
  קיבבא קמא 
ָהיו ’ה ְּבֵׁשם ְוֵׁשֵרת) ז( :’ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַנְפׁשֹו ַאַּות ְּבָכל ּוָבא ָׁשם ָּגר הּוא ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ְׁשָעֶרי ֵמַאַחד ַהֵּלִוי ָיבֹא ְוִכי) ו(  יח פרק דברים      :ִיְהֶיה לֹו ַלֹּכֵהן ִיֵּתן ֲאֶׁשר ִאיׁש ִיְהיּו לֹו ֳקָדָׁשיו ֶאת ְוִאיׁש) י( :ִיְהֶיה לֹו ַלֹּכֵהן ַיְקִריבּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָקְדֵׁשי ְלָכל ְּתרּוָמה ְוָכל) ט( :ָעָליו ּבֹו ְיַכֶּפר ֲאֶׁשר ַהִּכֻּפִרים ֵאיל ִמְּלַבד ַלֹּכֵהן ’הלַ  ַהּמּוָׁשב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ְלָהִׁשיב ֹּגֵאל ָלִאיׁש ֵאין ְוִאם) ח( :לֹו ָאַׁשם ַלֲאֶׁשר ְוָנַתן ָעָליו ֹיֵסף ַוֲחִמיִׁשתֹו ְּברֹאׁשֹו ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִׁשיב ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַחָּטאָתם ֶאת ְוִהְתַוּדּו) ז( :ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוָאְׁשָמה ’הּבַ  ַמַעל ִלְמֹעל ָהָאָדם ַחּטֹאת ִמָּכל ַיֲעׂשּו ִּכי ִאָּׁשה אֹו ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ו(  ה פרק במדבר    :ָהָאבֹות ַעל ִמְמָּכָריו ְלַבד יֹאֵכלּו ְּכֵחֶלק ֵחֶלק) ח( :’ה ִלְפֵני ָׁשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִּים ֶאָחיו ְּכָכל ֱא
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 ִאָּת ּוְלַזְרֲע ְל ’ה ִלְפֵני ִהוא ָלםעֹו ֶמַלח ְּבִרית עֹוָלם ְלָחק ִאְּת ְוִלְבֹנֶתי ּוְלָבֶני ְל ָנַתִּתי ’הלַ  ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָיִרימּו ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים ְּתרּוֹמת ֹּכל) יט( :ִיְהֶיה ְל ַהָּיִמין ּוְכׁשֹוק ַהְּתנּוָפה ַּכֲחֵזה ָּל ִיְהֶיה ּוְבָׂשָרם) יח( :’הלַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִאֶּׁשה ַּתְקִטיר ֶחְלָּבם ְוֶאת ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ִּתְזֹרק ָּדָמם ֶאת ֵהם ֹקֶדׁש ִתְפֶּדה לֹא ֵעז ְבכֹור אֹו ֶּכֶׂשב ְבכֹור אֹו ׁשֹור ְּבכֹור ַא) יז( :הּוא ֵּגָרה ֶעְׂשִרים ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ְׁשָקִלים ֲחֵמֶׁשת ֶּכֶסף ְּבֶעְרְּכ ִּתְפֶּדה ֹחֶדׁש ִמֶּבן ּוְפדּוָיו) טז( :ִּתְפֶּדה ַהְּטֵמָאה ַהְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוֵאת ָהָאָדם ְּבכֹור ֵאת ִתְפֶּדה ָּפֹדה ַא ָּל ִיְהֶיה ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם ’הלַ  ַיְקִריבּו ֲאֶׁשר ָּבָׂשר ְלָכל ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל) טו( :ִיְהֶיה ְל ְּבִיְׂשָרֵאל ֶרםחֵ  ָּכל) יד( :יֹאֲכֶלּנּו ְּבֵביְת ָטהֹור ָּכל ִיְהֶיה ְל ’הלַ  ָיִביאּו ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם ֲאֶׁשר ָּכל ִּבּכּוֵרי) יג( :ְנַתִּתים ְל ’הלַ  ִיְּתנּו ֲאֶׁשר ֵראִׁשיָתם ְוָדָגן ִּתירֹוׁש ֵחֶלב ְוָכל ִיְצָהר ֵחֶלב ֹּכל) יב( :ֹאתֹו יֹאַכל ְּבֵביְת ָטהֹור ָּכל עֹוָלם ְלָחק ִאְּת ְוִלְבֹנֶתי ּוְלָבֶני ְנַתִּתים ְל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתנּוֹפת ְלָכל ַמָּתָנם ְּתרּוַמת ְּל ְוֶזה) יא( :ָּל ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ֹאתֹו יֹאַכל ָזָכר ָּכל ּתֹאֲכֶלּנּו ַהֳּקָדִׁשים ְּבֹקֶדׁש) י( :ּוְלָבֶני הּוא ְל ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִלי ָיִׁשיבּו ֲאֶׁשר ֲאָׁשָמם ּוְלָכל ַחָּטאָתם ּוְלָכל ִמְנָחָתם ְלָכל ָקְרָּבָנם ָּכל ָהֵאׁש ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִמֹּקֶדׁש ְל ִיְהֶיה ֶזה) ט( :עֹוָלם ְלָחק ּוְלָבֶני ְלָמְׁשָחה ְנַתִּתים ְל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָקְדֵׁשי ְלָכל ֹמָתיְּתרּו ִמְׁשֶמֶרת ֶאת ְל ָנַתִּתי ִהֵּנה ַוֲאִני ַאֲהֹרן ֶאל ’ה ַוְיַדֵּבר) ח(  יח פרק במדבר  


