
  פה-ים לאותו ואת בנו וכסוי הדם חולין פדפסוק      ד"בס

  אותו ואת בנו– ויקרא פרק כב
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)כו(
  :ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַליקָֹוק ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז )כז(
  : ְּביֹום ֶאָחדלֹא ִתְׁשֲחטּות ְּבנֹו ְוׁשֹור אֹו ֶׂשה אֹתֹו ְוֶא )כח(
  

 שחוטי חוץ– ויקרא פרק יז
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  : ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֵלאמֹר)ב(
  : ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהִיְׁשַחט ׁשֹור אֹו ֶכֶׂשב אֹו ֵעז ַּבַּמֲחֶנה אֹו ֲאֶׁשר  ִיְׁשַחטִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִאיׁש ִאיׁש )ג(
 ָׁשָפְך  ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ַליקָֹוק ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְיקָֹוק ָּדם ֵיָחֵׁשב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם)ד(

  :ַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹוְוִנְכ
 ְלַמַען ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִזְבֵחיֶהם ֲאֶׁשר ֵהם זְֹבִחים ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֶוֱהִביֻאם ַליקָֹוק ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל )ה(

  :מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָזְבחּו ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ַליקָֹוק אֹוָתם
  :ֵהן ֶאת ַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוָזַרק ַהּכֹ)ו(
  : ְולֹא ִיְזְּבחּו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלְּׂשִעיִרם ֲאֶׁשר ֵהם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם ֻחַּקת עֹוָלם ִּתְהֶיה ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹרָֹתם)ז(
  :יׁש ִאיׁש ִמֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ֲאֶׁשר ָיגּור ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה עָֹלה אֹו ָזַבח ַוֲאֵלֶהם ּתֹאַמר ִא)ח(
  : ְוֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ְיִביֶאּנּו ַלֲעׂשֹות אֹתֹו ַליקָֹוק ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו)ט(
  

  כיסוי דם– ויקרא פרק יז
 ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ֲאֶׁשר יֹאַכל ָּכל ָּדם ְוָנַתִּתי ָפַני ַּבֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֶאת ַהָּדם ְוִהְכַרִּתי  ְוִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית)י(

  :אָֹתּה ִמֶּקֶרב ַעָּמּה
  :יֶכם ִּכי ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹת)יא(
  : ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶנֶפׁש ִמֶּכם לֹא תֹאַכל ָּדם ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם לֹא יֹאַכל ָּדם)יב(
 ְוִכָּסהּו ֶאת ָּדמֹו ְוָׁשַפְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ָּיה אֹו עֹוףַח ֲאֶׁשר ָיצּוד ֵצידְוִאיׁש ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמן ַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם  )יג(
  :ָעָפרֶּב
 ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדם ָּכל ָּבָׂשר לֹא תֹאֵכלּו ִּכי ֶנֶפׁש ָּכל ָּבָׂשר ָּדמֹו ִהוא ָּכל )יד(

  :אְֹכָליו ִיָּכֵרת
  

 שחיטה- בדברים פרק י
 ִּכי ַיְרִחיב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֶאת ְּגבּוְלָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלְך ְוָאַמְרָּת אְֹכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות )כ(

  :ַנְפְׁשָך ּתֹאַכל ָּבָׂשר
 ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְיקָֹוק ְלָך ְוָזַבְחָּתיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹה )כא(

  : ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶריָך ְּבכֹל ַאַּות ַנְפֶׁשָךַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך
  :ְחָּדו יֹאְכֶלּנּו ַאְך ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ֶאת ַהְּצִבי ְוֶאת ָהַאָּיל ֵּכן ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַי)כב(
  : ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר)כג(
  : ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים לֹא ּתֹאְכֶלּנּו)כד(
  :ֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ְיקָֹוק לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ִּכי ַת)כה(
  

  יוסף ואחיו– בראשית פרק מג
 ִּכי ִאִּתי ּוְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכן ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה )טז(

  : ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִיםיֹאְכלּו
  

 'וה'  תשלומי ד– אשמות פרק כ
  : אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָּׁשה ָבָקר ְיַׁשֵּלם ַּתַחת ַהּׁשֹור ְוַאְרַּבע צֹאן ַּתַחת ַהֶּׂשהּוְטָבחֹוִּכי ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה  )לז(
  
ויקרא פרק יא  
  : ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֵֹגַע ְּבִנְבָלָתם ִיְטָמאַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ַאְך )לו(
  

משלי פרק כז 
  : ְוֵדי ֲחֵלב ִעִּזים ְלַלְחְמָך ְלֶלֶחם ֵּביֶתָך ְוַחִּיים ְלַנֲערֹוֶתיָך)כז(  : ְּכָבִׂשים ִלְלבּוֶׁשָך ּוְמִחיר ָׂשֶדה ַעּתּוִדים)כו(
  

תהלים פרק קיב 
  : טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט)ה(
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