פסוקים סנהדרין פ"ה

בס"ד
דברים פרק יג  --עיר הנדחת

יך נ ֵֹתן ְל ָך ָל ֶשׁ ֶבת ָשׁם ֵלאמֹר:
יך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַחת ָע ֶר ָ
)יג( ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּ ַ
ַע ְב ָדה ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ֶשׁר לֹא יְ ַד ְע ֶתּם:
ֵל ָכה וְ נ ַ
ירם ֵלאמֹר נ ְ
ַדּיחוּ ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ִע ָ
ַעל ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך ַויּ ִ
ָשׁים ְבּנֵי ְב ִליּ ַ
ָצאוּ ֲאנ ִ
)יד( י ְ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך:
ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ
יטב וְ ִהנֵּה ֱא ֶמת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר נ ֶ
אַל ָתּ ֵה ֵ
)טו( וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ ָח ַק ְר ָתּ וְ ָשׁ ְ
)טז( ַה ֵכּה ַת ֶכּה ֶאת י ְֹשׁ ֵבי ָה ִעיר ַה ִהוא ְל ִפי ָח ֶרב ַה ֲח ֵרם א ָֹתהּ וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּהּ וְ ֶאת ְבּ ֶה ְמ ָתּהּ ְל ִפי ָח ֶרב:
עוֹלם לֹא ִת ָבּנֶה עוֹד:
יך וְ ָהיְ ָתה ֵתּל ָ
תּוֹך ְרח ָֹבהּ וְ ָשׂ ַר ְפ ָתּ ָב ֵאשׁ ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ָכּ ִליל ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יז( וְ ֶאת ָכּל ְשׁ ָל ָלהּ ִתּ ְקבֹּץ ֶאל ְ
יך:
ָתן ְל ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶבּ ָך ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
אוּמה ִמן ַה ֵח ֶרם ְל ַמ ַען ָישׁוּב יְ קֹוָק ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ וְ נ ַ
ָד ָך ְמ ָ
)יח( וְ לֹא יִ ְד ַבּק ְבּי ְ
יך:
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַלעֲשׂוֹת ַהיּ ָ
יך ִל ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
)יט( ִכּי ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
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יך ַל ֲעבֹר ְבּ ִריתוֹ:
ֲשׂה ֶאת ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך נ ֵֹתן ָל ְך ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אַחד ְשׁ ָע ֶר ָ
)ב( ִכּי יִ ָמּ ֵצא ְב ִק ְר ְבּ ָך ְבּ ַ
יתי:
ָר ַח אוֹ ְל ָכל ְצ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֲא ֶשׁר לֹא ִצוִּ ִ
ֵל ְך ַו ַיּ ֲעבֹד ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם וְ ַל ֶשּׁ ֶמשׁ אוֹ ַליּ ֵ
)ג( ַויּ ֶ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל:
ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ
יטב וְ ִהנֵּה ֱא ֶמת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר נ ֶ
)ד( וְ ֻהגַּד ְל ָך וְ ָשׁ ָמ ְע ָתּ וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ ֵה ֵ
יך ֶאת ָה ִאישׁ אוֹ ֶאת ָה ִא ָשּׁה
את ֶאת ָה ִאישׁ ַההוּא אוֹ ֶאת ָה ִא ָשּׁה ַה ִהוא ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ֶאל ְשׁ ָע ֶר ָ
הוֹצ ָ
)ה( וְ ֵ

ָמתוּ:
וּס ַק ְל ָתּם ָבּ ֲא ָבנִ ים ו ֵ
ְ
יוּמת ַעל ִפּי ֵעד ֶא ָחד:
יוּמת ַה ֵמּת לֹא ַ
)ו( ַעל ִפּי ְשׁנַיִ ם ֵע ִדים אוֹ ְשׁל ָֹשׁה ֵע ִדים ַ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
אַחרֹנָה ִ
)ז( יַד ָה ֵע ִדים ִתּ ְהיֶה בּוֹ ָב ִראשֹׁנָה ַל ֲה ִמיתוֹ וְ יַד ָכּל ָה ָעם ָבּ ֲ
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ֶח ָטא ַעל ִפּי ְשׁנֵי ֵע ִדים אוֹ ַעל ִפּי ְשׁל ָֹשׁה ֵע ִדים יָקוּם ָדּ ָבר:
וּל ָכל ַח ָטּאת ְבּ ָכל ֵח ְטא ֲא ֶשׁר י ֱ
)טו( לֹא יָקוּם ֵעד ֶא ָחד ְבּ ִאישׁ ְל ָכל ָעוֹן ְ
)טז( ִכּי יָקוּם ֵעד ָח ָמס ְבּ ִאישׁ ַלעֲנוֹת בּוֹ ָס ָרה:
ָמים ָה ֵהם:
ֹהנִ ים וְ ַהשּׁ ְֹפ ִטים ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ַבּיּ ִ
ָשׁים ֲא ֶשׁר ָל ֶהם ָה ִריב ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִל ְפנֵי ַהכּ ֲ
)יז( וְ ָע ְמדוּ ְשׁנֵי ָה ֲאנ ִ
אָחיו:
יטב וְ ִהנֵּה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָה ֵעד ֶשׁ ֶקר ָענָה ְב ִ
)יח( וְ ָד ְרשׁוּ ַהשּׁ ְֹפ ִטים ֵה ֵ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
אָחיו ִ
ָמם ַלעֲשׂוֹת ְל ִ
יתם לוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ז ַ
ֲשׂ ֶ
)יט( ַוע ִ
אָרים יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ וְ לֹא י ִֹספוּ ַלעֲשׂוֹת עוֹד ַכּ ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ ָך:
)כ( וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
ֶפשׁ ַעיִ ן ְבּ ַעיִ ן ֵשׁן ְבּ ֵשׁן יָד ְבּיָד ֶרגֶל ְבּ ָרגֶל:
ֶפשׁ ְבּנ ֶ
ֶך נ ֶ
)כא( וְ לֹא ָתחוֹס ֵעינ ָ
ויקרא פרק כ

ָתהּ וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָתוֹ ֶח ֶסד הוּא וְ נִ ְכ ְרתוּ ְל ֵעינֵי ְבּנֵי
אָביו אוֹ ַבת ִאמּוֹ וְ ָראָה ֶאת ֶע ְרו ָ
)יז( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַבּת ִ
ַע ָמּם ֶע ְרוַת ֲאחֹתוֹ ִגּ ָלּה עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא:
שמות פרק כא

)יד( וְ ִכי י ִָזד ִאישׁ ַעל ֵר ֵעהוּ ְל ָה ְרגוֹ ְב ָע ְר ָמה ֵמ ִעם ִמ ְז ְבּ ִחי ִתּ ָקּ ֶחנּוּ ָלמוּת:
במדבר פרק טו
ֹשׁשׁ ֵע ִצים ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת:
)לב( וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר וַיִּ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ְמק ֵ
אַהרֹן וְ ֶאל ָכּל ָה ֵע ָדה:
ַק ִריבוּ אֹתוֹ ַהמּ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ֵֹשׁשׁ ֵע ִצים ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
)לג( ַויּ ְ
ֵע ֶשׂה לוֹ:
)לד( ַויַּנִּ יחוּ אֹתוֹ ַבּ ִמּ ְשׁ ָמר ִכּי לֹא פ ַֹרשׁ ַמה יּ ָ
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וּמ ָצאָהּ ִאישׁ ָבּ ִעיר וְ ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ:
תוּלה ְמא ָֹר ָשׂה ְל ִאישׁ ְ
ֲר ְב ָ
)כג( ִכּי יִ ְהיֶה ַנע ָ
ֲקה ָב ִעיר וְ ֶאת
ֲר ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר לֹא ָצע ָ
ָמתוּ ֶאת ַה ַנּע ָ
וּס ַק ְל ֶתּם א ָֹתם ָבּ ֲא ָבנִ ים ו ֵ
ֵיהם ֶאל ַשׁ ַער ָה ִעיר ַה ִהוא ְ
אתם ֶאת ְשׁנ ֶ
הוֹצ ֶ
)כד( וְ ֵ

וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
ָה ִאישׁ ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר ִענָּה ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ ִ
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