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  ויקרא פרק יא 
  אֵכלּו:ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים אָֹתם ּתֹ (ט)
  :ים ּוַבְּנָחִלים ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ּוִמּכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכםְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמ  (י)

  ]1ץ המים ר[ש ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּו: ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכלּוְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם  (יא)
  ֶכם:ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא לָ  (יב)
  ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ ֵהם ֶאת ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה: (יג)
  ף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשחַ  (טז) ֵאת ָּכל עֵֹרב ְלִמינֹו: (טו) ְוֶאת ַהָּדָאה ְוֶאת ָהַאָּיה ְלִמיָנּה: (יד)
ת ְוֵאת ַהֲחִסיָדה ָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהּדּוִכיפַ  (יט) ְוֶאת ַהִּתְנֶׁשֶמת ְוֶאת ַהָּקָאת ְוֶאת ָהָרָחם: (יח) ְוֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהָּׁשָלְך ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף: (יז)

  ס: ַּבע ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכםּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך ַעל ַאְר  (כ) ְוֶאת ָהֲעַטֵּלף:
  ן ַעל ָהָאֶרץ:ַאְך ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַההֵֹלְך ַעל ַאְרַּבע ֲאֶׁשר <לא> לֹו ְכָרַעִים ִמַּמַעל ְלַרְגָליו ְלַנֵּתר ָּבהֵ  (כא)
  ְוֶאת ַהַחְרּגֹל ְלִמיֵנהּו ְוֶאת ֶהָחָגב ְלִמיֵנהּו: ֶאת ֵאֶּלה ֵמֶהם ּתֹאֵכלּו ֶאת ָהַאְרֶּבה ְלִמינֹו ְוֶאת ַהָּסְלָעם ְלִמיֵנהּו (כב)
  ּוְלֵאֶּלה ִּתַּטָּמאּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב: (כד) ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ֲאֶׁשר לֹו ַאְרַּבע ַרְגָלִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם: (כג)
  ָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב:ְוָכל ַהּנֵֹׂשא ִמִּנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבגָ  (כה)
  ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ִיְטָמא: ְלָכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהוא ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוֶׁשַסע ֵאיֶנָּנה ׁשַֹסַעת ְוֵגָרה ֵאיֶנָּנה ַמֲעָלה ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל (כו)
  ֵמִאים ֵהם ָלֶכם ָּכל ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַּכָּפיו ְּבָכל ַהַחָּיה ַההֶֹלֶכת ַעל ַאְרַּבע ְט  (כז)
  סְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְטֵמִאים ֵהָּמה ָלֶכם:  (כח)
  ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֶֹמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת: (ל) הּו:ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמינֵ  ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ (כט)
ץ אֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי עֵ  (לב) ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב: (לא)

 ּכֹל ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו (לג) עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבֶהם ַּבַּמִים יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר: ֶבֶגד אֹו
   ָמא:ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמְׁשֶקה ֲאֶׁשר ִיָּׁשֶתה ְּבָכל ְּכִלי ִיְט ִמָּכל ָהאֶֹכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֲאֶׁשר  (לד) ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתְׁשּבֹרּו:

ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור  (לו) ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ִיְטָמא ַּתּנּור ְוִכיַרִים ֻיָּתץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם: (לה)
א ְוִכי ֻיַּתן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמִּנְבָלָתם ָעָליו ָטֵמ  (לח) ְוִכי ִיּפֹל ִמִּנְבָלָתם ַעל ָּכל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאֶׁשר ִיָּזֵרַע ָטהֹור הּוא: (לז) ְונֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמא:

  ה ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכלָ  (לט) סהּוא ָלֶכם: 
  ֶרב:ְוָהאֵֹכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהעָ  (מ)

  

   : (מא)
  

  : (מב)
  

   : (מג)

  :ָאִני  ָקדֹוׁש יִּכ  ְקדִֹׁשים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ֲאִני ִּכי (מד)
  

  ְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני:ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים וִ  (מה)
   זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ: (מו)
  פר לֹא ֵתָאֵכל: ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁש  (מז)

  
  דברים פרק יד 

  ֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים:זֹאת ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ּתֹאֵכלּו ׁש (ד)
  ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו ָוָזֶמר: (ה)
  ְוָכל ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה אָֹתּה ּתֹאֵכלּו: (ו)
ֵהָּמה ּוַפְרָסה לֹא  ֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה ֶאת ַהָּגָמל ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרהַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו ִמַּמעֲ  (ז)

  סָרם לֹא תֹאֵכלּו ּוְבִנְבָלָתם לֹא ִתָּגעּו: ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה הּוא ְולֹא ֵגָרה ָטֵמא הּוא ָלֶכם ִמְּבָׂש  (ח) ִהְפִריסּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:
  ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ּתֹאֵכלּו: (ט)
  ]4 יםץ המר[ש ס: ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא תֹאֵכלּו ָטֵמא הּוא ָלֶכם (י)

ְוֵאת ָּכל  (יד) ְוָהָרָאה ְוֶאת ָהַאָּיה ְוַהַּדָּיה ְלִמיָנּה: (יג) ְוֶזה ֲאֶׁשר לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה: (יב) אֵכלּו:ָּכל ִצּפֹור ְטהָֹרה ּתֹ (יא)
ְוַהָּקָאת ְוֶאת  (יז) ֶאת ַהּכֹוס ְוֶאת ַהַּיְנׁשּוף ְוַהִּתְנָׁשֶמת: (טז) ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו: (טו) עֵֹרב ְלִמינֹו:

  ְוַהֲחִסיָדה ְוָהֲאָנָפה ְלִמיָנּה ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף: (יח) ָהָרָחָמה ְוֶאת ַהָּׁשָלְך:
]  6[שרץ העוף :ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו  (יט)
  ָּכל עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלּו: (כ)

  ֹו: ָוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמלֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלֵּגר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליקֹ (כא)
  

  ויקרא פרק כ 
  ֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה:ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְת  (כב)
  ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם:ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ֲאִני  (כג)
ם ָוק ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתכֶ ָואַֹמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁשת אָֹתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאִני ְיקֹ (כד)

  ִמן ָהַעִּמים:
ְרמֹׂש ְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּת ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר  ה)(כ

  ]רק בח' השרצים :ס'תו \ רק בבהמה חיה ועוף גדולים :י"[רש :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא
  דֹוׁש ֲאִני ְיקָֹוק ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי:ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים ִּכי קָ  (כו)
  פְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:  (כז)


