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  árkiyaW reféS ַוׁאְִקָרא ֵסֶפר

Wayikrá Pérek 1 
 ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵלאמֹר מֹוֵעד ֵמאֶֹהל ֵאָליו יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר|  מֶֹשה ֶאל ׁאְִקָראוַ ( 1)

 ַהְֺאֵהָמה ִמן|  ַליהָוה ָקְרָֺאן ִמֶכם יְַקִריב ִכי ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי
 ַהָֺאָקר ִמן ָקְרָֺאנֹו עָֹלה ִאם( 3: )ָקְרַֺאנְֶכם ֶאת ַתְקִריב־א ַהצֹאן ־אִמן ַהָֺאָקר ִמן

: יְַהֶוה ִלְפנֵי ִלְרצֹנֹו אֹתֹו יְַקִריב מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל|  יְַקִריֶבּנ־א ָתִמים זָָכר
 ֶֺאן ֶאת ְוָשַחט( 5: )ָעָליו ְלַכֵפר לֹו ְונְִרָצה|  ָהעָֹלה רֹאש ַעל יָדֹו ְוָסַמְך( 4)

 ַהָּאם ֶאת ְוזְָרק־א ַהָּאם ֶאת ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן נֵיֺאְ  ְוִהְקִריב־א|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהָֺאָקר
 ְונִַתח|  ָהעָֹלה ֶאת ְוִהְפִשיט( 6: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֲאֶשר ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל

 ַעל ֵעִצים ְוָעְרכ־א|  ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ֵאש ַהכֵֹהן ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ְונְָתנ־א( 7: )ִלנְָתֶחיהָ  אָֹתֽא
|  ַהָפֶדר ְוֶאת ָהרֹאש ֶאת ַהּנְָתִחים ֵאת ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ְוָעְרכ־א( 8: )ָהֵאש

 יְִרַחץ ־אְכָרָעיו ְוִקְרֺאֹו( 9: )ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ֲאֶשר ָהֵאש ַעל ֲאֶשר ָהֵעִצים ַעל
: ַליהָוה יחֹוחַ נִ  ֵריחַ  ִאֵשה עָֹלה ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֹל ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר|  ַֺאָמיִם
 זָָכר|  ְלעָֹלה ָהִעֿאִים ִמן אֹו ַהְכָשִבים ִמן ָקְרָֺאנֹו ַהצֹאן ִמן ְוִאם( 11) 
 ְוזְָרק־א|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ָצפֹנָה ַהִמזְֵֺאחַ  יֶֶרְך ַעל אֹתֹו ְוָשַחט( 11: )יְַקִריֶבּנ־א ָתִמים

 ְוֶאת ִלנְָתָחיו אֹתֹו ְונִַתח( 12: )ָסִביב חַ ַהִמזְֺאֵ  ַעל ָּאמֹו ֶאת ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן ְֺאנֵי
 ַעל ֲאֶשר ָהֵאש ַעל ֲאֶשר ָהֵעִצים ַעל אָֹתם ַהכֵֹהן ְוָעַרְך|  ִפְדרֹו ְוֶאת רֹאשֹו

 ַהכֹל ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְקִריב|  ַֺאָמיִם יְִרַחץ ְוַהְכָרַעיִם ְוַהֶקֶרב( 13: )ַהִמזְֵֺאחַ 
 : ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ה־אא עָֹלה ָחהַהִמזְֺאֵ  ְוִהְקִטיר

 ְֺאנֵי ִמן אֹו ַהתִֹרים ִמן ְוִהְקִריב|  ַליהָוה ָקְרָֺאנֹו עָֹלה ָהעֹוף ִמן ְוִאם( 14)
 רֹאשֹו ֶאת ־אָמַלק ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאל ַהכֵֹהן ְוִהְקִריבֹו( 15: )ָקְרָֺאנֹו ֶאת ַהׁאֹונָה

 ֺמְרָאתֹו ֶאת ְוֵהִסיר( 16: )ַהִמזְֵֺאחַ  ִקיר ַעל ָדמֹו נְִמָצהוְ |  ַהִמזְֵֺאָחה ְוִהְקִטיר
 ְוִשַסע( 17: )ַהָּאֶשן ְמקֹום ֶאל ֵקְדָמה ַהִמזְֵֺאחַ  ֵאֶצל אָֹתֽא ְוִהְשִליְך|  ְֺאנָֹצָתֽא
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 לעַ  ֲאֶשר ָהֵעִצים ַעל ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֵֹהן אֹתֹו ְוִהְקִטיר יְַבִּאיל ֹלא ִבְכנָָפיו אֹתֹו
  : ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ה־אא עָֹלה|  ָהֵאש

 
Wayikrá Pérek 2 

 ָעֶליהָ  ְויַָצק|  ָקְרָֺאנֹו יְִהיֶה סֶֹלת ַליהָוה ִמנְָחה ָקְרַֺאן ַתְקִריב ִכי ְונֶֶפש( 1)
 ָשםמִ  ְוָקַמץ ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ֶאל ֶוֱהִביָאֽא( 2: )ְלבֹנָה ָעֶליהָ  ְונַָתן ֶשֶמן
 ַאזְָכָרָתֽא ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר|  ְלבֹנָָתֽא ָכל ַעל ־אִמַשְמנָֽא ִמָסְלָתֽא ֺקְמצֹו ְמֹלא

|  ־אְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן ַהִמנְָחה ִמן ְוַהּנֹוֶתֶרת( 3: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ַהִמזְֵֺאָחה
|  ַתּנ־אר ַמֲאֵפה ִמנְָחה ָקְרַֺאן ַתְקִרב ְוִכי( 4) : יְַהֶוה ֵמִאֵשי ָקָדִשים קֶֹדש
 ְוִאם( 5) : ַֺאָשֶמן ְמֺשִחים ַמצֹות ־אְרִקיֵקי ַֺאֶשֶמן ְֺאל־אֹלת ַמצֹת ַחּלֹות סֶֹלת

 אָֹתֽא ָפתֹות( 6: )ִתְהיֶה ַמָצה ַבֶשֶמן ְֺאל־אָלה סֶֹלת|  ָקְרָֺאנֶָך ַהַמֲחַבת ַעל ִמנְָחה
|  ָקְרָֺאנֶָך ַמְרֶחֶשת ִמנְַחת ְוִאם( 7) : ִהוא ִמנְָחה|  ָשֶמן ָעֶליהָ  ְויַָצְקתָ  ִפִתים
|  ַליהָוה ֵמֵאֶּלה יֵָעֶשה ֲאֶשר ַהִמנְָחה ֶאת ְוֵהֵבאתָ ( 8: )ֵתָעֶשה ַֺאֶשֶמן סֶֹלת

 ֶאת נְָחהַהמִ  ִמן ַהכֵֹהן ְוֵהִרים( 9: )ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאל ְוִהִֻאיָשֽא ַהכֵֹהן ֶאל ְוִהְקִריָבֽא
 ִמן ְוַהּנֹוֶתֶרת( 11: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה|  ַהִמזְֵֺאָחה ְוִהְקִטיר ַאזְָכָרָתֽא
 ֲאֶשר ַהִמנְָחה ָכל( 11: )יְַהֶוה ֵמִאֵשי ָקָדִשים קֶֹדש|  ־אְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן ַהִמנְָחה
 ִמֶמּנ־א ַתְקִטיר־א ֹלא ְּאַבש ְוָכל אֹרשְ  ָכל ִכי|  ָחֵמץ ֵתָעֶשה ֹלא ַליהָוה ַתְקִריב־א

 ֹלא ַהִמזְֵֺאחַ  ְוֶאל|  ַליהָוה אָֹתם ַתְקִריב־א ֵראִשית ָקְרַֺאן( 12: )ַליהָוה ִאֶשה
 ֶמַלח ַתְשִֺאית ְוֹלא ִתְמָלח ַֺאֶמַלח ִמנְָחְתָך ָקְרַֺאן ְוָכל( 13: )נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  יֲַעל־א

 ְוִאם( 14) : ֶמַלח ַתְקִריב ָקְרָֺאנְָך ָכל ַעל|  ִמנְָחֶתָך לֵמעַ  ֱאֹלֶהיָך ְֺאִרית
 ֵאת ַתְקִריב ַכְרֶמל ֶֻאֶרש ָֺאֵאש ָקל־אי ָאִביב|  ַליהָוה ִֺאכ־אִרים ִמנְַחת ַתְקִריב
( 16: )ִהוא ִמנְָחה|  ְלבֹנָה ָעֶליהָ  ְוַשְמתָ  ֶשֶמן ָעֶליהָ  ְונַָתתָ ( 15: )ִֺאכ־אֶריָך ִמנְַחת
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 ִאֶשה|  ְלבֹנָָתֽא ָכל ַעל ־אִמַשְמנָֽא ִמִֻאְרָשֽא ַאזְָכָרָתֽא ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר
 :ַליהָוה

Wayikrá Pérek 3 
 נְֵקָבה ִאם זָָכר ִאם ַמְקִריב ה־אא ַהָֺאָקר ִמן ִאם|  ָקְרָֺאנֹו ְשָלִמים זֶַבח ְוִאם( 1)

 ֶפַתח ־אְשָחטֹו ָקְרָֺאנֹו רֹאש ַעל יָדֹו ְוָסַמְך( 2: )יְַהֶוה ִלְפנֵי יְַקִריֶבּנ־א ָתִמים
( 3: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַהָּאם ֶאת ַהכֲֹהנִים ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ְוזְָרק־א|  מֹוֵעד אֶֹהל

 ְוֵאת ַהֶקֶרב ֶאת ַהְמַכֶסה ַהֵחֶלב ֶאת|  ַליהָוה ִאֶשה ַהְשָלִמים ִמֿאֶַבח ְוִהְקִריב
 ֲעֵלֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי ְוֵאת( 4: )ַהֶקֶרב ַעל ֶשראֲ  ַהֵחֶלב ָכל

( 5: )יְִסיֶרּנָה ַהְכָליֹות ַעל ַהָכֵבד ַעל ַהׁאֶֹתֶרת ְוֶאת|  ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר
 ַעל ֲאֶשר ָהֵעִצים ַעל ֲאֶשר ָהעָֹלה ַעל ַהִמזְֵֺאָחה ַאֲהרֹן ְבנֵי אֹתֹו ְוִהְקִטיר־א

 : ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה|  ֵאשהָ 
 ָתִמים נְֵקָבה אֹו זָָכר|  ַליהָוה ְשָלִמים ְלזֶַבח ָקְרָֺאנֹו ַהצֹאן ִמן ְוִאם( 6)

: יְַהֶוה ִלְפנֵי אֹתֹו ְוִהְקִריב|  ָקְרָֺאנֹו ֶאת ַמְקִריב ה־אא ֶכֶשב ִאם( 7: )יְַקִריֶבּנ־א
 ְֺאנֵי ְוזְָרק־א|  מֹוֵעד אֶֹהל ִלְפנֵי אֹתֹו ְוָשַחט ָקְרָֺאנֹו רֹאש ַעל יָדֹו ֶאת ְוָסַמְך( 8)

 ַליהָוה ִאֶשה ַהְשָלִמים ִמֿאֶַבח ְוִהְקִריב( 9: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ָּאמֹו ֶאת ַאֲהרֹן
 ֶאת ַהְמַכֶסה ַהֵחֶלב ְוֶאת|  יְִסיֶרּנָה ֶהָעֶצה ְלֺעַמת ְתִמיָמה ָהַאְליָה ֶחְלֺאֹו

 ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי ְוֵאת( 11: )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהֵחֶלב ָכל ְוֵאת ֶרבַהקֶ 
: יְִסיֶרּנָה ַהְכָליֹת ַעל ַהָכֵבד ַעל ַהׁאֶֹתֶרת ְוֶאת|  ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ֲעֵלֶהן ֲאֶשר

 : ַליהָוה ִאֶשה ֶלֶחם|  ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֵֹהן ְוִהְקִטירֹו( 11)
 רֹאשֹו ַעל יָדֹו ֶאת ְוָסַמְך( 13: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְוִהְקִריבֹו|  ָקְרָֺאנֹו ֵעז ְוִאם( 12)

: ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ָּאמֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ְוזְָרק־א|  מֹוֵעד אֶֹהל ִלְפנֵי אֹתֹו ְוָשַחט
 ְוֵאת ַהֶקֶרב ֶאת ַהְמַכֶסה ַהֵחֶלב ֶאת|  ַליהָוה ִאֶשה ָקְרָֺאנֹו ִמֶמּנ־א ְוִהְקִריב( 14)

 ֲעֵלֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי ְוֵאת( 15: )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהֵחֶלב ָכל
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( 16: )יְִסיֶרּנָה ַהְכָליֹת ַעל ַהָכֵבד ַעל ַהׁאֶֹתֶרת ְוֶאת|  ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר
( 17: )ַליהָוה ֵחֶלב ָכל נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  ִאֶשה ֶלֶחם|  ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיָרם

 :תֹאֵכל־א ֹלא ָּאם ְוָכל ֵחֶלב ָכל|  מֹוְשבֵֹתיֶכם ְֺאכֹל ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת
 

Wayikrá Pérek 4 
 ִכי נֶֶפש ֵלאמֹר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

: ֵמֵהּנָה ֵמַאַחת ְוָעָשה|  ֵתָעֶשינָה ֹלא ֲאֶשר יְַהֶוה ִמְצֹות ִמכֹל ִבְשגָגָה ֶתֱחָטא
 ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ַעל ְוִהְקִריב|  ָהָעם ְלַאְשַמת יֱֶחָטא ַהָמִשיחַ  ַהכֵֹהן ִאם( 3)

 מֹוֵעד אֶֹהל ַתחפֶ  ֶאל ַהָפר ֶאת ְוֵהִביא( 4: )ְלַח׀ָאאת ַליהָוה ָתִמים ָֺאָקר ֶֺאן ַפר
( 5: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהָפר ֶאת ְוָשַחט ַהָפר רֹאש ַעל יָדֹו ֶאת ְוָסַמְך|  יְַהֶוה ִלְפנֵי
 ַהכֵֹהן ְוָטַבל( 6: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל אֹתֹו ְוֵהִביא|  ַהָפר ִמַּאם ַהָמִשיחַ  ַהכֵֹהן ְוָלַקח

 ָפרֶֹכת ְפנֵי ֶאת יְַהֶוה ִלְפנֵי ְפָעִמים ֶשַבע ַהָּאם ִמן ְוִהֿאָה|  ַֺאָּאם ֶאְצָֺאעֹו ֶאת
 יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהַסִמים ְקטֶֹרת ִמזְַֺאח ַקְרנֹות ַעל ַהָּאם ִמן ַהכֵֹהן ְונַָתן( 7: )ַהקֶֹדש
 ֲאֶשר ָהעָֹלה ִמזְַֺאח יְסֹוד ֶאל יְִשפְֹך ַהָפר ַּאם ָכל ְוֵאת|  מֹוֵעד ְֺאאֶֹהל ֲאֶשר
ֹ  ֶפַתח  ַהֵחֶלב ֶאת|  ִמֶמּנ־א יִָרים ַהַח׀ָאאת ַפר ֵחֶלב ָכל ְוֶאת( 8: )מֹוֵעד ֶהלא

 ַהְכָליֹת ְשֵתי ְוֵאת( 9: )ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהֵחֶלב ָכל ְוֵאת ַהֶקֶרב ַעל ַהְמַכֶסה
 ַעל ַהָכֵבד ַעל ַהׁאֶֹתֶרת ְוֶאת|  ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ֲעֵליֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב ְוֶאת

 ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיָרם|  ַהְשָלִמים זֶַבח ִמשֹור י־אַרם ַכֲאֶשר( 11: )יְִסיֶרּנָה ַהְכָליֹות
|  ְכָרָעיו ְוַעל רֹאשֹו ַעל ְֺאָשרֹו ָכל ְוֶאת ַהָפר עֹור ְוֶאת( 11: )ָהעָֹלה ִמזְַֺאח ַעל

 ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ לאֶ  ַהָפר ָכל ֶאת ְוהֹוִציא( 12: )־אִפְרשֹו ְוִקְרֺאֹו
 : יִָשֵרף ַהֶּאֶשן ֶשֶפְך ַעל|  ָֺאֵאש ֵעִצים ַעל אֹתֹו ְוָשַרף ַהֶּאֶשן ֶשֶפְך ֶאל
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 ִמָכל ַאַחת ְוָעש־א|  ַהָקָהל ֵמֵעינֵי ָּאָבר ְונְֶעַלם יְִשֻא־א יְִשָרֵאל ֲעַדת ָכל ְוִאם( 13)
 ָחְטא־א ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ְונֹוְדָעה( 14: )ְוָאֵשמ־א ֵתָעֶשינָה אֹל ֲאֶשר יְַהֶוה ִמְצֹות
: מֹוֵעד אֶֹהל ִלְפנֵי אֹתֹו ְוֵהִביא־א ְלַח׀ָאאת ָֺאָקר ֶֺאן ַפר ַהָקָהל ְוִהְקִריב־א|  ָעֶליהָ 

 תאֶ  ְוָשַחט|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהָפר רֹאש ַעל יְֵדיֶהם ֶאת ָהֵעָדה זְִקנֵי ְוָסְמכ־א( 15)
( 17: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל|  ַהָפר ִמַּאם ַהָמִשיחַ  ַהכֵֹהן ְוֵהִביא( 16: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהָפר

 ְפנֵי ֵאת יְַהֶוה ִלְפנֵי ְפָעִמים ֶשַבע ְוִהֿאָה|  ַהָּאם ִמן ֶאְצָֺאעֹו ַהכֵֹהן ְוָטַבל
 ְֺאאֶֹהל ֲאֶשר יְַהֶוה ִלְפנֵי ֲאֶשר ַהִמזְֵֺאחַ  ַקְרנֹת ַעל יִֵתן ַהָּאם ־אִמן( 18: )ַהָפרֶֹכת

: מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֲאֶשר ָהעָֹלה ִמזְַֺאח יְסֹוד ֶאל יְִשפְֹך ַהָּאם ָכל ְוֵאת|  מֹוֵעד
 ַכֲאֶשר ַלָפר ְוָעָשה( 21: )ַהִמזְֵֺאָחה ְוִהְקִטיר|  ִמֶמּנ־א יִָרים ֶחְלֺאֹו ָכל ְוֵאת( 19)

( 21: )ָלֶהם ְונְִסַלח ַהכֵֹהן ֲעֵלֶהם ְוִכֶפר|  ּלֹו יֲַעֶשה ֵכן ַהַח׀ָאאת ְלַפר ָעָשה
 ַהָפר ֵאת ָשַרף ַכֲאֶשר אֹתֹו ְוָשַרף ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ַהָפר ֶאת ְוהֹוִציא

 : ה־אא ַהָקָהל ַח׀ַאאת|  ָהִראשֹון
 ֹלא ֲאֶשר ֱאֹלָהיו ֶוהיַהְ  ִמְצֹות ִמָכל ַאַחת ְוָעָשה|  יֱֶחָטא נִָשיא ֲאֶשר( 22)

 ְוֵהִביא|  ָֺאֽא ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ֵאָליו הֹוַדע אֹו( 23: )ְוָאֵשם ִֺאְשגָגָה ֵתָעֶשינָה
 ְוָשַחט ַהָשִעיר רֹאש ַעל יָדֹו ְוָסַמְך( 24: )ָתִמים זָָכר ִעֿאִים ְשִעיר ָקְרָֺאנֹו ֶאת

 ְוָלַקח( 25: )ה־אא ַח׀ָאאת|  יְַהֶוה ִלְפנֵי עָֹלההָ  ֶאת יְִשַחט ֲאֶשר ִֺאְמקֹום אֹתֹו
 יְִשפְֹך ָּאמֹו ְוֶאת|  ָהעָֹלה ִמזְַֺאח ַקְרנֹת ַעל ְונַָתן ְֺאֶאְצָֺאעֹו ַהַח׀ָאאת ִמַּאם ַהכֵֹהן

 זֶַבח ְכֵחֶלב ַהִמזְֵֺאָחה יְַקִטיר ֶחְלֺאֹו ָכל ְוֶאת( 26: )ָהעָֹלה ִמזְַֺאח יְסֹוד ֶאל
 : לֹו ְונְִסַלח ֵמַח׀ָאאתֹו ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  יםַהְשָלמִ 

 ִמִמְצֹות ַאַחת ַֺאֲעשָֹתֽא|  ָהָאֶרץ ֵמַעם ִבְשגָגָה ֶתֱחָטא ַאַחת נֶֶפש ְוִאם( 27)
|  ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ֵאָליו הֹוַדע אֹו( 28: )ְוָאֵשם ֵתָעֶשינָה ֹלא ֲאֶשר יְַהֶוה

( 29: )ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ַעל נְֵקָבה ְתִמיָמה ִעֿאִים ְשִעיַרת ָקְרָֺאנֹו ְוֵהִביא
( 31: )ָהעָֹלה ִֺאְמקֹום ַהַח׀ָאאת ֶאת ְוָשַחט|  ַהַח׀ָאאת רֹאש ַעל יָדֹו ֶאת ְוָסַמְך
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 ָּאָמֽא ָכל ְוֶאת|  ָהעָֹלה ִמזְַֺאח ַקְרנֹת ַעל ְונַָתן ְֺאֶאְצָֺאעֹו ִמָּאָמֽא ַהכֵֹהן ְוָלַקח
 ֵמַעל ֵחֶלב ה־אַסר ַכֲאֶשר יִָסיר ֶחְלָֺאֽא ָכל ְוֶאת( 31: )ַהִמזְֵֺאחַ  יְסֹוד ֶאל יְִשפְֹך

 ָעָליו ְוִכֶפר|  ַליהָוה נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר ַהְשָלִמים זֶַבח
 : לֹו ְונְִסַלח ַהכֵֹהן

 ֶאת ְוָסַמְך( 33: )יְִביֶאּנָה ְתִמיָמה נְֵקָבה|  ְלַח׀ָאאת ָקְרָֺאנֹו יִָביא ֶכֶבש ְוִאם( 32)
 ֶאת יְִשַחט ֲאֶשר ִֺאְמקֹום ְלַח׀ָאאת אָֹתֽא ְוָשַחט|  ַהַח׀ָאאת רֹאש ַעל יָדֹו

 ִמזְַֺאח ַקְרנֹת ַעל ְונַָתן ְֺאֶאְצָֺאעֹו ַהַח׀ָאאת ִמַּאם ַהכֵֹהן ְוָלַקח( 34: )ָהעָֹלה
 יִָסיר ֶחְלָֺאה ָכל ְוֶאת( 35: )ַהִמזְֵֺאחַ  יְסֹוד ֶאל יְִשפְֹך ָּאָמֽא ָכל ְוֶאת|  ָהעָֹלה
 ַעל ַהִמזְֵֺאָחה אָֹתם ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר ַהְשָלִמים ִמֿאֶַבח ַהֶכֶשב ֵחֶלב י־אַסר ַכֲאֶשר

 :ֹול ְונְִסַלח ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ַעל ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  יְַהֶוה ִאֵשי
 

Wayikrá Pérek 5 
 לֹוא ִאם|  יָָדע אֹו ָרָאה אֹו ֵעד ְוה־אא ָאָלה קֹול ְוָשְמָעה ֶתֱחָטא ִכי ְונֶֶפש( 1)

 ַחׁאָה ְבנְִבַלת אֹו ָטֵמא ָּאָבר ְֺאָכל ִתַֻאע ֲאֶשר נֶֶפש אֹו( 2: )ֲעֹונֹו ְונָָשא יִַֻאיד
 ְוה־אא ִמֶמּנ־א ְונְֶעַלם|  ָטֵמא ֶשֶרץ ְבַלתְֺאנִ  אֹו ְטֵמָאה ְֺאֵהָמה ְֺאנְִבַלת אֹו ְטֵמָאה
|  ָֺאֽא יְִטָמא ֲאֶשר ֺטְמָאתֹו ְלכֹל ָאָדם ְֺאֺטְמַאת יִַֻאע ִכי אֹו( 3: )ְוָאֵשם ָטֵמא

 ִבְשָפַתיִם ְלַב׀ֵאא ִתָשַבע ִכי נֶֶפש אֹו( 4: )ְוָאֵשם יַָדע ְוה־אא ִמֶמּנ־א ְונְֶעַלם
 ְוה־אא|  ִמֶמּנ־א ְונְֶעַלם ִֺאְשֺבָעה ָהָאָדם יְַב׀ֵאא ֲאֶשר ְלכֹל ְלֵהיִטיב אֹו ְלָהַרע

 ֲאֶשר ְוִהְתַוָּאה|  ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת יְֶאַשם ִכי ְוָהיָה( 5: )ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת ְוָאֵשם יַָדע
 ִמן נְֵקָבה ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ַעל ַליהָוה ֲאָשמֹו ֶאת ְוֵהִביא( 6: )ָעֶליהָ  ָחָטא

( 7: )ֵמַח׀ָאאתֹו ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  ְלַח׀ָאאת ִעֿאִים ְשִעיַרת אֹו ִכְשָֺאה ַהצֹאן
 ְשנֵי אֹו תִֹרים ְשֵתי ָחָטא ֲאֶשר ֲאָשמֹו ֶאת ְוֵהִביא ֶשה ֵּאי יָדֹו ַתִֻאיַע ֹלא ְוִאם
 ַהכֵֹהן ֶאל אָֹתם ִביאְוהֵ ( 8: )ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַח׀ָאאת ֶאָחד|  ַליהָוה יֹונָה ְבנֵי
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 ְוֹלא ָעְרפֹו ִממ־אל רֹאשֹו ֶאת ־אָמַלק|  ִראשֹונָה ַלַח׀ָאאת ֲאֶשר ֶאת ְוִהְקִריב
 ֶאל יִָמֵצה ַֺאָּאם ְוַהּנְִשָאר ַהִמזְֵֺאחַ  ִקיר ַעל ַהַח׀ָאאת ִמַּאם ְוִהֿאָה( 9: )יְַבִּאיל
 ָעָליו ְוִכֶפר|  ַכִמְשָפט עָֹלה יֲַעֶשה ַהֵשנִי ְוֶאת( 11: )ה־אא ַח׀ָאאת|  ַהִמזְֵֺאחַ  יְסֹוד
 ִלְשֵתי יָדֹו ַתִשיג ֹלא ְוִאם( 11) : לֹו ְונְִסַלח ָחָטא ֲאֶשר ֵמַח׀ָאאתֹו ַהכֵֹהן
 סֶֹלת ָהֵאָפה ֲעִשיִרת ָחָטא ֲאֶשר ָקְרָֺאנֹו ֶאת ְוֵהִביא יֹונָה ְבנֵי ִלְשנֵי אֹו תִֹרים

( 12: )ִהיא ַח׀ָאאת ִכי ְלבֹנָה ָעֶליהָ  יִֵתן ְוֹלא ֶשֶמן ָעֶליהָ  יִָשים אֹל|  ְלַח׀ָאאת
 ְוִהְקִטיר ַאזְָכָרָתה ֶאת ֺקְמצֹו ְמלֹוא ִמֶמּנָה ַהכֵֹהן ְוָקַמץ ַהכֵֹהן ֶאל ֶוֱהִביָאֽא
 ַח׀ָאאתֹו ַעל ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר( 13: )ִהוא ַח׀ָאאת|  יְַהֶוה ִאֵשי ַעל ַהִמזְֵֺאָחה

 ַויְַדֵֺאר( 14) : ַכִמנְָחה ַלכֵֹהן ְוָהיְָתה|  לֹו ְונְִסַלח ֵמֵאֶּלה ֵמַאַחת ָחָטא ֲאֶשר
 ִמָקְדֵשי ִֺאְשגָגָה ְוָחְטָאה ַמַעל ִתְמעֹל ִכי נֶֶפש( 15: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה
 ְשָקִלים ֶכֶסף ְֺאֶעְרְכָך ַהצֹאן ִמן ָתִמים ַאיִל ַליהָוה ֲאָשמֹו ֶאת ְוֵהִביא|  יְַהֶוה

 ֲחִמיִשתֹו ְוֶאת יְַשֵּלם ַהקֶֹדש ִמן ָחָטא ֲאֶשר ְוֵאת( 16: )ְלָאָשם ַהקֶֹדש ְֺאֶשֶקל
 : לֹו ְונְִסַלח ָהָאָשם ְֺאֵאיל ָעָליו יְַכֵפר ְוַהכֵֹהן|  ַלכֵֹהן אֹתֹו ְונַָתן ָעָליו יֹוֵסף

|  ֵתָעֶשינָה ֹלא ֲאֶשר יְַהֶוה ִמְצֹות ִמָכל ַאַחת ְוָעְשָתה ֶתֱחָטא ִכי נֶֶפש ְוִאם( 17)
 ְֺאֶעְרְכָך ַהצֹאן ִמן ָתִמים ַאיִל ְוֵהִביא( 18: )ֲעֹונֹו ְונָָשא ְוָאֵשם יַָדע ְוֹלא

 ַדעיָ  ֹלא ְוה־אא ָשגָג ֲאֶשר ִשגְגָתֹו ַעל ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  ַהכֵֹהן ֶאל ְלָאָשם
 : ַליהָוה ָאַשם ָאשֹם|  ה־אא ָאָשם( 19: )לֹו ְונְִסַלח

|  ַֺאיהָוה ַמַעל ־אָמֲעָלה ֶתֱחָטא ִכי נֶֶפש( 21: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 21)
( 22: )ֲעִמיתֹו ֶאת ָעַשק אֹו ְבגָזֵל אֹו יָד ִבְתש־אֶמת אֹו ְֺאִפָקדֹון ַֺאֲעִמיתֹו ְוִכֵחש

 יֲַעֶשה ֲאֶשר ִמכֹל ַאַחת ַעל|  ָשֶקר ַעל ְונְִשַֺאע ָֺאֽא ְוִכֶחש ֲאֵבָדה ָמָצא ֹוא
 ֲאֶשר ַהְֻאזֵָלה ֶאת ְוֵהִשיב ְוָאֵשם יֱֶחָטא ִכי ְוָהיָה( 23: )ָבֵהּנָה ַלֲחטֹא ָהָאָדם

 ֶאת אֹו|  ִאתֹו ָהְפַקד ֲאֶשר ַהִפָקדֹון ֶאת אֹו ָעָשק ֲאֶשר ָהעֶֹשק ֶאת אֹו ָֻאזָל
 אֹתֹו ְוִשַּלם ַלֶשֶקר ָעָליו יִָשַבע ֲאֶשר ִמכֹל אֹו( 24: )ָמָצא ֲאֶשר ָהֲאֵבָדה
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 ְוֶאת( 25: )ַאְשָמתֹו ְֺאיֹום יְִתנֶּנ־א לֹו ה־אא ַלֲאֶשר|  ָעָליו יֵֹסף ַוֲחִמִשָתיו ְֺארֹאשֹו
ֹ  ִמן ָתִמים ַאיִל|  ַליהָוה יִָביא ֲאָשמֹו ( 26: )ַהכֵֹהן ֶאל ְלָאָשם ְֺאֶעְרְכָך אןַהצ
 יֲַעֶשה ֲאֶשר ִמכֹל ַאַחת ַעל|  לֹו ְונְִסַלח יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר

 :ָבֽא ְלַאְשָמה
Wayikrá Pérek 6 

 תזֹא ֵלאמֹר ָֺאנָיו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַצו( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)
 ְוֵאש ַהֺאֶֹקר ַעד ַהַּליְָלה ָכל ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהעָֹלה ִהוא|  ָהעָֹלה תֹוַרת

 ְֺאָשרֹו ַעל יְִלַֺאש ַבד ־אִמְכנְֵסי ַבד ִמּאֹו ַהכֵֹהן ְוָלַבש( 3: )ֺאֹו ת־אַקד ַהִמזְֵֺאחַ 
 ֵאֶצל ְוָשמֹו|  ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ָהעָֹלה ֶאת ָהֵאש תֹאַכל ֲאֶשר ַהֶּאֶשן ֶאת ְוֵהִרים
 ֶאל ַהֶּאֶשן ֶאת ְוהֹוִציא|  ֲאֵחִרים ְֺאגִָדים ְוָלַבש ְֺאגָָדיו ֶאת ־אָפַשט( 4: )ַהִמזְֵֺאחַ 
 ִתְכֶֺאה ֹלא ֺאֹו ת־אַקד ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ְוָהֵאש( 5: )ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ
 ָעֶליהָ  ְוִהְקִטיר ָהעָֹלה ָעֶליהָ  ְוָעַרְך|  ַֺאֺאֶֹקר ַֺאֺאֶֹקר םֵעִצי ַהכֵֹהן ָעֶליהָ  ־אִבֵער
 תֹוַרת ְוזֹאת( 7) : ִתְכֶבה ֹלא ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ת־אַקד ָתִמיד ֵאש( 6: )ַהְשָלִמים ֶחְלֵבי

 ִמֶמּנ־א ִריםְוהֵ ( 8: )ַהִמזְֵֺאחַ  ְפנֵי ֶאל יְַהֶוה ִלְפנֵי ַאֲהרֹן ְֺאנֵי אָֹתֽא ַהְקֵרב|  ַהִמנְָחה
|  ַהִמנְָחה ַעל ֲאֶשר ַהְּלבֹנָה ָכל ְוֵאת ־אִמַשְמנָֽא ַהִמנְָחה ִמסֶֹלת ְֺאֺקְמצֹו

 יֹאְכל־א ִמֶמּנָה ְוַהּנֹוֶתֶרת( 9: )ַליהָוה ַאזְָכָרָתֽא נִיחֹחַ  ֵריחַ  ַהִמזְֵֺאחַ  ְוִהְקִטיר
ֹ  ְֺאָמקֹום ֵתָאֵכל ַמצֹות|  ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ( 11: )יֹאְכל־אהָ  מֹוֵעד אֶֹהל ַֺאֲחַצר שָקד

 ַכַח׀ָאאת ִהוא ָקָדִשים קֶֹדש|  ֵמִאָשי אָֹתֽא נַָתִתי ֶחְלָקם ָחֵמץ ֵתָאֶפה ֹלא
 יְַהֶוה ֵמִאֵשי ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ָחק יֹאֲכֶלּנָה ַאֲהרֹן ִֺאְבנֵי זָָכר ָכל( 11: )ְוָכָאָשם

 : יְִקָּאש ָֺאֶהם יִַֻאע ֲאֶשר כֹל| 
 יְַקִריב־א ֲאֶשר ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ָקְרַֺאן זֶה( 13: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 12)

 ַמֲחִציָתֽא|  ָתִמיד ִמנְָחה סֶֹלת ָהֵאָפה ֲעִשיִרת אֹתֹו ִהָמַשח ְֺאיֹום ַליהָוה
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|  ְתִביֶאּנָה ֺמְרֶֺאֶכת ֵתָעֶשה ַֺאֶשֶמן ַמֲחַבת ַעל( 14: )ָֺאָעֶרב ־אַמֲחִציָתֽא ַֺאֺאֶֹקר
 ַתְחָתיו ַהָמִשיחַ  ְוַהכֵֹהן( 15: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ַתְקִריב ִפִתים ִמנְַחת ֺתִפינֵי
 כֵֹהן ִמנְַחת ְוָכל( 16: )ָתְקָטר ָכִליל ַליהָוה עֹוָלם ָחק|  אָֹתֽא יֲַעֶשה ִמָֺאנָיו
  :ֵתָאֵכל ֹלא ִתְהיֶה ָכִליל

 זֹאת ֵלאמֹר ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר( 18: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 17)
 יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהַח׀ָאאת ִתָשֵחט ָהעָֹלה ִתָשֵחט ֲאֶשר ִֺאְמקֹום|  ַהַח׀ָאאת תֹוַרת
 ֵתָאֵכל ָקדֹש ְֺאָמקֹום|  יֹאֲכֶלּנָה אָֹתֽא ַהְמַח׀ֵאא ַהכֵֹהן( 19: )ִהוא ָקָדִשים קֶֹדש

 ַעל ִמָּאָמֽא יִֿאֶה ַוֲאֶשר|  יְִקָּאש ִֺאְבָשָרֽא יִַֻאע ֲאֶשר כֹל( 21: )מֹוֵעד אֶֹהל ַֺאֲחַצר
 ֺאֹו ְתֺבַשל ֲאֶשר ֶחֶרש ־אְכִלי( 21: )ָקדֹש ְֺאָמקֹום ְתַכֵֺאס ָעֶליהָ  יִֿאֶה ֲאֶשר ַהֶֺאגֶד
 ַֺאכֲֹהנִים זָָכר ָכל( 22: )ַֺאָמיִם ְוֺש׀ַאף ־אמַֹרק ֺֺאָשָלה נְחֶֹשת ִליִֺאכְ  ְוִאם|  יִָשֵבר
 אֶֹהל ֶאל ִמָּאָמֽא י־אָבא ֲאֶשר ַח׀ָאאת ְוָכל( 23: )ִהוא ָקָדִשים קֶֹדש|  אָֹתֽא יֹאַכל
 :ִתָשֵרף ָֺאֵאש|  ֵתָאֵכל ֹלא ַֺאקֶֹדש ְלַכֵפר מֹוֵעד

 
Wayikrá Pérek 7 

 ֶאת יְִשֲחט־א ֲאֶשר ִֺאְמקֹום( 2: )ה־אא ָקָדִשים קֶֹדש|  ָהָאָשם תֹוַרת ְוזֹאת( 1)
 ָכל ְוֵאת( 3: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל יִזְרֹק ָּאמֹו ְוֶאת|  ָהָאָשם ֶאת יְִשֲחט־א ָהעָֹלה
 ְוֵאת( 4: )ֶרבַהקֶ  ֶאת ַהְמַכֶסה ַהֵחֶלב ְוֶאת ָהַאְליָה ֵאת|  ִמֶמּנ־א יְַקִריב ֶחְלֺאֹו
 ַעל ַהׁאֶֹתֶרת ְוֶאת|  ַהְכָסִלים ַעל ֲאֶשר ֲעֵליֶהן ֲאֶשר ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי

|  ַליהָוה ִאֶשה ַהִמזְֵֺאָחה ַהכֵֹהן אָֹתם ְוִהְקִטיר( 5: )יְִסיֶרּנָה ַהְכָליֹת ַעל ַהָכֵבד
 ָקָדִשים קֶֹדש יֵָאֵכל ָקדֹוש ְֺאָמקֹום|  ֶלּנ־איֹאכְ  ַֺאכֲֹהנִים זָָכר ָכל( 6: )ה־אא ָאָשם
: יְִהיֶה לֹו ֺאֹו יְַכֶפר ֲאֶשר ַהכֵֹהן|  ָלֶהם ַאַחת תֹוָרה ָכָאָשם ַכַח׀ָאאת( 7: )ה־אא

: יְִהיֶה לֹו ַלכֵֹהן ִהְקִריב ֲאֶשר ָהעָֹלה עֹור|  ִאיש עַֹלת ֶאת ַהַמְקִריב ְוַהכֵֹהן( 8)
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 ַלכֵֹהן|  ַמֲחַבת ְוַעל ַבַמְרֶחֶשת נֲַעָשה ְוָכל ַֺאַתּנ־אר ֵתָאֶפה ֲאֶשר נְָחהמִ  ְוָכל( 9)
 ְֺאנֵי ְלָכל|  ַוֲחֵרָבה ַבֶשֶמן ְבל־אָלה ִמנְָחה ְוָכל( 11: )ִתְהיֶה לֹו אָֹתֽא ַהַמְקִריב

 : ְכָאִחיו ִאיש ִתְהיֶה ַאֲהרֹן
 תֹוָדה ַעל ִאם( 12: )ַליהָוה יְַקִריב ֲאֶשר|  םַהְשָלִמי זֶַבח תֹוַרת ְוזֹאת( 11)

 ־אְרִקיֵקי ַֺאֶשֶמן ְֺאל־אֹלת ַמצֹות ַחּלֹות ַהתֹוָדה זֶַבח ַעל ְוִהְקִריב יְַקִריֶבּנ־א
 ַחֹּלת ַעל( 13: )ַֺאָשֶמן ְֺאל־אֹלת ַחֹּלת ֺמְרֶֺאֶכת ְוסֶֹלת|  ַֺאָשֶמן ְמֺשִחים ַמצֹות
 ֶאָחד ִמֶמּנ־א ְוִהְקִריב( 14: )ְשָלָמיו תֹוַדת זֶַבח ַעל|  ָקְרָֺאנֹו יביְַקרִ  ָחֵמץ ֶלֶחם
( 15: )יְִהיֶה לֹו ַהְשָלִמים ַּאם ֶאת ַהֿאֵֹרק ַלכֵֹהן|  ַליהָוה ְתר־אָמה ָקְרָֺאן ִמָכל

( 16: )ֺאֶֹקר ַעד ִמֶמּנ־א יַּנִיחַ  ֹלא|  יֵָאֵכל ָקְרָֺאנֹו ְֺאיֹום ְשָלָמיו תֹוַדת זֶַבח ־אְבַשר
 ־אִמָמֳחָרת|  יֵָאֵכל זְִבחֹו ֶאת ַהְקִריבֹו ְֺאיֹום ָקְרָֺאנֹו זֶַבח נְָדָבה אֹו נֶֶדר ְוִאם

 ָֺאֵאש ַהְשִליִשי ַֺאׁאֹום|  ַהֿאַָבח ִמְֺאַשר ְוַהּנֹוָתר( 17: )יֵָאֵכל ִמֶמּנ־א ְוַהּנֹוָתר
 יֵָרֶצה ֹלא ַהְשִליִשי ַֺאׁאֹום ְשָלָמיו זֶַבח רִמְֺאשַ  יֵָאֵכל ֵהָאכֹל ְוִאם( 18: )יִָשֵרף

: ִתָשא ֲעֹונָֽא ִמֶמּנ־א ָהאֶֹכֶלת ְוַהּנֶֶפש|  יְִהיֶה ִפֻא־אל לֹו יֵָחֵשב ֹלא אֹתֹו ַהַמְקִריב
 ֹורָטה ָכל ְוַהָֺאָשר|  יִָשֵרף ָֺאֵאש יֵָאֵכל ֹלא ָטֵמא ְֺאָכל יִַֻאע ֲאֶשר ְוַהָֺאָשר( 19)

 ַליהָוה ֲאֶשר ַהְשָלִמים ִמֿאֶַבח ָֺאָשר תֹאַכל ֲאֶשר ְוַהּנֶֶפש( 21: )ָֺאָשר יֹאַכל
 ָטֵמא ְֺאָכל ִתַֻאע ִכי ְונֶֶפש( 21: )ֵמַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה|  ָעָליו ְוֺטְמָאתֹו
 זֶַבח ִמְֺאַשר ְוָאַכל ָטֵמא ֶשֶקץ ְֺאָכל אֹו ְטֵמָאה ִֺאְבֵהָמה אֹו ָאָדם ְֺאֺטְמַאת

 : ֵמַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה|  ַליהָוה ֲאֶשר ַהְשָלִמים
 ָכל|  ֵלאמֹר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 23: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 22)

 ְלָכל יֵָעֶשה ְטֵרָפה ְוֵחֶלב נְֵבָלה ְוֵחֶלב( 24: )תֹאֵכל־א ֹלא ָוֵעז ְוֶכֶשב שֹור ֵחֶלב
 יְַקִריב ֲאֶשר ַהְֺאֵהָמה ִמן ֵחֶלב אֵֹכל ָכל ִכי( 25: )תֹאְכֺלה־א ֹלא ְוָאכֹל|  ְמָלאָכה

 ֹלא ָּאם ְוָכל( 26: )ֵמַעֶמיהָ  ָהאֶֹכֶלת ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה|  ַליהָוה ִאֶשה ִמֶמּנָה
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 ָּאם ָכל תֹאַכל ֲאֶשר נֶֶפש ָכל( 27: )ְוַלְֺאֵהָמה ָלעֹוף|  מֹוְשבֵֹתיֶכם ְֺאכֹל תֹאְכל־א
 : ֵמַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה| 
|  ֵלאמֹר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 29: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 28)

( 31: )ְשָלָמיו ִמֿאֶַבח הַליהוָ  ָקְרָֺאנֹו ֶאת יִָביא ַליהָוה ְשָלָמיו זֶַבח ֶאת ַהַמְקִריב
 ֶהָחזֶה ֵאת יְִביֶאּנ־א ֶהָחזֶה ַעל ַהֵחֶלב ֶאת|  יְַהֶוה ִאֵשי ֵאת ְתִביֶאינָה יָָדיו

|  ַהִמזְֵֺאָחה ַהֵחֶלב ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְקִטיר( 31: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה אֹתֹו ְלָהנִיף
|  ַלכֵֹהן ְתר־אָמה ִתְתנ־א ַהׁאִָמין שֹוק ְוֵאת( 32: )־אְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן ֶהָחזֶה ְוָהיָה

|  ַאֲהרֹן ִמְֺאנֵי ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְשָלִמים ַּאם ֶאת ַהַמְקִריב( 33: )ַשְלֵמיֶכם ִמֿאְִבֵחי
 ַהְתר־אָמה שֹוק ְוֵאת ַהְתנ־אָפה ֲחזֵה ֶאת ִכי( 34: )ְלָמנָה ַהׁאִָמין שֹוק ִתְהיֶה לֹו

 ַהכֵֹהן ְלַאֲהרֹן אָֹתם ָוֶאֵתן|  ַשְלֵמיֶהם ִמֿאְִבֵחי יְִשָרֵאל ְֺאנֵי תֵמאֵ  ָלַקְחִתי
 ָֺאנָיו ־אִמְשַחת ַאֲהרֹן ִמְשַחת זֹאת( 35: )יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֵמֵאת עֹוָלם ְלָחק ־אְלָבנָיו
 ָלֵתת ֶוהיַהְ  ִצ־ָאה ֲאֶשר( 36: )ַליהָוה ְלַכֵהן אָֹתם ִהְקִריב ְֺאיֹום|  יְַהֶוה ֵמִאֵשי
 זֹאת( 37: )ְלדֹרָֹתם עֹוָלם ֺחַקת|  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֵמֵאת אָֹתם ָמְשחֹו ְֺאיֹום ָלֶהם

( 38: )ַהְשָלִמים ־אְלזֶַבח ְוַלִמּל־אִאים|  ְוָלָאָשם ְוַלַח׀ָאאת ַלִמנְָחה ָלעָֹלה ַהתֹוָרה
 ְלַהְקִריב יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאת ַצ־אֹתֹו ְֺאיֹום|  ִסינָי ְֺאַהר מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר

 :ִסינָי ְֺאִמְדַֺאר ַליהָוה ָקְרְֺאנֵיֶהם ֶאת
 

Wayikrá Pérek 8 
 ְוֵאת ִאתֹו ָֺאנָיו ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַקח( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ַסל ְוֵאת ָהֵאיִלים ְשנֵי ְוֵאת ַהַח׀ָאאת ַפר ְוֵאת|  ַהִמְשָחה ֶשֶמן ְוֵאת ַהְֺאגִָדים
 מֶֹשה ַוׁאַַעש( 4: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל|  ַהְקֵהל ָהֵעָדה ָכל ְוֵאת( 3: )ַהַמצֹות
 מֶֹשה ַוׁאֹאֶמר( 5: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ָהֵעָדה ַוִתָקֵהל|  אֹתֹו יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר
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 ַאֲהרֹן ֶאת מֶֹשה ַוׁאְַקֵרב( 6: )ַלֲעשֹות יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר ַהָּאָבר זֶה|  ָהֵעָדה ֶאל
 אֹתֹו ַוׁאְַחֻאֹר ַהֺכתֹנֶת ֶאת ָעָליו ַוׁאִֵתן( 7: )ַֺאָמיִם אָֹתם ַוׁאְִרַחץ|  ָֺאנָיו ְוֶאת

 ֵחֶשבֺאְ  אֹתֹו ַוׁאְַחֻאֹר|  ָהֵאפֹד ֶאת ָעָליו ַוׁאִֵתן ַהְמִעיל ֶאת אֹתֹו ַוׁאְַלֵֺאש ָֺאַאְבנֵט
 ָהא־אִרים ֶאת ַהחֶֹשן ֶאל ַוׁאִֵתן|  ַהחֶֹשן ֶאת ָעָליו ַוׁאֶָשם( 8: )ֺאֹו לֹו ַוׁאְֶאפֹד ָהֵאפֹד

 מ־אל ֶאל ַהִמְצנֶֶפת ַעל ַוׁאֶָשם|  רֹאשֹו ַעל ַהִמְצנֶֶפת ֶאת ַוׁאֶָשם( 9: )ַהֺתִמים ְוֶאת
 מֶֹשה ַוׁאִַקח( 11: )מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ֶשרַכאֲ  ַהקֶֹדש נֵזֶר ַהֿאָָהב ִציץ ֵאת ָפנָיו
( 11: )אָֹתם ַויְַקֵּאש|  ֺאֹו ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ַהִמְשָכן ֶאת ַוׁאְִמַשח ַהִמְשָחה ֶשֶמן ֶאת
 ְוֶאת ֵכָליו ָכל ְוֶאת ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאת ַוׁאְִמַשח|  ְפָעִמים ֶשַבע ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ִמֶמּנ־א ַוׁאַז

 ַוׁאְִמַשח|  ַאֲהרֹן רֹאש ַעל ַהִמְשָחה ִמֶשֶמן ַוׁאִצֹק( 12: )ְלַקְּאָשם ַכּנֹו ְוֶאת ַהִכׁאֹר
 אָֹתם ַוׁאְַחֻאֹר ֺכֳתנֹת ַוׁאְַלִֺאֵשם ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ֶאת מֶֹשה ַוׁאְַקֵרב( 13: )ְלַקְּאשֹו אֹתֹו

 ַפר ֵאת ַוׁאֵַֻאש( 14: )מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשרכַ |  ִמגְָֺאעֹות ָלֶהם ַוׁאֲַחבֹש ַאְבנֵט
 ַוׁאְִשָחט( 15: )ַהַח׀ָאאת ַפר רֹאש ַעל יְֵדיֶהם ֶאת ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ַוׁאְִסמְֹך|  ַהַח׀ָאאת

 תאֶ  ַויְַח׀ֵאא ְֺאֶאְצָֺאעֹו ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַקְרנֹות ַעל ַוׁאִֵתן ַהָּאם ֶאת מֶֹשה ַוׁאִַקח
 ַוׁאִַקח( 16: )ָעָליו ְלַכֵפר ַויְַקְּאֵשה־א ַהִמזְֵֺאחַ  יְסֹוד ֶאל יַָצק ַהָּאם ְוֶאת|  ַהִמזְֵֺאחַ 

 ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי ְוֶאת ַהָכֵבד יֶֹתֶרת ְוֵאת ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהֵחֶלב ָכל ֶאת
 ְוֶאת ְֺאָשרֹו ְוֶאת עֹרֹו ְוֶאת ַהָפר ְוֶאת( 17: )ַהִמזְֵֺאָחה מֶֹשה ַוׁאְַקֵטר|  ֶחְלְֺאֶהן
 ַוׁאְַקֵרב( 18: )מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר|  ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ָֺאֵאש ָשַרף ִפְרשֹו

( 19: )ָהָאיִל רֹאש ַעל יְֵדיֶהם ֶאת ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ַוׁאְִסְמכ־א|  ָהעָֹלה ֵאיל ֵאת
 נִַתח ָהַאיִל ְוֶאת( 21: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַהָּאם ֶאת מֶֹשה ַוׁאִזְרֹק|  ַוׁאְִשָחט
 ְוֶאת( 21: )ַהָפֶדר ְוֶאת ַהּנְָתִחים ְוֶאת ָהרֹאש ֶאת מֶֹשה ַוׁאְַקֵטר|  ִלנְָתָחיו
 עָֹלה ַהִמזְֵֺאָחה ָהַאיִל ָכל ֶאת מֶֹשה ַוׁאְַקֵטר|  ַֺאָמיִם ָרַחץ ַהְכָרַעיִם ְוֶאת ַהֶקֶרב

 ַוׁאְַקֵרב( 22: )מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר ַליהָוה ה־אא ִאֶשה נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  ה־אא
 רֹאש ַעל יְֵדיֶהם ֶאת ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ַוׁאְִסְמכ־א|  ַהִמֺּלִאים ֵאיל ַהֵשנִי ָהַאיִל ֶאת
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 ְוַעל|  ַהיְָמנִית ַאֲהרֹן אֹזֶן ־אְךְתנ ַעל ַוׁאִֵתן ִמָּאמֹו מֶֹשה ַוׁאִַקח ַוׁאְִשָחט( 23: )ָהָאיִל
 ַוׁאִֵתן ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ֶאת ַוׁאְַקֵרב( 24: )ַהיְָמנִית ַרגְלֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָדֹו ֺאֶֹהן

 ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָָדם ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית ָאזְנָם ְתנ־אְך ַעל ַהָּאם ִמן מֶֹשה
 ֶאת ַוׁאִַקח( 25: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַהָּאם ֶאת מֶֹשה ׁאִזְרֹקוַ |  ַהיְָמנִית ַרגְָלם
 ְוֶאת ַהָכֵבד יֶֹתֶרת ְוֵאת ַהֶקֶרב ַעל ֲאֶשר ַהֵחֶלב ָכל ְוֶאת ָהַאְליָה ְוֶאת ַהֵחֶלב
 ִלְפנֵי ֲאֶשר ַהַמצֹות ־אִמַסל( 26: )ַהׁאִָמין שֹוק ְוֵאת|  ֶחְלְֺאֶהן ְוֶאת ַהְכָליֹת ְשֵתי
 ַעל ַוׁאֶָשם|  ֶאָחד ְוָרִקיק ַאַחת ֶשֶמן ֶלֶחם ְוַחַּלת ַאַחת ַמָצה ַחַּלת ָלַקח יְַהֶוה

|  ָבנָיו ַכֵפי ְוַעל ַאֲהרֹן ַכֵפי ַעל ַהכֹל ֶאת ַוׁאִֵתן( 27: )ַהׁאִָמין שֹוק ְוַעל ַהֲחָלִבים
 ַוׁאְַקֵטר ַכֵפיֶהם ֵמַעל אָֹתם מֶֹשה ַקחַוׁאִ ( 28: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה אָֹתם ַוׁאָנֶף

 ַוׁאִַקח( 29: )ַליהָוה ה־אא ִאֶשה נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  ֵהם ִמֺּלִאים|  ָהעָֹלה ַעל ַהִמזְֵֺאָחה
 ָהיָה ְלמֶֹשה ַהִמֺּלִאים ֵמֵאיל|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה ַויְנִיֵפה־א ֶהָחזֶה ֶאת מֶֹשה
 ַהָּאם ־אִמן ַהִמְשָחה ִמֶשֶמן מֶֹשה ַוׁאִַקח( 31: )מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר ְלָמנָה
|  ִאתֹו ָבנָיו ִֺאגְֵדי ְוַעל ָֺאנָיו ְוַעל ְֺאגָָדיו ַעל ַאֲהרֹן ַעל ַוׁאַז ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ֲאֶשר

 ַוׁאֹאֶמר( 31: )ִאתֹו יוָבנָ  ִֺאגְֵדי ְוֶאת ָֺאנָיו ְוֶאת ְֺאגָָדיו ֶאת ַאֲהרֹן ֶאת ַויְַקֵּאש
 תֹאְכל־א ְוָשם מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ַהָֺאָשר ֶאת ַֺאְשל־א ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה
 ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִצ־ֵאיִתי ַכֲאֶשר|  ַהִמֺּלִאים ְֺאַסל ֲאֶשר ַהֶּלֶחם ְוֶאת אֹתֹו

 אֶֹהל ־אִמֶפַתח( 33: )ִתְשרֹפ־א ָֺאֵאש|  ־אַבָּלֶחם ַֺאָֺאָשר ְוַהּנֹוָתר( 32: )יֹאְכֺלה־א
 יִָמים ִשְבַעת ִכי|  ִמֺּלֵאיֶכם יְֵמי ְמֹלאת יֹום ַעד יִָמים ִשְבַעת ֵתְצא־א ֹלא מֹוֵעד
 ְלַכֵפר ַלֲעשֹת יְַהֶוה ִצ־ָאה|  ַהֿאֶה ַֺאׁאֹום ָעָשה ַכֲאֶשר( 34: )יְֶדֶכם ֶאת יְַמֵּלא

 ־אְשַמְרֶתם יִָמים ִשְבַעת ָוַליְָלה יֹוָמם ֵתְשב־א מֹוֵעד אֶֹהל ־אֶפַתח( 35: )ֲעֵליֶכם
 ֵאת|  ־אָבנָיו ַאֲהרֹן ַוׁאַַעש( 36: )ֺצ־ֵאיִתי ֵכן ִכי|  ָתמ־את־א ְוֹלא יְַהֶוה ִמְשֶמֶרת ֶאת
  : מֶֹשה ְֺאיַד יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר ַהְּאָבִרים ָכל
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Wayikrá Pérek 9 
( 2: )יְִשָרֵאל ־אְלזְִקנֵי|  ־אְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן מֶֹשה ָקָרא ַהְשִמינִי ַֺאׁאֹום יְִהיוַ ( 1)

 ְוַהְקֵרב|  ְתִמיִמם ְלעָֹלה ְוַאיִל ְלַח׀ָאאת ָֺאָקר ֶֺאן ֵעגֶל ְלָך ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ַוׁאֹאֶמר
 ְלַח׀ָאאת ִעֿאִים ְשִעיר ח־אקְ |  ֵלאמֹר ְתַדֵֺאר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ְוֶאל( 3: )יְַהֶוה ִלְפנֵי
 ִלְפנֵי ִלזְֺאֹחַ  ִלְשָלִמים ָוַאיִל ְושֹור( 4: )ְלעָֹלה ְתִמיִמם ָשנָה ְֺאנֵי ָוֶכֶבש ְוֵעגֶל
 ֵאת ַוׁאְִקח־א( 5: )ֲאֵליֶכם נְִרָאה יְַהֶוה ַהׁאֹום ִכי|  ַבָשֶמן ְֺאל־אָלה ־אִמנְָחה יְַהֶוה
: יְַהֶוה ִלְפנֵי ַוׁאַַעְמד־א ָהֵעָדה ָכל ַוׁאְִקְרב־א|  מֹוֵעד אֶֹהל נֵיפְ  ֶאל מֶֹשה ִצ־ָאה ֲאֶשר

 ְכבֹוד ֲאֵליֶכם ְויֵָרא|  ַתֲעש־א יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר ַהָּאָבר זֶה מֶֹשה ַוׁאֹאֶמר( 6)
 ְוֶאת ַח׀ָאאְתָך ֶאת ַוֲעֵשה ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאל ְקַרב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַוׁאֹאֶמר( 7: )יְַהֶוה

 ַכֲאֶשר ַֺאֲעָדם ְוַכֵפר ָהָעם ָקְרַֺאן ֶאת ַוֲעֵשה|  ָהָעם ־אְבַעד ַֺאַעְדָך ְוַכֵפר עָֹלֶתָך
: לֹו ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ֵעגֶל ֶאת ַוׁאְִשַחט|  ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאל ַאֲהרֹן ַוׁאְִקַרב( 8: )יְַהֶוה ִצ־ָאה

 ַקְרנֹות ַעל ַוׁאִֵתן ַֺאָּאם ֶאְצָֺאעֹו ַוׁאְִטֺאֹל יוֵאלָ  ַהָּאם ֶאת ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ַוׁאְַקִרב־א( 9)
 ְוֶאת ַהְכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת( 11: )ַהִמזְֵֺאחַ  יְסֹוד ֶאל יַָצק ַהָּאם ְוֶאת|  ַהִמזְֵֺאחַ 
 ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר|  ַהִמזְֵֺאָחה ִהְקִטיר ַהַח׀ָאאת ִמן ַהָכֵבד ִמן ַהׁאֶֹתֶרת

 ַוׁאְִשַחט( 12: )ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ָֺאֵאש ָשַרף|  ָהעֹור ְוֶאת ַהָֺאָשר ְוֶאת( 11: )מֶֹשה
: ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַוׁאִזְְרֵקה־א ַהָּאם ֶאת ֵאָליו ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ַוׁאְַמִצא־א|  ָהעָֹלה ֶאת

: ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ׁאְַקֵטרוַ |  ָהרֹאש ְוֶאת ִלנְָתֶחיהָ  ֵאָליו ִהְמִציא־א ָהעָֹלה ְוֶאת( 13)
( 15: )ַהִמזְֵֺאָחה ָהעָֹלה ַעל ַוׁאְַקֵטר|  ַהְכָרָעיִם ְוֶאת ַהֶקֶרב ֶאת ַוׁאְִרַחץ( 14)

 ַוׁאְִשָחֵטה־א ָלָעם ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ְשִעיר ֶאת ַוׁאִַקח|  ָהָעם ָקְרַֺאן ֵאת ַוׁאְַקֵרב
 ֶאת ַוׁאְַקֵרב( 17: )ַכִמְשָפט ַוׁאֲַעֶשהָ |  ָהעָֹלה ֶאת ַוׁאְַקֵרב( 16: )ָכִראשֹון ַויְַח׀ְאֵאה־א

( 18: )ַהֺאֶֹקר עַֹלת ִמְּלַבד|  ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַוׁאְַקֵטר ִמֶמּנָה ַכפֹו ַויְַמֵּלא ַהִמנְָחה
 ֲהרֹןַא ְֺאנֵי ַוׁאְַמִצא־א|  ָלָעם ֲאֶשר ַהְשָלִמים זֶַבח ָהַאיִל ְוֶאת ַהשֹור ֶאת ַוׁאְִשַחט
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|  ַהשֹור ִמן ַהֲחָלִבים ְוֶאת( 19: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ַוׁאִזְְרֵקה־א ֵאָליו ַהָּאם ֶאת
 ֶאת ַוׁאִָשימ־א( 21: )ַהָכֵבד ְויֶֹתֶרת ְוַהְכָליֹת ְוַהְמַכֶסה ָהַאְליָה ָהַאיִל ־אִמן

 שֹוק ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת( 21) :ַהִמזְֵֺאָחה ַהֲחָלִבים ַוׁאְַקֵטר|  ֶהָחזֹות ַעל ַהֲחָלִבים
 ַאֲהרֹן ַוׁאִָשא( 22: )מֶֹשה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה ַאֲהרֹן ֵהנִיף ַהׁאִָמין

 ְוָהעָֹלה ַהַח׀ָאאת ֵמֲעשֹת ַוׁאֵֶרד|  ַויְָבְרֵכם ָהָעם ֶאל[ קרי יָָדיו] ידו ֶאת
|  ָהָעם ֶאת ַויְָבֲרכ־א ַוׁאְֵצא־א מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַאֲהרֹןוְ  מֶֹשה ַוׁאָבֹא( 23: )ְוַהְשָלִמים

 ַעל ַותֹאַכל יְַהֶוה ִמִּלְפנֵי ֵאש ַוֵתֵצא( 24: )ָהָעם ָכל ֶאל יְַהֶוה ְכבֹוד ַוׁאֵָרא
 :ְפנֵיֶהם ַעל ַוׁאְִפל־א ַוׁאָרֹּנ־א ָהָעם ָכל ַוׁאְַרא|  ַהֲחָלִבים ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ַהִמזְֵֺאחַ 

 
Wayikrá Pérek 10 

 ַוׁאִָשימ־א ֵאש ָבֵהן ַוׁאְִתנ־א ַמְחָתתֹו ִאיש ַוֲאִביה־אא נָָדב ַאֲהרֹן ְבנֵי ַוׁאְִקח־א( 1)
 ַוֵתֵצא( 2: )אָֹתם ִצ־ָאה ֹלא ֲאֶשר זָָרה ֵאש יְַהֶוה ִלְפנֵי ַוׁאְַקִרב־א|  ְקטֶֹרת ָעֶליהָ 

 ֶאל מֶֹשה ַוׁאֹאֶמר( 3: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַוׁאָֺמת־א | אֹוָתם ַותֹאַכל יְַהֶוה ִמִּלְפנֵי ֵאש
|  ֶאָכֵבד ָהָעם ָכל ְפנֵי ְוַעל ֶאָקֵדש ִֺאְקרַֹבי ֵלאמֹר יְַהֶוה ִּאֶֺאר ֲאֶשר ה־אא ַאֲהרֹן
|  ַאֲהרֹן ּאֹד ֺעֿאִיֵאל ְֺאנֵי ֶאְלָצָפן ְוֶאל ִמיָשֵאל ֶאל מֶֹשה ַוׁאְִקָרא( 4: )ַאֲהרֹן ַוׁאִּאֹם

: ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ַהקֶֹדש ְפנֵי ֵמֵאת ֲאֵחיֶכם ֶאת ְשא־א ִקְרב־א ֲאֵלֶהם ׁאֹאֶמרוַ 
( 6: )מֶֹשה ִּאֶֺאר ַכֲאֶשר|  ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ְֺאֺכֳתנָֹתם ַוׁאִָשֺאם ַוׁאְִקְרב־א( 5)

 ִתְפָרע־א ַאל ֵשיֶכםָרא ָֺאנָיו ־אְלִאיָתָמר ־אְלֶאְלָעזָר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַוׁאֹאֶמר
 ֵֺאית ָכל ַוֲאֵחיֶכם|  יְִקצֹף ָהֵעָדה ָכל ְוַעל ָתֺמת־א ְוֹלא ִתְפרֹמ־א ֹלא ־אִבגְֵדיֶכם
 ֹלא מֹוֵעד אֶֹהל ־אִמֶפַתח( 7: )יְַהֶוה ָשַרף ֲאֶשר ַהְשֵרָפה ֶאת יְִבכ־א יְִשָרֵאל

 : מֶֹשה ִכְדַבר ַוׁאֲַעש־א|  ֲעֵליֶכם יְַהֶוה ִמְשַחת ֶשֶמן ִכי ָתֺמת־א ֶפן ֵתְצא־א
 ִאָתְך ־אָבנֶיָך ַאָתה ֵתְשתְ  ַאל ְוֵשָכר יַיִן( 9: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 8)

 ־אֲלַהְבִּאיל( 11: )ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת|  ָתֺמת־א ְוֹלא מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְֺאבֲֹאֶכם
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 ְֺאנֵי ֶאת ־אְלהֹורֹת( 11: )ַה׀ָאהֹור ־אֵבין ַה׀ָאֵמא ־אֵבין|  ַהחֹל ־אֵבין ַהקֶֹדש ֵֺאין
 : מֶֹשה ְֺאיַד ֲאֵליֶהם יְַהֶוה ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַהֺחִקים ָכל ֵאת|  יְִשָרֵאל

 ְקח־א ַהּנֹוָתִרים ָֺאנָיו ִאיָתָמר ְוֶאל ֶאְלָעזָר ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַויְַדֵֺאר( 12)
 קֶֹדש ִכי|  ַהִמזְֵֺאחַ  ֵאֶצל ַמצֹות ְוִאְכל־אהָ  יְַהֶוה ֵמִאֵשי ַהּנֹוֶתֶרת הַהִמנְחָ  ֶאת

 ִהוא ָֺאנֶיָך ְוָחק ָחְקָך ִכי ָקדֹש ְֺאָמקֹום אָֹתֽא ַוֲאַכְלֶתם( 13: )ִהוא ָקָדִשים
 ַהְתר־אָמה שֹוק ְוֵאת ַהְתנ־אָפה ֲחזֵה ְוֵאת( 14: )ֺצ־ֵאיִתי ֵכן ִכי|  יְַהֶוה ֵמִאֵשי

 נְִתנ־א ָֺאנֶיָך ְוָחק ָחְקָך ִכי|  ִאָתְך ־אְבנֶֹתיָך ־אָבנֶיָך ַאָתה ָטהֹור ְֺאָמקֹום תֹאְכל־א
 ִאֵשי ַעל ַהְתנ־אָפה ַוֲחזֵה ַהְתר־אָמה שֹוק( 15: )יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ַשְלֵמי ִמֿאְִבֵחי

 ְלָחק ִאְתָך ־אְלָבנֶיָך ְלָך ְוָהיָה|  ְהֶוהיַ  ִלְפנֵי ְתנ־אָפה ְלָהנִיף יִָביא־א ַהֲחָלִבים
 ְוִהּנֵה מֶֹשה ָּאַרש ָּארֹש ַהַח׀ָאאת ְשִעיר ְוֵאת( 16: )יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר עֹוָלם
 ַמּא־אעַ ( 17: )ֵלאמֹר ַהּנֹוָתִרם ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ִאיָתָמר ְוַעל ֶאְלָעזָר ַעל ַוׁאְִקצֹף|  שָֹרף

 נַָתן ְואָֹתֽא|  ִהוא ָקָדִשים קֶֹדש ִכי ַהקֶֹדש ִֺאְמקֹום ַהַח׀ָאאת תאֶ  ֲאַכְלֶתם ֹלא
 ֶאת ה־אָבא ֹלא ֵהן( 18: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ֲעֵליֶהם ְלַכֵפר ָהֵעָדה ֲעֹון ֶאת ָלֵשאת ָלֶכם
( 19: )ִצ־ֵאיִתי ַכֲאֶשר ַֺאקֶֹדש אָֹתֽא תֹאְכל־א ָאכֹול|  ְפנִיָמה ַהקֶֹדש ֶאל ָּאָמֽא

 ִלְפנֵי עָֹלָתם ְוֶאת ַח׀ָאאָתם ֶאת ִהְקִריב־א ַהׁאֹום ֵהן מֶֹשה ֶאל ַאֲהרֹן ַויְַדֵֺאר
( 21: )יְַהֶוה ְֺאֵעינֵי ַהׁאִיַטב ַהׁאֹום ַח׀ָאאת ְוָאַכְלִתי|  ָכֵאֶּלה אִֹתי ַוִתְקֶראנָה יְַהֶוה

 :ְֺאֵעינָיו ַוׁאִיַטב מֶֹשה ַוׁאְִשַמע
Wayikrá Pérek 11 

 ְֺאנֵי ֶאל ַּאְֺאר־א( 2: )ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)
( 3: )ָהָאֶרץ ַעל ֲאֶשר ַהְֺאֵהָמה ִמָכל תֹאְכל־א ֲאֶשר ַהַחׁאָה זֹאת|  ֵלאמֹר יְִשָרֵאל

: תֹאֵכל־א אָֹתֽא|  ָמהַֺאְֺאהֵ  ֵֻאָרה ַמֲעַלת ְפָרסֹת ֶשַסע ְושַֹסַעת ַפְרָסה ַמְפֶרֶסת כֹל
 ִכי ַהָֻאָמל ֶאת|  ַהַפְרָסה ־אִמַמְפִריֵסי ַהֵֻאָרה ִמַמֲעֵלי תֹאְכל־א ֹלא זֶה ֶאת ַאְך( 4)

 ִכי ַהָשָפן ְוֶאת( 5: )ָלֶכם ה־אא ָטֵמא ַמְפִריס ֵאינֶּנ־א ־אַפְרָסה ה־אא גֵָרה ַמֲעֵלה
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 ִכי ָהַאְרנֶֶבת ְוֶאת( 6: )ָלֶכם ה־אא ָטֵמא | יְַפִריס ֹלא ־אַפְרָסה ה־אא גֵָרה ַמֲעֵלה
 ִכי ַהֲחזִיר ְוֶאת( 7: )ָלֶכם ִהוא ְטֵמָאה|  ִהְפִריָסה ֹלא ־אַפְרָסה ִהוא ֵֻאָרה ַמֲעַלת

: ָלֶכם ה־אא ָטֵמא|  יִָֻאר ֹלא ֵֻאָרה ְוה־אא ַפְרָסה ֶשַסע ְושַֹסע ה־אא ַפְרָסה ַמְפִריס
 זֶה ֶאת( 9: )ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים|  ִתָֻאע־א ֹלא ־אְבנְִבָלָתם ־אתֹאֵכל ֹלא ִמְֺאָשָרם( 8)

 ַֺאׁאִַמים ַֺאַמיִם ְוַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר לֹו ֲאֶשר כֹל|  ַֺאָמיִם ֲאֶשר ִמכֹל תֹאְכל־א
 ַֺאׁאִַמים ְוַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר לֹו ֵאין ֲאֶשר ְוכֹל( 11: )תֹאֵכל־א אָֹתם ־אַבּנְָחִלים
: ָלֶכם ֵהם ֶשֶקץ|  ַֺאָמיִם ֲאֶשר ַהַחׁאָה נֶֶפש ־אִמכֹל ַהַמיִם ֶשֶרץ ִמכֹל ־אַבּנְָחִלים

 כֹל( 12: )ְתַשֵקצ־א נְִבָלָתם ְוֶאת תֹאֵכל־א ֹלא ִמְֺאָשָרם|  ָלֶכם יְִהי־א ְוֶשֶקץ( 11)
 ֵאֶּלה ְוֶאת( 13: )ָלֶכם אה־א ֶשֶקץ|  ַֺאָמיִם ְוַקְשֶקֶשת ְסנִַפיר לֹו ֵאין ֲאֶשר

: ָהָעזְנִׁאָה ְוֵאת ַהֶפֶרס ְוֶאת ַהּנֶֶשר ֶאת|  ֵהם ֶשֶקץ יֵָאְכל־א ֹלא ָהעֹוף ִמן ְתַשְקצ־א
 ַֺאת ְוֵאת( 16: )ְלִמינֹו עֵֹרב ָכל ֵאת( 15: )ְלִמינָֽא ָהַאׁאָה ְוֶאת ַהָּאָאה ְוֶאת( 14)

 ְוֶאת ַהכֹוס ְוֶאת( 17: )ְלִמינֵה־א ַהּנֵץ ְוֶאת|  ַחףַהשָ  ְוֶאת ַהַתְחָמס ְוֶאת ַהׁאֲַענָה
 ְוֵאת( 19: )ָהָרָחם ְוֶאת ַהָקָאת ְוֶאת ַהִתנְֶשֶמת ְוֶאת( 18: )ַהׁאַנְש־אף ְוֶאת ַהָשָלְך

 ָהעֹוף ֶשֶרץ כֹל( 21: )ָהֲעַטֵּלף ְוֶאת ַהּא־אִכיַפת ְוֶאת|  ְלִמינָֽא ָהֲאנָָפה ַהֲחִסיָדה
 ֶשֶרץ ִמכֹל תֹאְכל־א זֶה ֶאת ַאְך( 21) : ָלֶכם ה־אא ֶשֶקץ|  ַאְרַֺאע ַעל ְךַההֹלֵ 

 ְלנֵַתר ְלַרגְָליו ִמַמַעל ְכָרַעיִם[ קרי לֹו] לא ֲאֶשר|  ַאְרַֺאע ַעל ַההֵֹלְך ָהעֹוף
 ְלָעםַהסָ  ְוֶאת ְלִמינֹו ָהַאְרֶֺאה ֶאת תֹאֵכל־א ֵמֶהם ֵאֶּלה ֶאת( 22: )ָהָאֶרץ ַעל ָֺאֵהן

 ָהעֹוף ֶשֶרץ ְוכֹל( 23: )ְלִמינֵה־א ֶהָחגָב ְוֶאת ְלִמינֵה־א ַהַחְרֻאֹל ְוֶאת|  ְלִמינֵה־א
 ַהּנֹגֵעַ  ָכל|  ִת׀ַאָמא־א ־אְלֵאֶּלה( 24: )ָלֶכם ה־אא ֶשֶקץ|  ַרגְָליִם ַאְרַֺאע לֹו ֲאֶשר

 ְוָטֵמא ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס|  ְבָלָתםִמּנִ  ַהּנֵֹשא ְוָכל( 25: )ָהָעֶרב ַעד יְִטָמא ְֺאנְִבָלָתם
 ֵאינֶּנָה ְוֶשַסע ַפְרָסה ַמְפֶרֶסת ִהוא ֲאֶשר ַהְֺאֵהָמה ְלָכל( 26: )ָהָעֶרב ַעד

( 27: )יְִטָמא ָֺאֶהם ַהּנֹגֵעַ  ָכל|  ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ַמֲעָלה ֵאינֶּנָה ְוגֵָרה שַֹסַעת
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 ָכל|  ָלֶכם ֵהם ְטֵמִאים ַאְרַֺאע ַעל ַההֶֹלֶכת ַהַחׁאָה ְֺאָכל ַכָפיו ַעל הֹוֵלְך ְוכֹל
 ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס נְִבָלָתם ֶאת ְוַהּנֵֹשא( 28: )ָהָעֶרב ַעד יְִטָמא ְֺאנְִבָלָתם ַהּנֹגֵעַ 
 ַֺאֶשֶרץ ַה׀ָאֵמא ָלֶכם ְוזֶה( 29) : ָלֶכם ֵהָמה ְטֵמִאים|  ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא

 ְוַהכֹחַ  ְוָהֲאנָָקה( 31: )ְלִמינֵה־א ְוַהָצב ְוָהַעְכָֺאר דַהחֹלֶ |  ָהָאֶרץ ַעל ַהשֵֹרץ
 ָכל|  ַהָשֶרץ ְֺאָכל ָלֶכם ַה׀ְאֵמִאים ֵאֶּלה( 31: )ְוַהִתנְָשֶמת ְוַהחֶֹמט|  ְוַהְּלָטָאה

 ְֺאמָֹתם ֵמֶהם ָעָליו יִפֹל ֲאֶשר ְוכֹל( 32: )ָהָעֶרב ַעד יְִטָמא ְֺאמָֹתם ָֺאֶהם ַהּנֹגֵעַ 
 ְמָלאָכה יֵָעֶשה ֲאֶשר ְכִלי ָכל ָשק אֹו עֹור אֹו ֶבגֶד אֹו ֵעץ ְכִלי ִמָכל ְטָמאיִ 

 יִפֹל ֲאֶשר ֶחֶרש ְכִלי ְוָכל( 33: )ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא י־אָבא ַֺאַמיִם|  ָֺאֶהם
 ֲאֶשר ָהאֶֹכל ִמָכל( 34: )ִתְשֺאֹר־א ְואֹתֹו יְִטָמא ְֺאתֹוכֹו ֲאֶשר כֹל|  תֹוכֹו ֶאל ֵמֶהם
 ְכִלי ְֺאָכל יִָשֶתה ֲאֶשר ַמְשֶקה ְוָכל|  יְִטָמא ַמיִם ָעָליו יָבֹוא ֲאֶשר יֵָאֵכל
 ְטֵמִאים יָֺתץ ְוִכיַריִם ַתּנ־אר יְִטָמא ָעָליו ִמּנְִבָלָתם יִפֹל ֲאֶשר ְוכֹל( 35: )יְִטָמא

 ְונֹגֵעַ |  ָטהֹור יְִהיֶה ַמיִם ִמְקֵוה ־אבֹור ַמְעיָן ַאְך( 36: )ָלֶכם יְִהי־א ־אְטֵמִאים|  ֵהם
 ָטהֹור|  יִֿאֵָרעַ  ֲאֶשר זֵר־אעַ  זֶַרע ָכל ַעל ִמּנְִבָלָתם יִפֹל ְוִכי( 37: )יְִטָמא ְֺאנְִבָלָתם

: ָלֶכם ה־אא ָטֵמא|  ָעָליו ִמּנְִבָלָתם ְונַָפל זֶַרע ַעל ַמיִם יַֺתן ְוִכי( 38: )ה־אא
 ְֺאנְִבָלָתֽא ַהּנֹגֵעַ |  ְלָאְכָלה ָלֶכם ִהיא ֲאֶשר ַהְֺאֵהָמה ִמן יָמ־את ְוִכי( 39) 
|  ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס ִמּנְִבָלָתֽא ְוָהאֵֹכל( 41: )ָהָעֶרב ַעד יְִטָמא

 ַהשֵֹרץ ַהֶשֶרץ ְוָכל( 41: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס נְִבָלָתֽא ֶאת ְוַהּנֵֹשא
 ַעל הֹוֵלְך ְוכֹל ָֻאחֹון ַעל הֹוֵלְך כֹל( 42: )יֵָאֵכל ֹלא ה־אא ֶשֶקץ|  ָהָאֶרץ ַעל

 תֹאְכל־אם ֹלא|  ָהָאֶרץ ַעל ַהשֵֹרץ ַהֶשֶרץ ְלָכל ַרגְַליִם ַמְרֵֺאה ָכל ַעד ַאְרַֺאע
 ְוֹלא|  ַהשֵֹרץ ֶרץַהשֶ  ְֺאָכל נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְתַשְקצ־א ַאל( 43: )ֵהם ֶשֶקץ ִכי

 ִוְהיִיֶתם ְוִהְתַקִּאְשֶתם ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי ִכי( 44: )ָֺאם ְונְִטֵמֶתם ָֺאֶהם ִת׀ַאְמא־א
 ַעל ָהרֵֹמש ַהֶשֶרץ ְֺאָכל נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְתַטְמא־א ְוֹלא|  ָאנִי ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים
 ָלֶכם ִלְהיֹת ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַמֲעֶלההַ  יְַהֶוה ֲאנִי ִכי( 45: )ָהָאֶרץ
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 ְוָהעֹוף ַהְֺאֵהָמה תֹוַרת זֹאת( 46: )ָאנִי ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים ִוְהיִיֶתם|  ֵלאֹלִהים
( 47: )ָהָאֶרץ ַעל ַהשֶֹרֶצת נֶֶפש ־אְלָכל|  ַֺאָמיִם ָהרֶֹמֶשת ַהַחׁאָה נֶֶפש ְוכֹל

 ֹלא ֲאֶשר ַהַחׁאָה ־אֵבין ַהּנֱֶאֶכֶלת ַהַחׁאָה ־אֵבין|  ַה׀ָאהֹר ־אֵבין אַה׀ָאמֵ  ֵֺאין ְלַהְבִּאיל
 :ֵתָאֵכל

Wayikrá Pérek 12 
 ִכי ִאָשה ֵלאמֹר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ־אַבׁאֹום( 3: )ִתְטָמא ְּאֹוָתֽא נִַּאת יֵמיכִ  יִָמים ִשְבַעת ְוָטְמָאה|  זָָכר ְויְָלָדה ַתזְִריעַ 
 ִֺאְדֵמי ֵתֵשב יִָמים ־אְשֹלֶשת יֹום ־אְשֹלִשים( 4: )ָעְרָלתֹו ְֺאַשר יִמֹול|  ַהְשִמינִי

( 5: )ָטֳהָרֽא יְֵמי ְמֹלאת ַעד ָתבֹא ֹלא ַהִמְקָּאש ְוֶאל ִתָֻאע ֹלא קֶֹדש ְֺאָכל|  ָטֳהָרה
 ֵתֵשב יִָמים ְוֵשֶשת יֹום ְוִשִשים|  ְכנִָּאָתֽא ְשֺבַעיִם ְוָטְמָאה ֵלדתֵ  נְֵקָבה ְוִאם
 ְשנָתֹו ֶֺאן ֶכֶבש ָתִביא ְלַבת אֹו ְלֵבן ָטֳהָרֽא יְֵמי ־אִבְמֹלאת( 6: )ָטֳהָרה ְּאֵמי ַעל

( 7: )ַהכֵֹהן ֶאל מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל|  ְלַח׀ָאאת תֹר אֹו יֹונָה ־אֶבן ְלעָֹלה
 ַהׁאֶֹלֶדת תֹוַרת זֹאת|  ָּאֶמיהָ  ִמְמקֹר ְוָטֲהָרה ָעֶליהָ  ְוִכֶפר יְַהֶוה ִלְפנֵי ְוִהְקִריבֹו

 ְשנֵי אֹו תִֹרים ְשֵתי ְוָלְקָחה ֶשה ֵּאי יָָדֽא ִתְמָצא ֹלא ְוִאם( 8: )ַלּנְֵקָבה אֹו ַלֿאָָכר
 :ְוָטֵהָרה ַהכֵֹהן ָעֶליהָ  ִכֶפרוְ |  ְלַח׀ָאאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה ֶאָחד יֹונָה ְֺאנֵי

 
Wayikrá Pérek 13 

 ְֺאָשרֹו ְבעֹור יְִהיֶה ִכי ָאָדם( 2: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)
 ֶאל ְוה־אָבא|  ָצָרַעת ְלנֶגַע ְֺאָשרֹו ְבעֹור ְוָהיָה ַבֶהֶרת אֹו ַסַפַחת אֹו ְשֵאת
 ְֺאעֹור ַהּנֶגַע ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 3: )ַהכֲֹהנִים ִמָֺאנָיו ַאַחד ֶאל אֹו ַהכֵֹהן ַאֲהרֹן

 ָצַרַעת נֶגַע ְֺאָשרֹו ֵמעֹור ָעמֹק ַהּנֶגַע ־אַמְרֵאה ָלָבן ָהַפְך ַֺאּנֶגַע ְוֵשָער ַהָֺאָשר
 ְֺאָשרֹו ְֺאעֹור ִהוא ְלָבנָה ַֺאֶהֶרת ְוִאם( 4: )אֹתֹו ְוִטֵמא ַהכֵֹהן ְוָרָאה־א|  ה־אא

 ַהּנֶגַע ֶאת ַהכֵֹהן ְוִהְסִֻאיר|  ָלָבן ָהַפְך ֹלא ־אְשָעָרה ָהעֹור ִמן ַמְרֶאהָ  ֵאין ְוָעמֹק



                                 [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
20 

 

 ֹלא ְֺאֵעינָיו ָעַמד ַהּנֶגַע ְוִהּנֵה ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום ַהכֵֹהן ְוָרָאה־א( 5: )יִָמים ִשְבַעת
 אֹתֹו ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 6: )ֵשנִית יִָמים ִשְבַעת ןַהכֹהֵ  ְוִהְסִֻאירֹו|  ָֺאעֹור ַהּנֶגַע ָפָשה
 ַהכֵֹהן ְוִטֲהרֹו|  ָֺאעֹור ַהּנֶגַע ָפָשה ְוֹלא ַהּנֶגַע ֵכָהה ְוִהּנֵה ֵשנִית ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום

 ָֺאעֹור ַהִמְסַפַחת ִתְפֶשה ָפשֹה ְוִאם( 7: )ְוָטֵהר ְֺאגָָדיו ְוִכֶֺאס ִהיא ִמְסַפַחת
 ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 8: )ַהכֵֹהן ֶאל ֵשנִית ְונְִרָאה|  ְלָטֳהָרתֹו ַהכֵֹהן ֶאל ֵהָראֹתֹו ֵריַאחֲ 

 : ִהוא ָצַרַעת ַהכֵֹהן ְוִטְמאֹו|  ָֺאעֹור ַהִמְסַפַחת ָפְשָתה ְוִהּנֵה
ֹ  ְוָרָאה( 11: )ַהכֵֹהן ֶאל ְוה־אָבא|  ְֺאָאָדם ִתְהיֶה ִכי ָצַרַעת נֶגַע( 9)  ְוִהּנֵה ֵהןַהכ

( 11: )ַֺאְשֵאת ַחי ָֺאָשר ־אִמְחיַת|  ָלָבן ֵשָער ָהְפָכה ְוִהיא ָֺאעֹור ְלָבנָה ְשֵאת
: ה־אא ָטֵמא ִכי יְַסִֻאֶרּנ־א ֹלא|  ַהכֵֹהן ְוִטְמאֹו ְֺאָשרֹו ְֺאעֹור ִהוא נֹוֶשנֶת ָצַרַעת

 ַהּנֶגַע עֹור ָכל ֵאת ַהָצַרַעת ָתהְוִכסְ  ָֺאעֹור ַהָצַרַעת ִתְפַרח ָפרֹוחַ  ְוִאם( 12)
 ִכְסָתה ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 13: )ַהכֵֹהן ֵעינֵי ַמְרֵאה ְלָכל|  ַרגְָליו ְוַעד ֵמרֹאשֹו
( 14: )ה־אא ָטהֹור ָלָבן ָהַפְך ֺכּלֹו|  ַהּנָגַע ֶאת ְוִטַהר ְֺאָשרֹו ָכל ֶאת ַהָצַרַעת

|  ְוִטְמאֹו ַהַחי ַהָֺאָשר ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 15: )יְִטָמא ַחי רָֺאשָ  ֺאֹו ֵהָראֹות ־אְביֹום
 ְונְֶהַפְך ַהַחי ַהָֺאָשר יָש־אב ִכי אֹו( 16: )ה־אא ָצַרַעת ה־אא ָטֵמא ַהַחי ַהָֺאָשר
 ִטַהרוְ |  ְלָלָבן ַהּנֶגַע נְֶהַפְך ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ְוָרָאה־א( 17: )ַהכֵֹהן ֶאל ־אָבא|  ְלָלָבן
 : ה־אא ָטהֹור ַהּנֶגַע ֶאת ַהכֵֹהן

 ְשֵאת ַהְשִחין ִֺאְמקֹום ְוָהיָה( 19: )ְונְִרָפא|  ְשִחין ְבעֹרֹו בֹו יְִהיֶה ִכי ־אָבָשר( 18)
 ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 21: )ַהכֵֹהן ֶאל ְונְִרָאה|  ֲאַדְמָּאֶמת ְלָבנָה ַבֶהֶרת אֹו ְלָבנָה
 ִהוא ָצַרַעת נֶגַע ַהכֵֹהן ְוִטְמאֹו|  ָלָבן ָהַפְך ־אְשָעָרֽא ָהעֹור ִמן לָשפָ  ַמְרֶאהָ 
 ־אְשָפָלה ָלָבן ֵשָער ָֺאֽא ֵאין ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן יְִרֶאּנָה ְוִאם( 21: )ָפָרָחה ַֺאְשִחין
 ָפשֹה ְוִאם (22: )יִָמים ִשְבַעת ַהכֵֹהן ְוִהְסִֻאירֹו|  ֵכָהה ְוִהיא ָהעֹור ִמן ֵאינֶּנָה
 ַהַֺאֶהֶרת ַתֲעמֹד ַתְחֶתיהָ  ְוִאם( 23: )ִהוא נֶגַע אֹתֹו ַהכֵֹהן ְוִטֵמא|  ָֺאעֹור ִתְפֶשה
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 יְִהיֶה ִכי ָבָשר אֹו( 24) : ַהכֵֹהן ְוִטֲהרֹו|  ִהוא ַהְשִחין ָצֶרֶבת ָפָשָתה ֹלא
: ְלָבנָה אֹו ֲאַדְמֶּאֶמת ְלָבנָה ֶהֶרתֺאַ  ַהִמְכָוה ִמְחיַת ְוָהיְָתה|  ֵאש ִמְכַות ְבעֹרֹו

 ִמן ָעמֹק ־אַמְרֶאהָ  ַֺאַֺאֶהֶרת ָלָבן ֵשָער נְֶהַפְך ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן אָֹתֽא ְוָרָאה( 25)
( 26: )ִהוא ָצַרַעת נֶגַע ַהכֵֹהן אֹתֹו ְוִטֵמא|  ָפָרָחה ַֺאִמְכָוה ִהוא ָצַרַעת ָהעֹור
 ָהעֹור ִמן ֵאינֶּנָה ־אְשָפָלה ָלָבן ֵשָער ַֺאֶֺאֶהֶרת ֵאין ּנֵהְוהִ  ַהכֵֹהן יְִרֶאּנָה ְוִאם
|  ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום ַהכֵֹהן ְוָרָאה־א( 27: )יִָמים ִשְבַעת ַהכֵֹהן ְוִהְסִֻאירֹו|  ֵכָהה ְוִהוא

 ְחֶתיהָ תַ  ְוִאם( 28: )ִהוא ָצַרַעת נֶגַע אֹתֹו ַהכֵֹהן ְוִטֵמא ָֺאעֹור ִתְפֶשה ָפשֹה ִאם
 ְוִטֲהרֹו|  ִהוא ַהִמְכָוה ְשֵאת ֵכָהה ְוִהוא ָבעֹור ָפְשָתה ֹלא ַהַֺאֶהֶרת ַתֲעמֹד
 : ִהוא ַהִמְכָוה ָצֶרֶבת ִכי ַהכֵֹהן

 ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 31: )ְבזָָקן אֹו ְֺארֹאש|  נָגַע בֹו יְִהיֶה ִכי ִאָשה אֹו ְוִאיש( 29)
 ַהכֵֹהן אֹתֹו ְוִטֵמא|  ָּאק ָצהֹב ֵשָער ־אבֹו ָהעֹור ִמן ָעמֹק ְרֵאה־אמַ  ְוִהּנֵה ַהּנֶגַע
 ַהּנֶֶתק נֶגַע ֶאת ַהכֵֹהן יְִרֶאה ְוִכי( 31: )ה־אא ַהֿאָָקן אֹו ָהרֹאש ָצַרַעת ה־אא נֶֶתק
 ֶאת ןַהכֹהֵ  ְוִהְסִֻאיר|  ֺאֹו ֵאין ָשחֹר ְוֵשָער ָהעֹור ִמן ָעמֹק ַמְרֵאה־א ֵאין ְוִהּנֵה
 ֹלא ְוִהּנֵה ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום ַהּנֶגַע ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 32: )יִָמים ִשְבַעת ַהּנֶֶתק נֶגַע

( 33: )ָהעֹור ִמן ָעמֹק ֵאין ַהּנֶֶתק ־אַמְרֵאה|  ָצהֹב ֵשָער בֹו ָהיָה ְוֹלא ַהּנֶֶתק ָפָשה
 יִָמים ִשְבַעת ַהּנֶֶתק ֶאת ַהכֵֹהן ירְוִהְסֻאִ |  יְגֵַּלחַ  ֹלא ַהּנֶֶתק ְוֶאת ְוִהְתַֻאָּלח

 ַהּנֶֶתק ָפָשה ֹלא ְוִהּנֵה ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום ַהּנֶֶתק ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 34: )ֵשנִית
: ְוָטֵהר ְֺאגָָדיו ְוִכֶֺאס ַהכֵֹהן אֹתֹו ְוִטַהר|  ָהעֹור ִמן ָעמֹק ֵאינֶּנ־א ־אַמְרֵאה־א ָֺאעֹור

 ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ְוָרָאה־א( 36: )ָטֳהָרתֹו ַאֲחֵרי|  ָֺאעֹור ַהּנֶֶתק ְפֶשהיִ  ָפשֹה ְוִאם( 35)
 ְוִאם( 37: )ה־אא ָטֵמא ַהָצהֹב ַלֵשָער ַהכֵֹהן יְַבֵקר ֹלא|  ָֺאעֹור ַהּנֶֶתק ָפָשה

 ִטֲהרֹווְ |  ה־אא ָטהֹור ַהּנֶֶתק נְִרָפא ֺאֹו ָצַמח ָשחֹר ְוֵשָער ַהּנֶֶתק ָעַמד ְֺאֵעינָיו
: ְלָבנֹת ֶֺאָהרֹת|  ֶֺאָהרֹת ְֺאָשָרם ְבעֹור יְִהיֶה ִכי ִאָשה אֹו ְוִאיש( 38) : ַהכֵֹהן

 ָפַרח ה־אא ֺאַֹהק|  ְלָבנֹת ֵכהֹות ֶֺאָהרֹת ְֺאָשָרם ְבעֹור ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 39)
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( 41: )ה־אא ָטהֹור ה־אא ֵקֵרחַ  | רֹאשֹו יִָמֵרט ִכי ְוִאיש( 41) : ה־אא ָטהֹור ָֺאעֹור
 ַבָקַרַחת יְִהיֶה ְוִכי( 42: )ה־אא ָטהֹור ה־אא ִֻאֵֺאחַ |  רֹאשֹו יִָמֵרט ָפנָיו ִמְפַאת ְוִאם

( 43: )ְבגַַֺאְחתֹו אֹו ְֺאָקַרְחתֹו ִהוא פַֹרַחת ָצַרַעת|  ֲאַדְמָּאם ָלָבן נֶגַע ַבַֻאַֺאַחת אֹו
|  ְבגַַֺאְחתֹו אֹו ְֺאָקַרְחתֹו ֲאַדְמֶּאֶמת ְלָבנָה ַהּנֶגַע ְשֵאת ִהּנֵהוְ  ַהכֵֹהן אֹתֹו ְוָרָאה

 יְַטְמֶאּנ־א ַטֵמא|  ה־אא ָטֵמא ה־אא ָצר־אעַ  ִאיש( 44: )ָֺאָשר עֹור ָצַרַעת ְכַמְרֵאה
 ְורֹאשֹו ֺרִמיםפְ  יְִהי־א ְֺאגָָדיו ַהּנֶגַע ֺאֹו ֲאֶשר ְוַהָצר־אעַ ( 45: )נִגְעֹו ְֺארֹאשֹו ַהכֵֹהן
 ֺאֹו ַהּנֶגַע ֲאֶשר יְֵמי ָכל( 46: )יְִקָרא ָטֵמא ְוָטֵמא|  יְַעֶטה ָשָפם ְוַעל ָפר־אעַ  יְִהיֶה
 יְִהיֶה ִכי ְוַהֶֺאגֶד( 47) : מֹוָשבֹו ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ יֵֵשב ָֺאָדד|  ה־אא ָטֵמא יְִטָמא

 ְבֵעֶרב אֹו ִבְשִתי אֹו( 48: )ִפְשִתים דְֺאֶבגֶ אֹו ֶצֶמר ְֺאֶבגֶד|  ָצָרַעת נֶגַע בֹו
 יְַרְקַרק ַהּנֶגַע ְוָהיָה( 49: )עֹור ְמֶלאֶכת ְֺאָכל אֹו ְבעֹור אֹו|  ְוַלָצֶמר ַלִפְשִתים

 ָצַרַעת נֶגַע עֹור ְכִלי ְבָכל אֹו ָבֵעֶרב אֹו ַבְשִתי אֹו ָבעֹור אֹו ַֺאֶֺאגֶד ֲאַדְמָּאם אֹו
 ַהּנֶגַע ֶאת ְוִהְסִֻאיר|  ַהּנָגַע ֶאת ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 51: )ַהכֵֹהן ֶאת ְוָהְרָאה|  ה־אא

 אֹו ַֺאֶֺאגֶד ַהּנֶגַע ָפָשה ִכי ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום ַהּנֶגַע ֶאת ְוָרָאה( 51: )יִָמים ִשְבַעת
 ַעתָצרַ |  ִלְמָלאָכה ָהעֹור יֵָעֶשה ֲאֶשר ְלכֹל ָבעֹור אֹו ָבֵעֶרב אֹו ַבְשִתי

 ָהֵעֶרב ֶאת אֹו ַהְשִתי ֶאת אֹו ַהֶֺאגֶד ֶאת ְוָשַרף( 52: )ה־אא ָטֵמא ַהּנֶגַע ַמְמֶאֶרת
 ָצַרַעת ִכי|  ַהּנָגַע בֹו יְִהיֶה ֲאֶשר ָהעֹור ְכִלי ָכל ֶאת אֹו ַבִפְשִתים אֹו ַֺאֶצֶמר

 ַהּנֶגַע ָפָשה ֹלא ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן יְִרֶאה ְוִאם( 53: )ִתָשֵרף ָֺאֵאש ִהוא ַמְמֶאֶרת
 ֵאת ְוִכְֺאס־א ַהכֵֹהן ְוִצ־ָאה( 54: )עֹור ְכִלי ְֺאָכל אֹו|  ָבֵעֶרב אֹו ַבְשִתי אֹו ַֺאֶֺאגֶד
 ֺהַכֵֺאס ַאֲחֵרי ַהכֵֹהן ְוָרָאה( 55: )ֵשנִית יִָמים ִשְבַעת ְוִהְסִֻאירֹו|  ַהּנָגַע ֺאֹו ֲאֶשר

 ָֺאֵאש ה־אא ָטֵמא ָפָשה ֹלא ְוַהּנֶגַע ֵעינֹו ֶאת ַהּנֶגַע ָהַפְך אֹל ְוִהּנֵה ַהּנֶגַע ֶאת
 ְוִהּנֵה ַהכֵֹהן ָרָאה ְוִאם( 56: )ְבגַַֺאְחתֹו אֹו ְֺאָקַרְחתֹו ִהוא ְפֶחֶתת|  ִתְשְרֶפּנ־א

 ִמן אֹו ָהעֹור ִמן אֹו ַהֶֺאגֶד ִמן אֹתֹו ְוָקַרע|  אֹתֹו ֺהַכֵֺאס ַאֲחֵרי ַהּנֶגַע ֵכָהה
 ְבָכל אֹו ָבֵעֶרב אֹו ַבְשִתי אֹו ַֺאֶֺאגֶד עֹוד ֵתָרֶאה ְוִאם( 57: )ָהֵעֶרב ִמן אֹו ַהְשִתי
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 אֹו ְוַהֶֺאגֶד( 58: )ַהּנָגַע ֺאֹו ֲאֶשר ֵאת ִתְשְרֶפּנ־א ָֺאֵאש|  ִהוא פַֹרַחת עֹור ְכִלי
 ְוֺכַֺאס|  ַהּנָגַע ֵמֶהם ְוָסר ֵֺאסְתכַ  ֲאֶשר ָהעֹור ְכִלי ָכל אֹו ָהֵעֶרב אֹו ַהְשִתי
 ַהְשִתי אֹו ַהִפְשִתים אֹו ַהֶצֶמר ֶֺאגֶד ָצַרַעת נֶגַע תֹוַרת זֹאת( 59: )ְוָטֵהר ֵשנִית

 :ְלַטְמאֹו אֹו ְלַטֲהרֹו|  עֹור ְכִלי ָכל אֹו ָהֵעֶרב אֹו
 

Wayikrá Pérek 14 
 ְֺאיֹום ַהְמצָֹרע תֹוַרת ִתְהיֶה זֹאת( 2): ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ַהכֵֹהן ְוָרָאה|  ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ַהכֵֹהן ְויָָצא( 3: )ַהכֵֹהן ֶאל ְוה־אָבא|  ָטֳהָרתֹו
 ְשֵתי ַלִמ׀ַאֵהר ְוָלַקח ַהכֵֹהן ְוִצ־ָאה( 4: )ַהָצר־אעַ  ִמן ַהָצַרַעת נֶגַע נְִרָפא ְוִהּנֵה

 ְוָשַחט ַהכֵֹהן ְוִצ־ָאה( 5: )ְוֵאזֹב תֹוַלַעת ־אְשנִי ֶאֶרז ְוֵעץ|  ְטהֹרֹות ֹותַחׁא ִצֳפִרים
 יִַקח ַהַחׁאָה ַהִצפֹר ֶאת( 6: )ַחׁאִים ַמיִם ַעל ֶחֶרש ְכִלי ֶאל|  ָהֶאָחת ַהִצפֹור ֶאת

 ְוֵאת אֹוָתם ְוָטַבל|  ָהֵאזֹב ְוֶאת ַהתֹוַלַעת ְשנִי ְוֶאת ָהֶאֶרז ֵעץ ְוֶאת אָֹתֽא
 ַהִמ׀ַאֵהר ַעל ְוִהֿאָה( 7: )ַהַחׁאִים ַהַמיִם ַעל ַהְשֺחָטה ַהִצפֹר ְֺאַדם ַהַחׁאָה ַהִצפֹר

: ַהָשֶדה ְפנֵי ַעל ַהַחׁאָה ַהִצפֹר ֶאת ְוִשַּלח ְוִטֲהרֹו|  ְפָעִמים ֶשַבע ַהָצַרַעת ִמן
 ְוַאַחר ְוָטֵהר ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְשָערֹו ָכל ֶאת ַּלחְוגִ ְֺאגָָדיו ֶאת ַהִמ׀ַאֵהר ְוִכֶֺאס( 8)

 ַבׁאֹום ְוָהיָה( 9: )יִָמים ִשְבַעת ְלָאֳהלֹו ִמח־אץ ְויַָשב|  ַהַמֲחנֶה ֶאל יָבֹוא
 ָכל ְוֶאת ֵעינָיו ַֻאֺאֹת ְוֵאת זְָקנֹו ְוֶאת רֹאשֹו ֶאת ְשָערֹו ָכל ֶאת יְגַַּלח ַהְשִביִעי

 ־אַבׁאֹום( 11: )ְוָטֵהר ַֺאַמיִם ְֺאָשרֹו ֶאת ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו ֶאת ְוִכֶֺאס|  ֵּלחַ יְגַ ְשָערֹו
|  ְתִמיָמה ְשנָָתֽא ַֺאת ַאַחת ְוַכְבָשה ְתִמיִמים ְכָבִשים ְשנֵי יִַקח ַהְשִמינִי
 ְוֶהֱעִמיד( 11) :ָשֶמן ֶאָחד ְוֹלג ַבֶשֶמן ְֺאל־אָלה ִמנְָחה סֶֹלת ֶעְשרֹנִים ־אְשֹלָשה

( 12: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח יְַהֶוה ִלְפנֵי|  ְואָֹתם ַהִמ׀ַאֵהר ָהִאיש ֵאת ַהְמַטֵהר ַהכֵֹהן
 ְוֵהנִיף|  ַהָשֶמן ֹלג ְוֶאת ְלָאָשם אֹתֹו ְוִהְקִריב ָהֶאָחד ַהֶכֶבש ֶאת ַהכֵֹהן ְוָלַקח
 ֶאת יְִשַחט ֲאֶשר ִֺאְמקֹום ַהֶכֶבש תאֶ  ְוָשַחט( 13: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה אָֹתם
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 קֶֹדש ַלכֵֹהן ה־אא ָהָאָשם ַכַח׀ָאאת ִכי|  ַהקֶֹדש ִֺאְמקֹום ָהעָֹלה ְוֶאת ַהַח׀ָאאת
 אֹזֶן ְתנ־אְך ַעל ַהכֵֹהן ְונַָתן ָהָאָשם ִמַּאם ַהכֵֹהן ְוָלַקח( 14: )ה־אא ָקָדִשים
 ְוָלַקח( 15: )ַהיְָמנִית ַרגְלֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָדֹו ֺאֶֹהן ְוַעל|  ַהיְָמנִית ַהִמ׀ַאֵהר

 ֶאת ַהכֵֹהן ְוָטַבל( 16: )ַהְשָמאִלית ַהכֵֹהן ַכף ַעל ְויַָצק|  ַהָשֶמן ִמֹּלג ַהכֵֹהן
 ןַהֶשמֶ  ִמן ְוִהֿאָה|  ַהְשָמאִלית ַכפֹו ַעל ֲאֶשר ַהֶשֶמן ִמן ַהיְָמנִית ֶאְצָֺאעֹו

 יִֵתן ַכפֹו ַעל ֲאֶשר ַהֶשֶמן ־אִמׁאֶֶתר( 17: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְפָעִמים ֶשַבע ְֺאֶאְצָֺאעֹו
 ַרגְלֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָדֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית ַהִמ׀ַאֵהר אֹזֶן ְתנ־אְך ַעל ַהכֵֹהן

 ַעל יִֵתן ַהכֵֹהן ַכף ַעל ֲאֶשר ֶשֶמןֺאַ  ְוַהּנֹוָתר( 18: )ָהָאָשם ַּאם ַעל|  ַהיְָמנִית
 ַהַח׀ָאאת ֶאת ַהכֵֹהן ְוָעָשה( 19: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  ַהִמ׀ַאֵהר רֹאש
 ֶאת ַהכֵֹהן ְוֶהֱעָלה( 21: )ָהעָֹלה ֶאת יְִשַחט ְוַאַחר|  ִמ׀ֺאְמָאתֹו ַהִמ׀ַאֵהר ַעל ְוִכֶפר
 ַּאל ְוִאם( 21) : ְוָטֵהר ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  ַהִמזְֵֺאָחה ַהִמנְָחה ְוֶאת ָהעָֹלה

 ְוִעָשרֹון|  ָעָליו ְלַכֵפר ִלְתנ־אָפה ָאָשם ֶאָחד ֶכֶבש ְוָלַקח ַמֶשגֶת יָדֹו ְוֵאין ה־אא
 יֹונָה ְֺאנֵי ְשנֵי אֹו תִֹרים ־אְשֵתי( 22: )ָשֶמן ְוֹלג ְלִמנְָחה ַֺאֶשֶמן ָֺאל־אל ֶאָחד סֶֹלת
 ַֺאׁאֹום אָֹתם ְוֵהִביא( 23: )עָֹלה ְוָהֶאָחד ַח׀ָאאת ֶאָחד ְוָהיָה|  יָדֹו ַתִשיג ֲאֶשר

 ְוָלַקח( 24: )יְַהֶוה ִלְפנֵי מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל|  ַהכֵֹהן ֶאל ְלָטֳהָרתֹו ַהְשִמינִי
 ִלְפנֵי ְתנ־אָפה ַהכֵֹהן אָֹתם ְוֵהנִיף|  ֶמןַהשָ  ֹלג ְוֶאת ָהָאָשם ֶכֶבש ֶאת ַהכֵֹהן
 ְתנ־אְך ַעל ְונַָתן ָהָאָשם ִמַּאם ַהכֵֹהן ְוָלַקח ָהָאָשם ֶכֶבש ֶאת ְוָשַחט( 25: )יְַהֶוה
( 26: )ַהיְָמנִית ַרגְלֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָדֹו ֺאֶֹהן ְוַעל|  ַהיְָמנִית ַהִמ׀ַאֵהר אֹזֶן
 ְֺאֶאְצָֺאעֹו ַהכֵֹהן ְוִהֿאָה( 27: )ַהְשָמאִלית ַהכֵֹהן ַכף ַעל|  ַהכֵֹהן יִצֹק ֶמןַהשֶ  ־אִמן

( 28: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ְפָעִמים ֶשַבע|  ַהְשָמאִלית ַכפֹו ַעל ֲאֶשר ַהֶשֶמן ִמן ַהיְָמנִית
ֹ  ְתנ־אְך ַעל ַכפֹו ַעל ֲאֶשר ַהֶשֶמן ִמן ַהכֵֹהן ְונַָתן  ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית ַהִמ׀ַאֵהר זֶןא
 ִמן ְוַהּנֹוָתר( 29: )ָהָאָשם ַּאם ְמקֹום ַעל|  ַהיְָמנִית ַרגְלֹו ֺאֶֹהן ְוַעל ַהיְָמנִית יָדֹו

: יְַהֶוה ִלְפנֵי ָעָליו ְלַכֵפר|  ַהִמ׀ַאֵהר רֹאש ַעל יִֵתן ַהכֵֹהן ַכף ַעל ֲאֶשר ַהֶשֶמן
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( 31: )יָדֹו ַתִשיג ֵמֲאֶשר|  ַהׁאֹונָה ְֺאנֵי ִמן אֹו ַהתִֹרים ִמן ֶאָחדהָ  ֶאת ְוָעָשה( 31)
 ְוִכֶפר|  ַהִמנְָחה ַעל עָֹלה ָהֶאָחד ְוֶאת ַח׀ָאאת ָהֶאָחד ֶאת יָדֹו ַתִשיג ֲאֶשר ֵאת

 ֲאֶשר|  תָצָרעַ  נֶגַע ֺאֹו ֲאֶשר תֹוַרת זֹאת( 32: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהִמ׀ַאֵהר ַעל ַהכֵֹהן
 : ְֺאָטֳהָרתֹו יָדֹו ַתִשיג ֹלא

 ְכנַַען ֶאֶרץ ֶאל ָתבֹא־א ִכי( 34: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 33)
( 35: )ֲאֺחֿאְַתֶכם ֶאֶרץ ְֺאֵבית ָצַרַעת נֶגַע ְונַָתִתי|  ַלֲאֺחֿאָה ָלֶכם נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר
 ְוִצ־ָאה( 36: )ַֺאָֺאיִת ִלי נְִרָאה ְכנֶגַע|  ֵלאמֹר ַלכֵֹהן ְוִהִֻאיד יִתַהֺאַ  לֹו ֲאֶשר ־אָבא

 ָכל יְִטָמא ְוֹלא ַהּנֶגַע ֶאת ִלְראֹות ַהכֵֹהן יָבֹא ְֺאֶטֶרם ַהַֺאיִת ֶאת ־אִפּנ־א ַהכֵֹהן
 ַהּנֶגַע ֶאת הְוָרָא( 37: )ַהָֺאיִת ֶאת ִלְראֹות ַהכֵֹהן יָבֹא ֵכן ְוַאַחר|  ַֺאָֺאיִת ֲאֶשר
 ־אַמְרֵאיֶהן|  ֲאַדְמַּאמֹת אֹו יְַרְקַרקֹת ְשַקֲער־ארֹת ַהַֺאיִת ְֺאִקירֹת ַהּנֶגַע ְוִהּנֵה
 ֶאת ְוִהְסִֻאיר|  ַהָֺאיִת ֶפַתח ֶאל ַהַֺאיִת ִמן ַהכֵֹהן ְויָָצא( 38: )ַהִקיר ִמן ָשָפל
 ַהּנֶגַע ָפָשה ְוִהּנֵה ְוָרָאה|  ַהְשִביִעי ֹוםַֺאׁא ַהכֵֹהן ְוָשב( 39: )יִָמים ִשְבַעת ַהַֺאיִת

|  ַהּנָגַע ָֺאֵהן ֲאֶשר ָהֲאָבנִים ֶאת ְוִחְּלצ־א ַהכֵֹהן ְוִצ־ָאה( 41: )ַהָֺאיִת ְֺאִקירֹת
 יְַקִצעַ  ַהַֺאיִת ְוֶאת( 41: )ָטֵמא ָמקֹום ֶאל ָלִעיר ִמח־אץ ֶאל ֶאְתֶהן ְוִהְשִליכ־א

 ָמקֹום ֶאל ָלִעיר ִמח־אץ ֶאל ִהְקצ־א ֲאֶשר ֶהָעָפר ֶאת ְפכ־אְושָ |  ָסִביב ִמַֺאיִת
 ַאֵחר ְוָעָפר|  ָהֲאָבנִים ַתַחת ֶאל ְוֵהִביא־א ֲאֵחרֹות ֲאָבנִים ְוָלְקח־א( 42: )ָטֵמא
 ֶאת ִחֵּלץ ַאַחר ַֺאַֺאיִת ־אָפַרח ַהּנֶגַע יָש־אב ְוִאם( 43: )ַהָֺאיִת ֶאת ְוָטח יִַקח

 ְוָרָאה ַהכֵֹהן ־אָבא( 44: )ִה׀אֹוחַ  ְוַאֲחֵרי ַהַֺאיִת ֶאת ִהְקצֹות ְוַאֲחֵרי|  ָהֲאָבנִים
 ְונַָתץ( 45: )ה־אא ָטֵמא ַֺאַֺאיִת ִהוא ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת|  ַֺאָֺאיִת ַהּנֶגַע ָפָשה ְוִהּנֵה

 ִמח־אץ ֶאל ְוהֹוִציא|  ַהָֺאיִת ֲעַפר ָכל ְוֵאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבנָיו ֶאת ַהַֺאיִת ֶאת
 ַעד יְִטָמא|  אֹתֹו ִהְסִֻאיר יְֵמי ָכל ַהַֺאיִת ֶאל ְוַהָֺאא( 46: )ָטֵמא ָמקֹום ֶאל ָלִעיר
: ְֺאגָָדיו ֶאת יְַכֵֺאס ַֺאַֺאיִת ְוָהאֵֹכל|  ְֺאגָָדיו ֶאת יְַכֵֺאס ַֺאַֺאיִת ְוַהשֵֹכב( 47: )ָהָעֶרב

 ֶאת ִה׀אֹחַ  ַאֲחֵרי ַֺאַֺאיִת ַהּנֶגַע ָפָשה אֹל ְוִהּנֵה ְוָרָאה ַהכֵֹהן יָבֹא ֺאֹא ְוִאם( 48)
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 ַהַֺאיִת ֶאת ְלַח׀ֵאא ְוָלַקח( 49: )ַהּנָגַע נְִרָפא ִכי ַהַֺאיִת ֶאת ַהכֵֹהן ְוִטַהר|  ַהָֺאיִת
|  ָהֶאָחת ַהִצפֹר ֶאת ְוָשַחט( 51: )ְוֵאזֹב תֹוַלַעת ־אְשנִי ֶאֶרז ְוֵעץ|  ִצֳפִרים ְשֵתי
 ְשנִי ְוֵאת ָהֵאזֹב ְוֶאת ָהֶאֶרז ֵעץ ֶאת ְוָלַקח( 51: )ַחׁאִים ַמיִם ַעל ֶחֶרש ְכִלי ֶאל

 ־אַבַמיִם ַהְשח־אָטה ַהִצפֹר ְֺאַדם אָֹתם ְוָטַבל ַהַחׁאָה ַהִצפֹר ְוֵאת ַהתֹוַלַעת
 ַהִצפֹור ַדםֺאְ  ַהַֺאיִת ֶאת ְוִח׀ֵאא( 52: )ְפָעִמים ֶשַבע ַהַֺאיִת ֶאל ְוִהֿאָה|  ַהַחׁאִים
( 53: )ַהתֹוָלַעת ־אִבְשנִי ־אָבֵאזֹב ָהֶאֶרז ־אְבֵעץ ַהַחׁאָה ־אַבִצפֹר|  ַהַחׁאִים ־אַבַמיִם
 ַהַֺאיִת ַעל ְוִכֶפר|  ַהָשֶדה ְפנֵי ֶאל ָלִעיר ִמח־אץ ֶאל ַהַחׁאָה ַהִצפֹר ֶאת ְוִשַּלח
 ַהֶֺאגֶד ־אְלָצַרַעת( 55: )ְוַלּנֶָתק ַרַעתַהצָ  נֶגַע ְלָכל|  ַהתֹוָרה זֹאת( 54: )ְוָטֵהר
 ־אְביֹום ַה׀ָאֵמא ְֺאיֹום ְלהֹורֹת( 57: )ְוַלֶֺאָהֶרת ְוַלַסַפַחת ְוַלְשֵאת( 56: )ְוַלָֺאיִת
  : ַהָצָרַעת תֹוַרת זֹאת|  ַה׀ָאהֹר

Wayikrá Pérek 15 
 יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאְֺאר־א (2: )ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ְוזֹאת( 3: )ה־אא ָטֵמא זֹובֹו ִמְֺאָשרֹו זָב יְִהיֶה ִכי ִאיש ִאיש|  ֲאֵלֶהם ַוֲאַמְרֶתם
 ֺטְמָאתֹו ִמֿאֹובֹו ְֺאָשרֹו ֶהְחִתים אֹו זֹובֹו ֶאת ְֺאָשרֹו ָרר|  ְֺאזֹובֹו ֺטְמָאתֹו ִתְהיֶה
 יֵֵשב ֲאֶשר ַהְכִלי ְוָכל|  יְִטָמא ַהֿאָב ָעָליו יְִשַכב ֶשראֲ  ַהִמְשָכב ָכל( 4: )ִהוא
 ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס|  ְֺאִמְשָכבֹו יִַֻאע ֲאֶשר ְוִאיש( 5: )יְִטָמא ָעָליו

 ְוָרַחץ גָָדיוֺאְ  יְַכֵֺאס|  ַהֿאָב ָעָליו יֵֵשב ֲאֶשר ַהְכִלי ַעל ְוַהׁאֵֹשב( 6: )ָהָעֶרב ַעד
 ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס|  ַהֿאָב ִֺאְבַשר ְוַהּנֹגֵעַ ( 7: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם
 ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו ְוִכֶֺאס|  ַֺא׀ָאהֹור ַהֿאָב יָרֹק ְוִכי( 8: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא

 ַהּנֹגֵעַ  ְוָכל( 11: )יְִטָמא ַהֿאָב ָעָליו יְִרַכב ֲאֶשר ַהֶמְרָכב ְוָכל( 9: )ָהָעֶרב ַעד
 ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס אֹוָתם ְוַהּנֹוֵשא|  ָהָעֶרב ַעד יְִטָמא ַתְחָתיו יְִהיֶה ֲאֶשר ְֺאכֹל

 ָשַטף ֹלא ְויָָדיו ַהֿאָב ֺאֹו יִַֻאע ֲאֶשר ְוכֹל( 11: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ
 ֲאֶשר ֶחֶרש ־אְכִלי( 12: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו ְוִכֶֺאס|  םַֺאָמיִ 
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 ִמֿאֹובֹו ַהֿאָב יְִטַהר ְוִכי( 13: )ַֺאָמיִם יִָשֵטף ֵעץ ְכִלי ְוָכל|  יִָשֵבר ַהֿאָב ֺאֹו יִַֻאע
 ַחׁאִים ְֺאַמיִם ְֺאָשרֹו ְוָרַחץ|  ְֺאגָָדיו ְוִכֶֺאס ְלָטֳהָרתֹו יִָמים ִשְבַעת לֹו ְוָסַפר
 ִלְפנֵי ־אָבא|  יֹונָה ְֺאנֵי ְשנֵי אֹו תִֹרים ְשֵתי לֹו יִַקח ַהְשִמינִי ־אַבׁאֹום( 14: )ְוָטֵהר
 ֶאָחד ַהכֵֹהן אָֹתם ְוָעָשה( 15: )ַהכֵֹהן ֶאל ־אנְָתנָם מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל יְַהֶוה

 ִכי ְוִאיש( 16) : ִמֿאֹובֹו יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר|  עָֹלה ְוָהֶאָחד ַח׀ָאאת
( 17: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ְֺאָשרֹו ָכל ֶאת ַֺאַמיִם ְוָרַחץ|  זַָרע ִשְכַבת ִמֶמּנ־א ֵתֵצא
 ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוֺכַֺאס|  זַָרע ִשְכַבת ָעָליו יְִהיֶה ֲאֶשר עֹור ְוָכל ֶֺאגֶד ְוָכל

 : ָהָעֶרב
 ַעד ְוָטְמא־א ַבַמיִם ְוָרֲחצ־א|  זַָרע ִשְכַבת אָֹתֽא ִאיש יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאָשה( 18)

 יִָמים ִשְבַעת|  ִֺאְבָשָרֽא זָֹבֽא יְִהיֶה ָּאם זָָבה ִתְהיֶה ִכי ְוִאָשה( 19: )ָהָעֶרב
 ָעָליו ִתְשַכב ֲאֶשר ְוכֹל( 21: )ָהָעֶרב דעַ  יְִטָמא ָֺאֽא ַהּנֹגֵעַ  ְוָכל ְבנִָּאָתֽא ִתְהיֶה

|  ְֺאִמְשָכָבֽא ַהּנֹגֵעַ  ְוָכל( 21: )יְִטָמא ָעָליו ֵתֵשב ֲאֶשר ְוכֹל|  יְִטָמא ְֺאנִָּאָתֽא
 ֲאֶשר ְכִלי ְֺאָכל ַהּנֹגֵעַ  ְוָכל( 22: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס
 ַעל ְוִאם( 23: )ָהָעֶרב ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס|  ָליועָ  ֵתֵשב

 ַעד יְִטָמא|  בֹו ְֺאנָגְעֹו ָעָליו יֶֹשֶבת ִהוא ֲאֶשר ַהְכִלי ַעל אֹו ה־אא ַהִמְשָכב
 ִשְבַעת ְוָטֵמא ָעָליו נִָּאָתֽא ־אְתִהי אָֹתֽא ִאיש יְִשַכב ָשכֹב ְוִאם( 24: )ָהָעֶרב
 : יְִטָמא ָעָליו יְִשַכב ֲאֶשר ַהִמְשָכב ְוָכל|  יִָמים

 ַעל ָתז־אב ִכי אֹו נִָּאָתֽא ֶעת ְֺאֹלא ַרִֺאים יִָמים ָּאָמֽא זֹוב יָז־אב ִכי ְוִאָשה( 25)
 ַהִמְשָכב ָכל( 26: )ִהוא ְטֵמָאה ִתְהיֶה נִָּאָתֽא ִכיֵמי ֺטְמָאָתֽא זֹוב יְֵמי ָכל|  נִָּאָתֽא
 ֲאֶשר ַהְכִלי ְוָכל|  ָּלֽא יְִהיֶה נִָּאָתֽא ְכִמְשַכב זֹוָבֽא יְֵמי ָכל ָעָליו ִתְשַכב ֲאֶשר
 ְוִכֶֺאס|  יְִטָמא ָֺאם ַהּנֹוגֵעַ  ְוָכל( 27: )נִָּאָתֽא ְכֺטְמַאת יְִהיֶה ָטֵמא ָעָליו ֵתֵשב
 ָּלֽא ְוָסְפָרה|  ִמֿאֹוָבֽא ָטֲהָרה ְוִאם( 28: )ָעֶרבהָ  ַעד ְוָטֵמא ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו
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 ְשנֵי אֹו תִֹרים ְשֵתי ָלֽא ִתַקח ַהְשִמינִי ־אַבׁאֹום( 29: )ִתְטָהר ְוַאַחר יִָמים ִשְבַעת
 ַהכֵֹהן ְוָעָשה( 31: )מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַהכֵֹהן ֶאל אֹוָתם ְוֵהִביָאה|  יֹונָה ְֺאנֵי
 ִמֿאֹוב יְַהֶוה ִלְפנֵי ַהכֵֹהן ָעֶליהָ  ְוִכֶפר|  עָֹלה ָהֶאָחד ְוֶאת ַח׀ָאאת ָהֶאָחד ֶאת

 ְֺאֺטְמָאָתם יָֺמת־א ְוֹלא|  ִמ׀ֺאְמָאָתם יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאת ְוִהֿאְַרֶתם( 31: )ֺטְמָאָתֽא
 ִמֶמּנ־א ֵתֵצא ַוֲאֶשר|  ַהֿאָב תֹוַרת זֹאת( 32: )ְֺאתֹוָכם ֲאֶשר ִמְשָכנִי ֶאת ְֺאַטְמָאם
|  ְוַלּנְֵקָבה ַלֿאָָכר זֹובֹו ֶאת ְוַהֿאָב ְֺאנִָּאָתֽא ְוַהָּאָוה( 33: )ָבֽא ְלָטְמָאה זֶַרע ִשְכַבת
 :ְטֵמָאה ִעם יְִשַכב ֲאֶשר ־אְלִאיש

Wayikrá Pérek 16 
 יְַהֶוה ִלְפנֵי ְֺאָקְרָבָתם|  ַאֲהרֹן ְֺאנֵי ְשנֵי מֹות ַאֲחֵרי מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ֵעת ְבָכל יָבֹא ְוַאל ָאִחיָך ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַוׁאֹאֶמר( 2: )ַוׁאָֺמת־א
 ִכי יָמ־את ְוֹלא ָהָארֹן ַעל ֲאֶשר ַהַכפֶֹרת ְפנֵי ֶאל|  ַלָפרֶֹכת ִמֵֺאית ַהקֶֹדש ֶאל

 ָֺאָקר ֶֺאן ְֺאַפר|  ַהקֶֹדש ֶאל ַאֲהרֹן יָבֹא ְֺאזֹאת( 3: )ַהַכפֶֹרת ַעל ֵאָרֶאה ֶֺאָענָן
 ְֺאָשרֹו ַעל יְִהי־א ַבד ־אִמְכנְֵסי יְִלָֺאש קֶֹדש ַֺאד ְכתֹנֶת( 4: )ְלעָֹלה ְוַאיִל ְלַח׀ָאאת
 ֶאת ַֺאַמיִם ְוָרַחץ ֵהם קֶֹדש ִֺאגְֵדי|  יְִצנֹף ַֺאד ־אְבִמְצנֶֶפת יְַחֻאֹר ַֺאד ־אְבַאְבנֵט

|  ְלַח׀ָאאת ִעֿאִים ְשִעיֵרי ְשנֵי יִַקח יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֲעַדת ־אֵמֵאת( 5: )־אְלֵבָשם ְֺאָשרֹו
 ַֺאֲעדֹו ְוִכֶפר|  לֹו ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ַפר ֶאת ַאֲהרֹן ְוִהְקִריב( 6: )ְלעָֹלה ֶאָחד ְוַאיִל
 ֶפַתח יְַהֶוה ִלְפנֵי אָֹתם ֶהֱעִמידוְ |  ַהְשִעיִרם ְשנֵי ֶאת ְוָלַקח( 7: )ֵֺאיתֹו ־אְבַעד
 ַליהָוה ֶאָחד ֻאֹוָרל|  ֻאֹוָרלֹות ַהְשִעיִרם ְשנֵי ַעל ַאֲהרֹן ְונַָתן( 8: )מֹוֵעד אֶֹהל

 ַהֻאֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶשר ַהָשִעיר ֶאת ַאֲהרֹן ְוִהְקִריב( 9: )ַלֲעזָאזֵל ֶאָחד ְוגֹוָרל
 יֳָעַמד ַלֲעזָאזֵל ַהֻאֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶשר ְוַהָשִעיר( 11): ַח׀ָאאת ְוָעָשה־א|  ַליהָוה

 ְוִהְקִריב( 11: )ַהִמְדָֺאָרה ַלֲעזָאזֵל אֹתֹו ְלַשַּלח|  ָעָליו ְלַכֵפר יְַהֶוה ִלְפנֵי ַחי
 ַפר ֶאת ְוָשַחט|  ֵֺאיתֹו ־אְבַעד ַֺאֲעדֹו ְוִכֶפר לֹו ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ַפר ֶאת ַאֲהרֹן
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 ִמִּלְפנֵי ַהִמזְֵֺאחַ  ֵמַעל ֵאש ַֻאֲחֵלי ַהַמְחָתה ְמֹלא ְוָלַקח( 12: )לֹו ֲאֶשר ַח׀ָאאתהַ 
 ֶאת ְונַָתן( 13: )ַלָפרֶֹכת ִמֵֺאית ְוֵהִביא|  ַּאָקה ַסִמים ְקטֶֹרת ָחְפנָיו ־אְמֹלא יְַהֶוה

 ַעל ֲאֶשר ַהַכפֶֹרת ֶאת תַהְקטֹרֶ  ֲענַן ְוִכָסה|  יְַהֶוה ִלְפנֵי ָהֵאש ַעל ַהְקטֶֹרת
 ַהַכפֶֹרת ְפנֵי ַעל ְבֶאְצָֺאעֹו ְוִהֿאָה ַהָפר ִמַּאם ְוָלַקח( 14: )יָמ־את ְוֹלא ָהֵעד־את
 ֶאת ְוָשַחט( 15: )ְֺאֶאְצָֺאעֹו ַהָּאם ִמן ְפָעִמים ֶשַבע יַֿאֶה ַהַכפֶֹרת ְוִלְפנֵי|  ֵקְדָמה
 ֶאת ְוָעָשה|  ַלָפרֶֹכת ִמֵֺאית ֶאל ָּאמֹו ֶאת ְוֵהִביא ָלָעם ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ְשִעיר

( 16: )ַהַכפֶֹרת ְוִלְפנֵי ַהַכפֶֹרת ַעל אֹתֹו ְוִהֿאָה ַהָפר ְלַדם ָעָשה ַכֲאֶשר ָּאמֹו
 ְוֵכן|  ַח׀אֹאָתם ְלָכל ־אִמִפְשֵעיֶהם יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ִמ׀ֺאְמאֹת ַהקֶֹדש ַעל ְוִכֶפר
 יְִהיֶה ֹלא ָאָדם ְוָכל( 17: )ֺטְמאָֹתם ְֺאתֹוְך ִאָתם ַהשֵֹכן מֹוֵעד ְלאֶֹהל יֲַעֶשה
 ־אְבַעד ֵֺאיתֹו ־אְבַעד ַֺאֲעדֹו ְוִכֶפר|  ֵצאתֹו ַעד ַֺאקֶֹדש ְלַכֵפר ְֺאבֹאֹו מֹוֵעד ְֺאאֶֹהל

 ְוָלַקח|  ָעָליו ְוִכֶפר יְַהֶוה ִלְפנֵי ֲאֶשר ַהִמזְֵֺאחַ  ֶאל ְויָָצא( 18: )יְִשָרֵאל ְקַהל ָכל
 ִמן ָעָליו ְוִהֿאָה( 19: )ָסִביב ַהִמזְֵֺאחַ  ַקְרנֹות ַעל ְונַָתן ַהָשִעיר ־אִמַּאם ַהָפר ִמַּאם
( 21: )יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ִמ׀ֺאְמאֹת ְוִקְּאשֹו ְוִטֲהרֹו|  ְפָעִמים ֶשַבע ְֺאֶאְצָֺאעֹו ַהָּאם
 ַהָשִעיר ֶאת ְוִהְקִריב|  ַהִמזְֵֺאחַ  ְוֶאת מֹוֵעד אֶֹהל ְוֶאת ַהקֶֹדש ֶאת ִמַכֵפר ְוִכָּלה
 ַהַחי ַהָשִעיר רֹאש ַעל[ קרי יָָדיו] ידו ְשֵתי ֶאת ַאֲהרֹן ְוָסַמְך( 21: )ֶהָחי

|  ַח׀אֹאָתם ְלָכל ִפְשֵעיֶהם ָכל ְוֶאת יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֲעֹונֹת ָכל ֶאת ָעָליו ְוִהְתַוָּאה
 ְונָָשא( 22: )ַהִמְדָֺאָרה ִעִתי ִאיש ְֺאיַד ְוִשַּלח ַהָשִעיר רֹאש ַעל אָֹתם ןְונָתַ 

: ַֺאִמְדָֺאר ַהָשִעיר ֶאת ְוִשַּלח|  ְֻאזֵָרה ֶאֶרץ ֶאל ֲעֹונָֹתם ָכל ֶאת ָעָליו ַהָשִעיר
 ֶאל ְֺאבֹאֹו ָלַבש ֲאֶשר ַהָֺאד ִֺאגְֵדי ֶאת ־אָפַשט מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַאֲהרֹן ־אָבא( 23)

 ֶאת ְוָלַבש ָקדֹוש ְֺאָמקֹום ַבַמיִם ְֺאָשרֹו ֶאת ְוָרַחץ( 24: )ָשם ְוִהּנִיָחם|  ַהקֶֹדש
( 25: )ָהָעם ־אְבַעד ַֺאֲעדֹו ְוִכֶפר ָהָעם עַֹלת ְוֶאת עָֹלתֹו ֶאת ְוָעָשה ְויָָצא|  ְֺאגָָדיו
 ַלֲעזָאזֵל ַהָשִעיר ֶאת ְוַהְמַשֵּלחַ ( 26: )ָחהַהִמזְֺאֵ  יְַקִטיר ַהַח׀ָאאת ֵחֶלב ְוֵאת
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 ְוֵאת( 27: )ַהַמֲחנֶה ֶאל יָבֹוא ֵכן ְוַאֲחֵרי|  ַֺאָמיִם ְֺאָשרֹו ֶאת ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס
 יֹוִציא ַֺאקֶֹדש ְלַכֵפר ָּאָמם ֶאת ה־אָבא ֲאֶשר ַהַח׀ָאאת ְשִעיר ְוֵאת ַהַח׀ָאאת ַפר
( 28: )ִפְרָשם ְוֶאת ְֺאָשָרם ְוֶאת עֹרָֹתם ֶאת ָבֵאש ְוָשְרפ־א|  ַמֲחנֶהלַ  ִמח־אץ ֶאל

 ֶאל יָבֹוא ֵכן ְוַאֲחֵרי|  ַֺאָמיִם ְֺאָשרֹו ֶאת ְוָרַחץ ְֺאגָָדיו יְַכֵֺאס אָֹתם ְוַהשֵֹרף
 ַלחֶֹדש ֹורֶֺאָעש ַהְשִביִעי ַֺאחֶֹדש|  עֹוָלם ְלֺחַקת ָלֶכם ְוָהיְָתה( 29: )ַהַמֲחנֶה

: ְֺאתֹוְכֶכם ַהָֻאר ְוַהֵֻאר ָהֶאזְָרח ַתֲעש־א ֹלא ְמָלאָכה ְוָכל נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְתַעּנ־א
 יְַהֶוה ִלְפנֵי ַח׀אֹאֵתיֶכם ִמכֹל|  ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם יְַכֵפר ַהֿאֶה ַבׁאֹום ִכי( 31)

: עֹוָלם ֺחַקת|  נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ּנִיֶתםְועִ  ָלֶכם ִהיא ַשָֺאתֹון ַשַֺאת( 31: )ִתְטָהר־א
|  ָאִביו ַתַחת ְלַכֵהן יָדֹו ֶאת יְַמֵּלא ַוֲאֶשר אֹתֹו יְִמַשח ֲאֶשר ַהכֵֹהן ְוִכֶפר( 32)

 אֶֹהל ְוֶאת ַהקֶֹדש ִמְקַּאש ֶאת ְוִכֶפר( 33: )ַהקֶֹדש ִֺאגְֵדי ַהָֺאד ִֺאגְֵדי ֶאת ְוָלַבש
( 34: )יְַכֵפר ַהָקָהל ַעם ָכל ְוַעל ַהכֲֹהנִים ְוַעל|  יְַכֵפר זְֵֺאחַ ַהמִ  ְוֶאת מֹוֵעד

 ַאַחת ַח׀אֹאָתם ִמָכל יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ַעל ְלַכֵפר עֹוָלם ְלֺחַקת ָלֶכם ֿאֹאת ְוָהיְָתה
 :מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר ַוׁאַַעש|  ַֺאָשנָה

 
Wayikrá Pérek 17 

 ְֺאנֵי ָכל ְוֶאל ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַדֵֺארַויְ ( 1)
 ִאיש ִאיש( 3: )ֵלאמֹר יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר ַהָּאָבר זֶה|  ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל

 יְִשַחט ֲאֶשר אֹו|  ַֺאַמֲחנֶה ֵעז אֹו ֶכֶשב אֹו שֹור יְִשַחט ֲאֶשר יְִשָרֵאל ִמֵֺאית
 ַליהָוה ָקְרָֺאן ְלַהְקִריב ֱהִביאֹו ֹלא מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ְוֶאל( 4: )ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ
 ַהה־אא ָהִאיש ְונְִכַרת ָשָפְך ָּאם ַהה־אא ָלִאיש יֵָחֵשב ָּאם|  יְַהֶוה ִמְשַכן ִלְפנֵי

 ֵהם ֲאֶשר זְִבֵחיֶהם ֶאת יְִשָרֵאל יְֺאנֵ  יִָביא־א ֲאֶשר ְלַמַען( 5: )ַעמֹו ִמֶקֶרב
|  ַהכֵֹהן ֶאל מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַליהָוה ֶוֱהִביֺאם ַהָשֶדה ְפנֵי ַעל זְֹבִחים
 יְַהֶוה ִמזְַֺאח ַעל ַהָּאם ֶאת ַהכֵֹהן ְוזַָרק( 6: )אֹוָתם ַליהָוה ְשָלִמים זְִבֵחי ְוזְָבח־א
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 עֹוד יִזְְֺאח־א ְוֹלא( 7: )ַליהָוה נִיחֹחַ  ְלֵריחַ  ַהֵחֶלב רְוִהְקִטי|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח
 ֿאֹאת ִתְהיֶה עֹוָלם ֺחַקת|  ַאֲחֵריֶהם זֹנִים ֵהם ֲאֶשר ַלְשִעיִרם זְִבֵחיֶהם ֶאת

 ֲאֶשר ַהֵֻאר ־אִמן יְִשָרֵאל ִמֵֺאית ִאיש ִאיש תֹאַמר ַוֲאֵלֶהם( 8: )ְלדֹרָֹתם ָלֶהם
 יְִביֶאּנ־א ֹלא מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ְוֶאל( 9: )זַָבח אֹו עָֹלה יֲַעֶלה ֲאֶשר|  ְֺאתֹוָכם יָג־אר

 ִמֵֺאית ִאיש ְוִאיש( 11: )ֵמַעָמיו ַהה־אא ָהִאיש ְונְִכַרת|  ַליהָוה אֹתֹו ַלֲעשֹות
 ּנֶֶפשֺאַ  ָפנַי ְונַָתִתי|  ָּאם ָכל יֹאַכל ֲאֶשר ְֺאתֹוָכם ַהָֻאר ַהֵֻאר ־אִמן יְִשָרֵאל
 ִהוא ַֺאָּאם ַהָֺאָשר נֶֶפש ִכי( 11: )ַעָמֽא ִמֶקֶרב אָֹתֽא ְוִהְכַרִתי ַהָּאם ֶאת ָהאֶֹכֶלת

 ַֺאּנֶֶפש ה־אא ַהָּאם ִכי|  נְַפשֵֹתיֶכם ַעל ְלַכֵפר ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ָלֶכם נְַתִתיו ַוֲאנִי
 ְוַהֵֻאר|  ָּאם תֹאַכל ֹלא ִמֶכם נֶֶפש ָכל ליְִשָראֵ  ִלְבנֵי ָאַמְרִתי ֵכן ַעל( 12: )יְַכֵפר
 ַהָֻאר ַהֵֻאר ־אִמן יְִשָרֵאל ִמְֺאנֵי ִאיש ְוִאיש( 13) : ָּאם יֹאַכל ֹלא ְֺאתֹוְכֶכם ַהָֻאר

 ְוִכָסה־א ָּאמֹו ֶאת ְוָשַפְך|  יֵָאֵכל ֲאֶשר עֹוף אֹו ַחׁאָה ֵציד יָצ־אד ֲאֶשר ְֺאתֹוָכם
 ָכל ַּאם יְִשָרֵאל ִלְבנֵי ָואַֹמר ה־אא ְבנְַפשֹו ָּאמֹו ָֺאָשר ָכל נֶֶפש יכִ ( 14: )ֶֺאָעָפר
 ְוָכל( 15: )יִָכֵרת אְֹכָליו ָכל ִהוא ָּאמֹו ָֺאָשר ָכל נֶֶפש ִכי|  תֹאֵכל־א ֹלא ָֺאָשר
 ַֺאַמיִם ְוָרַחץ יוְֺאגָדָ  ְוִכֶֺאס|  ־אַבֵֻאר ָֺאֶאזְָרח ־אְטֵרָפה נְֵבָלה תֹאַכל ֲאֶשר נֶֶפש

 :ֲעֹונֹו ְונָָשא|  יְִרָחץ ֹלא ־אְבָשרֹו יְַכֵֺאס ֹלא ְוִאם( 16: )ְוָטֵהר ָהֶעֶרב ַעד ְוָטֵמא
 

Wayikrá Pérek 18 
|  ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

|  ַתֲעש־א ֹלא ָֺאֽא יְַשְבֶתם ֲאֶשר ִמְצַריִם ֶאֶרץ ְכַמֲעֵשה( 3: )םֱאֹלֵהיכֶ  יְַהֶוה ֲאנִי
 ־אְבֺחקֵֹתיֶהם ַתֲעש־א ֹלא ָשָמה ֶאְתֶכם ֵמִביא ֲאנִי ֲאֶשר ְכנַַען ֶאֶרץ ־אְכַמֲעֵשה

 יְַהֶוה ֲאנִי|  ָֺאֶהם ָלֶלֶכת ִתְשְמר־א ֺחקַֹתי ְוֶאת ַתֲעש־א ִמְשָפַטי ֶאת( 4: )ֵתֵלכ־א ֹלא
 ָהָאָדם אָֹתם יֲַעֶשה ֲאֶשר ִמְשָפַטי ְוֶאת ֺחקַֹתי ֶאת ־אְשַמְרֶתם( 5: )ֱאֹלֵהיֶכם

 ִתְקְרב־א ֹלא ְֺאָשרֹו ְשֵאר ָכל ֶאל ִאיש ִאיש( 6) : יְַהֶוה ֲאנִי|  ָֺאֶהם ָוַחי
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 ִאְמָך|  ְתגֵַּלה ֹלא ִאְמָך תְוֶעְרוַ  ָאִביָך ֶעְרַות( 7) : יְַהֶוה ֲאנִי|  ֶעְרָוה ְלגַּלֹות
: ִהוא ָאִביָך ֶעְרַות|  ְתגֵַּלה ֹלא ָאִביָך ֵאֶשת ֶעְרַות( 8) : ֶעְרָוָתֽא ְתגֶַּלה ֹלא ִהוא

|  ח־אץ מֹוֶלֶדת אֹו ַֺאיִת מֹוֶלֶדת ִאֶמָך ַבת אֹו ָאִביָך ַבת ֲאחֹוְתָך ֶעְרַות( 9) 
 ִכי|  ֶעְרָוָתן ְתגֶַּלה ֹלא ִֺאְתָך ַבת אֹו ִֺאנְָך תֺאַ  ֶעְרַות( 11) : ֶעְרָוָתן ְתגֶַּלה ֹלא

|  ִהוא ֲאחֹוְתָך ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֵאֶשת ַֺאת ֶעְרַות( 11) : ֵהּנָה ֶעְרָוְתָך
 ָאִביָך ְשֵאר|  ְתגֵַּלה ֹלא ָאִביָך ֲאחֹות ֶעְרַות( 12) : ֶעְרָוָתֽא ְתגֶַּלה ֹלא

 ֲאִחי ֶעְרַות( 14) : ִהוא ִאְמָך ְשֵאר ִכי|  ְתגֵַּלה ֹלא ְמָךאִ  ֲאחֹות ֶעְרַות( 13) : ִהוא
 ֹלא ַכָּלְתָך ֶעְרַות( 15) : ִהוא ּאָֹדְתָך ִתְקָרב ֹלא ִאְשתֹו ֶאל|  ְתגֵַּלה ֹלא ָאִביָך
 הְתגַּלֵ  ֹלא ָאִחיָך ֵאֶשת ֶעְרַות( 16) : ֶעְרָוָתֽא ְתגֶַּלה ֹלא ִהוא ִֺאנְָך ֵאֶשת|  ְתגֵַּלה

 ְוֶאת ְֺאנָֽא ַֺאת ֶאת|  ְתגֵַּלה ֹלא ־אִבָתֽא ִאָשה ֶעְרַות( 17) : ִהוא ָאִחיָך ֶעְרַות| 
 ֶאל ְוִאָשה( 18: )ִהוא זִָמה ֵהּנָה ַשֲאָרה ֶעְרָוָתֽא ְלגַּלֹות ִתַקח ֹלא ִֺאָתֽא ַֺאת

 ְֺאנִַּאת ִאָשה ְוֶאל( 19: )ׁאֶיהָ ְֺאחַ  ָעֶליהָ  ֶעְרָוָתֽא ְלגַּלֹות ִלְצרֹר|  ִתָקח ֹלא ֲאחָֹתֽא
 ִתֵתן ֹלא ֲעִמיְתָך ֵאֶשת ְוֶאל( 21: )ֶעְרָוָתֽא ְלגַּלֹות ִתְקַרב ֹלא|  ֺטְמָאָתֽא
 ְוֹלא|  ַלמֶֹלְך ְלַהֲעִביר ִתֵתן ֹלא ־אִמֿאְַרֲעָך( 21: )ָבֽא ְלָטְמָאה|  ְלזַָרע ְשָכְבְתָך

|  ִאָשה ִמְשְכֵבי ִתְשַכב ֹלא זָָכר ְוֶאת( 22: )ְהֶוהיַ  ֲאנִי ֱאֹלֶהיָך ֵשם ֶאת ְתַחֵּלל
 ֹלא ְוִאָשה|  ָבֽא ְלָטְמָאה ְשָכְבְתָך ִתֵתן ֹלא ְֺאֵהָמה ־אְבָכל( 23: )ִהוא תֹוֵעָבה
 ְבָכל ִכי|  ֵאֶּלה ְֺאָכל ִת׀ַאְמא־א ַאל( 24: )ה־אא ֶתֶבל ְלִרְבָעֽא ְבֵהָמה ִלְפנֵי ַתֲעמֹד

 ָוֶאְפקֹד ָהָאֶרץ ַוִתְטָמא( 25: )ִמְפנֵיֶכם ְמַשֵּלחַ  ֲאנִי ֲאֶשר ַהֻאֹויִם נְִטְמא־א הֵאּלֶ 
 ְוֶאת ֺחקַֹתי ֶאת ַאֶתם ־אְשַמְרֶתם( 26: )יְֹשֶביהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוָתִקא|  ָעֶליהָ  ֲעֹונָֽא

( 27: )ְֺאתֹוְכֶכם ַהָֻאר ְוַהֵֻאר ָהֶאזְָרח|  ָהֵאֶּלה ַהתֹוֵעבֹת ִמכֹל ַתֲעש־א ְוֹלא ִמְשָפַטי
: ָהָאֶרץ ַוִתְטָמא|  ִלְפנֵיֶכם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַאנְֵשי ָעש־א ָהֵאל ַהתֹוֵעבֹת ָכל ֶאת ִכי

 ֲאֶשר ַהֻאֹוי ֶאת ָקָאה ַכֲאֶשר|  אָֹתֽא ְֺאַטַמֲאֶכם ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ָתִקיא ְוֹלא( 28)
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 ַהּנְָפשֹות ְונְִכְרת־א|  ָהֵאֶּלה ַהתֹוֵעבֹות ִמכֹל יֲַעֶשה ֲאֶשר ָכל ִכי( 29: )ִלְפנֵיֶכם
 ֵמֺחקֹות ֲעשֹות ְלִבְלִתי ִמְשַמְרִתי ֶאת ־אְשַמְרֶתם( 31: )ַעָמם ִמֶקֶרב ָהעֹשֹת

 :ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי|  ָֺאֶהם ִת׀ַאְמא־א ְוֹלא ִלְפנֵיֶכם נֲַעש־א ֲאֶשר ַהתֹוֵעבֹת
 

Wayikrá Pérek 19 
 ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֲעַדת ָכל ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ְוָאִביו ִאמֹו ִאיש( 3: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי ָקדֹוש ִכי|  ִתְהי־א ְקדִֹשים ֲאֵלֶהם
 ֶאל ִתְפנ־א ַאל( 4: )ֱאֹלֵהיֶכם ְהֶוהיַ  ֲאנִי|  ִתְשמֹר־א ַשְֺאתַֹתי ְוֶאת ִתיָרא־א

 ִתזְְֺאח־א ְוִכי( 5: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי|  ָלֶכם ַתֲעש־א ֹלא ַמֵסָכה ֵואֹלֵהי ָהֱאִליִלים
|  ־אִמָמֳחָרת יֵָאֵכל זְִבֲחֶכם ְֺאיֹום( 6: )ִתזְָֺאֺחה־א ִלְרצֹנְֶכם|  ַליהָוה ְשָלִמים זֶַבח

 ַהְשִליִשי ַֺאׁאֹום יֵָאֵכל ֵהָאכֹל ְוִאם( 7: )יִָשֵרף ָֺאֵאש ַהְשִליִשי יֹום ַעד ְוַהּנֹוָתר
|  ִחֵּלל יְַהֶוה קֶֹדש ֶאת ִכי יִָשא ֲעֹונֹו ְואְֹכָליו( 8: )יֵָרֶצה ֹלא ה־אא ִפֻא־אל| 

 ְתַכֶּלה אֹל ַאְרְצֶכם ְקִציר ֶאת ־אְבֺקְצְרֶכם( 9: )ֵמַעֶמיהָ  ַהִהוא ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה
 ־אֶפֶרט ְתעֹוֵלל ֹלא ְוַכְרְמָך( 11: )ְתַלֵקט ֹלא ְקִציְרָך ְוֶלֶקט|  ִלְקצֹר ָשְדָך ְפַאת

 ֹלא( 11: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי אָֹתם ַתֲעזֹב ְוַלֵֻאר ֶלָענִי|  ְתַלֵקט ֹלא ַכְרְמָך
 ִבְשִמי ִתָשְבע־א ְוֹלא( 12: )ִמיתֹוַֺאעֲ  ִאיש ְתַשְקר־א ְוֹלא ְתַכֲחש־א ְוֹלא|  ִתגְנֹב־א
 ְוֹלא ֵרֲעָך ֶאת ַתֲעשֹק ֹלא( 13: )יְַהֶוה ֲאנִי ֱאֹלֶהיָך ֵשם ֶאת ְוִחַּלְלתָ |  ַלָשֶקר
 ְוִלְפנֵי ֵחֵרש ְתַקֵּלל ֹלא( 14: )ֺאֶֹקר ַעד ִאְתָך ָשִכיר ְפֺעַּלת ָתִלין ֹלא|  ִתגְזֹל
 ָעֶול ַתֲעש־א ֹלא( 15: )יְַהֶוה ֲאנִי ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ |  ִמְכשֹל ִתֵתן ֹלא ִע־ֵאר

( 16: )ֲעִמיֶתָך ִתְשפֹט ְֺאֶצֶדק|  גָדֹול ְפנֵי ֶתְהַּאר ְוֹלא ָדל ְפנֵי ִתָשא ֹלא ַֺאִמְשָפט
 נָאִתשְ  ֹלא( 17: )יְַהֶוה ֲאנִי|  ֵרֶעָך ַּאם ַעל ַתֲעמֹד ֹלא ְֺאַעֶמיָך ָרִכיל ֵתֵלְך ֹלא
 ֹלא( 18: )ֵחְטא ָעָליו ִתָשא ְוֹלא ֲעִמיֶתָך ֶאת תֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ |  ִֺאְלָבֶבָך ָאִחיָך ֶאת
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 ֶאת( 19: )יְַהֶוה ֲאנִי|  ָכמֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבתָ  ַעֶמָך ְֺאנֵי ֶאת ִת׀אֹר ְוֹלא ִתקֹם
 ־אֶבגֶד|  ִכְלָאיִם ִתזְַרע ֹלא ְדָךשָ  ִכְלַאיִם ַתְרִֺאיעַ  ֹלא ְֺאֶהְמְתָך ִתְשמֹר־א ֺחקַֹתי

 : ָעֶליָך יֲַעֶלה ֹלא ַשַעְטנֵז ִכְלַאיִם
 ְלִאיש נֱֶחֶרֶפת ִשְפָחה ְוִהוא זֶַרע ִשְכַבת ִאָשה ֶאת יְִשַכב ִכי ְוִאיש( 21)

 ֹלא ִכי ת־אי־אמְ  ֹלא ִתְהיֶה ִֺאקֶֹרת|  ָלֽא נִַתן ֹלא ֺחְפָשה אֹו נְִפָּאָתה ֹלא ְוָהְפֵּאה
( 22: )ָאָשם ֵאיל|  מֹוֵעד אֶֹהל ֶפַתח ֶאל ַליהָוה ֲאָשמֹו ֶאת ְוֵהִביא( 21: )ֺחָפָשה
 ְונְִסַלח|  ָחָטא ֲאֶשר ַח׀ָאאתֹו ַעל יְַהֶוה ִלְפנֵי ָהָאָשם ְֺאֵאיל ַהכֵֹהן ָעָליו ְוִכֶפר

 : ָחָטא ֲאֶשר ֵמַח׀ָאאתֹו לֹו
 ִפְריֹו ֶאת ָעְרָלתֹו ַוֲעַרְלֶתם ַמֲאָכל ֵעץ ָכל ־אנְַטְעֶתם ָאֶרץהָ  ֶאל ָתבֹא־א ְוִכי( 23)
 ָכל יְִהיֶה ָהְרִביִעת ־אַבָשנָה( 24: )יֵָאֵכל ֹלא ֲעֵרִלים ָלֶכם יְִהיֶה ָשנִים ָשֹלש| 

 ִפְריֹו ֶאת תֹאְכל־א ַהֲחִמיִשת ־אַבָשנָה( 25: )ַליהָוה ִהּל־אִלים קֶֹדש|  ִפְריֹו
 ֹלא|  ַהָּאם ַעל תֹאְכל־א ֹלא( 26: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי|  ְתב־אָאתֹו ָלֶכם ְלהֹוִסיף
 ְפַאת ֵאת ַתְשִחית ְוֹלא|  רֹאְשֶכם ְפַאת ַתִקפ־א ֹלא( 27: )ְתעֹונֵנ־א ְוֹלא ְתנֲַחש־א

|  ָֺאֶכם ִתְתנ־א ֹלא ַקֲעַקע ־אְכתֶֹבת ִֺאְבַשְרֶכם ִתְתנ־א ֹלא ָלנֶֶפש ְוֶשֶרט( 28: )זְָקנֶָך
 ־אָמְלָאה ָהָאֶרץ ִתזְנֶה ְוֹלא|  ְלַהזְנֹוָתֽא ִֺאְתָך ֶאת ְתַחֵּלל ַאל( 29: )יְַהֶוה ֲאנִי

 ַאל( 31: )יְַהֶוה ֲאנִי|  ִתיָרא־א ־אִמְקָּאִשי ִתְשמֹר־א ַשְֺאתַֹתי ֶאת( 31: )זִָמה ָהָאֶרץ
 יְַהֶוה ֲאנִי|  ָבֶהם ְלָטְמָאה ְתַבְקש־א ַאל ְּאעֹנִיםַהׁאִ  ְוֶאל ָהאֹבֹת ֶאל ִתְפנ־א

 ֲאנִי ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ |  זֵָקן ְפנֵי ְוָהַדְרתָ  ָתק־אם ֵשיָבה ִמְפנֵי( 32: )ֱאֹלֵהיֶכם
 : יְַהֶוה

 יֶהיִהְ  ִמֶכם ְכֶאזְָרח( 34: )אֹתֹו תֹונ־א ֹלא|  ְֺאַאְרְצֶכם ֵֻאר ִאְתָך יָג־אר ְוִכי( 33)
 ֲאנִי|  ִמְצָריִם ְֺאֶאֶרץ ֱהיִיֶתם גִֵרים ִכי ָכמֹוָך לֹו ְוָאַהְבתָ  ִאְתֶכם ַהָֻאר ַהֵֻאר ָלֶכם
: ־אַבְמש־אָרה ַֺאִמְשָקל ַֺאִמָּאה|  ַֺאִמְשָפט ָעֶול ַתֲעש־א ֹלא( 35: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה
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 יְַהֶוה ֲאנִי|  ָלֶכם יְִהיֶה ֶצֶדק ִהיןוְ  ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ַאְבנֵי ֶצֶדק מֹאזְנֵי( 36)
 ֺחקַֹתי ָכל ֶאת ־אְשַמְרֶתם( 37: )ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם

 :יְַהֶוה ֲאנִי|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִמְשָפַטי ָכל ְוֶאת
 

Wayikrá Pérek 20 
 ִאיש ִאיש תֹאַמר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ְוֶאל( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

|  י־אָמת מֹות ַלמֶֹלְך ִמֿאְַרעֹו יִֵתן ֲאֶשר ְֺאיְִשָרֵאל ַהָֻאר ַהֵֻאר ־אִמן יְִשָרֵאל ִמְֺאנֵי
 אֹתֹו ְוִהְכַרִתי ַהה־אא ָֺאִאיש ָפנַי ֶאת ֶאֵתן ַוֲאנִי( 3: )ָבָאֶבן יְִרְֻאֺמה־א ָהָאֶרץ ַעם

 ֵשם ֶאת ־אְלַחֵּלל ִמְקָּאִשי ֶאת ַטֵמא ְלַמַען ַלמֶֹלְך נַָתן ִמֿאְַרעֹו ִכי|  מֹועַ  ִמֶקֶרב
 ַהה־אא ָהִאיש ִמן ֵעינֵיֶהם ֶאת ָהָאֶרץ ַעם יְַעִלימ־א ַהְעֵלם ְוִאם( 4: )ָקְדִשי
 ָֺאִאיש ָפנַי תאֶ  ֲאנִי ְוַשְמִתי( 5: )אֹתֹו ָהִמית ְלִבְלִתי|  ַלמֶֹלְך ִמֿאְַרעֹו ְֺאִתתֹו
 ַאֲחֵרי ִלזְנֹות ַאֲחָריו ַהֿאֹנִים ָכל ְוֵאת אֹתֹו ְוִהְכַרִתי|  ־אְבִמְשַפְחתֹו ַהה־אא
 ִלזְנֹות ַהׁאְִּאעֹנִים ְוֶאל ָהאֹבֹת ֶאל ִתְפנֶה ֲאֶשר ְוַהּנֶֶפש( 6: )ַעָמם ִמֶקֶרב ַהמֶֹלְך

( 7: )ַעמֹו ִמֶקֶרב אֹתֹו ְוִהְכַרִתי ַהִהוא שַֺאּנֶפֶ  ָפנַי ֶאת ְונַָתִתי|  ַאֲחֵריֶהם
 ֶאת ־אְשַמְרֶתם( 8: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי ִכי|  ְקדִֹשים ִוְהיִיֶתם ְוִהְתַקִּאְשֶתם

 ֶאת יְַקֵּלל ֲאֶשר ִאיש ִאיש ִכי( 9: )ְמַקִּאְשֶכם יְַהֶוה ֲאנִי|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ֺחקַֹתי
 יִנְַאף ֲאֶשר ְוִאיש( 11: )ֺאֹו ָּאָמיו ִקֵּלל ְוִאמֹו ָאִביו|  י־אָמת מֹות ִאמֹו תְואֶ  ָאִביו

( 11: )ְוַהּנָֹאֶפת ַהּנֵֹאף י־אַמת מֹות|  ֵרֵעה־א ֵאֶשת ֶאת יִנְַאף ֲאֶשר ִאיש ֵאֶשת ֶאת
 ְשנֵיֶהם ְמת־אי־א מֹות|  ִֻאָּלה ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ֵאֶשת ֶאת יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאיש

 ֶתֶבל|  ְשנֵיֶהם י־אְמת־א מֹות ַכָּלתֹו ֶאת יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאיש( 12: )ָֺאם ְּאֵמיֶהם
 תֹוֵעָבה ִאָשה ִמְשְכֵבי זָָכר ֶאת יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאיש( 13: )ָֺאם ְּאֵמיֶהם ָעש־א
 ְוֶאת ִאָשה ֶאת יִַקח ֲאֶשר ְוִאיש (14: )ָֺאם ְּאֵמיֶהם י־אָמת־א מֹות|  ְשנֵיֶהם ָעש־א
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( 15: )ְֺאתֹוְכֶכם זִָמה ִתְהיֶה ְוֹלא ְוֶאְתֶהן אֹתֹו יְִשְרפ־א ָֺאֵאש|  ִהוא זִָמה ִאָמֽא
( 16: )ַתֲהרֹג־א ַהְֺאֵהָמה ְוֶאת|  י־אָמת מֹות ִֺאְבֵהָמה ְשָכְבתֹו יִֵתן ֲאֶשר ְוִאיש
 ְוֶאת ָהִאָשה ֶאת ְוָהַרגְתָ  אָֹתֽא ְלִרְבָעה ְֺאֵהָמה ָכל ֶאל ִתְקַרב ֲאֶשר ְוִאָשה

 ָאִביו ַֺאת ֲאחֹתֹו ֶאת יִַקח ֲאֶשר ְוִאיש( 17: )ָֺאם ְּאֵמיֶהם י־אָמת־א מֹות|  ַהְֺאֵהָמה
 ְונְִכְרת־א ה־אא ֶחֶסד ֶעְרָותֹו ֶאת ִתְרֶאה ְוִהיא ֶעְרָוָתֽא ֶאת ְוָרָאה ִאמֹו ַבת אֹו

 ֶאת יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאיש( 18: )יִָשא ֲעֹונֹו ִֻאָּלה ֲאחֹתֹו ֶעְרַות|  ַעָמם ְֺאנֵי נֵיְלֵעי
|  ָּאֶמיהָ  ְמקֹור ֶאת ִֻאְּלָתה ְוִהיא ֶהֱעָרה ְמקָֹרֽא ֶאת ֶעְרָוָתֽא ֶאת ְוגִָּלה ָּאָוה ִאָשה

 ֹלא ָאִביָך ַוֲאחֹות ְמָךאִ  ֲאחֹות ְוֶעְרַות( 19: )ַעָמם ִמֶקֶרב ְשנֵיֶהם ְונְִכְרת־א
 ּאָֹדתֹו ֶאת יְִשַכב ֲאֶשר ְוִאיש( 21: )יִָשא־א ֲעֹונָם ֶהֱעָרה ְשֵארֹו ֶאת ִכי|  ְתגֵַּלה
 ֶאת יִַקח ֲאֶשר ְוִאיש( 21: )יָֺמת־א ֲעִריִרים יִָשא־א ֶחְטָאם|  ִֻאָּלה ּאֹדֹו ֶעְרַות
 ָכל ֶאת ־אְשַמְרֶתם( 22: )יְִהי־א ֲעִריִרים ִֻאָּלה ָאִחיו ֶעְרַות|  ִהוא נִָּאה ָאִחיו ֵאֶשת
 ֲאנִי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ָתִקיא ְוֹלא|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִמְשָפַטי ָכל ְוֶאת ֺחקַֹתי
 ְמַשֵּלחַ  ֲאנִי ֲאֶשר ַהֻאֹוי ְֺאֺחקֹת ֵתְלכ־א ְוֹלא( 23: )ָֺאֽא ָלֶשֶבת ָשָמה ֶאְתֶכם ֵמִביא

 ֶאת ִתיְרש־א ַאֶתם ָלֶכם ָואַֹמר( 24: )ָֺאם ָוָאֺקץ ָעש־א ֵאֶּלה ָכל ֶאת ִכי|  ִמְפנֵיֶכם
 יְַהֶוה ֲאנִי|  ־אְדָבש ָחָלב זַָבת ֶאֶרץ אָֹתֽא ָלֶרֶשת ָלֶכם ֶאְתנֶּנָה ַוֲאנִי ַאְדָמָתם
 ַהְֺאֵהָמה ֵֺאין ְבַּאְלֶתםְוהִ ( 25: )ָהַעִמים ִמן ֶאְתֶכם ִהְבַּאְלִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם
 נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְתַשְקצ־א ְוֹלא|  ַל׀ָאהֹר ַה׀ָאֵמא ָהעֹוף ־אֵבין ַל׀ְאֵמָאה ַה׀ְאהָֹרה
( 26: )ְלַטֵמא ָלֶכם ִהְבַּאְלִתי ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ִתְרמֹש ֲאֶשר ־אְבכֹל ־אָבעֹוף ַֺאְֺאֵהָמה
 ִלְהיֹות ָהַעִמים ִמן ֶאְתֶכם ָוַאְבִּאל|  יְַהֶוה ֲאנִי ָקדֹוש ִכי ְקדִֹשים ִלי ִוְהיִיֶתם

 ָֺאֶאֶבן|  י־אָמת־א מֹות יְִּאעֹנִי אֹו אֹוב ָבֶהם יְִהיֶה ִכי ִאָשה אֹו ְוִאיש( 27: )ִלי
 :ָֺאם ְּאֵמיֶהם אָֹתם יְִרְֻאמ־א
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Wayikrá Pérek 21 
 ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ |  ַאֲהרֹן ְֺאנֵי יםַהכֲֹהנִ  ֶאל ֱאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַוׁאֹאֶמר( 1)

 ־אְלָאִביו ְלִאמֹו|  ֵאָליו ַהָקרֹב ִלְשֵארֹו ִאם ִכי( 2: )ְֺאַעָמיו י׀ִַאָמא ֹלא ְלנֶֶפש
 ָהיְָתה ֹלא ֲאֶשר ֵאָליו ַהְקרֹוָבה ַהְֺאת־אָלה ְוַלֲאחֹתֹו( 3: )־אְלָאִחיו ־אְלִבתֹו ְוִלְבנֹו
 יקרחה ֹלא( 5: )ְלֵהַחּלֹו|  ְֺאַעָמיו ַֺאַעל י׀ִַאָמא ֹלא( 4: )ָמאי׀ִאַ  ָלֽא|  ְלִאיש

 יְִשְרט־א ֹלא ־אִבְבָשָרם|  יְגֵַּלח־א ֹלא זְָקנָם ־אְפַאת ְֺארֹאָשם ָקְרָחה[ קרי יְִקְרח־א]
 ֵשיאִ  ֶאת ִכי|  ֱאֹלֵהיֶהם ֵשם יְַחְּלל־א ְוֹלא ֵלאֹלֵהיֶהם יְִהי־א ְקדִֹשים( 6: )ָשָרֶטת

 יִָקח־א ֹלא ַוֲחָלָלה זֹנָה ִאָשה( 7: )קֶֹדש ְוָהי־א ַמְקִריִבם ֵהם ֱאֹלֵהיֶהם ֶלֶחם יְַהֶוה
 ֶאת ִכי ְוִקַּאְשתֹו( 8: )ֵלאֹלָהיו ה־אא ָקדֹש ִכי|  יִָקח־א ֹלא ֵמִאיָשֽא ְֻאר־אָשה ְוִאָשה
( 9: )ְמַקִּאְשֶכם יְַהֶוה ֲאנִי ָקדֹוש ִכי ְךּלָ  יְִהיֶה ָקדֹש|  ַמְקִריב ה־אא ֱאֹלֶהיָך ֶלֶחם
: ִתָשֵרף ָֺאֵאש ְמַחֶּלֶלת ִהיא ָאִביהָ  ֶאת|  ִלזְנֹות ֵתֵחל ִכי כֵֹהן ִאיש ־אַבת

 ־אִמֵּלא ַהִמְשָחה ֶשֶמן רֹאשֹו ַעל י־אַצק ֲאֶשר ֵמֶאָחיו ַהָֻאדֹול ְוַהכֵֹהן( 11) 
( 11: )יְִפרֹם ֹלא ־אְבגָָדיו יְִפָרע ֹלא רֹאשֹו ֶאת|  גִָדיםַהֺאְ  ֶאת ִלְלֺאֹש יָדֹו ֶאת
 ֹלא ַהִמְקָּאש ־אִמן( 12: )י׀ִַאָמא ֹלא ־אְלִאמֹו ְלָאִביו|  יָבֹא ֹלא ֵמת נְַפשֹת ָכל ְוַעל
 יֲאנִ  ָעָליו ֱאֹלָהיו ִמְשַחת ֶשֶמן נֵזֶר ִכי|  ֱאֹלָהיו ִמְקַּאש ֵאת יְַחֵּלל ְוֹלא יֵֵצא

 ֶאת זֹנָה ַוֲחָלָלה ־אגְר־אָשה ַאְלָמנָה( 14: )יִָקח ִבְבת־אֶליהָ  ִאָשה ְוה־אא( 13: )יְַהֶוה
 ְֺאַעָמיו זְַרעֹו יְַחֵּלל ְוֹלא( 15: )ִאָשה יִַקח ֵמַעָמיו ְֺאת־אָלה ִאם ִכי|  יִָקח ֹלא ֵאֶּלה

 : ְמַקְּאשֹו יְַהֶוה ֲאנִי ִכי| 
 ִמֿאְַרֲעָך ִאיש|  ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר( 17: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל ְהֶוהיַ  ַויְַדֵֺאר( 16)

 ָכל ִכי( 18: )ֱאֹלָהיו ֶלֶחם ְלַהְקִריב יְִקַרב ֹלא מ־אם בֹו יְִהיֶה ֲאֶשר ְלדֹרָֹתם
 אֹו( 19: )ָשר־אעַ  אֹו ָחֺרם אֹו ִפֵסחַ  אֹו ִע־ֵאר ִאיש|  יְִקָרב ֹלא מ־אם ֺאֹו ֲאֶשר ִאיש
 ְתַבֺּלל אֹו ַדק אֹו גִֵֺאן אֹו( 21: )יָד ֶשֶבר אֹו|  ָרגֶל ֶשֶבר בֹו יְִהיֶה ֲאֶשר ִאיש
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 ִמֿאֶַרע מ־אם ֺאֹו ֲאֶשר ִאיש ָכל( 21: )ָאֶשְך ְמרֹוחַ  אֹו יֶַּלֶפת אֹו גָָרב אֹו|  ְֺאֵעינֹו
 ֹלא ֱאֹלָהיו ֶלֶחם ֵאת ֺאֹו מ־אם|  יְַהֶוה ִאֵשי ֶאת ְלַהְקִריב יִַֻאש ֹלא ַהכֵֹהן ַאֲהרֹן
( 23: )יֹאֵכל ַהֳקָדִשים ־אִמן|  ַהֳקָדִשים ִמָקְדֵשי ֱאֹלָהיו ֶלֶחם( 22: )ְלַהְקִריב יִַֻאש
 ֶאת יְַחֵּלל ְוֹלא|  ֺאֹו מ־אם ִכי יִַֻאש ֹלא ַהִמזְֵֺאחַ  ְוֶאל יָבֹא ֹלא ַהָפרֶֹכת ֶאל ַאְך

 ְוֶאל|  ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ַויְַדֵֺאר( 24: )ְמַקְּאָשם ְהֶוהיַ  ֲאנִי ִכי ִמְקָּאַשי
 :יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ָכל

Wayikrá Pérek 22 
 ְויִּנָזְר־א ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ֲאנִי ִלי ַמְקִּאִשים ֵהם ֲאֶשר|  ָקְדִשי ֵשם ֶאת יְַחְּלל־א ְוֹלא יְִשָרֵאל ְבנֵי ִמָקְדֵשי
 ֶאל זְַרֲעֶכם ִמָכל יְִקַרב ֲאֶשר ִאיש ָכל ְלדֹרֵֹתיֶכם ֲאֵלֶהם ֱאמֹר( 3: )יְַהֶוה

 ַהּנֶֶפש ְונְִכְרָתה|  ָעָליו ְוֺטְמָאתֹו ַליהָוה יְִשָרֵאל ְבנֵי יְַקִּאיש־א ֲאֶשר ַהֳקָדִשים
 זָב אֹו ָצר־אעַ  ְוה־אא ַאֲהרֹן ִמֿאֶַרע ִאיש ִאיש( 4: )יְַהֶוה ֲאנִי נַיִמְּלפָ  ַהִהוא

 ֲאֶשר ִאיש אֹו נֶֶפש ְטֵמא ְֺאָכל ְוַהּנֹגֵעַ |  יְִטָהר ֲאֶשר ַעד יֹאַכל ֹלא ַֺאֳקָדִשים
|  לֹו ָמאיִטְ  ֲאֶשר ֶשֶרץ ְֺאָכל יִַֻאע ֲאֶשר ִאיש אֹו( 5: )זַָרע ִשְכַבת ִמֶמּנ־א ֵתֵצא

 ַעד ְוָטְמָאה ֺאֹו ִתַֻאע ֲאֶשר נֶֶפש( 6: )ֺטְמָאתֹו ְלכֹל לֹו יְִטָמא ֲאֶשר ְבָאָדם אֹו
 ַהֶשֶמש ־אָבא( 7: )ַֺאָמיִם ְֺאָשרֹו ָרַחץ ִאם ִכי ַהֳקָדִשים ִמן יֹאַכל ְוֹלא|  ָהָעֶרב
 יֹאַכל ֹלא ־אְטֵרָפה נְֵבָלה( 8: )ה־אא ַלְחמֹו ִכי ַהֳקָדִשים ִמן יֹאַכל ְוַאַחר|  ְוָטֵהר

 ֵחְטא ָעָליו יְִשא־א ְוֹלא ִמְשַמְרִתי ֶאת ְוָשְמר־א( 9: )יְַהֶוה ֲאנִי|  ָבֽא ְלָטְמָאה
|  קֶֹדש יֹאַכל ֹלא זָר ְוָכל( 11: )ְמַקְּאָשם יְַהֶוה ֲאנִי|  יְַחְּלֺלה־א ִכי בֹו ־אֵמת־א

 ה־אא ַכְספֹו ִקנְיַן נֶֶפש יְִקנֶה ִכי ְוכֵֹהן( 11: )קֶֹדש יֹאַכל ֹלא ְוָשִכיר כֵֹהן תֹוַשב
|  זָר ְלִאיש ִתְהיֶה ִכי כֵֹהן ־אַבת( 12: )ְבַלְחמֹו יֹאְכל־א ֵהם ֵֺאיתֹו ִויִליד|  ֺאֹו יֹאַכל
 ר־אָשה־אגְ ַאְלָמנָה ִתְהיֶה ִכי כֵֹהן ־אַבת( 13: )תֹאֵכל ֹלא ַהֳקָדִשים ִֺאְתר־אַמת ִהוא
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 זָר ְוָכל|  תֹאֵכל ָאִביהָ  ִמֶּלֶחם ִכנְע־אֶריהָ  ָאִביהָ  ֵֺאית ֶאל ְוָשָבה ָלֽא ֵאין ְוזֶַרע
 ָעָליו ֲחִמִשיתֹו ְויַָסף|  ִֺאְשגָגָה קֶֹדש יֹאַכל ִכי ְוִאיש( 14) : ֺאֹו יֹאַכל ֹלא

 ֲאֶשר ֵאת|  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ְדֵשיקָ  ֶאת יְַחְּלל־א ְוֹלא( 15: )ַהקֶֹדש ֶאת ַלכֵֹהן ְונַָתן
 ֲאנִי ִכי|  ָקְדֵשיֶהם ֶאת ְֺאָאְכָלם ַאְשָמה ֲעֹון אֹוָתם ְוִהִשיא־א( 16: )ַליהָוה יִָרימ־א
 : ְמַקְּאָשם יְַהֶוה

 יְֺאנֵ  ָכל ְוֶאל ָֺאנָיו ְוֶאל ַאֲהרֹן ֶאל ַּאֵֺאר( 18: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 17)
 ֲאֶשר ְֺאיְִשָרֵאל ַהֵֻאר ־אִמן יְִשָרֵאל ִמֵֺאית ִאיש ִאיש|  ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל
: ְלעָֹלה ַליהָוה יְַקִריב־א ֲאֶשר נְִדבֹוָתם ־אְלָכל נְִדֵריֶהם ְלָכל ָקְרָֺאנֹו יְַקִריב

 מ־אם ֺאֹו ֲאֶשר כֹל( 21: )ים־אָבִעֿאִ  ַֺאְכָשִבים ַֺאָֺאָקר זָָכר ָתִמים|  ִלְרצֹנְֶכם( 19)
 ְשָלִמים זֶַבח יְַקִריב ִכי ְוִאיש( 21: )ָלֶכם יְִהיֶה ְלָרצֹון ֹלא ִכי|  ַתְקִריב־א ֹלא

 מ־אם ָכל ְלָרצֹון יְִהיֶה ָתִמים|  ַבצֹאן אֹו ַֺאָֺאָקר ִלנְָדָבה אֹו נֶֶדר ְלַפֵּלא ַליהָוה
 ֹלא יֶַּלֶפת אֹו גָָרב אֹו יֶַֺאֶלת אֹו ָחר־אץ אֹו ָשב־אר אֹו ַע־ֶאֶרת( 22: )ֺאֹו יְִהיֶה ֹלא

 ְושֹור( 23: )ַליהָוה ַהִמזְֵֺאחַ  ַעל ֵמֶהם ִתְתנ־א ֹלא ְוִאֶשה|  ַליהָוה ֵאֶּלה ַתְקִריב־א
 ְוָכת־את ־אָמע־אְך( 24: )יֵָרֶצה ֹלא ־אְלנֵֶדר אֹתֹו ַתֲעֶשה נְָדָבה|  ְוָקל־אט ָשר־אעַ  ָוֶשה

 נֵָכר ֶֺאן ־אִמׁאַד( 25: )ַתֲעש־א ֹלא ־אְבַאְרְצֶכם|  ַליהָוה ַתְקִריב־א ֹלא ְוָכר־את נָת־אקוְ 
 ֹלא ָֺאם מ־אם ָֺאֶהם ָמְשָחָתם ִכי|  ֵאֶּלה ִמָכל ֱאֹלֵהיֶכם ֶלֶחם ֶאת ַתְקִריב־א ֹלא

 : ָלֶכם יֵָרצ־א
 ְוָהיָה י־ִָאֵלד ִכי ֵעז אֹו ֶכֶשב ֹוא שֹור( 27: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 26)

: ַליהָוה ִאֶשה ְלָקְרַֺאן יֵָרֶצה ָוָהְלָאה ַהְשִמינִי ־אִמׁאֹום|  ִאמֹו ַתַחת יִָמים ִשְבַעת
 ִתזְְֺאח־א ְוִכי( 29: )ֶאָחד ְֺאיֹום ִתְשֲחט־א ֹלא ְֺאנֹו ְוֶאת אֹתֹו|  ֶשה אֹו ְושֹור( 28)

 תֹוִתיר־א ֹלא יֵָאֵכל ַהה־אא ַֺאׁאֹום( 31: )ִתזְָֺאח־א ִלְרצֹנְֶכם|  הַליהוָ  תֹוָדה זֶַבח
: יְַהֶוה ֲאנִי|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִמְצֹוַתי ־אְשַמְרֶתם( 31: )יְַהֶוה ֲאנִי|  ֺאֶֹקר ַעד ִמֶמּנ־א
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 יְַהֶוה ֲאנִי|  ליְִשָראֵ  ְֺאנֵי ְֺאתֹוְך ְונְִקַּאְשִתי ָקְדִשי ֵשם ֶאת ְתַחְּלל־א ְוֹלא( 32)
 ֲאנִי|  ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהמֹוִציא( 33: )ְמַקִּאְשֶכם

 :יְַהֶוה
Wayikrá Pérek 23 

 ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)
 ֵשֶשת( 3: )מֹוֲעָדי ֵהם ֵאֶּלה|  קֶֹדש ִמְקָרֵאי אָֹתם ְקְרא־אתִ  ֲאֶשר יְַהֶוה מֹוֲעֵדי
 ְמָלאָכה ָכל קֶֹדש ִמְקָרא ַשָֺאתֹון ַשַֺאת ַהְשִביִעי ־אַבׁאֹום ְמָלאָכה ֵתָעֶשה יִָמים

 : מֹוְשבֵֹתיֶכם ְֺאכֹל ַליהָוה ִהוא ַשָֺאת|  ַתֲעש־א ֹלא
( 5: )ְֺאמֹוֲעָדם אָֹתם ִתְקְרא־א ֲאֶשר|  קֶֹדש ָרֵאיִמקְ  יְַהֶוה מֹוֲעֵדי ֵאֶּלה( 4)

( 6: )ַליהָוה ֶפַסח|  ָהַעְרָֺאיִם ֵֺאין ַלחֶֹדש ָעָשר ְֺאַאְרָֺאָעה ָהִראשֹון ַֺאחֶֹדש
 ַמצֹות יִָמים ִשְבַעת|  ַליהָוה ַהַמצֹות ַחג ַהֿאֶה ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר ־אַבֲחִמָשה

 ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל|  ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדש ִמְקָרא ָהִראשֹון ׁאֹוםֺאַ ( 7: )תֹאֵכל־א
 ִמְקָרא ַהְשִביִעי ַֺאׁאֹום|  יִָמים ִשְבַעת ַליהָוה ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם( 8: )ַתֲעש־א
 : ַתֲעש־א ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל קֶֹדש

 ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 11): ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 9)
 ֶאת ַוֲהֵבאֶתם|  ְקִציָרֽא ֶאת ־אְקַצְרֶתם ָלֶכם נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹא־א ִכי

 יְַהֶוה ִלְפנֵי ָהעֶֹמר ֶאת ְוֵהנִיף( 11: )ַהכֵֹהן ֶאל ְקִציְרֶכם ֵראִשית עֶֹמר
 ֶאת ֲהנִיְפֶכם ְֺאיֹום ַוֲעִשיֶתם( 12: )ַהכֵֹהן יְנִיֶפּנ־א ַהַשָֺאת ִמָמֳחַרת|  ִלְרצֹנְֶכם

 ֶעְשרֹנִים ְשנֵי ־אִמנְָחתֹו( 13: )ַליהָוה ְלעָֹלה ְשנָתֹו ֶֺאן ָתִמים ֶכֶבש|  ָהעֶֹמר
( 14: )ַהִהין ְרִביִעת יַיִן ְונְִסכֹה|  נִיחֹחַ  ֵריחַ  ַליהָוה ִאֶשה ַבֶשֶמן ְֺאל־אָלה סֶֹלת

 ָקְרַֺאן ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֿאֶה ַהׁאֹום ֶעֶצם ַעד תֹאְכל־א ֹלא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם
 ָלֶכם ־אְסַפְרֶתם( 15) : מְֹשבֵֹתיֶכם ְֺאכֹל ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת|  ֱאֹלֵהיֶכם
 ְתִמימֹת ַשָֺאתֹות עֶשבַ |  ַהְתנ־אָפה עֶֹמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמׁאֹום ַהַשָֺאת ִמָמֳחַרת
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|  יֹום ֲחִמִשים ִתְסְפר־א ַהְשִביִעת ַהַשָֺאת ִמָמֳחַרת ַעד( 16: )ִתְהיֶינָה
 ְתנ־אָפה ֶלֶחם ָתִביֹא־א ִממֹוְשבֵֹתיֶכם( 17: )ַליהָוה ֲחָדָשה ִמנְָחה ְוִהְקַרְבֶתם

( 18: )ַליהָוה ִֺאכ־אִרים|  ָאֶפינָהתֵ  ָחֵמץ ִתְהיֶינָה סֶֹלת ֶעְשרֹנִים ְשנֵי ְשַתיִם
 ֶאָחד ָֺאָקר ֶֺאן ־אַפר ָשנָה ְֺאנֵי ְתִמיִמם ְכָבִשים ִשְבַעת ַהֶּלֶחם ַעל ְוִהְקַרְבֶתם

: ַליהָוה נִיחֹחַ  ֵריחַ  ִאֵשה ְונְִסֵכיֶהם ־אִמנְָחָתם ַליהָוה עָֹלה יְִהי־א|  ְשנָיִם ְוֵאיִלם
 ְלזֶַבח ָשנָה ְֺאנֵי ְכָבִשים ־אְשנֵי|  ְלַח׀ָאאת ֶאָחד ִעֿאִים רְשִעי ַוֲעִשיֶתם( 19)

 ַעל יְַהֶוה ִלְפנֵי ְתנ־אָפה ַהִֺאכ־אִרים ֶלֶחם ַעל אָֹתם ַהכֵֹהן ְוֵהנִיף( 21: )ְשָלִמים
 ַהֿאֶה ַהׁאֹום ְֺאֶעֶצם ־אְקָראֶתם( 21: )ַלכֵֹהן ַליהָוה יְִהי־א קֶֹדש|  ְכָבִשים ְשנֵי

 ְֺאָכל עֹוָלם ֺחַקת|  ַתֲעש־א ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדש ִמְקָרא
 ְפַאת ְתַכֶּלה ֹלא ַאְרְצֶכם ְקִציר ֶאת ־אְבֺקְצְרֶכם( 22: )ְלדֹרֵֹתיֶכם מֹוְשבֵֹתיֶכם

ֹ  ַתֲעזֹב ְוַלֵֻאר ֶלָענִי|  ְתַלֵקט ֹלא ְקִציְרָך ְוֶלֶקט ְֺאֺקְצֶרָך ָשְדָך  יְַהֶוה ֲאנִי ָתםא
 יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 24: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 23) : ֱאֹלֵהיֶכם

 ְתר־אָעה זְִכרֹון ַשָֺאתֹון ָלֶכם יְִהיֶה ַלחֶֹדש ְֺאֶאָחד ַהְשִביִעי ַֺאחֶֹדש|  ֵלאמֹר
: ַליהָוה ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם|  ש־אַתעֲ  ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל( 25: )קֶֹדש ִמְקָרא
 ַהְשִביִעי ַלחֶֹדש ֶֺאָעשֹור ַאְך( 27: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 26) 

|  נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְוִעּנִיֶתם ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדש ִמְקָרא ה־אא ַהִכֺפִרים יֹום ַהֿאֶה
 ִכי|  ַהֿאֶה ַהׁאֹום ְֺאֶעֶצם ַתֲעש־א ֹלא ְמָלאָכה ָכלוְ ( 28: )ַליהָוה ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם

 ֲאֶשר ַהּנֶֶפש ָכל ִכי( 29: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ִלְפנֵי ֲעֵליֶכם ְלַכֵפר ה־אא ִכֺפִרים יֹום
 ַתֲעֶשה ֲאֶשר ַהּנֶֶפש ְוָכל( 31: )ֵמַעֶמיהָ  ְונְִכְרָתה|  ַהֿאֶה ַהׁאֹום ְֺאֶעֶצם ְתֺעּנֶה ֹלא
( 31: )ַעָמֽא ִמֶקֶרב ַהִהוא ַהּנֶֶפש ֶאת ְוַהֲאַבְדִתי|  ַהֿאֶה ַהׁאֹום ְֺאֶעֶצם ְמָלאָכה ָכל
 ַשַֺאת( 32: )מְֹשבֵֹתיֶכם ְֺאכֹל ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת|  ַתֲעש־א ֹלא ְמָלאָכה ָכל

 ַעד ֵמֶעֶרב ָֺאֶעֶרב ַלחֶֹדש ְֺאִתְשָעה|  נְַפשֵֹתיֶכם ֶאת ְוִעּנִיֶתם ָלֶכם ה־אא ַשָֺאתֹון
 : ַשַֺאְתֶכם ִתְשְֺאת־א ֶעֶרב
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|  ֵלאמֹר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 34: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 33)
: ַליהָֹוה יִָמים ִשְבַעת ַהֺסכֹות ַחג ַהֿאֶה ַהְשִביִעי ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר ַֺאֲחִמָשה

 ִשְבַעת( 36: )ַתֲעש־א ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל|  קֶֹדש ִמְקָרא ָהִראשֹון ׁאֹוםֺאַ ( 35)
 ָלֶכם יְִהיֶה קֶֹדש ִמְקָרא ַהְשִמינִי ַֺאׁאֹום|  ַליהָוה ִאֶשה ַתְקִריב־א יִָמים

 ֵאֶּלה (37: )ַתֲעש־א ֹלא ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת ָכל ִהוא ֲעֶצֶרת ַליהָוה ִאֶשה ְוִהְקַרְבֶתם
 עָֹלה ַליהָוה ִאֶשה ְלַהְקִריב|  קֶֹדש ִמְקָרֵאי אָֹתם ִתְקְרא־א ֲאֶשר יְַהֶוה מֹוֲעֵדי
 ־אִמְּלַבד|  יְַהֶוה ַשְֺאתֹת ִמְּלַבד( 38: )ְֺאיֹומֹו יֹום ְּאַבר ־אנְָסִכים זֶַבח ־אִמנְָחה

: ַליהָוה ִתְתנ־א ֲאֶשר ְדבֹוֵתיֶכםנִ  ָכל ־אִמְּלַבד נְִדֵריֶכם ָכל ־אִמְּלַבד ַמְתנֹוֵתיֶכם
 ָהָאֶרץ ְתב־אַאת ֶאת ְֺאָאְסְפֶכם ַהְשִביִעי ַלחֶֹדש יֹום ָעָשר ַֺאֲחִמָשה ַאְך( 39)

 ַהְשִמינִי ־אַבׁאֹום ַשָֺאתֹון ָהִראשֹון ַֺאׁאֹום|  יִָמים ִשְבַעת יְַהֶוה ַחג ֶאת ָתחֹֻא־א
 ַוֲענַף ְתָמִרים ַכפֹת ָהָדר ֵעץ ְפִרי ָהִראשֹון ַֺאׁאֹום ָלֶכם ם־אְלַקְחתֶ ( 41: )ַשָֺאתֹון

( 41: )יִָמים ִשְבַעת ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ִלְפנֵי ־אְשַמְחֶתם|  נַָחל ְוַעְרֵבי ָעבֹת ֵעץ
 ַֺאחֶֹדש ְלדֹרֵֹתיֶכם עֹוָלם ֺחַקת|  ַֺאָשנָה יִָמים ִשְבַעת ַליהָוה ַחג אֹתֹו ְוַחֻאֶֹתם

 ְֺאיְִשָרֵאל ָהֶאזְָרח ָכל|  יִָמים ִשְבַעת ֵתְשב־א ַֺאֺסכֹת( 42: )אֹתֹו ָתחֹֻא־א ַהְשִביִעי
 יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאת הֹוַשְבִתי ַבֺסכֹות ִכי דֹרֵֹתיֶכם יְֵדע־א ְלַמַען( 43: )ַֺאֺסכֹת יְֵשב־א

 ֶאת מֶֹשה ַויְַדֵֺאר( 44: )ֱאֹלֵהיֶכם ְהֶוהיַ  ֲאנִי|  ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ְֺאהֹוִציִאי
 :יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל|  יְַהֶוה מֲֹעֵדי

Wayikrá Pérek 24 
 ֶשֶמן ֵאֶליָך ְויְִקח־א יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאת ַצו( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ְֺאאֶֹהל ָהֵעֺדת ְלָפרֶֹכת ִמח־אץ( 3): ָתִמיד נֵר ְלַהֲעֹלת|  ַלָמאֹור ָכִתית זְָך זַיִת
 עֹוָלם ֺחַקת|  ָתִמיד יְַהֶוה ִלְפנֵי ֺאֶֹקר ַעד ֵמֶעֶרב ַאֲהרֹן אֹתֹו יֲַערְֹך מֹוֵעד

 : ָתִמיד יְַהֶוה ִלְפנֵי|  ַהּנֵרֹות ֶאת יֲַערְֹך ַה׀ְאהָֹרה ַהְמנָֹרה ַעל( 4: )ְלדֹרֵֹתיֶכם
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ֹ  ְוָאִפיתָ  סֶֹלת ְוָלַקְחתָ ( 5)  יְִהיֶה ֶעְשרֹנִים ְשנֵי|  ַחּלֹות ֶעְשֵרה ְשֵתים ָתֽאא
 ַהֺשְלָחן ַעל|  ַהַמֲעָרֶכת ֵשש ַמֲעָרכֹות ְשַתיִם אֹוָתם ְוַשְמתָ ( 6: )ָהֶאָחת ַהַחָּלה
 ַלֶּלֶחם ְוָהיְָתה|  זַָכה ְלבֹנָה ַהַמֲעֶרֶכת ַעל ְונַָתתָ ( 7: )יְַהֶוה ִלְפנֵי ַה׀ָאהֹר

 יְַהֶוה ִלְפנֵי יַַעְרֶכּנ־א ַהַשָֺאת ְֺאיֹום ַהַשָֺאת ְֺאיֹום( 8: )ַליהָוה ִאֶשה ָכָרהְלַאזְ 
 ַוֲאָכֺלה־א ־אְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן ְוָהיְָתה( 9: )עֹוָלם ְֺאִרית יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֵמֵאת|  ָתִמיד

( 11) : עֹוָלם ָחק ֶוהיַהְ  ֵמִאֵשי לֹו ה־אא ָקָדִשים קֶֹדש ִכי|  ָקדֹש ְֺאָמקֹום
 ַוׁאִּנָצ־א|  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ְֺאתֹוְך ִמְצִרי ִאיש ֶֺאן ְוה־אא יְִשְרֵאִלית ִאָשה ֶֺאן ַוׁאֵֵצא

 ַהׁאְִשְרֵאִלית ָהִאָשה ֶֺאן ַוׁאִקֹב( 11: )ַהׁאְִשְרֵאִלי ְוִאיש ַהׁאְִשְרֵאִלית ֶֺאן ַֺאַמֲחנֶה
 ְלַמ׀ֵאה ִּאְבִרי ַֺאת ְשֹלִמית ִאמֹו ְוֵשם|  מֶֹשה ֶאל אֹתֹו ׁאִָביא־אוַ  ַויְַקֵּלל ַהֵשם ֶאת
 : יְַהֶוה ִפי ַעל ָלֶהם ִלְפרֹש|  ַֺאִמְשָמר ַוׁאַּנִיֺחה־א( 12: )ָדן

 ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת הֹוֵצא( 14: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 13)
 ְוֶאל( 15: )ָהֵעָדה ָכל אֹתֹו ְוָרגְמ־א|  רֹאשֹו ַעל יְֵדיֶהם ֶאת ַהשְֹמִעים לכָ  ְוָסְמכ־א

( 16: )ֶחְטאֹו ְונָָשא ֱאֹלָהיו יְַקֵּלל ִכי ִאיש ִאיש|  ֵלאמֹר ְתַדֵֺאר יְִשָרֵאל ְֺאנֵי
 ְֺאנְָקבֹו ָכֶאזְָרח ַכֵֻאר|  ָהֵעָדה ָכל בֹו יְִרְֻאמ־א ָרגֹום י־אָמת מֹות יְַהֶוה ֵשם ְונֵֹקב
 נֶֶפש ־אַמֵכה( 18: )י־אָמת מֹות|  ָאָדם נֶֶפש ָכל יֶַכה ִכי ְוִאיש( 17: )י־אָמת ֵשם

 ַכֲאֶשר|  ַֺאֲעִמיתֹו מ־אם יִֵתן ִכי ְוִאיש( 19: )נֶָפש ַתַחת נֶֶפש|  יְַשְּלֶמּנָה ְֺאֵהָמה
 ַכֲאֶשר|  ֵשן ַתַחת ֵשן ַעיִן ַתַחת ַעיִן ֶשֶבר ַחתתַ  ֶשֶבר( 21: )ּלֹו יֵָעֶשה ֵכן ָעָשה
: י־אָמת ָאָדם ־אַמֵכה|  יְַשְּלֶמּנָה ְבֵהָמה ־אַמֵכה( 21: )ֺאֹו יִּנֶָתן ֵכן ָֺאָאָדם מ־אם יִֵתן

( 23: )םֱאֹלֵהיכֶ  יְַהֶוה ֲאנִי ִכי|  יְִהיֶה ָכֶאזְָרח ַכֵֻאר ָלֶכם יְִהיֶה ֶאָחד ִמְשַפט( 22)
 ַוׁאְִרְֻאמ־א ַלַמֲחנֶה ִמח־אץ ֶאל ַהְמַקֵּלל ֶאת ַוׁאֹוִציא־א יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל מֶֹשה ַויְַדֵֺאר

 :מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ַכֲאֶשר ָעש־א יְִשָרֵאל ־אְבנֵי|  ָאֶבן אֹתֹו
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Wayikrá Pérek 25 
 ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵלאמֹר ִסינַי ְֺאַהר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ַשָֺאת ָהָאֶרץ ְוָשְבָתה|  ָלֶכם נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹא־א ִכי ֲאֵלֶהם
 ֶאת ְוָאַסְפתָ |  ַכְרֶמָך ִתזְמֹר ָשנִים ְוֵשש ָשֶדָך ִתזְַרע ָשנִים ֵשש( 3: )ַליהָוה

|  ַליהָוה ַשָֺאת ָלָאֶרץ יְִהיֶה ַשָֺאתֹון ַשַֺאת ַהְשִביִעת ־אַבָשנָה( 4: )ְתב־אָאָתֽא
 ְוֶאת ִתְקצֹור ֹלא ְקִציְרָך ְסִפיחַ  ֵאת( 5: )ִתזְמֹר ֹלא ְוַכְרְמָך ִתזְָרע ֹלא ָשְדָך
 ָהָאֶרץ ַשַֺאת ְוָהיְָתה( 6: )ָלָאֶרץ יְִהיֶה ַשָֺאתֹון ְשנַת|  ִתְבצֹר ֹלא נְזִיֶרָך ִעּנְֵבי
( 7: )ִעָמְך ַהָֻאִרים ־אְלתֹוָשְבָך ְוִלְשִכיְרָך|  ְוַלֲאָמֶתָך ־אְלַעְבְּאָך ְלָך ְלָאְכָלה ָלֶכם

( 8) : ֶלֱאכֹל ְתב־אָאָתֽא ָכל ִתְהיֶה|  ְֺאַאְרֶצָך ֲאֶשר ְוַלַחׁאָה ְוִלְבֶהְמְתָך
 יְֵמי ְלָך ְוָהי־א|  ְפָעִמים ֶשַבע ָשנִים ֶשַבע ָשנִים ַשְֺאתֹת ֶשַבע ְלָך ְוָסַפְרתָ 

 ְתר־אָעה שֹוַפר ְוַהֲעַבְרתָ ( 9: )ָשנָה ְוַאְרָֺאִעים ֵתַשע ַהָשנִים ַשְֺאתֹת ֶשַבע
 ְֺאָכל שֹוָפר ַתֲעִביר־א ַהִכֺפִרים ְֺאיֹום|  ַלחֶֹדש ֶֺאָעשֹור ַהְשִבִעי ַֺאחֶֹדש

 ָֺאָאֶרץ ְּארֹור ־אְקָראֶתם ָשנָה ַהֲחִמִשים ְשנַת ֵאת ְוִקַּאְשֶתם( 11: )ַאְרְצֶכם
 ֶאל ְוִאיש ֲאֺחֿאָתֹו ֶאל ִאיש ְוַשְבֶתם ָלֶכם ִתְהיֶה ִהוא יֹוֵבל|  יְֹשֶביהָ  ְלָכל

 ֹלא|  ָלֶכם ִתְהיֶה ָשנָה ַהֲחִמִשים ְשנַת ִהוא יֹוֵבל( 11: )ָתֺשב־א ִמְשַפְחתֹו
 ִהוא יֹוֵבל ִכי( 12: )נְזִֶריהָ  ֶאת ִתְבְצר־א ְוֹלא ְסִפיֶחיהָ  ֶאת ִתְקְצר־א ְוֹלא ִתזְָרע־א
 ַהֿאֹאת ַהׁאֹוֵבל ִֺאְשנַת( 13: )ְתב־אָאָתֽא ֶאת תֹאְכל־א ַהָשֶדה ִמן|  ָלֶכם ִתְהיֶה קֶֹדש

 ִמׁאַד ָקנֹה ֹוא ַלֲעִמיֶתָך ִמְמָכר ִתְמְכר־א ְוִכי( 14: )ֲאֺחֿאָתֹו ֶאל ִאיש ָתֺשב־א| 
 ִתְקנֶה ַהׁאֹוֵבל ַאַחר ָשנִים ְֺאִמְסַפר( 15: )ָאִחיו ֶאת ִאיש תֹונ־א ַאל|  ֲעִמיֶתָך

 ַתְרֶֺאה ַהָשנִים רֹב ְלִפי( 16: )ָלְך יְִמָכר ְתב־אאֹת ְשנֵי ְֺאִמְסַפר|  ֲעִמיֶתָך ֵמֵאת
: ָלְך מֵֹכר ה־אא ְתב־אאֹת ִמְסַפר ִכי|  תֹוִמְקנָ  ַתְמִעיט ַהָשנִים ְמעֹט ־אְלִפי ִמְקנָתֹו

( 18: )ֱאֹלֵהיֶכם יְהָֹוה ֲאנִי ִכי|  ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ  ֲעִמיתֹו ֶאת ִאיש תֹונ־א ְוֹלא( 17)
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 ַעל ִויַשְבֶתם|  אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִתְשְמר־א ִמְשָפַטי ְוֶאת ֺחקַֹתי ֶאת ַוֲעִשיֶתם
 ָלֶבַטח ִויַשְבֶתם|  ָלשַֹבע ַוֲאַכְלֶתם ִפְריָֽא ָהָאֶרץ ְונְָתנָה( 19: )ָלֶבַטח ָהָאֶרץ
 נֱֶאסֹף ְוֹלא נִזְָרע ֹלא ֵהן|  ַהְשִביִעת ַֺאָשנָה ּנֹאַכל ַמה תֹאְמר־א ְוִכי( 21: )ָעֶליהָ 

 ֶאת ָעָשתוְ |  ַהִשִשית ַֺאָשנָה ָלֶכם ִֺאְרָכִתי ֶאת ְוִצ־ִאיִתי( 21: )ְתב־אָאֵתנ־א ֶאת
 ִמן ַוֲאַכְלֶתם ַהְשִמינִת ַהָשנָה ֵאת ־אזְַרְעֶתם( 22: )ַהָשנִים ִלְשֹלש ַהְתב־אָאה
( 23: )יָָשן תֹאְכל־א ְתב־אָאָתֽא ֺאֹוא ַעד ַהְתִשיִעת ַהָשנָה ַעד|  יָָשן ַהְתב־אָאה
: ִעָמִדי ַאֶתם ְותֹוָשִבים גִֵרים יכִ |  ָהָאֶרץ ִלי ִכי ִלְצִמֺתת ִתָמֵכר ֹלא ְוָהָאֶרץ

 ־אָמַכר ָאִחיָך יָמ־אְך ִכי( 25) : ָלָאֶרץ ִתְתנ־א ְֻאֺאָּלה|  ֲאֺחֿאְַתֶכם ֶאֶרץ ־אְבכֹל( 24)
 ֹלא ִכי ְוִאיש( 26: )ָאִחיו ִמְמַכר ֵאת ְוגַָאל ֵאָליו ַהָקרֹב גֲֹאלֹו ־אָבא|  ֵמֲאֺחֿאָתֹו

 ִמְמָכרֹו ְשנֵי ֶאת ְוִחַשב( 27: )גְֺאָּלתֹו ְכֵדי ־אָמָצא יָדֹו ְוִהִשיגָה|  ֻאֵֹאל ּלֹו יְִהיֶה
 ָמְצָאה ֹלא ְוִאם( 28: )ַלֲאֺחֿאָתֹו ְוָשב|  לֹו ָמַכר ֲאֶשר ָלִאיש ָהעֵֹדף ֶאת ְוֵהִשיב

 ַֺאׁאֵֹבל ְויָָצא|  ֵבלַהׁאֹו ְשנַת ַעד אֹתֹו ַהקֹנֶה ְֺאיַד ִמְמָכרֹו ְוָהיָה לֹו ָהִשיב ֵּאי יָדֹו
 ַעד ְֻאֺאָּלתֹו ְוָהיְָתה חֹוָמה ִעיר מֹוַשב ֵֺאית יְִמכֹר ִכי ְוִאיש( 29: )ַלֲאֺחֿאָתֹו ְוָשב
 לֹו ְמֹלאת ַעד יִָֻאֵאל ֹלא ְוִאם( 31: )גְֺאָּלתֹו ִתְהיֶה יִָמים|  ִמְמָכרֹו ְשנַת תֹם

 ַלְצִמיֺתת חָֹמה[ קרי לֹו] לא ֲאֶשר ִעירֺאָ  ֲאֶשר ַהַֺאיִת ְוָקם ְתִמיָמה ָשנָה
 ָלֶהם ֵאין ֲאֶשר ַהֲחֵצִרים ־אָבֵתי( 31: )ַֺאׁאֵֹבל יֵֵצא ֹלא|  ְלדֹרָֹתיו אֹתֹו ַלקֹנֶה
 ְוָעֵרי( 32: )יֵֵצא ־אַבׁאֵֹבל ּלֹו ִתְהיֶה ְֻאֺאָּלה|  יֵָחֵשב ָהָאֶרץ ְשֵדה ַעל ָסִביב חָֹמה

 ִמן יִגְַאל ַוֲאֶשר( 33: )ַלְלִוׁאִם ִתְהיֶה עֹוָלם ְֻאֺאַּלת|  ֲאֺחֿאָָתם ֵריעָ  ָֺאֵתי ַהְלִוׁאִם
 ִהוא ַהְלִוׁאִם ָעֵרי ָבֵתי ִכי|  ַֺאׁאֵֹבל ֲאֺחֿאָתֹו ְוִעיר ַֺאיִת ִמְמַכר ְויָָצא ַהְלִוׁאִם

 ֲאֺחֿאַת ִכי|  ָמֵכריִ  ֹלא ָעֵריֶהם ִמגְַרש ־אְשֵדה( 34: )יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ְֺאתֹוְך ֲאֺחֿאָָתם
 ֵֻאר ֺאֹו ְוֶהֱחזְַקתָ |  ִעָמְך יָדֹו ־אָמָטה ָאִחיָך יָמ־אְך ְוִכי( 35) : ָלֶהם ה־אא עֹוָלם

 ְוֵחי|  ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ  ְוַתְרִֺאית נֶֶשְך ֵמִאתֹו ִתַקח ַאל( 36: )ִעָמְך ָוַחי ְותֹוָשב
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: ָאְכֶלָך ִתֵתן ֹלא ־אְבַמְרִֺאית|  ְֺאנֶֶשְך לֹו ִתֵתן ֹלא ַכְסְפָך ֶאת( 37: )ִעָמְך ָאִחיָך
 ָלֶכם ָלֵתת|  ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי( 38)

 ְונְִמַכר ִעָמְך ָאִחיָך יָמ־אְך ְוִכי( 39) : ֵלאֹלִהים ָלֶכם ִלְהיֹות ְכנַַען ֶאֶרץ ֶאת
 ְשנַת ַעד|  ִעָמְך יְִהיֶה ְכתֹוָשב ְכָשִכיר( 41: )ָעֶבד ֲעבַֹדת ֺאֹו ֲעבֹדתַ  ֹלא|  ָלְך

 ְוֶאל ִמְשַפְחתֹו ֶאל ְוָשב|  ִעמֹו ־אָבנָיו ה־אא ֵמִעָמְך ְויָָצא( 41: )ִעָמְך יֲַעבֹד ַהׁאֵֹבל
|  ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ םאֹתָ  הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֵהם ֲעָבַדי ִכי( 42: )יָש־אב ֲאבָֹתיו ֲאֺחֿאַת

( 44: )ֵמֱאֹלֶהיָך ְויֵָראתָ |  ְֺאָפֶרְך בֹו ִתְרֶּאה ֹלא( 43: )ָעֶבד ִמְמֶכֶרת יִָמְכר־א ֹלא
 ִתְקנ־א ֵמֶהם ְסִביבֵֹתיֶכם ֲאֶשר ַהֻאֹויִם ֵמֵאת|  ָלְך יְִהי־א ֲאֶשר ַוֲאָמְתָך ְוַעְבְּאָך

 ִתְקנ־א ֵמֶהם ִעָמֶכם ַהָֻאִרים ִביםַהתֹושָ  ִמְֺאנֵי ְוגַם( 45: )ְוָאָמה ֶעֶבד
( 46: )ַלֲאֺחֿאָה ָלֶכם ְוָהי־א|  ְֺאַאְרְצֶכם הֹוִליד־א ֲאֶשר ִעָמֶכם ֲאֶשר ־אִמִמְשַפְחָתם
|  ַתֲעבֹד־א ָֺאֶהם ְלעָֹלם ֲאֺחֿאָה ָלֶרֶשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבנֵיֶכם אָֹתם ְוִהְתנֲַחְלֶתם

 ַתִשיג ְוִכי( 47) : ְֺאָפֶרְך בֹו ִתְרֶּאה ֹלא ְֺאָאִחיו ִאיש ָרֵאליִשְ  ְֺאנֵי ־אְבַאֵחיֶכם
 ְלֵעֶקר אֹו ִעָמְך תֹוָשב ְלגֵר ְונְִמַכר|  ִעמֹו ָאִחיָך ־אָמְך ִעָמְך ְותֹוָשב ֵֻאר יַד

 אֹו( 49: )ּנ־איִגְָאלֶ  ֵמֶאָחיו ֶאָחד|  ּלֹו ִתְהיֶה ְֻאֺאָּלה נְִמַכר ַאֲחֵרי( 48: )ֵֻאר ִמְשַפַחת
 יָדֹו ִהִשיגָה אֹו|  יִגְָאֶלּנ־א ִמִמְשַפְחתֹו ְֺאָשרֹו ִמְשֵאר אֹו יִגְָאֶלּנ־א ּאֹדֹו ֶבן אֹו דֹדֹו

 ֶכֶסף ְוָהיָה|  ַהׁאֵֹבל ְשנַת ַעד לֹו ִהָמְכרֹו ִמְשנַת קֹנֵה־א ִעם ְוִחַשב( 51: )ְונִגְָאל
|  ַֺאָשנִים ַרֺאֹות עֹוד ִאם( 51: )ִעמֹו יְִהיֶה ָשִכיר ִכיֵמי יםָשנִ  ְֺאִמְסַפר ִמְמָכרֹו
 ְשנַת ַעד ַֺאָשנִים נְִשַאר ְמַעט ְוִאם( 52: )ִמְקנָתֹו ִמֶכֶסף ְֻאֺאָּלתֹו יִָשיב ְלִפיֶהן
 יְִהיֶה ְֺאָשנָה ָשנָה ִכְשִכיר( 53: )ְֻאֺאָּלתֹו ֶאת יִָשיב ָשנָיו ְכִפי|  לֹו ְוִחַשב ַהׁאֵֹבל
 ִֺאְשנַת ְויָָצא|  ְֺאֵאֶּלה יִָֻאֵאל ֹלא ְוִאם( 54: )ְלֵעינֶיָך ְֺאֶפֶרְך יְִרֶּאּנ־א ֹלא|  ִעמֹו

 ֲאֶשר ֵהם ֲעָבַדי ֲעָבִדים יְִשָרֵאל ְבנֵי ִלי ִכי( 55: )ִעמֹו ־אָבנָיו ה־אא ַהׁאֵֹבל
 :ֱאֹלֵהיֶכם ֶוהיַהְ  ֲאנִי|  ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ אֹוָתם הֹוֵצאִתי
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Wayikrá Pérek 26 
 ֹלא ַמְשִכית ְוֶאֶבן ָלֶכם ָתִקימ־א ֹלא ־אַמֵצָבה ־אֶפֶסל ֱאִליִלם ָלֶכם ַתֲעש־א ֹלא( 1)

 ַשְֺאתַֹתי ֶאת( 2: )ֱאֹלֵהיֶכם יְַהֶוה ֲאנִי ִכי|  ָעֶליהָ  ְלִהְשַתֲחֹות ְֺאַאְרְצֶכם ִתְתנ־א
 ְוֶאת|  ֵתֵלכ־א ְֺאֺחקַֹתי ִאם( 3) : יְַהֶוה ֲאנִי|  ָרא־אִתי ־אִמְקָּאִשי ִתְשמֹר־א
 ָהָאֶרץ ְונְָתנָה|  ְֺאִעָתם גְִשֵמיֶכם ְונַָתִתי( 4: )אָֹתם ַוֲעִשיֶתם ִתְשְמר־א ִמְצֹוַתי
 יגיַשִ  ־אָבִציר ָֺאִציר ֶאת ַּאיִש ָלֶכם ְוִהִשיג( 5: )ִפְריֹו יִֵתן ַהָשֶדה ְוֵעץ יְב־אָלֽא

 ְונַָתִתי( 6: )ְֺאַאְרְצֶכם ָלֶבַטח ִויַשְבֶתם ָלשַֹבע ַלְחְמֶכם ַוֲאַכְלֶתם|  זַָרע ֶאת
 ְוֶחֶרב ָהָאֶרץ ִמן ָרָעה ַחׁאָה ְוִהְשַֺאִתי|  ַמֲחִריד ְוֵאין ־אְשַכְבֶתם ָֺאָאֶרץ ָשלֹום

( 8: )ֶלָחֶרב ִלְפנֵיֶכם ְונְָפל־א|  אֹיְֵביֶכם ֶאת ־אְרַדְפֶתם( 7: )ְֺאַאְרְצֶכם ַתֲעבֹר ֹלא
 אֹיְֵביֶכם ְונְָפל־א|  יְִרּאֹפ־א ְרָבָבה ִמֶכם ־אֵמָאה ֵמָאה ֲחִמָשה ִמֶכם ְוָרְדפ־א

|  ֶאְתֶכם ְוִהְרֵֺאיִתי ֶאְתֶכם ְוִהְפֵריִתי ֲאֵליֶכם ־אָפנִיִתי( 9: )ֶלָחֶרב ִלְפנֵיֶכם
 ָחָדש ִמְפנֵי ְויָָשן|  נֹוָשן יָָשן ֲאַכְלֶתםוַ ( 11: )ִאְתֶכם ְֺאִריִתי ֶאת ַוֲהִקימִֹתי
( 12: )ֶאְתֶכם נְַפִשי ִתגְַעל ְוֹלא|  ְֺאתֹוְכֶכם ִמְשָכנִי ְונַָתִתי( 11: )תֹוִציא־א

 ֲאנִי( 13: )ְלָעם ִלי ִתְהי־א ְוַאֶתם|  ֵלאֹלִהים ָלֶכם ְוָהיִיִתי ְֺאתֹוְכֶכם ְוִהְתַהַּלְכִתי
|  ֲעָבִדים ָלֶהם ִמְהיֹת ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר ֵהיֶכםֱאֹל יְַהֶוה

 : קֹוְמִמׁא־את ֶאְתֶכם ָואֹוֵלְך ֺעְּלֶכם מֹטֹת ָוֶאְשֺאֹר
 ְוִאם( 15: )ָהֵאֶּלה ַהִמְצֹות ָכל ֵאת ַתֲעש־א ְוֹלא|  ִלי ִתְשְמע־א ֹלא ְוִאם( 14)

 ָכל ֶאת ֲעשֹות ְלִבְלִתי|  נְַפְשֶכם ִתגְַעל ִמְשָפַטי ֶאת ְוִאם ִתְמָאס־א ְֺאֺחקַֹתי
 ְוִהְפַקְדִתי ָלֶכם ֿאֹאת ֶאֱעֶשה ֲאנִי ַאף( 16: )ְֺאִריִתי ֶאת ְלַהְפְרֶכם ִמְצֹוַתי
|  נֶָפש ־אְמִדיבֹת ֵעינַיִם ְמַכּלֹות ַהַקַּאַחת ְוֶאת ַהַשֶחֶפת ֶאת ֶֺאָהָלה ֲעֵליֶכם

 ִלְפנֵי ְונִַֻאְפֶתם ָֺאֶכם ָפנַי ְונַָתִתי( 17: )אֹיְֵביֶכם ַוֲאָכֺלה־א זְַרֲעֶכם ִריקלָ  ־אזְַרְעֶתם
 ַעד ְוִאם( 18) : ֶאְתֶכם רֵֹדף ְוֵאין ְונְַסֶתם שֹנְֵאיֶכם ָבֶכם ְוָרד־א|  אֹיְֵביֶכם
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( 19: )יֶכםַח׀אֹאתֵ  ַעל ֶשַבע ֶאְתֶכם ְליְַסָרה ְויַָסְפִתי|  ִלי ִתְשְמע־א ֹלא ֵאֶּלה
: ַכּנְֺחָשה ַאְרְצֶכם ְוֶאת ַכַֺאְרזֶל ְשֵמיֶכם ֶאת ְונַָתִתי|  ֺעֿאְֶכם ְֻאאֹון ֶאת ְוָשַבְרִתי

 יִֵתן ֹלא ָהָאֶרץ ְוֵעץ יְב־אָלֽא ֶאת ַאְרְצֶכם ִתֵתן ְוֹלא|  כֲֹחֶכם ָלִריק ְוַתם( 21)
 ַמָכה ֲעֵליֶכם ְויַָסְפִתי|  ִלי ִלְשמֹעַ  תֹאב־א ְוֹלא ֶקִרי ִעִמי ֵתְלכ־א ְוִאם( 21: )ִפְריֹו
 ֶאְתֶכם ְוִשְכָלה ַהָשֶדה ַחׁאַת ֶאת ָבֶכם ְוִהְשַלְחִתי( 22: )ְכַח׀אֹאֵתיֶכם ֶשַבע

 ְוִאם( 23: )ַּאְרֵכיֶכם ְונַָשמ־א|  ֶאְתֶכם ְוִהְמִעיָטה ְֺאֶהְמְתֶכם ֶאת ְוִהְכִריָתה
 ְֺאֶקִרי ִעָמֶכם ֲאנִי ַאף ְוָהַלְכִתי( 24: )ֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם|  ִלי ־אִת־ָאְסר ֹלא ְֺאֵאֶּלה

 ֶחֶרב ֲעֵליֶכם ְוֵהֵבאִתי( 25: )ַח׀אֹאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע ָאנִי ַֻאם ֶאְתֶכם ְוִהֵכיִתי| 
 ְונִַתֶתם ְֺאתֹוְכֶכם ֶדֶבר ְוִשַּלְחִתי|  ָעֵריֶכם ֶאל ְונֱֶאַסְפֶתם ְֺאִרית נְַקם נֶֹקֶמת

 ְֺאַתּנ־אר ַלְחְמֶכם נִָשים ֶעֶשר ְוָאפ־א ֶלֶחם ַמ׀ֵאה ָלֶכם ְֺאִשְבִרי( 26: )אֹויֵב ְֺאיַד
 ְוִאם( 27) : ִתְשָֺאע־א ְוֹלא ַוֲאַכְלֶתם|  ַֺאִמְשָקל ַלְחְמֶכם ְוֵהִשיב־א ֶאָחד

 ֶקִרי ַֺאֲחַמת ִעָמֶכם ְוָהַלְכִתי( 28: )ְֺאֶקִרי ִעִמי ַוֲהַלְכֶתם|  ִלי ִתְשְמע־א ֹלא ְֺאזֹאת
|  ְֺאנֵיֶכם ְֺאַשר ַוֲאַכְלֶתם( 29: )ַח׀אֹאֵתיֶכם ַעל ֶשַבע ָאנִי ַאף ֶאְתֶכם ְויִַסְרִתי| 

 ַחָמנֵיֶכם ֶאת ְוִהְכַרִתי ָֺאמֵֹתיֶכם ֶאת ְוִהְשַמְדִתי( 31: )תֹאֵכל־א ְֺאנֵֹתיֶכם ־אְבַשר
 ְונַָתִתי( 31: )ֶאְתֶכם נְַפִשי ְוגֲָעָלה|  ִֻאּל־אֵליֶכם ִפגְֵרי ַעל יֶכםִפגְרֵ  ֶאת ְונַָתִתי

: נִיחֲֹחֶכם ְֺאֵריחַ  ָאִריחַ  ְוֹלא|  ִמְקְּאֵשיֶכם ֶאת ַוֲהִשמֹוִתי ָחְרָֺאה ָעֵריֶכם ֶאת
( 33: )ֽאֺאָ  ַהׁאְֹשִבים אֹיְֵביֶכם ָעֶליהָ  ְוָשְממ־א|  ָהָאֶרץ ֶאת ֲאנִי ַוֲהִשמִֹתי( 32)

 ְשָמָמה ַאְרְצֶכם ְוָהיְָתה|  ָחֶרב ַאֲחֵריֶכם ַוֲהִריקִֹתי ַבֻאֹויִם ֱאזֶָרה ְוֶאְתֶכם
 ֳהַשָמה יְֵמי כֹל ַשְֺאתֶֹתיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ִתְרֶצה ָאז( 34: )ָחְרָֺאה יְִהי־א ְוָעֵריֶכם

 יְֵמי ָכל( 35: )ַשְֺאתֶֹתיהָ  ֶאת ְוִהְרָצת ָהָאֶרץ ִתְשַֺאת ָאז|  אֹיְֵביֶכם ְֺאֶאֶרץ ְוַאֶתם
( 36: )ָעֶליהָ  ְֺאִשְבְתֶכם ְֺאַשְֺאתֵֹתיֶכם ָשְבָתה ֹלא ֲאֶשר ֵאת|  ִתְשֺאֹת ָהַשָמה

 קֹול אָֹתם ְוָרַדף|  אֹיְֵביֶהם ְֺאַאְרצֹת ִֺאְלָבָבם מֶֹרְך ְוֵהֵבאִתי ָֺאֶכם ְוַהּנְִשָאִרים
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 ְכִמְפנֵי ְֺאָאִחיו ִאיש ְוָכְשל־א( 37: )רֵֹדף ְוֵאין ְונְָפל־א ֶחֶרב ְמנַֺסת ְונָס־א נִָּאף ָעֶלה
 ַוֲאַבְדֶתם( 38: )אֹיְֵביֶכם ִלְפנֵי ְתק־אָמה ָלֶכם ִתְהיֶה ְוֹלא|  ָאיִן ְורֵֹדף ֶחֶרב

 ֹונָםַֺאעֲ  יִַמק־א ָֺאֶכם ְוַהּנְִשָאִרים( 39: )אֹיְֵביֶכם ֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְוָאְכָלה|  ַֺאֻאֹויִם
 ֲעֹונָם ֶאת ְוִהְתַוּא־א( 41: )יִָמק־א ִאָתם ֲאבָֹתם ַֺאֲעֹונֹת ְוַאף|  אֹיְֵביֶכם ְֺאַאְרצֹת

( 41: )ְֺאֶקִרי ִעִמי ָהְלכ־א ֲאֶשר ְוַאף|  ִבי ָמֲעל־א ֲאֶשר ְֺאַמֲעָלם ֲאבָֹתם ֲעֹון ְוֶאת
 ְלָבָבם יִָכנַע ָאז אֹו|  אֹיְֵביֶהם ץְֺאֶארֶ  אָֹתם ְוֵהֵבאִתי ְֺאֶקִרי ִעָמם ֵאֵלְך ֲאנִי ַאף

 ְֺאִריִתי ֶאת ְוַאף|  יֲַעקֹוב ְֺאִריִתי ֶאת ְוזַָכְרִתי( 42: )ֲעֹונָם ֶאת יְִרצ־א ְוָאז ֶהָעֵרל
 ֵתָעזֵב ְוָהָאֶרץ( 43: )ֶאזְכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאזְכֹר ַאְבָרָהם ְֺאִריִתי ֶאת ְוַאף יְִצָחק
 ־אְביַַען יַַען|  ֲעֹונָם ֶאת יְִרצ־א ְוֵהם ֵמֶהם ָֺאְהַשָמה יהָ ַשְֺאתֹתֶ  ֶאת ְוִתֶרץ ֵמֶהם

 ְֺאֶאֶרץ ִֺאְהיֹוָתם זֹאת ַֻאם ְוַאף( 44: )נְַפָשם ָֻאֲעָלה ֺחקַֹתי ְוֶאת ָמָאס־א ְֺאִמְשָפַטי
 נִיאֲ  ִכי|  ִאָתם ְֺאִריִתי ְלָהֵפר ְלַכֹּלָתם גְַעְלִתים ְוֹלא ְמַאְסִתים ֹלא אֹיְֵביֶהם

 אָֹתם הֹוֵצאִתי ֲאֶשר|  ִראשֹנִים ְֺאִרית ָלֶהם ְוזַָכְרִתי( 45: )ֱאֹלֵהיֶהם יְַהֶוה
 ֵאֶּלה( 46: )יְַהֶוה ֲאנִי ֵלאֹלִהים ָלֶהם ִלְהיֹת ַהֻאֹויִם ְלֵעינֵי ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ

 ְֺאַהר|  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ־אֵבין ֵֺאינֹו יְַהֶוה נַָתן ֲאֶשר ְוַהתֹורֹת ְוַהִמְשָפִטים ַהֺחִקים
 :מֶֹשה ְֺאיַד ִסינַי

Wayikrá Pérek 27 
 ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל ַּאֵֺאר( 2: )ֵּלאמֹר מֶֹשה ֶאל יְַהֶוה ַויְַדֵֺאר( 1)

 ןִמֺאֶ  ַהֿאָָכר ֶעְרְכָך ְוָהיָה( 3: )ַליהָוה נְָפשֹת ְֺאֶעְרְכָך|  נֶֶדר יְַפִלא ִכי ִאיש
 ְֺאֶשֶקל ֶכֶסף ֶשֶקל ֲחִמִשים ֶעְרְכָך ְוָהיָה|  ָשנָה ִשִשים ֶֺאן ְוַעד ָשנָה ֶעְשִרים
 ָחֵמש ִמֶֺאן ְוִאם( 5: )ָשֶקל ְשֹלִשים ֶעְרְכָך ְוָהיָה|  ִהוא נְֵקָבה ְוִאם( 4: )ַהקֶֹדש
 ְוַלּנְֵקָבה|  ְשָקִלים ֶעְשִרים ֿאָָכרהַ  ֶעְרְכָך ְוָהיָה ָשנָה ֶעְשִרים ֶֺאן ְוַעד ָשנִים

 ַהֿאָָכר ֶעְרְכָך ְוָהיָה ָשנִים ָחֵמש ֶֺאן ְוַעד חֶֹדש ִמֶֺאן ְוִאם( 6: )ְשָקִלים ֲעֶשֶרת



                                 [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
50 

 

 ִמֶֺאן ְוִאם( 7: )ָכֶסף ְשָקִלים ְשֹלֶשת ֶעְרְכָך ְוַלּנְֵקָבה|  ָכֶסף ְשָקִלים ֲחִמָשה
 ְוַלּנְֵקָבה|  ָשֶקל ָעָשר ֲחִמָשה ֶעְרְכָך ְוָהיָה זָָכר ִאם ַמְעָלהוָ  ָשנָה ִשִשים
 ְוֶהֱעִריְך ַהכֵֹהן ִלְפנֵי ְוֶהֱעִמידֹו ֵמֶעְרֶכָך ה־אא ָמְך ְוִאם( 8: )ְשָקִלים ֲעָשָרה

 ְֺאֵהָמה ִאםוְ ( 9) : ַהכֵֹהן יֲַעִריֶכּנ־א ַהּנֵֹדר יַד ַתִשיג ֲאֶשר ִפי ַעל|  ַהכֵֹהן אֹתֹו
: קֶֹדש יְִהיֶה ַליהָוה ִמֶמּנ־א יִֵתן ֲאֶשר כֹל|  ַליהָוה ָקְרָֺאן ִמֶמּנָה יְַקִריב־א ֲאֶשר

 יִָמיר ָהֵמר ְוִאם|  ְֺאטֹוב ַרע אֹו ְֺאָרע טֹוב אֹתֹו יִָמיר ְוֹלא יֲַחִליֶפּנ־א ֹלא( 11)
 ְטֵמָאה ְֺאֵהָמה ָכל ְוִאם( 11: )קֶֹדש היְִהיֶ  ־אְתמ־אָרתֹו ה־אא ְוָהיָה ִֺאְבֵהָמה ְֺאֵהָמה
: ַהכֵֹהן ִלְפנֵי ַהְֺאֵהָמה ֶאת ְוֶהֱעִמיד|  ַליהָוה ָקְרָֺאן ִמֶמּנָה יְַקִריב־א ֹלא ֲאֶשר

 ְוִאם( 13: )יְִהיֶה ֵכן ַהכֵֹהן ְכֶעְרְכָך|  ָרע ־אֵבין טֹוב ֵֺאין אָֹתֽא ַהכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך( 12)
 קֶֹדש ֵֺאיתֹו ֶאת יְַקִּאש ִכי ְוִאיש( 14: )ֶעְרֶכָך ַעל ֲחִמיִשתֹו ְויַָסף|  ֶלּנָהיִגְָא ָֻאאֹל

 ֵכן ַהכֵֹהן אֹתֹו יֲַעִריְך ַכֲאֶשר|  ָרע ־אֵבין טֹוב ֵֺאין ַהכֵֹהן ְוֶהֱעִריכֹו ַליהָוה
 ָעָליו ֶעְרְכָך ֶכֶסף יתֲחִמישִ  ְויַָסף|  ֵֺאיתֹו ֶאת יִגְַאל ַהַמְקִּאיש ְוִאם( 15: )יָק־אם
 זְַרעֹו ְלִפי ֶעְרְכָך ְוָהיָה ַליהָוה ִאיש יְַקִּאיש ֲאֺחֿאָתֹו ִמְשֵדה ְוִאם( 16: )לֹו ְוָהיָה

 יְַקִּאיש ַהׁאֵֹבל ִמְשנַת ִאם( 17: )ָכֶסף ֶשֶקל ַֺאֲחִמִשים ְשעִֹרים חֶֹמר זֶַרע| 
 ַהכֵֹהן לֹו ְוִחַשב ָשֵדה־א יְַקִּאיש ַהׁאֵֹבל ַאַחר ְוִאם( 18: )יָק־אם ְכֶעְרְכָך|  ָשֵדה־א

 ְוִאם( 19: )ֵמֶעְרֶכָך ְונִגְַרע|  ַהׁאֵֹבל ְשנַת ַעד ַהּנֹוָתרֹת ַהָשנִים ִפי ַעל ַהֶכֶסף ֶאת
 ְוָקם ָליועָ  ֶעְרְכָך ֶכֶסף ֲחִמִשית ְויַָסף|  אֹתֹו ַהַמְקִּאיש ַהָשֶדה ֶאת יִגְַאל ָֻאאֹל

 ֹלא|  ַאֵחר ְלִאיש ַהָשֶדה ֶאת ָמַכר ְוִאם ַהָשֶדה ֶאת יִגְַאל ֹלא ְוִאם( 21: )לֹו
|  ַהֵחֶרם ִכְשֵדה ַליהָוה קֶֹדש ַבׁאֵֹבל ְֺאֵצאתֹו ַהָשֶדה ְוָהיָה( 21: )עֹוד יִָֻאֵאל
|  ֲאֺחֿאָתֹו ִמְשֵדה ֹלא רֲאשֶ  ִמְקנָתֹו ְשֵדה ֶאת ְוִאם( 22: )ֲאֺחֿאָתֹו ִתְהיֶה ַלכֵֹהן

|  ַהׁאֵֹבל ְשנַת ַעד ָהֶעְרְכָך ִמְכַסת ֵאת ַהכֵֹהן לֹו ְוִחַשב( 23: )ַליהָוה יְַקִּאיש
 ַהָשֶדה יָש־אב ַהׁאֹוֵבל ִֺאְשנַת( 24: )ַליהָוה קֶֹדש ַהה־אא ַֺאׁאֹום ָהֶעְרְכָך ֶאת ְונַָתן
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 ְֺאֶשֶקל יְִהיֶה ֶעְרְכָך ְוָכל( 25: )ָהָאֶרץ ֲאֺחֿאַת לֹו ֶשרַלאֲ |  ֵמִאתֹו ָקנָה־א ַלֲאֶשר
 ַליהָוה יְֺבַכר ֲאֶשר ְֺאכֹור ַאְך( 26) : ַהָשֶקל יְִהיֶה ֵֻאָרה ֶעְשִרים|  ַהקֶֹדש

 ְוִאם( 27: )ה־אא ַליהָוה ֶשה ִאם שֹור ִאם|  אֹתֹו ִאיש יְַקִּאיש ֹלא ִֺאְבֵהָמה
 ְונְִמַכר יִָֻאֵאל ֹלא ְוִאם|  ָעָליו ֲחִמִשתֹו ְויַָסף ְבֶעְרֶכָך ־אָפָדה ֵמָאהַה׀אְ  ַֺאְֺאֵהָמה
 ֵמָאָדם לֹו ֲאֶשר ִמָכל ַליהָוה ִאיש יֲַחִרם ֲאֶשר ֵחֶרם ָכל ַאְך( 28: )ְֺאֶעְרֶכָך
 ה־אא ָקָדִשים קֶֹדש ֵחֶרם ָכל|  יִָֻאֵאל ְוֹלא יִָמֵכר ֹלא ֲאֺחֿאָתֹו ־אִמְשֵדה ־אְבֵהָמה
 ְוָכל( 31: )י־אָמת מֹות|  יִָפֶדה ֹלא ָהָאָדם ִמן יֳָחַרם ֲאֶשר ֵחֶרם ָכל( 29: )ַליהָוה
 ְוִאם( 31: )ַליהָוה קֶֹדש|  ה־אא ַליהָוה ָהֵעץ ִמְפִרי ָהָאֶרץ ִמֿאֶַרע ָהָאֶרץ ַמְעַשר

 ָוצֹאן ָֺאָקר ַמְעַשר ְוָכל( 32: )יוָעלָ  יֵֹסף ֲחִמִשיתֹו|  ִמַמַעְשרֹו ִאיש יִגְַאל ָֻאאֹל
 יְַבֵקר ֹלא( 33: )ַליהָוה קֶֹדש יְִהיֶה ָהֲעִשיִרי|  ַהָשֶבט ַתַחת יֲַעבֹר ֲאֶשר כֹל
 יְִהיֶה ־אְתמ־אָרתֹו ה־אא ְוָהיָה יְִמיֶרּנ־א ָהֵמר ְוִאם|  יְִמיֶרּנ־א ְוֹלא ָלַרע טֹוב ֵֺאין

 יְִשָרֵאל ְֺאנֵי ֶאל מֶֹשה ֶאת יְַהֶוה ִצ־ָאה ֲאֶשר ַהִמְצֹות ֶּלהאֵ ( 34: )יִָֻאֵאל ֹלא קֶֹדש
 :ִסינָי ְֺאַהר| 

 


