
 חמזבחים       ד"בס
ויקרא פרק א 

  : ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר)א(
  :ם ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַליקָֹוק ִמן ַהְּבֵהָמה ִמן ַהָּבָקר ּוִמן ַהּצֹאן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכ)ב(
  : ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיקָֹוקִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר )ג(
  : ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליו)ד(
  :ִריבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהָּדם ְוָזְרקּו ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוָׁשַחט ֶאת ֶּבן ַהָּבָקר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִהְק)ה(
  : ָהֵאׁש ְוָנְתנּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל)ז(  : ְוִהְפִׁשיט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנַּתח אָֹתּה ִלְנָתֶחיָה)ו(
  : ְוָעְרכּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהְּנָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהָּפֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח)ח(
  ס:  ִניחֹוַח ַליקָֹוק ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ַּבָּמִים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהִּמְזֵּבָחה עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח)ט(
  : ִמן ַהְּכָׂשִבים אֹו ִמן ָהִעִּזים ְלעָֹלה ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּוְוִאם ִמן ַהּצֹאן ָקְרָּבנֹו )י(
  :ַח ָסִביב ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ָּדמֹו ַעל ַהִּמְזֵּבְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה )יא(
  : ְוִנַּתח אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ִּפְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְזֵּבַח)יב(
  פ: ה עָֹלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוַהֶּקֶרב ְוַהְּכָרַעִים ִיְרַחץ ַּבָּמִים ְוִהְקִריב ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָח)יג(
  : עָֹלה ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹוְוִאם ִמן ָהעֹוף )יד(
  :ָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו )טו(
  : ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבנָֹצָתּה ְוִהְׁשִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן)טז(
  ס: ׁש עָֹלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוִׁשַּסע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵא)יז(
  

ויקרא פרק ד 
  : ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשםֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא )כב(
  : ְׂשִעיר ִעִּזים ָזָכר ָּתִמים אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו)כג(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ַחָּטאת הּוא ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלהאֹתֹוְוָׁשַחט  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר )כד(
  :מֹו ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּד)כה(
  פ:  ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו)כו(
  

  : ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשםְצֹותִמִּמ ֵמַעם ָהָאֶרץ ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה )כז(
  : ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטאְׂשִעיַרת ִעִּזים ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא )כח(
  :עָֹלה ִּבְמקֹום ָהֶאת ַהַחָּטאתְוָׁשַחט  ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת )כט(
  : ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח)ל(
  פ :ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹו )לא(
  : ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנהְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו )לב(
  :ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת )גל(
  : ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַחְּבֶאְצָּבעֹו ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת )לד(
 ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר )לה(

  פ: ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו
  

ויקרא פרק ה
  :ֶׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֹ)יד(
  :ְלָאָׁשם ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש  ֶנֶפׁש ִּכי ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ִּבְׁשָגָגה ִמָּקְדֵׁשי ְיקָֹוק ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ֶּכֶסף ְׁשָקִלים)טו(
  פ: ת ֲחִמיִׁשתֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכֵּפר ָעָליו ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ְוִנְסַלח לֹו ְוֵאת ֲאֶׁשר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיַׁשֵּלם ְוֶא)טז(
  : ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְוָנָׂשא ֲעֹונֹוִמְצֹות ְוָעְׂשָתה ַאַחת ִמָּכל ְוִאם ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא )יז(
  : ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹוַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשםיא  ְוֵהִב)יח(
  פ:  ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם ָאַׁשם ַליקָֹוק)יט(
  :ֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּביקָֹוק ְוִכֵחׁש ַּבֲעִמיתֹו ְּבִפָּקדֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַׁשק ֶאת ֲעִמיתֹוֶנֶפׁש ִּכי ֶת )כא(  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)כ(
  : אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ָּבּה ְוִנְׁשַּבע ַעל ָׁשֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהָּנה)כב(
  : ִּכי ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל אֹו ֶאת ָהעֶֹׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא ְוָהָיה)כג(
  :יו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאֶׁשר הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו אֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ִיָּׁשַבע ָעָליו ַלֶּׁשֶקר ְוִׁשַּלם אֹתֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמִׁשָת)כד(
  : ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהןְּבֶעְרְּכָך ְוֶאת ֲאָׁשמֹו ָיִביא ַליקָֹוק ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן )כה(
  פ:  ְלַאְׁשָמה ָבּה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִנְסַלח לֹו ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה)כו(
  

ויקרא פרק ו 
  :קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא ִלְפֵני ְיקָֹוק זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִּתָּׁשֵחט ָהעָֹלה ִּתָּׁשֵחט ַהַחָּטאת ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ֵלאמֹר )יח(
  

ויקרא פרק ז 
  : ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביבִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהעָֹלה ִיְׁשֲחטּו ֶאת ָהָאָׁשם ְוֶאת ָּדמֹו ִיְזרֹק )ב(  :ם הּואקֶֹדׁש ָקָדִׁשי ּתֹוַרת ָהָאָׁשם ְוזֹאת )א(
  

ויקרא פרק יד 
  : קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּואָהָאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהןִּכי ַּכַחָּטאת  ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ָהעָֹלה )יג(
  

  ויקרא פרק יט 
 : ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן ָלּה ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמתּו ִּכי לֹא ֻחָּפָׁשהְוִהוא ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש ְוִאיׁש ִּכי ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה ִׁשְכַבת ֶזַרע )כ(
  : ָאָׁשםֵאיל ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד )כא(
  פ:  ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא)כב(
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