
Leviticus 16:12-16:17 Sh'lishi - Third

Parashat Achrei Mot: Weekday

לו ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח

מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה

והביא מבית לפרכת ונתן את הקטרת על האש

לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר

על העדות ולא ימות ולקח מדם הפר והזה

באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת

יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו ושחט את

שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל

מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם

הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת וכפר

על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל

ַח֙ ל ַהִּמְזֵּב֙ ׁש ֵמַע֤ ֲחֵלי־ֵא֞ ה ַּגֽ ַּמְחָּת֠ א־ַה֠ ח ְמֹלֽ ְוָל ַק֣ ֽלֹו׃ 12:

ה ים ַּדָּק֑ ֶרת ַסִּמ֖ יו ְקֹט֥ א ׇחְפָנ֔ ה ּוְמֹל֣ ִמִּלְפֵנ֣י ְיֹהָו֔

ׁש ֶרת ַעל־ָהֵא֖ ת־ַהְּקֹט֛ ן ֶאֽ ְוָנַת֧ ֶכת׃ 13: ית ַלָּפֹרֽ יא ִמֵּב֥ ְוֵהִב֖

ר ֶרת ֲאֶׁש֥ ֶרת ֶאת־ַהַּכֹּפ֛  ן ַהְּקֹט֗ ה ׀ ֲעַנ֣ ה ְוִכָּס֣ ֑ ִלְפֵנ֣י ְיֹהוָ

ה ר ְוִהָּז֧ ם ַהָּפ֔ ְוָלַק֙ח ִמַּד֣ א ָיֽמּות׃ 14: ַעל־ָהֵע֖דּות ְוֹל֥

ֶרת ְדָמה ְוִלְפֵנ֣י ַהַּכֹּפ֗ ֶרת ֵק֑ י ַהַּכֹּפ֖ ְבֶאְצָּב֛עֹו ַעל־ְּפֵנ֥

ט ֶאת־ ְוָׁשַח֞ ם ְּבֶאְצָּבֽעֹו׃ 15: ים ִמן־ַהָּד֖ ַבע־ְּפָעִמ֛ ה ֶׁשֽ ַיֶּז֧

ם ְוֵהִבי֙א ֶאת־ָּד֔מֹו ֶאל־ ר ָלָע֔ ַחָּטא֙ת ֲאֶׁש֣ יר ַהֽ ְׂשִע֤

ם ר ָעָׂש֙ה ְלַד֣ ה ֶאת־ָּד֗מֹו ַּכֲאֶׁש֤ ֶכת ְוָעָׂש֣ ית ַלָּפֹר֑ ִמֵּב֖

ר ְוִכֶּפ֣ ֶרת׃ 16: י ַהַּכֹּפֽ ֶרת ְוִלְפֵנ֥ ה ֹא֛תֹו ַעל־ַהַּכֹּפ֖ ר ְוִהָּז֥ ַהָּפ֔

ם ְלׇכל־ ל ּוִמִּפְׁשֵעיֶה֖ ֶדׁש ִמֻּטְמֹא֙ת ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ַעל־ַהֹּק֗
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חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם

בתוך טמאתם וכל אדם לא יהיה באהל מועד

בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד

אל המזבחויצאביתו ובעד כל קהל ישראל  

ם ן ִאָּת֔ ד ַהֹּׁשֵכ֣ ֶהל מֹוֵע֔ ן ַיֲעֶׂש֙ה ְלֹא֣ ם ְוֵכ֤ ַחֹּטאָת֑

ד ֶהל מֹוֵע֗ ם ֹלא־ִיְהֶי֣ה ׀ ְּבֹא֣ ְוׇכל־ָאָד֞ ם׃ 17: ְּב֖תֹו� ֻטְמֹאָתֽ

ד ר ַּבֲעדֹ֙ו ּוְבַע֣ ֶדׁש ַעד־ֵצא֑תֹו ְוִכֶּפ֤ ר ַּבֹּק֖ ְּבֹב֛אֹו ְלַכֵּפ֥

ל׃   ל ִיְׂשָרֵאֽ ד ׇּכל־ְקַה֥ אֵּבי֔תֹו ּוְבַע֖ ַחְוָיָצ֗ ֶאל־ַהִּמְזֵּב֛ C
opyright 
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