פסוקים פרק הזרוע והלחיים

בס"ד
דברים פרק יח
ֹאכלוּן:
ַח ָלתוֹ י ֵ
ַח ָלה ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק וְ נ ֲ
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם ָכּל ֵשׁ ֶבט ֵלוִ י ֵח ֶלק וְ נ ֲ
)א( לֹא יִ ְהיֶה ַלכּ ֲ
ַח ָלתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ :ס
ַח ָלה לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ ְבּ ֶק ֶרב ֶא ָחיו יְ קֹוָק הוּא נ ֲ
)ב( וְ נ ֲ
וְה ֵקּ ָבה:
וְה ְלּ ָחי ִַים ַ
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע ַ
ֶבח ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה ְונ ַ
ֹהנִ ים ֵמ ֵאת ָה ָעם ֵמ ֵאת ז ְֹב ֵחי ַהזּ ַ
)ג( וְ זֶה ִי ְהיֶה ִמ ְשׁ ַפּט ַהכּ ֲ
ֹאנ ָך ִתּ ֶתּן לּוֹ:
אשׁית גֵּז צ ְ
וְר ִ
אשׁית ְדּג ְָנ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך ִוְי ְצ ָה ֶר ָך ֵ
)ד( ֵר ִ
ָמים :ס
וּבנָיו ָכּל ַהיּ ִ
יך ַל ֲעמֹד ְל ָשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם יְ קֹוָק הוּא ָ
יך ִמ ָכּל ְשׁ ָב ֶט ָ
)ה( ִכּי בוֹ ָבּ ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפשׁוֹ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק:
וּבא ְבּ ָכל אַוַּת נ ְ
יך ִמ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר הוּא גָּר ָשׁם ָ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
)ו( וְ ִכי ָיבֹא ַה ֵלּוִ י ֵמ ַ
)ז( וְ ֵשׁ ֵרת ְבּ ֵשׁם יְ קֹ ָוק ֱאל ָֹהיו ְכּ ָכל ֶא ָחיו ַה ְלוִ יִּ ם ָהע ְֹמ ִדים ָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ֹאכלוּ ְל ַבד ִמ ְמ ָכּ ָריו ַעל ָהאָבוֹת :ס
)ח( ֵח ֶלק ְכּ ֵח ֶלק י ֵ

ויקרא פרק ז
)כח( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו:
ָביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ַליקֹוָק ִמזּ ַ
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו ַליקֹוָק י ִ
)כט( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ַה ַמּ ְק ִריב ֶאת ז ַ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
יאנּוּ ֵאת ֶה ָחזֶה ְל ָה ִניף אֹתוֹ ְתּ ָ
יאינָה ֵאת ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ֶאת ַה ֵח ֶלב ַעל ֶה ָחזֶה ְי ִב ֶ
ָדיו ְתּ ִב ֶ
) ל( י ָ
וּל ָבנָיו:
אַהרֹן ְ
ְהיָה ֶה ָחזֶה ְל ֲ
וְה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ו ָ
)לא( ִ
יכם:
רוּמה ַלכּ ֵֹהן ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
ָמין ִתּ ְתּנוּ ְת ָ
)לב( וְ ֵאת שׁוֹק ַהיּ ִ
ָמין ְל ָמנָה:
אַהרֹן לוֹ ִת ְהיֶה שׁוֹק ַהיּ ִ
)לג( ַה ַמּ ְק ִריב ֶאת ַדּם ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ִמ ְבּנֵי ֲ
עוֹלם
וּל ָבנָיו ְל ָחק ָ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ְ
ָא ֵתּן א ָֹתם ְל ֲ
יהם ו ֶ
רוּמה ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ֵאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִזּ ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
נוּפה וְ ֵאת שׁוֹק ַה ְתּ ָ
)לד( ִכּי ֶאת ֲחזֵה ַה ְתּ ָ
ֵמ ֵאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל:
וּמ ְשׁ ַחת ָבּנָיו ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ְבּיוֹם ִה ְק ִריב א ָֹתם ְל ַכ ֵהן ַליקֹוָק:
אַהרֹן ִ
)לה( זֹאת ִמ ְשׁ ַחת ֲ
עוֹלם ְלדֹר ָֹתם:
)לו( ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ָל ֵתת ָל ֶהם ְבּיוֹם ָמ ְשׁחוֹ א ָֹתם ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻח ַקּת ָ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים:
וּלז ַ
לּוּאים ְ
אָשׁם וְ ַל ִמּ ִ
תּוֹרה ָלע ָֹלה ַל ִמּנְ ָחה וְ ַל ַח ָטּאת וְ ָל ָ
)לז( זֹאת ַה ָ
ֵיהם ַליקֹוָק ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי :פ
)לח( ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מֹ ֶשׁה ְבּ ַהר ִסינָי ְבּיוֹם ַצוֹּתוֹ ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ְבּנ ֶ
דברים פרק יב
יכם
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
יכם בּוֹ ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ָשׁ ָמּה ָת ִביאוּ ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם עוֹל ֵֹת ֶ
)יא( וְ ָהיָה ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְדּרוּ ַליקֹוָק:
ֶד ֶכם וְ כֹל ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵר ֶ
ֻמת י ְ
וּתר ַ
יכם ְ
ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
ַח ָלה ִא ְתּ ֶכם:
יכם ִכּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ֲר ֶ
יכם וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ְבּ ַשׁע ֵ
אַמה ֵֹת ֶ
יכם וְ ְ
יכם וְ ַע ְב ֵד ֶ
וּבנ ֵֹת ֶ
ֵיכם ְ
וּבנ ֶ
אַתּם ְ
יכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)יב( ְ
יך ְבּ ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה:
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
)יג( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּע ֶ
ֶךּ:
ֲשׂה כֹּל ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ָ
יך וְ ָשׁם ַתּע ֶ
ֲלה עֹל ֶֹת ָ
יך ָשׁם ַתּע ֶ
אַחד ְשׁ ָב ֶט ָ
)יד( ִכּי ִאם ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ְבּ ַ
וְכאַיָּל:
ֹאכ ֶלנּוּ ַכּ ְצּ ִבי ָ
וְה ָטּהוֹר י ְ
יך ַה ָטּ ֵמא ַ
ָתן ְל ָך ְבּ ָכל ְשׁ ָע ֶר ָ
יך ֲא ֶשׁר נ ַ
אָכ ְל ָתּ ָב ָשׂר ְכּ ִב ְר ַכּת ְיקֹוָק ֱ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 ֵ
ָד ָך:
רוּמת י ֶ
וּת ַ
יך ְ
יך ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר וְ נִ ְדב ֶֹת ָ
ֶך וְ ָכל נְ ָד ֶר ָ
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
תוּכל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
)יז( לֹא ַ
יך וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ
ַא ָמ ֶת ָך וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶתּ ָך וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
יך בּוֹ ָ
ֹאכ ֶלנּוּ ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך תּ ְ
)יח( ִכּי ִאם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַד ָמ ֶת ָך :ס
יך ַעל ְ
ָמ ָ
ָד ָך) :יט( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ַתּ ֲעזֹב ֶאת ַה ֵלּוִ י ָכּל י ֶ
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יד עמוד א
טעמא דנפדו ,הא לא נפדו  -פטורין מן הבכורה ומן המתנות ,קסבר :קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יד עמוד ב
ואין עושין תמורה .מאי טעמא? דאמר קרא :לא יחליפנו ולא ימיר וגו' השתא רע בטוב אמרת לא ,טוב ברע מיבעיא? אלא:
טוב מעיקרו  -עושה תמורה ,רע מעיקרו  -אין עושה תמורה.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף טו עמוד א
אבל קדם הקדשן וכו' .מנא הני מילי? דתנו רבנן+ :דברים י"ב +צבי מה צבי פטור מן הבכורה ,אף פסולי המוקדשין -
פטורין מן הבכורה ,אוציא אני את הבכורה ולא אוציא את המתנות  -תלמוד לומר :איל  -מה איל פטור מן הבכורה ומן
המתנות ,אף פסולי המוקדשין  -פטורין מן הבכורה ומן המתנות ,אי מה צבי ואיל חלבן מותר אף פסולי המוקדשין חלבן
מותר? ת"ל :אך  -חלק.
ואינן יוצאין לחולין .מנא הני מילי? דת"ר +דברים י"ב +תזבח  -ולא גיזה ,בשר  -ולא חלב ,ואכלת  -ולא לכלביך ,מכאן שאין
פודין את הקדשים להאכילן לכלבים.
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף טו עמוד ב
וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן .היכי דמי? אילימא דאיעבר ואיתיליד לאחר פדיונן ,אמאי? ולד צבי ואיל נינהו! אלא דאיעבר
לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן,
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פסוקים פרק הזרוע והלחיים

בס"ד
דברי הימים ב פרק לא
וּלהֹדוֹת
ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִּ ם ְלע ָֹלה וְ ִל ְשׁ ָל ִמים ְל ָשׁ ֵרת ְ
קוֹתם ִאישׁ ְכּ ִפי ֲעב ָֹדתוֹ ַלכּ ֲ
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַעל ַמ ְח ְל ָ
ֲמד יְ ִח ְז ִקיָּהוּ ֶאת ַמ ְח ְלקוֹת ַהכּ ֲ
)ב( ַו ַיּע ֵ
ֲרי ַמ ֲחנוֹת יְ קֹוָק :ס
וּל ַה ֵלּל ְבּ ַשׁע ֵ
ְ
תוֹרת יְ קֹוָק:
ֲדים ַכּ ָכּתוּב ְבּ ַ
וּמנָת ַה ֶמּ ֶל ְך ִמן ְרכוּשׁוֹ ָלעֹלוֹת ְלעֹלוֹת ַהבּ ֶֹקר וְ ָה ֶע ֶרב וְ ָהעֹלוֹת ַל ַשּׁ ָבּתוֹת וְ ֶל ֳח ָד ִשׁים וְ ַלמֹּע ִ
)ג( ְ
תוֹרת יְ קֹוָק:
ֶחזְ קוּ ְבּ ַ
ְה ְל ִוִיּם ְל ַמ ַען י ֶ
ֹה ִנים ו ַ
רוּשׁ ַלִם ָל ֵתת ְמנָת ַהכּ ֲ
יוֹשׁ ֵבי ְי ָ
ֹאמר ָל ָעם ְל ְ
)ד( ַויּ ֶ
וּמ ְע ַשׂר ַהכֹּל ָלרֹב ֵה ִביאוּ:
וּד ַבשׁ וְ כֹל ְתּבוּאַת ָשׂ ֶדה ַ
אשׁית ָדּגָן ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר ְ
)ה( וְ ִכ ְפרֹץ ַה ָדּ ָבר ִה ְרבּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵר ִ
ֲרמוֹת
יהם ֵה ִביאוּ וַיִּ ְתּנוּ ע ֵ
וּמ ְע ַשׂר ָק ָד ִשׁים ַה ְמ ֻק ָדּ ִשׁים ַליקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
הוּדה גַּם ֵהם ַמ ְע ַשׂר ָבּ ָקר ָוצֹאן ַ
יּוֹשׁ ִבים ְבּ ָע ֵרי יְ ָ
יהוּדה ַה ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
)ו( ְ
ֲרמוֹת :ס
עֵ
ויקרא פרק יט
לקט
פאה
תבואה:
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט:
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ִל ְקצֹר וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)ט ( ְ
יכם:
וּפ ֶרט ַכּ ְר ְמ ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
עוֹלל ֶ
וְכ ְר ְמ ָך לֹא ְת ֵ
)י( ַ
כרם :עוללות ,פרט
ויקרא פרק כג
יכם:
יר ָך לֹא ְת ַל ֵקּט ֶל ָענִ י וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אַר ְצ ֶכם לֹא ְת ַכ ֶלּה ְפּאַת ָשׂ ְד ָך ְבּ ֻק ְצ ֶר ָך וְ ֶל ֶקט ְק ִצ ְ
וּב ֻק ְצ ְר ֶכם ֶאת ְק ִציר ְ
)כב( ְ
לקט
פאה
תבואה:
דברים פרק כד תבואה :שכחה
ֲשׂה
יך ְבּכֹל ַמע ֵ
אַל ָמנָה ִי ְהיֶה ְל ַמ ַען יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וְשׁ ַכ ְח ָתּ ע ֶֹמר ַבּ ָשּׂ ֶדה לֹא ָתשׁוּב ְל ַק ְחתּוֹ ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
יר ָך ְב ָשׂ ֶד ָך ָ
)יט( ִכּי ִת ְקצֹר ְק ִצ ְ
יך:
ָד ָ
יֶ
פאה שכחה
אילן:
אַל ָמנָה ִי ְהיֶה :ס
יך ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
אַח ֶר ָ
ֵית ָך לֹא ְת ַפ ֵאר ֲ
)כ( ִכּי ַת ְחבֹּט ז ְ
פאה
כרם:
אַל ָמנָה ִי ְהיֶה:
יך ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
אַח ֶר ָ
עוֹלל ֲ
)כא( ִכּי ִת ְבצֹר ַכּ ְר ְמ ָך לֹא ְת ֵ
שכחה
כרם:
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַלעֲשׂוֹת ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה :ס
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
)כב( וְ ז ַ
דברים פרק כו
יך וְ ָשׂ ֵבעוּ:
אָכלוּ ִב ְשׁ ָע ֶר ָ
אַל ָמנָה וְ ְ
ָת ָתּה ַל ֵלּוִ י ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
ֲשׂר וְ נ ַ
ישׁת ְשׁנַת ַה ַמּע ֵ
בוּאָת ָך ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
ְ
)יב( ִכּי ְת ַכ ֶלּה ַל ְע ֵשׂר ֶאת ָכּל ַמ ְע ַשׂר ְתּ
עזרא פרק ח
אתי ָשׁם:
וּמ ְבּנֵי ֵלוִי לֹא ָמ ָצ ִ
ֹה ִנים ִ
וּבכּ ֲ
ָאָבינָה ָב ָעם ַ
ָמים ְשׁל ָֹשׁה ו ִ
ַחנֶה ָשׁם י ִ
אַהוָא ַונּ ֲ
ָהר ַה ָבּא ֶאל ֲ
ָא ְק ְבּ ֵצם ֶאל ַהנּ ָ
)טו( ו ֶ
נחמיה פרק י
ֻמּנִ ים ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ְל ַב ֵער ַעל
ֹהנִ ים ַה ְלוִ יִּ ם וְ ָה ָעם ְל ָה ִביא ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ְל ֵבית ֲאב ֵֹתינוּ ְל ִע ִתּים ְמז ָ
גּוֹרלוֹת ִה ַפּ ְלנוּ ַעל ֻק ְר ַבּן ָה ֵע ִצים ַהכּ ֲ
)לה( וְ ַה ָ
וֹרה:
ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ ַכּ ָכּתוּב ַבּתּ ָ
כּוּרי ָכּל ְפּ ִרי ָכל ֵעץ ָשׁנָה ְב ָשׁנָה ְל ֵבית יְ קֹוָק:
וּב ֵ
אַד ָמ ֵתנוּ ִ
כּוּרי ְ
וּל ָה ִביא ֶאת ִבּ ֵ
)לו( ְ
ֹהנִ ים ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים ְבּ ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ:
כוֹרי ְב ָק ֵרינוּ וְ צֹאנֵינוּ ְל ָה ִביא ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ַלכּ ֲ
תּוֹרה וְ ֶאת ְבּ ֵ
וּב ֶה ְמ ֵתּינוּ ַכּ ָכּתוּב ַבּ ָ
)לז( וְ ֶאת ְבּכֹרוֹת ָבּנֵינוּ ְ
אַד ָמ ֵתנוּ ַל ְלוִ יִּ ם וְ ֵהם
וּמ ְע ַשׂר ְ
ֹהנִ ים ֶאל ִל ְשׁכוֹת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ ַ
ָביא ַלכּ ֲ
וּפ ִרי ָכל ֵעץ ִתּירוֹשׁ וְ יִ ְצ ָהר נ ִ
וּתרוּמ ֵֹתינוּ ְ
ֲריס ֵֹתינוּ ְ
אשׁית ע ִ
)לח( וְ ֶאת ֵר ִ
ַה ְלוִ יִּ ם ַה ְמ ַע ְשּׂ ִרים ְבּכֹל ָע ֵרי ֲעב ָֹד ֵתנוּ:
אוֹצר:
ֲשׂר ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינוּ ֶאל ַה ְלּ ָשׁכוֹת ְל ֵבית ָה ָ
ֲשׂר ַה ַמּע ֵ
וְה ְלוִיִּ ם ַיעֲלוּ ֶאת ַמע ַ
אַהרֹן ִעם ַה ְל ִוִיּם ַבּ ְע ֵשׂר ַה ְל ִוִיּם ַ
וְהיָה ַהכּ ֵֹהן ֶבּן ֲ
)לט( ָ
ֲרים
ֹהנִ ים ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים וְ ַהשּׁוֹע ִ
רוּמת ַה ָדּגָן ַה ִתּירוֹשׁ וְ ַהיִּ ְצ ָהר וְ ָשׁם ְכּ ֵלי ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וְ ַהכּ ֲ
וּבנֵי ַה ֵלּוִ י ֶאת ְתּ ַ
ָביאוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
)מ( ִכּי ֶאל ַה ְלּ ָשׁכוֹת י ִ
וְ ַה ְמשׁ ְֹר ִרים וְ לֹא ַנ ֲעזֹב ֶאת ֵבּית ֱאל ֵֹהינוּ:
ויקרא פרק ו
יתהּ ָבּ ָע ֶרב:
וּמ ֲח ִצ ָ
יתהּ ַבּבּ ֶֹקר ַ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ִמנְ ָחה ָתּ ִמיד ַמ ֲח ִצ ָ
ֲשׂ ִ
ַק ִריבוּ ַליקֹוָק ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹתוֹ ע ִ
וּב ָניו ֲא ֶשׁר י ְ
אַהרֹן ָ
)יג( זֶה ָק ְר ַבּן ֲ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
יאנָּה ֻתּ ִפינֵי ִמנְ ַחת ִפּ ִתּים ַתּ ְק ִריב ֵר ַ
)יד( ַעל ַמ ֲח ַבת ַבּ ֶשּׁ ֶמן ֵתּ ָע ֶשׂה ֻמ ְר ֶבּ ֶכת ְתּ ִב ֶ
עוֹלם ַליקֹוָק ָכּ ִליל ָתּ ְק ָטר:
ֲשׂה א ָֹתהּ ָחק ָ
יח ַתּ ְח ָתּיו ִמ ָבּנָיו ַיע ֶ
)טו( וְ ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
אָכל :פ
וְכל ִמ ְנ ַחת כּ ֵֹהן ָכּ ִליל ִתּ ְהיֶה לֹא ֵת ֵ
)טז( ָ
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