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דברים פרק יח 
  : לֹא ִיְהֶיה ַלּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ָּכל ֵׁשֶבט ֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ִיְׂשָרֵאל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון)א(
  ס:  ְוַנֲחָלה לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ְיקָֹוק הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לֹו)ב(
  :ְוַהֵּקָבה ְוַהְּלָחַיִים ַהְּזרַֹע ַלּכֵֹהןֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ְוָנַתן  ָהָעם ֵמֵאת ַהּכֲֹהִניםְׁשַּפט  ִיְהֶיה ִמְוֶזה )ג(
  :ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן ּלֹו )ד(
  ס: ל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹוק הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים ִּכי בֹו ָּבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִמָּכ)ה(
  : ְוִכי ָיבֹא ַהֵּלִוי ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר הּוא ָּגר ָׁשם ּוָבא ְּבָכל ַאַּות ַנְפׁשֹו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק)ו(
  :ק ֱאלָֹהיו ְּכָכל ֶאָחיו ַהְלִוִּים ָהעְֹמִדים ָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוֵׁשֵרת ְּבֵׁשם ְיקָֹו)ז(
  ס:  ֵחֶלק ְּכֵחֶלק יֹאֵכלּו ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות)ח(

  
ויקרא פרק ז 

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)כח(
  :ָלָמיו ַליקָֹוק ָיִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ִמֶּזַבח ְׁשָלָמיו ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַהַּמְקִריב ֶאת ֶזַבח ְׁש)כט(
  :ָיָדיו ְּתִביֶאיָנה ֵאת ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ֶאת ַהֵחֶלב ַעל ֶהָחֶזה ְיִביֶאּנּו ֵאת ֶהָחֶזה ְלָהִניף אֹתֹו ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק )ל(
  :ָיה ֶהָחֶזה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניוְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֵחֶלב ַהִּמְזֵּבָחה ְוָה )לא(
  :ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ִּתְּתנּו ְתרּוָמה ַלּכֵֹהן ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם )לב(
  :ַהַּמְקִריב ֶאת ַּדם ַהְּׁשָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמְּבֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהָּיִמין ְלָמָנה )לג(
 ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּוְלָבָניו ְלָחק עֹוָלם ָוֶאֵּתן אָֹתםת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ָלַקְחִּתי ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶהם ִּכי ֶאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵא )לד(

  :ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  : ַליקָֹוק זֹאת ִמְׁשַחת ַאֲהרֹן ּוִמְׁשַחת ָּבָניו ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְּביֹום ִהְקִריב אָֹתם ְלַכֵהן)לה(
  : ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ָלֵתת ָלֶהם ְּביֹום ָמְׁשחֹו אָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם)לו(
  : זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים)לז(
  פ: ֶׁשה ְּבַהר ִסיָני ְּביֹום ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם ַליקָֹוק ְּבִמְדַּבר ִסיָני ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֹ)לח(

  
דברים פרק יב 

י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם עֹולֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם  ְוָהָיה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאנִֹכ)יא(
  :ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַליקָֹוק

  :ַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ַאֶּתם ּוְבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּב)יב(
  : ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה)יג(
  : ְמַצֶּוָּך ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך ָׁשם ַּתֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ּכֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי)יד(
  :ְוָכַאָּיל ַּכְּצִבי ְּכִבְרַּכת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ָבָׂשר ְוָאַכְלָּת ִּתְזַּבחַרק ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך  )טו(
  :ָּמִים ַרק ַהָּדם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכ)טז(
  : לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך)יז(
 ִּכי ִאם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּתֹאְכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָׂשַמְחָּת )יח(

  ס: ר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתָך ִהָּׁשֶמ)יט(  :ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדָך

 
תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יד עמוד א 

  . קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות: קסבר,  פטורין מן הבכורה ומן המתנות-הא לא נפדו , טעמא דנפדו
 

תלמוד בבלי מסכת בכורות דף יד עמוד ב 
: אלא? טוב ברע מיבעיא, השתא רע בטוב אמרת לא' לא יחליפנו ולא ימיר וגו: דאמר קרא? מאי טעמא. ואין עושין תמורה

  .  אין עושה תמורה-רע מעיקרו ,  עושה תמורה-טוב מעיקרו 
 

תלמוד בבלי מסכת בכורות דף טו עמוד א 
 -אף פסולי המוקדשין , ן הבכורהצבי מה צבי פטור מ+ ב"דברים י: +דתנו רבנן? מנא הני מילי. 'אבל קדם הקדשן וכו
 מה איל פטור מן הבכורה ומן - איל : תלמוד לומר-אוציא אני את הבכורה ולא אוציא את המתנות , פטורין מן הבכורה

אי מה צבי ואיל חלבן מותר אף פסולי המוקדשין חלבן ,  פטורין מן הבכורה ומן המתנות-אף פסולי המוקדשין , המתנות
  . לק ח-אך : ל"ת? מותר

  
מכאן שאין ,  ולא לכלביך-ואכלת ,  ולא חלב-בשר ,  ולא גיזה-תזבח + ב"דברים י+ר "דת? מנא הני מילי. ואינן יוצאין לחולין

  . פודין את הקדשים להאכילן לכלבים
 

תלמוד בבלי מסכת בכורות דף טו עמוד ב 
אלא דאיעבר ! ולד צבי ואיל נינהו? אמאי, חר פדיונןאילימא דאיעבר ואיתיליד לא? היכי דמי. וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן

 , לפני פדיונן ואיתיליד לאחר פדיונן
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דברי הימים ב פרק לא 
ִמים ְלָׁשֵרת ּוְלהֹדֹות  ַוַּיֲעֵמד ְיִחְזִקָּיהּו ֶאת ַמְחְלקֹות ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַעל ַמְחְלקֹוָתם ִאיׁש ְּכִפי ֲעבָֹדתֹו ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּים ְלעָֹלה ְוִלְׁשָל)ב(

  ס: ּוְלַהֵּלל ְּבַׁשֲעֵרי ַמֲחנֹות ְיקָֹוק
  : ּוְמָנת ַהֶּמֶלְך ִמן ְרכּוׁשֹו ָלעֹלֹות ְלעֹלֹות ַהּבֶֹקר ְוָהֶעֶרב ְוָהעֹלֹות ַלַּׁשָּבתֹות ְוֶלֳחָדִׁשים ְוַלּמֲֹעִדים ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ְיקָֹוק)ג(
  :ְלַמַען ֶיֶחְזקּו ְּבתֹוַרת ְיקָֹוקְירּוָׁשַלִם ָלֵתת ְמָנת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַוּיֹאֶמר ָלָעם ְליֹוְׁשֵבי  )ד(
  : ְוִכְפרֹץ ַהָּדָבר ִהְרּבּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵראִׁשית ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ּוְדַבׁש ְוכֹל ְּתבּוַאת ָׂשֶדה ּוַמְעַׂשר ַהּכֹל ָלרֹב ֵהִביאּו)ה(
ֵאל ִויהּוָדה ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ַּגם ֵהם ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹאן ּוַמְעַׂשר ָקָדִׁשים ַהְמֻקָּדִׁשים ַליקָֹוק ֱאלֵֹהיֶהם ֵהִביאּו ַוִּיְּתנּו ֲעֵרמֹות  ּוְבֵני ִיְׂשָר)ו(

  ס: ֲעֵרמֹות

  
ויקרא פרק יט 

  לקט    פאה      :בואהת
  :לֹא ְתַלֵּקטָך ִלְקצֹר ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )ט(
  : אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכםַּתֲעזֹב ֶלָעִני ְוַלֵּגר ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹא ְתַלֵּקט )י(

   פרט,עוללות    :כרם     
  

ויקרא פרק כג 
ְוַלֵּגר ֶלָעִני לֹא ְתַלֵּקטֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ְּבֻקְצֶרָך ְו ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם )כב(
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   :  אָֹתם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכםַּתֲעזֹב 
 לקט       פאה       :בואהת

  
  שכחה :תבואה    דברים פרק כד

קָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה  ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיִיְהֶיה  לֹא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנהְוָׁשַכְחָּת עֶֹמר ַּבָּׂשֶדה ִּכי ִתְקצֹר ְקִציְרָך ְבָׂשֶדָך )יט(
  :ָיֶדיָך

   שכחה    פאה        :אילן
  ס: ִיְהֶיה ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִּכי ַתְחּבֹט ֵזיְתָך לֹא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך )כ(

  פאה            :כרם    
   :ִיְהֶיהַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִּכי ִתְבצֹר ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריָך  )כא(

  שכחה           :כרם    
  ס:  ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת)כב(

 
דברים פרק כו 

  : ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּוַלֵּגר ַלֵּלִוי ְוָנַתָּתה ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ַמְעַׂשר ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל )יב(

  
עזרא פרק ח 

  : ָבָעם ּוַבּכֲֹהִנים ּוִמְּבֵני ֵלִוי לֹא ָמָצאִתי ָׁשםָוָאִביָנה ָוֶאְקְּבֵצם ֶאל ַהָּנָהר ַהָּבא ֶאל ַאֲהָוא ַוַּנֲחֶנה ָׁשם ָיִמים ְׁשלָֹׁשה )טו(

  
נחמיה פרק י 

 ְוַהּגֹוָרלֹות ִהַּפְלנּו ַעל ֻקְרַּבן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ְלֵבית ֲאבֵֹתינּו ְלִעִּתים ְמֻזָּמִנים ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלַבֵער ַעל )לה(
  :ֹוָרהִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֵֹהינּו ַּכָּכתּוב ַּבּת

  : ּוְלָהִביא ֶאת ִּבּכּוֵרי ַאְדָמֵתנּו ּוִבּכּוֵרי ָּכל ְּפִרי ָכל ֵעץ ָׁשָנה ְבָׁשָנה ְלֵבית ְיקָֹוק)לו(
  :ִנים ַהְמָׁשְרִתים ְּבֵבית ֱאלֵֹהינּו ְוֶאת ְּבכֹרֹות ָּבֵנינּו ּוְבֶהְמֵּתינּו ַּכָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ְוֶאת ְּבכֹוֵרי ְבָקֵרינּו ְוצֹאֵנינּו ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ַלּכֲֹה)לז(
 ְוֶאת ֵראִׁשית ֲעִריסֵֹתינּו ּוְתרּומֵֹתינּו ּוְפִרי ָכל ֵעץ ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ָנִביא ַלּכֲֹהִנים ֶאל ִלְׁשכֹות ֵּבית ֱאלֵֹהינּו ּוַמְעַׂשר ַאְדָמֵתנּו ַלְלִוִּים ְוֵהם )לח(

  :בָֹדֵתנּוַהְלִוִּים ַהְמַעְּׂשִרים ְּבכֹל ָעֵרי ֲע
  :ְוָהָיה ַהּכֵֹהן ֶּבן ַאֲהרֹן ִעם ַהְלִוִּים ַּבְעֵׂשר ַהְלִוִּים ְוַהְלִוִּים ַיֲעלּו ֶאת ַמֲעַׂשר ַהַּמֲעֵׂשר ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ֶאל ַהְּלָׁשכֹות ְלֵבית ָהאֹוָצר )לט(
רּוַמת ַהָּדָגן ַהִּתירֹוׁש ְוַהִּיְצָהר ְוָׁשם ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש ְוַהּכֲֹהִנים ַהְמָׁשְרִתים ְוַהּׁשֹוֲעִרים  ִּכי ֶאל ַהְּלָׁשכֹות ָיִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ַהֵּלִוי ֶאת ְּת)מ(

  :ְוַהְמׁשְֹרִרים ְולֹא ַנֲעזֹב ֶאת ֵּבית ֱאלֵֹהינּו

  
ויקרא פרק ו 

  : ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַליקָֹוק ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ִמְנָחה ָּתִמיד ַמֲחִציָתּה ַּבּבֶֹקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרביוַאֲהרֹן ּוָבָנ ֶזה ָקְרַּבן )יג(
  :קָֹוק ַעל ַמֲחַבת ַּבֶּׁשֶמן ֵּתָעֶׂשה ֻמְרֶּבֶכת ְּתִביֶאָּנה ֻּתִפיֵני ִמְנַחת ִּפִּתים ַּתְקִריב ֵריַח ִניחַֹח ַלי)יד(
  : ְוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ַּתְחָּתיו ִמָּבָניו ַיֲעֶׂשה אָֹתּה ָחק עֹוָלם ַליקָֹוק ָּכִליל ָּתְקָטר)טו(
  פ: ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל )טז(

  
 

 


