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ויקרא פרק כ - עונש
מות יומתו שניהם דמיהם בםערות אביו גלהאת אשת אביו(יא) ואיש אשר ישכב

–איש 
פרט לקטן

,בין אשת אביו שהיא אמו
ובין אשת אביו שלא אמו

ערות אביך לא תגלהנאמר לעיל 
,ערות אביו גלהונאמר כאן 

עשה הכתוב -מה באזהרה 
אמו שאינה אשת אביו
,כאמו שהיא אשת אביו

עשה הכתוב -אף בעונש 
אמו שאינה אשת אביו
כאמו שהיא אשת אביו

בסקילה –מות יומתו 
נאמר כאן דמיהם בם

,ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם
אף כאן בסקילה -מה להלן בסקילה 

זו אשת אביך -ערות אביך 
ערות אביך לא תגלהנאמר כאן 

,ערות אביו גלהונאמר להלן 
,באישות הכתוב מדבר -מה להלן 
.באישות הכתוב מדבר -אף כאן 

ומשמע בין אשת אביו שהיא אמו
בין אשת אביו שאינה אמו

?מניין אמו שאינה אשת אביו
ערות אמך לא תגלהתלמוד לומר   עשה הכתוב -באזהרה 

אמו שאינה אשת אביו
כאמו שהיא אשת אביו

לא תגלה ערותהאמך הואלא תגלה וערות אמךערות אביך) ז(
אזהרה -ויקרא פרק יח 

–אמך היא 
,משום אמו אתה מחייבו

ואי אתה מחייבו משום אשת אב

לאזהרה לאשת אביו
לאחר מיתה

ערות אביך הוא לא תגלהאשת אביךערות) ח(

,משום אשת אב אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום אשת איש

שיטת רבי יהודה
ערות אביך לא תגלה=  ערות אביו גלה: גזרה שוה
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ויקרא פרק כ - עונש
מות יומתו שניהם דמיהם בםערות אביו גלהאת אשת אביו(יא) ואיש אשר ישכב

–איש 
פרט לקטן

,בין אשת אביו שהיא אמו
עונש דאשת אביו לאחר מיתהובין אשת אביו שלא אמו

,ההוא ערות אביו גלה
דמפיק לה רבי יהודה לגזירה שוה

מפקי ליה אינהו
לעונש דאשת אביו לאחר מיתה

בסקילה –מות יומתו 
נאמר כאן דמיהם בם

,ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם
אף כאן בסקילה -מה להלן בסקילה 

ערות אביך ממש
האי מואת זכר נפקא
לחייב עליו שתים

?מנא להו עונש לאמו שאינה אשת אביו
:אמר רב שישא בריה דרב אידי

–אמר קרא אמך היא 
עשאה הכתוב לאמו שאינה אשת אביו 

כאמו שהיא אשת אביו 

לא תגלה ערותהאמך הואוערות אמך לא תגלהערות אביך) ז(
אזהרה -ויקרא פרק יח 

אזהרה לאשת אביו

ערות אביך הוא לא תגלהאשת אביךערות) ח(

אזהרה לאשת אביו לאחר מיתה

שיטת רבנן
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אזהרה  -ויקרא פרק יח 
:ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא) כב(

עונש -ויקרא פרק כ  
:דמיהם בםתועבה עשו שניהם מות יומתו  משכבי אשה זכראשר ישכב את  ואיש) יג(

משכב זכר

,למדנו אזהרה לשוכב
?אזהרה לנשכב מניין  

רבי ישמעאל
לא יהיה קדש מבני ישראל

ואומר וגם קדש היה בארץ עשו  
'ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגו

רבי עקיבא
הרי הוא אומר

,ואת זכר לא תשכב משכבי אשה
קרי ביה לא תשכב

פרט לקטן -איש 

בין גדול בין קטן -זכר 

מגיד לך הכתוב -משכבי אשה 
ששני משכבות באשה  

נאמר כאן דמיהם בם
ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם

מה להלן בסקילה
אף כאן בסקילה

: אמר רבי אבהו
והביא עליו זכר, הבא על הזכור

חייב שתים
חדא מלא תשכב

וחדא מלא יהיה קדש

אינו חייב אלא אחת
לא תשכב לא תשכב

חדא היא
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אזהרה  -ויקרא פרק יח 
:ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא) כג(

עונש -ויקרא פרק כ  
:תהרגומות יומת ואת הבהמה  בבהמהאשר יתן שכבתו  אישו) טו(

משכב בהמה

?אזהרה לנשכב מנלן

רבי ישמעאל
לא יהיה קדש מבני ישראל

ואומר וגם קדש היה בארץ עשו  
'ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגו

רבי עקיבא
הרי הוא אומר
לא תתן שכבתך
לא תתן שכיבתך

נאמר כאן תהרגו ונאמר להלן כי הרג תהרגנובין גדולה בין קטנה -בבהמה פרט לקטן -איש 
מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה

 :אמר רבי אבהו
הבא על הבהמה והביא בהמה עליו

חייב שתים
חדא מלא תתן שכבתך
וחדא מלא יהיה קדש

אינו חייב אלא אחת
שכבתך ושכיבתך

חדא היא

שמות פרק כב 
תניהו ענין לנשכב -אם אינו ענין לשוכב  --: כל שכב עם בהמה מות יומת) יח(

?עונש לנשכב מנלןלמדנו עונש לשוכב 

אינו חייב אלא אחתאפילו לדברי רבי ישמעאל נמי  :אביי אמר
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: אמר רבי אבהו
הנרבע לזכר והנרבע לבהמה

רבי ישמעאל לדברי
אינו חייב אלא אחת

אידי ואידי
לא יהיה קדש הוא

רבי עקיבא לדברי
חייב שתים

חדא מלא תשכב
וחדא מלא תתן שכבתך

:אביי אמר
אפילו לדברי רבי ישמעאל נמי חייב שתים

דכתיב כל שכב עם בהמה מות יומת
אם אינו ענין לשוכב תניהו ענין לנשכב
ואפקיה רחמנא לנשכב בלשון שוכב

אף נשכב ענש והזהיר -מה שוכב ענש והזהיר 

הבא על הזכור והביא זכר עליו
הבא על הבהמה והביא בהמה עליו

לרבי ישמעאל
חייב שלש

לרבי עקיבא
חייב שתים בין לרבי אבהו בין לאביי 

אבהו' ר
בא על הזכור מלא תשכב

הביא זכר עליו מלא יהיה קדש
בא על הבהמה מלא תתן שכבתך

אביי
בא על הזכור מואת זכר לא תשכב
והביאו הזכר עליו מולא יהיה קדש
בא על הבהמה מלא תתן שכבתך

לא תשכב
לא תתן שכבתך
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 יחויקרא פרק 
:ּלאמֹרֶאל מׁשה  יְקֹוָקוַיְַדּבר ) א(
:ֱאֹלֵהיֶכם יְקֹוָקֲאנִי  ֲאֵלֶהםּדּבר ֶאל ּבנֵי יׂשָרֵאל וָאַמְרּת ) ב(
:ֹלא ֵתֵלכּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהםה ֹלא ַתֲעׂשּו ּמָ ּכַמֲעׂשה ֶאֶרץ ִמְצַריִם ֲאׁשר יׁשְבּתם ּבּה ֹלא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעׂשה ֶאֶרץ ּכנַַען ֲאׁשר ֲאנִי ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשָ ) ג(
:ֱאֹלֵהיֶכם יְקֹוָקּתׁשְמרּו ָלֶלֶכת ּבֶהם ֲאנִי  ֻחּקַֹתיֶאת ִמׁשּפַטי ּתֲעׂשּו וְֶאת ) ד(
ס: יְקֹוָקוְֶאת ִמׁשּפַטי ֲאׁשר יֲַעׂשה אָֹתם ָהָאָדם וַָחי ּבֶהם ֲאנִי  ֻחּקַֹתיּוׁשַמְרּתם ֶאת ) ה(
ס: יְקֹוָקֲאנִי  ֶעְרוָהִאיׁש ִאיׁש ֶאל ּכל ׁשֵאר ּבׂשרֹו ֹלא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ) ו(
ס: וְֶעְרוַת ִאּמָך ֹלא ְתַגּלה ִאּמָך ִהוא ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוָָתּה ֶעְרוַת ָאִביָך) ז(
ס: ֶעְרוַת ֵאׁשת ָאִביָך ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוַת ָאִביָך ִהוא) ח(
ס: ֶעְרוַת ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאּמָך מֹוֶלֶדת ּביִת אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוָָתן) ט(
ס: ֶעְרוַת ּבת ּבנָך אֹו ַבת ּבּתָך ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוָָתן ּכי ֶעְרוְָתָך ֵהּנָה) י(
ס: ֶעְרוַת ּבת ֵאׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוָָתּה) יא(
ס: ֶעְרוַת ֲאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגּלה ׁשֵאר ָאִביָך ִהוא) יב(
ס: ֶעְרוַת ֲאחֹות ִאּמָך ֹלא ְתַגּלה ּכי ׁשֵאר ִאּמָך ִהוא) יג(
ס:  ִהואּדָֹדְתָךֶעְרוַת ֲאִחי ָאִביָך ֹלא ְתַגּלה ֶאל ִאׁשּתֹו ֹלא ִתְקָרב ) יד(
ס: ֶעְרוַת ּכּלְתָך ֹלא ְתַגּלה ֵאׁשת ּבְנָך ִהוא ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוָָתּה) טו(
ס: ֶעְרוַת ֵאׁשת ָאִחיָך ֹלא ְתַגּלה ֶעְרוַת ָאִחיָך ִהוא) טז(
:ִהוא זִּמהְלַגּלֹות ֶעְרוָָתּה ׁשֲאָרה ֵהּנָה  ִתּקחּוִבּתּה ֹלא ְתַגּלה ֶאת ּבת ּבנּה וְֶאת ּבת ּבּתּה ֹלא  ִאּׁשהֶעְרוַת ) יז(
:ְלַגּלֹות ֶעְרוָָתּה ָעֶליָה ּבַחּיֶיהָ  ִלְצרֹר ִתּקחוְִאּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה ֹלא ) יח(
: ֹלא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרוָָתּהֻטְמָאָתּה ּבנּדת ִאּׁשהוְֶאל ) יט(
:ׁשָכְבּתָך ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה ִתּתןוְֶאל ֵאׁשת ֲעִמיְתָך ֹלא ) כ(
:יְקֹוָק ֲאנִי ֱאֹלֶהיָךְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך וֹלא ְתַחּלל ֶאת ׁשם  ִתּתןּוִמּזְרֲעָך ֹלא ) כא(
:ּתֹוֵעָבה ִהוא ִאּׁשהוְֶאת ָזָכר ֹלא ִתׁשּכב ִמׁשּכֵבי ) כב(
:ׁשָכְבּתָך ְלָטְמָאה ָבּה וְִאּׁשה ֹלא ַתֲעמֹד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ּתֶבל הּוא ִתּתןּוְבָכל ּבֵהָמה ֹלא ) כג(
:ֲאׁשר ֲאנִי ְמׁשּלַח ִמּפנֵיֶכם ַהּגֹויִםַאל ּתּטּמאּו ּבָכל ֵאּלה ּכי ְבָכל ֵאּלה נְִטְמאּו ) כד(
:ָהָאֶרץ ֶאת יׁשֶביהָ  וּתִקאוּתְטָמא ָהָאֶרץ וֶָאְפקֹד ֲעֹונּה ָעֶליָה ) כה(
:ָהֵאּלה ָהֶאזְָרח וְַהּגר ַהּגר ּבתֹוְכֶכם ַהּתֹוֵעבֹתוְֶאת ִמׁשּפַטי וֹלא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל  ֻחּקַֹתיּוׁשַמְרּתם ַאּתם ֶאת ) כו(
:ָהֵאל ָעׂשּו ַאנׁשי ָהָאֶרץ ֲאׁשר ִלְפנֵיֶכם וּתְטָמא ָהָאֶרץ ַהּתֹוֵעבֹתּכי ֶאת ּכל ) כז(
:ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשר ִלְפנֵיֶכם ָקָאהוֹלא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ּבַטּמֲאֶכם אָֹתּה ּכֲאׁשר ) כח(
:ּכי ּכל ֲאׁשר יֲַעׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלה וְנְִכְרתּו ַהּנְָפׁשֹות ָהעׂשֹת ִמּקֶרב ַעּמם) כט(
: ֱאֹלֵהיֶכם יְקֹוָקֲאׁשר נֲַעׂשּו ִלְפנֵיֶכם וֹלא ִתּטּמאּו ּבֶהם ֲאנִי  ַהּתֹוֵעבֹתּוׁשַמְרּתם ֶאת ִמׁשַמְרּתי ְלִבְלּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ) ל(

ויקרא פרק כ 
:ּלאמֹרֶאל מׁשה  יְקֹוָקוַיְַדּבר ) א(
:ִמּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך מֹות יּוָמת ַעם ָהָאֶרץ יְִרּגֻמהּו ָבָאֶבן יּתןּביׂשָרֵאל ֲאׁשר  ַהּגרוְֶאל ּבנֵי יׂשָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמּבנֵי יׂשָרֵאל ּוִמן ַהּגר ) ב(
:ִמְקּדׁשי ּוְלַחּלל ֶאת ׁשם ָקְדׁשית וֲַאנִי ֶאּתן ֶאת ּפנַי ּבִאיׁש ַההּוא וְִהְכַרּתי אֹתֹו ִמּקֶרב ַעּמֹו ּכי ִמּזְרעֹו נַָתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטּמא אֶ ) ג(
:וְִאם ַהְעֵלם יְַעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעינֵיֶהם ִמן ָהִאיׁש ַההּוא ּבִתּתֹו ִמּזְרעֹו ַלּמֶֹלְך ְלִבְלּתי ָהִמית אֹתֹו) ד(
:י ַהּמֶֹלְך ִמּקֶרב ַעּמםרֵ וׂשְמּתי ֲאנִי ֶאת ּפנַי ּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשּפְחּתֹו וְִהְכַרּתי אֹתֹו וְֵאת ּכל ַהּזֹנִים ַאֲחָריו ִלזְנֹות ַאחֲ ) ה(
:ַאֲחֵריֶהם וְנַָתּתי ֶאת ּפנַי ּבּנֶֶפׁש ַהִהוא וְִהְכַרּתי אֹתֹו ִמּקֶרב ַעּמֹו ִלזְנֹתוְֶאל ַהּיּדעֹנִים  ָהאֹבֹתוְַהּנֶֶפׁש ֲאׁשר ּתְפנֶה ֶאל ) ו(
:ֱאֹלֵהיֶכם יְקֹוָקוְִהְתַקּדׁשּתם וְִהיִיֶתם ְקדׁשים ּכי ֲאנִי ) ז(
:ְמַקּדׁשֶכם יְקֹוָקוֲַעׂשיֶתם אָֹתם ֲאנִי  ֻחּקַֹתיּוׁשַמְרּתם ֶאת ) ח(
:ּכי ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשר יְַקּלל ֶאת ָאִביו וְֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו וְִאּמֹו ִקּלל ּדָמיו ּבֹו) ט(
:וְַהּנָאֶפת ַהּנֵֹאףוְִאיׁש ֲאׁשר יִנַאף ֶאת ֵאׁשת ִאיׁש ֲאׁשר יִנַאף ֶאת ֵאׁשת ֵרֵעהּו מֹות יּוַמת ) י(
:ּדֵמיֶהם ּבםמֹות יּוְמתּו ׁשֵניֶהם  ֶעְרוַת ָאִביו ּגּלהוְִאיׁש ֲאׁשר יׁשּכב ֶאת ֵאׁשת ָאִביו ) יא(
:וְִאיׁש ֲאׁשר יׁשּכב ֶאת ּכּלתֹו מֹות יּוְמתּו ׁשנֵיֶהם ּתֶבל ָעׂשּו ּדֵמיֶהם ּבם) יב(
:ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ׁשנֵיֶהם מֹות יּוָמתּו ּדֵמיֶהם ּבם ִאּׁשהוְִאיׁש ֲאׁשר יׁשּכב ֶאת ָזָכר ִמׁשּכֵבי ) יג(
:ּבתֹוְכֶכם זִּמהוֹלא ִתְהיֶה  וְֶאְתֶהןִהוא ּבֵאׁש יׂשְרפּו אֹתֹו  זִּמהוְֶאת ִאּמּה  ִאּׁשהֶאת  יּקחוְִאיׁש ֲאׁשר ) יד(
:ׁשָכְבּתֹו ּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת וְֶאת ַהּבֵהָמה ּתֲהרֹגּו יּתןוְִאיׁש ֲאׁשר ) טו(
:וְֶאת ַהּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו ּדֵמיֶהם ּבם ָהִאּׁשהוְִאּׁשה ֲאׁשר ּתְקַרב ֶאל ּכל ּבֵהָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה וְָהַרְגּת ֶאת ) טז(
:יּׂשא ּגּלה ֲעֹונֹו ֲאחֹתֹוְרוַת ם עֶ  ּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו וְָרָאה ֶאת ֶעְרוָָתּה וְִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרוָתֹו ֶחֶסד הּוא וְנְִכְרתּו ְלֵעינֵי ּבנֵי ַעּמָ ֲאחֹתֹוֶאת  יּקחוְִאיׁש ֲאׁשר ) יז(
:וְִגּלה ֶאת ֶעְרוָָתּה ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה וְִהיא ּגּלָתה ֶאת ְמקֹור ּדֶמיָה וְנְִכְרתּו ׁשנֵיֶהם ִמּקֶרב ַעּמם ּדוָה ִאּׁשהוְִאיׁש ֲאׁשר יׁשּכב ֶאת ) יח(
:יּׂשאּו ֲעֹונָםוְֶעְרוַת ֲאחֹות ִאּמָך וֲַאחֹות ָאִביָך ֹלא ְתַגּלה ּכי ֶאת ׁשֵארֹו ֶהֱעָרה ) יט(
:יָֻמתּו ֲעִריִרים יּׂשאּו ֶעְרוַת ּדֹדֹו ּגּלה ֶחְטָאם ּדָֹדתֹווְִאיׁש ֲאׁשר יׁשּכב ֶאת ) כ(
:יְִהיּו ֲעִריִריםֶאת ֵאׁשת ָאִחיו נּדה ִהוא ֶעְרוַת ָאִחיו ּגּלה  יּקחוְִאיׁש ֲאׁשר ) כא(
:וְֶאת ּכל ִמׁשּפַטי וֲַעׂשיֶתם אָֹתם וֹלא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאׁשר ֲאנִי ֵמִביא ֶאְתֶכם ׁשּמה ָלׁשֶבת ּבּה ֻחּקַֹתיּוׁשַמְרּתם ֶאת ּכל ) כב(
:ּבם וָאֻקץַהּגֹוי ֲאׁשר ֲאנִי ְמׁשּלַח ִמּפנֵיֶכם ּכי ֶאת ּכל ֵאּלה ָעׂשּו  ּבֻחּקֹתוֹלא ֵתְלכּו ) כג(
:ֲאׁשר ִהְבּדְלּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמים ֱאֹלֵהיֶכם יְקֹוָקָלֶכם ָלֶרׁשת אָֹתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאנִי  ֶאּתנּנָהוָאַֹמר ָלֶכם ַאּתם ּתיְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם וֲַאנִי ) כד(
: ָהֲאָדָמה ֲאׁשר ִהְבּדְלּתי ָלֶכם ְלַטּמאּתְרמׂשּבּבֵהָמה ּוָבעֹוף ּוְבכֹל ֲאׁשר  נְַפׁשֵֹתיֶכם ֶאת ְתׁשּקצּווְִהְבּדְלּתם ּבין ַהּבֵהָמה ַהּטהָֹרה ַלּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהּטֵמא ַלּטהֹר וֹלא ) כה(
:וַאְבּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמים ִלְהיֹות ִלי יְקֹוָקוְִהיִיֶתם ִלי ְקדׁשים ּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי ) כו(
: ּכי יְִהיֶה ָבֶהם אֹוב אֹו יּדעֹנִי מֹות יּוָמתּו ּבֶאֶבן יְִרּגמּו אָֹתם ּדֵמיֶהם ּבם ִאּׁשהוְִאיׁש אֹו ) כז(


