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 ראשית הגז\ תרומה \קיבה , לחיים,  זרוע– דברים פרק יח
  : לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון)א(
  ס: ר ִּדֶּבר לֹו ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ְיקָֹוק הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁש)ב(
  : ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבהְוָנַתן ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבחְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם  )ג(
  : ּלֹוְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְּדָגְנָך ֵראִׁשית )ד(

  ס:  ִּכי בֹו ָּבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹוק הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים)ה(
  :ַחר ְיקָֹוק ְוִכי ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְב)ו(
  : ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ְּכָכל ֶאָחיו ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק)ז(
  ס:  ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות)ח(

  
ישעיהו פרק ז 

  :ים ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת ֱאלָֹהי ַוּיֹאֶמר ִׁשְמעּו ָנא ֵּבית ָּדִוד ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁש)יג(
  : ָלֵכן ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכם אֹות ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְויֶֹלֶדת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל)יד(
  : ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ְלַדְעּתֹו ָמאֹוס ָּבָרע ּוָבחֹור ַּבּטֹוב)טו(
  :ס ָּבָרע ּוָבחֹר ַּבּטֹוב ֵּתָעֵזב ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָקץ ִמְּפֵני ְׁשֵני ְמָלֶכיָה ִּכי ְּבֶטֶרם ֵיַדע ַהַּנַער ָמאֹ)טז(
  פ:  ָיִביא ְיקָֹוק ָעֶליָך ְוַעל ַעְּמָך ְוַעל ֵּבית ָאִביָך ָיִמים ֲאֶׁשר לֹא ָבאּו ְלִמּיֹום סּור ֶאְפַרִים ֵמַעל ְיהּוָדה ֵאת ֶמֶלְך ַאּׁשּור)יז(
  :ּיֹום ַההּוא ִיְׁשרֹק ְיקָֹוק ַלְּזבּוב ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ְיאֵֹרי ִמְצָרִים ּוַלְּדבֹוָרה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוָהָיה ַּב)יח(
  : ּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָּלם ְּבַנֲחֵלי ַהַּבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים ּוְבכֹל ַהַּנֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהַּנֲהלִֹלים)יט(
  ס: ַגַּלח ֲאדָֹני ְּבַתַער ַהְּׂשִכיָרה ְּבֶעְבֵרי ָנָהר ְּבֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ָהרֹאׁש ְוַׂשַער ָהַרְגָלִים ְוַגם ֶאת ַהָּזָקן ִּתְסֶּפה ַּבּיֹום ַההּוא ְי)כ(
  :ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ְיַחֶּיה ִאיׁש ֶעְגַלת ָּבָקר ּוְׁשֵּתי צֹאן )כא(
  :ְמָאה ִּכי ֶחְמָאה ּוְדַבׁש יֹאֵכל ָּכל ַהּנֹוָתר ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְוָהָיה ֵמרֹב ֲעׂשֹות ָחָלב יֹאַכל ֶח)כב(
  : ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ָּׁשם ֶאֶלף ֶּגֶפן ְּבֶאֶלף ָּכֶסף ַלָּׁשִמיר ְוַלַּׁשִית ִיְהֶיה)כג(
  :ַׁשִית ִּתְהֶיה ָכל ָהָאֶרץ ַּבִחִּצים ּוַבֶּקֶׁשת ָיבֹוא ָׁשָּמה ִּכי ָׁשִמיר ָו)כד(
  פ:  ְוכֹל ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ַּבַּמְעֵּדר ֵיָעֵדרּון לֹא ָתבֹוא ָׁשָּמה ִיְרַאת ָׁשִמיר ָוָׁשִית ְוָהָיה ְלִמְׁשַלח ׁשֹור ּוְלִמְרַמס ֶׂשה)כה(

  
שמואל א פרק כה 

 ְוָחֵמׁש ְסִאים ָקִלי ּוֵמָאה ִצֻּמִקים ֲעׂשּויֹת> עשוות <ְוָחֵמׁש צֹאןם ִנְבֵלי ַיִין ֲאִביַגִיל ַוִּתַּקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְׁשַנִי> אבוגיל< ַוְּתַמֵהר )יח(
  :ּוָמאַתִים ְּדֵבִלים ַוָּתֶׂשם ַעל ַהֲחמִֹרים

  : ַוּתֹאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו ְלָפַני ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָּבָאה ּוְלִאיָׁשּה ָנָבל לֹא ִהִּגיָדה)יט(
  :ֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ְויֶֹרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר ְוִהֵּנה ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו יְֹרִדים ִלְקָראָתּה ַוִּתְפּגֹׁש אָֹתם ְוָהָיה ִהיא רֹ)כ(

  
 בכור – דברים פרק טו

  :ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנָך ׁשֹוֶרָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָךָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד  )יט(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ַאָּתה ּוֵביֶתָך)כ(
  : ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך)כא(
  :ְׁשָעֶריָך ּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל ִּב)כב(
  פ:  ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים)כג(
 

במדבר פרק יח 
  :ָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶניָך ְלָחק עֹוָלם ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל ַאֲהרֹן ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְלָך ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּומָֹתי ְל)ח(
 ֶזה ִיְהֶיה ְלָך ִמּקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמן ָהֵאׁש ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר ָיִׁשיבּו ִלי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ְלָך הּוא )ט(
  : ְּבקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ּתֹאֲכֶלּנּו ָּכל ָזָכר יֹאַכל אֹתֹו קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָּלְך)י(  :ָבֶניָךּוְל
  :ל אֹתֹו ְוֶזה ְּלָך ְּתרּוַמת ַמָּתָנם ְלָכל ְּתנּופֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלָך ְנַתִּתים ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאְּתָך ְלָחק עֹוָלם ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאַכ)יא(
  : ּכֹל ֵחֶלב ִיְצָהר ְוָכל ֵחֶלב ִּתירֹוׁש ְוָדָגן ֵראִׁשיָתם ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ַליקָֹוק ְלָך ְנַתִּתים)יב(
  : ֲאֶׁשר ָיִביאּו ַליקָֹוק ְלָך ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְתָך יֹאֲכֶלּנּוִּבּכּוֵרי ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם )יג(
  
  : מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל)כה(
 ְוֶאל ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמִאָּתם ְּבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת )כו(

  :ְיקָֹוק ַמֲעֵׂשר ִמן ַהַּמֲעֵׂשר
  : ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקבְּתרּוַמְתֶכםְוֶנְחַׁשב ָלֶכם  )כז(
  : ֵּכן ָּתִרימּו ַגם ַאֶּתם ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ִמּכֹל ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן)כח(
  :ֵתיֶכם ָּתִרימּו ֵאת ָּכל ְּתרּוַמת ְיקָֹוק ִמָּכל ֶחְלּבֹו ֶאת ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו ִמּכֹל ַמְּתנֹ)כט(
  : ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים ִּכְתבּוַאת ּגֶֹרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב)ל(
  :ֵביְתֶכם ִּכי ָׂשָכר הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבָכל ָמקֹום ַאֶּתם ּו)לא(
  פ:  ְולֹא ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו ְוֶאת ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ְתַחְּללּו ְולֹא ָתמּותּו)לב(

  1 



  ראשית הגזפסוקים פרק     ד"בס

www.swdaf.com

יחזקאל פרק מד 
  :ֲחָלָתם ַוֲאֻחָּזה לֹא ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאִני ֲאֻחָּזָתם ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלַנֲחָלה ֲאִני ַנ)כח(
  : ַהִּמְנָחה ְוַהַחָּטאת ְוָהָאָׁשם ֵהָּמה יֹאְכלּום ְוָכל ֵחֶרם ְּבִיְׂשָרֵאל ָלֶהם ִיְהֶיה)כט(
  : ְוֵראִׁשית ֲעִרסֹוֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלּכֵֹהן ְלָהִניַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביֶתָךים ִיְהֶיהַלּכֲֹהִנ ְּתרּומֹוֵתיֶכםְוֵראִׁשית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל ְוָכל ְּתרּוַמת ּכֹל ִמּכֹל  )ל(
  פ:  ָּכל ְנֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן ָהעֹוף ּוִמן ַהְּבֵהָמה לֹא יֹאְכלּו ַהּכֲֹהִנים)לא(

  
 חלה – במדבר פרק טו

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)יז(
  :ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְּבבֲֹאֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה ַּדֵּבר ֶאל ְּב)יח(
  : ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַליקָֹוק)יט(
  :ּה ַחָּלה ָּתִרימּו ְתרּוָמה ִּכְתרּוַמת ּגֶֹרן ֵּכן ָּתִרימּו אָֹתֲעִרסֵֹתֶכם ֵראִׁשית )כ(
  ס: ֵמֵראִׁשית ֲעִרסֵֹתיֶכם ִּתְּתנּו ַליקָֹוק ְּתרּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכם )כא(

  
  פאה – ויקרא פרק יט

  :ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט ִלְקצֹר ָׂשְדָךלֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )ט(
  :אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכםא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹ )י(
  

 בכור – דברים פרק יב
  : ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה)ה(
  :ְוצֹאְנֶכם ְּבַקְרֶכםּוְבכֹרֹת  ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם  ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכםַמְעְׂשרֵֹתיֶכםְוֵאת  עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה)ו(
  :קָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ְי)ז(

  
 מזוזה –) דברים ו ט(דברים פרק יא 

  : ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם)יח(
  :ְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְב)יט(
  : ּוִבְׁשָעֶריָךֵּביֶתָךּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות  )כ(
  ס:  ַעל ָהָאֶרץ ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִיםְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם )כא(

  
 מעשר– דברים פרק יד

  :ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה )כב(
 ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה  ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָךַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם )כג(

  :ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָּכל ַהָּיִמים
  :ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק )כד(
  : ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְדָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו)כה(
ַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָׂשַמְחָּת  ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּו)כו(

  ס:  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך)כז(  :ַאָּתה ּוֵביֶתָך

  
בכורים  – דברים פרק כו

  : ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה)א(
ַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק  ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהֵמַאְרְצָך ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא )ב(

  :ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

  
  ציצית – במדבר פרק טו

  : ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)לז(
  : ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלתַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתםַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת  )לח(
 ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם )לט(

  :רּו ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ֵלאלֵֹהיֶכם ְלַמַען ִּתְזְּכ)מ(  :זִֹנים ַאֲחֵריֶהם
  פ:  ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם)מא(

  
 ציצית \ מעקה –דברים פרק כב 

  ס: ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו ְולֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶתָך ְלַגֶּגָךְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש  )ח(
  ס:  לֹא ִתְזַרע ַּכְרְמָך ִּכְלָאִים ֶּפן ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם)ט(
  ס:  לֹא ִתְלַּבׁש ַׁשַעְטֵנז ֶצֶמר ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו)יא( ס:  לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו)י(
  ס:  ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּהְּכסּוְתָךְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות  )יב(
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