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שיח מיניות בתלמוד -הר' אביטל הוכשטיין
מקורות נלווים:
א .בין אמירה ישירה לאמירה של שיח -
 .1שמות כב " 30ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו"
 .2מכילתא דרשב"י ,כב ,ל ,עמ' 213
'ואנשי'  -אין לי אלא אנשים ,נשים מנין? תלמוד לומר' :תהיון לי'.
ּוטבַ ל ְֶּתם בַ ָּדם אֲ ֶּשר בַ ַסף וְ ִהגַעְ ֶּתם ֶּאל ַה ַמ ְשקֹוף וְ ֶּאל
 .3שמות יב ,כ"ב " ּו ְל ַק ְח ֶּתם אֲ גֻדַ ת ֵאזֹוב ְ
ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹת ִמן הַ דָּ ם אֲ שֶּ ר בַ סָּ ף וְ ַא ֶּתם ל ֹא ֵתצְ אּו ִאיש ִמפֶּ ַתח בֵ יתֹו עַ ד ב ֶֹּקר"
 .4מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב ,עמ' 26
'אתם' (פסוק  ,)22אין לי אלא 'אתם' ,גרים נשים ועבדים מנין? תלמוד לומר' :ואתם לא
תצאו'.
 .5בבלי בבא מציעא נט עמוד ב
וזה הוא תנור של עכנאי  ...תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו
הימנו חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל
ר"א שהלכה כמותו בכל מקום עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל ,יב) לא בשמים היא מאי
לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר
כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג ,ב) אחרי רבים להטות
טת׃
טת ַאחֲ ֵרֶ֥י ַר ִ ִּ֖בים ל ְַה ֹֽ ֹ
ל־רב לִ ְנ ֹ֛ ֹ
ֹא־תעֲנֶּ ֶ֣ה עַ ִ ִ֗
י־ר ִ ִּ֖בים ל ְָּר ֹֹ֑עת וְ ל ַ
א־ת ְהיֶּ ֶ֥ה ַאחֲ ֵ ֹֽר ַ
 .6שמות כג פסוק ב ֹֽל ֹ ִ
ב .מקורות רקע לסוגיה הבבלית הפותחת את הדיון בבן סורר ומורה
 .1דברים יא 21 - 18
יהם׃ וְ ָ ֥תפְ ׂשּו ִ֖בֹו
יס ֶ֣רּו אֹׁ ֶ֔תֹו וְ ֥ל ֹׁא יִ ְׁש ַ ִ֖מע אֲל ִּֽ
ּומֹורה אינֶּ֣נּו ׁשֹׁ ֶ֔מ ַע ְב ֥קֹול אָ ִ ִ֖ביו ּובְ ֶ֣קֹול ִא ּ֑מֹו וְ ְ
ֶ֔
סֹורר
ִ ִּֽכי־יִ הְ יֶ֣ה לְ ִִ֗איׁש בן ֶ֣
סֹורר ּומ ֶֹׁ֔רה אינּ֥נּו
ירֹו ְבנֵ֤נּו זה֙ ֶ֣
ל־ׁשעַר ְמקֹׁ ִּֽמֹו :וְ אָ ְמ ֞רּו אל־זִקְ נֶ֣י עִ ִ֗
הֹוציאּו אֹׁ ֛תֹו אל־זִקְ נ֥י עִ ִ֖ירֹו וְ א ַ ֥
אָ ִ ֶ֣ביו וְ ִא ּ֑מֹו וְ ִ ִ֧
ּובע ְַר ָ ֥ת הָ ָ ִ֖רע ִמקִ ְרבָּ֑ך וְ כָל־יִ ְׂש ָר ִ֖אל יִ ְׁש ְמ ֥עּו וְ יִ ָ ִּֽראּו׃
ׁשֹׁ ִ֖מ ַע בְ קֹׁ לּ֑נּו זֹולִ֖ל וְ סֹׁ ִּֽבאּּ֠ :ו ְר ָגמֻהּו כָל־אַ נְ ֵׁׁ֨שי עִ ֵ֤ירֹו ָ ִּֽב ֲאבָ נִ ים֙ ו ֶָ֔מת ִ ִּֽ
(ס)
 .2בבלי סוטה כה ע"א
'דאמר ר' יאשיה ,שלשה דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים :בעל שמחל על קינויו  -קינויו
מחול ,וזקן ממרא שרצו בית דין למחול לו  -מוחלין לו ,ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו
 -מוחלין לו'
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 .3קייט מילט ,מיניות
The chief contribution of the family in patriarchy is the socialization of the
young (largely through the example and admonition of their parents) into
)patriarchal ideology.1(p. 35
As co-operation between the family and the larger society is essential, else both
would fall apart, the fate of three patriarchal institutions, the family, society, and
)the state are interrelated.(p. 33
 .4משנה 2סנהדרין פרק ח ,משניות א-ז:
[א] בן סורר ומורה – מאמתי הוא נעשה בן (בן) סורר ומורה? משיביא שתי סערות עד שיקיף
זקן התחתון ,לא את העליון ,אלא שדיברו חכמים בלשון נקייה .שנאמר" :כי יהיה לאיש בן"
לא בת" ,בן" לא איש ,הקטן פטור שלא בא לכלל המצות:
[ב] מאמתי הוא חייב? משיאכל טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין באיטלקי .רבי יוסה אומר
מנה בשר ולוג יין:
אכל בעיבור החודש ,אכל מעשר שיני בירושלם ,אכל נבילות וטרפות ושקצים ורמסים ,אכל
דבר שהוא מצוה ודבר שהוא עבירה ,אכל כל מאכל ולא אכל בשר ,שתה כל משקה ולא שתה
יין ,אינו נעשה בן סורר ומורה .עד שיאכל בשר וישתה יין .שנאמר" :זולל וסובא" .אף על פי
שאין ראייה לדבר זכר לדבר" ,אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו":
[ג] גנב משל אביו ואכל ברשות אביו ,משל אחרין ואכל ברשות אחרין ,משל אחרין ואכל
ברשות אביו ,אינו נעשה בן סורר ומורה .עד שיגנוב משלאביו ויאכל ברשות אחרים .רבי
יוסה ורבי יהודה או' :עד שיגנוב משלאביו ומשל אמו:
[ד] היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה ,אמו רוצה ואביו אינו רוצה ,אינו נעשה בן סורר ומורה.
עד שיהו שניהן רוצין.
רבי יודה אומר :אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בין סורר ומורה:
[ה] היה אחד מהן גידם או חיגר או אילם או סומא או חרש – אינו נעשה בן סורר ומורה,
שנאמר" :ותפשו בו" לא גידמים" ,והוציאו אותו" לא חגרים" ,ואמרו" לא אלמים" ,בנינו
זה" לא סומים" ,איננו שומע בקולנו" לא חרשין:

`Even in patriarchal societies where they are granted legal citizenship, women tend to be ruled through 1
`( the familyשם ,עמ' .)33
 2ציטוט מקורות המשנה הוא מתוך משנה ,כתב-יד קאופמן.A 50 ,
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 .5ספרי דברים כתב-יד ואטיקן 32
" 1כי יהיה לאיש בן" ולא כשיהיה בן לאיש
"בן" ולא {מ}<ב>ת
"בן" ולא איש
קטון פטור שלא בא לכלל מצוות
 5סרסר [סורר סורר] ש{נ}<ת>י' פעמ' (ומורה שוטה תורמין) [שטי ומריד]
"ומורה" שמו(ד)רה לעצמו דרך אחרת
"איננו שנאמר בקול אביו ובקול אמו" יכול אפילו אמרו לו אביו ואמו להדליק את הנר ולא
להדליק? תלמוד לאמר "איננו שומע'" לגזירה שווה ,מה "איננו שומע" האמור להלן "זולל
וסובא" ,אף "איננו" האמור כן זולל וסובא.
 10מה "איננו שומע" האמור להלן עד שיגנב משל אביו ומשל אמו ,אף "איננו שומע" האמור
כן עד שיגנב משל אביו ומשלאמו.
 .6מכילתא לדברים
דבר אחר ב שביל שאכל זה ממון אביו אמרת בן סורר ומורה ימות? אלא נידון על שם סופו מוטב
ימות זכיי ואל ימות חייב.
אביו של זה חשק יפת תואר והכניס שטן לתוך ביתו ונעשה בנו סורר ומורה וסופו להמיתו מיתה
משונה.
 .7תוספתא סנהדרין פרק יא כ"י ערפורט
ומֹורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב לומר דרוש וקבל שכר.
ֵ
בן סורר
ר' שמעון בן אלעזר אומר [בדין הוא] הבת ולא הבן אלא גזירת מלך היא.
בן סורר ומורה אפילו העלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיתן
לתוך פיו כשיעור או עד שיאכל בחבורה שהוא כיוצא בה.
בן סורר ומורה וז קן ממרא על פי בית דין והמסית והמדיח ונביא השקר ועדים זוממין אין ממיתין
אותן מיד אלא מעלין אותן לבית דין הגדול שבירושלם
( .8משנה נדה ,ה ,ו)
בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין ,בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין,
ובודקין כל שתים עשרה; בן שתים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקים ,בן שלש עשרה שנה
ויום אחד נדריו קיימין ,ובודקין כל שלש עשרה; קודם לזמן הזה ,אף על פי שאמרו יודעין
אנו לשם מי נדרנו לשם מי הקדשנו ,אין נדריהם נדר ואין הקדשן הקדש .לאחר הזמן הזה,
בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין ,בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין,
ובודקין כל שתים עשרה; בן שתים עשרה שנה ויום אחד נדריו נבדקים ,בן שלש עשרה שנה
ויום אחד נדריו קיימין ,ובודקין כל שלש עשרה; קודם לזמן הזה ,אף על פי שאמרו יודעין
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אנו לשם מי נדרנו לשם מי הקדשנו ,אין נדריהם נדר ואין הקדשן הקדש .לאחר הזמן הזה,
אף על פי שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו לשם מי הקדשנו ,נדרן נדר והקדשן הקדש
(משנה נדה ,ה ,ו)

ג .מקורות נלווים לעיון בסוגיה התלמודית
 .1שופטים פרק ח
לְהלָּ ֵ ֶ֣חם
ית ָָּּ֔לנּו ל ְִבל ְִתי ְק ֶ֣ר ֹאות לָָּּ֔ נּו ִ ֶ֥כי ָּה ַ ִּ֖לכְ ָּת ִ
ֹאמ ֨רּו ֵא ָָּ֜ליו ִ ֶ֣איש ֶּאפְ ַ ִ֗ריִ ם ָּ ֹֽמה־הַ דָּ ָּבָ֤ר הַ זֶּ ה עָּ ִ ֶ֣ש ָּ
(א) וַי ְ
יבּון ִא ִּ֖תֹו בְ חָּ זְ ָּ ֹֽקה:
בְ ִמ ְדיָּ ָֹ֑֑ן וַ י ְִר ֶ֥
יעזֶּר:
יתי עַ ָּ ִּ֖תה כ ֶָּּכֹ֑ם הֲ ִ֗לֹוא ֹ֛טֹוב עֹלְ לֶ֥ ֹות ֶּאפְ ַ ִּ֖ריִם ִמ ְב ִ ֶ֥ציר אֲ ִב ֶּ ֹֽ
ֵיהם ֶּמה־עָּ ִ ֶ֥ש ִ
(ב) ו ֶַ֣י ֹאמֶּ ר אֲ ל ָּ֔ ֶּ
רּוחם
ּומה־ ָּי ִֹּ֖כל ְִתי ע ֲֶ֣שֹות כ ֶָּּכֹ֑ם ִ֗ ָּאז ָּרפְ ָּ ָ֤תה ָּ
ת־ש ֵרָ֤י ִמ ְדיָּן ֶּאת־ע ֵֹרֶ֣ב וְ ֶּאת־זְ ָּ֔ ֵאב ַ
ֹלהים ֶּא ָּ
(ג) בְ י ְֶּדכֶּם נ ֨ ַָּתן אֱ ָ֜ ִ
ֵ ֹֽמעָּ ָָּּ֔ליו בְ דַ בְ ִּ֖רֹו הַ דָּ ָּבֶ֥ר הַ זֶּ ֹֽה:
ּושֹלש־מֵ ָ֤אֹות הָּ ִאיש אֲ ֶּ ֶ֣שר ִא ָּ֔תֹו ֲעי ִ ִֵּ֖פים וְ ר ְֹד ִ ֹֽפים:
(ד) ַוי ֶָּ֥ב ֹא גִ ְדעִּ֖ ֹון הַ י ְַר ֵ ֹ֑דנָּה ע ֵֹבֶ֣ר ִ֗הּוא ְ
(ה) וַי ֹאמֶּ ר ל ְַא ְנ ֵ ֶ֣שי סֻ ָּ֔כֹות ְתנּו־נָּא כִ כְ ֶ֣רֹות ֶָּּ֔לחֶּ ם ל ָָּּעִּ֖ם אֲ ֶּ ֶ֣שר ְב ַרגְ ָּלֹ֑י כִ י־ ֲעי ִ ֵֶ֣פים ָּ֔ ֵהם וְ ָּאנ ִ֗ ִֹכי ר ֵֹדֹ֛ף ַאחֲ ֵרֹ֛י ֶּזֶ֥בַ ח
וְ צַ לְמֻ נָּ ִּ֖ע מַ ל ְֵכֶ֥י ִמ ְדיָּ ֹֽ ָ֑ן:
ִתן ִ ֹֽל ְצבָּ אֲ ָךִּ֖ ָּ ֹֽל ֶּחם:
(ו) וַי ֹאמֶּ ר שָּ ֵרֶ֣י סֻ ָּ֔כֹות ֲ֠הֲ כַף זֶּ ֶ֧בַ ח וְ צַ ְלמֻ נָּ ֹ֛ע עַ ָּ ִּ֖תה בְ י ֶָּּדָֹ֑ך ִ ֹֽכי־נ ֵ ֶ֥
ת־קֹוצי ַה ִמ ְד ָּ ִּ֖בר
ֵ ֶ֥
ת־ב ַש ְר ֶָּּ֔כם ֶּא
(ז) ו ֶַ֣י ֹאמֶּ ר גִ ְד ָּ֔עֹון לָּ ִֵ֗כן בְ ֵ ֶ֧תת ְיקֹוָּ ֹ֛ק ֶּאת־זֶּ ֶ֥בַ ח וְ ֶּאת־צַ לְמֻ נָּ ִּ֖ע ְבי ִ ָֹּ֑די וְ ַד ְש ִתי ֶּא ְ
ת־הבַ ְר ֳקנִ ֹֽים:
וְ ֶּא ַ ֹֽ
ְשי סֻ ֹֽכֹות:
נּואל כַאֲ ֶּ ֶ֥שר עָּ נִּ֖ ּו ַאנ ֵ ֶ֥
ֵיהם כ ָֹּ֑ז ֹאת ַו ַיעֲנָ֤ ּו אֹותֹו ַא ְנ ֵ ֶ֣שי פְ ָּ֔ ֵ
נּואל ַויְדַ ֵבֶ֥ר אֲ ל ֶּ ִּ֖
(ח) וַיַ ָ֤עַ ל ִמשָּ ם פְ ָּ֔ ֵ
ת־ה ִמגְ ָּדֶ֥ל ַה ֶּזֹֽה :פ
תץ ֶּא ַ
שּובי בְ שָּ ָּ֔לֹום ֶּא ִּ֖ ֹ
מר בְ ִ ֶ֣
נּואל לֵ א ֹ֑ ֹ
ְשי פְ ֵ ִּ֖
(ט) ו ַֹ֛י ֹאמֶּ ר גַם־ ְל ַאנ ֵ ֶ֥
ֵי־ק ֶּדם
ֹות ִ ָּ֔רים ִמ ִֹּ֖כל ַמחֲ נֵ ֶ֣ה ְבנ ֶּ ֹ֑
ֵיהם עִ מָּ ם כַחֲ ֵ ָ֤משֶּ ת עָּ שָּ ר ָּ֔ ֶּאלֶּף ֹּ֚ ֹכל ַהנֶ֣ ָּ
ּומחֲ נ ֶּ ָ֤
קר ַ
(י) וְ ֨ ֶּזבַ ח וְ צַ לְמֻ ָ֜ ָּנע בַ ַק ְר ִ֗ ֹ
ש ֵ ֹֽלף ָּ ֹֽח ֶּרב:
וְ הַ ֶ֣ ֹנפְ ִָּ֔לים מֵ ֨ ָּאה וְ עֶּ ְש ִ ֶ֥רים ֶּ ֹ֛אלֶּף ִ ִּ֖איש ֶ֥ ֹ
(יא) ַויַ ֶ֣עַ ל גִ ְד ִ֗עֹון ֹּ֚דֶּ ֶּרְך הַ ְשכּונֵ ֶ֣י ָּ ֹֽבאֳ הָּ ִָּ֔לים ִמ ֶּ ֶ֥קדֶּ ם ְל ִּ֖ ֹנבַ ח וְ יָּגְ ב ָּ ֳֹ֑הה ַויְַך ֶּאת־ ַ ֹֽה ַמחֲ ָּ֔ ֶּנה וְ ַ ֹֽה ַמחֲ נֶּ ִּ֖ה ָּ ֶ֥היָּה ֶּ ֹֽב ַטח:
ת־שנֵ ֶ֣י׀ ַמל ְֵכֶ֣י ִמ ְד ִ֗ ָּין ֶּאת־ ֶּזבַ ח וְ ֶּאת־צַ לְ מֻ ָּ֔ ָּנע וְ כָּ ל־
יהם וַ יִלְ ֹֹּ֞כד ֶּא ְ
(יב) ַויָּנִ֗ ּוסּו ֹּ֚ ֶּזבַ ח וְ צַ ְלמֻ ָּ֔ ָּנע וַ ִי ְר ִּ֖ ֹדף ַאחֲ ֵר ֶּ ֹ֑
ַ ֹֽהמַ חֲ נֶּ ִּ֖ה הֶּ חֱ ִ ֹֽריד:
־ה ִמלְחָּ ָּ ֹ֑מה ִ ֹֽמלְמַ ע ֵ ֲִּ֖לה הֶּ ָּ ֹֽח ֶּרס:
ן־יֹואש ִמן ַ
(יג) וַיָּ ֹ֛שָּ ב גִ ְדעֶ֥ ֹון בֶּ ָּ ִּ֖
יה ִש ְב ִ ֶ֥עים וְ ִש ְב ָּ ִּ֖עה
ת־ש ֵרָ֤י סֻ כֹות וְ ֶּאת־זְ ֵק ָּ֔ ֶּנ ָּ
תב ֵאלָָּ֜ יו ֶּא ָּ
ְשי סֻ כִּ֖ ֹות ַו ִי ְש ָּא ֵלֹ֑הּו וַ יִכְ ֨ ֹ
(יד) וַ יִ ְלכָּד־נַ ֹ֛עַ ר ֵמ ַאנ ֵ ֶ֥
ִ ֹֽאיש:
מר ֲ֠הֲ כַף ֶּזֶ֣בַ ח וְ צַ לְמֻ נָּ ָ֤ע
אֹותי לֵא ִ֗ ֹ
ל־א ְנ ֵ ֶ֣שי סֻ ָּ֔כֹות וַ ֹּ֕י ֹאמֶּ ר ִהנֵ ִּ֖ה זֶּ ֶ֣בַ ח וְ צַ לְמֻ נָּ ֹ֑ע אֲ שֶּ ר ֵח ַרפְ ֨ ֶּתם ִָ֜
(טו) ַויָּב ֹא ֶּא ַ
ָּשיָך ַהיְ עֵ ִ ִּ֖פים ָּ ֹֽלחֶּ ם:
עַ ָּתה בְ י ָּ֔ ֶָּּדָך ִ ֶ֥כי נִ ֵ ֹ֛תן לַ אֲ נ ֶּ ֶ֥
ְשי סֻ ֹֽכֹות:
ת־הבַ ְר ֳקנִ ֹ֑ים ַו ֶֹ֣י ַדע בָּ ָּ֔ ֶּהם ֵ ִּ֖את ַאנ ֵ ֶ֥
ת־קֹוצי הַ ִמ ְד ָּ ִּ֖בר וְ ֶּא ַ ֹֽ
ֵ ֶ֥
(טז) ַוי ִַקח ֶּאת־זִ ְקנֵ ֶ֣י ָּה ָּ֔ ִעיר וְ ֶּא
ת־א ְנ ֵ ֶ֥שי ָּה ִ ֹֽעיר:
ָּתץ וַ ָֹֽ֑יַהֲ ִּ֖ ֹרג ֶּא ַ
נּואל נ ָּ ֹ֑
ת־מגְ ַדֶ֥ל פְ ֵ ִּ֖
(יז) וְ ֶּא ִ
מֹוהם ֶּא ֹּ֕ ָּחד
ֹאמרּו ָּכ ֶ֣מֹוָך כְ ָּ֔ ֶּ
(יח) וַ ִ֗י ֹאמֶּ ר ֶּאל־ ֶּזבַ ח וְ ֶּאל־צַ ְלמֻ ָּ֔ ָּנע ֵאיפֹה הָּ אֲ נ ָּ֔ ִָּשים אֲ ֶּ ֶ֥שר הֲ ַרגְ ֶּ ִּ֖תם ְב ָּת ֹ֑בֹור ַוֹֽי ְ
ת ַאר בְ נֵ ֶ֥י הַ ֶּ ֹֽמלְֶּך:
כְ ִּ֖ ֹ
אֹותם ֶ֥ל ֹא ָּה ַ ִּ֖רגְ ִתי ֶּא ְת ֶּ ֹֽכם:
ִתם ָּ֔ ָּ
ֹֽי־א ִ ִּ֖מי ֵ ֹ֑הם חַ י־יְק ָֹּוִ֗ק ֹּ֚לּו ַהחֲ י ֶּ ֶ֣
ֹאמר ַא ַ ֶ֥חי בְ נֵ ִ
(יט) וַי ֹּ֕ ַ
עֹודנּו נָּ ֹֽעַ ר:
אֹותם וְ ל ֹא־שָּ ַ֨לף הַ נַ ָ֤עַ ר ַח ְרבֹו ִ ֶ֣כי י ֵ ָָּּ֔רא ִ ֶ֥כי ֶּ ִּ֖
כֹורֹו ִּ֖קּום הֲ ֶ֣ ֹרג ָּ ֹ֑
(כ) וַי ֹאמֶּ ר לְ יֶּ ֶֶּ֣תר בְ ָּ֔
ת־זֶ֣בַ ח
בּור ֹ֑תֹו וַ יָּ ֶ֣ ָָּ֑קם גִ ְד ִ֗עֹון ַוָֹֽ֑יַהֲ רֹג ֶּא ֶּ
ַע־בנּו ִ ֶ֥כי ָּכ ִ ִּ֖איש גְ ָּ
(כא) ו ַָ֜י ֹאמֶּ ר זֶּ ֶ֣בַ ח וְ צַ לְמֻ ִ֗ ָּנע ָ֤קּום ַא ָּתה ּופְ ג ָּ֔ ָּ
יהם:
ארֶ֥י גְ מַ לֵ ֶּ ֹֽ
וְ ֶּאת־צַ ְלמֻ ָּ֔ ָּנע וַ י ִַקח ֶּאת־הַ ַ ֶ֣שהֲ ר ָּ֔ ִֹנים אֲ ֶּ ִּ֖שר בְ צַ ּוְ ֵ
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הֹושעְ ָּ ִּ֖תנּו ִמיַ ֶ֥ד ִמ ְדיָּ ָֹֽ֑ן:
ן־בנֶּ ָָֹ֑֑ך ִ ֶ֥כי ַ
ַם־בנְ ָךִּ֖ ַגֶ֣ם בֶּ ְ
ַם־א ָּ֔ ָּתה ג ִ
ֹאמ ָ֤רּו ִ ֹֽאיש־י ְִש ָּר ֵאל ֶּאל־גִ ְד ָּ֔עֹון ְמשָּ ל־בָּ נּו ג ַ
(כב) וַי ְ
של בָּ ֶּ ֹֽכם:
קֹוִּ֖ק י ְִמ ֶ֥ ֹ
של ְב ִנִּ֖י בָּ ֶּכֹ֑ם ְי ָּ
של אֲ ִני בָּ ֶָּּ֔כם וְ ֹֽל ֹא־י ְִמ ֶ֥ ֹ
א־א ְמ ָ֤ ֹ
(כג) ו ַָ֤י ֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם גִ ְד ָּ֔עֹון ֹֽל ֹ ֶּ
לָּהם ִ ֶ֥כי
ּותנּו־ ִֹּ֕לי ִ ִּ֖איש נֶּ ֶָ֣֑זֶּם ְשלָּלֹ֑ ֹו ִ ֹֽכי־ ִנזְ ֵ ָ֤מי ז ָָּּהב ָּ֔ ֶּ
(כד) ו ַ֨י ֹאמֶּ ר אֲ ל ָ֜ ֵֶּהם גִ ְד ִ֗עֹון ֶּא ְשאֲ ָּלָ֤ה ִמכֶּם ְש ֵא ָָּּ֔לה ְ
אלים ֵ ֹֽהם:
י ְִש ְמעֵ ִ ִּ֖
ִתן וַ ָֹֽ֑יִ פְ ְרשּו ֶּאת־הַ ִש ְמלָָּּ֔ ה וַ י ְַש ִלֶ֣יכּו ָּ֔ ָּשמָּ ה ִ ִּ֖איש נֶּ ֶָ֥֑זֶּם ְש ָּללֹֽ ֹו:
ֹאמ ִּ֖רּו נ ֶָּ֣תֹון נ ֵ ֹ֑
(כה) וַי ְ
ּובגְ ֵדֶ֣י
ן־ה ַשהֲ ר ֨ ִֹנים וְ ַה ְנ ִט ָ֜פֹות ִ
ָּהב ְֲ֠לבַ ד ִמ ַ
ּושבַ ע־מֵ ִּ֖אֹות ז ָּ ֹ֑
(כו) ַו ְי ִ֗ ִהי ִמ ְש ֹּ֞ ַקל נִזְ ֵ ָ֤מי הַ זָּהָּ ב אֲ ֶּ ֶ֣שר שָּ ָּ֔ ָּאל ֶּ ֶ֥אלֶּף ְ
ֵיהם:
ארֶ֥י גְ מַ ל ֶּ ֹֽ
ן־ה ֲענ ָָּּ֔קֹות אֲ ֶּ ִּ֖שר בְ צַ ּוְ ֵ
הָּ ַא ְרג ִ֗ ָָּּמן ֶּשעַ ל מַ ְל ֵכֶ֣י ִמ ְד ָּ֔ ָּין ּו ְלבַ ד ִמ ָּ ֶ֣
אֹותֹו בְ עִ ירֹו בְ עָּ פְ ָּ ָּ֔רה וַ ִיזְ נֶ֧ ּו ָּ ֹֽכל־י ְִש ָּר ֵ ֹ֛אל ַאחֲ ָּ ִּ֖ריו ָּ ֹ֑שם וַ ְי ִ ֹ֛הי לְגִ ְד ֶ֥עֹון
אֹותֹו גִ ְד ָ֜עֹון ל ְֵא ִ֗פֹוד ַוי ֨ ֵַצג ָ֤
֨
(כז) ַויַעַ ש
מֹוקש:
יתֹו ְל ֵ ֹֽ
ּולְבֵ ִּ֖
ימי
קט ָּה ָּ ֹ֛א ֶּרץ ַא ְרבָּ ִ ֶ֥עים ָּשנָּ ִּ֖ה ִב ֵ ֶ֥
ֹאשם ו ִַת ְש ֶ֥ ֹ
ָּשאת ר ָּ ֹ֑
(כח) וַ ִיכָּנַ ֶ֣ע ִמ ְד ִ֗ ָּין לִפְ נֵי ְבנֵ ֶ֣י יִ ְש ָּר ָּ֔ ֵאל וְ ֶ֥ל ֹא י ְָּספִּ֖ ּו ל ֵ ֶ֣
גִ ְדעֹֽ ֹון :פ
יתֹו:
ן־יֹואש וַיֵ ֶֶּ֥שב בְ בֵ ֹֽ
(כט) וַיֵ ֹ֛לְֶּך יְרֻ ַבֶ֥עַ ל בֶּ ָּ ִּ֖
(ל) ּולְגִ ְד ִ֗עֹון הָּ יּו ִשבְ ִ ֶ֣עים בָּ ָּ֔ ִנים יֹצְ ֵ ִּ֖אי י ְֵר ֹ֑כֹו ִ ֹֽכי־נ ִ ֶָּ֥שים ַר ִּ֖בֹות ָּ ֶ֥היּו לֹֽ ֹו:
ימלְֶּך:
ת־ש ִּ֖מֹו אֲ ִב ֶּ ֹֽ
ַם־היא ֵבֹ֑ן וַיָּ ֶ֥שֶּ ם ֶּא ְ
ּופילַגְ שֹו אֲ ֶּ ֶ֣שר בִ ְש ֶָּּ֔כם יָּ ֹֽ ְל ָּדה־לֶ֥ ֹו ג ִ ִּ֖
(לא) ִ ֹֽ
יֹואש ָּא ִָּ֔ביו ְבעָּ פְ ָּ ִּ֖רה אֲ ִ ֶ֥בי ָּ ֹֽהעֶּ זְ ִ ֹֽרי :פ
טֹובֹ֑ה וַ י ִָּק ִ֗ ֵבר בְ ֶּקבֶּ ר ָּ ֶ֣
יבֶ֣ה ָּ
ן־יֹואש בְ שֵ ָּ
(לב) וַיָּ ֹ֛מָּ ת גִ ְדעֶ֥ ֹון בֶּ ָּ ִּ֖
ָּהם ַבֶ֥עַ ל ְב ִ ִּ֖רית
(לג) וַ י ִ֗ ְִהי ַ ֹֽכאֲ שֶּ ר ֵ ֶ֣מת גִ ְד ָּ֔עֹון ַויָּשּובּו בְ נֵ ֶ֣י י ְִש ָּר ָּ֔ ֵאל ַו ִיזְ נִּ֖ ּו ַאחֲ ֵרֶ֣י ַה ְבעָּ ִלֹ֑ים ַוי ִ ֶָּ֧שימּו ל ֶּ ֹ֛
ֵאֹלהים:
ל ִ ֹֽ
יהם ִמ ָּס ִ ֹֽביב:
איְבֵ ֶּ ִּ֖
אֹותם ִמיַ ֶ֥ד ָּכל־ ֹ
יהם הַ מַ ִ ֶ֥ציל ָּ ֹ֛
ֹלה ֶּ ֹ֑
(לד) וְ ָ֤ל ֹא זָּ ֹֽכְ רּו בְ נֵ ֶ֣י י ְִש ָּר ָּ֔ ֵאל ֶּאת־יְקֹוָּ ִּ֖ק אֱ ֵ
טֹובה אֲ ֶּ ֶ֥שר עָּ ָּ ִּ֖שה עִ ם־י ְִש ָּר ֵ ֹֽאל :פ
ם־בֶ֥ית יְ רֻ ַ ִּ֖בעַ ל גִ ְד ֹ֑עֹון כְ כָּ ל־הַ ָּ֔ ָּ
(לה) וְ ֹֽל ֹא־עָּ ֶ֣שּו ָּ֔ ֶּחסֶּ ד עִ ֵ
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 .3במדבר פרק ה
יקֹוֹ֑ק וְ ָּ ֹֽא ְש ָּ ִּ֖מה ַהנֶּ ֶ֥פֶּ ש
ֹו־א ִ֗ ָּשה ִ ָ֤כי ַיעֲשּו ִמ ָּכל־חַ ֶ֣ט ֹאת ָּ ֹֽה ָּא ָּ֔ ָּדם ל ְִמ ֶֹ֥על ַ ִּ֖מעַ ל בַ ָּ
(ו) דַ בֵ ר ֶּאל־בְ נֵ ֶ֣י י ְִש ָּר ֵאל ִ ֶ֣איש ֹֽא ִ
הַ ִ ֹֽהוא:
יש ִּ֖תֹו י ֵ ֶֹ֣סף עָּ ָּלֹ֑יו וְ נ ֹּ֕ ַָּתן ַלאֲ ֶּ ִּ֖שר ָּא ַ ֶ֥שם לֹֽ ֹו:
ֹאשֹו וַחֲ ִמ ִ
אתם אֲ ֶּ ֶ֣שר עָּ שּו וְ הֵ ִ ָ֤שיב ֶּאת־אֲ שָּ מֹו בְ ר ָּ֔
(ז) וְ ִה ְת ַו ִ֗דּו ֶּ ֹֽאת־חַ טָּ ָּ
ַיקֹוִּ֖ק ַלכ ֵ ֹֹ֑הן ִמל ִ֗ ְַבד ֹּ֚ ֵאיל ַהכִ פ ִ ָֻּ֔רים אֲ ֶּ ֶ֥שר
מּושב ל ָּ
ם־אין ל ִָָּ֜איש ג ִ֗ ֵֹאל לְ הָּ ִ ָ֤שיב הָּ ָּאשָּ ם ֵאלָָּּ֔ יו הָּ ָּא ָּ ֹ֛שם הַ ָּ ֶ֥
(ח) וְ ִא ֨ ֵ
ֶּר־בֹו עָּ ָּ ֹֽליו:
ְי ַכפ ִּ֖
ָּל־ק ְד ֵ ֶ֧שי בְ נֵי־י ְִש ָּר ֵ ֹ֛אל אֲ שֶּ ר־י ְַק ִ ֶ֥ריבּו ַלכ ֵ ִֹּ֖הן לֶ֥ ֹו ִי ְהיֶּ ֹֽה:
רּומה ְלכ ָּ
ָּל־ת ֹּ֞ ָּ
(ט) וְ כ ְ
 .4כתב יד תימני
אותיביה אביי וקטן לא
והתניא ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע אין לי אלא איש בן תשע שנים ויום אחד לביאה מנין ת'ל
ואיש וכתי' ביה שכב' זרע
אמר יש לו ואינה מזרעת כתבואה שלא :הביאה שליש
דבי חזקיה תאנא וכי יזיד אי?ש? על רע' להרגו בערמה איש מזיד ומזריע ואין קטן מזיד ומזריע
אמ' ליה רב מרדכי לרב אשי מאי משמע דהאי יזיד לישנא דבשולי הוא דכת' ויזד יעקב נזיד
 .5ויקרא פרק יט פסוק כ
ת־א ָ֜ ָּשה ִשכְ בַ ת־ ִ֗ ֶּז ַרע וְ ִ ָ֤הוא ִשפְ חָּ ה נֶּחֱ ֶּ ֶ֣ר ֶּפת ל ְִָּ֔איש וְ ָּהפְ ֵדה ֶ֣ל ֹא נִפְ ָּ֔ ָּד ָּתה ֶ֥אֹו חֻ פְ ָּ ִּ֖שה ֶ֣ל ֹא
ֲ֠ ְו ִאיש ִ ֹֽכי־י ְִש ַ֨כב ֶּא ִ
י־ל ֹא חֻ ָּ ֹֽפשָּ ה:
ק ֶּרת ִת ְהיֶּ ֹ֛ה ֶ֥ל ֹא ְ
ן־לֹּ֑ה בִ ֶ֧ ֹ
נ ִַת ָּ
יּומ ִּ֖תּו כִ ֶ֥
 .6ויקרא פרק טו
ד־ה ָּע ֶֹּֽרב:
י־ת ֵ ֶ֥צא ִמ ֶּ ִּ֖מנּו ִשכְ בַ ת־זָּ ֹ֑ ַָ֑רע וְ ָּר ַ ֶ֥חץ בַ ַ ֹ֛מיִם ֶּאת־ ָּכל־בְ ָּש ִּ֖רֹו וְ ָּט ֵ ֶ֥מא עַ ָּ
(טז) וְ ִֹּ֕איש ִ ֹֽכ ֵ
ד־ה ָּע ֶֹּֽרב :פ
ל־עֹור אֲ שֶּ ר־י ְִהיֶּ ֶ֥ה עָּ ָּ ִּ֖ליו ִשכְ בַ ת־זָּ ֹ֑ ַָ֑רע וְ כ ַ ֶֻ֥בס בַ ַ ִּ֖מיִ ם וְ ָּט ֵ ֶ֥מא עַ ָּ
ָּל־בגֶּד וְ כָּ ָּ֔
(יז) וְ כ ֶּ ֶ֣
ד־ה ָּע ֶֹּֽרב:
(יח) וְ ִא ֹּ֕ ָּשה אֲ ֨ ֶּשר י ְִש ַכֶ֥ב ִ ֹ֛איש א ָּ ִֹּ֖תּה ִשכְ בַ ת־זָּ ֹ֑ ַָ֑רע וְ ָּרחֲ ֶ֣צּו בַ ָּ֔ ַמיִם וְ טָּ ְמ ִּ֖אּו עַ ָּ
 .7שמות פרק כא פסוק יד
ל־ר ֵעִּ֖הּו לְהָּ ְרגֶ֣ ֹו ְבעָּ ְר ָּ ֹ֑מה מֵ ִ ֶ֣עם ִמזְ ְב ָּ֔ ִחי ִת ָּק ֶּ ִּ֖חנּו ָּל ֹֽמּות :ס
וְ כִ י־י ִָּזֶ֥ד ִ ֹ֛איש עַ ֵ
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