בס"ד
ויקרא פרק כה
אָחיו:
ית ָך אַל תּוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ִ
ֲמ ֶ
ית ָך אוֹ ָקנֹה ִמיַּד ע ִ
ֲמ ֶ
וְכי ִת ְמ ְכּרוּ ִמ ְמ ָכּר ַלע ִ
)יד( ִ
ית ָך ְבּ ִמ ְס ַפּר ְשׁנֵי ְתבוּאֹת יִ ְמ ָכּר ָל ְך:
ֲמ ֶ
יּוֹבל ִתּ ְקנֶה ֵמ ֵאת ע ִ
אַחר ַה ֵ
)טו( ְבּ ִמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים ַ
וּל ִפי ְמעֹט ַה ָשּׁנִ ים ַתּ ְמ ִעיט ִמ ְקנָתוֹ ִכּי ִמ ְס ַפּר ְתּבוּאֹת הוּא מ ֵֹכר ָל ְך:
)טז( ְל ִפי רֹב ַה ָשּׁנִ ים ַתּ ְר ֶבּה ִמ ְקנָתוֹ ְ
יכם:
יך ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
ֲמיתוֹ וְ י ֵ
)יז( וְ לֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ע ִ

פסוקים לפרק ב בכורות

אָמה:
יכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ ֶע ֶבד וְ ָ
ַא ָמ ְת ָך ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ָל ְך ֵמ ֵאת ַה ג ּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
)מד( וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וְהיוּ ָל ֶכם ַל ֲא ֻחזָּה:
אַר ְצ ֶכם ָ
הוֹלידוּ ְבּ ְ
וּמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ֲא ֶשׁר ִע ָמּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִ
תּוֹשׁ ִבים ַה ג ּ ִָרים ִע ָמּ ֶכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ ִ
)מה( וְ גַם ִמ ְבּנֵי ַה ָ
אָחיו לֹא ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶר ְך :ס
יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְבּ ִ
אַח ֶ
וּב ֵ
יכם ָל ֶר ֶשׁת ֲא ֻחזָּה ְלע ָֹלם ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ ְ
אַח ֵר ֶ
ֵיכם ֲ
ַח ְל ֶתּם א ָֹתם ִל ְבנ ֶ
וְה ְתנ ַ
)מו( ִ
תּוֹשׁב ִע ָמּ ְך אוֹ ְל ֵע ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר:
יך ִעמּוֹ וְ נִ ְמ ַכּר ְל גֵר ָ
אָח ָ
וּמ ְך ִ
תוֹשׁב ִע ָמּ ְך ָ
)מז( וְ ִכי ַת ִשּׂי ג יַד גֵּר וְ ָ
ְאָלנּוּ:
ְא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו יִ ג ֶ
אַח ֵרי נִ ְמ ַכּר ג ּ ֻ
)מח( ֲ
גְאָלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ נִ ג ְאָל:
גְאָלנּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ יִ ֶ
)מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ ֶבן דֹּדוֹ יִ ֶ
ימי ָשׂ ִכיר יִ ְהיֶה ִעמּוֹ:
)נ( וְ ִח ַשּׁב ִעם קֹנֵהוּ ִמ ְשּׁנַת ִה ָמּ ְכרוֹ לוֹ ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ ָהיָה ֶכּ ֶסף ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּ ִמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים ִכּ ֵ
ְא ָלּתוֹ ִמ ֶכּ ֶסף ִמ ְקנָתוֹ:
ָשׁיב ג ּ ֻ
יהן י ִ
)נא( ִאם עוֹד ַרבּוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים ְל ִפ ֶ
)נב( וְ ִאם ְמ ַעט נִ ְשׁאַר ַבּ ָשּׁנִ ים ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ ִח ַשּׁב לוֹ ְכּ ִפי ָשׁנָיו י ִ
ְא ָלּתוֹ:
ָשׁיב ֶאת ג ּ ֻ
ֶיך:
)נ ג ( ִכּ ְשׂ ִכיר ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה יִ ְהיֶה ִעמּוֹ לֹא יִ ְר ֶדּנּוּ ְבּ ֶפ ֶר ְך ְל ֵעינ ָ
וּבנָיו ִעמּוֹ:
ָצא ִבּ ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל הוּא ָ
ָאל ְבּ ֵא ֶלּה וְ י ָ
)נד( וְ ִאם לֹא יִ ג ּ ֵ
יכם:
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אתי ָ
הוֹצ ִ
ֲב ַדי ֵהם ֲא ֶשׁר ֵ
ֲב ִדים ע ָ
)נה( ִכּי ִלי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
ויקרא פרק כז
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֶדר ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְנ ָפשֹׁת ַליקֹוָק:
ַפ ִלא נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִכּי י ְ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ָכר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ַעד ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
)ג ( וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
)ד( וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ִֹשׁים ָשׁ ֶקל:
ֲשׂ ֶרת ְשׁ ָק ִלים:
ָכר ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים וְ ַלנְּ ֵק ָבה ע ֶ
)ה( וְ ִאם ִמ ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ַעד ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ָה ָיה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ָכר ֲח ִמ ָשּׁה ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף וְ ַלנְּ ֵק ָבה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ֶֹשׁת ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף:
)ו( וְ ִאם ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ וְ ַעד ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ֲשׂ ָרה ְשׁ ָק ִלים:
ָכר וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ָשׁ ֶקל וְ ַלנְּ ֵק ָבה ע ָ
ָמ ְע ָלה ִאם ז ָ
)ז( וְ ִאם ִמ ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ו ַ
יכנּוּ ַהכּ ֵֹהן :ס
ֲר ֶ
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ִפּי ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂי ג יַד ַהנּ ֵֹדר ַיע ִ
ֱר ְ
ֱמידוֹ ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן וְ ֶהע ִ
)ח( וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך וְ ֶהע ִ
ַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק כֹּל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ ַליקֹוָק יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
)ט( וְ ִאם ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר י ְ
מוּרתוֹ ִי ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
וּת ָ
וְהיָה הוּא ְ
ָמיר ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְב ֵה ָמה ָ
ָמיר אֹתוֹ טוֹב ְבּ ָרע אוֹ ַרע ְבּטוֹב וְ ִאם ָה ֵמר י ִ
יפנּוּ וְ לֹא י ִ
ַח ִל ֶ
)י( לֹא י ֲ
ֱמיד ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן:
וְהע ִ
ַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ֶ
)יא( וְ ִאם ָכּל ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
וּבין ָרע ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יִ ְהיֶה:
יך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתהּ ֵבּין טוֹב ֵ
ֱר ְ
וְהע ִ
)יב( ֶ
ישׁתוֹ ַעל ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִ
)י ג ( וְ ִאם גָּאֹל יִ ג ְאָ ֶלנָּה וְ י ַ
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יָקוּם:
ֲר ְ
וּבין ָרע ַכּ ֲא ֶשׁר ַיע ִ
ֱריכוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵבּין טוֹב ֵ
ַק ִדּשׁ ֶאת ֵבּיתוֹ ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק וְ ֶהע ִ
)יד( וְ ִאישׁ ִכּי י ְ
ישׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָהיָה לוֹ:
ָסף ֲח ִמ ִ
)טו( וְ ִאם ַה ַמּ ְק ִדּישׁ יִ ג ְאַל ֶאת ֵבּיתוֹ וְ י ַ
ֶרע ח ֶֹמר ְשׂע ִֹרים ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ָכּ ֶסף:
ַרעוֹ ז ַ
ַק ִדּישׁ ִאישׁ ַליקֹוָק וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְל ִפי ז ְ
)טז( וְ ִאם ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ י ְ
ַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך יָקוּם:
)יז( ִאם ִמ ְשּׁנַת ַהיּ ֵֹבל י ְ
נּוֹתרֹת ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ נִ ג ְַרע ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ וְ ִח ַשּׁב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל ִפּי ַה ָשּׁנִ ים ַה ָ
אַחר ַהיּ ֵֹבל י ְ
)יח( וְ ִאם ַ
ָסף ֲח ִמ ִשׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָקם לוֹ:
)יט( וְ ִאם גָּאֹל יִ ג ְאַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ַה ַמּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ וְ י ַ
ָאל עוֹד:
אַחר לֹא יִ ג ּ ֵ
)כ( וְ ִאם לֹא יִ גְאַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִאם ָמ ַכר ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ְל ִאישׁ ֵ
)כא( וְ ָהיָה ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֵצאתוֹ ַביּ ֵֹבל ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק ִכּ ְשׂ ֵדה ַה ֵח ֶרם ַלכּ ֵֹהן ִתּ ְהיֶה ֲא ֻחזָּתוֹ:
ַק ִדּישׁ ַליקֹוָק:
)כב( וְ ִאם ֶאת ְשׂ ֵדה ִמ ְקנָתוֹ ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ י ְ
ָתן ֶאת ָה ֶע ְר ְכּ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
)כ ג ( וְ ִח ַשּׁב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ִמ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְכּ ָך ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ נ ַ
אָרץ:
יּוֹבל יָשׁוּב ַה ָשּׂ ֶדה ַל ֲא ֶשׁר ָקנָהוּ ֵמ ִאתּוֹ ַל ֲא ֶשׁר לוֹ ֲא ֻחזַּת ָה ֶ
)כד( ִבּ ְשׁנַת ַה ֵ
וְכל ֶע ְר ְכּ ָך ִי ְהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ֶע ְשׂ ִרים ג ּ ֵָרה יִ ְהיֶה ַה ָשּׁ ֶקל :ס
)כה( ָ
ַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹתוֹ ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה ַליקֹוָק הוּא:
ֻכּר ַליקֹוָק ִבּ ְב ֵה ָמה לֹא י ְ
אַך ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ְיב ַ
)כו( ְ
ָאל ִוְנ ְמ ַכּר ְבּ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִשׁתוֹ ָע ָליו וְ ִאם לֹא ִי ג ּ ֵ
וּפ ָדה ְב ֶע ְר ֶכּ ָך וְ י ַ
)כז( וְ ִאם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה ָ
ָאל ָכּל ֵח ֶרם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא
וּמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ לֹא יִ ָמּ ֵכר וְ לֹא יִ ג ּ ֵ
וּב ֵה ָמה ִ
אָדם ְ
ַח ִרם ִאישׁ ַליקֹוָק ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ֵמ ָ
אַך ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֲ
)כח( ְ
יוּמת:
אָדם לֹא יִ ָפּ ֶדה מוֹת ָ
ָח ַרם ִמן ָה ָ
ַליקֹוָק) :כט( ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֳ
אָרץ ִמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ַליקֹוָק הוּא ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֶרע ָה ֶ
אָרץ ִמזּ ַ
)ל( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָה ֶ
)לא( וְ ִאם גָּאֹל יִ ג ְאַל ִאישׁ ִמ ַמּ ַע ְשׂרוֹ ֲח ִמ ִשׁיתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו:
ירי יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֲשׂ ִ
)לב( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָבּ ָקר ָוצֹאן כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט ָהע ִ
ָאל:
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ לֹא יִ ג ּ ֵ
וּת ָ
ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא ְ
ירנּוּ וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶ
)ל ג ( לֹא יְ ַב ֵקּר ֵבּין טוֹב ָל ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
)לד( ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ִסינָי:
1
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פסוקים לפרק ב בכורות

בס"ד
ויקרא פרק כב
)יז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹ ְל ָכל
וּמן ַה גֵּר ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
)יח( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ְלע ָֹלה:
בוֹתם ֲא ֶשׁר י ְ
וּל ָכל נִ ְד ָ
יהם ְ
נִ ְד ֵר ֶ
וּב ִע ִזּים:
ָכר ַבּ ָבּ ָקר ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים ָ
)יט( ִל ְרצֹנְ ֶכם ָתּ ִמים ז ָ
)כ( כֹּל ֲא ֶשׁר בּוֹ מוּם לֹא ַת ְק ִריבוּ ִכּי לֹא ְל ָרצוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶכם:
ֶדר אוֹ ִלנְ ָד ָבה ַבּ ָבּ ָקר אוֹ ַבצֹּאן ָתּ ִמים יִ ְהיֶה ְל ָרצוֹן ָכּל מוּם לֹא יִ ְהיֶה בּוֹ:
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ְל ַפ ֵלּא נ ֶ
ַק ִריב ז ַ
)כא( וְ ִאישׁ ִכּי י ְ
ַלּ ֶפת לֹא ַת ְק ִריבוּ ֵא ֶלּה ַליקֹוָק וְ ִא ֶשּׁה לֹא ִת ְתּנוּ ֵמ ֶהם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַליקֹוָק:
ָרב אוֹ י ֶ
ַבּ ֶלת אוֹ ג ָ
ֶרת אוֹ ָשׁבוּר אוֹ ָחרוּץ אוֹ י ֶ
)כב( ַעוּ ֶ
ֵר ֶצה:
ֵדר לֹא י ָ
וּלנ ֶ
ֲשׂה אֹתוֹ ְ
רוּע וְ ָקלוּט נְ ָד ָבה ַתּע ֶ
ָשׂה ָשׂ ַ
)כ ג ( וְ שׁוֹר ו ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ַתעֲשׂוּ:
וּב ְ
עוּך וְ ָכתוּת וְ נָתוּק וְ ָכרוּת לֹא ַת ְק ִריבוּ ַליקֹוָק ְ
וּמ ְ
)כד( ָ
ֵרצוּ ָל ֶכם :פ
יכם ִמ ָכּל ֵא ֶלּה ִכּי ָמ ְשׁ ָח ָתם ָבּ ֶהם מוּם ָבּם לֹא י ָ
ֵכר לֹא ַת ְק ִריבוּ ֶאת ֶל ֶחם ֱאל ֵֹה ֶ
וּמיַּד ֶבּן נ ָ
)כה( ִ
)כו( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֵר ֶצה ְל ָק ְר ַבּן ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ָה ְלאָה י ָ
וּמיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ו ָ
ָמים ַתּ ַחת ִאמּוֹ ִ
ָלד וְ ָהיָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
)כז( שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ִכּי יִ וּ ֵ
)כח( וְ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה אֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ לֹא ִת ְשׁ ֲחטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד:
תּוֹדה ַליקֹוָק ִל ְרצֹנְ ֶכם ִתּ ְז ָבּחוּ:
ֶבח ָ
)כט( וְ ִכי ִת ְז ְבּחוּ ז ַ
ֵאָכל לֹא תוֹ ִתירוּ ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר ֲאנִ י יְ קֹוָק:
)ל( ַבּיּוֹם ַההוּא י ֵ
יתם א ָֹתם ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ֲשׂ ֶ
וֹתי ַוע ִ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ִמ ְצ ַ
)לא( ְ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנִ י יְ קֹוָק ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכם:
)לב( וְ לֹא ְת ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי וְ נִ ְק ַדּ ְשׁ ִתּי ְבּ ְ
מּוֹציא ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים ֲאנִ י יְ קֹוָק :פ
)ל ג ( ַה ִ
דברים פרק יב
וְכאַיָּל:
ֹאכ ֶלנּוּ ַכּ ְצּ ִבי ָ
יך ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
ָתן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
אָכ ְל ָתּ ָב ָשׂר ְכּ ִב ְר ַכּת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ְשׁ ָך ִתּזְ ַבּח וְ ַ
)טו( ַרק ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם:
ֹאכלוּ ַעל ָה ֶ
)טז( ַרק ַה ָדּם לֹא ת ֵ

ֹאכל ָבּ ָשׂר:
ַפ ְשׁ ָך תּ ַ
ַפ ְשׁ ָך ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
אָמ ְר ָתּ א ְֹכ ָלה ָב ָשׂר ִכּי ְתאַוֶּה נ ְ
ְבוּל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך וְ ַ
יך ֶאת ג ּ ְ
ַר ִחיב יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כ( ִכּי י ְ
אָכ ְל ָתּ
ית ָך וְ ַ
ָתן יְ קֹוָק ְל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
וּמצֹּאנְ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
ָב ְח ָתּ ִמ ְבּ ָק ְר ָך ִ
יך ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם וְ ז ַ
)כא( ִכּי יִ ְר ַחק ִמ ְמּ ָך ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָך:
יך ְבּכֹל אַוַּת נ ְ
ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ֹאכ ֶלנּוּ:
ַח ָדּו י ְ
ֹאכ ֶלנּוּ ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
ֵאָכל ֶאת ַה ְצּ ִבי וְ ֶאת ָהאַיָּל ֵכּן תּ ְ
אַך ַכּ ֲא ֶשׁר י ֵ
)כב( ְ
ֶפשׁ ִעם ַה ָבּ ָשׂר:
ֹאכל ַהנּ ֶ
ָפשׁ וְ לֹא ת ַ
)כ ג ( ַרק ֲחזַק ְל ִב ְל ִתּי ֲאכֹל ַה ָדּם ִכּי ַה ָדּם הוּא ַהנּ ֶ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם:
ֹאכ ֶלנּוּ ַעל ָה ֶ
)כד( לֹא תּ ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק:
ֲשׂה ַהיּ ָ
יך ִכּי ַתע ֶ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
ֹאכ ֶלנּוּ ְל ַמ ַען יִ ַ
)כה( לֹא תּ ְ
את ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ְיקֹוָק:
וּב ָ
יך ִתּ ָשּׂא ָ
יך ֲא ֶשׁר ִי ְהיוּ ְל ָך ְוּנ ָד ֶר ָ
)כו( ַרק ָק ָד ֶשׁ ָ
ֹאכל:
יך וְ ַה ָבּ ָשׂר תּ ֵ
יך יִ ָשּׁ ֵפ ְך ַעל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ַדם ְז ָב ֶח ָ
יך ַה ָבּ ָשׂר וְ ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ית עֹל ֶֹת ָ
)כז( וְ ָע ִשׂ ָ
ֲשׂה ַהטּוֹב וְ ַה ָיּ ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק
)כח( ְשׁמֹר וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
עוֹלם ִכּי ַתע ֶ
יך ַעד ָ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
ֶךּ ְל ַמ ַען יִ ַ
יך :ס
ֱאל ֶֹה ָ
דברים פרק טו
ֶך:
שׁוֹר ָך וְ לֹא ָת ג ֹז ְבּכוֹר צֹאנ ָ
יך לֹא ַת ֲעבֹד ִבּ ְבכֹר ֶ
ָכר ַתּ ְק ִדּישׁ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּבצֹאנְ ָך ַהזּ ָ
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך ְ
)יט( ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יִ וּ ֵ
ית ָך:
וּב ֶ
אַתּה ֵ
ֲלנּוּ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ָ
יך תֹאכ ֶ
)כ( ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וְכי ִי ְהיֶה בוֹ מוּם ִפּ ֵסּ ַח אוֹ ִעוֵּר כֹּל מוּם ָרע לֹא ִת ְז ָבּ ֶחנּוּ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך:
)כא( ִ
וְכאַיָּל:
ַח ָדּו ַכּ ְצּ ִבי ָ
ֲלנּוּ ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר י ְ
יך תֹּאכ ֶ
)כב( ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם :פ
ֹאכל ַעל ָה ֶ
)כ ג ( ַרק ֶאת ָדּמוֹ לֹא ת ֵ
דברים פרק יז
יך הוּא :ס
ֲבת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָשׂה ֲא ֶשׁר ִי ְהיֶה בוֹ מוּם כֹּל ָדּ ָבר ָרע ִכּי תוֹע ַ
יך שׁוֹר ו ֶ
)א( לֹא ִת ְז ַבּח ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ויקרא פרק ג
יבנּוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ַק ִר ֶ
ָכר ִאם ְנ ֵק ָבה ָתּ ִמים י ְ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ָק ְר ָבּנוֹ ִאם ִמן ַה ָבּ ָקר הוּא ַמ ְק ִריב ִאם ז ָ
)א( וְ ִאם ז ַ
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