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  טו-ויקרא פרק כא, א .1

א ְּבעַ  א־ִיַּטָּמ֖ ֹֽ ם ְלֶנֶ֥פׁש ל ן ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ים ְּבֵנ֣י ַאֲהֹר֑ ר ֶאל־ַהֹּכֲהִנ֖ ה ֱאֹמ֥ אֶמר ֙ה' ֶאל־ֹמֶׁש֔ ֹ֤ י ִאם־(א) ַוּי יו: (ב) ִּכ֚ ָּמֽ
ה ֵאלָ֔ ִלְׁשֵא֔רֹו יו: (ג) ְוַלֲאֹח֤תֹו ַהְּבתּוָל֙ה ַהְּקרֹוָב֣ יו ְוִלְב֥נֹו ּוְלִבּ֖תֹו ּוְלָאִחֽ יו ְלִאּ֣מֹו ּוְלָאִב֔ ב ֵאָל֑ א־ ַהָּקֹר֖ ֹֽ ר ל יו ֲאֶׁש֥

א־<יקרחה> ִיְקְרח֤  ֹֽ ַחּֽלֹו: (ה) ל יו ְלֵה֖ ַעל ְּבַעָּמ֑ א ַּב֣ א ִיַּטָּמ֖ ֹ֥ א: (ד) ל ּה ִיַּטָּמֽ יׁש ָל֖ ה ְלִא֑ ם ָהְיָת֖ ּו ָקְרָח֙ה ְּברֹאָׁש֔
א יְ  ֹ֣ ם ְול ֵהיֶה֔ ֣ ים ִיְהיּ֙ו ֵלא ֶטת: (ו) ְקֹדִׁש֤ א ִיְׂשְר֖טּו ָׂשָרֽ ֹ֥ ם ל ְבָׂשָר֔ חּו ּוִב֨ א ְיַגֵּל֑ ֹ֣ ת ְזָקָנ֖ם ל ם ּוְפַא֥ ֵהיֶה֑ ם ֱא ַחְּל֔לּו ֵׁש֖

ֶדׁש: ( יּו ֹקֽ ם ְוָה֥ ם ַמְקִריִב֖ ם ֵה֥ ֵהיֶה֛ ֶחם ֱא י ֜ה' ֶל֧ ה ִּכ֩י ֶאת־ִאֵּׁש֨ ה ְּגרּוָׁש֥ חּו ְוִאָּׁש֛ א ִיָּק֔ ֹ֣ ה ֹזָנ֤ה ַוֲחָלָל֙ה ל ז) ִאָּׁש֨
יב קָ  י ֣הּוא ַמְקִר֑ ֶה֖ ֶחם ֱא י־ֶאת־ֶל֥ יו: (ח) ְוִקַּדְׁשּ֔תֹו ִּכֽ ָהֽ ׁש ֖הּוא ֵלא י־ָקֹד֥ חּו ִּכֽ א ִיָּק֑ ֹ֣ ּה ל ְהֶיה־ָּל֔ ֵמִאיָׁש֖ ֹדׁ֙ש ִיֽ

ם: י ֖ה' ְמַקִּדְׁשֶכֽ י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֥ ף: ס (י)  ִּכ֣ ׁש ִּתָּׂשֵרֽ ֶלת ָּבֵא֖ יא ְמַחֶּל֔ יָה֙ ִה֣ ל ִלְז֑נֹות ֶאת־ָאִב֙ י ֵתֵח֖ ן ִּכ֥ יׁש ֹּכֵה֔ (ט) ּוַב֙ת ִא֣
ׁש ֶאת־ַהּבְ  א ֶאת־ָי֔דֹו ִלְלֹּב֖ ֶמן ַהִּמְׁשָח֙ה ּוִמֵּל֣ ק ַעל־רֹאׁ֣שֹו׀ ֶׁש֤ יו אֶׁשר־יּוַצ֥ ים ֶאת־ְוַהֹּכֵה֩ן ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח֜ ָגִד֑

ם:רֹאׁשֹ֙ו  א ִיְפֹרֽ ֹ֖ יו ל ע ּוְבָגָד֖ א ִיְפָר֔ ֹ֣ א: (יב) ּוִמן־ ל א ִיַּטָּמֽ ֹ֥ יו ּוְלִאּ֖מֹו ל א ְלָאִב֥ ֹ֑ א ָיב ֹ֣ ת ל ת ֵמ֖ ל ָּכל־ַנְפֹׁש֥ (יא) ְוַע֛
יו ֲאנִ֥  יו ָעָל֖ ָה֛ ת ֱא ֶמן ִמְׁשַח֧ ֶזר ֶׁש֣ י ֵנ֠ יו ִּכ֡ ָה֑ ׁש ֱא ת ִמְקַּד֣ ל ֵא֖ א ְיַחֵּל֔ ֹ֣ א ְול א ֵיֵצ֔ ֹ֣ ה ַהִּמְקָּדׁ֙ש ל י ֽה': (יג) ְו֕הּוא ִאָּׁש֥

י ה ֵמַעָּמ֖ י ִאם־ְּבתּוָל֥ ח ִּכ֛ א ִיָּק֑ ֹ֣ ֶּלה ל ה ֶאת־ֵא֖ ה ֹזָנ֔ ח: (יד) ַאְלָמָנ֤ה ּוְגרּוָׁש֙ה ַוֲחָלָל֣ יָה ִיָּקֽ ה: (טו) ִבְבתּוֶל֖ ח ִאָּׁשֽ ו ִיַּק֥
י ֖ה' ְמַקְּדֽׁשֹו: פ  י ֲאִנ֥ יו ִּכ֛ ל ַזְר֖עֹו ְּבַעָּמ֑ א־ְיַחֵּל֥ ֹֽ  ְול

 רא פרק י, ויק .2
יָה ְקֹט֑  ימּו ָעֶל֖ ׁש ַוָּיִׂש֥ יׁש ַמְחָּת֗תֹו ַוִּיְּת֤נּו ָבֵה֙ן ֵא֔ ב ַוֲאִבי֜הּוא ִא֣ ֲהֹרן ָנָד֨ י־ַא֠ יבּו ִלְפֵנ֤י ֙ה' (א) ַוִּיְק֣חּו ְבֵנֽ ֶרת ַוַּיְקִר֨

אַכל ֹ֣ ׁש ִמִּלְפֵנ֥י ֖ה' ַוּת ֵצא ֵא֛ ם: (ב) ַוֵּת֥ א ִצָּו֖ה ֹאָתֽ ֹ֦ ר ל ה ֲאֶׁש֧ ׁש ָזָר֔ ה  ֵא֣ אֶמר ֹמֶׁש֜ ֹ֨ תּו ִלְפֵנ֥י ֽה': (ג) ַוּי ם ַוָּיֻמ֖ אֹוָת֑
ם ַאֲהֹרֽ  ד ַוִּיֹּד֖ ם ֶאָּכֵב֑ ׁש ְוַעל־ְּפֵנ֥י ָכל־ָהָע֖ י ֶאָּקֵד֔ ר ֤ה'׀ ֵלאֹמ֙ר ִּבְקֹרַב֣ ן הּו֩א ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֨ ל־ַאֲהֹר֗ א ֶאֽ ן: (ד) ַוִּיְקָר֣

ן ְּבֵנ֥י ֻעּזִ  ל ֶאְלָצָפ֔ יָׁשֵא֙ל ְוֶא֣ ה ֶאל־ִמֽ ְר֞בּו ֹמֶׁש֗ ם ִק֠ אֶמר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ ן ַוּי ד ַאֲהֹר֑ ל ֹּד֣ ת ְּפֵני־יֵא֖ ְׂש֤אּו ֶאת־ֲאֵחיֶכ֙ם ֵמֵא֣
ה ַּמֲחֶנֽ ֶדׁש ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלֽ אֶמר ַהֹּק֔ ֹ֣ ה: (ו) ַוּי ר ֹמֶׁשֽ ר ִּדֶּב֥ ַּמֲחֶנ֑ה ַּכֲאֶׁש֖ ם ֶאל־ִמ֖חּוץ ַלֽ  ִּיְקְר֗בּו ַוִּיָּׂשֻא֙ם ְּבֻכֳּתֹנָת֔ : (ה) ַוֽ

ל־אַ  ה ֶאֽ ם ֹמֶׁש֣ אֵׁשיֶכ֥ יו ָרֽ ר׀ ָּבָנ֜ יָתָמ֨ ן ּוְלֶאְלָעָז֩ר ּוְלִאֽ תּוֲהֹר֡ א ָתֻמ֔ ֹ֣ מּ֙ו ְול א־ִתְפֹר֨ ֹֽ ם ל עּו׀ ּוִבְגֵדיֶכ֤ ל  ַאל־ִּתְפָר֣ ְוַע֥
ה ל ִיְבּכּ֙ו ֶאת־ַהְּׂשֵרָפ֔ ית ִיְׂשָרֵא֔ ף ַוֲאֵחיֶכ֙ם ָּכל־ֵּב֣ ה ִיְקֹצ֑ ף ֽה': (ז)  ָּכל־ָהֵעָד֖ ר ָׂשַר֥ א ֲאֶׁש֖ ֹ֤ ד ל ֶהל מֹוֵע֜ ּוִמֶּפַת֩ח ֹא֨

ם ת ֖ה' ֲעֵליֶכ֑ ֶמן ִמְׁשַח֥ תּו ִּכי־ֶׁש֛ ְצאּ֙ו ֶּפן־ָּתֻמ֔ ר: (ט)  ֵתֽ ן ֵלאֹמֽ ל־ַאֲהֹר֖ ר ֔ה' ֶאֽ ה:  (ח) ַוְיַדֵּב֣ ר ֹמֶׁשֽ  ַּיֲעׂ֖שּו ִּכְדַב֥ ַוֽ
ה׀ ּוָבֶנ֣י אִ  ְׁשְּת׀ ַאָּת֣ ר ַאל־ֵּת֣ ם: (י) ַי֣ ִין ְוֵׁשָכ֞ ם ְלֹדֹרֵתיֶכֽ ת עֹוָל֖ תּו ֻחַּק֥ א ָתֻמ֑ ֹ֣ ד ְול ֶהל מֹוֵע֖ ָּת֗ ְּבֹבֲאֶכ֛ם ֶאל־ֹא֥

ת ֶאת־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑  ין ַהָּטֽהֹור: (יא) ּוְלהֹוֹר֖ א ּוֵב֥ ין ַהָּטֵמ֖ ל ּוֵב֥ ין ַהֹח֑ ֶדׁש ּוֵב֣ ין ַהֹּק֖ יל ֵּב֥ ים ּֽוֲלַהְבִּד֔ ֻחִּק֔ ת ָּכל־ַה֣ ל ֵא֚
ר  ר ִּדֶּב֧ ה: ֲאֶׁש֨ ם ְּבַיד־ֹמֶׁשֽ  ֛ה' ֲאֵליֶה֖

  ב-ויקרא פרק כג, א .3
י ֔ה' ֲאֶׁשר־ּתִ  ם מֹוֲעֵד֣ ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאַמְרָּת֣ ֲאֵלֶה֔ ר: (ב) ַּדֵּב֞ ה ֵּלאֹמֽ ר ֖ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ ם (א) ַוְיַדֵּב֥ ְקְר֥אּו ֹאָת֖

י: ם מֹוֲעָדֽ ֶּלה ֵה֖ ֶדׁש ֵא֥ י ֹק֑  ִמְקָרֵא֣
  כג-ויקרא פרק כד, י .4

ַּמֲחנֶ֔ (י ל ַוִּיָּנצּ֙ו ַּבֽ י ְּב֖תֹו ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֑ יׁש ִמְצִר֔ ית ְוהּו֙א ֶּבן־ִא֣ ה ִיְׂשְרֵאִל֔ יׁש ) ַוֵּיֵצ֙א ֶּבן־ִאָּׁש֣ ית ְוִא֖ ן ַהִּיְׂשְרֵאִל֔ ה ֶּב֚
ית ֶאת־ַהֵּׁש֙ם  ה ַהִּיְׂשְרֵאִל֤ ִאָּׁש֨ ִּיֹּקב ֶּבן־ָהֽ י: (יא) ַו֠ לַהִּיְׂשְרֵאִלֽ ית וַ  ַוְיַקֵּל֔ ִמ֥ ם ִאּ֛מֹו ְׁש ה ְוֵׁש֥ יאּו ֹא֖תֹו ֶאל־ֹמֶׁש֑ ָּיִב֥

ן:  י ְלַמֵּטה־ָדֽ א ֶחְטֽאֹו:  …ַּבת־ִּדְבִר֖ יו ְוָנָׂש֥ ָה֖ ל ֱא י־ְיַקֵּל֥ יׁש ִּכֽ יׁש ִא֛ ר ִא֥ ר ֵלאֹמ֑ ל ְּתַדֵּב֣ (טו) ְוֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖
ת ָר֥גֹום ִיְרְּגמּו־ב֖  ב ֵׁשם־֙ה' ֣מֹות יּוָמ֔ ה (טז) ְוֹנֵק֤ י ַיֶּכ֖ יׁש ִּכ֥ ת: (יז) ְוִא֕ ם יּוָמֽ ח ְּבָנְקבֹו־ֵׁש֖ ֶאְזָר֔ ה ַּכֵּג֙ר ָּכֽ ֹו ָּכל־ָהֵעָד֑

יׁש ִּכֽ  ֶפׁש: (יט) ְוִא֕ ַחת ָנֽ ָּנה ֶנֶ֖פׁש ַּת֥ ה ְיַׁשְּלֶמ֑ ֶפׁש־ְּבֵהָמ֖ ה ֶנֽ ת: (יח) ּוַמֵּכ֥ ם ֖מֹות יּוָמֽ ן ֖מּום ָּכל־ֶנֶ֣פׁש ָאָד֑ י־ִיֵּת֥
ן ַּבֲעִמי֑תֹו ַּכֲאֶׁש֣  ר ִיֵּת֥ ן ַּכֲאֶׁש֨ ַחת ֵׁש֑ ן ַּת֣ ִין ֵׁש֖ ַחת ַע֔ ִין ַּת֣ ֶבר ַע֚ ַחת ֶׁש֔ ֶבר ַּת֣ ֶׂשה ּֽלֹו: (כ) ֶׁש֚ ן ֵיָע֥ ה ֵּכ֖ ם ר ָעָׂש֔ ָאָד֔ מּו֙ם ָּבֽ

ט ֶאָח֙ד יִ  ת: (כב) ִמְׁשַּפ֤ ם יּוָמֽ ה ָאָד֖ ָּנה ּוַמֵּכ֥ ה ְיַׁשְּלֶמ֑ ה ְבֵהָמ֖ ן ִיָּנֶ֥תן ּֽבֹו: (כא) ּוַמֵּכ֥ ח ִיְהֶי֑ה ֵּכ֖ ם ַּכֵּג֥ר ָּכֶאְזָר֖ ְהֶי֣ה ָלֶכ֔
ל ֶאל־ִמחּו֙ץ לַֽ  ְמַקֵּל֗ יאּו ֶאת־ַהֽ ר ֹמֶׁש֘ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵאל֒ ַוּיֹוִצ֣ ם: (כג) ַוְיַדֵּב֣ ֵהיֶכֽ י ֖ה' ֱא י ֲאִנ֥ ה ַוִּיְרְּג֥מּו ֹא֖תֹו ִּכ֛ ַּמֲחֶנ֔

ר ִצָּו֥ה ֲאֶׁש֛ ל ָעׂ֔שּו ַּכֽ י־ִיְׂשָרֵא֣ ֶבן ּוְבֵנֽ ה:  ָא֑   ֖ה' ֶאת־ֹמֶׁשֽ
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  ד-ויקרא פרק א, א .5
ר ֶאל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ְוָאַמְרָּת֣  ר: (ב) ַּדֵּב֞ ד ֵלאֹמֽ ֶהל מֹוֵע֖ יו ֵמֹא֥ ר ֙ה' ֵאָל֔ ה ַוְיַדֵּב֤ א ֶאל־ֹמֶׁש֑ ם (א) ַוִּיְקָר֖ ם ָאָד֗  ֲאֵלֶה֔

ה  ֑ה' ִמן־ַהְּבֵהָמ֗ ן ַלֽ ם ָקְרָּב֖ יב ִמֶּכ֛ י־ַיְקִר֥ ה ָקְרָּבנֹ֙ו ִּכֽ ם: (ג) ִאם־ֹעָל֤ יבּו ֶאת־ָקְרַּבְנֶכֽ אן ַּתְקִר֖ ֹ֔ ִמן־ַהָּבָק֙ר ּוִמן־ַהּצ
יב ֹא֔תֹו ִלְרֹצ֖נֹו ִלְפֵנ֥י ֽה': (ד) ְוָסמַ֣  ֶהל מֹוֵע֙ד ַיְקִר֣ ַתח ֹא֤ ּנּו ֶאל־ֶּפ֜ ים ַיְקִריֶב֑ ר ָּתִמ֖ ר ָזָכ֥ אׁש ִמן־ַהָּבָק֔ ֹ֣ ל ר  ָי֔דֹו ַע֖

ה ל֖  ה ְוִנְרָצ֥ יו: ָהֹעָל֑ ר ָעָלֽ  ֹו ְלַכֵּפ֥
  ויקרא פרק ג, א .6

ּנּו לִ  ים ַיְקִריֶב֖ ה ָּתִמ֥ יב ִאם־ָזָכ֙ר ִאם־ְנֵקָב֔ ם ִמן־ַהָּבָק֙ר ֣הּוא ַמְקִר֔ ים ָקְרָּב֑נֹו ִא֤  ְפֵנ֥י ֽה':(א) ְוִאם־ֶזַ֥בח ְׁשָלִמ֖
  ב-ויקרא פרק ד, א .7

ר ֶאל־ּבְ  ר: (ב) ַּדֵּב֞ ה ֵּלאֹמֽ ר ֖ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ א ִבְׁשָגָג֙ה ִמֹּכ֙ל ִמְצֹ֣ות ֔ה' (א) ַוְיַדֵּב֥ י־ֶתֱחָט֤ ֶפׁש ִּכֽ ֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֘ל ֵלאֹמ֒ר ֶנ֗
ָּנה: ת ֵמֵהֽ ה ֵמַאַח֖ יָנה ְוָעָׂש֕ א ֵתָעֶׂש֑ ֹ֣ ר ל  ֲאֶׁש֖

  כא-ויקרא פרק ד, יג .8
ָעׂשּו אַ  ל ְו֠ ר ֵמֵעיֵנ֖י ַהָּקָה֑ ם ָּדָב֔ ת ִיְׂשָרֵא֙ל ִיְׁשּ֔גּו ְוֶנְעַל֣ ם ָּכל־ֲעַד֤ יָנה (יג) ְוִא֨ ר לֹא־ֵתָעֶׂש֖ ת ִמָּכל־ִמְצֹ֧ות ֛ה' ֲאֶׁש֥ ַח֨

מּו:  ר ָהִראׁ֑שֹון  …ְוָאֵׁשֽ ת ַהָּפ֣ ף ֵא֖ ר ָׂשַר֔ ף ֹא֔תֹו ַּכֲאֶׁש֣ ה ְוָׂשַר֣ ַּמֲחֶנ֔ ר ֶאל־ִמחּו֙ץ ַלֽ יא ֶאת־ַהָּפ֗ (כא) ְוהֹוִצ֣
ל ֽהּוא את ַהָּקָה֖  : ַחַּט֥

  ד-ויקרא פרק ט, א .9
ֶגל (א) ַוְיִה֙י ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִמי ן ַקח־ְל֠ ֵע֣ ל־ַאֲהֹר֗ אֶמר ֶאֽ ֹ֣ ל: (ב) ַוּי ן ּוְלָבָנ֑יו ּוְלִזְקֵנ֖י ִיְׂשָרֵאֽ ה ְלַאֲהֹר֖ א ֹמֶׁש֔ י ָקָר֣ ִנ֔

ר ֵלאמֹ֑  ל ְּתַדֵּב֣ ב ִלְפֵנ֥י ֽה': (ג) ְוֶאל־ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ם ְוַהְקֵר֖ ה ְּתִמיִמ֑ ִיל ְלֹעָל֖ את ְוַא֥ ר ְלַחָּט֛ ־ר ְק֤חּו ְׂשִעירֶּבן־ָּבָק֧
ַח֙ ִלפְ  ים ִלְזֹּב֨ ִיל ִלְׁשָלִמ֗ ה: (ד) ְוׁ֨שֹור ָוַא֜ ם ְלֹעָלֽ ֶבׂש ְּבֵני־ָׁשָנ֛ה ְּתִמיִמ֖ ֶגל ָוֶכ֧ את ְוֵע֨ ה ִעִּזי֙ם ְלַחָּט֔ ֵנ֣י ֔ה' ּוִמְנָח֖

ם: ה ֲאֵליֶכֽ י ַהּ֔יֹום ֖ה' ִנְרָא֥ ֶמן ִּכ֣ ה ַבָּׁש֑  ְּבלּוָל֣
  מז-ויקרא פרק יא, מו .10

ת ַהְּבהֵ  את ּתֹוַר֤ ֹ֣ ֶרץ: (מז) (מו) ז ֶצת ַעל־ָהָאֽ ִים ּוְלָכל־ֶנֶ֖פׁש ַהֹּׁשֶר֥ ֶׂשת ַּבָּמ֑ ה ָהֹרֶמ֖ ַחָּי֔ ָמ֙ה ְוָה֔עֹוף ְוֹכ֙ל ֶנֶ֣פׁש ַהֽ
ל:  א ֵתָאֵכֽ ֹ֥ ר ל ה ֲאֶׁש֖ ַחָּי֔ ֶלת ּוֵבי֙ן ַהֽ ֶּנֱאֶכ֔ ַחָּי֙ה ַהֽ ין ַהֽ ר ּוֵב֤ ין ַהָּטֹה֑ א ּוֵב֣ ין ַהָּטֵמ֖ יל ֵּב֥  ְלַהְבִּד֕

  ויקרא פרק טו, לא .11
ר ( י ֲאֶׁש֥ ם ֶאת־ִמְׁשָּכִנ֖ ם ְּבַטְּמָא֥ תּ֙ו ְּבֻטְמָאָת֔ א ָיֻמ֙ ֹ֤ ם ְול ל ִמֻּטְמָאָת֑ ם ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֖ ם:לא) ְוִהַּזְרֶּת֥  ְּבתֹוָכֽ

  רש"י ויקרא פרשת מצורע פרק טו פסוק לא .12
  וכן (ישעיה א ד) נזורו אחור, וכן (בראשית מט כו) נזיר אחיו: מאין נזירה אלא פרישה, -והזרתם 

 קרוי מיתה:  נהרי הכרת של מטמא מקדש - ולא ימתו בטמאתם
  בכור שור ויקרא פרק טו פסוק לא .13

(לא) והזרתם את בני ישראל מטומאתם. נראה לי לשון זרות אישטרונייריא [בלע"ז]. ורש"י פירש 
. מכל טומאות האמורות למעלה, מטומאתם. 34מקדשי בני ישראל", כמו: "וינזרו 33לשון פרישות

מבהמות טמאות ועופות טמאים ודגים טמאים ושקצים ורמשים ויולדת ונגעים ונידה ובעלי קריי' וזב 
וזבה, כי כל זה דבר מיאוס וטומאה. ולא ימותו בטומאתם. שאשקץ אותם אם היו משוקצים כשאר 

ואם . לאכים, וראוין להיות נקיים וטהורים וקדושים ועם סגולהואני שוכן בתוכן כבין המאומות, 
כי הבא למקדש , יכנסו לפני טמאים או יאכלו בקודשי שהם כאוכלים על שולחני ימותו בכרת

  .טמא והאוכל קודש בטומאה בכרת, אבל אם ישמרו עצמם בטהרה אז טוב להם
  לד-ויקרא פרק טז, א .14

תּו:  ם ִלְפֵני־֖ה' ַוָּיֻמֽ ן ְּבָקְרָבָת֥ י ֔מֹות ְׁשֵנ֖י ְּבֵנ֣י ַאֲהֹר֑ ה ַאֲחֵר֣ ר ֙ה' ֶאל־ֹמֶׁש֔ ר  …(א) ַוְיַדֵּב֤ ם ַהָּפ֔ (יד) ְוָלַק֙ח ִמַּד֣
ים ִמן־ ַבע־ְּפָעִמ֛ ֶרת ַיֶּז֧ה ֶׁשֽ ְדָמה ְוִלְפֵנ֣י ַהַּכֹּפ֗ ֶרת ֵק֑ ט ְוִהָּז֧ה ְבֶאְצָּב֛עֹו ַעל־ְּפֵנ֥י ַהַּכֹּפ֖ ם ְּבֶאְצָּבֽעֹו: (טו) ְוָׁשַח֞ ַהָּד֖

ר ָעׂשָ  ה ֶאת־ָּד֗מֹו ַּכֲאֶׁש֤ ֶכת ְוָעָׂש֣ ית ַלָּפֹר֑ ם ְוֵהִבי֙א ֶאת־ָּד֔מֹו ֶאל־ִמֵּב֖ ר ָלָע֔ ַחָּטא֙ת ֲאֶׁש֣ יר ַהֽ ר ֶאת־ְׂשִע֤ ם ַהָּפ֔ ֙ה ְלַד֣
ֶרת: (טז)  ֶרת ְוִלְפֵנ֥י ַהַּכֹּפֽ ר ְוִהָּז֥ה ֹא֛תֹו ַעל־ַהַּכֹּפ֖ ם ְלָכל־ְוִכֶּפ֣ ל ּוִמִּפְׁשֵעיֶה֖ ֶדׁש ִמֻּטְמֹא֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַעל־ַהֹּק֗

ם ם ְּב֖תֹו ֻטְמֹאָתֽ ן ִאָּת֔ ד ַהֹּׁשֵכ֣ ֶהל מֹוֵע֔ ן ַיֲעֶׂש֙ה ְלֹא֣ ם ְוֵכ֤ י־֖ה' …: ַחּטֹאָת֑ ר ִלְפֵנֽ ַח ֲאֶׁש֥ א ֶאל־ַהִּמְזֵּב֛ (יח) ְוָיָצ֗
ם ַהָּפ֙ר ּו ח ִמַּד֤ יו ְוָלַק֞ ר ָעָל֑ ם ְוִכֶּפ֣ יו ִמן־ַהָּד֛ ה ָעָל֧ יב: (יט) ְוִהָּז֨ ַח ָסִבֽ ן ַעל־ ַקְר֥נֹות ַהִּמְזֵּב֖ יר ְוָנַת֛ ם ַהָּׂשִע֔ ִמַּד֣

ים  ַבע ְּפָעִמ֑ לְּבֶאְצָּב֖עֹו ֶׁש֣ ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ֶהל : (כ) ְוִטֲה֣רֹו ְוִקְּדׁ֔שֹו ִמֻּטְמֹא֖ ֶדׁש ְוֶאת־ֹא֥ ר ֶאת־ַהֹּק֔ ְוִכָּל֙ה ִמַּכֵּפ֣
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ד וְ  ַח מֹוֵע֖ אׁש ַהָּׂשִעי֘ר ֶאת־ַהִּמְזֵּב֑ ֹ֣ ל ר יו ַע֨ י <ידו> ָיָד֗ ן ֶאת־ְׁשֵּת֣ י: (כא) ְוָסַמ֨ ַאֲהֹר֜ יר ֶהָחֽ יב ֶאת־ַהָּׂשִע֥ ְוִהְקִר֖
ן ֹאָת֙ם עַ ַהַח֒י  ם ְוָנַת֤ ם ְלָכל־ַחּטֹאָת֑ ל ְוֶאת־ָּכל־ִּפְׁשֵעיֶה֖ יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנ֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ה ָעָל֗ אׁש ְוִהְתַוָּד֣ ֹ֣ ל־ר

יר ָרה: (כב)  ַהָּׂשִע֔ י ַהִּמְדָּבֽ יׁש ִעִּת֖ ח ְּבַיד־ִא֥ הְוִׁשַּל֛ ֶרץ ְּגֵזָר֑ ם ֶאל־ֶא֣ יו ֶאת־ָּכל־ֲעֹוֹנָת֖ יר ָעָל֛ א ַהָּׂשִע֥  ְוָנָׂש֨
ר:  יר ַּבִּמְדָּבֽ ח ֶאת־ַהָּׂשִע֖ ְּׁשִביִעי  …ְוִׁשַּל֥ ֶדׁש ַה֠ ם ַּבֹח֣ ת עֹוָל֑ ה ָלֶכ֖ם ְלֻחַּק֣ ֶדׁש ְּתַעּ֣נּו ֶאת־(כט) ְוָהְיָת֥ ָעׂ֨שֹור ַלֹח֜ ֶּבֽ

ם: (ל)  ח ְוַהֵּג֖ר ַהָּג֥ר ְּבתֹוְכֶכֽ ֶאְזָר֔ א ַתֲעׂ֔שּו ָהֽ ֹ֣ ם ְוָכל־ ְמָלאָכ֙ה ל ֵתיֶכ֗ ר ַנְפֹׁשֽ ם ְלַטֵה֣ ר ֲעֵליֶכ֖ י־ַבּ֥יֹום ַהֶּז֛ה ְיַכֵּפ֥ ִּכֽ
רּו ם ִלְפֵנ֥י ֖ה' ִּתְטָהֽ אֵתיֶכ֔ ם ִמֹּכ֙ל ַחּטֹ֣ ת : (לא) ַׁשּבַ֨ ֶאְתֶכ֑ ם ֻחַּק֖ ם ֶאת־ַנְפֹׁשֵתיֶכ֑ ם ְוִעִּניֶת֖ ת ַׁשָּב֥תֹון ִהי֙א ָלֶכ֔

ם:  ים ְוַעל־ָּכל־(לג)  …עֹוָלֽ ל ַהֹּכֲהִנ֛ ר ְוַע֧ ַח ְיַכֵּפ֑ ד ְוֶאת־ַהִּמְזֵּב֖ ֶהל מֹוֵע֛ ֶדׁש ְוֶאת־ֹא֧ ׁש ַהֹּק֔ ְוִכֶּפ֙ר ֶאת־ִמְקַּד֣
ר ל ְיַכֵּפֽ ם ַהָּקָה֖ םַע֥ את ָלֶכ֜ ֹ֨ ְיָתה־ּז ת ַּבָּׁשָנ֑ה  : (לד) ְוָהֽ ם ַאַח֖ ר ַעל־ְּבֵנ֤י ִיְׂשָרֵא֙ל ִמָּכל־ַחּטֹאָת֔ ם ְלַכֵּפ֞ ת עֹוָל֗ ְלֻחַּק֣

ה:  ר ִצָּו֥ה ֖ה' ֶאת־ֹמֶׁשֽ ַעׂש ַּכֲאֶׁש֛  ַוַּי֕
  תורה ויקרא פרק טז פסוק טז -תרגום המיוחס ליונתן  .15

ֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמְמָרֵדיהֹון ְלָכל ַחָטֵאיהֹון ְוֵהיְכִדין (טז) ִויַכֵּפר ַעל קּוְדָׁשא ְּבִאיְׁשָּתעּות ִמיַלָיא ִמסֹוֲאבֹות ּבְ 
  ַיֲעֵביד ְלַמְׁשַּכן ִזְמָנא ְדָׁשֵרי ִעְמהֹון ְּבגֹו ְסאֹוְבְּתהֹון:

  כתר יונתן ויקרא פרק טז פסוק טז .16
ִמטומאות בני יׂשראל וִמִפׁשעיהם לכל חטאתם וכמו כן יעׂשה  ויכפר על הקודש בוידוי ִמלים(טז) 
  הל מועד ששוכן ִעמהם בתוך טומאתם:לאו

  רש"י ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז פסוק טז .17
שנאמר לכל  וולא נודע להם בסוף, העל הנכנסין למקדש בטומאה -(טז) מטמאת בני ישראל 

  שוגג: זחטאתם, וחטאת היא
  מזיד בטומאה: חאף הנכנסין -ומפשעיהם 

בפנים אחת למעלה ושבע למטה, כך מזה על הפרוכת כשם שהזה משניהם  -וכן יעשה לאהל מועד 
  מבחוץ משניהם אחת למעלה ושבע למטה:

 אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם: -השכן אתם בתוך טמאתם 
  אבן עזרא ויקרא פרק טז פסוק טז .18

 להיות הדם כופר שלא ישחת בעבור טומאת הטמאים: -וטעם וכפר על הקדש 
   :מנחה לערב יום כפור .19
 :א ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני ְּבִוּדּוי ֶּפהַעל ֵחטְ 
  העמק דבר ויקרא פרק טז פסוק טז .20

ומפשעיהם לכל חטאתם. דעת חז"ל דוקא טומאת מקדש וקדשיו, וזהו משמעות וכפר על הקודש, (טז) 
מכפר על  ולכאורה היה יותר נראה לפרש דהדם. אבל כל שאר עבירות מתכפר בשעיר המשתלח

כמה חטאות שגורמים סלוק שכינה, והכל בכלל וכפר על הקודש שע"י סלוק שכינה אין הקודש 
מכפר, ושעיר עזאזל מכפר על אותן עבירות שאין גורמים סלוק שכינה מן הקודש, אבל א"א לומר 

ר כן, שהרי עזאזל מכפר על מעשה עזה ועזאל שהוא זנות, ואין מסלק שכינה ומטמא את המקדש יות
 , ומכל מקום אינו מתכפר בדם, אלא כקבלת חז"ל:מזה העון

  העמק דבר ויקרא פרק טו פסוק לא .21
היינו האדם עצמו שהוא משכן לשכינה מצד שהוא צלם והא דכתיב בטמאם את משכני אשר בתוכם. 

, ובאשר בועל נדה נעשה כטומאה היוצא מגופו, ולא כמגע נדה שאינו אלא טומאת מגע מבחוץ, אלהים
"ה קאמר שלא יבא למכשול בטמאם את משכני אשר בתוכם, שתהא נטמאת בשעת מעשה וממילא מש

יהא גם הוא נטמא טומאת הגוף, וזה יהא גורם שלא יהי' נזהר לפרוש באבר מת, דטומאת הגוף שעשה 
מוסיף לו טומאה ואיסור כרת, כדרך שאמרו חז"ל [יומא ל"ט א'] המטמא עצמו מלמטה מטמאין אותו 

  והבא ליטמא פותחין לו, מש"ה תהא הסבה גורמת שלא יהי' נזהר באיסור כרת שלפניו: מלמעלה
  ל-ויקרא פרק יח, כד .22

י ם ֲאֶׁשר־ֲאִנ֥ ֶּל֙ה ִנְטְמ֣אּו ַהּגֹוִי֔ י ְבָכל־ֵא֙ ֶּלה ִּכ֤ ַּטְּמ֖אּו ְּבָכל־ֵא֑ ֶרץ  (כד) ַאל־ִּתֽ א ָהָא֔ ם: (כה) ַוִּתְטָמ֣ ַח ִמְּפֵניֶכֽ ְמַׁשֵּל֖
ם ֶאת־ֻחֹּקַת֙י ְוֶאת־ִמְׁשָּפטַ֔  ם ַאֶּת֗ יָה: (כו) ּוְׁשַמְרֶּת֣ ֶרץ ֶאת־ֹיְׁשֶבֽ א ָהָא֖ יָה ַוָּתִק֥ ד ֲעֹוָנּ֖ה ָעֶל֑ א ַתֲעׂ֔שּו ָוֶאְפֹק֥ ֹ֣ י ְול
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ח ְוַהֵּג֖ר ַהּגָ֥  ֶאְזָר֔ ֶּלה ָהֽ ת ָהֵא֑ ל ַהּתֹוֵעֹב֖ ר ִמֹּכ֥ ֶרץ ֲאֶׁש֣ י־ָהָא֖ ל ָעׂ֥שּו ַאְנֵׁשֽ ת ָהֵא֔ י ֶאת־ָּכל־ַהּתֹוֵעֹב֣ ם: (כז) ִּכ֚ ר ְּבתֹוְכֶכֽ
ה ֶאת־ַהּ֖גֹו ר ָקָא֛ ּה ַּכֲאֶׁש֥ ם ֹאָת֑ ַּמֲאֶכ֖ ם ְּבַטֽ ֶר֙ץ ֶאְתֶכ֔ יא ָהָא֙ א־ָתִק֤ ֹֽ ֶרץ: (כח) ְול א ָהָאֽ ר ִלְפֵניֶכ֑ם ַוִּתְטָמ֖ י ֲאֶׁש֥

י ָּכל־ ם: (כט) ִּכ֚ ם: (ל) ִלְפֵניֶכֽ ֶרב ַעָּמֽ ת ִמֶּק֥ ֶּלה ְוִנְכְר֛תּו ַהְּנָפׁ֥שֹות ָהֹעֹׂש֖ ת ָהֵא֑ ל ַהּתֹוֵעֹב֖ ה ִמֹּכ֥ ר ַיֲעֶׂש֔ ֲאֶׁש֣
ַּטּמְ  א ִתֽ ֹ֥ ם ְול ר ַנֲעׂ֣שּו ִלְפֵניֶכ֔ י ֲעׂ֜שֹות ֵמֻחּ֤קֹות ַהּֽתֹוֵעֹב֙ת ֲאֶׁש֣ י ְלִבְלִּת֨ ם ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֗ י ה֥ ּוְׁשַמְרֶּת֣ ם ֲאִנ֖ ' ֖אּו ָּבֶה֑

ם: פ ֵהיֶכֽ  ֱא
  ב-ויקרא פרק יט, א .23

ים ּתִ  ם ְקֹדִׁש֣ ל ְוָאַמְרָּת֥ ֲאֵלֶה֖ ת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵא֛ ר ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ר: (ב) ַּדֵּב֞ ה ֵּלאֹמֽ ר ֖ה' ֶאל־ֹמֶׁש֥ י ָק֔דֹוׁש (א) ַוְיַדֵּב֥ ְה֑יּו ִּכ֣
ם: ֵהיֶכֽ י ֥ה' ֱא   ֲאִנ֖

  אדרת אליהו ויקרא פרק טו פסוק לא .24
 שהן טמאים שכינה עמהם:אף על פי 

  ו-בראשית פרק ט, ה .25
יׁש  ם ִמַּי֙ד ִא֣ ָאָד֗ ּנּו ּוִמַּי֣ד ָהֽ ׁש ִמַּי֥ד ָּכל־ַחָּי֖ה ֶאְדְרֶׁש֑ ֵתיֶכ֙ם ֶאְדֹר֔ ם ְלַנְפֹׁשֽ ׁש ֶאת־(ה) ְוַא֨ ֶאת־ִּדְמֶכ֤ יו ֶאְדֹר֖ ָאִח֔

ם ָּד֣מֹו יִ  ָאָד֖ ם ָּבֽ ָאָד֔ ם ָהֽ ֙ ַּד֣ ם: (ו) ֹׁשֵפ ָאָדֽ ם: ֶנֶ֥פׁש ָהֽ ה ֶאת־ָהָאָדֽ ים ָעָׂש֖ ִה֔ ֶלם ֱא י ְּבֶצ֣   ָּׁשֵפ֑ ִּכ֚
  רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כד .26

 אלהי כולכם, כשם שאני מיחד שמי עליכם כך אני מייחד שמי על הגרים: -(כב) אני ה' אלהיכם 
  אמת ליעקב בראשית פרק ט פסוק ו .27

  כי בצלם אלקים עשה את האדם.
התבונן נא במה שהוצרך הכתוב לתת טעם לאסור הריגת האדם, וכי לולא זה היה עולה על הדעת 
שכשם שהותרה הריגת בעל חי כמו כן נתיר הריגת אדם, וכי יש לך משפט פשוט כרציחה, ואף על 
פי כן לא סמכה התורה על הפשיטות שבדבר וביארה לנו את טעם האיסור. וטעם הדבר הוא משום 

ורה את חולשת שכל האדם, דאם נסמוך על השכל והמשפט בלבד אז אם מפני איזה צורך שהבינה הת
יצטרך להרוג בן אדם אז יעות הוא את המשפט וימצא גם לזה טעמים הגונים, ולכן הזהירה התורה 
שכל רציחה ממעטת את צלם אלקים ואסורה, ודו"ק מזה כי בלי יראת שמים אי אפשר לסמוך על 

  ם.שכלו הישר של האד
 
 
 


