פסוקים לאותו ואת בנו וכסוי הדם חולין פד-פה

בס"ד

ויקרא פרק כב – אותו ואת בנו
)כו( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
ֵר ֶצה ְל ָק ְר ַבּן ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ָה ְלאָה י ָ
וּמיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ו ָ
ָמים ַתּ ַחת ִאמּוֹ ִ
ָלד וְ ָהיָה ִשׁ ְב ַעת י ִ
)כז( שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ִכּי יִ וּ ֵ
)כח( וְ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה אֹתוֹ וְ ֶאת ְבּנוֹ לֹא ִת ְשׁ ֲחטוּ ְבּיוֹם ֶא ָחד:
ויקרא פרק יז – שחוטי חוץ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
יהם זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֵלאמֹר:
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶ
אַהרֹן וְ ֶאל ָבּנָיו וְ ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
)ג( ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ַבּ ַמּ ֲחנֶה אוֹ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁ ַחט ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה:
ֵח ֵשׁב ָל ִאישׁ ַההוּא ָדּם ָשׁ ָפ ְך
מוֹעד לֹא ֱה ִביאוֹ ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִל ְפנֵי ִמ ְשׁ ַכּן יְ קֹוָק ָדּם י ָ
)ד( וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ

וְ נִ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא ִמ ֶקּ ֶרב ַעמּוֹ:
יאם ַליקֹוָק ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל
ֶה ִב ֻ
יהם ֲא ֶשׁר ֵהם ז ְֹב ִחים ַעל ְפּנֵי ַה ָשּׂ ֶדה ו ֱ
ָביאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
)ה( ְל ַמ ַען ֲא ֶשׁר י ִ
אוֹתם:
ָבחוּ ִז ְב ֵחי ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ָ
מוֹעד ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ז ְ
ֵ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק:
מוֹעד וְ ִה ְק ִטיר ַה ֵח ֶלב ְל ֵר ַ
ָרק ַהכֹּ ֵהן ֶאת ַה ָדּם ַעל ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)ו( וְ ז ַ
עוֹלם ִתּ ְהיֶה זֹּאת ָל ֶהם ְלדֹר ָֹתם:
יהם ֻח ַקּת ָ
אַח ֵר ֶ
ירם ֲא ֶשׁר ֵהם זֹנִ ים ֲ
יהם ַל ְשּׂ ִע ִ
)ז( וְ לֹא יִ ְז ְבּחוּ עוֹד ֶאת ִז ְב ֵח ֶ
ָבח:
ֲלה ע ָֹלה אוֹ ז ַ
תוֹכם ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּמן ַהגֵּר ֲא ֶשׁר יָגוּר ְבּ ָ
ֹאמר ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ַא ֵל ֶהם תּ ַ
)ח( ו ֲ
יאנּוּ ַלעֲשׂוֹת אֹתוֹ ַליקֹוָק וְ נִ ְכ ַרת ָה ִאישׁ ַההוּא ֵמ ַע ָמּיו:
מוֹעד לֹא יְ ִב ֶ
)ט( וְ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ויקרא פרק יז – כיסוי דם
ֶפשׁ ָהא ֶֹכ ֶלת ֶאת ַה ָדּם וְ ִה ְכ ַר ִתּי
ָת ִתּי ָפנַי ַבּנּ ֶ
ֹאכל ָכּל ָדּם וְ נ ַ
תוֹכם ֲא ֶשׁר י ַ
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
)י( וְ ִאישׁ ִאישׁ ִמ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ

א ָֹתהּ ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהּ:
ֶפשׁ יְ ַכ ֵפּר:
יכם ִכּי ַה ָדּם הוּא ַבּנּ ֶ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
ַאנִ י נְ ַת ִתּיו ָל ֶכם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ֶפשׁ ַה ָבּ ָשׂר ַבּ ָדּם ִהוא ו ֲ
)יא( ִכּי נ ֶ
ֹאכל ָדּם:
תוֹכ ֶכם לֹא י ַ
ֹאכל ָדּם וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
ֶפשׁ ִמ ֶכּם לֹא ת ַ
אָמ ְר ִתּי ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּל נ ֶ
)יב( ַעל ֵכּן ַ
ֵאָכל וְ ָשׁ ַפ ְך ֶאת ָדּמוֹ וְ ִכ ָסּהוּ
תוֹכם ֲא ֶשׁר יָצוּד ֵציד ַחיָּה אוֹ עוֹף ֲא ֶשׁר י ֵ
וּמן ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
)יג( וְ ִאישׁ ִאישׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
ֶבּ ָע ָפר:
ֶפשׁ ָכּל ָבּ ָשׂר ָדּמוֹ ִהוא ָכּל
ֹאכלוּ ִכּי נ ֶ
ַפשׁוֹ הוּא ָוא ַֹמר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּם ָכּל ָבּ ָשׂר לֹא ת ֵ
ֶפשׁ ָכּל ָבּ ָשׂר ָדּמוֹ ְבנ ְ
)יד( ִכּי נ ֶ
א ְֹכ ָליו יִ ָכּ ֵרת:
דברים פרק יב  -שחיטה
ַפ ְשׁ ָך ֶל ֱאכֹל ָבּ ָשׂר ְבּ ָכל אַוַּת
אָמ ְר ָתּ א ְֹכ ָלה ָב ָשׂר ִכּי ְתאַוֶּה נ ְ
בוּל ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ְך וְ ַ
יך ֶאת ְגּ ְ
ַר ִחיב יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)כ( ִכּי י ְ

ֹאכל ָבּ ָשׂר:
ַפ ְשׁ ָך תּ ַ
נְ
ָתן ְיקֹוָק ְל ָך
ֹאנ ָך ֲא ֶשׁר נ ַ
וּמצּ ְ
ָב ְח ָתּ ִמ ְבּ ָק ְר ָך ִ
יך ָלשׂוּם ְשׁמוֹ ָשׁם וְ ז ַ
)כא( ִכּי ִי ְר ַחק ִמ ְמּ ָך ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ֶשׁ ָך:
יך ְבּכֹל אַוַּת נ ְ
אָכ ְל ָתּ ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך וְ ַ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֹאכ ֶלנּוּ:
ֹאכ ֶלנּוּ ַה ָטּ ֵמא וְ ַה ָטּהוֹר ַי ְח ָדּו י ְ
ֵאָכל ֶאת ַה ְצּ ִבי וְ ֶאת ָהאַיָּל ֵכּן תּ ְ
אַך ַכּ ֲא ֶשׁר י ֵ
)כב( ְ
ֶפשׁ ִעם ַה ָבּ ָשׂר:
ֹאכל ַהנּ ֶ
ָפשׁ וְ לֹא ת ַ
)כג( ַרק ֲחזַק ְל ִב ְל ִתּי ֲאכֹל ַה ָדּם ִכּי ַה ָדּם הוּא ַהנּ ֶ
אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּ ֶכנּוּ ַכּ ָמּ ִים:
ֹאכ ֶלנּוּ ַעל ָה ֶ
)כד( לֹא תּ ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק:
ֲשׂה ַהיּ ָ
יך ִכּי ַתע ֶ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
וּל ָבנ ָ
יטב ְל ָך ְ
ֹאכ ֶלנּוּ ְל ַמ ַען יִ ַ
)כה( לֹא תּ ְ
בראשית פרק מג – יוסף ואחיו
וּטב ַֹח ֶט ַבח וְ ָה ֵכן ִכּי ִא ִתּי
ָשׁים ַה ָבּיְ ָתה ְ
ֹאמר ַל ֲא ֶשׁר ַעל ֵבּיתוֹ ָה ֵבא ֶאת ָה ֲאנ ִ
ָמין ַויּ ֶ
יוֹסף ִא ָתּם ֶאת ִבּנְ י ִ
ַרא ֵ
)טז( ַויּ ְ

ָשׁים ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם:
ֹאכלוּ ָה ֲאנ ִ
י ְ
שמות פרק כא – תשלומי ד' וה'
אַר ַבּע צֹאן ַתּ ַחת ַה ֶשּׂה:
וּט ָבחוֹ אוֹ ְמ ָכרוֹ ֲח ִמ ָשּׁה ָב ָקר יְ ַשׁ ֵלּם ַתּ ַחת ַהשּׁוֹר וְ ְ
)לז( ִכּי יִ ְגנֹב ִאישׁ שׁוֹר אוֹ ֶשׂה ְ
ויקרא פרק יא

ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא:
אַך ַמ ְעיָן וּבוֹר ִמ ְקוֵה ַמ ִים יִ ְהיֶה ָטהוֹר וְ נֹג ַ
)לו( ְ
משלי פרק כז
יך:
ֲרוֹת ָ
ית ָך וְ ַחיִּ ים ְל ַנע ֶ
תּוּדים) :כז( וְ ֵדי ֲח ֵלב ִע ִזּים ְל ַל ְח ְמ ָך ְל ֶל ֶחם ֵבּ ֶ
וּמ ִחיר ָשׂ ֶדה ַע ִ
בוּשׁ ָך ְ
)כו( ְכּ ָב ִשׂים ִל ְל ֶ
תהלים פרק קיב

וּמ ְלוֶה יְ ַכ ְל ֵכּל ְדּ ָב ָריו ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט:
)ה( טוֹב ִאישׁ חוֹנֵן ַ
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