מכות פרק ב

בס"ד
שמות פרק כא
יוּמת:
ָמת מוֹת ָ
)יב( ַמ ֵכּה ִאישׁ ו ֵ
ַא ֶשׁר לֹא ָצ ָדה וְ ָה ֱאל ִֹהים ִאנָּה ְליָדוֹ וְ ַשׂ ְמ ִתּי ְל ָך ָמקוֹם ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה :ס
)יג( ו ֲ
)יד( וְ ִכי י ִָזד ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ ְל ָה ְרגוֹ ְב ָע ְר ָמה ֵמ ִעם ִמ ְז ְבּ ִחי ִתּ ָקּ ֶחנּוּ ָלמוּת :ס

במדבר פרק לה
וּשׁ ַתּ ִים ִעיר:
אַר ָבּ ִעים ְ
יהם ִתּ ְתּנוּ ְ
ֲל ֶ
)ו( וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ֵאת ֵשׁשׁ ָע ֵרי ַה ִמּ ְק ָלט ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ָלנֻס ָשׁ ָמּה ָהר ֵֹצ ַח ַוע ֵ
יהן:
וּשׁמֹנֶה ִעיר ֶא ְת ֶהן וְ ֶאת ִמ ְג ְר ֵשׁ ֶ
אַר ָבּ ִעים ְ
)ז( ָכּל ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ַל ְלוִ יִּ ם ְ
ַח ָלתוֹ ֲא ֶשׁר יִ נְ ָחלוּ יִ ֵתּן ֵמ ָע ָריו ַל ְלוִ יִּ ם :פ
וּמ ֵאת ַה ְמ ַעט ַתּ ְמ ִעיטוּ ִאישׁ ְכּ ִפי נ ֲ
)ח( וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֲא ֻחזַּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֵאת ָה ַרב ַתּ ְרבּוּ ֵ
)ט( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ָען:
אַר ָצה ְכּנ ַ
ַר ֵדּן ְ
אַתּם ע ְֹב ִרים ֶאת ַהיּ ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ֶ
)י( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה:
יתם ָל ֶכם ָע ִרים ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכם וְ נָס ָשׁ ָמּה ר ֵֹצ ַח ַמ ֵכּה נ ֶ
)יא( וְ ִה ְק ִר ֶ
)יב( וְ ָהיוּ ָל ֶכם ֶה ָע ִרים ְל ִמ ְק ָלט ִמגּ ֵֹאל וְ לֹא יָמוּת ָהר ֵֹצ ַח ַעד ָע ְמדוֹ ִל ְפנֵי ָה ֵע ָדה ַל ִמּ ְשׁ ָפּט:
)יג( וְ ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ִתּ ֵתּנוּ ֵשׁשׁ ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶכם:
ָען ָע ֵרי ִמ ְק ָלט ִתּ ְהיֶינָה:
ַר ֵדּן וְ ֵאת ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)יד( ֵאת ְשׁלֹשׁ ֶה ָע ִרים ִתּ ְתּנוּ ֵמ ֵע ֶבר ַליּ ְ
ֶפשׁ ִבּ ְשׁ ָגגָה:
תוֹכם ִתּ ְהיֶינָה ֵשׁשׁ ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ְל ִמ ְק ָלט ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
תּוֹשׁב ְבּ ָ
)טו( ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר וְ ַל ָ
)טז( וְ ִאם ִבּ ְכ ִלי ַב ְרזֶל ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת ר ֵֹצ ַח הוּא מוֹת ַ
יוּמת ָהר ֵֹצ ַח:
יוּמת ָהר ֵֹצ ַח:
)יז( וְ ִאם ְבּ ֶא ֶבן יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת ר ֵֹצ ַח הוּא מוֹת ַ
יוּמת ָהר ֵֹצ ַח:
)יח( אוֹ ִבּ ְכ ִלי ֵעץ יָד ֲא ֶשׁר יָמוּת בּוֹ ִה ָכּהוּ ַו ָיּמֹת ר ֵֹצ ַח הוּא מוֹת ַ
יתנּוּ:
ָמית ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ הוּא יְ ִמ ֶ
)יט( גּ ֵֹאל ַה ָדּם הוּא י ִ
יך ָע ָליו ִבּ ְצ ִדיָּה ַו ָיּמֹת:
ֶה ָדּ ֶפנּוּ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
)כ( וְ ִאם ְבּ ִשׂ ְנאָה י ְ
ָמית ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ְבּ ִפ ְגעוֹ בוֹ:
יוּמת ַה ַמּ ֶכּה ר ֵֹצ ַח הוּא גּ ֵֹאל ַה ָדּם י ִ
יבה ִה ָכּהוּ ְביָדוֹ ַו ָיּמֹת מוֹת ַ
)כא( אוֹ ְב ֵא ָ
יך ָע ָליו ָכּל ְכּ ִלי ְבּלֹא ְצ ִדיָּה:
יבה ֲה ָדפוֹ אוֹ ִה ְשׁ ִל ְ
)כב( וְ ִאם ְבּ ֶפ ַתע ְבּלֹא ֵא ָ
ַפּל ָע ָליו ַו ָיּמֹת וְ הוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְ לֹא ְמ ַב ֵקּשׁ ָר ָעתוֹ:
)כג( אוֹ ְב ָכל ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר יָמוּת ָבּהּ ְבּלֹא ְראוֹת ַויּ ֵ
וּבין גּ ֵֹאל ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה:
)כד( וְ ָשׁ ְפטוּ ָה ֵע ָדה ֵבּין ַה ַמּ ֶכּה ֵ
ָשׁב ָבּהּ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל
וְה ִשׁיבוּ אֹתוֹ ָה ֵע ָדה ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר נָס ָשׁ ָמּה וְ י ַ
וְה ִצּילוּ ָה ֵע ָדה ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ִמיַּד גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֵ
)כה( ִ
ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁח אֹתוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן ַהקּ ֶֹדשׁ:
ֵצא ָהר ֵֹצ ַח ֶאת ְגּבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה:
)כו( וְ ִאם ָיצֹא י ֵ
וְר ַצח גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֶאת ָהר ֵֹצ ַח ֵאין לוֹ ָדּם:
וּמ ָצא אֹתוֹ גּ ֵֹאל ַה ָדּם ִמחוּץ ִל ְגבוּל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ָ
)כז( ָ
אַח ֵרי מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל יָשׁוּב ָהר ֵֹצ ַח ֶאל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזָּתוֹ:
ֵשׁב ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן ַה ָגּדֹל וְ ֲ
)כח( ִכּי ְב ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ י ֵ
יכם:
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
יכם ְבּכֹל ְ
)כט( וְ ָהיוּ ֵא ֶלּה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֶפשׁ ָלמוּת:
ֶפשׁ ְל ִפי ֵע ִדים יִ ְר ַצח ֶאת ָהר ֵֹצ ַח וְ ֵעד ֶא ָחד לֹא ַי ֲענֶה ְבנ ֶ
)ל( ָכּל ַמ ֵכּה נ ֶ
יוּמת:
ֶפשׁ ר ֵֹצ ַח ֲא ֶשׁר הוּא ָר ָשׁע ָלמוּת ִכּי מוֹת ָ
)לא( וְ לֹא ִת ְקחוּ כ ֶֹפר ְלנ ֶ
אָרץ ַעד מוֹת ַהכּ ֵֹהן:
)לב( וְ לֹא ִת ְקחוּ כ ֶֹפר ָלנוּס ֶאל ִעיר ִמ ְק ָלטוֹ ָלשׁוּב ָל ֶשׁ ֶבת ָבּ ֶ
ֻפּר ַל ָדּם ֲא ֶשׁר ֻשׁ ַפּ ְך ָבּהּ ִכּי ִאם ְבּ ַדם שׁ ְֹפכוֹ:
אָרץ לֹא יְ כ ַ
אָרץ וְ ָל ֶ
ַחנִ יף ֶאת ָה ֶ
אַתּם ָבּהּ ִכּי ַה ָדּם הוּא י ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
)לג( וְ לֹא ַת ֲחנִ יפוּ ֶאת ָה ֶ
תוֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל :פ
תוֹכהּ ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק שׁ ֵֹכן ְבּ ְ
אַתּם י ְֹשׁ ִבים ָבּהּ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י שׁ ֵֹכן ְבּ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
)לד( וְ לֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ָה ֶ
דברים פרק יט
יהם:
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָע ֵר ֶ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
אַר ָצם וִ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶאת ְ
יך ֶאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַכ ִרית יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)א( ִכּי י ְ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ְל ִר ְשׁ ָתּהּ:
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
תוֹך ְ
)ב( ָשׁלוֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך ְבּ ְ
יך וְ ָהיָה ָלנוּס ָשׁ ָמּה ָכּל ר ֵֹצ ַח:
יל ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יַנְ ִח ְ
)ג( ָתּ ִכין ְל ָך ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִשׁ ַלּ ְשׁ ָתּ ֶאת ְגּבוּל ְ
ַכּה ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְ הוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם:
ָחי ֲא ֶשׁר י ֶ
)ד( וְ זֶה ְדּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה ו ָ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעהוּ ַביּ ַ
)ה( ו ֲ
ָמת הוּא יָנוּס ֶאל
וּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ ָ
ַרזֶן ִל ְכרֹת ָה ֵעץ וְ נ ַ
ַער ַל ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ ְדּ ָחה יָדוֹ ַבגּ ְ
ָחי:
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלּה ו ָ
ַ
ָפשׁ וְ לוֹ ֵאין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל
ֵחם ְל ָבבוֹ וְ ִה ִשּׂיגוֹ ִכּי יִ ְר ֶבּה ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
אַח ֵרי ָהר ֵֹצ ַח ִכּי י ַ
)ו( ֶפּן יִ ְרדֹּף גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֲ
ִשׁ ְלשׁוֹם:
)ז( ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ֵלאמֹר ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך :ס
יך:
אָרץ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֵתת ַל ֲאב ֶֹת ָ
ָתן ְל ָך ֶאת ָכּל ָה ֶ
יך וְ נ ַ
ֻל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך ֶאת ְגּב ְ
ַר ִחיב יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)ח( וְ ִאם י ְ
ָס ְפ ָתּ ְל ָך
ָמים וְ י ַ
יך וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל ַהיּ ִ
אַה ָבה ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)ט( ִכּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַל ֲעשׂ ָֹתהּ ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ֲ
עוֹד ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַעל ַה ָשּׁלֹשׁ ָה ֵא ֶלּה:
יך ָדּ ִמים :ס
ַח ָלה וְ ָהיָה ָע ֶל ָ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ְ
)י( וְ לֹא יִ ָשּׁ ֵפ ְך ָדּם נ ִ
אַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל:
ָמת וְ ָנס ֶאל ַ
ֶפשׁ ו ֵ
אָרב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
)יא( וְ ִכי יִ ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וְ ַ
ָמת:
ָתנוּ אֹתוֹ ְבּיַד גּ ֵֹאל ַה ָדּם ו ֵ
וְשׁ ְלחוּ ִז ְקנֵי ִעירוֹ וְ ָל ְקחוּ אֹתוֹ ִמ ָשּׁם וְ נ ְ
)יב( ָ
ָקי ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל וְ טוֹב ָל ְך :ס
וּב ַע ְר ָתּ ַדם ַהנּ ִ
)יג( לֹא ָתחוֹס ֵעינְ ָך ָע ָליו ִ
1
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דברים פרק ד
ַר ֵדּן ִמ ְז ְר ָחה ָשׁ ֶמשׁ:
ַב ִדּיל מ ֶֹשׁה ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
)מא( אָז י ְ
ָחי:
אַחת ִמן ֶה ָע ִרים ָה ֵאל ו ָ
רוֹצ ַח ֲא ֶשׁר יִ ְר ַצח ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְ הוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשׁוֹם וְ נָס ֶאל ַ
)מב( ָלנֻס ָשׁ ָמּה ֵ
ַשּׁי:
גּוֹלן ַבּ ָבּ ָשׁן ַל ְמנ ִ
ָדי וְ ֶאת ָ
וּב ִני וְ ֶאת ָראמֹת ַבּ ִגּ ְל ָעד ַלגּ ִ
)מג( ֶאת ֶבּ ֶצר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ ַה ִמּישֹׁר ָלרא ֵ
תּוֹרה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
)מד( וְ זֹאת ַה ָ
ויקרא פרק יא
ֹאכלוּ:
וּבנְּ ָח ִלים א ָֹתם תּ ֵ
ַמּים ַ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ַמּיִ ם ַבּיּ ִ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנ ִ
)ט( ֶאת זֶה תּ ְ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם ֶשׁ ֶקץ ֵהם ָל ֶכם:
וּמכֹּל נ ֶ
וּבנְּ ָח ִלים ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ ַה ַמּיִ ם ִ
ַמּים ַ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּיּ ִ
)י( וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֹאכלוּ וְ ֶאת נִ ְב ָל ָתם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ:
וְשׁ ֶקץ יִ ְהיוּ ָל ֶכם ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
)יא( ֶ 1
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם:
)יב( כֹּל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֶשׁר וְ ֶאת ַה ֶפּ ֶרס וְ ֵאת ָה ָע ְזנִ יָּה:
ֵאָכלוּ ֶשׁ ֶקץ ֶאת ַהנּ ֶ
)יג( וְ ֶאת ֵא ֶלּה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן ָהעוֹף לֹא י ְ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתהּ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
אָכ ָלה ַהנֹּג ַ
)לט( וְ ִכי יָמוּת ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִהיא ָל ֶכם ְל ְ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ַהנּ ֵֹשׂא ֶאת נִ ְב ָל ָתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
)מ( וְ ָהא ֵֹכל ִמנִּ ְב ָל ָתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ֵאָכל:
אָרץ ֶשׁ ֶקץ הוּא לֹא י ֵ
וְכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
)מא( ָ 1
2
ֹאכלוּם ִכּי ֶשׁ ֶקץ ֵהם:
אָרץ לֹא ת ְ
אַר ַבּע ַעד ָכּל ַמ ְר ֵבּה ַר ְג ַליִ ם ְל ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
הוֹל ְך ַעל ְ
הוֹל ְך ַעל גָּחוֹן וְ כֹל ֵ
)מב( כֹּל ֵ
יכם ְבּ ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ 2וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם ו ְִנ ְט ֵמ ֶתם ָבּם:
ַפשׁ ֵֹת ֶ
)מג( 1אַל ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
אָרץ:
יכם ְבּ ָכל ַה ֶשּׁ ֶרץ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ֶ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִ י 3וְ לֹא ְת ַט ְמּאוּ ֶאת נ ְ
יכם וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
)מד( ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִ י:
ֲלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים וִ ְהיִ ֶ
)מה( ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ַה ַמּע ֶ
אָרץ:
ֶפשׁ ַהשּׁ ֶֹר ֶצת ַעל ָה ֶ
וּל ָכל נ ֶ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם ְ
תּוֹרת ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ָהעוֹף וְ כֹל נ ֶ
)מו( זֹאת ַ
אָכל:
וּבין ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ֵ
ֶא ֶכ ֶלת ֵ
וּבין ַה ַחיָּה ַהנּ ֱ
וּבין ַה ָטּהֹר ֵ
)מז( ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַה ָטּ ֵמא ֵ
דברים פרק יד
ֹאכלוּ:
ֵרה ַבּ ְבּ ֵה ָמה א ָֹתהּ תּ ֵ
ֲלת גּ ָ
)ו( וְ ָכל ְבּ ֵה ָמה ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ שׁ ַֹס ַעת ֶשׁ ַסע ְשׁ ֵתּי ְפ ָרסוֹת ַמע ַ
וּפ ְר ָסה
ֵרה ֵה ָמּה ַ
ֲלה ג ָ
ֶבת וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָפן ִכּי ַמע ֵ
אַרנ ֶ
ָמל וְ ֶאת ָה ְ
סוּעה ֶאת ַהגּ ָ
יסי ַה ַפּ ְר ָסה ַה ְשּׁ ָ
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ
ֵרה ִ
ֲלי ַהגּ ָ
ֹאכלוּ ִמ ַמּע ֵ
אַך ֶאת זֶה לֹא ת ְ
)ז( ְ
לֹא ִה ְפ ִריסוּ ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם:
ֹאכלוּ:
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת תּ ֵ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנ ִ
)ט( ֶאת זֶה תּ ְ
ֹאכלוּ ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם:
ְק ְשׂ ֶק ֶשׂת לֹא ת ֵ
ַפּיר ו ַ
)י( 2וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֵאָכלוּ:
)יט( 1וְ כֹל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם לֹא י ֵ
ֹאכלוּ:
)כ( ָכּל עוֹף ָטהוֹר תּ ֵ
ַ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
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם ַמ ְע ַשׂר ְדּגָנְ ָך ִתּיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְ
אָכ ְל ָתּ ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כג( וְ ַ
ָמים:
יך ָכּל ַהיּ ִ
ְליִ ְראָה ֶ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 ַ
אָל ָך נ ְ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְ
וּב ֵשּׁ ָכר ְ
וּביַּיִ ן ַ
וּבצֹּאן ַ
ַפ ְשׁ ָך ַבּ ָבּ ָקר ַ
ָת ָתּה ַה ֶכּ ֶסף ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ְתּאַוֶּה נ ְ
יך
אָכ ְל ָתּ ָשּׁם ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָך וְ ַ
)כו( וְ נ ַ
ית ָך:
וּב ֶ
אַתּה ֵ
וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ָ
ַח ָלה ִע ָמּ ְך:
יך לֹא ַת ַע ְז ֶבנּוּ ִכּי ֵאין לוֹ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
)כז( וְ ַה ֵלּוִ י ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ויקרא פרק כ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר
יכם ַבּ ְבּ ֵה ָמה וּ ָבעוֹף ְ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
וּבין ָהעוֹף ַה ָטּ ֵמא ַל ָטּהֹר וְ לֹא ְת ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
)כה( וְ ִה ְב ַדּ ְל ֶתּם ֵבּין ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ַל ְטּ ֵמאָה ֵ
ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ָל ֶכם ְל ַט ֵמּא:
דברים פרק יב
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 ִוְנ ְדב ֵֹת ֶ
ֶד ֶכם ִוְנ ְד ֵר ֶ
רוּמת י ְ
יכם וְ ֵאת ְתּ ַ
יכם וְ ֵאת ַמ ְע ְשׂר ֵֹת ֶ
יכם ִוְז ְ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 ֲ
ָד ָך:
רוּמת י ֶ
וּת ַ
יך ְ
יך ֲא ֶשׁר ִתּדֹּר ִוְנ ְדב ֶֹת ָ
וְכל נְ ָד ֶר ָ
ֶך ָ
וּבכֹרֹת ְבּ ָק ְר ָך וְ צֹאנ ָ
יך ַמ ְע ַשׂר ְדּג ְָנ ָך ו ְִתיר ְֹשׁ ָך ִוְי ְצ ָה ֶר ָך ְ
תוּכל ֶל ֱאכֹל ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
)יז( לֹא ַ
יך
ַ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 ָ
ָד ָך:
יך ְבּכֹל ִמ ְשׁ ַלח י ֶ
וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
2
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דברים פרק כו
ְשׂ ֵבעוּ:
יך ו ָ
אָכלוּ ִב ְשׁ ָע ֶר ָ
אַל ָמנָה וְ ְ
ָת ָתּה ַל ֵלּוִי ַלגֵּר ַליָּתוֹם ו ְָל ְ
ֲשׂר וְ נ ַ
ישׁת ְשׁנַת ַה ַמּע ֵ
אָת ָך ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִל ִ
)יב( ִכּי ְת ַכ ֶלּה ַל ְע ֵשׂר ֶאת ָכּל ַמ ְע ַשׂר ְתּבוּ ְ
יתנִ י לֹא ָע ַב ְר ִתּי
ָת ָך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
אַל ָמנָה ְכּ ָכל ִמ ְצו ְ
יך ִבּ ַע ְר ִתּי ַהקּ ֶֹדשׁ ִמן ַה ַבּיִ ת וְ גַם נְ ַת ִתּיו ַל ֵלּוִ י וְ ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ ָל ְ
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יג( וְ ַ
יך וְ לֹא ָשׁ ָכ ְח ִתּי:
וֹת ָ
ִמ ִמּ ְצ ֶ
יתנִ י:
יתי ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוִּ ָ
ָת ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְל ֵמת ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּקוֹל יְ קֹוָק ֱאל ָֹהי ָע ִשׂ ִ
אָכ ְל ִתּי ְבא ִֹני ִמ ֶמּנּוּ ְולֹא ִב ַע ְר ִתּי ִמ ֶמּנּוּ ְבּ ָט ֵמא וְ לֹא נ ַ
)יד( לֹא ַ
שמות פרק כב
וּב ָשׂר ַבּ ָשּׂ ֶדה ְט ֵר ָפה לֹא תֹא ֵכלוּ ַל ֶכּ ֶלב ַתּ ְשׁ ִלכוּן אֹתוֹ:
)ל( וְ אַנְ ֵשׁי ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיוּן ִלי ָ
שמות פרק כט
ֹאכל ִכּי ק ֶֹדשׁ ֵהם:
ָדם ְל ַק ֵדּשׁ א ָֹתם ְוזָר לֹא י ַ
ֻפּר ָבּ ֶהם ְל ַמ ֵלּא ֶאת י ָ
אָכלוּ א ָֹתם ֲא ֶשׁר כּ ַ
)לג( וְ ְ
דברים פרק כו
ָ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 ֶ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּנֶא וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אשׁית ָכּל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ְ
)ב( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם:
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּע ְיקֹוָק
אתי ֶאל ָה ֶ
יך ִכּי ָב ִ
ַד ִתּי ַהיּוֹם ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ִהגּ ְ
ָמים ָה ֵהם וְ ַ
את ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
וּב ָ
)ג( ָ
ַל ֲאב ֵֹתינוּ ָל ֶתת ָלנוּ:
יך:
וְהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָד ָך ִ
)ד( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטּנֶא ִמיּ ֶ
ָרב:
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעט וַיְ ִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
אָבי ַויּ ֶ
יך ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ית וְ ַ
)ה( וְ ָענִ ָ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים וַיְ ַענּוּנוּ וַיִּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה:
)ו( ַויּ ֵ
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ:
ַרא ֶאת ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ָ
)ז( וַנִּ ְצ ַעק ֶאל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ וַיִּ ְשׁ ַמע יְ קֹוָק ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְ
וּבמ ְֹפ ִתים:
וּבאֹתוֹת ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל ְ
וּב ְזר ַֹע נְ טוּיָה ְ
ָקה ִ
ַיּוֹצ ֵאנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
)ח( ו ִ
וּד ָבשׁ:
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ז ַ
)ט( וַיְ ִב ֵאנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וַיִּ ֶתּן ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
יך:
ית ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
ַחתּוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּה ִלּי יְ קֹוָק ו ְִהנּ ְ
אשׁית ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
אתי ֶאת ֵר ִ
)י( וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֵה ֵב ִ
אַתּה וְ ַה ֵלּוִ י וְ ַהגֵּר ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך:
ית ָך ָ
וּל ֵב ֶ
יך ְ
ָתן ְל ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יא( וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ְב ָכל ַהטּוֹב ֲא ֶשׁר נ ַ
דברים פרק טו
ֶך:
שׁוֹר ָך וְ לֹא ָתגֹז ְבּכוֹר צֹאנ ָ
יך לֹא ַת ֲעבֹד ִבּ ְבכֹר ֶ
ָכר ַתּ ְק ִדּישׁ ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּבצֹאנְ ָך ַהזּ ָ
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך ְ
)יט( ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יִ וּ ֵ
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:
וְה ָטּהוֹר י ְ
ֲלנּוּ ַה ָטּ ֵמא ַ
יך תֹּאכ ֶ
)כב( ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּיִ ם:
ֹאכל ַעל ָה ֶ
)כג( ַרק ֶאת ָדּמוֹ לֹא ת ֵ
דברים פרק יד
ֵיכם ָל ֵמת:
יכם לֹא ִת ְתגּ ְֹדדוּ וְ לֹא ָת ִשׂימוּ ָק ְר ָחה ֵבּין ֵעינ ֶ
אַתּם ַליקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)א( ָבּנִ ים ֶ
ֻלּה ִמכֹּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה:
וּב ָך ָבּ ַחר יְ קֹוָק ִל ְהיוֹת לוֹ ְל ַעם ְסג ָ
יך ְ
אַתּה ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)ב( ִכּי ַעם ָקדוֹשׁ ָ
ויקרא פרק כא
וּב ְב ָשׂ ָרם לֹא יִ ְשׂ ְרטוּ ָשׂ ָר ֶטת:
ַלּחוּ ִ
וּפאַת ְז ָקנָם לֹא ְיג ֵ
ֹאשׁם ְ
)ה( לֹא >יקרחה< ִי ְק ְרחוּ ָק ְר ָחה ְבּר ָ
ויקרא פרק יט
יך:
ֲלה ָע ֶל ָ
וּבגֶד ִכּ ְלאַיִ ם ַשׁ ַע ְטנֵז לֹא ַיע ֶ
אָים ֶ
יע ִכּ ְלאַיִ ם ָשׂ ְד ָך לֹא ִת ְז ַרע ִכּ ְל ִ
)יט( ֶאת ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ְבּ ֶה ְמ ְתּ ָך לֹא ַת ְר ִבּ ַ
ֶך:
ֹאשׁ ֶכם וְ לֹא ַת ְשׁ ִחית ֵאת ְפּאַת ְז ָקנ ָ
)כז( לֹא ַת ִקּפוּ ְפּאַת ר ְ
ֲקע לֹא ִת ְתּנוּ ָבּ ֶכם ֲא ִני ְיקֹוָק:
וּכת ֶֹבת ַקע ַ
ֶפשׁ לֹא ִת ְתּנוּ ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם ְ
וְשׂ ֶרט ָלנ ֶ
)כח( ֶ
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