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  של יום הכפורים ירעושפר  – ויקרא פרק טז
ֶאת עֹרָֹת� ְוֶאת ְוָ�ְרפ! ָבֵא�  ִמח!$ ַלַ#ֲחֶנהֶאל ה!ָבא ֶאת ָ�ָמ� ְלַכֵ�ר ַ��ֶֹד� י�ִציא  ְוֵאת ַ�ר ַהַחָ	את ְוֵאת ְ�ִעיר ַהַחָ	את ֲאֶ�ר (כז)

�  ְו�ֲחֵרי ֵכ� ָיב�א ֶאל ַהַ	ֲחֶנה: ְוַה(ֵֹר) אָֹת� ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ְוָרַח$ ֶאת ְ�ָ�ר� ַ�ָ#ִי� (כח) :ְ�ָ�ָר� ְוֶאת ִ�ְרָ�

  
  

  כהן משיחפר  –ויקרא פרק ד 
  ַוְיַדֵ�ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ֵ�אמֹר: (א)
  ְוָעָ�ה ֵמ�ַחת ֵמֵהָ(ה: ַ)ֵ�ר ֶאל ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפ� ִ#י ֶתֱחָטא ִבְ�ָגָגה ִמ#ֹל ִמְצ�ת ְיקָֹוק ֲאֶ�ר לֹא ֵתָעֶ�יָנה (ב)
�ָקר ָ,ִמי+ ַליקָֹוק ְלַחָ*את: ִא� ַה+ֵֹה* ַהָ#ִ�יחַ  (ג)ָ ��  ֶיֱחָטא ְל�ְ�ַמת ָהָע+ ְוִהְקִריב ַעל ַחָ*את� ֲאֶ�ר ָחָטא ַ-ר ֶ
  ַהָ-ר ְוָ�ַחט ֶאת ַהָ-ר ִלְפֵני ְיקָֹוק: ְוֵהִביא ֶאת ַהָ-ר ֶאל ֶ-ַתח אֶֹהל מ�ֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָסַמְ. ֶאת ָיד� ַעל רֹא� (ד)
  ְוָלַקח ַה#ֵֹה� ַהָ	ִ�יַח ִמַ)+ ַהָ-ר ְוֵהִביא אֹת� ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד: (ה)
  ְוָטַבל ַה#ֵֹה� ֶאת ֶאְצָ�ע� ַ�ָ)+ ְוִה1ָה ִמ� ַהָ)+ ֶ�ַבע ְ-ָעִמי+ ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאת ְ-ֵני ָ-רֶֹכת ַה0ֶֹד�: (ו)
 ָ-ר ִיְ�-ְֹ. ֶאל ְיס�ד ִמְזַ�ח ָהעָֹלהְוָנַת� ַה#ֵֹה� ִמ� ַהָ)+ ַעל ַקְרנ�ת ִמְזַ�ח ְקטֶֹרת ַה2ִַ	י+ ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ְ�אֶֹהל מ�ֵעד ְוֵאת ָ#ל ַ)+ הַ  )(ז

  ב:ַהֵחֶלב ַהְמַכ2ֶה ַעל ַה0ֶֶרב ְוֵאת ָ#ל ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ַעל ַה0ֶרֶ  ְוֶאת ָ#ל ֵחֶלב ַ-ר ַהַחָ*את ָיִרי+ ִמֶ	(4 ֶאת (ח) ֲאֶ�ר ֶ-ַתח אֶֹהל מ�ֵעד:
  ִסיֶרָ(ה:ְוֵאת ְ�ֵ,י ַהְ#ָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶ�ר ֲעֵליֶה� ֲאֶ�ר ַעל ַהְ#ָסִלי+ ְוֶאת ַה5ֶֹתֶרת ַעל ַהָ#ֵבד ַעל ַהְ#ָלי�ת יְ  (ט)
  ָלִמי+ ְוִהְקִטיָר+ ַה#ֵֹה� ַעל ִמְזַ�ח ָהעָֹלה:ַ#ֲאֶ�ר י4ַר+ ִמ6�ר ֶזַבח ַה6ְ  (י)

  :ְוִקְר�� !ִפְר�� ַעל רֹא�� ְוַעל ְ+ָרָעיוְוֶאת ע�ר ַהָ�ר ְוֶאת ָ+ל ְ�ָ�ר�  (יא)
          ①①①① 

ֶאל ֶ�ֶפְ. ַהֶ�ֶ�*   פ: )ל ֵעִצי� ָ�ֵא� ַעל ֶ�ֶפְ. ַהֶ�ֶ�* ִיָ(רֵ עַ ְוָ�ַר) אֹת� ֶאל ָמק�� ָטה�ר  ִמח!$ ַלַ#ֲחֶנהֶאל ֶאת ָ+ל ַהָ�ר ְוה�ִציא  (יב)
  
  

   עלם דבר של צבורהפר 
  ְוֶנְעַל+ ָ)ָבר ֵמֵעיֵני ַה0ָָהל ְוָע�4 �ַחת ִמָ#ל ִמְצ�ת ְיקָֹוק ֲאֶ�ר לֹא ֵתָעֶ�יָנה ְו7ֵ�מ4: ְוִא� ָ+ל ֲעַדת ִיְ�ָרֵאל ִיְ�/! (יג)
�ָקר ְלַחָ*את ְוֵהִביא4 אֹת� ִלְפֵני אֶֹהל מ�ֵעד:ְונ�ְדָעה ַהַחָ*את ֲאֶ�ר ָחְטא4 ָעֶליָה ְוִה  (יד)ָ ��  ְקִריב4 ַה0ָָהל ַ-ר ֶ
  ְוָסְמכ4 ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶה+ ַעל רֹא� ַהָ-ר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָ�ַחט ֶאת ַהָ-ר ִלְפֵני ְיקָֹוק: (טו)
  מ�ֵעד: ְוֵהִביא ַה#ֵֹה� ַהָ	ִ�יַח ִמַ)+ ַהָ-ר ֶאל אֶֹהל (טז)
  ְוָטַבל ַה#ֵֹה� ֶאְצָ�ע� ִמ� ַהָ)+ ְוִה1ָה ֶ�ַבע ְ-ָעִמי+ ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאת ְ-ֵני ַהָ-רֶֹכת: (יז)
ְזַ�ח ָהעָֹלה ֲאֶ�ר ֶ-ַתח אֶֹהל � ַעל ַקְרנֹת ַהִ	ְזֵ�ַח ֲאֶ�ר ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ְ�אֶֹהל מ�ֵעד ְוֵאת ָ#ל ַהָ)+ ִיְ�-ְֹ. ֶאל ְיס�ד ִמ 4ִמ� ַהָ)+ ִיֵ,  (יח)

  ְוֵאת ָ#ל ֶחְל�� ָיִרי+ ִמֶ	(4 ְוִהְקִטיר ַהִ	ְזֵ�ָחה: (יט) מ�ֵעד:
   :ְוָעָ�ה ַלָ�ר ַ+ֲאֶ�ר ָעָ�ה ְלַפר ַהַחָ	את ֵ+* ַיֲעֶ�ה �0 ְוִכֶ�ר ֲעֵלֶה� ַה+ֵֹה* ְוִנְסַלח ָלֶה� (כ)

      ② 
ְוָ�ַר) אֹת� ַ+ֲאֶ�ר ָ�ַר) ֵאת ַהָ�ר ָהִרא��*  פ: ַחַ	את ַהָ�ָהל ה!א  ִמח!$ ַלַ#ֲחֶנה ֶאלְוה�ִציא ֶאת ַהָ�ר  (כא)

  
  

   אדומהפרה  – במדבר פרק יט
   ַוְיַדֵ�ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ְוֶאל �ֲהרֹ� ֵלאמֹר: (א)
0ַת ַה,�ָרה ֲאֶ�ר ִצ4ָה ְיקָֹוק ֵלאמֹר ַ)ֵ�ר ֶאל ְ�ֵני  (ב)    עֹל:ְ,ִמיָמה ֲאֶ�ר ֵאי� ָ�9 מ4+ ֲאֶ�ר לֹא ָעָלה ָעֶליהָ  ָפָרה ֲאד#ָ1הִיְ�ָרֵאל ְוִיְקח4 ֵאֶליָ. זֹאת ח8

  ְוָ�ַחט אָֹת9 ְלָפָניו: ִמח!$ ַלַ#ֲחֶנהֶאל ְוה�ִציא אָֹת2 4ְנַתֶ,+ אָֹת9 ֶאל ֶאְלָעָזר ַה#ֵֹה�  (ג)
 נַֹכח ְ�ֵני אֶֹהל מ�ֵעד  ִמָ)ָמ9 ֶ�ַבע ְ-ָעִמי+:ְוִה3ָה ֶאל ְ�ֶאְצָ�ע�  ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַה#ֵֹה� ִמָ)ָמ9 (ד)
�ָר9 ְוֶאת ָ)ָמ9 ַעל ִ-ְר9�ָ ִיְ�רֹ:: (ה)ָ�  ְוָ�ַר: ֶאת ַהָ-ָרה ְלֵעיָניו ֶאת עָֹר9 ְוֶאת ְ
   ֶאל ,�ְ. ְ�ֵרַפת ַהָ-ָרה: ְוָלַקח ַה#ֵֹה� ֵע; ֶאֶרז ְוֵאז�ב 4ְ�ִני ת�ָלַעת ְוִהְ�ִליְ.  (ו)
�ר� ַ�ַ	ִי+ ְו�ַחר ָיבֹא ֶאל ַהַ	ֲחֶנה ְוָטֵמא ַה#ֵֹה� ַעד ָהָעֶרב: (ז)ָ�  ְוִכֶ�ס ְ�ָגָדיו ַה#ֵֹה� ְוָרַח; ְ
�ר� ַ�ָ	ִי+ ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: (ח)ָ�  ְוַה>ֵֹר: אָֹת9 ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ַ�ַ	ִי+ ְוָרַח; ְ
  ֶמֶרת ְלֵמי ִנָ)ה ַחָ*את ִהוא:7ַס: ִאי� ָטה�ר ֵאת ֵאֶפר ַהָ-ָרה ְוִהִ(יַח ִמח4; ַלַ	ֲחֶנה ְ�ָמק�+ ָטה�ר ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ְלִמְ� וְ  (ט)
  ָרֵאל ְוַלֵ=ר ַהָ=ר ְ�ת�ָכ+ ְלח0ַ8ת ע�ָל+:ְוִכֶ�ס ָהאֵֹס: ֶאת ֵאֶפר ַהָ-ָרה ֶאת ְ�ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְ�  (י)

 

   נדבהעולת  – ויקרא פרק א
  ֵני �ֲהרֹ� ַה#ֵֹה� ֵא� ַעל ַהִ	ְזֵ�ַח ְוָעְרכ4 ֵעִצי+ ַעל ָהֵא�:ְוָנְתנ4 ְ�  (ז) :ְוִהְפִ�יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנ4ַח אָֹת2 ִלְנָתֶחיָה  (ו)
  ְוֶאת ַהָ-ֶדר ַעל ָהֵעִצי+ ֲאֶ�ר ַעל ָהֵא� ֲאֶ�ר ַעל ַהִ	ְזֵ�ַח: ֶאת ָהרֹא�ְוָעְרכ4 ְ�ֵני �ֲהרֹ� ַה#ֲֹהִני+ ֵאת ַהְ(ָתִחי+  (ח)
  סָ	ִי+ ְוִהְקִטיר ַה#ֵֹה� ֶאת ַה#ֹל ַהִ	ְזֵ�ָחה עָֹלה ִא6ֵה ֵריַח ִניח�ַח ַליקָֹוק: ִיְרַח; �ַ  !ְכָרָעיו ְוִקְר�� (ט)

  

  ַח:ְוֶאת ִ-ְדר� ְוָעַרְ. ַה#ֵֹה� אָֹת+ ַעל ָהֵעִצי+ ֲאֶ�ר ַעל ָהֵא� ֲאֶ�ר ַעל ַהִ	ְז�ֵ  ְוֶאת רֹא�� ְוִנ4ַח אֹת� ִלְנָתָחיו (יב)
  פִיְרַח; ַ�ָ	ִי+ ְוִהְקִריב ַה#ֵֹה� ֶאת ַה#ֹל ְוִהְקִטיר ַהִ	ְזֵ�ָחה עָֹלה ה4א ִא6ֵה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק:  ְוַהְ+ָרַעִי� ְוַה0ֶֶרב (יג)

  

  ③            הדשןהוצאת  – ויקרא פרק ו
  :ֶאל ָמק�� ָטה�ר ִמח!$ ַלַ#ֲחֶנהֶאל ְוה�ִציא ֶאת ַהֶ�ֶ�* 4ָפַ�ט ֶאת ְ�ָגָדיו ְוָלַב� ְ�ָגִדי+ ֲאֵחִרי+  (ד)

  זה פר יום הכפורים -לפר 
זה פר כהן משיח,  -כאשר עשה לפר 

 אלו שעירי עבודת כוכבים -החטאת 

ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון  שניהליתן לו מחנה  -אל מחוץ למחנה ומה תלמוד לומר , שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר אל מחוץ למחנהבפר העדה כשהוא אומר 

שפך הדשן  אל שלישיתתן לו מחנה  - בדשן, שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמרמחוץ למחנה וכשהוא אומר 

  שמעוןרבי 

ונאמר  מחוץ למחנהכאן  רבי אליעזר אומר: נאמר
, חוץ לשלש מחנות -, מה כאן מחוץ למחנהלהלן 

במזרחה חוץ לשלש מחנות. ומה להלן  -אף להלן 
של ירושלים אף כאן במזרחה של ירושלים. - 

  שמעוןרבי 

ונאמר  מחוץ למחנהכאן  רבי אליעזר אומר: נאמר
, חוץ לשלש מחנות -, מה כאן מחוץ למחנהלהלן 

במזרחה חוץ לשלש מחנות. ומה להלן  -אף להלן 
של ירושלים אף כאן במזרחה של ירושלים. - 

  בנןר

. להלן ושרפו יוציא אל מחוץ למחנהתנו רבנן: 
, וכאן אתה נותן להם ותשלש מחנאתה נותן להם 

? מחוץ למחנהמחנה אחת, אם כן למה נאמר 
מטמאים  - לומר לך: כיון שיצא חוץ למחנה אחת 

לפי שלא למדנו אלא לפר ושעיר של יום הכפורים שנשרפין אבית 
 טאתהדשן מטמאין בגדים, שאר נשרפין מנין? ת"ל: חטאת ח

 

נאמר כאן  -מלמד שמוציאו שלם. יכול ישרפנו שלם  -וקרבו ופרשו והוציא דתניא: 
על ידי ניתוח, אף כאן  -מה להלן  וכרעיו ראשו וכרעים וראש, ונאמר להלן ראשו וכרעיו

די הפשט? תלמוד לומר: אף כאן על י -על ידי ניתוח. אי מה להלן על ידי הפשט  -
  בשרו בעורו כך  -שפרשו בקרבו אמר רב פפא: כשם  - מאי תלמודא?  -. וקרבו ופרשו

תנא: לא היה מנתחן ניתוח 
בשר עולה, אלא עור על גבי 

בי אומר: דתניא: רבשר. 
 עור ובשר ופרשנאמר כאן 

 עור ובשר ופרשר להלן ונאמ
ח ולא על ניתו י"להלן ע מה

ניתוח  י"אף כאן ע ידי הפשט

 הפשט י"ולא ע

  . אתה אומר חוץ לשלש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת? חוץ לשלש מחנות -והוציא את כל הפר דתניא: 
 


