 
ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַליקָֹוק  ֲאֶׁשֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ָּכל ִאיׁשֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם  )ג(

  : ֲאִני ְיקָֹוקַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני

  
ויקרא פרק ז 

  :ֵמַעֶּמיָהְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא  ֲאֶׁשר ַליקָֹוק ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים )כ(
ֲאֶׁשר ַליקָֹוק ְוִנְכְרָתה  ְוָאַכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא )כא(

  : ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה
  

ויקרא פרק יב 
  : ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּהְּבָכל קֶֹדׁש לֹא ִתָּגע ְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש לֹא ָתבֹאת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה  ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁש)ד(
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ויקרא פרק כב 

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  :לֹא ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי ֲאִני ְיקָֹוק ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְו)ב(
יו ְוִנְכְרָתה ְוֻטְמָאתֹו ָעָל ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַליקָֹוק ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם )ג(

  : ֲאִני ְיקָֹוקַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני
 ְוַהּנֵֹגַע ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵּתֵצא ִמֶּמּנּו ַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהר ִאיׁש ִאיׁש ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ְוהּוא ָצרּוַע אֹו ָזב )ד(

  :ִׁשְכַבת ָזַרע
  :ֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתֹו אֹו ִאיׁש ֲא)ה(
  :ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב )ו(
  : ִּכי ַלְחמֹו הּוא ִמן ַהֳּקָדִׁשיםּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר יֹאַכל )ז(
  : ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה לֹא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאִני ְיקָֹוק)ח(
  : ֲאִני ְיקָֹוק ְמַקְּדָׁשםְולֹא ִיְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ִּכי ְיַחְּלֻלהּו ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי )ט(
  

במדבר פרק ה 
  :ל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶא)א(
  :ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש ִויַׁשְּלחּו ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )ב(
  :םְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכ ִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּום )ג(
  :  ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל)ד(
  

במדבר פרק יט 
  : ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְלָכל ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ִׁשְבַעת ָיִמים)יא(
  :ֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְטָהר ְוִאם לֹא ִיְתַחָּטא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי לֹא ִיְטָהר הּוא ִיְתַחָּטא ב)יב(
 ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא זַֹרק ֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאלֶאת ִמְׁשַּכן ְיקָֹוק ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַה ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא )יג(

  :ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו

  
ויקרא פרק כ 

  :ת ַעם ָהָאֶרץ ִיְרְּגֻמהּו ָבָאֶבןְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמַּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך מֹות יּוָמ )ב(
  : ּוְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשיְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדִׁשי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך )ג(

  
ויקרא פרק יח 

  : ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכםֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִיםַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵא )כד(
  : ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה)כה(
  :ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת )כו(
  : ִּכי ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ)כז(
  : ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם)כח(
  :י ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם ִּכ)כט(
  : ם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם )ל(

  
במדבר פרק לה 

  : ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹו)לג(
  : ר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ )לד(
  

שמות פרק ל 
  :  ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַליקָֹוקְיַכֵּפר ָעָליו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַאֲהרֹן ַעל ַקְרנָֹתיו ְוִכֶּפר )י(
  
יקרא פרק י ו
  : ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף ַוִּיְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹרְׂשִעיר ַהַחָּטאת ְוֵאת )טז(
  :ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲעֹון ָהֵעָדה ַתן ָלֶכם ָלֵׂשאת ֶאת ָנְואָֹתּהַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלֶּתם ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא  )יז(

  
שמות פרק כח 

  : ָזָהב ָטהֹור ּוִפַּתְחָּת ָעָליו ִּפּתּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַליקָֹוקִּציץ ְוָעִׂשיָת )לו(
  :י ַהִּמְצֶנֶפת ִיְהֶיה ְוַׂשְמָּת אֹתֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהִּמְצָנֶפת ֶאל מּול ְּפֵנ)לז(
 ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַמְּתנֹת ָקְדֵׁשיֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ָּתִמיד ְלָרצֹון ַהֳּקָדִׁשים ֲעֹון ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת )לח(

  :ָלֶהם ִלְפֵני ְיקָֹוק
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