
 מכות פרק ב    ד"בס
  

שמות פרק כא 
  : ַמֵּכה ִאיׁש ָוֵמת מֹות יּוָמת)יב(
  ס:  ְוָהֱאלִֹהים ִאָּנה ְלָידֹו ְוַׂשְמִּתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמהָצָדה ַוֲאֶׁשר לֹא )יג(
   ס:ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּות ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה )יד(
  

ק לה במדבר פר
  :ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ִעיר ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהרֵֹצַח )ו(
  :ת ִמְגְרֵׁשיֶהן ָּכל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלְלִוִּים ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֶֹנה ִעיר ֶאְתֶהן ְוֶא)ז(
  פ: ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ֵמֲאֻחַּזת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ָהַרב ַּתְרּבּו ּוֵמֵאת ַהְמַעט ַּתְמִעיטּו ִאיׁש ְּכִפי ַנֲחָלתֹו ֲאֶׁשר ִיְנָחלּו ִיֵּתן ֵמָעָריו ַלְלִוִּים )ח(
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)ט(
  :ל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ַאֶּתם עְֹבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַאְרָצה ְּכָנַען ַּדֵּבר ֶא)י(
  :ִּבְׁשָגָגה  ַמֵּכה ֶנֶפׁשְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצַח ָלֶכם ְוִהְקִריֶתם ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה )יא(
  :ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִּמְׁשָּפטא ָימּות ָהרֵֹצַח  ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט ִמּגֵֹאל ְולֹ)יב(
  :ָלֶכם ְוֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִּתֵּתנּו ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה )יג(
  :ְהֶייָנה ֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ֵמֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן ְוֵאת ְׁשלֹׁש ֶהָעִרים ִּתְּתנּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָעֵרי ִמְקָלט ִּת)יד(
  :ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם ִּתְהֶייָנה ֵׁשׁש ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִמְקָלט ָלנּוס ָׁשָּמה )טו(
  : ְוִאם ִּבְכִלי ַבְרֶזל ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח)טז(
  :ֶבן ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח ְוִאם ְּבֶא)יז(
  : אֹו ִּבְכִלי ֵעץ ָיד ֲאֶׁשר ָימּות ּבֹו ִהָּכהּו ַוָּימֹת רֵֹצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהרֵֹצַח)יח(
  : ּגֵֹאל ַהָּדם הּוא ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹו הּוא ְיִמיֶתּנּו)יט(
  : ִּבְצִדָּיה ַוָּימֹתִהְׁשִליְך ָעָליו אֹו ֶיְהָּדֶפּנּו ְּבִׂשְנָאה ְוִאם )כ(
  : ִהָּכהּו ְבָידֹו ַוָּימֹת מֹות יּוַמת ַהַּמֶּכה רֵֹצַח הּוא ּגֵֹאל ַהָּדם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ְּבִפְגעֹו בֹוְבֵאיָבה אֹו )כא(
  : ָּכל ְּכִלי ְּבלֹא ְצִדָּיהִליְך ָעָליוִהְׁש אֹו ֲהָדפֹו ֵאיָבה ְּבלֹא ְּבֶפַתע ְוִאם )כב(
  : ַוָּימֹת ְוהּוא לֹא אֹוֵיב לֹו ְולֹא ְמַבֵּקׁש ָרָעתֹוַוַּיֵּפל ָעָליו אֹו ְבָכל ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָימּות ָּבּה ְּבלֹא ְראֹות )כג(
  :ֶּלה ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ֵּבין ַהַּמֶּכה ּוֵבין ּגֵֹאל ַהָּדם ַעל ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵא)כד(
 ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ְוֵהִׁשיבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמַּיד ּגֵֹאל ַהָּדם )כה(

  :ֲאֶׁשר ָמַׁשח אֹתֹו ְּבֶׁשֶמן ַהּקֶֹדׁש
  :ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ְוִאם ָיצֹא ֵיֵצא ָהרֵֹצַח ֶאת ְּגבּול )כו(
  :ְוָרַצח ּגֵֹאל ַהָּדם ֶאת ָהרֵֹצַח ֵאין לֹו ָּדם ּוָמָצא אֹתֹו ּגֵֹאל ַהָּדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו )כז(
  :רֵֹצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחָּזתֹוָיׁשּוב ָה ִּכי ְבִעיר ִמְקָלטֹו ֵיֵׁשב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל )כח(
  : ְוָהיּו ֵאֶּלה ָלֶכם ְלֻחַּקת ִמְׁשָּפט ְלדֹרֵֹתיֶכם ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם)כט(
  : ָּכל ַמֵּכה ֶנֶפׁש ְלִפי ֵעִדים ִיְרַצח ֶאת ָהרֵֹצַח ְוֵעד ֶאָחד לֹא ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות)ל(
  :הּוא ָרָׁשע ָלמּות ִּכי מֹות יּוָמת ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח ֲאֶׁשר )לא(
  : ְולֹא ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ָלׁשּוב ָלֶׁשֶבת ָּבָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֵֹהן)לב(
  :ֶׁשר ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹו ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכַּפר ַלָּדם ֲא)לג(
  פ:  ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל)לד(

  
דברים פרק יט 

  :ִים ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת ַאְרָצם ִויִרְׁשָּתם ְוָיַׁשְבָּת ְבָעֵריֶהם ּוְבָבֵּתיֶהם ִּכי ַיְכִרית ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹו)א(
  : ָׁשלֹוׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך ְּבתֹוְך ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה)ב(
  :בּול ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ַיְנִחיְלָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָהָיה ָלנּוס ָׁשָּמה ָּכל רֵֹצַח ָּתִכין ְלָך ַהֶּדֶרְך ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת ְּג)ג(
  : ְוֶזה ְּדַבר ָהרֵֹצַח ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָּמה ָוָחי ֲאֶׁשר ַיֶּכה ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם)ד(
 ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת הּוא ָינּוס ֶאל ּוָמָצא ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ ָהֵעץ ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת ֵעִצים ַלְחטֹב ַבַּיַער  ַוֲאֶׁשר ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו)ה(

  :ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי
 ִּכי לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמְּתמֹול ְולֹו ֵאין ִמְׁשַּפט ָמֶותִיְרֶּבה ַהֶּדֶרְך ְוִהָּכהּו ָנֶפׁש  ֶּפן ִיְרּדֹף ּגֵֹאל ַהָּדם ַאֲחֵרי ָהרֵֹצַח ִּכי ֵיַחם ְלָבבֹו ְוִהִּׂשיגֹו ִּכי )ו(

  :ִׁשְלׁשֹום
  ס:  ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֵלאמֹר ָׁשלֹׁש ָעִרים ַּתְבִּדיל ָלְך)ז(
  :ֲאבֶֹתיָך ְוָנַתן ְלָך ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֵתת ַלֲאבֶֹתיָך ְוִאם ַיְרִחיב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְּגֻבְלָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַל)ח(
 ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ַלֲעׂשָֹתּה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ָּכל ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת ְלָך )ט(

  :ָׁשלֹׁש ָעִרים ַעל ַהָּׁשלֹׁש ָהֵאֶּלהעֹוד 
  ס:  ְולֹא ִיָּׁשֵפְך ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְוָהָיה ָעֶליָך ָּדִמים)י(
  :ס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֵֹנא ְלֵרֵעהּו ְוָאַרב לֹו ְוָקם ָעָליו ְוִהָּכהּו ֶנֶפׁש ָוֵמת ְוָנ)יא(
  : ְוָנְתנּו אֹתֹו ְּבַיד ּגֵֹאל ַהָּדם ָוֵמתְוָׁשְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹתֹו ִמָּׁשם )יב(
  ס:  לֹא ָתחֹוס ֵעיְנָך ָעָליו ּוִבַעְרָּת ַדם ַהָּנִקי ִמִּיְׂשָרֵאל ְוטֹוב ָלְך)יג(
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 מכות פרק ב    ד"בס
דברים פרק ד 

  :ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁשׁש ָעִרים ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן  ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשלֹ)מא(
  : ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת ְוהּוא לֹא ׂשֵֹנא לֹו ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹום ְוָנס ֶאל ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי)מב(
  :ּוֵבִני ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשיֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר ָלרא )מג(
  : ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל)מד(
  

ויקרא פרק יא 
  :ם ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים אָֹתם ּתֹאֵכלּו ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִי)ט(
  : ְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּיִּמים ּוַבְּנָחִלים ִמּכֹל ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ּוִמּכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ ֵהם ָלֶכם)י(
  : ְוֶאת ִנְבָלָתם ְּתַׁשֵּקצּוּוְוֶׁשֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמְּבָׂשָרם לֹא תֹאֵכל1 )יא(
  : ּכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבָּמִים ֶׁשֶקץ הּוא ָלֶכם)יב(
  :ֶאת ַהֶּנֶׁשר ְוֶאת ַהֶּפֶרס ְוֵאת ָהָעְזִנָּיה  ְוֶאת ֵאֶּלה ְּתַׁשְּקצּו ִמן ָהעֹוף לֹא ֵיָאְכלּו ֶׁשֶקץ)יג(
  
  :ה ֲאֶׁשר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ְּבִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוִכי ָימּות ִמן ַהְּבֵהָמ)לט(
  : ְוָהאֵֹכל ִמִּנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוַהּנֵֹׂשא ֶאת ִנְבָלָתּה ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב)מ(
  :ֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכלְוָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ֶׁש1 )מא(
  :ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהםְלָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא תֹאְכלּום 2 ּכֹל הֹוֵלְך ַעל ָּגחֹון ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרַּבע ַעד ָּכל ַמְרֵּבה ַרְגַלִים )מב(
  :ְּמאּו ָּבֶהם ְוִנְטֵמֶתם ָּבםְולֹא ִתַּט2 ַאל ְּתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ1 )מג(
  :ְולֹא ְתַטְּמאּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְּבָכל ַהֶּׁשֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ3 ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני )מד(
  :ִני ְיקָֹוק ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִוְהִייֶתם ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני ִּכי ֲא)מה(
  : זֹאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת ַּבָּמִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהּׁשֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץ)מו(
   : ן ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹר ּוֵבין ַהַחָּיה ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר לֹא ֵתָאֵכל ְלַהְבִּדיל ֵּבי)מז(
  

דברים פרק יד 
  :אָֹתּה ּתֹאֵכלּו ְוָכל ְּבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה )ו(
 ִמַּמֲעֵלי ַהֵּגָרה ּוִמַּמְפִריֵסי ַהַּפְרָסה ַהְּׁשסּוָעה ֶאת ַהָּגָמל ְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת ַהָּׁשָפן ִּכי ַמֲעֵלה ֵגָרה ֵהָּמה ּוַפְרָסה ַאְך ֶאת ֶזה לֹא תֹאְכלּו )ז(

  :לֹא ִהְפִריסּו ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם
  
  :ְׂשֶקֶׂשת ּתֹאֵכלּו ֶאת ֶזה ּתֹאְכלּו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ַּבָּמִים ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַק)ט(
  :  ָטֵמא הּוא ָלֶכםְוכֹל ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא תֹאֵכלּו2 )י(
  
  :ְוכֹל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו1 )יט(
  :ָּכל עֹוף ָטהֹור ּתֹאֵכלּו )כ(
  
  : ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא)כב(
 ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִּתְלַמד ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך )כג(

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

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

ויקרא פרק כ 
ָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר  ַּבְּבֵהָמה ּוְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְבַּדְלֶּתם ֵּבין ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר )כה(

  :ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא

  
דברים פרק יב 

  : ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה)ה(
  :ה עֹלֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכםַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמ )ו(
  : ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבכֹל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך)ז(

  
  :תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך לֹא )יז(
קֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך  ַּבָּמִּכי ִאם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו )יח(

  :ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך
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 מכות פרק ב    ד"בס
  

דברים פרק כו 
  :ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר  ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּו)יב(
ם ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא ָעַבְרִּתי  ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹו)יג(

  :ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי
  :כֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני ְולֹא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול ְיקָֹוק ֱאלָֹהי ָעִׂשיִתי ְּכְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא לֹא ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו )יד(
  

שמות פרק כב 
  : ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון אֹתֹוֵכלּוּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹא ְוַאְנֵׁשי קֶֹדׁש ִּתְהיּון ִלי )ל(
  

שמות פרק כט 
  :י קֶֹדׁש ֵהםְוָזר לֹא יֹאַכל ִּכ ְלַמֵּלא ֶאת ָיָדם ְלַקֵּדׁש אָֹתם ְוָאְכלּו אָֹתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם )לג(
  

דברים פרק כו 
  : ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה)א(
ַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְו)ב(

  :ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם
 ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ )ג(

  :ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו
  : ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָךְוִהִּניחֹו ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך )ד(
  :ם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁש)ה(
  : ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה)ו(
  : ַוִּנְצַעק ֶאל ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיקָֹוק ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו)ז(
  :ַוּיֹוִצֵאנּו ְיקָֹוק ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים )ח(
  : ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש)ט(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָךְוִהַּנְחּתֹוִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְיקָֹוק  ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפ)י(
   :  ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך)יא(
  

דברים פרק טו 
  : ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעבֹד ִּבְבכֹר ׁשֹוֶרָך ְולֹא ָתגֹז ְּבכֹור צֹאֶנָך)יט(
  :ְבַחר ְיקָֹוק ַאָּתה ּוֵביֶתָך ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך תֹאֲכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִי)כ(
  : ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ּכֹל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך)כא(
  : ַּכְּצִבי ְוָכַאָּילִּבְׁשָעֶריָך ּתֹאֲכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו )כב(
  : ץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶר)כג(
  

דברים פרק יד 
  :ְולֹא ָתִׂשימּו ָקְרָחה ֵּבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת לֹא ִתְתּגְֹדדּו ָּבִנים ַאֶּתם ַליקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם )א(
  : ִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּוְבָך ָּבַחר ְיקָֹוק ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ִמּכֹל ָהַע)ב(
  

ויקרא פרק כא 
  : ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטתּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּוִיְקְרחּו ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם > יקרחה< לֹא )ה(

  
ויקרא פרק יט 

   : ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז לֹא ַיֲעֶלה ָעֶליָך ּוֶבֶגד לֹא ִתְזַרע ִּכְלָאִים  ָׂשְדָךְּבֶהְמְּתָך לֹא ַתְרִּביַע ִּכְלַאִים ֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשמֹרּו )יט(
  
  : לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך)כז(
  :ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתְּתנּו ָּבֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו ִּבְבַׂשְרֶכם )כח(
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