פסוקים למסכת הוריות

בס"ד

ויקרא פרק ד
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַחת ֵמ ֵהנָּה:
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת ְיקֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ָע ָשׂה ֵמ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר נ ֶ
וְה ְק ִריב ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים ַליקֹוָק ְל ַח ָטּאת:
אַשׁ ַמת ָה ָעם ִ
ֶח ָטא ְל ְ
יח י ֱ
)ג( ִאם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ֵה ִביא אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
)ה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)ו( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וְ ִהזָּה ִמן ַה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאת ְפּנֵי ָפּר ֶֹכת ַהקּ ֶֹדשׁ:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַדּם ַה ָפּר יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה
ָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם ַעל ַק ְרנוֹת ִמ ְז ַבּח ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)ז( וְ נ ַ
מוֹעד:
ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב:
)ח( וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶלב ַפּר ַה ַח ָטּאת י ִ
ירנָּה:
יהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליוֹת יְ ִס ֶ
ֲל ֶ
)ט( וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
ירם ַהכּ ֵֹהן ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִט ָ
יוּרם ִמשּׁוֹר ז ַ
)י( ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
וּפ ְרשׁוֹ:
)יא( וְ ֶאת עוֹר ַה ָפּר וְ ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַעל רֹאשׁוֹ וְ ַעל ְכּ ָר ָעיו וְ ִק ְרבּוֹ ִ
הוֹציא ֶאת ָכּל ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַעל ֵע ִצים ָבּ ֵאשׁ ַעל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן יִ ָשּׂ ֵרף :פ
)יב( וְ ִ
אָשׁמוּ:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת ְיקֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
ְעשׂוּ ַ
ֶע ַלם ָדּ ָבר ֵמ ֵעינֵי ַה ָקּ ָהל ו ָ
ֲדת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְשׁגּוּ וְ נ ְ
)יג( וְ ִאם ָכּל ע ַ
יה וְ ִה ְק ִריבוּ ַה ָקּ ָהל ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ֵה ִביאוּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל מוֹ ֵעד:
וְנוֹד ָעה ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָע ֶל ָ
)יד( ְ
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)טו( וְ ָס ְמכוּ ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ
מוֹעד:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר ֶאל א ֶֹהל ֵ
)טז( וְ ֵה ִביא ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)יז( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצ ָבּעוֹ ִמן ַה ָדּם וְ ִהזָּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵאת ְפּנֵי ַה ָפּר ֶֹכת:
מוֹעד:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַה ָדּם יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּמן ַה ָדּם יִ ֵתּן ַעל ַק ְרנֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)יח( ִ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
)יט( וְ ֵאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ִ
ֲל ֶהם ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם:
ֲשׂה לּוֹ וְ ִכ ֶפּר ע ֵ
וְע ָשׂה ַל ָפּר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַפר ַה ַח ָטּאת ֵכּן ַיע ֶ
)כ( ָ
וְשׂ ַרף אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַה ָפּר ָה ִראשׁוֹן ַח ַטּאת ַה ָקּ ָהל הוּא :פ
הוֹציא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ָ
)כא( וְ ִ
אָשׁם:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת ְיקֹוָק ֱאל ָֹהיו ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ֵ
וְע ָשׂה ַ
ֶח ָטא ָ
ָשׂיא י ֱ
)כב( ֲא ֶשׁר נ ִ
ָכר ָתּ ִמים:
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ז ָ
)כג( אוֹ ַ
)כד( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַח ָטּאת הוּא:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָדּמוֹ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
)כה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְכּ ֵח ֶלב ז ַ
)כו( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ
ְאָשׁם:
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת ְיקֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ו ֵ
אָרץ ַבּ ֲעשׂ ָֹתהּ ַ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ֵמ ַעם ָה ֶ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
ימה נְ ֵק ָבה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא:
ירת ִע ִזּים ְתּ ִמ ָ
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ ֵה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַ
)כח( אוֹ ַ
)כט( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)ל( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ֵר ַ
הוּסר ֵח ֶלב ֵמ ַעל ז ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לא( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
יאנָּה:
ימה יְ ִב ֶ
ָביא ָק ְר ָבּנוֹ ְל ַח ָטּאת נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
)לב( וְ ִאם ֶכּ ֶבשׂ י ִ
)לג( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)לד( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל
יוּסר ֵח ֶלב ַה ֶכּ ֶשׂב ִמזּ ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לה( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
במדבר פרק טו
ֹשׁה:
וְכי ִת ְשׁגּוּ וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְיקֹוָק ֶאל מ ֶ
)כב( ִ
יכם:
ָה ְלאָה ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֹשׁה ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצוָּה ְיקֹוָק ו ָ
יכם ְבּיַד מ ֶ
)כג( ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ְיקֹוָק ֲא ֵל ֶ
וּמ ְנ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט
יח ִניח ַֹח ַליקֹוָק ִ
וְעשׂוּ ָכל ָה ֵע ָדה ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֶע ְשׂ ָתה ִל ְשׁ ָגגָה ָ
וְהיָה ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה נ ֶ
)כד( ָ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּת:
ְ
ָתם:
אתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ִשׁ ְגג ָ
ֲדת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם ִכּי ְשׁ ָגגָה ִהוא וְ ֵהם ֵה ִביאוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק וְ ַח ָטּ ָ
)כה( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ָכּל ע ַ
תוֹכם ִכּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה :ס
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
)כו( וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
ָתהּ ְל ַח ָטּאת:
יבה ֵעז ַבּת ְשׁנ ָ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה וְ ִה ְק ִר ָ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
ֶפשׁ ַהשֹּׁ ֶגגֶת ְבּ ֶח ְטאָה ִב ְשׁ ָגגָה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
וְכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַהנּ ֶ
)כח( ִ
ֹשׂה ִבּ ְשׁ ָגגָה:
אַחת ִי ְהיֶה ָל ֶכם ָלע ֶ
תּוֹרה ַ
תוֹכם ָ
)כט( ָה ֶא ְז ָרח ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהּ:
ַדּף ו ְִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
וּמן ַהגֵּר ֶאת יְ קֹוָק הוּא ְמג ֵ
ֲשׂה ְבּיָד ָר ָמה ִמן ָה ֶא ְז ָרח ִ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
וְהנּ ֶ
) ל( ַ
ֶפשׁ ַה ִהוא עֲוֹנָה ָבהּ :פ
)לא( ִכּי ְד ַבר יְ קֹוָק ָבּזָה וְ ֶאת ִמ ְצוָתוֹ ֵה ַפר ִה ָכּ ֵרת ִתּ ָכּ ֵרת ַהנּ ֶ
1
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ויקרא פרק ה
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
ָדע ִאם לוֹא י ִַגּיד וְ נ ָ
אָלה וְ הוּא ֵעד אוֹ ָראָה אוֹ י ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָשׁ ְמ ָעה קוֹל ָ
)א( וְ נ ֶ
ְאָשׁם:
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְהוּא ָט ֵמא ו ֵ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ִתּגַּע ְבּ ָכל ָדּ ָבר ָט ֵמא אוֹ ְבנִ ְב ַלת ַחיָּה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה אוֹ ְבּנִ ְב ַלת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא וְ נ ְ
)ב( אוֹ נ ֶ
אָשׁם:
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
אָדם ְלכֹל ֻט ְמאָתוֹ ֲא ֶשׁר יִ ְט ָמא ָבּהּ וְ נ ְ
)ג( אוֹ ִכי יִ גַּע ְבּ ֻט ְמאַת ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה:
אָשׁם ְל ַ
ָדע וְ ֵ
ֶע ַלם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַ
ֻעה וְ נ ְ
אָדם ִבּ ְשׁב ָ
יטיב ְלכֹל ֲא ֶשׁר יְ ַב ֵטּא ָה ָ
)ד( אוֹ ֶנ ֶפשׁ ִכּי ִת ָשּׁ ַבע ְל ַב ֵטּא ִב ְשׂ ָפ ַתיִ ם ְל ָה ַרע אוֹ ְל ֵה ִ
יה:
ַדּה ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָע ֶל ָ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ ִה ְתו ָ
ֶא ַשׁם ְל ַ
וְהיָה ִכי י ְ
)ה( ָ
ירת ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ:
)ו( וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן ַהצֹּאן ִכּ ְשׂ ָבּה אוֹ ְשׂ ִע ַ
יע יָדוֹ ֵדּי ֶשׂה וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה ַליקֹוָק ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת וְ ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
)ז( וְ ִאם לֹא ַת ִגּ ַ
ַב ִדּיל:
וּמ ַלק ֶאת רֹאשׁוֹ ִממּוּל ָע ְרפּוֹ וְ לֹא י ְ
וְה ְק ִריב ֶאת ֲא ֶשׁר ַל ַח ָטּאת ִראשׁוֹנָה ָ
)ח( וְ ֵה ִביא א ָֹתם ֶאל ַהכּ ֵֹהן ִ
)ט( וְ ִהזָּה ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ַעל ִקיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ַהנִּ ְשׁאָר ַבּ ָדּם יִ ָמּ ֵצה ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַח ָטּאת הוּא:
ֲשׂה ע ָֹלה ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :ס
)י( וְ ֶאת ַה ֵשּׁנִ י ַיע ֶ
יה
ָשׂים ָע ֶל ָ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
)יא( וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁנֵי ְבנֵי יוֹנָה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
יה ְלבֹנָה ִכּי ַח ָטּאת ִהיא:
ֶשׁ ֶמן וְ לֹא יִ ֵתּן ָע ֶל ָ
אַז ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹ ָוק ַח ָטּאת ִהוא:
ֶה ִביאָהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ָק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ ֶאת ְ
)יב( ו ֱ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ נִ ְס ַלח לוֹ וְ ָהיְ ָתה ַלכּ ֵֹהן ַכּ ִמּנְ ָחה :ס
וְכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵמ ַ
)יג( ִ
ָשׂא עֲוֹנוֹ:
אָשׁם וְ נ ָ
ָדע וְ ֵ
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ לֹא י ַ
וְע ְשׂ ָתה ַ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ
)יז( וְ ִאם נ ֶ
ָדע וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ִשׁ ְגגָתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׁגָג וְ הוּא לֹא י ַ
)יח( וְ ֵה ִביא אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
אָשׁם ַליקֹוָק :פ
אָשׁם הוּא אָשֹׁם ַ
)יט( ָ
ויקרא פרק טז
וּב ַעד ָכּל ְק ַהל ִי ְשׂ ָר ֵאל:
וּב ַעד ֵבּיתוֹ ְ
וְכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
מוֹעד ְבּבֹאוֹ ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ֵצאתוֹ ִ
אָדם לֹא יִ ְהיֶה ְבּא ֶֹהל ֵ
)יז( וְ ָכל ָ
תוֹכ ֶכם:
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
יכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְתּ ַענּוּ ֶאת נ ְ
עוֹלם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)כט( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
יכם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִתּ ְט ָהרוּ:
ֹאת ֶ
יכם ְל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמכֹּל ַחטּ ֵ
ֲל ֶ
)ל( ִכּי ַביּוֹם ַהזֶּה יְ ַכ ֵפּר ע ֵ
עוֹלם:
יכם ֻח ַקּת ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יתם ֶאת נ ְ
)לא( ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ִהיא ָל ֶכם וְ ִענִּ ֶ
אָביו וְ ָל ַבשׁ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַה ָבּד ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ:
ַא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ ְל ַכ ֵהן ַתּ ַחת ִ
)לב( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ו ֲ
וְעל ָכּל ַעם ַה ָקּ ָהל ְי ַכ ֵפּר:
ֹה ִנים ַ
וְעל ַהכּ ֲ
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח יְ ַכ ֵפּר ַ
)לג( וְ ִכ ֶפּר ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ַעשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה :פ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ַויּ ַ
ֹאתם ַ
עוֹלם ְל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ַחטּ ָ
)לד( וְ ָהיְ ָתה זֹּאת ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
ויקרא פרק כא
ָדיו לֹא ִי ְפרֹם:
וּבג ָ
ָדים ֶאת רֹאשׁוֹ לֹא ִי ְפ ָרע ְ
יוּצק ַעל רֹאשׁוֹ ֶשׁ ֶמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וּ ִמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ ִל ְלבֹּשׁ ֶאת ַה ְבּג ִ
)י( ְו ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ֵמ ֶא ָחיו ֲא ֶשׁר ַ
וּל ִאמּוֹ לֹא ִי ַטּ ָמּא:
אָביו ְ
ַפשֹׁת ֵמת לֹא ָיבֹא ְל ִ
וְעל ָכּל נ ְ
)יא( ַ
ֵצא וְ לֹא ְי ַח ֵלּל ֵאת ִמ ְק ַדּשׁ ֱאל ָֹהיו ִכּי ֵנזֶר ֶשׁ ֶמן ִמ ְשׁ ַחת ֱאל ָֹהיו ָע ָליו ֲא ִני ְיקֹוָק:
וּמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ לֹא י ֵ
)יב( ִ
יה ִי ָקּח:
תוּל ָ
)יג( וְהוּא ִא ָשּׁה ִב ְב ֶ
תוּלה ֵמ ַע ָמּיו יִ ַקּח ִא ָשּׁה:
ַח ָל ָלה זֹנָה ֶאת ֵא ֶלּה לֹא ִי ָקּח ִכּי ִאם ְבּ ָ
רוּשׁה ו ֲ
אַל ָמנָה ְוּג ָ
)יד( ְ
ַרעוֹ ְבּ ַע ָמּיו ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ְמ ַק ְדּשׁוֹ :פ
)טו( וְ לֹא יְ ַח ֵלּל ז ְ
במדבר פרק ח
)ה( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
תּוֹך ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ִט ַה ְר ָתּ א ָֹתם:
)ו( ַקח ֶאת ַה ְל ִוִיּם ִמ ְ
יהם וְ ִה ֶטּ ָהרוּ:
ֱבירוּ ַת ַער ַעל ָכּל ְבּ ָשׂ ָרם וְ ִכ ְבּסוּ ִב ְג ֵד ֶ
יהם ֵמי ַח ָטּאת וְ ֶהע ִ
ֲל ֶ
ֲשׂה ָל ֶהם ְל ַט ֲה ָרם ַהזֵּה ע ֵ
)ז( וְ כֹה ַתע ֶ
וּפר ֵשׁנִ י ֶבן ָבּ ָקר ִתּ ַקּח ְל ַח ָטּאת:
לוּלה ַב ָשּׁ ֶמן ַ
וּמ ְנ ָחתוֹ ס ֶֹלת ְבּ ָ
)ח( וְ ָל ְקחוּ ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ִ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוֹעד וְ ִה ְק ַה ְל ָתּ ֶאת ָכּל ע ַ
)ט( וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
יהם ַעל ַה ְלוִ יִּ ם:
)י( וְ ִה ְק ַר ְב ָתּ ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ְמכוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת יְ ֵד ֶ
נוּפה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָהיוּ ַל ֲעבֹד ֶאת ֲעב ַֹדת יְ קֹוָק:
אַהרֹן ֶאת ַה ְלוִ יִּ ם ְתּ ָ
)יא( וְ ֵהנִ יף ֲ
ֲשׂה ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָטּאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד ע ָֹלה ַליקֹוָק ְל ַכ ֵפּר ַעל ַה ְלוִ יִּ ם:
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּ ִרים ַוע ֵ
)יב( וְ ַה ְלוִ יִּ ם יִ ְס ְמכוּ ֶאת יְ ֵד ֶ
בראשית פרק יג
אָרץ:
וּבין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה לוֹט וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפּ ִר ִזּי אָז י ֵֹשׁב ָבּ ֶ
אַב ָרם ֵ
)ז( וַיְ ִהי ִריב ֵבּין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה ְ
ָחנוּ:
אַחים ֲאנ ְ
ָשׁים ִ
יך ִכּי ֲאנ ִ
וּבין ר ֶֹע ָ
וּבין ר ַֹעי ֵ
ֶיך ֵ
וּבינ ָ
יבה ֵבּינִ י ֵ
אַב ָרם ֶאל לוֹט אַל נָא ְת ִהי ְמ ִר ָ
ֹאמר ְ
)ח( ַויּ ֶ
ילה:
אַשׂ ְמ ִא ָ
ָמין וְ ְ
ימנָה וְ ִאם ַהיּ ִ
ֶיך ִה ָפּ ֶרד נָא ֵמ ָע ָלי ִאם ַה ְשּׂמֹאל וְ ֵא ִ
אָרץ ְל ָפנ ָ
)ט( ֲהלֹא ָכל ָה ֶ
ֹא ָכה צ ַֹער:
ְאת ֲעמ ָֹרה ְכּגַן יְ קֹוָק ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים בּ ֲ
ֻלּהּ ַמ ְשׁ ֶקה ִל ְפנֵי ַשׁ ֵחת יְ קֹוָק ֶאת ְסדֹם ו ֶ
ַר ֵדּן ִכּי כ ָ
ַרא ֶאת ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
)י( ו ִַיּ ָשּׂא לוֹט ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
אָחיו:
ַר ֵדּן וַיִּ ַסּע לוֹט ִמ ֶקּ ֶדם וַיִּ ָפּ ְרדוּ ִאישׁ ֵמ ַעל ִ
)יא( וַיִּ ְב ַחר לוֹ לוֹט ֵאת ָכּל ִכּ ַכּר ַהיּ ְ
ֶא ַהל ַעד ְסדֹם) :יג( וְ אַנְ ֵשׁי ְסדֹם ָר ִעים וְ ַח ָטּ ִאים ַליקֹוָק ְמאֹד:
ָשׁב ְבּ ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּר ַויּ ֱ
ָען וְ לוֹט י ַ
ָשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָרם י ַ
)יב( ְ
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בראשית פרק יט
אָרץ:
אָרץ ָלבוֹא ָע ֵלינוּ ְכּ ֶד ֶר ְך ָכּל ָה ֶ
ָקן וְ ִאישׁ ֵאין ָבּ ֶ
אָבינוּ ז ֵ
ירה ִ
ירה ֶאל ַה ְצּ ִע ָ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
)לא( ַותּ ֶ
ָרע:
אָבינוּ ז ַ
אָבינוּ יַיִ ן וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
ַשׁ ֶקה ֶאת ִ
)לב( ְל ָכה נ ְ
קוּמהּ:
וּב ָ
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
יה וְ לֹא י ַ
אָב ָ
ַתּ ְשׁ ַכּב ֶאת ִ
ירה ו ִ
ַתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָ
יהן י ִַין ַבּ ַלּ ְי ָלה הוּא ו ָ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן ֶאת ֲא ִב ֶ
)לג( ו ַ
ָרע:
אָבינוּ ז ַ
ַשׁ ֶקנּוּ יַיִ ן גַּם ַה ַלּיְ ָלה וּב ִֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
אָבי נ ְ
ירה ֵהן ָשׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ֶמשׁ ֶאת ִ
ירה ֶאל ַה ְצּ ִע ָ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
)לד( וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַותּ ֶ
וּב ֻק ָמהּ:
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
ַתּ ְשׁ ַכּב ִעמּוֹ וְ לֹא י ַ
ירה ו ִ
ַתּ ָקם ַה ְצּ ִע ָ
יהן י ִָין ו ָ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן גַּם ַבּ ַלּ ְי ָלה ַההוּא ֶאת ֲא ִב ֶ
)לה( ו ַ
יהן:
ַתּ ֲה ֶרי ָן ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת לוֹט ֵמ ֲא ִב ֶ
)לו( ו ַ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מוֹאָב הוּא ֲא ִבי מוֹאָב ַעד ַהיּוֹם:
ירה ֵבּן ו ִ
ַתּ ֶלד ַה ְבּ ִכ ָ
)לז( ו ֵ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶבּן ַע ִמּי הוּא ֲא ִבי ְבנֵי ַעמּוֹן ַעד ַהיּוֹם :ס
ָל ָדה ֵבּן ו ִ
ירה ַגם ִהוא י ְ
וְה ְצּ ִע ָ
)לח( ַ
בראשית פרק מח
ַשּׁה וְ ֶאת ֶא ְפ ָריִ ם:
יך ח ֶֹלה וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁנֵי ָבנָיו ִעמּוֹ ֶאת ְמנ ֶ
אָב ָ
יוֹסף ִהנֵּה ִ
ֹאמר ְל ֵ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ֶ
)א( וַיְ ִהי ֲ
ֵשׁב ַעל ַה ִמּ ָטּה:
יך וַיִּ ְת ַחזֵּק יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
יוֹסף ָבּא ֵא ֶל ָ
ֹאמר ִהנֵּה ִבּנְ ָך ֵ
)ב( ַו ַיּגֵּד ְל ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
ָען וַיְ ָב ֶר ְך א ִֹתי:
יוֹסף ֵאל ַשׁ ַדּי נִ ְראָה ֵא ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאל ֵ
)ג( ַויּ ֶ
עוֹלם:
יך ֲא ֻחזַּת ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
אָרץ ַהזֹּאת ְלז ְ
ָת ִתּי ֶאת ָה ֶ
יך ִל ְק ַהל ַע ִמּים וְ נ ַ
ית ָך ְוּנ ַת ִתּ ָ
ֹאמר ֵא ַלי ִהנְ ִני ַמ ְפ ְר ָך ְו ִה ְר ִבּ ִ
)ד( ַויּ ֶ
וְשׁ ְמעוֹן ִי ְהיוּ ִלי:
אוּבן ִ
ַשּׁה ִכּ ְר ֵ
וּמנ ֶ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה ִלי ֵהם ֶא ְפ ַר ִים ְ
נּוֹל ִדים ְל ָך ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי ֵא ֶל ָ
ֶיך ַה ָ
)ה( וְ ַע ָתּה ְשׁנֵי ָבנ ָ
ַח ָל ָתם:
יהם ִי ָקּ ְראוּ ְבּנ ֲ
יהם ְל ָך ִי ְהיוּ ַעל ֵשׁם ֲא ֵח ֶ
אַח ֵר ֶ
הוֹל ְד ָתּ ֲ
וּמוֹל ְד ְתּ ָך ֲא ֶשׁר ַ
)ו( ַ
ָא ְק ְבּ ֶר ָה ָשּׁם ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרת ִהוא ֵבּית ָל ֶחם:
ַען ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּעוֹד ִכּ ְב ַרת ֶא ֶרץ ָלבֹא ֶא ְפ ָר ָתה ו ֶ
ַאנִ י ְבּב ִֹאי ִמ ַפּ ָדּן ֵמ ָתה ָע ַלי ָר ֵחל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
)ז( ו ֲ
דברים פרק ב
ֵפן ַו ַנּ ֲעבֹר ֶדּ ֶר ְך ִמ ְד ַבּר מוֹאָב:
ָבר ס ַונּ ֶ
וּמ ֶע ְציֹן גּ ֶ
ילת ֵ
ֲר ָבה ֵמ ֵא ַ
אַחינוּ ְבנֵי ֵע ָשׂו ַהיּ ְֹשׁ ִבים ְבּ ֵשׂ ִעיר ִמ ֶדּ ֶר ְך ָהע ָ
)ח( ַו ַנּ ֲעבֹר ֵמ ֵאת ֵ
ֻשּׁה:
ָת ִתּי ֶאת ָער ְיר ָ
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט נ ַ
אַרצוֹ ְיר ָ
ֹאמר ְיקֹוָק ֵא ַלי אַל ָתּ ַצר ֶאת מוֹאָב וְ אַל ִתּ ְתגָּר ָבּם ִמ ְל ָח ָמה ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ְל ָך ֵמ ְ
)ט( ַויּ ֶ
ָקים:
ָרם ָכּ ֲענ ִ
ָשׁבוּ ָבהּ ַעם גָּדוֹל וְ ַרב ו ָ
)י( ָה ֵא ִמים ְל ָפנִ ים י ְ
אַתּה ע ֵֹבר ַהיּוֹם ֶאת ְגּבוּל מוֹאָב ֶאת ָער:
)יז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֵא ַלי ֵלאמֹר) :יח( ָ
ֻשּׁה:
יה ְיר ָ
ֻשּׁה ִכּי ִל ְבנֵי לוֹט ְנ ַת ִתּ ָ
ֻרם וְ אַל ִתּ ְתגָּר ָבּם ִכּי לֹא ֶא ֵתּן ֵמ ֶא ֶרץ ְבּנֵי ַעמּוֹן ְל ָך ְיר ָ
וְק ַר ְב ָתּ מוּל ְבּנֵי ַעמּוֹן אַל ְתּצ ֵ
)יט( ָ
דברי הימים ב פרק כ
הוֹשׁ ָפט ַל ִמּ ְל ָח ָמה:
וּבנֵי ַעמּוֹן וְ ִע ָמּ ֶהם ֵמ ָה ַעמּוֹנִ ים ַעל יְ ָ
אַח ֵרי ֵכן ָבּאוּ ְבנֵי מוֹאָב ְ
)א( וַיְ ִהי ֲ
ֶדי:
יך ָהמוֹן ָרב ֵמ ֵע ֶבר ַליָּם ֵמ ֲא ָרם וְ ִהנָּם ְבּ ַח ְצצוֹן ָתּ ָמר ִהיא ֵעין גּ ִ
יהוֹשׁ ָפט ֵלאמֹר ָבּא ָע ֶל ָ
)ב( ַו ָיּבֹאוּ ַויּ ִַגּידוּ ִל ָ
הוּדה:
הוֹשׁ ָפט ֶאת ָפּנָיו ִל ְדרוֹשׁ ַליקֹוָק וַיִּ ְק ָרא צוֹם ַעל ָכּל יְ ָ
)ג( וַיִּ ָרא וַיִ ֵתּן יְ ָ
הוּדה ָבּאוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת יְ קֹוָק:
הוּדה ְל ַב ֵקּשׁ ֵמיְ קֹוָק גַּם ִמ ָכּל ָע ֵרי יְ ָ
)ד( וַיִּ ָקּ ְבצוּ יְ ָ
ִירוּשׁ ַלִם ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ִל ְפנֵי ֶה ָח ֵצר ַה ֲח ָד ָשׁה:
הוּדה ו ָ
הוֹשׁ ָפט ִבּ ְק ַהל יְ ָ
)ה( ַו ַיּ ֲעמֹד ְי ָ
ַצּב:
בוּרה וְ ֵאין ִע ְמּ ָך ְל ִה ְתי ֵ
וּג ָ
ָד ָך כּ ַֹח ְ
וּבי ְ
מוֹשׁל ְבּכֹל ַמ ְמ ְלכוֹת ַהגּוֹיִ ם ְ
אַתּה ֵ
אַתּה הוּא ֱאל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ ֲהלֹא ָ
)ו( ַויּ ַ
עוֹלם:
אַב ָר ָהם א ַֹה ְב ָך ְל ָ
ֶרע ְ
ַתּ ְתּנָהּ ְלז ַ
אָרץ ַהזֹּאת ִמ ִלּ ְפנֵי ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִ
הוֹר ְשׁ ָתּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
אַתּה ֱאל ֵֹהינוּ ַ
)ז( ֲהלֹא ָ
ֵשׁבוּ ָבהּ וַיִּ ְבנוּ ְל ָך ָבּהּ ִמ ְק ָדּשׁ ְל ִשׁ ְמ ָך ֵלאמֹר:
)ח( ַויּ ְ
יע:
תוֹשׁ ַ
יך ִמ ָצּ ָר ֵתנוּ וְ ִת ְשׁ ַמע וְ ִ
ֶיך ִכּי ִשׁ ְמ ָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה וְ נִ ְז ַעק ֵא ֶל ָ
וּל ָפנ ָ
ַע ְמ ָדה ִל ְפנֵי ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ְ
)ט( ִאם ָתּבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעה ֶח ֶרב ְשׁפוֹט וְ ֶד ֶבר וְ ָר ָעב נ ַ
יהם וְ לֹא ִה ְשׁ ִמידוּם:
ֲל ֶ
ָת ָתּה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ָלבוֹא ָב ֶהם ְבּבֹאָם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ִכּי ָסרוּ ֵמע ֵ
)י( וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ְבנֵי ַעמּוֹן וּמוֹאָב וְ ַהר ֵשׂ ִעיר ֲא ֶשׁר לֹא נ ַ
הוֹר ְשׁ ָתּנוּ:
ֻשּׁ ְת ָך ֲא ֶשׁר ַ
ָר ֵשׁנוּ ִמיְּ ר ָ
)יא( וְ ִהנֵּה ֵהם גּ ְֹמ ִלים ָע ֵלינוּ ָלבוֹא ְלג ְ
יך ֵעינֵינוּ:
ֲשׂה ִכּי ָע ֶל ָ
ֵדע ַמה ַנּע ֶ
ַחנוּ לֹא נ ַ
ַאנ ְ
)יב( ֱאל ֵֹהינוּ ֲהלֹא ִת ְשׁ ָפּט ָבּם ִכּי ֵאין ָבּנוּ כּ ַֹח ִל ְפנֵי ֶה ָהמוֹן ָה ָרב ַהזֶּה ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ו ֲ
ֵיהם :פ
וּבנ ֶ
יהם ְ
הוּדה ע ְֹמ ִדים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק גַּם ַט ָפּם נְ ֵשׁ ֶ
)יג( וְ ָכל יְ ָ
עזרא פרק ג
יהם ַה ְלוִ יִּ ם:
ַא ֵח ֶ
ֵיהם ו ֲ
ָדד ְבּנ ֶ
אכה ְבּ ֵבית ָה ֱאל ִֹהים ס ְבּנֵי ֵחנ ָ
ַצּ ַח ַעל ע ֵֹשׂה ַה ְמּ ָל ָ
הוּדה ְכּ ֶא ָחד ְלנ ֵ
וּבנָיו ְבּנֵי יְ ָ
יאל ָ
ֵשׁוּע ָבּנָיו וְ ֶא ָחיו ַק ְד ִמ ֵ
)ט( ַו ַיּ ֲעמֹד י ַ
אָסף ַבּ ְמ ִצ ְל ַתּיִ ם ְל ַה ֵלּל ֶאת יְ קֹוָק ַעל יְ ֵדי ָדּוִ יד
ֻבּ ִשׁים ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ַה ְלוִ יִּ ם ְבּנֵי ָ
ֹהנִ ים ְמל ָ
ֲמידוּ ַהכּ ֲ
יכל יְ קֹוָק ַו ַיּע ִ
)י( וְ יִ ְסּדוּ ַהבֹּנִ ים ֶאת ֵה ַ
ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל:
הוּסד ֵבּית יְ קֹוָק :ס
דוֹלה ְב ַה ֵלּל ַליקֹוָק ַעל ַ
רוּעה ְג ָ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכל ָה ָעם ֵה ִריעוּ ְת ָ
וּבהוֹדֹת ַליקֹוָק ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
)יא( ַו ַיּעֲנוּ ְבּ ַה ֵלּל ְ
ֵיהם בּ ִֹכים ְבּקוֹל גָּדוֹל
ָסדוֹ זֶה ַה ַבּיִ ת ְבּ ֵעינ ֶ
אשׁי ָהאָבוֹת ַה ְזּ ֵק ִנים ֲא ֶשׁר ָראוּ ֶאת ַה ַבּ ִית ָה ִראשׁוֹן ְבּי ְ
וְר ֵ
וְה ְלוִיִּ ם ָ
ֹהנִ ים ַ
וְר ִבּים ֵמ ַהכּ ֲ
)יב( ַ
רוּעה ְב ִשׂ ְמ ָחה ְל ָה ִרים קוֹל:
וְר ִבּים ִבּ ְת ָ
ַ
וְהקּוֹל נִ ְשׁ ַמע ַעד ְל ֵמ ָרחוֹק :פ
דוֹלה ַ
רוּעה ְג ָ
יעים ְתּ ָ
רוּעת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ְלקוֹל ְבּ ִכי ָה ָעם ִכּי ָה ָעם ְמ ִר ִ
ירים קוֹל ְתּ ַ
)יג( וְ ֵאין ָה ָעם ַמ ִכּ ִ
עזרא פרק ח
ְשׁ ָשּׁה ְכּ ָב ִשׂים
ילים ִתּ ְשׁ ִעים ו ִ
גּוֹלה ִה ְק ִריבוּ עֹלוֹת ֵלאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָפּ ִרים ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַעל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵא ִ
)לה( ַה ָבּ ִאים ֵמ ַה ְשּׁ ִבי ְבנֵי ַה ָ
עוֹלה ַליקֹוָק :פ
ירי ַח ָטּאת ְשׁנֵים ָע ָשׂר ַהכֹּל ָ
ְשׁ ְב ָעה ְצ ִפ ֵ
ִשׁ ְב ִעים ו ִ
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בס"ד

מלכים א פרק א
ַתּ ֲעמֹד ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
ַתּבֹא ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך ו ַ
ֹאמר ִק ְראוּ ִלי ְל ַבת ָשׁ ַבע ו ָ
ַען ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ַויּ ֶ
)כח( ַויּ ַ
ַפ ִשׁי ִמ ָכּל ָצ ָרה:
ֹאמר ַחי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ָפּ ָדה ֶאת נ ְ
)כט( וַיִּ ָשּׁ ַבע ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ַ
ֱשׂה ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ֵשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי ַתּ ְח ָתּי ִכּי ֵכּן ֶאע ֶ
אַח ַרי וְ הוּא י ֵ
ֵך יִ ְמל ְֹך ֲ
)ל( ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָל ְך ַבּיקֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ִכּי ְשׁלֹמֹה ְבנ ְ
ֹאמר יְ ִחי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ְלע ָֹלם :פ
ַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ַותּ ֶ
אַפּיִ ם ֶא ֶרץ ו ִ
ַתּקֹּד ַבּת ֶשׁ ַבע ַ
)לא( ו ִ
ָדע ַו ָיּבֹאוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך:
ָביא וְ ִל ְב ָניָהוּ ֶבּן יְ הוֹי ָ
ָתן ַהנּ ִ
וּלנ ָ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִ ד ִק ְראוּ ִלי ְל ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ְ
)לב( ַויּ ֶ
וְהוֹר ְד ֶתּם אֹתוֹ ֶאל ִגּחוֹן:
ֵיכם וְ ִה ְר ַכּ ְב ֶתּם ֶאת ְשׁלֹמֹה ְבנִ י ַעל ַה ִפּ ְר ָדּה ֲא ֶשׁר ִלי ַ
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ֶהם ְקחוּ ִע ָמּ ֶכם ֶאת ַע ְב ֵדי ֲאדֹנ ֶ
)לג( ַויּ ֶ
ַא ַמ ְר ֶתּם יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה:
שּׁוֹפר ו ֲ
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ָ
ָביא ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְ
ָתן ַהנּ ִ
וּמ ַשׁח אֹתוֹ ָשׁם ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָ
)לד( ָ
הוּדה:
יתי ִל ְהיוֹת נ ִָגיד ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל יְ ָ
ָשׁב ַעל ִכּ ְס ִאי וְ הוּא יִ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּי וְ אֹתוֹ ִצוִּ ִ
וּבא וְ י ַ
אַח ָריו ָ
יתם ֲ
ֲל ֶ
)לה( ַוע ִ
דברי הימים א פרק ג
יעי ַשׁלּוּם:
ָקים ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ִצ ְד ִקיָּהוּ ָה ְר ִב ִ
יוֹחנָן ַה ֵשּׁ ִני ְיהוֹי ִ
ֹאשׁיָּהוּ ַה ְבּכוֹר ָ
וּבנֵי י ִ
)טו( ְ
ָקים ְי ָכנְ יָה ְבנוֹ ִצ ְד ִקיָּה ְבנוֹ:
וּבנֵי ְיהוֹי ִ
)טז( ְ
דברי הימים ב פרק לו
ירוּשׁ ָלִם:
ֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
וּשׁל ָ
יוֹאָחז ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
ָ
ְע ְשׂ ִרים ָשׁנָה
)ב( ֶבּן ָשׁלוֹשׁ ו ֶ
ָהב:
אָרץ ֵמאָה ִכ ַכּר ֶכּ ֶסף וְ ִכ ַכּר ז ָ
ירוּשׁ ָלִם ַו ַיּ ֲענֹשׁ ֶאת ָה ֶ
ירהוּ ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים ִבּ ָ
)ג( ו ְַי ִס ֵ
יאהוּ
אָחיו ָל ַקח ְנכוֹ וַיְ ִב ֵ
יוֹאָחז ִ
ָ
ָקים וְ ֶאת
ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ ְיהוֹי ִ
וִירוּשׁ ַלִם ַויּ ֵ
ָ
הוּדה
אָחיו ַעל ְי ָ
ָקים ִ
ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים ֶאת ֶא ְלי ִ
)ד( ַויּ ְ
ִמ ְצ ָר ְי ָמה :פ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו:
ירוּשׁ ָלִם ַויּ ַ
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ַ
)ה( ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה יְ הוֹי ִ
ַאַס ֵרהוּ ַבּ ְנ ֻח ְשׁ ַתּ ִים ְלה ִֹליכוֹ ָבּ ֶב ָלה:
ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַויּ ְ
בוּכ ְדנ ַ
)ו( ָע ָליו ָע ָלה נְ ַ
יכלוֹ ְבּ ָב ֶבל:
ֶאצּר ְל ָב ֶבל וַיִּ ְתּנֵם ְבּ ֵה ָ
בוּכ ְדנ ַ
וּמ ְכּ ֵלי ֵבּית יְ קֹוָק ֵה ִביא נְ ַ
)ז( ִ
ָכין ְבּנוֹ ַתּ ְח ָתּיו :פ
יהוּדה ו ִַיּ ְמל ְֹך ְיהוֹי ִ
תוּבים ַעל ֵס ֶפר ַמ ְל ֵכי יִ ְשׂ ָר ֵאל וִ ָ
ָקים וְ תֹ ֲעב ָֹתיו ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ַהנִּ ְמ ָצא ָע ָליו ִהנָּם ְכּ ִ
ֶתר ִדּ ְב ֵרי יְ הוֹי ִ
)ח( וְ י ֶ
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק:
ירוּשׁ ָלִם ַויּ ַ
ָמים ָמ ַל ְך ִבּ ָ
ֲשׂ ֶרת י ִ
ֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ַוע ֶ
וּשׁל ָ
ָכין ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ
)ט( ֶבּן ְשׁמוֹנֶה ָשׁ ִנים ְיהוֹי ִ
ירוּשׁ ָלִם :פ
הוּדה ִו ָ
אָחיו ַעל ְי ָ
ֶאצּר ו ְַי ִב ֵאהוּ ָב ֶב ָלה ִעם ְכּ ֵלי ֶח ְמ ַדּת ֵבּית ְיקֹוָק ַו ַיּ ְמ ֵל ְך ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ִ
בוּכ ְדנ ַ
שׁוּבת ַה ָשּׁנָה ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְנ ַ
)י( ו ְִל ְת ַ
ירוּשׁ ָלִם:
אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
אַחת ָשׁנָה ִצ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ַ
)יא( ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַ
ָביא ִמ ִפּי יְ קֹוָק:
ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו לֹא נִ ְכנַע ִמ ִלּ ְפנֵי יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
)יב( ַויּ ַ
אַמּץ ֶאת ְל ָבבוֹ ִמשּׁוּב ֶאל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֶקשׁ ֶאת ָע ְרפּוֹ וַיְ ֵ
ֶאצּר ָמ ָרד ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּיעוֹ ֵבּאל ִֹהים ַויּ ֶ
בוּכ ְדנ ַ
)יג( וְ גַם ַבּ ֶמּ ֶל ְך ְנ ַ
מלכים ב פרק כד
ירוּשׁ ַלִם ָבּ ֶב ָלה:
גּוֹלה ִמ ָ
יך ָ
הוֹל ְ
אָרץ ִ
ילי ָה ֶ
יסיו וְ ֵאת >אולי< ֵא ֵ
ְאת ֵאם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ְנ ֵשׁי ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֶאת ָס ִר ָ
ָכין ָבּ ֶב ָלה ו ֶ
)טו( ַו ֶיּגֶל ֶאת יְ הוֹי ִ
וֹלה ָבּ ֶב ָלה:
יאם ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל גּ ָ
בּוֹרים ע ֵֹשׂי ִמ ְל ָח ָמה וַיְ ִב ֵ
)טז( וְ ֵאת ָכּל אַנְ ֵשׁי ַה ַחיִ ל ִשׁ ְב ַעת ֲא ָל ִפים וְ ֶה ָח ָרשׁ וְ ַה ַמּ ְסגֵּר ֶא ֶלף ַהכֹּל ִגּ ִ
ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ :פ
ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ַמ ַתּ ְניָה דֹדוֹ ַתּ ְח ָתּיו ַויּ ֵ
)יז( ַויּ ְ
תהלים פרק קלג
ָחד:
אַחים גַּם י ַ
ָעים ֶשׁ ֶבת ִ
וּמה נּ ִ
)א( ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִ ד ִהנֵּה ַמה טּוֹב ַ
דּוֹתיו:
אַהרֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ִפּי ִמ ָ
ָקן זְ ַקן ֲ
)ב( ַכּ ֶשּׁ ֶמן ַהטּוֹב ַעל ָהרֹאשׁ יֹ ֵרד ַעל ַהזּ ָ
עוֹלם:
)ג( ְכּ ַטל ֶח ְרמוֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִציּוֹן ִכּי ָשׁם ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַחיִּ ים ַעד ָה ָ
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