ַ֣־פ ְריָֹ֑ו שָ ֵֹּ֣֣ש שָ י ִֵ֗ים יי ְהי ַ֥ה לָ כָ֛ם
ִּֽם עָ ְרלָ ֶַֹ֖֣ו א י
באּו אל־הָ ֵ֗ ָארץ ּוְִ טַ ְעִּֽם כָ ל־ע ֵּ֣ץ מַ אֲכָ ל ַוע ֲַר ְל ַ֥
וְ יכי־ַָ֣ ֵּ֣ ֹ
ל ֹא יאָ ֶֽכל׃ ויקרא יט :כג
לים ַ֥
עֲר י ֶ֖

ל־ק ְדשֵּ֣י ְבִֶֽי־ייִ֠ ְש ָראל ְל ָ֨ ָ֔
ָ
מ ַָָ֣֑י ְלכָ
ַ֣־מ ְשמֶ֖רַ֣ ְִּֽרּו ֹ
י
רן ַואֲִי י יהֵּ֣ ֵּ֣ה ִ ַַָ֣ י ִֵֶּּֽֽ֣י ְל ָ֔ א
ה ֹ
וַיְ ַדבֵּ֣ר יְ ה ָוה ֮ ֶֽאל־אַ ֲ
ק־עֹולם׃ במדבר יח :ח
ָ ֶֽ
ּולבָ ִ ֶ֖י ָ֔ ְלחָ
ִּֽים ְלמָ ְש ָחָ֛ה ְ
ְִ ַַ֣ י ִּ֧
ח ָל ָ֑ה עַ ל־כן אָ ַמ ְֵּ֣ר יִּֽי לָ הם
ַָ֣ יִּֽי לַ ְל יו ייֶ֖ם ְל ִַ ֲ
ליהוָה ְִּֽרּומָ ה ִ ַ ַ֥
ֲשר י י ִָ֤רימּו ֶֽ ַ
יִּ֞כי אַ֣־מַ ְע ַשֵּ֣ר ְבִֶֽי־יי ְש ָר ֵ֗אל א ָ֨
לה׃ במדבר יח:כד
ח ָ ֶֽ
חלֶ֖ ּו ִַ ֲ
ל ֹא יי ְִ ֲ
ְבַֹ֣וך ְבִ ֵּ֣י יי ְש ָראל ַ֥

יעַ֣ יִּֽ ְש ְמטֵָּ֣ה ּוְִ טַ ְש ִָּּֽהְ ,ואָ ְכלּו
וה ְש יב י
וְ שש שָ ִי ים ,יִּֽזְ ַרע אַ֣-אַ ְרצ ָ֔; וְ אָ סַ ְפִָּֽ  ,אְִַּֽ֣ -בּואָ ַָ֣ ּהַ .
א ְביִֹי עַ מ ָ֔ ,וְ יי ְַ֣ ָרםֹ ִּֽ ,אכַ ל חַ יַַ֣ הַ שָ דה; כן ִַּֽ-עֲשה ְלכַ ְר ְמ ְָ֔ ,לזיַ֣ ָ֔ .שמוַ֣ כג :י-יא

שק שָ י ֶ֖כיר עָ יִ ֵּ֣י וְ א ְביָֹ֑ון מאַ ֶ֕חי ָ֔ אִּ֧ ֹו ימג ְר ָָ֛֔ אֲשַ֥ר ְבאַ ְר ְצ ֶָ֖֔ יב ְשעָ ֶֽרי ָ֔׃ ְביֹומֹו ֹ֩ יַ֣ ִָּֽ֨ן
ע ַ֥ ֹ
ל ֹא־ַַ֣ ֲ
רא עָ ָ֨לי ָ֔
ליו הַ֥ ּוא ִֹשֶ֖א אַ֣־ִ ְַפשָ֑ ֹו ְו ֶֽל ֹא־יי ְק ָ ִ֤
כי עָ ִי י הּוא וְ א ֶ֕ ָ
ְשכָ ֜רֹו ְוֶֽל ֹא־ַָ֣ בִּ֧ ֹוא עָ ָל ֵּ֣יו הַ ֵ֗שמש י ִ֤
ח ְטא׃ דברים כד :יד-טו
אל־יְ ה ָוה וְ הָ יָ ַ֥ה ְב ֶָ֖֔ ֶֽ

ּולשָ ְמ ָרּה .בראשיַ֣ ב:טו
ֱֹ֣הים ,אַ֣-הָ אָ ָדם; ַויֵַּ֣י חהּו ְבגַן-עדןְ ,לעָ ְב ָדּה ְ
וַיי קַ ח יְ הוָה א י

