קידושין לז

דברים פרק יב
)א( ֵאלֶּה הַ חֻ ִקּים וְ הַ ִמּ ְשׁפּ ִָטים אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת בָּ ָא ֶרץ אֲ ֶשׁר ַָתן ה’ אֱ ֵהי אֲ ב ֶֹתי ְל
ל ְִר ְשׁ ָתּהּ כָּל הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם חַ יִּים עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה) :ב( ַאבֵּ ד ְתּ ַאבְּ דוּן ֶאת כָּל הַ ְמּקֹמוֹת אֲ ֶשׁר
עָ ְבדוּ שָׁ ם הַ גּוֹיִם אֲ שֶׁ ר ַא ֶתּם י ְֹר ִשׁים א ָֹתם ֶאת אֱ ֵהיהֶ ם עַ ל ֶה ָה ִרים ָה ָר ִמים וְ עַ ל ַהגְּ בָ עוֹת
וְ ַת ַחת כָּל עֵ ץ ַר ֲע ָן) :ג( וְ ִַתּ ְצ ֶתּם ֶאת ִמזְ בְּ ח ָֹתם וְ ִשׁבַּ ְר ֶתּם ֶאת ַמצֵּ ב ָֹתם וַאֲ שֵׁ ֵריהֶ ם ִתּ ְשׂ ְרפוּן
בָּ ֵאשׁ וּפְ ִסילֵי אֱ הֵ יהֶ ם ְתּגַדֵּ עוּן וְ ִאבַּ ְד ֶתּם ֶאת ְשׁמָ ם ִמן הַ ָמּקוֹם הַ הוּא) :ד( ל ֹא ַתעֲשׂוּן כֵּן ַלה’
אֱ ֵהיכֶם:
ערלה
ויקרא פרק יט
)כג( וְ כִ י ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ וּ ְטַ עְ ֶתּם כָּל עֵ ץ מַ אֲ כָל וַ ע ֲַרל ְֶתּם עָ ְרלָתוֹ ֶאת פִּ ְריוֹ שָׁ שׁ שָׁ ִים י ְִהיֶה
ָלכֶם ע ֲֵרלִים ל ֹא י ֵָאכֵל:

חדש
ויקרא פרק כג
וּקצַ ְר ֶתּם ֶאת
)י( ַדּבֵּ ר ֶאל בְּ ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ ִי ֹ ֵתן ָלכֶם ְ
אשׁית ְק ִצ ְירכֶם ֶאל הַ כּ ֵֹהן) :יא( וְ הֵ ִיף ֶאת הָ עֹמֶ ר לִפְ ֵי ה’
אתם ֶאת עֹמֶ ר ֵר ִ
ירהּ וַהֲ בֵ ֶ
ְקצִ ָ
יתם ְבּיוֹם הֲ ִיפְ כֶם ֶאת הָ ע ֶֹמר כֶּבֶ שׂ ָתּ ִמים
ל ְִר ֹצ ְ כֶם ִמ ָמּחֳ ַרת ַה ַשּׁבָּ ת ְי ִיפֶנּוּ הַ כּ ֵֹהן) :יב( ַוע ֲִשׂ ֶ
סלֶת בְּ לוּלָה בַ שֶּׁ מֶ ן ִאשֶּׁ ה ַלה’ ֵריחַ ִיחֹחַ
וּמ ְָחתוֹ ְשׁ ֵי עֶ ְשׂ ֹר ִים ֹ
בֶּ ן ְשׁ ָתוֹ ְל ֹעלָה ַלה’) :יג( ִ
וְ ְִסכֹּה ַייִן ְרבִ יעִ ת הַ ִהין) :יד( וְ לֶחֶ ם וְ ָקלִי וְ כ ְַרמֶ ל ל ֹא ת ֹאכְ לוּ עַ ד עֶ צֶ ם הַ יּוֹם הַ זֶּה עַ ד
הֲ ִביאֲ כֶם ֶאת ָק ְרבַּ ן אֱ הֵ יכֶם חֻ ַקּת עוֹלָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם בְּ כֹל מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶם:

תפילין ופטר חמור
שמות פרק יג
)יא( וְ הָ יָה כִּ י יְבִ אֲ ה’ ֶאל ֶא ֶרץ ַהכְּ ַ ֲע ִי כַּאֲ ֶשׁר ְִשׁבַּ ע ְל וְ לַאֲ ב ֶֹתי וּ ְָת ָהּ ָל ) :יב( וְ ַהעֲבַ ְר ָתּ
פֶּטר חֲ מֹר
כָל פֶּטֶ ר ֶרחֶ ם ַלה’ וְ כָל פֶּטֶ ר ֶשׁגֶר ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה ְל הַ זְּ כ ִָרים ַלה’) :יג( וְ כָל ֶ
ִתּפְ דֶּ ה בְ שֶׂ ה וְ ִאם ל ֹא ִתפְ דֶּ ה ַוע ֲַרפְ תּוֹ וְ כֹל בְּ כוֹר ָא ָדם ְבּבָ ֶי ִתּפְ דֶּ ה) :יד( וְ הָ יָה כִּ י י ְִשׁ ָא ְל בִ ְ
יא וּ ה’ ִמ ִמּצְ ַריִם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים) :טו( ַוי ְִהי
ָמ ָחר לֵאמֹר מַ ה זּ ֹאת וְ ָאמַ ְר ָתּ ֵאלָיו בְּ חֹזֶק יָד הוֹצִ ָ
כִּ י ִה ְקשָׁ ה פ ְַרעֹה לְשַׁ לּ ְֵח וּ וַ יַּהֲ רֹג ה’ כָּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבְּ כֹר ָאדָ ם וְ עַ ד בְּ כוֹר בְּ ֵהמָ ה עַ ל
כֵּן אֲ ִי זֹבֵ ַח ַלה’ כָּל פֶּטֶ ר ֶרחֶ ם ַהזְּ כ ִָרים וְ כָל בְּ כוֹר בָּ ַי ֶאפְ דֶּ ה) :טז( וְ הָ יָה לְאוֹת עַ ל י ְָדכָה
יא וּ ה’ ִמ ִמּצְ ָריִם:
וּלְטוֹטָ פֹת בֵּ ין עֵ י ֶי כִּ י בְּ חֹזֶק יָד הוֹצִ ָ
סכים
במדבר פרק טו
מוֹשׁב ֵֹתיכֶם אֲ שֶׁ ר אֲ ִי ֵֹתן ָלכֶם:
)ב( ַדּבֵּ ר ֶאל ְבּ ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְ
מעֲדֵ יכֶם ַלעֲשׂוֹת ֵריחַ ִיחֹחַ
יתם ִאשֶּׁ ה ַלה’ ֹעלָה אוֹ זֶבַ ח ְל ַפלֵּא ֶדֶ ר אוֹ בִ ְדָ בָ ה אוֹ בְּ ֹ
)ג( וַ ע ֲִשׂ ֶ
סלֶת עִ שָּׂ רוֹן בָּ לוּל
ַלה’ ִמן הַ בָּ ָקר אוֹ ִמן הַ צּ ֹאן) :ד( וְ ִה ְק ִריב הַ מַּ ְק ִריב ָק ְרבָּ וֹ ַלה’ ִמ ְחָ ה ֹ
ִבּ ְרבִ עִ ית הַ ִהין ָשׁ ֶמן:

שבת
שמות פרק לה
)ב( ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּעָ שֶׂ ה ְמלָאכָה וּבַ יּוֹם ַה ְשּׁבִ יעִ י י ְִהיֶה ָלכֶם קֹדֶ שׁ שַׁ בַּ ת שַׁ בָּ תוֹן ַלה’ כָּל ָהעֹשֶׂ ה
יוּמת):ג( ל ֹא ְתבַ עֲרוּ ֵאשׁ בְּ כֹל מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶם ְבּיוֹם ַהשַּׁ בָּ ת:
בוֹ ְמלָאכָה ָ

מלך
דברים פרק יז
)יד( כִּ י ָתב ֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשׁר ה’ אֱ הֶ י ֵֹתן ָל וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁ ְב ָתּה בָּ הּ וְ ָאמַ ְר ָתּ ָא ִשׂימָ ה עָ לַי
מֶ ֶל כְּ כָל הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ְסבִ יב ָֹתי:
)טו( שׂוֹם ָתּ ִשׂים עָ לֶי ֶמ ֶל אֲ ֶשׁר י ְִב ַחר ה’ אֱ הֶ י בּוֹ ִמ ֶקּ ֶרב ַאחֶ י ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל ל ֹא
תוּכַל ל ֵָתת עָ לֶי ִאישׁ ָכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ֹא ָא ִחי הוּא

