פסוקים פרק ראשית הגז

בס"ד
דברים פרק יח – זרוע ,לחיים ,קיבה \ תרומה \ ראשית הגז
ֹ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 ְלּ ָחי ִַים וְ ַה ֵקּ ָבה:
ָתן ַלכּ ֵֹהן ַה ְזּר ַֹע ַ
ֶבח ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה וְ נ ַ
ֹ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 ְ
אשׁית ְדּג ְָנ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך ִוְי ְצ ָה ֶר ָך וְ ֵר ִ
)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 קֹוָק ֱ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 ֵ

ישעיהו פרק ז
ָשׁים ִכּי ַת ְלאוּ גַּם ֶאת ֱאל ָֹהי:
ֹאמר ִשׁ ְמעוּ נָא ֵבּית ָדּוִ ד ַה ְמ ַעט ִמ ֶכּם ַה ְלאוֹת ֲאנ ִ
)יג( ַויּ ֶ
)יד( ָל ֵכן יִ ֵתּן ֲאדֹנָי הוּא ָל ֶכם אוֹת ִהנֵּה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה וְ י ֶֹל ֶדת ֵבּן וְ ָק ָראת ְשׁמוֹ ִע ָמּנוּ ֵאל:
וּבחוֹר ַבּטּוֹב:
ֹאכל ְל ַד ְעתּוֹ ָמאוֹס ָבּ ָרע ָ
וּד ַבשׁ י ֵ
)טו( ֶח ְמאָה ְ
יה:
אַתּה ָקץ ִמ ְפּנֵי ְשׁנֵי ְמ ָל ֶכ ָ
וּבחֹר ַבּטּוֹב ֵתּ ָעזֵב ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָ
ַער ָמאֹס ָבּ ָרע ָ
ֵדע ַהנּ ַ
)טז( ִכּי ְבּ ֶט ֶרם י ַ
הוּדה ֵאת ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר :פ
ָמים ֲא ֶשׁר לֹא ָבאוּ ְל ִמיּוֹם סוּר ֶא ְפ ַריִ ם ֵמ ַעל יְ ָ
יך י ִ
אָב ָ
יך וְ ַעל ַע ְמּ ָך וְ ַעל ֵבּית ִ
ָביא יְ קֹוָק ָע ֶל ָ
)יז( י ִ
בוֹרה ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר:
וּל ְדּ ָ
)יח( וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְשׁרֹק יְ קֹוָק ַל ְזּבוּב ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה יְ א ֵֹרי ִמ ְצ ָריִ ם ַ
ַהל ִֹלים:
וּבכֹל ַהנּ ֲ
ֲצוּצים ְ
וּבכֹל ַה ַנּע ִ
יקי ַה ְסּ ָל ִעים ְ
וּבנְ ִק ֵ
ַח ֵלי ַה ַבּתּוֹת ִ
ֻלּם ְבּנ ֲ
וּבאוּ וְ נָחוּ כ ָ
)יט( ָ
ָקן ִתּ ְס ֶפּה :ס
ָהר ְבּ ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ַשׂ ַער ָה ַר ְג ָליִ ם וְ גַם ֶאת ַהזּ ָ
ירה ְבּ ֶע ְב ֵרי נ ָ
ַלּח ֲאדֹנָי ְבּ ַת ַער ַה ְשּׂ ִכ ָ
)כ( ַבּיּוֹם ַההוּא יְ ג ַ
וּשׁ ֵתּי צֹאן:
וְהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא ְי ַחיֶּה ִאישׁ ֶע ְג ַלת ָבּ ָקר ְ
)כא( ָ
אָרץ:
נּוֹתר ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ֹאכל ָכּל ַה ָ
וּד ַבשׁ י ֵ
ֹאכל ֶח ְמאָה ִכּי ֶח ְמאָה ְ
)כב( וְ ָהיָה ֵמרֹב עֲשׂוֹת ָח ָלב י ַ
ֶפן ְבּ ֶא ֶלף ָכּ ֶסף ַל ָשּׁ ִמיר וְ ַל ַשּׁיִ ת יִ ְהיֶה:
)כג( וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ָכל ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ָשּׁם ֶא ֶלף גּ ֶ
אָרץ:
וּב ֶקּ ֶשׁת יָבוֹא ָשׁ ָמּה ִכּי ָשׁ ִמיר ָו ַשׁיִ ת ִתּ ְהיֶה ָכל ָה ֶ
)כד( ַבּ ִח ִצּים ַ
וּל ִמ ְר ַמס ֶשׂה :פ
ָשׁיִ ת וְ ָהיָה ְל ִמ ְשׁ ַלח שׁוֹר ְ
ֵע ֵדרוּן לֹא ָתבוֹא ָשׁ ָמּה יִ ְראַת ָשׁ ִמיר ו ָ
)כה( וְ כֹל ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְע ֵדּר י ָ
שמואל א פרק כה
וּמאָה ִצ ֻמּ ִקים
וּשׁנַיִ ם נִ ְב ֵלי יַיִ ן וְ ָח ֵמשׁ צֹאן >עשוות< עֲשׂוּיֹת וְ ָח ֵמשׁ ְס ִאים ָק ִלי ֵ
אתיִ ם ֶל ֶחם ְ
ַתּ ַקּח ָמ ַ
ַתּ ַמ ֵהר >אבוגיל< ֲא ִביגַיִ ל ו ִ
)יח( ו ְ
ַתּ ֶשׂם ַעל ַה ֲחמ ִֹרים:
אתיִ ם ְדּ ֵב ִלים ו ָ
וּמ ַ
ָ
ידה:
ָבל לֹא ִה ִגּ ָ
ישׁהּ נ ָ
וּל ִא ָ
יכם ָבּאָה ְ
אַח ֵר ֶ
יה ִע ְברוּ ְל ָפנַי ִהנְ נִ י ֲ
ֹאמר ִלנְ ָע ֶר ָ
)יט( ַותּ ֶ
ַתּ ְפגֹּשׁ א ָֹתם:
אתהּ ו ִ
ָשׁיו י ְֹר ִדים ִל ְק ָר ָ
ַאנ ָ
)כ( וְ ָהיָה ִהיא רֹ ֶכ ֶבת ַעל ַה ֲחמוֹר וְ י ֶֹר ֶדת ְבּ ֵס ֶתר ָה ָהר וְ ִהנֵּה ָדוִ ד ו ֲ
דברים פרק טו – בכור
ֶך:
שׁוֹר ָך וְ לֹא ָתגֹז ְבּכוֹר צֹאנ ָ
יך לֹא ַת ֲעבֹד ִבּ ְבכֹר ֶ
ָכר ַתּ ְק ִדּישׁ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֹאנ ָך ַהזּ ָ
וּבצ ְ
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך ְ
)יט( ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ִיוּ ֵ
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 ָ
יך:
)כא( וְ ִכי יִ ְהיֶה בוֹ מוּם ִפּ ֵסּ ַח אוֹ ִעוֵּר כֹּל מוּם ָרע לֹא ִת ְז ָבּ ֶחנּוּ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַח ָדּו ַכּ ְצּ ִבי וְ ָכאַיָּל:
ֲ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 ֶ
)כג( ַרק ֶאת ָדּמוֹ לֹא ת ֵ
במדבר פרק יח
עוֹלם:
ֶיך ְל ָחק ָ
וּל ָבנ ָ
ָת ִתּי ְל ָך ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְתּרוּמ ָֹתי ְל ָכל ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִתּים ְל ָמ ְשׁ ָחה ְ
ַאנִ י ִהנֵּה נ ַ
אַהרֹן ו ֲ
)ח( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל ֲ
ָשׁיבוּ ִלי ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ְל ָך הוּא
וּל ָכל ֲא ָשׁ ָמם ֲא ֶשׁר י ִ
אתם ְ
וּל ָכל ַח ָטּ ָ
)ט( זֶה יִ ְהיֶה ְל ָך ִמקּ ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ִמן ָה ֵאשׁ ָכּל ָק ְר ָבּנָם ְל ָכל ִמנְ ָח ָתם ְ
ֹאכל אֹתוֹ ק ֶֹדשׁ יִ ְהיֶה ָלּ ְך:
ָכר י ַ
ֲלנּוּ ָכּל ז ָ
ֶיך) :י( ְבּק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים תֹּאכ ֶ
וּל ָבנ ָ
ְ
ֹאכל אֹתוֹ:
ית ָך י ַ
עוֹלם ָכּל ָטהוֹר ְבּ ֵב ְ
יך ִא ְתּ ָך ְל ָחק ָ
ֶיך וְ ִל ְבנ ֶֹת ָ
וּל ָבנ ָ
רוּמת ַמ ָתּנָם ְל ָכל ְתּנוּפֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִתּים ְ
)יא( וְ זֶה ְלּ ָך ְתּ ַ
יתם ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ַליקֹוָק ְל ָך נְ ַת ִתּים:
אשׁ ָ
)יב( כֹּל ֵח ֶלב יִ ְצ ָהר וְ ָכל ֵח ֶלב ִתּירוֹשׁ וְ ָדגָן ֵר ִ
ֲלנּוּ:
ית ָך יֹאכ ֶ
ָביאוּ ַליקֹוָק ְל ָך ִי ְהיֶה ָכּל ָטהוֹר ְבּ ֵב ְ
אַר ָצם ֲא ֶשׁר י ִ
כּוּרי ָכּל ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
)יג( ִבּ ֵ
)כה( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
רוּמת
ַה ֵרמ ֶֹתם ִמ ֶמּנּוּ ְתּ ַ
ַח ַל ְת ֶכם ו ֲ
ָת ִתּי ָל ֶכם ֵמ ִא ָתּם ְבּנ ֲ
ֲשׂר ֲא ֶשׁר נ ַ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ִת ְקחוּ ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַמּע ֵ
)כו( וְ ֶאל ַה ְלוִ יִּ ם ְתּ ַד ֵבּר וְ ַ
ֲשׂר:
ֲשׂר ִמן ַה ַמּע ֵ
יְ קֹוָק ַמע ֵ
ָקב:
וְכ ְמ ֵלאָה ִמן ַהיּ ֶ
רוּמ ְת ֶכם ַכּ ָדּגָן ִמן ַהגּ ֶֹרן ַ
ֶח ַשׁב ָל ֶכם ְתּ ַ
)כז( וְ נ ְ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן:
רוּמת יְ קֹוָק ְל ֲ
יכם ֲא ֶשׁר ִתּ ְקחוּ ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וּנְ ַת ֶתּם ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ְתּ ַ
רוּמת יְ קֹוָק ִמכֹּל ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
אַתּם ְתּ ַ
)כח( ֵכּן ָתּ ִרימוּ גַם ֶ
רוּמת יְ קֹוָק ִמ ָכּל ֶח ְלבּוֹ ֶאת ִמ ְק ְדּשׁוֹ ִמ ֶמּנּוּ:
יכם ָתּ ִרימוּ ֵאת ָכּל ְתּ ַ
)כט( ִמכֹּל ַמ ְתּנֹ ֵת ֶ
ָקב:
ֶח ַשׁב ַל ְלוִ יִּ ם ִכּ ְתבוּאַת גּ ֶֹרן וְ ִכ ְתבוּאַת י ֶ
ימ ֶכם ֶאת ֶח ְלבּוֹ ִמ ֶמּנּוּ וְ נ ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ַבּ ֲה ִר ְ
)ל( וְ ַ
מוֹעד:
ית ֶכם ִכּי ָשׂ ָכר הוּא ָל ֶכם ֵח ֶלף ֲעב ַֹד ְת ֶכם ְבּא ֶֹהל ֵ
אַתּם וּ ֵב ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם אֹתוֹ ְבּ ָכל ָמקוֹם ֶ
)לא( ו ֲ
ימ ֶכם ֶאת ֶח ְלבּוֹ ִמ ֶמּנּוּ וְ ֶאת ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ְת ַח ְלּלוּ וְ לֹא ָתמוּתוּ :פ
)לב( וְ לֹא ִת ְשׂאוּ ָע ָליו ֵח ְטא ַבּ ֲה ִר ְ
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פסוקים פרק ראשית הגז

בס"ד
יחזקאל פרק מד
ָתם:
ַא ֻחזָּה לֹא ִת ְתּנוּ ָל ֶהם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֲאנִ י ֲא ֻחזּ ָ
ַח ָלה ֲאנִ י ַנ ֲח ָל ָתם ו ֲ
)כח( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶהם ְלנ ֲ
ֹאכלוּם וְ ָכל ֵח ֶרם ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֶהם יִ ְהיֶה:
אָשׁם ֵה ָמּה י ְ
)כט( ַה ִמּנְ ָחה וְ ַה ַח ָטּאת וְ ָה ָ
ית ָך:
יח ְבּ ָר ָכה ֶאל ֵבּ ֶ
יכם ִתּ ְתּנוּ ַלכּ ֵֹהן ְל ָהנִ ַ
סוֹת ֶ
ֲר ֵ
אשׁית ע ִ
ֹה ִנים יִ ְהיֶה וְ ֵר ִ
יכם ַלכּ ֲ
רוּמוֹת ֶ
ֵ
רוּמת כֹּל ִמכֹּל ְתּ
כּוּרי כֹל וְ ָכל ְתּ ַ
אשׁית ָכּל ִבּ ֵ
וְר ִ
) ל( ֵ
ֹהנִ ים :פ
ֹאכלוּ ַהכּ ֲ
וּמן ַה ְבּ ֵה ָמה לֹא י ְ
וּט ֵר ָפה ִמן ָהעוֹף ִ
)לא( ָכּל נְ ֵב ָלה ְ
במדבר פרק טו – חלה
)יז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה:
ֹא ֶכם ֶאל ָה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ְבּב ֲ
)יח( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
רוּמה ַליקֹוָק:
אָרץ ָתּ ִרימוּ ְת ָ
)יט( וְ ָהיָה ַבּ ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶלּ ֶחם ָה ֶ
רוּמת גּ ֶֹרן ֵכּן ָתּ ִרימוּ א ָֹתהּ:
רוּמה ִכּ ְת ַ
ֲרס ֵֹת ֶכם ַח ָלּה ָתּ ִרימוּ ְת ָ
אשׁית ע ִ
)כ( ֵר ִ
יכם :ס
רוּמה ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ִתּ ְתּנוּ ַליקֹוָק ְתּ ָ
ֲרס ֵֹת ֶ
אשׁית ע ִ
)כא( ֵמ ֵר ִ
ויקרא פרק יט – פאה
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 ֶ
)י( וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא ְת ֵ
דברים פרק יב – בכור
את ָשׁ ָמּה:
וּב ָ
יכם ָלשׂוּם ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
)ה( ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאנ ֶכם:
וּבכֹרֹת ְבּ ַק ְר ֶכם וְ צ ְ
יכם ְ
יכם וְ נִ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם וְ נִ ְד ֵר ֶ
רוּמת י ְ
ְאת ְתּ ַ
יכם ו ֵ
יכם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם וְ ִז ְב ֵח ֶ
אתם ָשׁ ָמּה עֹל ֵֹת ֶ
ַה ֵב ֶ
)ו( ו ֲ
יך:
יכם ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּב ֵתּ ֶ
אַתּם ָ
ֶד ֶכם ֶ
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ְ
יכם ְ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)ז( ו ֲ
דברים פרק יא )דברים ו ט( – מזוזה
ֵיכם:
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם וְ ָהיוּ ְל ָ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם ְלאוֹת ַעל י ְ
ַפ ְשׁ ֶכם ְ
)יח( וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ
קוּמ ָך:
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
)יט( וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנ ֶ
יך:
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
)כ( ְ
אָרץ :ס
ימי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם ִכּ ֵ
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְיקֹוָק ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימי ְבנ ֶ
יכם וִ ֵ
)כא( ְל ַמ ַען ִי ְרבּוּ ְי ֵמ ֶ

דברים פרק יד – מעשר
ַר ֶע ָך ַהיּ ֵֹצא ַה ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה:
)כב( ַע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּל ְתּבוּאַת ז ְ
ֶך ְל ַמ ַען ִתּ ְל ַמד ְליִ ְראָה
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ַמ ְע ַשׂר ְדּג ְָנ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך ִוְי ְצ ָה ֶר ָך ְ
אָכ ְל ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כג( וְ ַ
ָמים:
יך ָכּל ַהיּ ִ
ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך:
יך ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם ִכּי יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
תוּכל ְשׂ ֵאתוֹ ִכּי יִ ְר ַחק ִמ ְמּ ָך ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כד( וְ ִכי יִ ְר ֶבּה ִמ ְמּ ָך ַה ֶדּ ֶר ְך ִכּי לֹא ַ
יך בּוֹ:
ָד ָך וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּה ַבּ ָכּ ֶסף וְ ַצ ְר ָתּ ַה ֶכּ ֶסף ְבּי ְ
)כה( וְ נ ַ
יך וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ
אָכ ְל ָתּ ָשּׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָך וְ ַ
אָל ָך נ ְ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְ
וּב ֵשּׁ ָכר ְ
וּביַּיִ ן ַ
ַפ ְשׁ ָך ַבּ ָבּ ָקר וּ ַבצֹּאן ַ
ָת ָתּה ַה ֶכּ ֶסף ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
)כו( וְ נ ַ
ַח ָלה ִע ָמּ ְך :ס
יך לֹא ַת ַע ְז ֶבנּוּ ִכּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ית ָך) :כז( וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶ
אַתּה ֵ
ָ
דברים פרק כו – בכורים
ָשׁ ְב ָתּ ָבּהּ:
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
ַח ָלה וִ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)א( וְ ָהיָה ִכּי ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ
)ב( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּנֶא וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אשׁית ָכּל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ְ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
ֱאל ֶֹה ָ
במדבר פרק טו – ציצית
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
)לז( ַויּ ֶ
יצת ַה ָכּנָף ְפּ ִתיל ְתּ ֵכ ֶלת:
ָתנוּ ַעל ִצ ִ
יהם ְלדֹר ָֹתם וְ נ ְ
יצת ַעל ַכּ ְנ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
)לח( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אַתּם
ֵיכם ֲא ֶשׁר ֶ
אַח ֵרי ֵעינ ֶ
אַח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם וְ ֲ
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ֻתרוּ ֲ
ֲשׂ ֶ
וּז ַכ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ַוע ִ
יתם אֹתוֹ ְ
וּר ִא ֶ
יצת ְ
)לט( וְ ָהיָה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
יכם:
יתם ְקד ִֹשׁים ֵלאל ֵֹה ֶ
וֹתי וִ ְהיִ ֶ
יתם ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
ֲשׂ ֶ
יהם) :מ( ְל ַמ ַען ִתּ ְז ְכּרוּ ַוע ִ
אַח ֵר ֶ
זֹנִ ים ֲ
יכם :פ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֶשׁר ֵ
)מא( ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
דברים פרק כב – מעקה \ ציצית
ית ָך ִכּי ִיפֹּל ַהנּ ֵֹפל ִמ ֶמּנּוּ :ס
ֶך וְ לֹא ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
ֲקה ְל ַגגּ ָ
ית ַמע ֶ
וְע ִשׂ ָ
)ח( ִכּי ִת ְבנֶה ַבּ ִית ָח ָדשׁ ָ
וּתבוּאַת ַה ָכּ ֶרם :ס
ֶרע ֲא ֶשׁר ִתּ ְז ָרע ְ
)ט( לֹא ִת ְז ַרע ַכּ ְר ְמ ָך ִכּ ְלאָיִ ם ֶפּן ִתּ ְק ַדּשׁ ַה ְמ ֵלאָה ַהזּ ַ
ַח ָדּו :ס
וּפ ְשׁ ִתּים י ְ
ַח ָדּו :ס )יא( לֹא ִת ְל ַבּשׁ ַשׁ ַע ְטנֵז ֶצ ֶמר ִ
וּב ֲחמֹר י ְ
)י( לֹא ַת ֲחרֹשׁ ְבּשׁוֹר ַ
סוּת ָך ֲא ֶשׁר ְתּ ַכ ֶסּה ָבּהּ :ס
אַר ַבּע ַכּ ְנפוֹת ְכּ ְ
ֲשׂה ָלּ ְך ַעל ְ
)יב( ְגּ ִד ִלים ַתּע ֶ
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