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             חטאתקרבן  ד  פרק ויקרארשת פ
ר א ר ב  .ֹמֶשה לֵּאֹמר-, ֶאל'ה ַוְיַדבֵּ ל, לֵּאֹמר-ֶאל ַדבֵּ ִבְשָגָגה ִמֹכל  ֶתֱחָטא-ִכיֶנֶפש -ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ָנה.'ה ֹתִמְצו הֵּ ַאַחת מֵּ ָעֶשיָנה; ְוָעָשה, מֵּ ן ַהָמִשיחַ  ִאם ג  , ֲאֶשר ֹלא תֵּ ְלַאְשַמת , ֶיֱחָטא ַהֹכהֵּ

ִביא ד  .ְלַחָטאת-'ַלהָבָקר ָתִמים, -ַפר ֶבן ָחָטאֲאֶשר  ַחָטאתוֹ ַעל  ְוִהְקִריב  :ָהָעם ַהָפר, -ֶאת ְוהֵּ

ד ֹאֶהלֶפַתח -ֶאל                .'ַהָפר ִלְפנֵּי ה-ֶאת ְוָשַחטֹראש ַהָפר, -ָידֹו ַעל-ֶאת ְוָסַמְך; 'ִלְפנֵּי ה-מֹועֵּ

ן ַהָמִשיַח,  ְוָלַקח ה ִביאַהָפר;  ִמַדםַהֹכהֵּ ד-ֹאתֹו, ֶאל ְוהֵּ ן ְוָטַבל ו  .ֹאֶהל מֹועֵּ ֶאְצָבעֹו, -ֶאת ַהֹכהֵּ

ַבָדם; 
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י, ָפֹרֶכת ַהֹקֶדש-ֶאת 'הַהָדם ֶשַבע ְפָעִמים ִלְפנֵּי -ִמן ְוִהָזה ן  ְוָנַתן ז .ְפנֵּ ַהָדם -ִמןַהֹכהֵּ

ת ָכל ְבֹאֶהל, ֲאֶשר, 'ַקְרנֹות ִמְזַבח ְקֹטֶרת ַהַסִמים, ִלְפנֵּי ה-ַעל ד; ְואֵּ -ֶאל ִיְשֹפְךַדם ַהָפר, -מֹועֵּ

ד.-ֲאֶשרְיסֹוד ִמְזַבח ָהֹעָלה,  ֶלב ַפר -ָכל-ְוֶאת ח  ֶפַתח, ֹאֶהל מֹועֵּ -ֶאת ִמֶמנּו ָיִרים, ַהַחָטאתחֵּ

ֶלב, ַהְמַכֶסה ַעל ת -ַהחֵּ ֶלב, ֲאֶשר ַעל-ָכלַהֶקֶרב, ְואֵּ ת ט  .ַהֶקֶרב-ַהחֵּ י ְואֵּ -, ְוֶאתַהְכָלֹית, ְשתֵּ

יֶהן, ֲאֶשר ַעל ֶלב ֲאֶשר ֲעלֵּ ד, ַעל-ַהֹיֶתֶרת, ַעל-ְוֶאתַהְכָסִלים; -ַהחֵּ                 ַהְכָליֹות, ְיִסיֶרָנה.-ַהָכבֵּ

ן, ַעל, ִמְזַבח ָהֹעָלהְוִהְקִטיָרםֶזַבח ַהְּׁשָלִמים; יּוַרם, ִמּׁשֹור  ַכֲאֶשר י עֹור ַהָפר -ְוֶאת יא  ., ַהֹכהֵּ

 ַלַמֲחֶנהִמחּוץ -ֶאל ַהָפר-ָכל-ֶאת ְוהֹוִציא יב .ּוִפְרשוֹ ְכָרָעיו; ְוִקְרבֹו, -ֹראשֹו ְוַעל-ְבָשרֹו, ַעל-ָכל-ְוֶאת

ִצים -ֹאתֹו ַעל ְוָשַרףֶשֶפְך ַהֶדֶשן -ָמקֹום ָטהֹור ֶאל-ֶאל שעֵּ ףֶשֶפְך ַהֶדֶשן -; ַעלָבאֵּ    .ִיָשרֵּ

ל,-ָכל ְוִאם יג י  ֲעַדת ִיְשָראֵּ ינֵּ עֵּ , ֲאֶשר 'ֹת הִמְצו-; ְוָעשּו ַאַחת ִמָכלַהָקָהלִיְשּגּו, ְוֶנְעַלם ָדָבר, מֵּ

ָעֶשיָנה-ֹלא מּו-תֵּ ָבָקר, -ַהָקָהל ַפר ֶבןְוִהְקִריבּו -, ָעֶליהָ ָחְטאּו ֲאֶשר, ַהַחָטאת, ְונֹוְדָעה יד  .ְוָאשֵּ

ִביאּוְלַחָטאת,  י ֹאֶהל מוֹ  ְוהֵּ ד.ֹאתֹו, ִלְפנֵּ י ְוָסְמכּו טו  עֵּ ָדה ֶאת ִזְקנֵּ יֶהם, ַעל-ָהעֵּ  ֹראש ַהָפר-ְידֵּ

ִביא טז .'ַהָפר, ִלְפנֵּי ה-ֶאת; ְוָשַחט 'ִלְפנֵּי ה ן  ְוהֵּ ד.-ִמַדם ַהָפר, ֶאל, ַהָמִשיחַ ַהֹכהֵּ           ֹאֶהל, מֹועֵּ

ן ְוָטַבל יז ת  'ַהָדם; ְוִהָזה ֶשַבע ְפָעִמים ִלְפנֵּי ה-ֶאְצָבעֹו ִמן ַהֹכהֵּ ן -ּוִמן יח ת.כֶ ַהָפרֹ  ְפנֵּיאֵּ ַהָדם ִיתֵּ

חַ ַקְרֹנת -ַעל ת ָכל', ֲאֶשר ִלְפנֵּי הַהִמְזבֵּ ד; ְואֵּ ְיסֹוד ִמְזַבח -ֶאל ִיְשֹפְךַהָדם -, ֲאֶשר, ְבֹאֶהל מֹועֵּ

ד-ָהֹעָלה, ֲאֶשר ת יט .ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ ָחהֶחְלבֹו ָיִרים ִמֶמנּו; ְוִהְקִטיר -ָכל ְואֵּ -ַלָפר ְוָעָשה כ .ַהִמְזבֵּ

ן ַיֲעֶשה ַהַחָטאתַכֲאֶשר ָעָשה ְלַפר  ֶהם לֹו; ְוִכֶפר-כֵּ ן ֲעלֵּ ַהָפר -ֶאת ְוהֹוִציא כא  ְוִנְסַלח ָלֶהם ַהֹכהֵּ

ת ַהָפר ָהִראשֹון: ָשַרףַכֲאֶשר  ֹאתוֹ  ְוָשַרףִמחּוץ ַלַמֲחֶנה -ֶאל    ַחַטאת ַהָקָהל הּוא.  אֵּ

ָעֶשיָנה, ִבְשָגָגה-ֲאֶשר ֹלא ֹלָהיו-אֱ  ’ֹת הִמְצו-; ְוָעָשה ַאַחת ִמָכלָנִשיא, ֶיֱחָטא ֲאֶשר כב -תֵּ

ם ָליו -אוֹ  כג  .ְוָאשֵּ ִביא -ָבּה ָחָטא, ֲאֶשר ַחָטאתוֹ הֹוַדע אֵּ ָזָכר  ְשִעיר ִעִזים,ָקְרָבנֹו -ֶאתְוהֵּ

; 'ָהֹעָלה, ִלְפנֵּי ה-ֶאתִיְשַחט -ַהָשִעיר, ְוָשַחט ֹאתֹו ִבְמקֹום ֲאֶשרֹראש -ָידֹו, ַעל ְוָסַמְך כד  ָתִמים.

ן ְוָלַקח כה  .ַחָטאת, הּוא -ְוֶאתַקְרֹנת ִמְזַבח ָהֹעָלה; -ִמַדם ַהַחָטאת, ְבֶאְצָבעֹו, ְוָנַתן, ַעל ַהֹכהֵּ

ֶלבֶחְלבֹו יַ -ָכל-ְוֶאת כו  ְיסֹוד ִמְזַבח ָהֹעָלה.-ָדמֹו ִיְשֹפְך, ֶאל ָחה, ְכחֵּ ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים;  ְקִטיר ַהִמְזבֵּ

ן ָעָליו ְוִכֶפר ַחָטאתוֹ  ַהֹכהֵּ    לֹו. ְוִנְסַלח, מֵּ

ַעם ָהָאֶרץ: ֶנֶפש-ְוִאם כז -, ֲאֶשר ֹלא'ֹת הַאַחת ִמִמְצו ַבֲעשָֹתּה  ַאַחת ֶתֱחָטא ִבְשָגָגה, מֵּ

ָעֶשיָנה ם-תֵּ ָליו,  אוֹ  כח  .ְוָאשֵּ ִביא -ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטאהֹוַדע אֵּ ְשִעיַרת ִעִזים, ְתִמיָמה  ָקְרָבנוֹ ְוהֵּ

ָבה, ַעל , ַהַחָטאת-ֶאת, ְוָשַחט; ַהַחָטאתֹראש  ָידֹו, ַעל,-, ֶאתְוָסַמְך כט  .ָחָטאַחָטאתֹו, ֲאֶשר -ְנקֵּ

ן  ְוָלַקח ל  ִבְמקֹום, ָהֹעָלה. ָדָמּה -ָכל-ְוֶאתַקְרֹנת ִמְזַבח ָהֹעָלה; -, ְבֶאְצָבעֹו, ְוָנַתן, ַעלִמָדָמּהַהֹכהֵּ

ַח.ְיסוֹ -ִיְשֹפְך, ֶאל ַעל -ָכל-ְוֶאת לא ד ַהִמְזבֵּ ֶלב מֵּ , ַהְּׁשָלִמים ֶזַבחֶחְלָבּה ָיִסיר, ַכֲאֶשר הּוַסר חֵּ

ָחה,  ן ַהִמְזבֵּ יַח ִניֹחַח ַלהְוִהְקִטיר ַהֹכהֵּ ן ָעָליו ְוִכֶפר; 'ְלרֵּ  לֹו. ְוִנְסַלח ַהֹכהֵּ

ָבה נְ -ְלַחָטאתָיִביא ָקְרָבנֹו,  ֶכֶבש-ְוִאם לב ָידֹו, ַעל, ֹראש -, ֶאתְוָסַמְך לג .ְיִביֶאָנהְתִמיָמה, קֵּ

ן  ְוָלַקח לד ָהֹעָלה.-ֶאת ִיְשַחט, ִבְמקֹום, ֲאֶשר ְלַחָטאתֹאָתּה,  ְוָשַחט; ַהַחָטאת  ִמַדםַהֹכהֵּ

חַ ְיסֹוד -ִיְשֹפְך, ֶאל ָדָמּה-ָכל-; ְוֶאתָהֹעָלהַקְרֹנת ִמְזַבח -, ַעלְוָנַתן, ְבֶאְצָבעֹו, ַהַחָטאת      .ַהִמְזבֵּ

ֶלב יּוַסרֶחְלָבּה ָיִסיר, ַכֲאֶשר -ָכל-ְוֶאת לה ן ֹאָתם ִמֶזַבח ַהְּׁשָלִמיםַהֶכֶשב -חֵּ , ְוִהְקִטיר ַהֹכהֵּ

ָחה י הַהִמְזבֵּ ן ָעָליו ְוִכֶפר; ', ַעל ִאּׁשֵּ   לֹו. ְוִנְסַלח, ָחָטא-ֲאֶשר ַחָטאתוֹ -ַעל ַהֹכהֵּ

 
 

  הפרק מבנה המשך :ג עמוד 
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  חדש דבור
בפרק הזה מאז פ' א, כי 

 שא חדש נונידון 
חובה. עד כאן   תקורבנו
 קרבנות נדבה.דנו ב

 

פתיחת העניין.   - ִכי
פירוט. פס' לב  - ִאם

פירוט.  פירוט של ְוִאם
כך בכל התורה כגון 

 פרשת משפטים.

חטאת גם מלשון שם 
ט( -חיטוי )יש דגש ב

ולכן קרבן זה 
מתאים ליולדת, נזיר 
ומצורע, ואין הכרח 
 לחפש אצלם חטא.

כל מקום שהתורה 
, אינה שריפהמכנה 

לא ע"י ועל המזבח 
ה'. בסנה, בהר סיני 

בני אהרון בחטאם, ו
. אכילהכולם לשון 

במזבח תמיד לשון 
אכילה או הקרבה או 

הקטרה  כי היא 
 של אש ה'. אכילה

מדובר  כאן  -אבן עזרא
תעשה אבל   לאמצוות ב

כו   -בבמדבר טו,כב
 מדבר על מצוות עשה.

היחידי שכתוב כך, 
אולי לומר שנחשב 
למעין נדבה, שגם 

נרצה  -החוטא שקרב
 עוונו.

 הפעולהבמניין 
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השביעית 
  נזכרת  ְוִהָזה מן הדם

ַבע ְפָעִמים  .שֶׁ



Parashat Vayikra 

 

The language used by the Torah is very precise, even in technical “boring” sections 

like the one that describes the sin-offering service. 

 

Before examining the pesukim, here are some question to think about (answers will 

be clear once you examine the color coded page): 

 

1. Why are chapters 2 & 3, which appear to be new topics, not introduced with 

the usual “and God spoke to Moshe, saying”? 

2. How many actions are required after the commandment to bring the sacrifice 

is given? 

3. The word “to burn” is not found very often in the Torah, yet it appears four 

times in our chapter. When is the word “burned” used and when is the word 

“eaten”? E.g., Were Korah’s companions “burned” or were they “eaten”? 

Were Nadav and Avihu “burned” or were they “eaten”?  

4. Our chapter discusses the sins of four different classes of people. Whose 

sacrifice is described as being  “sweet savour unto the LORD”? The High 

Priest? The King? The ordinary person? Why is this so? 

 

There are many other “technical details” in this chapter, each of which has great 

significance. 

 


