
  ה"פסוקים סנהדרין פ    ד"בס

  עיר הנדחת -- דברים פרק יג
  : ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ָלֶׁשֶבת ָׁשם ֵלאמֹר)יג(
  :ֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבָך ַוַּיִּדיחּו ֶאת יְֹׁשֵבי ִעיָרם ֵלאמֹר ֵנְלָכה ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲא)יד(
  : ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִקְרֶּבָךַהָּדָבר ֱאֶמת ָנכֹון ְוִהֵּנה ֵהיֵטבְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת  )טו(
  :ָּתּה ְלִפי ָחֶרב ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְֹׁשֵבי ָהִעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם אָֹתּה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְוֶאת ְּבֶהְמ)טז(
  :ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש ֶאת ָהִעיר ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד )יז(
  :ׁשּוב ְיקָֹוק ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרֶּבָך ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְולֹא ִיְדַּבק ְּבָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָי)יח(
  : לֶֹהיָך ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ֱא)יט(

 
 ז דיחיד" ע– דברים פרק יז

  :ִּכי ִיָּמֵצא ְבִקְרְּבָך ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ַלֲעבֹר ְּבִריתֹו )ב(
  : ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרַח אֹו ְלָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר לֹא ִצִּויִתי ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲעבֹד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים)ג(
  : ֶנֶעְׂשָתה ַהּתֹוֵעָבה ַהּזֹאת ְּבִיְׂשָרֵאלַהָּדָבר ֱאֶמת ָנכֹון ְוִהֵּנה ֵהיֵטבְוָדַרְׁשָּת  ְוֻהַּגד ְלָך ְוָׁשָמְעָּת )ד(
הּוא אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה ַהִהוא ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ֶאל ְׁשָעֶריָך ֶאת ָהִאיׁש אֹו ֶאת ָהִאָּׁשה  ְוהֹוֵצאָת ֶאת ָהִאיׁש ַה)ה(

  :ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו
  : ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים יּוַמת ַהֵּמת לֹא יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד)ו(
  : ִדים ִּתְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ָּכל ָהָעם ָּבַאֲחרָֹנה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך ַיד ָהֵע)ז(

 
  עדים זוממין– דברים פרק יט

  :י ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי ְׁשלָֹׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל ִּפ)טו(
  : ִּכי ָיקּום ֵעד ָחָמס ְּבִאיׁש ַלֲענֹות ּבֹו ָסָרה)טז(
  : ְוָעְמדּו ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָלֶהם ָהִריב ִלְפֵני ְיקָֹוק ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ְוַהּׁשְֹפִטים ֲאֶׁשר ִיְהיּו ַּבָּיִמים ָהֵהם)יז(
  : ְוִהֵּנה ֵעד ֶׁשֶקר ָהֵעד ֶׁשֶקר ָעָנה ְבָאִחיוֵהיֵטבְוָדְרׁשּו ַהּׁשְֹפִטים  )יח(
  : ַוֲעִׂשיֶתם לֹו ַּכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך)יט(
  :ָהָרע ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך ְוַהִּנְׁשָאִרים ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא יִֹספּו ַלֲעׂשֹות עֹוד ַּכָּדָבר )כ(
  :  ְולֹא ָתחֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש ְּבֶנֶפׁש ַעִין ְּבַעִין ֵׁשן ְּבֵׁשן ָיד ְּבָיד ֶרֶגל ְּבָרֶגל)כא(
  

ויקרא פרק כ 
 ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ְּבֵני  ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹוְוָרָאה ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו )יז(

  :ַעָּמם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא

  
שמות פרק כא 

  :  ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו ְבָעְרָמה ֵמִעם ִמְזְּבִחי ִּתָּקֶחּנּו ָלמּותָיִזד ְוִכי )יד(

  
במדבר פרק טו 

  : ֵעִצים ְּביֹום ַהַּׁשָּבתְמקֵֹׁשׁשר ַוִּיְמְצאּו ִאיׁש  ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּב)לב(
  : ַוַּיְקִריבּו אֹתֹו ַהּמְֹצִאים אֹתֹו ְמקֵֹׁשׁש ֵעִצים ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּכל ָהֵעָדה)לג(
  :  ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַּבִּמְׁשָמר ִּכי לֹא פַֹרׁש ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו)לד(

  
דברים פרק כב 

  :ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה )כג(
 ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאל ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם אָֹתם ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַהַּנֲעָר ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת )כד(

  :  ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָךִעָּנה ַבר ֲאֶׁשרַעל ְּדָהִאיׁש 
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