בבא קמא קי

דברים פרק יח
)ו( וְ כִ י יָב ֹא הַ לֵּוִ י ֵמ ַא ַחד ְשׁעָ ֶרי ִמכָּל י ְִשׂ ָר ֵאל אֲ ֶשׁר הוּא גָּר שָׁ ם וּבָ א בְּ כָל ַאוַּת ַפְ שׁוֹ ֶאל
ַה ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר יִ ְב ַחר ה’:
)ז( וְ שֵׁ ֵרת בְּ שֵׁ ם ה’ אֱ הָ יו כְּ כָל ֶאחָ יו הַ לְוִ יִּם הָ ע ְֹמ ִדים שָׁ ם לִפְ ֵי ה’:
)ח( ֵחלֶק כְּ חֵ לֶק י ֹאכֵלוּ לְבַ ד ִמ ְמכּ ָָריו עַ ל ָה ָאבוֹת:

במדבר פרק ה
לִמעֹל מַ עַ ל בַּ ה’ וְ ָא ְשׁמָ ה
)ו( ַדּבֵּ ר ֶאל בְּ ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ִאישׁ אוֹ ִאשָּׁ ה כִּ י ַיעֲשׂוּ ִמכָּל חַ טּ ֹאת הָ ָאדָ ם ְ
ַה ֶנּפֶשׁ הַ ִהוא:
ישׁתוֹ יֹסֵ ף עָ לָיו וְ ַָתן
אתם אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ וְ הֵ ִשׁיב ֶאת אֲ שָׁ מוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ וַחֲ ִמ ִ
)ז( וְ ִה ְתוַדּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
לַאֲ ֶשׁר ָאשַׁ ם לוֹ:
)ח( וְ ִאם ֵאין ל ִָאישׁ גּ ֵֹאל לְהָ ִשׁיב ָה ָאשָׁ ם ֵאלָיו ָה ָאשָׁ ם ַהמּוּשָׁ ב ַלה’ ַלכּ ֵֹהן ִמלְּבַ ד ֵאיל ַהכִּ פּ ִֻרים
אֲ ֶשׁר יְ כַ פֶּר בּוֹ עָ לָיו:
)ט( וְ כָל ְתּרוּמָ ה ְלכָל ָק ְדשֵׁ י ְב ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל אֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ ַלכֹּהֵ ן לוֹ י ְִהיֶה:
יִהיֶה:
יִתּן ַלכּ ֵֹהן לוֹ ְ
)י( וְ ִאישׁ ֶאת ֳקדָ שָׁ יו לוֹ י ְִהיוּ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר ֵ
כהן שבא להקריב קרבן
כשזה לא משמר שלו
כהן בעל מום
כהן זקן או חולה
כהן טמא בקרבן צבור
כהן גדול או ן

שעבודתה ועורה
ות ה ל-
יכול להקריב לבד או לכהן שלו
שירצה
שלו
לכהן שבאותו משמר
לא שי משמר
לכל כהן שירצה
לבעלי מומין טהורין
לכל מי שירצה
שבאותו משמר
לא שי משמר
לכל כהן שירצה
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)ח( ַויְ ַדבֵּ ר ה’ ֶאל ַאהֲ רֹן וַאֲ ִי ִהנֵּה ַָת ִתּי ְל ֶאת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ְתּרוּמ ָֹתי ְלכָל ָק ְדשֵׁ י בְ ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ְל
לְמ ְשׁחָ ה וּלְבָ ֶי ל ְָחק עוֹלָם:
ְַת ִתּים ָ
אתם וּ ְלכָל
)ט( זֶה י ְִהיֶה ְל ִמקֹּדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים ִמן הָ ֵאשׁ כָּל ָק ְרבָּ ָם ְלכָל ִמ ְָח ָתם וּ ְלכָל חַ טָּ ָ
אֲ ָשׁמָ ם אֲ ֶשׁר י ִָשׁיבוּ לִי קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ְל הוּא וּלְבָ ֶי :
יִהיֶה ָלּ :
)י( ְבּקֹדֶ שׁ ַה ֳקּדָ ִשׁים תּ ֹא ֲכלֶנּוּ כָּל זָ כָר י ֹאכַל אֹתוֹ קֹדֶ שׁ ְ
רוּמת ַמ ָתּ ָם ְלכָל ְתּ וּפֹת בְּ ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ְל ְַת ִתּים וּלְבָ ֶי וְ לִבְ ֶֹתי ִא ְתּ ל ְָחק
)יא( וְ זֶה ְלּ ְתּ ַ
ית י ֹאכַל אֹתוֹ:
עוֹלָם כָּל טָ הוֹר בְּ בֵ ְ
יִתּ וּ ַלה’ ְל ְַת ִתּים:
יתם אֲ ֶשׁר ְ
אשׁ ָ
)יב( כֹּל חֵ לֶ ב י ְִצהָ ר וְ כָל חֵ לֶ ב ִתּירוֹשׁ וְ דָ גָן ֵר ִ
ית י ֹא ֲכלֶנּוּ:
יִהיֶה כָּל טָ הוֹר בְּ בֵ ְ
כּוּרי כָּל אֲ שֶׁ ר ְבּ ַא ְרצָ ם אֲ ֶשׁר יָבִ יאוּ ַלה’ ְל ְ
)יג( ִבּ ֵ
יִהיֶה:
)יד( כָּל ֵח ֶרם בְּ י ְִשׂ ָר ֵאל ְל ְ
יִהיֶה ָלּ ַא ָפּדֹה ִתפְ דֶּ ה ֵאת
)טו( כָּל פּ ֶֶטר ֶרחֶ ם ְלכָל בָּ ָשׂר אֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ ַלה’ בָּ ָאדָ ם וּבַ בְּ ֵהמָ ה ְ
ְבּכוֹר ָה ָאדָ ם וְ ֵאת בְּ כוֹר הַ ְבּ ֵהמָ ה הַ ְטּמֵ ָאה ִתּפְ דֶּ ה:
)טז( וּפְ דוּיָו ִמבֶּ ן חֹדֶ שׁ ִתּפְ דֶּ ה בְּ עֶ ְרכְּ כֶּסֶ ף חֲ ֵמ ֶשׁת ְשׁ ָקלִים בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קֹּדֶ שׁ עֶ ְשׂ ִרים גּ ֵָרה הוּא:
)יז( ַא בְּ כוֹר שׁוֹר אוֹ בְ כוֹר כּ ֶֶשׂב אוֹ בְ כוֹר עֵ ז ל ֹא ִתפְ דֶּ ה קֹדֶ שׁ הֵ ם ֶאת ָדּמָ ם ִתּזְ רֹק עַ ל
יח ִיח ַֹח ַלה’:
ַה ִמּזְ בֵּ ַח וְ ֶאת חֶ לְבָּ ם ַתּ ְק ִטיר ִאשֶּׁ ה ל ְֵר ַ
)יח( וּבְ ָשׂ ָרם י ְִהיֶה ָלּ כַּחֲ זֵה ַה ְתּ וּפָה וּכְ שׁוֹק הַ יּ ִָמין ְל י ְִהיֶה:
)יט( כֹּל ְתּרוּמֹת הַ ֳקּדָ ִשׁים אֲ ֶשׁר י ִָרימוּ ְב ֵי י ְִשׂ ָר ֵאל ַלה’ ַָת ִתּי ְל וּלְבָ ֶי וְ לִבְ ֶֹתי ִא ְתּ ל ְָחק
עוֹלָם בְּ ִרית ֶמלַח עוֹלָם ִהוא לִפְ ֵי ה’ ְל וּלְ זַ ְר ֲע ִא ָתּ

