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  ויקרא פרק כה 
  :ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו )יד(
  : ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּואֹת ִיְמָּכר ָלְך)טו(
  :ה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּואֹת הּוא מֵֹכר ָלְך ְלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרֶּב)טז(
  : ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם)יז(
  
ג  :ֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמהֹּוִים ֲא ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ֲאֶׁשר ִיְהיּו ָלְך ֵמֵאת ַה)מד(
גַם ִמְּבֵני ַהּתֹוָׁשִבים ַהג  :ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאֻחָּזהִָּרים ִעָּמֶכם ֵמֶהם ִּתְקנּו ּוִמִּמְׁשַּפְחָּתם ֲאֶׁשר ִעָּמֶכם ֲאֶׁשר הֹוִלידּו ְּבַאְרְצֶכם  ְו)מה(
  ס:  ְלעָֹלם ָּבֶהם ַּתֲעבֹדּו ּוְבַאֵחיֶכם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְּבָאִחיו לֹא ִתְרֶּדה בֹו ְּבָפֶרְךם ָלֶרֶׁשת ֲאֻחָּזהְוִהְתַנַחְלֶּתם אָֹתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכ )מו(
ג ַיד גֵּר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלגֵר ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ג  :ֵּר ְוִכי ַתִּׂשי)מז(
גְֻּאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיג  :ְָאֶלּנּו ַאֲחֵרי ִנְמַּכר )מח(
גְָאֶלּנּו אֹו ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיגְָאֶלּנּו אֹו ִהִּׂשיגָה ָידֹו ְוִנג  :ְָאל אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִי)מט(
  : ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָהָיה ֶּכֶסף ִמְמָּכרֹו ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ִּכיֵמי ָׂשִכיר ִיְהֶיה ִעּמֹוִמְּׁשַנת ִהָּמְכרֹו לֹוְוִחַּׁשב ִעם קֵֹנהּו  )נ(
ג  :ִמֶּכֶסף ִמְקָנתֹוְֻּאָּלתֹו  ִאם עֹוד ַרּבֹות ַּבָּׁשִנים ְלִפיֶהן ָיִׁשיב )נא(
ג  :ְֻּאָּלתֹוִפי ָׁשָניו ָיִׁשיב ֶאת  ְוִאם ְמַעט ִנְׁשַאר ַּבָּׁשִנים ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוִחַּׁשב לֹו ְּכ)נב(

ג  : ִּכְׂשִכיר ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ִיְהֶיה ִעּמֹו לֹא ִיְרֶּדּנּו ְּבֶפֶרְך ְלֵעיֶניָך) נ(
ג  :ֵָּאל ְּבֵאֶּלה ְוָיָצא ִּבְׁשַנת ַהּיֵֹבל הּוא ּוָבָניו ִעּמֹו ְוִאם לֹא ִי)נד(
  :ם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵה)נה(

  
  ויקרא פרק כז

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  :ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְּבֶעְרְּכָך ְנָפׁשֹת ַליקָֹוק ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם )ב(

(ג  :ָך ַהָּזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרְּכ)
  : ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ְׁשלִֹׁשים ָׁשֶקל)ד(
  :ה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ֶעְׂשִרים ְׁשָקִלים ְוַלְּנֵקָבה ֲעֶׂשֶרת ְׁשָקִלים ְוִאם ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוָהָי)ה(
  : ְוִאם ִמֶּבן חֶֹדׁש ְוַעד ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ָּכֶסף ְוַלְּנֵקָבה ֶעְרְּכָך ְׁשלֶֹׁשת ְׁשָקִלים ָּכֶסף)ו(
  :ָׁשָנה ָוַמְעָלה ִאם ָזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ָׁשֶקל ְוַלְּנֵקָבה ֲעָׂשָרה ְׁשָקִלים ְוִאם ִמֶּבן ִׁשִּׁשים )ז(

ג ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶּכָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשי)ח(  ס:  ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן
  : ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליקָֹוק ִיְהֶיה ּקֶֹדׁשְוִאם ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליקָֹוק )ט(
  :ְהֶיה ּקֶֹדׁשְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִי ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב )י(
  :ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר לֹא ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליקָֹוק ְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה )יא(
  : ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהן ֵּכן ִיְהֶיהְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה )יב(

ג ְוִאם ) ג  :ֶלָּנה ְוָיַסף ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכָךְָאי( ָּאֹל ִיג
  : ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו קֶֹדׁש ַליקָֹוק ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֵּכן ָיקּום)יד(
ג  :ֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָהָיה לֹוְַאל ֶאת ֵּביתֹו ְוָיַסף ֲחִמיִׁשית ֶּכ ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִי)טו(
  : ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ַליקָֹוק ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע חֶֹמר ְׂשעִֹרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף)טז(
  : ִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום)יז(
ג  :ְַרע ֵמֶעְרֶּכָך ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹת ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוִנ ְוִאם)יח(
ג  :ֹוְַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ַהַּמְקִּדיׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו ְוָקם ל ְוִאם )יט( ָּאֹל ִיג
גְַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא ִיג  :ֵָּאל עֹוד ְוִאם לֹא ִי)כ(
  : ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש ַליקָֹוק ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו)כא(
  :ה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַליקָֹוק ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר לֹא ִמְּׂשֵד)כב(

ג  : ְוִחַּׁשב לֹו ַהּכֵֹהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכָך ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַליקָֹוק) כ(
  :ָאֶרץ ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב ַהָּׂשֶדה ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָה)כד(

ג ֶעְׂשִרים ְוָכל ֶעְרְּכָך ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש )כה(  ס: ֵָּרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל
  :ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליקָֹוק ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליקָֹוק הּוא )כו(
ג  :ֵָּאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָךְוִאם לֹא ִיִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכָך ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו  ְו)כז(
ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ֵָּאל ָּכג ַאְך ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליקָֹוק ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא ִי)כח(

  : ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת)כט(  :ַליקָֹוק
  : ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליקָֹוק הּוא קֶֹדׁש ַליקָֹוק)ל(
ג  :תֹו יֵֹסף ָעָליוְַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשי ְוִאם )לא( ָּאֹל ִיג
  : ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליקָֹוקַיֲעבֹר ַּתַחת ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן ּכֹל ֲאֶׁשר )לב(

ג לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִי) ג  :לֵָּאל(
  : ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני)לד(

  
  1 
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  ויקרא פרק כב
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יז(
ֵּר ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל גֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמ)יח(

  :ִנְדֵריֶהם ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ְלעָֹלה
  : ִלְרצְֹנֶכם ָּתִמים ָזָכר ַּבָּבָקר ַּבְּכָׂשִבים ּוָבִעִּזים)יט(
  : לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו ִּכי)כ(
  : ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִריב ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליקָֹוק ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ִלְנָדָבה ַּבָּבָקר אֹו ַבּצֹאן ָּתִמים ִיְהֶיה ְלָרצֹון ָּכל מּום לֹא ִיְהֶיה ּבֹו)כא(
ג  :ת לֹא ַתְקִריבּו ֵאֶּלה ַליקָֹוק ְוִאֶּׁשה לֹא ִתְּתנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ַליקָֹוקָָרב אֹו ַיֶּלֶפַעֶּוֶרת אֹו ָׁשבּור אֹו ָחרּוץ אֹו ַיֶּבֶלת אֹו  )כב(

ג  : ְוׁשֹור ָוֶׂשה ָׂשרּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה ַּתֲעֶׂשה אֹתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצה) כ(
  :א ַתֲעׂשּו ּוָמעּוְך ְוָכתּות ְוָנתּוק ְוָכרּות לֹא ַתְקִריבּו ַליקָֹוק ּוְבַאְרְצֶכם לֹ)כד(
  פ:  ּוִמַּיד ֶּבן ֵנָכר לֹא ַתְקִריבּו ֶאת ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ֵאֶּלה ִּכי ָמְׁשָחָתם ָּבֶהם מּום ָּבם לֹא ֵיָרצּו ָלֶכם)כה(
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)כו(
  : ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליקָֹוקַחתַּתִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז  )כז(
  : ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה אֹתֹו ְוֶאת ְּבנֹו לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום ֶאָחד)כח(
  : ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ּתֹוָדה ַליקָֹוק ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבחּו)כט(
  :ִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ֲאִני ְיקָֹוק ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל לֹא תֹו)ל(
  : ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק)לא(
  : ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיקָֹוק ְמַקִּדְׁשֶכם)לב(

ג  פ: ִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיקָֹוק ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַר) ל(
  

  דברים פרק יב 
  :ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ְׁשָעֶריָך ְּכִבְרַּכת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ָבָׂשר ְוָאַכְלָּת ִּתְזַּבח ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך  ַרק)טו(
  :ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים ַעל ָהָאֶרץ  ַרק ַהָּדם לֹא תֹאֵכלּו)טז(
 
ג  :ְּבּוְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִּכי ַיְרִחיב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת )כ(
ְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיקָֹוק ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת  ִּכי ִי)כא(

  :ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשָך
  : ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו יֹאְכֶלּנּות ָהַאָּילֶאת ַהְּצִבי ְוֶא ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל  ַאְך)כב(

ג  : ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר) כ(
  : לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים)כד(
  :ּו ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק לֹא ּתֹאְכֶלּנ)כה(
  :ַרק ָקָדֶׁשיָך ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְלָך ּוְנָדֶריָך ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק )כו(
  :קָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיָּׁשֵפְך ַעל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוַהָּבָׂשר ּתֹאֵכל ְוָעִׂשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְי)כז(
ָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק  ְׁשמֹר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּי)כח(

  ס: ֱאלֶֹהיָך
   

  דברים פרק טו 
ג  :ֹז ְּבכֹור צֹאֶנָך ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָת)יט(
  :ָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ַאָּתה ּוֵביֶתָך ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁש)כ(
  :ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך )כא(
  :ַּכְּצִבי ְוָכַאָּילּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו  ִּבְׁשָעֶריָך )כב(

ג  פ:  ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִיםַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ) כ(
  

  דברים פרק יז 
  ס:  ּכֹל ָּדָבר ָרע ִּכי תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך הּואלֹא ִתְזַּבח ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום )א(

 
ויקרא פרק ג   

  : ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ְיקָֹוקִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבהְוִאם ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ִאם ִמן ַהָּבָקר הּוא ַמְקִריב  )א(
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