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  זכריה פרק יד 
ְוָהָיה ְיקָֹוק  (ט) ַּבַּקִיץ ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיה: ֵיְצאּו ַמִים ַחִּיים ִמירּוָׁשַלִם ֶחְצָים ֶאל ַהָּים ַהַּקְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהָּים ָהַאֲחרֹוןְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא  (ח)

  ְלֶמֶלְך ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיקָֹוק ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד:
  

  יחזקאל פרק מז 
 ִמַּתַחת ִמֶּכֶתף ַהַּבִית ַהְיָמִנית ִּכי ְפֵני ַהַּבִית ָקִדים ְוַהַּמִים יְֹרִדים ְוִהֵּנה ַמִים יְֹצִאים ִמַּתַחת ִמְפַּתן ַהַּבִית ָקִדיָמהַוְיִׁשֵבִני ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִית  (א)

  ִמן ַהָּכֵתף ַהְיָמִנית: ְוִהֵּנה ַמִים ְמַפִּכיםַוּיֹוִצֵאִני ֶּדֶרְך ַׁשַער ָצפֹוָנה ַוְיִסֵּבִני ֶּדֶרְך חּוץ ֶאל ַׁשַער ַהחּוץ ֶּדֶרְך ַהּפֹוֶנה ָקִדים  (ב) ִמֶּנֶגב ַלִּמְזֵּבַח:
  :ַוָּיָמד ֶאֶלף ָּבַאָּמה ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ֵמי ָאְפָסִיםְּבָידֹו ְּבֵצאת ָהִאיׁש ָקִדים ְוָקו  (ג)
  :ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ַבַּמִים ַמִים ִּבְרָּכִים ַוָּיָמד ֶאֶלף ַוַּיֲעִבֵרִני ֵמי ָמְתָנִים (ד)
  ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעֵבר: חּוַוָּיָמד ֶאֶלף ַנַחל ֲאֶׁשר לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ִּכי ָגאּו ַהַּמִים ֵמי ָׂש  (ה)
  ְּבׁשּוֵבִני ְוִהֵּנה ֶאל ְׂשַפת ַהַּנַחל ֵעץ ַרב ְמאֹד ִמֶּזה ּוִמֶּזה: (ז) ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֲהָרִאיָת ֶבן ָאָדם ַוּיֹוִלֵכִני ַוְיִׁשֵבִני ְׂשַפת ַהָּנַחל: (ו)

  :ְוִנְרּפּו ַהָּמִים<ונרפאו>  ַהַּקְדמֹוָנה ְוָיְרדּו ַעל ָהֲעָרָבה ּוָבאּו ַהָּיָּמה ֶאל ַהָּיָּמה ַהּמּוָצִאיםַהַּמִים ָהֵאֶּלה יֹוְצִאים ֶאל ַהְּגִליָלה ַוּיֹאֶמר ֵאַלי  (ח)
ל אּו ָׁשָּמה ַהַּמִים ָהֵאֶּלה ְוֵיָרְפאּו ָוָחי ּכְֹוָהָיה ָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִיְׁשרֹץ ֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָׁשם ַנֲחַלִים ִיְחֶיה ְוָהָיה ַהָּדָגה ַרָּבה ְמאֹד ִּכי בָ  (ט)

  ֲאֶׁשר ָיבֹוא ָׁשָּמה ַהָּנַחל:
  :ְמאֹד ִמְׁשטֹוַח ַלֲחָרִמים ִיְהיּו ְלִמיָנה ִּתְהֶיה ְדָגָתם ִּכְדַגת ַהָּים ַהָּגדֹול ַרָּבהֵמֵעין ֶּגִדי ְוַעד ֵעין ֶעְגַלִים  ָעְמדּו ָעָליו ַּדָּוִגיםְוָהָיה <ועמדו>  (י)

  :ְולֹא ֵיָרְפאּו ְלֶמַלח ִנָּתנּו<בצאתו> ִּבּצֹאָתיו ּוְגָבָאיו  (יא)
 ֹוְצִאיםִּפְריֹו ָלֳחָדָׁשיו ְיַבֵּכר ִּכי ֵמיָמיו ִמן ַהִּמְקָּדׁש ֵהָּמה יְוַעל ַהַּנַחל ַיֲעֶלה ַעל ְׂשָפתֹו ִמֶּזה ּוִמֶּזה ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל לֹא ִיּבֹול ָעֵלהּו ְולֹא ִיּתֹם  (יב)

  ס: ְוָהָיה ִפְריֹו ְלַמֲאָכל ְוָעֵלהּו ִלְתרּוָפה<והיו> 
  

  ישעיהו פרק לג 
  :ְוִצי ַאִּדיר לֹא ַיַעְבֶרּנּו ַּבל ֵּתֶלְך ּבֹו ֳאִני ַׁשִיטִּכי ִאם ָׁשם ַאִּדיר ְיקָֹוק ָלנּו ְמקֹום ְנָהִרים ְיאִֹרים ַרֲחֵבי ָיָדִים  )(כא

  
  ישעיהו פרק כה 

  ְוִהְׁשִּפיל ַּגֲאָותֹו ִעם ָאְרּבֹות ָיָדיו: ְיָפֵרׂש ַהּׂשֶֹחה ִלְׂשחֹותּוֵפַרׂש ָיָדיו ְּבִקְרּבֹו ַּכֲאֶׁשר  (יא)
  

  זכריה פרק יג 
  :ָמקֹור ִנְפָּתח ְלֵבית ָּדִויד ּוְליְֹׁשֵבי ְירּוָׁשָלִם ְלַחַּטאת ּוְלִנָּדהַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה  (א)

  
  איוב פרק לח 

  :ַעד ּפֹה ָתבֹוא ְולֹא תִֹסיף ּופֹא ָיִׁשית ִּבְגאֹון ַּגֶּליךָ אַֹמר וָ  (יא)
  

  יואל פרק ב 
  :ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹוןּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּביקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה  (כג)

  
  ישעיהו פרק כב 

  :ִּכי ָעִלית ֻּכָּלְך ַלַּגּגֹותַמָּׂשא ֵּגיא ִחָּזיֹון ַמה ָּלְך ֵאפֹוא  (א)
  :ֲחָלַלִיְך לֹא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמהְּתֻׁשאֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָּיה ִקְרָיה ַעִּליָזה  (ב)

  
  בדרום והשלחן בצפוןמנורה  –שמות פרק כו 

  :ְוֶאת ַהְּמנָֹרה נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן ַעל ֶצַלע ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה ְוַהֻּׁשְלָחן ִּתֵּתן ַעל ֶצַלע ָצפֹוןְוַׂשְמָּת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת  (לה)
  

  שר מנורות ועשרה שלחנות שעשה שלמהע –דברי הימים ב פרק ד 
  ס: ַוַּיַעׂש ֶאת ְמנֹרֹות ַהָּזָהב ֶעֶׂשר ְּכִמְׁשָּפָטם ַוִּיֵּתן ַּבֵהיָכל ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂשמֹאול (ז)
  ַוַּיַעׂש ִמְזְרֵקי ָזָהב ֵמָאה: ַוַּיַעׂש ֻׁשְלָחנֹות ֲעָׂשָרה ַוַּיַּנח ַּבֵהיָכל ֲחִמָּׁשה ִמָּיִמין ַוֲחִמָּׁשה ִמְּׂשמֹאול (ח)

  
   כל המנורות תהדלקכל השלחנות ולחם הפנים על ריכת ע –דברי הימים ב פרק ד 

  :ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחנֹות ַוֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהָּפִניםַוַּיַעׂש ְׁשלֹמֹה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית ָהֱאלִֹהים ְוֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב  (יט)
  ִלְפֵני ַהְּדִביר ָזָהב ָסגּור: ְוֶאת ַהְּמנֹרֹות ְוֵנרֵֹתיֶהם ְלַבֲעָרם ַּכִּמְׁשָּפט (כ)

  :ִמְכלֹות ָזָהבַהֶּמְלַקַחִים ָזָהב הּוא ְוַהֶּפַרח ְוַהֵּנרֹות וְ  (כא)
  ב:ׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוַדְלֵתי ַהַּבִית ַלֵהיָכל ָזהָ ְוַהְמַזְּמרֹות ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות ָזָהב ָסגּור ּוֶפַתח ַהַּבִית ַּדְלתֹוָתיו ַהְּפִניִמּיֹות ְלקֹדֶ  (כב)

 
  לחם הפנים על שלחן אחדעריכת  –מלכים א פרק ז 

  :ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֲאֶׁשר ָעָליו ֶלֶחם ַהָּפִנים ָזָהבְׁשלֹמֹה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ֵּבית ְיקָֹוק ֵאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב  ַוַּיַעׂש (מח)
ְוַהִּסּפֹות ְוַהְמַזְּמרֹות  (נ) ם ָזָהב:ִלְפֵני ַהְּדִביר ָזָהב ָסגּור ְוַהֶּפַרח ְוַהֵּנרֹת ְוַהֶּמְלַקַחיִ  ְוֶאת ַהְּמנֹרֹות ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְּׂשמֹאול (מט)

  פַדְלֵתי ַהַּבִית ַלֵהיָכל ָזָהב: ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהַּכּפֹות ְוַהַּמְחּתֹות ָזָהב ָסגּור ְוַהּפֹתֹות ְלַדְלתֹות ַהַּבִית ַהְּפִניִמי ְלקֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים לְ 
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  מנורה אחת בלבד תהדלק –דברי הימים ב פרק יג 
  ָוק ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוַהְלִוִּים ַּבְמָלאֶכת:ַוֲאַנְחנּו ְיקָֹוק ֱאלֵֹהינּו ְולֹא ֲעַזְבֻנהּו ְוכֲֹהִנים ְמָׁשְרִתים ַליקֹ (י)

ּוְמנֹוַרת ַהָּזָהב ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער הֹור ּוַמְקִטִרים ַליקָֹוק עֹלֹות ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ָּבֶעֶרב ּוְקטֶֹרת ַסִּמים ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּט  (יא)
  ַנְחנּו ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיקָֹוק ֱאלֵֹהינּו ְוַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם אֹתֹו:ִּכי ׁשְֹמִרים אֲ  ָּבֶעֶרב ָּבֶעֶרב

  
   לכהןאשם  – מלכים ב פרק יב

  ם:ְולֹא ְיַחְּׁשבּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ָיָדם ָלֵתת ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ִּכי ֶבֱאֻמָנה ֵהם עִֹׂשי (טז)
  פ: ֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ְיקָֹוק ַלּכֲֹהִנים ִיְהיּו (יז)

  
   לה'אשם  – ויקרא פרק ה

 הּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לֹו:ְוֵהִביא ַאִיל ָּתִמים ִמן ַהּצֹאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ִׁשְגָגתֹו ֲאֶׁשר ָׁשָגג וְ  (יח)
  פ: ָאַׁשם ַליקָֹוקָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם  (יט)

  
  םיהפנלחם  –ויקרא פרק כד 

  ְוַׂשְמָּת אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר ִלְפֵני ְיקָֹוק: (ו)
  ִאֶּׁשה ַליקָֹוק: ְלַאְזָּכָרהְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם  ְלבָֹנה ַזָּכהְוָנַתָּת ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת  (ז)
  

  נדבהמנחת  –ויקרא פרק ב 
  ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַליקָֹוק סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרָּבנֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ֶׁשֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה: (א)
ַהִּמְזֵּבָחה ִאֵּׁשה  ַאְזָּכָרָתּהִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ְוִהְק  ִמָּסְלָּתּה ּוִמַּׁשְמָנּה ַעל ָּכל ְלבָֹנָתּה ְמלֹא ֻקְמצֹוִמָּׁשם  ְוָקַמץֶוֱהִביָאּה ֶאל ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים  (ב)

  סְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁשי ְיקָֹוק:  (ג) ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק:
  

  מנחת חוטא -ויקרא פרק ה 
ֶליָה ֶׁשֶמן י ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֲעִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת לֹא ָיִׂשים עָ ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשנֵ  (יא)

  ִּכי ַחָּטאת ִהוא: ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה
  ְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ַחָּטאת ִהוא:ְוִה  ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּהַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה  ְוָקַמץֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן  (יב)
  סְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה:  (יג)

  
   כלי שרתלעשיית  כסף בדק הביתמותר הכסף חוץ לעזרה ושימוש בארון  –דברי הימים ב פרק כד 

  ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלִם ְוֵׁשם ִאּמֹו ִצְבָיה ִמְּבֵאר ָׁשַבע:ֶּבן ֶׁשַבע ָׁשִנים יָֹאׁש ְּבָמְלכֹו וְ  (א)
י ֵכן ָהָיה ִעם ַוְיִהי ַאֲחרֵ  (ד) ַוִּיָּׂשא לֹו ְיהֹוָיָדע ָנִׁשים ְׁשָּתִים ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות: (ג) ַוַּיַעׂש יֹוָאׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ָּכל ְיֵמי ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן: (ב)

ק ֶאת ֵּבית ַוִּיְקּבֹץ ֶאת ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְצאּו ְלָעֵרי ְיהּוָדה ְוִקְבצּו ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ֶּכֶסף ְלַחּזֵ  (ה) ֵלב יֹוָאׁש ְלַחֵּדׁש ֶאת ֵּבית ְיקָֹוק:
  ָבר ְולֹא ִמֲהרּו ַהְלִוִּים:ֱאלֵֹהיֶכם ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוַאֶּתם ְּתַמֲהרּו ַלּדָ 

ל ִם ֶאת ַמְׂשַאת מֶֹׁשה ֶעֶבד ְיקָֹוק ְוַהָּקהָ ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ִליהֹוָיָדע ָהרֹאׁש ַוּיֹאֶמר לֹו ַמּדּוַע לֹא ָדַרְׁשָּת ַעל ַהְלִוִּים ְלָהִביא ִמיהּוָדה ּוִמירּוָׁשלַ  (ו)
  הּו ַהִּמְרַׁשַעת ָּבֶניָה ָפְרצּו ֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹהים ְוַגם ָּכל ָקְדֵׁשי ֵבית ְיקָֹוק ָעׂשּו ַלְּבָעִלים:ִּכי ֲעַתְליָ  (ז) ְלִיְׂשָרֵאל ְלאֶֹהל ָהֵעדּות:

  :ַוַּיֲעׂשּו ֲארֹון ֶאָחד ַוִּיְּתֻנהּו ְּבַׁשַער ֵּבית ְיקָֹוק חּוָצהַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך  (ח)
ִביאּו ַוִּיְׂשְמחּו ָכל ַהָּׂשִרים ְוָכל ָהָעם ַוּיָ  (י) ִביא ַליקָֹוק ַמְׂשַאת מֶֹׁשה ֶעֶבד ָהֱאלִֹהים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר:ַוִּיְּתנּו קֹול ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ְלהָ  (ט)

 ְראֹוָתם ִּכי ַרב ַהֶּכֶסף ּוָבא סֹוֵפר ַהֶּמֶלְך ּוְפִקידַוְיִהי ְּבֵעת ָיִביא ֶאת ָהָארֹון ֶאל ְּפֻקַּדת ַהֶּמֶלְך ְּבַיד ַהְלִוִּים ְוִכ  (יא) ַוַּיְׁשִליכּו ָלָארֹון ַעד ְלַכֵּלה:
  ב:ּכֵֹהן ָהרֹאׁש ִויָערּו ֶאת ָהָארֹון ְוִיָּׂשֻאהּו ִויִׁשיֻבהּו ֶאל ְמקֹמֹו ּכֹה ָעׂשּו ְליֹום ְּביֹום ַוַּיַאְספּו ֶכֶסף ָלרֹ

י ַבְרֶזל ַדת ֵּבית ְיקָֹוק ַוִּיְהיּו ׂשְֹכִרים חְֹצִבים ְוָחָרִׁשים ְלַחֵּדׁש ֵּבית ְיקָֹוק ְוַגם ְלָחָרֵׁש ַוִּיְּתֵנהּו ַהֶּמֶלְך ִויהֹוָיָדע ֶאל עֹוֵׂשה ְמֶלאֶכת ֲעבֹו (יב)
  ם ַעל ַמְתֻּכְנּתֹו ַוְיַאְּמֻצהּו:ַוַּיֲעׂשּו עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ַוַּתַעל ֲארּוָכה ַלְּמָלאָכה ְּבָיָדם ַוַּיֲעִמידּו ֶאת ֵּבית ָהֱאלִֹהי (יג) ּוְנחֶֹׁשת ְלַחֵּזק ֶאת ֵּבית ְיקָֹוק:

ְוַהֲעלֹות ְוַכּפֹות ּוְכֵלי ָזָהב ָוָכֶסף ַוִּיְהיּו  ּוְכַכּלֹוָתם ֵהִביאּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִויהֹוָיָדע ֶאת ְׁשָאר ַהֶּכֶסף ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵכִלים ְלֵבית ְיקָֹוק ְּכֵלי ָׁשֵרת (יד)
  פד ּכֹל ְיֵמי ְיהֹוָיָדע: ַמֲעִלים עֹלֹות ְּבֵבית ְיקָֹוק ָּתִמי

 
  ושלילת שימוש בכסף בדק הבית לעשיית כלי שרת הכסף אצל המזבחארון  –מלכים ב פרק יב 

  ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ֶעְׂשִרים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ְיהֹוָאׁש לֹא ִחְּזקּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֶּבֶדק ַהָּבִית: (ז)
ת ֶהם ַמּדּוַע ֵאיְנֶכם ְמַחְּזִקים ֶאת ֶּבֶדק ַהָּבִית ְוַעָּתה ַאל ִּתְקחּו ֶכֶסף ֵמאֵ ַוִּיְקָרא ַהֶּמֶלְך ְיהֹוָאׁש ִליהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ְוַלּכֲֹהִנים ַוּיֹאֶמר ֲאלֵ  (ח)

  ַוֵּיאֹתּו ַהּכֲֹהִנים ְלִבְלִּתי ְקַחת ֶּכֶסף ֵמֵאת ָהָעם ּוְלִבְלִּתי ַחֵּזק ֶאת ֶּבֶדק ַהָּבִית: (ט) ַמָּכֵריֶכם ִּכי ְלֶבֶדק ַהַּבִית ִּתְּתֻנהּו:
 <בימין> ִמָּיִמין ְּבבֹוא ִאיׁש ֵּבית ְיקָֹוק ְוָנְתנּו ָׁשָּמה ַהּכֲֹהִנים ֲארֹון ֶאָחד ַוִּיּקֹב חֹר ְּבַדְלּתֹו ַוִּיֵּתן אֹתֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבחַ הֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ַוִּיַּקח יְ  (י)

  ׁשְֹמֵרי ַהַּסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית ְיקָֹוק:
  ק:ַרב ַהֶּכֶסף ָּבָארֹון ַוַּיַעל סֵֹפר ַהֶּמֶלְך ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ַוָּיֻצרּו ַוִּיְמנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ֵבית ְיקֹוָ ַוְיִהי ִּכְראֹוָתם ִּכי  (יא)
ית ָחָרֵׁשי ָהֵעץ ְוַלּבִֹנים ָהעִֹׂשים ּבֵ <הפקדים> ַהֻּמְפָקִדים ֵּבית ְיקָֹוק ַוּיֹוִציֻאהּו לְ  ְיֵדי עֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה<יד>  ְוָנְתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַהְמֻתָּכן ַעל (יב)

  ַעל ַהַּבִית ְלַחְזָקה:ְוַלּגְֹדִרים ּוְלחְֹצֵבי ָהֶאֶבן ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב ְלַחֵּזק ֶאת ֶּבֶדק ֵּבית ְיקָֹוק ּוְלכֹל ֲאֶׁשר ֵיֵצא  (יג) ְיקָֹוק:
  :ף ְמַזְּמרֹות ִמְזָרקֹות ֲחצְֹצרֹות ָּכל ְּכִלי ָזָהב ּוְכִלי ָכֶסף ִמן ַהֶּכֶסף ַהּמּוָבא ֵבית ְיקָֹוקַאְך לֹא ֵיָעֶׂשה ֵּבית ְיקָֹוק ִסּפֹות ֶּכֶס  (יד)
  :ִּכי ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ִיְּתֻנהּו ְוִחְּזקּו בֹו ֶאת ֵּבית ְיקָֹוק (טו)
  ם ָלֵתת ְלעֵֹׂשי ַהְּמָלאָכה ִּכי ֶבֱאֻמָנה ֵהם עִֹׂשים:ְולֹא ְיַחְּׁשבּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְּתנּו ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ָידָ  (טז)
  פֶּכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף ַחָּטאֹות לֹא יּוָבא ֵּבית ְיקָֹוק ַלּכֲֹהִנים ִיְהיּו:  (יז)


