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  י פסוק ל פרק שמות
 ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאֲהֹרן ְוִכֶּפר
  : 'הלַ  הּוא
  , חטאות שתי ולא, לך אמרתי אחת חטאת: סבר מאיר רבי
 . חטויין שני ולא, לך אמרתי אחד חטוי: סברי שמעון ורבי אלעזר רבי
 

  כט פסוק יד פרק ויקרא
  :'ה ִלְפֵני ָעָליו ְלַכֵּפר ַהִּמַּטֵהר ֹראׁש ַעל ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַּכף ַעל ֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן ִמן ְוַהּנֹוָתר
  יז פסוק יד פרק ויקרא
 ַרְגלוֹ  ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ָידוֹ  ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ַהִּמַּטֵהר ֹאֶזן ְּתנּו ַעל ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַּכּפוֹ  ַעל ֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן ּוִמֶּיֶתר
  ָהָאָׁשם ַּדם ַעל ַהְיָמִנית
  יב פסוק יד פרק ויקרא
  :ְיֹקָוק ִלְפֵני ְּתנּוָפה ֹאָתם ְוֵהִניף ַהָּׁשֶמן ג ְוֶאת ְלָאָׁשם ֹאתוֹ  ְוִהְקִריב ָהֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח


