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  ויקרא פרק ז 
  ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְּביֹום ַהְקִריבֹו ֶאת ִזְבחֹו ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ֵיָאֵכל: (טז)
  ְוַהּנֹוָתר ִמְּבַׂשר ַהָּזַבח ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף: (יז)
א ֵיָחֵׁשב לֹו ִּפּגּול ִיְהֶיה  ֶזַבח ְׁשָלָמיו ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר (יח) א ֵיָרֶצה ַהַּמְקִריב ֹאתֹו   ֲעוָֹנּהְוַהֶּנֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמֶּמּנּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי 
  :ִּתָּׂשא
א ֵיָאֵכל ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל ָטהֹור ֹיא (יט)   ַכל ָּבָׂשר:ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא 
  ֶּמיָה:ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליֹקָוק ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמעַ  (כ)

ַכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליֹקָוק ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָא (כא)
  פַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: 

  
  ויקרא פרק כב 

  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (א)
א ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּבָניו  (ב)   ֲאִני ְיֹקָוק: ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדִׁשים ִלי ֶאת ֵׁשם ְיַחְּללּוְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְו
יֹקָוק ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לַ  (ג)

  ֹקָוק:ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני יְ 

  
  ויקרא פרק יט 

  ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַליֹקָוק ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו: (ה)
  ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף: (ו)
  א ֵיָרֶצה:ְוִאם ֵהָאֹכל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא  (ז)
  ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ִחֵּללִיָּׂשא ִּכי ֶאת ֹקֶדׁש ְיֹקָוק  ֲעוֹנוֹ ְוֹאְכָליו  (ח)

  
  במדבר פרק יח 

   ְנַתִּתים ְלָמְׁשָחה ּוְלָבֶני ְלָחק עֹוָלם:ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ַאֲהֹרן ַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ְל ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּתרּוֹמָתי ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לְ  (ח)
ָיִׁשיבּו ִלי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ְל הּוא ֶזה ִיְהֶיה ְל ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ִמן ָהֵאׁש ָּכל ָקְרָּבָנם ְלָכל ִמְנָחָתם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ֲאָׁשָמם ֲאֶׁשר  (ט)
  :ּוְלָבֶני

  
  ויקרא פרק ד 

  ֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:ַוְידַ  (א)
א ֵתָעֶׂשיָנה ְוָעָׂשה מֵ  (ב)   ַאַחת ֵמֵהָּנה:ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמֹּכל ִמְצֹות ְיֹקָוק ֲאֶׁשר 
  ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים ַליֹקָוק ְלַחָּטאת: ִאם ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתוֹ  (ג)
  ֹקָוק:ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיֹקָוק ְוָסַמ ֶאת ָידֹו ַעל ֹראׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני יְ  (ד)
  ֹו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד:ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא ֹאת (ה)
  ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיֹקָוק ֶאת ְּפֵני ָּפֹרֶכת ַהֹּקֶדׁש: (ו)
ֵעד ְוֵאת ָּכל ַּדם ַהָּפר ִיְׁשֹּפ ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ִלְפֵני ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל מוֹ  (ז)

  ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:
  ְוֶאת ָּכל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב: (ח)
  ת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהֹּיֶתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה:ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְואֶ  (ט)
  ְוִהְקִטיָרם ַהֹּכֵהן ַעל ִמְזַּבח ָהֹעָלה:ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשוֹר ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים  (י)

  ְוַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו: ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ַעל ֹראׁשוֹ  (יא)
  פֶׁשֶפ ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף:  ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפ ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש ַעל (יב)

  
  שמות פרק כט 

  ִבַּׁשְלָּת ֶאת ְּבָׂשרֹו ְּבָמֹקם ָקֹדׁש:ְוֵאת ֵאיל ַהִּמֻּלִאים ִּתָּקח ּו (לא)
  ְוָאַכל ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֶאת ְּבַׂשר ָהַאִיל ְוֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ַּבָּסל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: (לב)
א ֹיאַכל ִּכי ֹקֶדׁש ֵהם:ְוָאְכלּו ֹאָתם ֲאֶׁשר ֻּכַּפר ָּבֶהם  (לג)   ְלַמֵּלא ֶאת ָיָדם ְלַקֵּדׁש ֹאָתם ְוָזר 
א ֵיָאֵכל ִּכי ֹקֶדׁש  (לד)   הּוא:ְוִאם ִיָּוֵתר ִמְּבַׂשר ַהִּמֻּלִאים ּוִמן ַהֶּלֶחם ַעד ַהֹּבֶקר ְוָׂשַרְפָּת ֶאת ַהּנֹוָתר ָּבֵאׁש 

  
  במדבר פרק ה

  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (ה)
  ִמָּכל ַחֹּטאת ָהָאָדם ִלְמֹעל ַמַעל ַּביֹקָוק ְוָאְׁשָמה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו (ו)
  לֹו: ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּבֹראׁשֹו ַוֲחִמיִׁשתֹו ֹיֵסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאֶׁשר ָאַׁשם (ז)
  :ָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַליֹקָוק ַלֹּכֵהן ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר ּבוֹ ָעָליוְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ֹּגֵאל ְלָהִׁשיב ָהאָ  (ח)
  ְוָכל ְּתרּוָמה ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהֶיה: (ט)
 פַלֹּכֵהן לֹו ִיְהֶיה:  ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן (י)
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  שמות פרק כט
ׁש: (לא) ֹֽ ם ָקד ֹ֥ ח ּוִבַּׁשְלָּת֥ ֶאת־ְּבָׂש֖רֹו ְּבָמק ים ִּתָּק֑ יל ַהִּמֻּלִא֖ ת ֵא֥   וְֵא֛
ֶהל מֹוֵעֽד: (לב) ֹ֥ ַתח א ל ֶּפ֖ ר ַּבָּס֑ ֶחם ֲאֶׁש֣ יִל וְֶאת־ַהֶּל֖ ר ָהַא֔ ן ּוָבנָי֙ו ֶאת־ְּבַׂש֣ ֹ֤ ל ַאֲהר   וְָאַכ֨
םוְָאְכ֤ל  (לג) ר ָּבֶה֔ ר ֻּכַּפ֣ ֶדׁש ֵהֽם: ּו אָֹת֙ם ֲאֶׁש֣ ֹ֥ ל ִּכי־ק ם וְָז֥ר ֹלא־יֹאַכ֖ ׁש אָֹת֑ ם ְלַקֵּד֣ א ֶאת־יָָד֖   ְלַמֵּל֥

 
 ויקרא פרק ה 

ר: (יד) ֹֽ ה ֵּלאמ ק ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְקָֹו֖   וַיְַדֵּב֥
ַעל  (טו) ל ַמ֔ ֹ֣ ֶפׁש ִּכֽי־ִתְמע י יְקָֹו֑ק וְָחְֽטָאה֙ ֶנ֚ ה ִמָּקְדֵׁש֖ ֹ֗  ִּבְׁשָגָג֔ ים ִמן־ַהּצ יִל ָּתִמ֣ ק ַא֧ ָ֜ יקֹו ים וְֵהִבי֩א ֶאת־ֲאָׁש֨מֹו ַלֽ אן ְּבֶעְרְּכָ֛ך ֶּכֶֽסף־ְׁשָקִל֥

ֶדׁש ְלָאָׁשֽם: ֹ֖ ֶקל־ַהּק   ְּבֶׁשֽ
ן יְכַ  (טז) ן וְַהּכֵֹה֗ ן אֹ֖תֹו ַלּכֵֹה֑ יו וְנַָת֥ ף ָעָל֔ יִׁשתֹ֙ו יֹוֵס֣ ם וְֶאת־ֲחִמֽ ֶדׁש יְַׁשֵּל֗ ֹ֜ א ִמן־ַהּק ת ֲאֶׁש֩ר ָחָט֨ ח ֽלֹו: וְֵא֣ ם וְנְִסַל֥ יל ָהָאָׁש֖ יו ְּבֵא֥ ר ָעָל֛   פֵּפ֥

  
 ויקרא פרק כב 

ר: (א) ֹֽ ה ֵּלאמ ק ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְקָֹו֖   וַיְַדֵּב֥
יו  (ב) ן וְֶאל־ָּבנָ֗ ֹ֜ ר ֶאֽל־ַאֲהר י ְבֵנֽי־יִׂשְ ַּדֵּב֨ לוְיִָּנְֽזרּ֙ו ִמָּקְדֵׁש֣ י  וְֹ֥לא יְַחְּל֖לּו ָרֵא֔ ם ָקְדִׁש֑ יֶאת־ֵׁש֣ ים ִל֖ ר ֵה֧ם ַמְקִּדִׁש֛   ֲאִנ֥י יְקָֹוֽק: ֲאֶׁש֨
יׁש׀ ֲאֶׁשר־ (ג) ם ָּכל־ִא֣ ֵתיֶכ֜ ֹ֨ ם ְלדֹר ר ֲאֵלֶה֗ ֹ֣ בֱאמ ק וְֻטְמָא֖ת  יְִקַר֣ ָ֔ יקֹו יׁשּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵאל֙ ַלֽ ר יְַקִּד֤ ם ֶאל־ַהֳּקָדִׁשי֙ם ֲאֶׁש֨ ה ִמָּכל־ַזְרֲעֶכ֗ יו וְנְִכְרָת֞ ֹו ָעָל֑

י ֲאִנ֥י יְקָֹוֽק: וא ִמְּלָפַנ֖   ַהֶּנֶ֧פׁש ַהִה֛
ַע֙  (ד) ר וְַהּנֵֹג֙ ר יְִטָה֑ ד ֲאֶׁש֣ ל ַע֖ ב ַּבֳּקָדִׁשי֙ם ֹ֣לא יֹאַכ֔ ן וְ֤הּוא ָצ֙רּוַע֙ ֣אֹו ָז֔ ֹ֗ ַרע ַאֲהר יׁש ִמֶּז֣ יׁש ִא֞ א ִמּמֶ֖ ִא֣ יׁש ֲאֶׁשר־ֵּתֵצ֥ ֶפׁש ֣אֹו ִא֔ ּנּו ְּבָכל־ְטֵמא־נֶ֔

  ִׁשְכַבת־ָזַֽרע:
ל ֻטְמָאֽתֹו: (ה) ֹ֖ ר יְִטָמא־֔לֹו ְלכ ר יְִטָמא־֑לֹו ֤אֹו ְבָאָד֙ם ֲאֶׁש֣ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ע ְּבָכל־ֶׁש֖ ר יִַּג֔   אֹו־ִאיׁ֙ש ֲאֶׁש֣
ץ ְּבׂשָ  (ו) י ִאם־ָרַח֥ ים ִּכ֛ ֶרב וְֹ֤לא יֹאַכל֙ ִמן־ַהֳּקָדִׁש֔ ה ַעד־ָהָע֑ ר ִּתַּגע־ּ֔בֹו וְָטְמָא֖ ֶפׁש ֲאֶׁש֣ יִם:נֶ֚   ֖רֹו ַּבָּמֽ
י ַלְח֖מֹו ֽהּוא: (ז) ים ִּכ֥ ל ִמן־ַהֳּקָדִׁש֔ ר וְַאַח֙ר יֹאַכ֣ ֶמׁש וְָטֵה֑ א ַהֶּׁש֖   ּוָב֥
י יְקָֹוֽק: (ח) ּה ֲאִנ֖ ל ְלָטְמָאה־ָב֑ ה ֹ֥לא יֹאַכ֖ ה ּוְטֵרָפ֛   נְֵבָל֧
י  (ט) ְטאוְֹֽלא־יְִׂש֤אּו ָעָלי֙ו וְָׁשְמ֣רּו ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֗ תּו ֖בֹו ֵח֔ הּו ּוֵמ֥ י יְַחְּלֻל֑ ק ְמַקְּדָׁשֽם: ִּכ֣   ֲאִנ֥י יְקָֹו֖
ֶדׁש: (י) ֹֽ אַכל ק ֹ֥ יר ֹלא־י ן וְָׂשִכ֖ ב ּכֵֹה֛ ֶדׁש ּתֹוַׁש֥ ֹ֑ אַכל ק ֹ֣ ר ֹלא־י   וְָכל־ָז֖

ם יֹאְכ֥לּו ְבַלְחמֽ  (יא) יד ֵּבי֔תֹו ֵה֖ אַכל ּ֑בֹו וִיִל֣ ֹ֣ ן ַּכְסּ֔פֹו ֖הּוא י ֶפׁ֙ש ִקנְַי֣ ן ִּכֽי־יְִקֶנ֥ה נֶ֙   ֹו:וְכֵֹה֗
ים ֹ֥לא תֹאֵכֽל: (יב) ת ַהֳּקָדִׁש֖ וא ִּבְתרּוַמ֥ יׁש ָז֑ר ִה֕ ה ְלִא֣ י ִתְהֶי֖ ן ִּכ֥   ּוַבת־ּכֵֹה֔
יָה ִמֶּל֥  (יג) יָה֙ ִּכנְעּוֶר֔ ית ָאִב֙ ה ֶאל־ֵּב֤ ין ָלּ֒ה וְָׁשָב֞ ה וְֶזַר֘ע ֵא֣ ה ַאְלָמָנ֣ה ּוְגרּוָׁש֗ י ִתְהיֶ֜ ל וְכָ ּוַבת־ּכֵֹה֩ן ִּכ֨ יָה ּתֹאֵכ֑ אַכל ּֽבֹו: ֶחם ָאִב֖ ֹ֥ ר ֹלא־י   סל־ָז֖
ֶדׁש: (יד) ֹֽ ן ֶאת־ַהּק ן ַלּכֵֹה֖ יו וְנַָת֥ ִׁשיתֹ֙ו ָעָל֔ ף ֲחִמֽ ה וְיַָס֤ ֶדׁש ִּבְׁשָגָג֑ ֹ֖ ל ק יׁש ִּכֽי־יֹאַכ֥   וְִא֕
ימּו ַליקָֹוֽק (טו) ת ֲאֶׁשר־יִָר֖ ל ֵא֥ י ְּבֵנ֣י יְִׂשָרֵא֑   :וְֹ֣לא יְַחְּל֔לּו ֶאת־ָקְדֵׁש֖
יאּו אֹו (טז) ק ְמַקְּדָׁשֽם: וְִהִּׂש֤ י ֲאִנ֥י יְקָֹו֖ ם ִּכ֛ ם ֶאת־ָקְדֵׁשיֶה֑ ה ְּבָאְכָל֖   פָת֙ם ֲעֹ֣ון ַאְׁשָמ֔
ר: (יז) ֹֽ ה ֵּלאמ ק ֶאל־מֶֹׁש֥ ר יְקָֹו֖   וַיְַדֵּב֥
ם  (יח) ל וְָאַמְרָּת֖ ֲאֵלֶה֑ י יְִׂשָרֵא֔ יו וְֶאל֙ ָּכל־ְּבֵנ֣ ן וְֶאל־ָּבנָ֗ ֹ֜ ר ֶאֽל־ַאֲהר יתַּדֵּב֨ יׁש ִאיׁ֩ש ִמֵּב֨ יב ָקְרָּבנֹ֙ו  ִא֣ ר יְַקִר֤ ל ֲאֶׁש֨ ל ּוִמן־ַהֵּג֣ר ְּביְִׂשָרֵא֗ יְִׂשָרֵא֜

יבּו ַליקָֹו֖ק ְלעָֹלֽה ם ֲאֶׁשר־יְַקִר֥   :ְלָכל־ִנְדֵריֶה֙ם ּוְלָכל־ִנְדבֹוָת֔
ים ּוָבִֽעִּזֽים: (יט) ר ַּבְּכָׂשִב֖ ר ַּבָּבָק֕ ים ָזָכ֔ ם ָּתִמ֣ ְרצֹנְֶכ֑   ִלֽ
ל ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ֖מּום ֹל֣  (כ) ֹ֛ יבּו ִּכי־ֹ֥לא ְלָר֖צֹון יְִהֶי֥ה ָלֶכֽם:ּכ   א ַתְקִר֑

 
  ויקרא פרק כז 

אן (לב) ֹ֔ ר ָּבָק֙ר וָצ י וְָכל־ַמְעַׂש֤ ֶבט ָהֲֽעִׂשיִר֕ ַחת ַהָּׁש֑ ר ַּת֣ ֹ֖ ל ֲאֶׁשר־יֲַעב ֹ֥ יקָֹוֽק: ּכ ֶדׁש ַלֽ ֹ֖   ִיְֽהיֶה־ּק
ּנּו  (לג) ר יְִמיֶר֔ ּנּו וְִאם־ָהֵמ֣ ע וְֹ֣לא יְִמיֶר֑ ר ֵּבֽין־֥טֹוב ָלַר֖ ֶדׁשֹ֧לא יְַבֵּק֛ ֹ֖   ֹ֥לא יִָּגֵאֽל: וְָהֽיָה־֧הּוא ּוְתמּוָר֛תֹו ִיְֽהיֶה־ק

  
 דבר פרק טו במ
ה (יא) ָכה יֵָעֶׂש֗ ים ֥אֹו ָבִעִּזֽים: ָּכ֣ ה ַבְּכָבִׂש֖ ד ֽאֹו־ַלֶּׂש֥ יִל ָהֶאָח֑ ד ֖אֹו ָלַא֣   ַלּׁשֹו֙ר ָהֶֽאָח֔
ם: (יב) ד ְּכִמְסָּפָרֽ ָכה ַּתֲעׂ֥שּו ָלֶאָח֖ ר ַּתֲעׂ֑שּו ָּכ֛ ר ֲאֶׁש֣   ַּכִּמְסָּפ֖
ָכה (יג) ח יֲַעֶׂשה־ָּכ֖ ֶּלה לְ  ָּכל־ָהֶאְזָר֥ יקָֹוֽק:ֶאת־ֵא֑ ַח ַלֽ ֹ֖ יַח־נִיח ה ֵרֽ יב ִאֵּׁש֥   ַהְקִר֛
ַח ַליקָֹו֑ק ַּכֲאֶׁש֥  (יד) ֹ֖ יַח־נִיח ה ֵרֽ ה ִאֵּׁש֥ ם וְָעָׂש֛ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ר־ְּבֽתֹוְכֶכ֙ם ְלדֹר ר ֤אֹו ֲאֶׁשֽ ם ֵּג֜ ן יֲַעֶׂשֽה:וְִכֽי־יָגּו֩ר ִאְּתֶכ֨   ר ַּתֲעׂ֖שּו ֵּכ֥
ר (טו) ם וְַלֵּג֣ ת ָלֶכ֖ ה ַאַח֛ ל ֻחָּק֥ ה ִלְפֵנ֥י יְקָֹוֽק: ַהָּקָה֕ ר יְִהֶי֖ ם ַּכֵּג֥ ם ָּכֶכ֛ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ ת עֹוָל֙ם ְלדֹר ר ֻחַּק֤   ַהָּג֑
ר ִאְּתֶכֽם:  (טז) ר ַהָּג֥ ם וְַלֵּג֖ ד יְִהֶי֣ה ָלֶכ֑ ט ֶאָח֖ ת ּוִמְׁשָּפ֥ ה ַאַח֛   פּתֹוָר֥

  
 שמות פרק כח 

ן ֶאת־ֲעֹ֣ון ַהּקֳ  (לח) ֹ֜ א ַאֲהר ַצח ַאֲהרֹ֒ן וְנָָׂש֨ יד וְָהיָ֘ה ַעל־ֵמ֣ ה ַעל־ִמְצחֹ֙ו ָּתִמ֔ ם וְָהָי֤ ת ָקְדֵׁשיֶה֑ ֹ֖ ל ְלָכֽל־ַמְּתנ י יְִׂשָרֵא֔ יׁשּ֙ו ְּבֵנ֣ ר יְַקִּד֙ ים ֲאֶׁש֤ ָדִׁש֗
  ִלְפֵנ֥י יְקָֹוֽק: ְלָר֥צֹון ָלֶה֖ם

  
  


