
 פסוקים למסכת הוריות  ד"בס
ויקרא פרק ד 

  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  : ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנהִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ֶנֶפׁש ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר )ב(
  :ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים ַליקָֹוק ְלַחָּטאת ָהָעם  ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ַהָּמִׁשיַח ַהּכֵֹהן ִאם  )ג(

  : ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק)ד(
  :ַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמ)ה(
  : ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהּקֶֹדׁש)ו(
קָֹוק ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַּדם ַהָּפר ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה  ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ִלְפֵני ְי)ז(

  :ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
  : ְוֶאת ָּכל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב)ח(
  :ת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹות ְיִסיֶרָּנה ְוֵא)ט(
  : ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה)י(
  :ל ְּבָׂשרֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכ)יא(
  פ:  ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף)יב(
  
  :ְוָאֵׁשמּו ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה  ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל ְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ָרֵאלִיְׂש ֲעַדת ָּכל ְוִאם  )יג(
  :ֵעד ְוֵהִביאּו אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוַּפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה ְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל )יד(
  : ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק)טו(
  : ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד)טז(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאת ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו ִמן ַהָּדם ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים)יז(
  :ּוִמן ַהָּדם ִיֵּתן ַעל ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד )יח(
  :ּנּו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמ)יט(
  : ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהםְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו )כ(
  פ: ת ַהָּקָהל הּוא ַחַּטאַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ְוָׂשַרף אֹתֹו ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה )כא(
  
  : ֶיֱחָטא ְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם ָנִׂשיא  ֲאֶׁשר )כב(

  : ָזָכר ָּתִמיםְׂשִעיר ִעִּזים ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ָּבּה )כג(
  :ָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט אֹתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַחָּטאת הּוא ְו)כד(
  :ה ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּדמֹו ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹל)כה(
  פ:  ְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו)כו(
  
  :ְוָאֵׁשם ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת ִמִּמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה  ַאַחת ֶנֶפׁש ְוִאם  )כז(
  : ְּתִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטאְׂשִעיַרת ִעִּזים אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו )כח(
  : ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ָהעָֹלה)כט(
  : ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה)ל(
  פ: ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹוְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוִכֶּפר  )לא(
  : ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנהֶּכֶבׂש ְוִאם )לב(
  : ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה)לג(
  :ת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטא)לד(
ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל  ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק )לה(

  פ: ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו
  

במדבר פרק טו 
  :ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ָהֵאֶּלה ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות )כב(
  :ֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכםֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֲאֵליֶכם ְּבַיד מֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲא )כג(
ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט  )כד(

  :ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת
  : ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה ַליקָֹוק ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ִׁשְגָגָתםָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ְו )כה(
  ס:  ָהָעם ִּבְׁשָגָגה ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל)כו(
  
  :ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת ְׁשָנָתּה ְלַחָּטאת )כז(
  : ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹוְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהּׁשֶֹגֶגת ְּבֶחְטָאה ִבְׁשָגָגה )כח(
  :ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֶֹׂשה ִּבְׁשָגָגהָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם  ָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂש)כט(
  : ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּהְוִנְכְרָתה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ְיקָֹוק הּוא ְמַגֵּדף ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה )ל(
  פ:  ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּהִהָּכֵרת ִּתָּכֵרתָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר  ִּכי ְדַבר ְיקָֹוק ָּב)לא(
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 פסוקים למסכת הוריות  ד"בס
ויקרא פרק ה 

  :ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא )א(
  :ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשםֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא א )ב(

  :ְוָאֵׁשם אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע )ג(
  :ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלהֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע  אֹו ֶנ)ד(
  : ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָהְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה )ה(
  : ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוֵהִביא)ו(
  : ַליקָֹוק ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה יֹוָנהְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו )ז(
  : ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדילְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן )ח(
  :ֵצה ֶאל ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח ַחָּטאת הּוא ְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמ)ט(
  ס:  ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹוְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה ַּכִּמְׁשָּפט )י(
 לֹא ָיִׂשים ָעֶליָה ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחָטא  ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹוְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו )יא(

  :ֶׁשֶמן ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא
  :ק ַחָּטאת ִהוא ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹו)יב(
  ס:  ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחהְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה )יג(
  
  :ָנָׂשא ֲעֹונֹוְוִאם ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְו )יז(
  : ְוֵהִביא ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו)יח(
  פ:  ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם ָאַׁשם ַליקָֹוק)יט(

  
ויקרא פרק טז 

  :ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאלִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו  ְוָכל ָאָדם לֹא )יז(
  
  : ַתֲעׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא)כט(
  : ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיקָֹוק ִּתְטָהרּו)ל(
  : ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם)לא(
  :ן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח אֹתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְוִכֶּפר ַהּכֵֹה)לב(
  :רְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפ ְוִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר )לג(
  פ:  ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹׁשה)לד(
  

ויקרא פרק כא 
  :ִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהְּבָגִדים ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹםְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּו )י(
  :ְוַעל ָּכל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא )יא(
  :ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו ֲאִני ְיקָֹוקּוִמן ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאלָֹהיו ִּכי ֵנֶזר ֶׁשֶמן  )יב(
  :ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח )יג(
  : ִּכי ִאם ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִאָּׁשהַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח )יד(
  פ: ׁשֹו ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ְמַקְּד)טו(
  

במדבר פרק ח 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)ה(
  :ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטַהְרָּת אָֹתם )ו(
  : ְוִהֶּטָהרּו ְוכֹה ַתֲעֶׂשה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֵּזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָּטאת ְוֶהֱעִבירּו ַתַער ַעל ָּכל ְּבָׂשָרם ְוִכְּבסּו ִבְגֵדיֶהם)ז(
  :ְוָלְקחּו ַּפר ֶּבן ָּבָקר ּוִמְנָחתֹו סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ּוַפר ֵׁשִני ֶבן ָּבָקר ִּתַּקח ְלַחָּטאת )ח(
  : ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִוִּים ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקַהְלָּת ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל)ט(
  :ִּים ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָסְמכּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ַהְלִוִּים ְוִהְקַרְבָּת ֶאת ַהְלִו)י(
  : ְוֵהִניף ַאֲהרֹן ֶאת ַהְלִוִּים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָהיּו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְיקָֹוק)יא(
  : ַליקָֹוק ְלַכֵּפר ַעל ַהְלִוִּיםַוֲעֵׂשה ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלהִרים  ְוַהְלִוִּים ִיְסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפ)יב(
  

בראשית פרק יג 
  : ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ)ז(
  :ּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶניָך ּוֵבין רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו ַו)ח(
  : ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה)ט(
  :לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיקָֹוק ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ְיקָֹוק ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹערַוִּיָּׂשא  )י(

  :ָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּי)יא(
  : ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַליקָֹוק ְמאֹד)יג(  : ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם)יב(
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 פסוקים למסכת הוריות  ד"בס
בראשית פרק יט 

  :ִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן ְו)לא(
  : ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת ָאִבינּו ַיִין ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע)לב(
  :ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבקּוָמּהַוַּתְׁשֶקיָן ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה הּוא ַוָּתבֹא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת ָאִביָה ְולֹא  )לג(
  : ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת ָאִבי ַנְׁשֶקּנּו ַיִין ַּגם ַהַּלְיָלה ּובִֹאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע)לד(
  : ֶאת ֲאִביֶהן ָיִין ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב ִעּמֹו ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּהַוַּתְׁשֶקיָן ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא )לה(
  : ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן)לו(
  : הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹוםַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב )לז(
  ס:  הּוא ֲאִבי ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹוםם ִהוא ָיְלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמיְוַהְּצִעיָרה ַג )לח(

  
בראשית פרק מח

  : ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים)א(
  :ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה )ב(
  : ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוְיָבֶרְך אִֹתי)ג(
  :ִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּתיָך ִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלםֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְו ַוּיֹאֶמר )ד(
  :עֹון ִיְהיּו ִליֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמ ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם )ה(
  :ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם ּומֹוַלְדְּתָך )ו(
  :ם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך ְּבעֹוד ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁש)ז(

  
דברים פרק ב 

  : ַוֵּנֶפן ַוַּנֲעבֹר ֶּדֶרְך ִמְדַּבר מֹוָאבס ַוַּנֲעבֹר ֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ִמֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְציֹן ָּגֶבר )ח(
  :ת מֹוָאב ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִמְלָחָמה ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשהַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֵאַלי ַאל ָּתַצר ֶא )ט(
  : ָהֵאִמים ְלָפִנים ָיְׁשבּו ָבּה ַעם ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים)י(
  
  :ר ַהּיֹום ֶאת ְּגבּול מֹוָאב ֶאת ָער ַאָּתה עֵֹב)יח(  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֵאַלי ֵלאמֹר)יז(
  :ְוָקַרְבָּת מּול ְּבֵני ַעּמֹון ַאל ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן ֵמֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹון ְלָך ְיֻרָּׁשה ִּכי ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה )יט(

  
דברי הימים ב פרק כ 

  :ְבֵני מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ְוִעָּמֶהם ֵמָהַעּמֹוִנים ַעל ְיהֹוָׁשָפט ַלִּמְלָחָמה ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ָּבאּו )א(
  : ַוָּיבֹאּו ַוַּיִּגידּו ִליהֹוָׁשָפט ֵלאמֹר ָּבא ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר ַלָּים ֵמֲאָרם ְוִהָּנם ְּבַחְצצֹון ָּתָמר ִהיא ֵעין ֶּגִדי)ב(
  :ָפט ֶאת ָּפָניו ִלְדרֹוׁש ַליקָֹוק ַוִּיְקָרא צֹום ַעל ָּכל ְיהּוָדה ַוִּיָרא ַוִיֵּתן ְיהֹוָׁש)ג(
  : ַוִּיָּקְבצּו ְיהּוָדה ְלַבֵּקׁש ֵמְיקָֹוק ַּגם ִמָּכל ָעֵרי ְיהּוָדה ָּבאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְיקָֹוק)ד(
  : ֶהָחֵצר ַהֲחָדָׁשהַוַּיֲעמֹד ְיהֹוָׁשָפט ִּבְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ְּבֵבית ְיקָֹוק ִלְפֵני )ה(
  :ַוּיֹאַמר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ֲהלֹא ַאָּתה הּוא ֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ְוַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבכֹל ַמְמְלכֹות ַהּגֹוִים ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה ְוֵאין ִעְּמָך ְלִהְתַיֵּצב )ו(
  : ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִמִּלְפֵני ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַוִּתְּתָנּה ְלֶזַרע ַאְבָרָהם אַֹהְבָך ְלעֹוָלם ֲהלֹא ַאָּתה ֱאלֵֹהינּו הֹוַרְׁשָּת ֶאת יְֹׁשֵבי)ז(
  : ַוֵּיְׁשבּו ָבּה ַוִּיְבנּו ְלָך ָּבּה ִמְקָּדׁש ְלִׁשְמָך ֵלאמֹר)ח(
  :ַהֶּזה ּוְלָפֶניָך ִּכי ִׁשְמָך ַּבַּבִית ַהֶּזה ְוִנְזַעק ֵאֶליָך ִמָּצָרֵתנּו ְוִתְׁשַמע ְותֹוִׁשיַעִאם ָּתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ֶחֶרב ְׁשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב ַנַעְמָדה ִלְפֵני ַהַּבִית  )ט(
  :ְולֹא ִהְׁשִמידּוםְוַעָּתה ִהֵּנה ְבֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ֵׂשִעיר ֲאֶׁשר לֹא ָנַתָּתה ְלִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ָבֶהם ְּבבָֹאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִּכי ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם  )י(
  : ְוִהֵּנה ֵהם ּגְֹמִלים ָעֵלינּו ָלבֹוא ְלָגְרֵׁשנּו ִמְּיֻרָּׁשְתָך ֲאֶׁשר הֹוַרְׁשָּתנּו)יא(
  :ה ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו ֱאלֵֹהינּו ֲהלֹא ִתְׁשָּפט ָּבם ִּכי ֵאין ָּבנּו ּכַֹח ִלְפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהֶּזה ַהָּבא ָעֵלינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂש)יב(
  פ:  ְוָכל ְיהּוָדה עְֹמִדים ִלְפֵני ְיקָֹוק ַּגם ַטָּפם ְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם)יג(
  

עזרא פרק ג 
  : ְּבֵני ֵחָנָדד ְּבֵניֶהם ַוֲאֵחיֶהם ַהְלִוִּיםסם ַוַּיֲעמֹד ֵיׁשּוַע ָּבָניו ְוֶאָחיו ַקְדִמיֵאל ּוָבָניו ְּבֵני ְיהּוָדה ְּכֶאָחד ְלַנֵּצַח ַעל עֵֹׂשה ַהְּמָלאָכה ְּבֵבית ָהֱאלִֹהי )ט(
 ְוִיְּסדּו ַהּבִֹנים ֶאת ֵהיַכל ְיקָֹוק ַוַּיֲעִמידּו ַהּכֲֹהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני ָאָסף ַּבְמִצְלַּתִים ְלַהֵּלל ֶאת ְיקָֹוק ַעל ְיֵדי ָּדִויד )י(

  :ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל
  ס: ַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹודֹת ַליקָֹוק ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַליקָֹוק ַעל הּוַסד ֵּבית ְיקָֹוקַו )יא(
 ֶאת ַהַּבִית ָהִראׁשֹון ְּבָיְסדֹו ֶזה ַהַּבִית ְּבֵעיֵניֶהם ּבִֹכים ְּבקֹול ָּגדֹול ְוַרִּבים ֵמַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָראֵׁשי ָהָאבֹות ַהְּזֵקִנים ֲאֶׁשר ָראּו )יב(

  :ְוַרִּבים ִּבְתרּוָעה ְבִׂשְמָחה ְלָהִרים קֹול
  פ: ֹול ִנְׁשַמע ַעד ְלֵמָרחֹוקְוֵאין ָהָעם ַמִּכיִרים קֹול ְּתרּוַעת ַהִּׂשְמָחה ְלקֹול ְּבִכי ָהָעם ִּכי ָהָעם ְמִריִעים ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּק )יג(

  
עזרא פרק ח 

ַהָּבִאים ֵמַהְּׁשִבי ְבֵני ַהּגֹוָלה ִהְקִריבּו עֹלֹות ֵלאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּפִרים ְׁשֵנים ָעָׂשר ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵאיִלים ִּתְׁשִעים ְוִׁשָּׁשה ְּכָבִׂשים  )לה(
  פ: ָעָׂשר ַהּכֹל עֹוָלה ַליקָֹוקִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ְצִפיֵרי ַחָּטאת ְׁשֵנים 
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 פסוקים למסכת הוריות  ד"בס
מלכים א פרק א 

  : ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ִקְראּו ִלי ְלַבת ָׁשַבע ַוָּתבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך)כח(
  :ָרה ַוִּיָּׁשַבע ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאַמר ַחי ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַנְפִׁשי ִמָּכל ָצ)כט(
  :ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלְך ַּביקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי ַּתְחָּתי ִּכי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום ַהֶּזה )ל(
  פ:  ַוּתֹאֶמר ְיִחי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעָֹלם ַוִּתּקֹד ַּבת ֶׁשַבע ַאַּפִים ֶאֶרץ ַוִּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך)לא(
  : ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ִקְראּו ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְלָנָתן ַהָּנִביא ְוִלְבָנָיהּו ֶּבן ְיהֹוָיָדע ַוָּיבֹאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך)לב(
  :ְוהֹוַרְדֶּתם אֹתֹו ֶאל ִּגחֹון ְוִהְרַּכְבֶּתם ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבִני ַעל ַהִּפְרָּדה ֲאֶׁשר ִלי דֵֹניֶכםַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲא )לג(
  : ּוְתַקְעֶּתם ַּבּׁשֹוָפר ַוֲאַמְרֶּתם ְיִחי ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹהּוָמַׁשח אֹתֹו ָׁשם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהָּנִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל )לד(
  :ַוֲעִליֶתם ַאֲחָריו ּוָבא ְוָיַׁשב ַעל ִּכְסִאי ְוהּוא ִיְמלְֹך ַּתְחָּתי ְואֹתֹו ִצִּויִתי ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה )לה(

  
דברי הימים א פרק ג 

  :ִביִעי ַׁשּלּוםּוְבֵני יֹאִׁשָּיהּו ַהְּבכֹור יֹוָחָנן ַהֵּׁשִני ְיהֹוָיִקים ַהְּׁשִלִׁשי ִצְדִקָּיהּו ָהְר )טו(
  :ּוְבֵני ְיהֹוָיִקים ְיָכְנָיה ְבנֹו ִצְדִקָּיה ְבנֹו )טז(

  
דברי הימים ב פרק לו 

  :ֶּבן ָׁשלֹוׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה יֹוָאָחז ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם )ב(
  :נֹׁש ֶאת ָהָאֶרץ ֵמָאה ִכַּכר ֶּכֶסף ְוִכַּכר ָזָהב ַוַּיֲעַוְיִסיֵרהּו ֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּבירּוָׁשָלִם )ג(
ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֶאת ֶאְלָיִקים ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ְיהֹוָיִקים ְוֶאת יֹוָאָחז ָאִחיו ָלַקח ְנכֹו ַוְיִביֵאהּו  )ד(

  פ: ִמְצָרְיָמה
  : ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלָֹהיוׁש ָׁשָנה ְיהֹוָיִקים ְּבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִםֶּבן ֶעְׂשִרים ְוָחֵמ )ה(
  :ָעָליו ָעָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ְלהִֹליכֹו ָּבֶבָלה )ו(
  :יא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ְלָבֶבל ַוִּיְּתֵנם ְּבֵהיָכלֹו ְּבָבֶבל ּוִמְּכֵלי ֵּבית ְיקָֹוק ֵהִב)ז(
  פ: ַוִּיְמלְֹך ְיהֹוָיִכין ְּבנֹו ַּתְחָּתיוְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ְיהֹוָיִקים ְותֲֹעבָֹתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוַהִּנְמָצא ָעָליו ִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה  )ח(
  : ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוקמֹוֶנה ָׁשִנים ְיהֹוָיִכין ְּבָמְלכֹו ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ַוֲעֶׂשֶרת ָיִמים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִםֶּבן ְׁש )ט(
  פ: ְמֵלְך ֶאת ִצְדִקָּיהּו ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִםְִלְתׁשּוַבת ַהָּׁשָנה ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם ְּכֵלי ֶחְמַּדת ֵּבית ְיקָֹוק ַוַּיו )י(

  :ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם )יא(
  :יא ִמִּפי ְיקָֹוק ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו לֹא ִנְכַנע ִמִּלְפֵני ִיְרְמָיהּו ַהָּנִב)יב(
  : ַוֶּיֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַוְיַאֵּמץ ֶאת ְלָבבֹו ִמּׁשּוב ֶאל ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְוַגם ַּבֶּמֶלְך ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָמָרד ֲאֶׁשר ִהְׁשִּביעֹו ֵּבאלִֹהים )יג(

  
מלכים ב פרק כד 

  :ֵאיֵלי ָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלִם ָּבֶבָלה> אולי<ְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָסִריָסיו ְוֵאת ַוֶּיֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלה ְוֶאת ֵאם ַהֶּמֶל )טו(
  :ֹוָלה ָּבֶבָלה ְוֵאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלף ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי ִמְלָחָמה ַוְיִביֵאם ֶמֶלְך ָּבֶבל ּג)טז(
  פ: ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה דֹדֹו ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ִצְדִקָּיהּו )יז(

  
תהלים פרק קלג 

  :ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד )א(
  : ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיוֵרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹןַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֹ )ב(
  : ֶׁשּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ְיקָֹוק ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלםְּכַטל ֶחְרמֹון )ג(
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