בבא מציעא קיג
דברים פרק כד
אוּמה ל ֹא ָתב ֹא ֶאל בֵּ יתוֹ לַ ֲעבֹט ֲעבֹטוֹ:
)י( כִּ י ַת ֶשּׁה ְב ֵר ֲע ַמ ַשּׁאת ְמ ָ
יוֹציא ֵאלֶי ֶאת ַהעֲבוֹט ַהחוּצָ ה:
)יא( בַּ חוּץ ַתּ ֲעמֹד וְ ָה ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַא ָתּה נ ֶֹשׁה בוֹ ִ
)יב( וְ ִאם ִאישׁ עָ נִ י הוּא ל ֹא ִת ְשׁכַּב בַּ ֲעבֹטוֹ:
)יג( ָה ֵשׁב ָתּ ִשׁיב לוֹ ֶאת ַהעֲבוֹט כְּ ב ֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָשׁכַב ְבּ ַשׂלְ ָמתוֹ וּבֵ רֲ כֶ ָךּ וּלְ ִתּ ְהיֶה ְצ ָד ָקה לִ פְ נֵי יְ קוָֹק אֱ ֶהי :
)יד( ל ֹא ַת ֲעשֹׁק ָשׂכִ יר עָ נִי וְ ֶא ְביוֹן ֵמ ַא ֶחי אוֹ ִמגּ ְֵר אֲ ֶשׁר ְבּ ַא ְר ְצ ִבּ ְשׁעָ ֶרי :
)טו( ְבּיוֹמוֹ ִת ֵתּן ְשׂכָרוֹ וְ ל ֹא ָתבוֹא עָ לָ יו ַה ֶשּׁ ֶמשׁ כִּ י עָ נִי הוּא וְ ֵאלָיו הוּא נ ֵֹשׂא ֶאת נַפְ שׁוֹ וְ ל ֹא יִ ְק ָרא עָ לֶי ֶאל
יְקוָֹ ק וְ ָהיָה ְב ֵח ְטא:
יוּמתוּ:
יוּמתוּ עַ ל ָאבוֹת ִאישׁ ְבּ ֶח ְטאוֹ ָ
יוּמתוּ ָאבוֹת עַ ל בָּ נִ ים וּבָ נִים ל ֹא ְ
)טז( ל ֹא ְ
לְמנָה:
)יז( ל ֹא ַת ֶטּה ִמ ְשׁפַּט גֵּר יָתוֹם וְ ל ֹא ַתחֲ בֹל בֶּ גֶד ַא ָ
שמות פרק כב
כֶּסף ַתּלְ וֶ ה ֶאת עַ ִמּי ֶאת ֶהעָ נִ י עִ ָמּ ל ֹא ִת ְהיֶה לוֹ כְּ נ ֶֹשׁה ל ֹא ְת ִשׂימוּן עָ לָ יו נ ֶֶשׁ :
)כד( ִאם ֶ
לְמת ֵרעֶ עַ ד בּ ֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ:
)כה( ִאם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂ ַ
יִשׁכָּ ב וְ ָהיָה כִּ י יִ ְצעַ ק ֵאלַ י וְ ָשׁ ַמעְ ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִי:
)כו( כִּ י ִהוא כְ סוּתוֹ לְבַ ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמלָתוֹ לְ עֹרוֹ בַּ ֶמּה ְ
דברים פרק כד פסוק ו
וָרכֶב כִּ י נֶפֶ שׁ הוּא חֹבֵ ל:
ל ֹא יַחֲ בֹל ֵר ַחיִ ם ָ
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