דרשת פסוקי עריות יבמות נד-נה

בס"ד

ויקרא פרק יח
יכם:
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֲשׂה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
וּכ ַמע ֵ
ֲשׂה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ֶשׁר יְ ַשׁ ְב ֶתּם ָבּהּ לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
יהם לֹא ֵת ֵלכוּ:
וּב ֻחקּ ֵֹת ֶ
ַען ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה לֹא ַתעֲשׂוּ ְ
)ג( ְכּ ַמע ֵ
יכם:
)ד( ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַתּעֲשׂוּ וְ ֶאת ֻחקּ ַֹתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ָל ֶל ֶכת ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אָדם ו ַ
ֲשׂה א ָֹתם ָה ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
)ה( ְ
ָחי ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק :ס
)ו( ִאישׁ ִאישׁ ֶאל ָכּל ְשׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ לֹא ִת ְק ְרבוּ ְלגַלּוֹת ֶע ְרוָה ֲאנִ י יְ קֹוָק :ס
ַלּה ֶע ְרו ָ
ַלּה ִא ְמּ ָך ִהוא לֹא ְתג ֶ
יך וְ ֶע ְרוַת ִא ְמּ ָך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
)ז( ֶע ְרוַת ִ
יך ִהוא :ס
אָב ָ
ַלּה ֶע ְרוַת ִ
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
ָתהּ :ס )ח( ֶע ְרוַת ֵא ֶשׁת ִ
ַלּה ֶע ְרו ָ
מוֹל ֶדת חוּץ לֹא ְתג ֶ
מוֹל ֶדת ַבּיִ ת אוֹ ֶ
יך אוֹ ַבת ִא ֶמּ ָך ֶ
אָב ָ
חוֹת ָך ַבת ִ
)ט( ֶע ְרוַת ֲא ְ
ָתן :ס בין מן האב בין מן האם
ָת ָך ֵהנָּה :ס
ָתן ִכּי ֶע ְרו ְ
ַלּה ֶע ְרו ָ
)י( ֶע ְרוַת ַבּת ִבּנְ ָך אוֹ ַבת ִבּ ְתּ ָך לֹא ְתג ֶ
ַלּה ֶע ְרו ָ
חוֹת ָך ִהוא לֹא ְתג ֶ
יך ֲא ְ
אָב ָ
מוֹל ֶדת ִ
יך ֶ
אָב ָ
)יא( ֶע ְרוַת ַבּת ֵא ֶשׁת ִ
ָתהּ :ס
אָב ָ
ַלּה ְשׁ ֵאר ִ
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
)יב( ֶע ְרוַת ֲאחוֹת ִ
יך ִהוא :ס בין מן האב בין מן האם?
)יג( ֶע ְרוַת ֲאחוֹת ִא ְמּ ָך לֹא ְתג ֵ
ַלּה ִכּי ְשׁ ֵאר ִא ְמּ ָך ִהוא :ס
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
)יד( ֶע ְרוַת ֲא ִחי ִ
ַלּה ֶאל ִא ְשׁתּוֹ לֹא ִת ְק ָרב דּ ָֹד ְת ָך ִהוא :ס
ָתהּ :ס
ַלּה ֶע ְרו ָ
ַלּה ֵא ֶשׁת ִבּנְ ָך ִהוא לֹא ְתג ֶ
)טו( ֶע ְרוַת ַכּ ָלּ ְת ָך לֹא ְתג ֵ
אָח ָ
ַלּה ֶע ְרוַת ִ
יך לֹא ְתג ֵ
אָח ָ
)טז( ֶע ְרוַת ֵא ֶשׁת ִ
יך ִהוא :ס אין היתר לאשת אחיו מן האם לאחר מיתת בעלה
מן האם
מן האב
ָתהּ ַשׁ ֲא ָרה ֵהנָּה ִז ָמּה ִהוא:
ַלּה ֶאת ַבּת ְבּנָהּ וְ ֶאת ַבּת ִבּ ָתּהּ לֹא ִת ַקּח ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
וּב ָתּהּ לֹא ְתג ֵ
)יז( ֶע ְרוַת ִא ָשּׁה ִ
ֶיה:
יה ְבּ ַחיּ ָ
ָתהּ ָע ֶל ָ
)יח( וְ ִא ָשּׁה ֶאל ֲאח ָֹתהּ לֹא ִת ָקּח ִל ְצרֹר ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
אָתהּ לֹא ִת ְק ַרב ְלגַלּוֹת ֶע ְרו ָ
)יט( וְ ֶאל ִא ָשּׁה ְבּנִ ַדּת ֻט ְמ ָ
ָתהּ :לרבי יצחק לחייב על כל אשה ואשה )לחלק(
ָרע ְל ָט ְמאָה ָבהּ :שכבת זרע באשת איש :פרט למשמש מת \ פרט למשמש מתה
ית ָך לֹא ִת ֵתּן ְשׁ ָכ ְב ְתּ ָך ְלז ַ
ֲמ ְ
)כ( וְ ֶאל ֵא ֶשׁת ע ִ
יך ֲאנִ י יְ קֹוָק:
ֲביר ַלמּ ֶֹל ְך וְ לֹא ְת ַח ֵלּל ֶאת ֵשׁם ֱאל ֶֹה ָ
ֲך לֹא ִת ֵתּן ְל ַהע ִ
ַרע ָ
וּמזּ ְ
)כא( ִ
תּוֹע ָבה ִהוא :הערה בזכור
ָכר לֹא ִת ְשׁ ַכּב ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה ֵ
)כב( וְ ֶאת ז ָ
וּב ָכל ְבּ ֵה ָמה לֹא ִת ֵתּן ְשׁ ָכ ְב ְתּ ָך ְל ָט ְמאָה ָבהּ וְ ִא ָשּׁה לֹא ַת ֲעמֹד ִל ְפנֵי ְב ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעהּ ֶתּ ֶבל הוּא :נלמד מהערה אצל אחות אביו ואמו
)כג( ְ
ֵיכם:
)כד( אַל ִתּ ַטּ ְמּאוּ ְבּ ָכל ֵא ֶלּה ִכּי ְב ָכל ֵא ֶלּה נִ ְט ְמאוּ ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
יה:
אָרץ ֶאת י ְֹשׁ ֶב ָ
ַתּ ִקא ָה ֶ
יה ו ָ
ָא ְפקֹד עֲוֹנָהּ ָע ֶל ָ
אָרץ ו ֶ
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
)כה( ו ִ
אַתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ִמכֹּל ַה ֵ
וֹכ ֶכם:
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּת ְ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶ
)כו( ְ
אָרץ:
ַתּ ְט ָמא ָה ֶ
ֵיכם ו ִ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
וֹעבֹת ָה ֵאל ָעשׂוּ אַנְ ֵשׁי ָה ֶ
)כז( ִכּי ֶאת ָכּל ַהתּ ֵ
)כח( וְ לֹא ָת ִקיא ָה ֶ
ֵיכם:
אָרץ ֶא ְת ֶכם ְבּ ַט ַמּ ֲא ֶכם א ָֹתהּ ַכּ ֲא ֶשׁר ָקאָה ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ִל ְפנ ֶ
תּוֹעבֹת ָה ֵא ֶלּה וְנִ ְכ ְרתוּ ַהנְּ ָפשׁוֹת ָהעֹשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם :הוקשו כל העריות
ֲשׂה ִמכֹּל ַה ֵ
)כט( ִכּי ָכּל ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
יכם :פ
ֵיכם וְ לֹא ִת ַטּ ְמּאוּ ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ְל ִב ְל ִתּי עֲשׂוֹת ֵמ ֻחקּוֹת ַה ֵ
)ל( ְ
תּוֹעבֹת ֲא ֶשׁר ַנעֲשׂוּ ִל ְפנ ֶ
ויקרא פרק כ
ֹאָפת:
יוּמת ַהנּ ֵֹאף וְ ַהנּ ֶ
)י( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ נְ אַף ֶאת ֵא ֶשׁת ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ נְ אַף ֶאת ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ מוֹת ַ
יהם ָבּם:
יוּמתוּ ְשׁנֵי ֶהם ְדּ ֵמ ֶ
אָביו גִּ ָלּה מוֹת ְ
אָביו ֶע ְרוַת ִ
)יא( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
יהם ָבּם:
ֵיהם ֶתּ ֶבל ָעשׂוּ ְדּ ֵמ ֶ
יוּמתוּ ְשׁנ ֶ
)יב( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ַכּ ָלּתוֹ מוֹת ְ
יוּמתוּ ְדּ ֵמ ֶ
ֵיהם מוֹת ָ
)יג( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ז ָ
יהם ָבּם :הוקש ביאה שלא כדרכה לביאה כדרכה
תּוֹע ָבה ָעשׂוּ ְשׁנ ֶ
ָכר ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה ֵ
תוֹכ ֶכם:
)יד( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ִא ָשּׁה וְ ֶאת ִא ָמּהּ ִז ָמּה ִהוא ָבּ ֵאשׁ יִ ְשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְ ֶא ְת ֶהן וְ לֹא ִת ְהיֶה ִז ָמּה ְבּ ְ
יוּמת וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ַתּ ֲהרֹגוּ:
)טו( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ְשׁ ָכ ְבתּוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה מוֹת ָ
יהם ָבּם:
יוּמתוּ ְדּ ֵמ ֶ
)טז( וְ ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ַרב ֶאל ָכּל ְבּ ֵה ָמה ְל ִר ְב ָעה א ָֹתהּ וְ ָה ַרגְ ָתּ ֶאת ָה ִא ָשּׁה וְ ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה מוֹת ָ
ָתהּ וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת ֶע ְרוָתוֹ ֶח ֶסד הוּא וְנִ ְכ ְרתוּ ְל ֵעינֵי ְבּנֵי ַע ָמּם ֶע ְר ַות
אָביו אוֹ ַבת ִאמּוֹ וְ ָראָה ֶאת ֶע ְרו ָ
)יז( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֲאחֹתוֹ ַבּת ִ
ֲאחֹתוֹ גִּ ָלּה עֲוֹנוֹ יִ ָשּׂא :רבי יוחנן :שאם עשאן כולן בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת )לחלק( רבי יצחק :לדונו בכרת ולא במלקות
ֵיהם ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּם:
יה וְ נִ ְכ ְרתוּ ְשׁנ ֶ
ֱרה וְ ִהוא גִּ ְלּ ָתה ֶאת ְמקוֹר ָדּ ֶמ ָ
ָתהּ ֶאת ְמק ָֹרהּ ֶהע ָ
)יח( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ָדּוָה וְ גִ ָלּה ֶאת ֶע ְרו ָ
העראה מן התורה
ֱרה עֲוֹנָם יִ ָשּׂאוּ:
ַלּה ִכּי ֶאת ְשׁ ֵארוֹ ֶהע ָ
יך לֹא ְתג ֵ
אָב ָ
ַאחוֹת ִ
וְע ְרוַת ֲאחוֹת ִא ְמּ ָך ו ֲ
)יט( ֶ
תנהו לענין הערה בבהמה
בין מן האב בין מן האם
ָמתוּ:
ירים י ֻ
ֲר ִ
)כ( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת דּ ָֹדתוֹ ֶע ְרוַת דֹּדוֹ ִגּ ָלּה ֶח ְטאָם יִ ָשּׂאוּ ע ִ
בנים אחרי החטא ימותו
מן האב ולא מן האם
ירים יִ ְהיוּ :בנים מלפני החטא ימותו
ֲר ִ
אָחיו ִגּ ָלּה ע ִ
אָחיו נִ ָדּה ִהוא ֶע ְרוַת ִ
)כא( וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ַקּח ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
רב הונא :כרת בחיי בעלה \ כרת ביש לה בנים לאחר מיתת בעלה
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה ָל ֶשׁ ֶבת ָבּהּ:
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ִקיא ֶא ְת ֶכם ָה ֶ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַוע ִ
)כב( ְ
ָאָקץ ָבּם:
ֵיכם ִכּי ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה ָעשׂוּ ו ֻ
)כג( וְ לֹא ֵת ְלכוּ ְבּ ֻחקֹּת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
ַאנִ י ֶא ְתּ ֶננָּה ָל ֶכם ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ ֶא ֶרץ ז ַ
יכם ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם
וּד ָבשׁ ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אַד ָמ ָתם ו ֲ
ירשׁוּ ֶאת ְ
אַתּם ִתּ ְ
)כד( ָוא ַֹמר ָל ֶכם ֶ
יכם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
וּבין ָהעוֹף ַה ָטּ ֵמא ַל ָטּהֹר וְ לֹא ְת ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
וּבכֹל ֲא ֶשׁר
וּבעוֹף ְ
ִמן ָה ַע ִמּים) :כה( וְ ִה ְב ַדּ ְל ֶתּם ֵבּין ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ַל ְטּ ֵמאָה ֵ
ָאַב ִדּל ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי:
ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ָל ֶכם ְל ַט ֵמּא) :כו( וִ ְהיִ ֶ
יתם ִלי ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י יְ קֹוָק ו ְ
יהם ָבּם :פ
יוּמתוּ ָבּ ֶא ֶבן יִ ְרגְּ מוּ א ָֹתם ְדּ ֵמ ֶ
)כז( וְ ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי יִ ְהיֶה ָב ֶהם אוֹב אוֹ יִ ְדּעֹנִ י מוֹת ָ
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דרשת פסוקי עריות יבמות נד-נה

בס"ד

ויקרא פרק כה
תּוֹשׁב ִע ָמּ ְך אוֹ ְל ֵע ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר:
יך ִעמּוֹ וְ נִ ְמ ַכּר ְלגֵר ָ
אָח ָ
וּמ ְך ִ
תוֹשׁב ִע ָמּ ְך ָ
)מז( וְ ִכי ַת ִשּׂיג יַד גֵּר וְ ָ
אָלנּוּ:
אַח ֵרי נִ ְמ ַכּר גְּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו יִ גְ ֶ
)מח( ֲ
אָלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ נִ גְ אָל :מן האב ולא מן האם
אָלנּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ יִ ְג ֶ
)מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ ֶבן דֹּדוֹ יִ ְג ֶ
ויקרא פרק כא – לאוי דכהונה העראה בלאוי כהונה נלמד קיחה קיחה מאחותו
ישׁהּ לֹא יִ ָקּחוּ ִכּי ָקדֹשׁ הוּא ֵלאל ָֹהיו:
רוּשׁה ֵמ ִא ָ
ַח ָל ָלה לֹא יִ ָקּחוּ וְ ִא ָשּׁה גְּ ָ
)ז( ִא ָשּׁה זֹנָה ו ֲ
דברים פרק כה – יבמה קנין יבום ע"י העראה )יבמה ליבם( נלמד ביאה ביאה מחייבי לאוין )ממזר(
וּל ָק ָחהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה וְ יִ ְבּ ָמהּ:
יה ְ
חוּצה ְל ִאישׁ זָר יְ ָב ָמהּ ָיבֹא ָע ֶל ָ
וּבן ֵאין לוֹ לֹא ִת ְהיֶה ֵא ֶשׁת ַה ֵמּת ַה ָ
אַחד ֵמ ֶהם ֵ
וּמת ַ
ַח ָדּו ֵ
אַחים י ְ
ֵשׁבוּ ִ
)ה( ִכּי י ְ
דברים פרק כג – חייבי לאוין וחייבי עשה
אָביו :ס
ַלּה ְכּנַף ִ
אָביו וְ לֹא יְ ג ֶ
)א( לֹא יִ ַקּח ִאישׁ ֶאת ֵא ֶשׁת ִ
צוּע ַדּ ָכּא ְ
)ב( לֹא ָיבֹא ְפ ַ
וּכרוּת ָשׁ ְפ ָכה ִבּ ְק ַהל יְ קֹוָק :ס

ֲשׂ ִ
)ג( לֹא ָיבֹא ַמ ְמזֵר ִבּ ְק ַהל יְ קֹוָק גַּם דּוֹר ע ִ
ירי לֹא ָיבֹא לוֹ ִבּ ְק ַהל יְ קֹוָק :ס ביאה דחייבי לאוין
עוֹלם:
ירי לֹא ָיבֹא ָל ֶהם ִבּ ְק ַהל יְ קֹוָק ַעד ָ
ֲשׂ ִ
וּמוֹאָבי ִבּ ְק ַהל יְ קֹ ָוק גַּם דּוֹר ע ִ
ִ
)ד( לֹא ָיבֹא ַעמּוֹנִ י
)ה( ַעל ְדּ ַבר ֲא ֶשׁר לֹא ִק ְדּמוּ ֶא ְת ֶכם ַבּ ֶלּ ֶחם ַ
ַה ַריִ ם
יך ֶאת ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר ִמ ְפּתוֹר ֲא ַרם נ ֲ
ַא ֶשׁר ָשׂ ַכר ָע ֶל ָ
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ו ֲ
וּב ַמּיִ ם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
יך:
יך ְלּ ָך ֶאת ַה ְקּ ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ִכּי ֲא ֵה ְב ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך ִל ְשׁמ ַֹע ֶאל ִבּ ְל ָעם ַויּ ֲ
אָבה יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ְל ַק ְל ֶל ָךּ) :ו( וְ לֹא ָ
ַהפ ְֹך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך ְל ָ
ָמ ָ
)ז( לֹא ִת ְדרֹשׁ ְשׁל ָֹמם וְ ט ָֹב ָתם ָכּל י ֶ
עוֹלם :ס
אַרצוֹ:
ית ְב ְ
יך הוּא לֹא ְת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִכּי גֵר ָהיִ ָ
אָח ָ
)ח( לֹא ְת ַת ֵעב ֲאד ִֹמי ִכּי ִ
ישׁי ָיבֹא ָל ֶהם ִבּ ְק ַהל יְ קֹוָק :ס העראה בחייבי עשה נלמד ביאה ביאה מחייבי לאוין )ממזר(
ָלדוּ ָל ֶהם דּוֹר ְשׁ ִל ִ
)ט( ָבּנִ ים ֲא ֶשׁר יִ וּ ְ
דברים פרק כד  -קידושין העראה בקידושי ביאה )אשה לבעלה( נלמד קיחה קיחה מאחותו
ָדהּ וְ ִשׁ ְלּ ָחהּ ִמ ֵבּיתוֹ:
ָתן ְבּי ָ
יתת וְ נ ַ
וּב ָע ָלהּ וְ ָהיָה ִאם לֹא ִת ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינָיו ִכּי ָמ ָצא ָבהּ ֶע ְרוַת ָדּ ָבר וְ ָכ ַתב ָלהּ ֵס ֶפר ְכּ ִר ֻ
)א( ִכּי יִ ַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה ְ
ויקרא פרק יט – שפחה חרופה רק מביא אשם אם גומר בה ביאה מכלל דחייבי לאוין בהעראה
יוּמתוּ ִכּי
ֶח ֶר ֶפת ְל ִאישׁ וְ ָה ְפ ֵדּה לֹא נִ ְפ ָדּ ָתה אוֹ ֻח ְפ ָשׁה לֹא נִ ַתּן ָלהּ ִבּקּ ֶֹרת ִתּ ְהיֶה לֹא ְ
ֶרע וְ ִהוא ִשׁ ְפ ָחה נ ֱ
)כ( וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ִא ָשּׁה ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
אָשׁם:
מוֹעד ֵאיל ָ
לֹא ֻח ָפּ ָשׁה) :כא( וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ָשׁמוֹ ַליקֹ ָוק ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
)כב( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ְבּ ֵאיל ָה ָ
אָשׁם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ ֵמ ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא :פ
במדבר פרק ה  -סוטה
ֲלה בוֹ ָמ ַעל:
וּמע ָ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִאישׁ ִכּי ִת ְשׂ ֶטה ִא ְשׁתּוֹ ָ
)יא( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :יב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
)יג( וְ ָשׁ ַכב ִאישׁ א ָֹתהּ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
ישׁהּ וְ נִ ְס ְתּ ָרה וְ ִהיא נִ ְט ָמאָה וְ ֵעד ֵאין ָבּהּ וְ ִהוא לֹא נִ ְת ָפּ ָשׂה :פרט לקינא לה דרך אברים
ֶע ַלם ֵמ ֵעינֵי ִא ָ
ֶרע וְ נ ְ
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהוא נִ ְט ָמאָה אוֹ ָע ַבר ָע ָליו ַ
רוּח ִקנְ אָה וְ ִקנֵּא ֶאת ִא ְשׁתּוֹ וְ ִהיא לֹא נִ ְט ָמאָה:
)יד( וְ ָע ַבר ָע ָליו ַ
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