
  קידושין לז
ֵהי ’ה ָנַתן ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ַלֲעׂשֹות ִּתְׁשְמרּון ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים ֵאֶּלה) א(  יב פרק דברים ֵהיֶהם ֶאת ֹאָתם ֹיְרִׁשים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ָׁשם ָעְבדּו ֲאֶׁשר ַהְּמֹקמֹות ָּכל ֶאת ְּתַאְּבדּון ַאֵּבד) ב( :ָהֲאָדָמה ַעל ַחִּיים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ָּכל ְלִרְׁשָּתּה ְל ֲאֹבֶתי ֱא ֵהיֶהם ּוְפִסיֵלי ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרפּון ַוֲאֵׁשֵריֶהם ַמֵּצֹבָתם ֶאת ְוִׁשַּבְרֶּתם ִמְזְּבֹחָתם ֶאת ְוִנַּתְצֶּתם) ג( :ַרֲעָנן ֵעץ ָּכל ְוַתַחת ַהְּגָבעֹות ְוַעל ָהָרִמים ֶהָהִרים ַעל ֱא ֵהיֶכם ’הלַ  ֵּכן ַתֲעׂשּון לֹא) ד( :ַההּוא ַהָּמקֹום ִמן ְׁשָמם ֶאת ְוִאַּבְדֶּתם ְּתַגֵּדעּון ֱא ֵהיֶכם ָקְרַּבן ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַעד ַהֶּזה ַהּיֹום ֶעֶצם ַעד תֹאְכלּו לֹא ְוַכְרֶמל ְוָקִלי ְוֶלֶחם) יד( :ַהִהין ְרִביִעת ַיִין ְוִנְסֹּכה ִניֹחחַ  ֵריחַ  ’הלַ  ִאֶּׁשה ַבֶּׁשֶמן ְּבלּוָלה ֹסֶלת ֶעְׂשֹרִנים ְׁשֵני ּוִמְנָחתֹו) יג( :’הלַ  ְלֹעָלה ְׁשָנתֹו ֶּבן ָּתִמים ֶּכֶבׂש ָהֹעֶמר ֶאת ֲהִניְפֶכם ְּביֹום ַוֲעִׂשיֶתם) יב( :ַהֹּכֵהן ְיִניֶפּנּו ַהַּׁשָּבת ִמָּמֳחַרת ִלְרֹצְנֶכם ’ה ִלְפֵני ָהֹעֶמר ֶאת ְוֵהִניף) יא( :ַהֹּכֵהן ֶאל ְקִציְרֶכם ֵראִׁשית ֹעֶמר ֶאת ַוֲהֵבאֶתם ְקִציָרּה ֶאת ּוְקַצְרֶּתם ָלֶכם ֵתןנֹ  ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) י(  כג פרק ויקרא  חדש    :ֵיָאֵכל לֹא ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה ָׁשִנים ׁשָׁש ִּפְריֹו ֶאת ָעְרָלתֹו ַוֲעַרְלֶּתם ַמֲאָכל ֵעץ ָּכל ּוְנַטְעֶּתם ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ְוִכי) כג(  יט פרק ויקרא  ערלה  :ֱא ֶהי ’ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹא ִּכי) יד(  יז פרק דברים  מלך    :ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל ֵאׁש ְתַבֲערּו לֹא) ג(:יּוָמת ְמָלאָכה בֹו ָהֹעֶׂשה ָּכל ’הלַ  ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ָלֶכם ִיְהֶיה ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת) ב(  לה פרק שמות  שבת    :ָׁשֶמן ַהִהין ִּבְרִבִעית ָּבלּול ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ִמְנָחה ’הלַ  ָקְרָּבנֹו ַהַּמְקִריב ְוִהְקִריב) ד( :ַהּצֹאן ִמן אֹו ַהָּבָקר ִמן ’הלַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ַלֲעׂשֹות ְּבֹמֲעֵדיֶכם אֹו ִבְנָדָבה אֹו ֶנֶדר ְלַפֵּלא ֶזַבח אֹו ֹעָלה ’הלַ  ִאֶּׁשה ַוֲעִׂשיֶתם) ג( :ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֶאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִּכי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ב(  טו פרק במדבר  נסכים    : ִמִּמְצָרִים ’ה הֹוִציָאנּו ָיד ְּבֹחֶזק ִּכי ֵעיֶני ֵּבין ּוְלטֹוָטֹפת ָיְדָכה ַעל ְלאֹות ְוָהָיה) טז( :ֶאְפֶּדה ָּבַני ְּבכֹור ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל ’הלַ  ֹזֵבחַ  ֲאִני ֵּכן ַעל ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְּבֹכר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל ’ה ַוַּיֲהֹרג ְלַׁשְּלֵחנּו ַפְרֹעה ִהְקָׁשה ִּכי ַוְיִהי) טו(  :ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמִּמְצַרִים ’ה הֹוִציָאנּו ָיד ְּבֹחֶזק ֵאָליו ְוָאַמְרָּת  ּזֹאת ַמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ ִיְׁשָאְל ִּכי ְוָהָיה) יד( :ִּתְפֶּדה ְּבָבֶני ָאָדם ְּבכֹור ְוֹכל ַוֲעַרְפּתֹו ִתְפֶּדה לֹא ְוִאם ְבֶׂשה ִּתְפֶּדה ֲחֹמר ֶּפֶטר ְוָכל) יג( :’הלַ  ַהְּזָכִרים ְל ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֵהָמהּבְ  ֶׁשֶגר ֶּפֶטר ְוָכל ’הלַ  ֶרֶחם ֶּפֶטר ָכל ְוַהֲעַבְרָּת ) יב( :ָל ּוְנָתָנּה ְוַלֲאֹבֶתי ְל ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל ’ה ְיִבֲא ִּכי ְוָהָיה) יא(  יג פרק שמות  תפילין ופטר חמור    :ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּבֹכל ְלֹדֹרֵתיֶכם עֹוָלם ֻחַּקת ֱא ֶהי ’ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ׂשֹום) טו( :ְסִביֹבָתי ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ְּכָכל ֶמֶל ָעַלי ָאִׂשיָמה ְוָאַמְרּתָ  ָּבּה ְוָיַׁשְבָּתה ִויִרְׁשָּתּה ָל ֹנֵתן ֱא   הּוא ָאִחי לֹא ֲאֶׁשר יָנְכִר  ִאיׁש ָעֶלי ָלֵתת תּוַכל לֹא ֶמֶל ָעֶלי ָּתִׂשים ַאֶחי ִמֶּקֶרב ּבֹו ֱא


