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 הר' אביטל הוכשטיין -שיח מיניות בתלמוד

 

 מקורות נלווים:

  -בין אמירה ישירה לאמירה של שיח  .א

 "ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו"   30 שמות כב .1

 213מכילתא דרשב"י, כב, ל, עמ'  .2

 ן לי אלא אנשים, נשים מנין? תלמוד לומר: 'תהיון לי'. אי -'ואנשי'  

ל " שמות יב, כ"ב .3 ל ַהַמְשקֹוף ְואֶּ ם אֶּ ר ַבַסף ְוִהַגְעתֶּ ם ֲאשֶּ ם ַבדָּ ם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלתֶּ ּוְלַקְחתֶּ

ַתח ֵביתֹו ם לֹא ֵתְצאּו ִאיש ִמפֶּ ף ְוַאתֶּ ר ַבסָּ ם ֲאשֶּ רְשֵתי ַהְמזּוֹזת ִמן ַהדָּ  " ַעד ֹבקֶּ

 26עמ' , מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב .4

 לא ואתםלמוד לומר: 'ת ?גרים נשים ועבדים מנין ',אתם'אין לי אלא  (,22' )פסוק אתם'

 '.צאות

 בבלי בבא מציעא נט עמוד ב .5
 

וזה הוא תנור של עכנאי ... תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו 
חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל  והימנ

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר )דברים ל, יב( לא בשמים היא מאי ל מקום ר"א שהלכה כמותו בכ
לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר 

 רה )שמות כג, ב( אחרי רבים להטותכתבת בהר סיני בתו
 

ת׃  שמות כג פסוק ב .6 ים ְלַהֹטֹֽ י ַרִבִּ֖ ת ַאֲחֵרֶ֥ ב ִלְנֹטֹ֛ ֶ֣ה ַעל־ִרִ֗ ת ְולֹא־ַתֲענֶּ ֹעֹ֑ ים ְלרָּ י־ַרִבִּ֖ ֶ֥ה ַאֲחֵרֹֽ א־ִתְהיֶּ ֹֹֽ  ל

  

 מקורות רקע לסוגיה הבבלית הפותחת את הדיון בבן סורר ומורה .ב

 

 21 - 18דברים יא  .1

יׁש ב    ֶ֣ה ְלִאִ֗ י־ִיְהי  ם׃ ְוָת֥ ִכִּֽ ִּֽ יה  ע ֲאל  א ִיְׁשַמִ֖ ֹׁ֥ ֹו ְול תֶ֔ ּו אֹׁ ֹו ְויְסרֶ֣ ֹול ִאמּ֑ יו ּוְבקֶ֣ ַע ְב֥קֹול ָאִבִ֖ מ ֶ֔ ֶּ֣נּו ׁשֹׁ ינ  ה א  ֶ֔ ר ּומֹור  ֶ֣ ֹו ן סֹור  ְפׂשּו בִ֖

ֹו מִּֽ ַער ְמקֹׁ ל־ַׁש֥ ֹו ְוא  ֥י ִעירִ֖ ל־ִזְקנ  ֛תֹו א  יאּו אֹׁ ֹו ְוהֹוִצִ֧ יו ְוִאמּ֑ ֹו בְ  :ָאִבֶ֣ ֶ֣י ִעירִ֗ ל־ִזְקנ  ּ֥נּו ְוָאְמ֞רּו א  ינ  ה א  ֶ֔ ר  ר ּומֹׁ ֶ֣ ֵ֤נּו ז ֙ה סֹור  נ 

א ִּֽ ב  ל ְוסֹׁ ִ֖ נּו זֹול  ּ֑ ל  ַע ְבקֹׁ ִ֖ מ  ל ִיְׁשְמ֥עּו ְויִ  :ׁשֹׁ ִ֖ ָך ְוָכל־ִיְׂשָרא  ּ֑ ע ִמִקְרב  ַעְרָת֥ ָהָרִ֖ ת ּוִבִּֽ ֲאָבִני֙ם ָומ ֶ֔ ֹו ָבִּֽ י ִעירֵ֤ ְרָגֻמהּו ָכל־ַאְנׁש ֵׁ֨ אּו׃ ּוּ֠ ָרִּֽ

 ()ס

 

 בבלי סוטה כה ע"א  .2

קינויו  -דברים סח לי זעירא מאנשי ירושלים: בעל שמחל על קינויו 'דאמר ר' יאשיה, שלשה 

ובן סורר ומורה שרצו אביו ואמו למחול לו מוחלין לו,  -מחול, וזקן ממרא שרצו בית דין למחול לו 

   מוחלין לו' -
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  קייט מילט, מיניות .3

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)  

 

 ז:-סנהדרין פרק ח, משניות א 2משנה .4

 

מאמתי הוא נעשה בן )בן( סורר ומורה? משיביא שתי סערות עד שיקיף  –]א[ בן סורר ומורה 

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: 

הוא חייב? משיאכל טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין באיטלקי. רבי יוסה אומר ]ב[ מאמתי 

 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 

בן סורר ומורה. עד שיאכל בשר וישתה יין. שנאמר: "זולל וסובא". אף על פי  יין, אינו נעשה

 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 

משלאביו ויאכל ברשות אחרים. רבי  ברשות אביו, אינו נעשה בן סורר ומורה. עד שיגנוב

 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: 

אינו נעשה בן סורר ומורה,  –]ה[ היה אחד מהן גידם או חיגר או אילם או סומא או חרש 

שנאמר: "ותפשו בו" לא גידמים, "והוציאו אותו" לא חגרים, "ואמרו" לא אלמים, "בנינו 

 זה" לא סומים, "איננו שומע בקולנו" לא חרשין: 

 

 

 

 

 

 

                             
1 `Even in patriarchal societies where they are granted legal citizenship, women tend to be ruled through 

the family`  '(. 33)שם, עמ 
 .A 50יד קאופמן, -ציטוט מקורות המשנה הוא מתוך משנה, כתב 2
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 32יד ואטיקן -ספרי דברים כתב .5

 כשיהיה בן לאיש "כי יהיה לאיש בן" ולא 1

 "בן" ולא }מ{>ב<ת 

 "בן" ולא איש 

 קטון פטור שלא בא לכלל מצוות 

 סרסר ]סורר סורר[ ש}נ{>ת<י' פעמ' )ומורה שוטה תורמין( ]שטי ומריד[  5

 "ומורה" שמו)ד(רה לעצמו דרך אחרת 

א "איננו שנאמר בקול אביו ובקול אמו" יכול אפילו אמרו לו אביו ואמו להדליק את הנר ול

להדליק? תלמוד לאמר "איננו שומע'" לגזירה שווה, מה "איננו שומע" האמור להלן "זולל 

 וסובא", אף "איננו" האמור כן זולל וסובא. 

מה "איננו שומע" האמור להלן עד שיגנב משל אביו ומשל אמו, אף "איננו שומע" האמור  10

 כן עד שיגנב משל אביו ומשלאמו.

 

 מכילתא לדברים .6

שביל שאכל זה ממון אביו אמרת בן סורר ומורה ימות? אלא נידון על שם סופו מוטב דבר אחר ב

 ימות זכיי ואל ימות חייב. 

אביו של זה חשק יפת תואר והכניס שטן לתוך ביתו ונעשה בנו סורר ומורה וסופו להמיתו מיתה 

 משונה.

 

 כ"י ערפורטתוספתא סנהדרין פרק יא  .7

 להיות ולמה נכתב לומר דרוש וקבל שכר.  בן סורר ומֹוֵרה לא היה ולא עתיד

 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. 

קן ממרא על פי בית דין והמסית והמדיח ונביא השקר ועדים זוממין אין ממיתין בן סורר ומורה וז

 אותן מיד אלא מעלין אותן לבית דין הגדול שבירושלם

 

 )משנה נדה, ה, ו( .8

בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין, בת שתים עשרה שנה ויום אחד נדריה קיימין, 

יום אחד נדריו נבדקים, בן שלש עשרה שנה ובודקין כל שתים עשרה; בן שתים עשרה שנה ו

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, 

יום אחד נדריה קיימין, בת אחת עשרה שנה ויום אחד נדריה נבדקין, בת שתים עשרה שנה ו

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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זה, אנו לשם מי נדרנו לשם מי הקדשנו, אין נדריהם נדר ואין הקדשן הקדש. לאחר הזמן ה

אף על פי שאמרו אין אנו יודעין לשם מי נדרנו לשם מי הקדשנו, נדרן נדר והקדשן הקדש 

 )משנה נדה, ה, ו( 

 

 מקורות נלווים לעיון בסוגיה התלמודית .ג

 ח פרק שופטים. 1

יו ַויֹאְמ֨רּו( א) יש ֵאלָָּ֜ ִים ִאֶ֣ ְפַרִ֗ ר אֶּ ָ֤ בָּ ה־ַהדָּ ֹֽ ה   מָּ יתָּ  ַהזֶּ ִשֶ֣ נּו עָּ א ְלִבְלִתי   לָָּּ֔ ֶֹ֣ נּו ותְקר י לָָּּ֔ ְכתָּ  ִכֶ֥ ַלִּ֖ ם הָּ ֵחֶ֣  ְלִהלָּ

ָֹ֑֑ן ּון ְבִמְדיָּ ֹו ַוְיִריבֶ֥ ה ִאתִּ֖ ֹֽ ְזקָּ  :ְבחָּ

ר( ב) אמֶּ ֶֹ֣ ם ַוי יִתי ֲאֵליהֶָּּ֔ ִשֶ֥ ה־עָּ ה מֶּ ִּ֖ ם ַעתָּ ֹ֑ כֶּ ֹוא כָּ ֹוב ֲהלִ֗ ֹות טֹ֛ ִים ֹעְללֶ֥ ְפַרִּ֖ יר אֶּ ר ִמְבִצֶ֥ זֶּ ֹֽ  :ֲאִביעֶּ

ם  ( ג) ְדכֶּ ן ְביֶּ ַת֨ ים נָּ י ֱאֹלִהָ֜ ֵרָ֤ ת־שָּ ן   אֶּ ת ִמְדיָּ באֶּ ב ־ֹעֵרֶ֣ ת־ְזֵאָּ֔ ְלִתי ְואֶּ ֹכִּ֖ ֹות ּוַמה־יָּ ם ֲעשֶ֣ ֹ֑ כֶּ ז כָּ ה אִָּ֗ ָ֤ ְפתָּ ם   רָּ  רּוחָּ

יו לָָּּ֔ עָּ ֹו ֵמֹֽ ר ְבַדְברִּ֖ ֶ֥ בָּ ה ַהדָּ ֹֽ  :ַהזֶּ

א( ד) ֶֹ֥ ב ֹון ַויָּ ה ִגְדעִּ֖ נָּ ר ַהַיְרֵדֹ֑ ּוא ֹעֵבֶ֣ ֹות הִ֗ ִאיש   ּוְשֹלש־ֵמאָ֤ ר הָּ ֶ֣ ֹו ֲאשֶּ ים ִאתָּ֔ ים ֲעֵיִפִּ֖  :ְוֹרְדִפֹֽ

ר  ( ה) ֹ אמֶּ י ַוי ֹות ְלַאְנֵשֶ֣ א   ֻסכָּ֔ ֹות ְתנּו־נָּ ם ִכְכרֶ֣ חֶּ ם לֶָּּ֔ ִּ֖ עָּ ר לָּ ֶ֣ י ֲאשֶּ ֹ֑ ים ְבַרְגלָּ ם ִכי־ֲעֵיִפֶ֣ י ֵהָּ֔ ֹנִכִ֗ ף ְואָּ י ֹרֵדֹ֛ ַבח ַאֲחֵרֹ֛ ֶ֥  זֶּ

ִּ֖ע י ְוַצְלֻמנָּ ָ֑ן ַמְלֵכֶ֥ ֹֽ  :ִמְדיָּ

ר  ( ו) ֹ אמֶּ י ַוי ֵרֶ֣ ֹות שָּ ַכף ֻסכָּ֔ ַבח ֲהֲ֠ ֶ֧ ֹ֛ע זֶּ ה ְוַצְלֻמנָּ ִּ֖ ָך ַעתָּ ֹ֑ דֶּ ןִכֹֽ  ְביָּ ֲאָךִּ֖  י־ִנֵתֶ֥ ְצבָּ ם ִלֹֽ חֶּ ֹֽ  :לָּ

ר( ז) אמֶּ ֶֹ֣ ֹון ַוי ן ִגְדעָּ֔ ֵכִ֗ ת לָּ ֹ֛ק ְבֵתֶ֧ ַבח ְיקֹוָּ ֶ֥ ת־זֶּ ִּ֖ע אֶּ ת־ַצְלֻמנָּ י ְואֶּ ִדֹ֑ ם ְוַדְשִתי   ְביָּ ת־ְבַשְרכֶָּּ֔ י אֶּ ת־קֹוֵצֶ֥ ר אֶּ ִּ֖  ַהִמְדבָּ

ים ַבְרֳקִנֹֽ ת־ַהֹֽ  :ְואֶּ

ם   ַוַיַָ֤על( ח) ל ִמשָּ ר ְפנּוֵאָּ֔ ם ַוְיַדֵבֶ֥ ִּ֖ את ֲאֵליהֶּ ֹֹ֑ ז ּו כָּ י אֹותֹו   ַוַיֲענָ֤ ל ַאְנֵשֶ֣ ר ְפנּוֵאָּ֔ ֶ֥ ּו ַכֲאשֶּ נִּ֖ י עָּ ֹות ַאְנֵשֶ֥  :ֻסכֹֽ

ר( ט) אמֶּ ֹֹ֛ י ַוי ל ַגם־ְלַאְנֵשֶ֥ ר ְפנּוֵאִּ֖ י ֵלאֹמֹ֑ ֹום ְבשּוִבֶ֣ לָּ֔ ץ ְבשָּ ֹתִּ֖ ל אֶּ ֶ֥ ת־ַהִמְגדָּ ה אֶּ ֹֽ  פ: ַהזֶּ

ַבח( י) ע ְוזֶּ֨ ר ְוַצְלֻמנָָּ֜ ם ַבַקְרֹקִ֗ ָ֤ ם   ּוַמֲחֵניהֶּ ת ִעמָּ שֶּ ר   ַכֲחֵמָ֤ שָּ ף עָּ לֶּ ל אֶָּּ֔ ים ֹכֹּ֚ ִרָּ֔ ֹותָּ ל ַהנֶ֣ ם ַמֲחֵנֶ֣ה ִמֹכִּ֖ דֶּ ֹ֑  ְבֵני־קֶּ

ים ְפִלָּ֔ ה ְוַהֹנֶ֣ ים ֵמאָּ֨ ְשִרֶ֥ ף ְועֶּ לֶּ ֹ֛ יש אֶּ ף ִאִּ֖ ֵלֹֽ ב ֹשֶ֥ רֶּ ֹֽ  :חָּ

ֹון ַוַיֶַ֣על( יא) ְך ִגְדעִ֗ רֶּ ים ַהְשכּוֵנֶ֣י דֶֹּּ֚ ִלָּ֔ ֳאהָּ ֹֽ ם בָּ דֶּ ֶ֥ ַבח ִמקֶּ ה ְלֹנִּ֖ ֹ֑ ְגֳבהָּ ת־ ַוַיְך   ְויָּ האֶּ ַמֲחנֶָּּ֔ ִּ֖ה ַהֹֽ ַמֲחנֶּ יָּה ְוַהֹֽ ֶ֥ ַטח הָּ ֹֽ  :בֶּ

ּוסּו( יב) נִ֗ ַבח ַויָּ ע זֶֹּּ֚ ף ְוַצְלֻמנָָּּ֔ ם ַוִיְרֹדִּ֖ ֹ֑ ד ַאֲחֵריהֶּ ת־ְשֵנֶ֣י׀ ַוִיְלֹכֹּ֞ י אֶּ ן ַמְלֵכֶ֣ ַבח   ִמְדיִָּ֗ ת־זֶּ  ע אֶּ ת־ַצְלֻמנָָּּ֔ ל־ ְואֶּ  ְוכָּ

ִּ֖ה ַמֲחנֶּ יד ַהֹֽ ֱחִרֹֽ  :הֶּ

ב( יג) ֹ֛שָּ ֹון ַויָּ ש ִגְדעֶ֥ ִּ֖ ן־יֹואָּ הִמן בֶּ ֹ֑ מָּ ה ־ַהִמְלחָּ ְלַמֲעֵלִּ֖ ס ִמֹֽ רֶּ ֹֽ חָּ  :הֶּ

ד־ַנַֹ֛ער( יד) י ַוִיְלכָּ ֹות ֵמַאְנֵשֶ֥ הּו ֻסכִּ֖ ֵלֹ֑ ב ַוִיְשאָּ יו ַוִיְכֹת֨ י ֵאלָָּ֜ ֵרָ֤ ת־שָּ יהָּ  ֻסכֹות   אֶּ ת־ְזֵקנֶָּּ֔ ים ְואֶּ ה ִשְבִעֶ֥ ִּ֖  ְוִשְבעָּ

יש  :ִאֹֽ

י ַויָּבֹא  ( טו) ל־ַאְנֵשֶ֣ ֹות אֶּ ר ֻסכָּ֔ אמֶּ ֹֹּ֕ ַבח ִהֵנִּ֖ה ַוי ֶ֣ ֹ֑עוְ  זֶּ ר   ַצְלֻמנָּ ם ֲאשֶּ י ֵחַרְפתֶּ֨ ר אֹוִתָ֜ ַכף ֵלאֹמִ֗ ַבח ֲהֲ֠ ֶ֣ ָ֤ע זֶּ  ְוַצְלֻמנָּ

ה   ָך ַעתָּ דֶָּּ֔ י ְביָּ ן ִכֶ֥ יָך ִנֵתֹ֛ ֶ֥ שֶּ ים ַלֲאנָּ ם ַהְיֵעִפִּ֖ חֶּ ֹֽ  :לָּ

ת־ִזְקֵנֶ֣י ַוִיַקח  ( טז) יר אֶּ ִעָּ֔ י הָּ ת־קֹוֵצֶ֥ ר ְואֶּ ִּ֖ ַבְרֳקִנֹ֑ים ַהִמְדבָּ ת־ַהֹֽ ַדע ְואֶּ ם ַוֹיֶ֣ הֶָּּ֔ ת בָּ יַא  ֵאִּ֖ ֹות ְנֵשֶ֥  :ֻסכֹֽ

ל( יז) ת־ִמְגַדֶ֥ ל ְואֶּ ץ ְפנּוֵאִּ֖ ֹ֑ תָּ ג נָּ ַָ֑יֲהֹרִּ֖ י ַוֹֽ ת־ַאְנֵשֶ֥ יר אֶּ ִעֹֽ  :הָּ

ר( יח) אמֶּ ִֹ֗ ַבח   ַוי ל־זֶּ  ע אֶּ ל־ַצְלֻמנָָּּ֔ ים ֵאיֹפה   ְואֶּ ִשָּ֔ ֲאנָּ ר הָּ ֶ֥ ם ֲאשֶּ ִּ֖ ֹור ֲהַרְגתֶּ בֹ֑ יֹאְמרּו   ְבתָּ ֹוָך ַוֹֽ מֶ֣ ם כָּ ד ְכמֹוהֶָּּ֔ חָֹּּ֕  אֶּ

ַאר ֹֽ  ְבֵנֶ֥י ְכֹתִּ֖ ְךַהמֶּ  :לֶּ

ר( יט) י ַויֹאַמֹּ֕ י ַאַחֶ֥ ם ְבֵנֹֽי־ִאִמִּ֖ ִ֗ק ֵהֹ֑ ּו ַחי־ְיקֹוָּ ם לֹּ֚ ֶ֣ ם ַהֲחִיתֶּ א אֹותָָּּ֔ ֶֹ֥ ְגִתי ל ַרִּ֖ ם הָּ ֹֽ ְתכֶּ  :אֶּ

ר  ( כ) ֹ אמֶּ ר ַוי ֶ֣תֶּ ֹו ְליֶּ ּום ְבכֹורָּ֔ ג קִּ֖ ם ֲהֹרֶ֣ ֹ֑ ף אֹותָּ ַל֨ י ַחְרבֹו   ַהַנַָ֤ער ְולֹא־שָּ א ִכֶ֣ ֵרָּ֔ י יָּ נּו ִכֶ֥ ִּ֖ ַֹֽער עֹודֶּ  :נָּ

אמֶּ ( כא) ָֹ֜ ַבח רַוי ֶ֣ ע זֶּ ּום ְוַצְלֻמנִָּ֗ ה   קָ֤ נּו ַאתָּ י ּוְפַגע־בָָּּ֔ יש ִכֶ֥ ִאִּ֖ ֹו כָּ תֹ֑ ם ְגבּורָּ ֶָ֣֑קָּ ֹון ַויָּ ַָ֑יֲהֹרג   ִגְדעִ֗ ַבח ַוֹֽ ֶ֣ ת־זֶּ  אֶּ

ע ת־ַצְלֻמנָָּּ֔ ים ַוִיַקח   ְואֶּ ֲהֹרִנָּ֔ ת־ַהַשֶ֣ ר אֶּ ִּ֖ י ֲאשֶּ ם ְבַצְּואֵרֶ֥ ֹֽ  :ְגַמֵליהֶּ
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ּו( כב) ֵאל   ַויֹאְמרָ֤ יש־ִיְשרָּ ל־גִ  ִאֹֽ ֹוןאֶּ נּו   ְדעָּ֔ ל־בָּ  ה ְמשָּ ָָֹ֑֑ך ַגֶ֣ם ַגם־ִבְנָךִּ֖  ַגם־ַאתָָּּ֔ ן־ְבנֶּ י בֶּ נּו ִכֶ֥ ִּ֖ ָ֑ן ִמַיֶ֥ד הֹוַשְעתָּ ֹֽ  :ִמְדיָּ

ר( כג) אמֶּ ָֹ֤ ם   ַוי ֹון ֲאֵלהֶּ ל ִגְדעָּ֔ ְמֹשָ֤ א־אֶּ ֹֹֽ ם ֲאִני   ל כֶָּּ֔ ל בָּ א־ִיְמֹשֶ֥ ֹֹֽ י ְול ם ְבִנִּ֖ ֹ֑ כֶּ ק בָּ ִּ֖ ל ְיקֹוָּ ם ִיְמֹשֶ֥ ֹֽ כֶּ  :בָּ

ר( כד) אמֶּ ֹ֨ םאֲ  ַוי ֹון ֵלהֶָּ֜ ה ִגְדעִ֗ ָ֤ ְשֲאלָּ ם   אֶּ ה ִמכֶּ י ְשֵאלָָּּ֔ יש ּוְתנּו־ִלֹּ֕ ם ִאִּ֖ ֶָ֣֑זֶּ ֹו נֶּ לֹ֑ י ְשלָּ י־ִנְזֵמָ֤ ב   ִכֹֽ הָּ ם זָּ הֶָּּ֔ י לָּ  ִכֶ֥

ים ם ִיְשְמֵעאִלִּ֖  :ֵהֹֽ

ּו( כה) ֹון ַויֹאְמרִּ֖ תֶ֣ ן נָּ ִָ֑יְפְרשּו   ִנֵתֹ֑ ה ַוֹֽ ת־ַהִשְמלָָּּ֔ יכּו אֶּ ה ַוַיְשִלֶ֣ מָּ יש שָָּּ֔ ם ִאִּ֖ ֶָ֥֑זֶּ לֹֽ  נֶּ  :ֹוְשלָּ

י( כו) ל ַוְיִהִ֗ י ִמְשַקֹּ֞ ב   ִנְזֵמָ֤ הָּ ר ַהזָּ ֶ֣ ל ֲאשֶּ אָָּּ֔ ף שָּ לֶּ ֶ֥ ֹות אֶּ ב ּוְשַבע־ֵמאִּ֖ ֹ֑ הָּ ַבד זָּ ים ְלֲ֠ ֹות ִמן־ַהַשֲהֹרִנ֨ י ְוַהְנִטפָ֜  ּוִבְגֵדֶ֣

ן מִָּ֗ ַאְרגָּ ַעל   הָּ י שֶּ ן ַמְלֵכֶ֣ ֹות ּוְלַבד   ִמְדיָָּּ֔ קָּ֔ ֲענָּ ֶ֣ ר ִמן־הָּ ִּ֖ י ֲאשֶּ ם ְבַצְּואֵרֶ֥ ֹֽ  :ְגַמֵליהֶּ

ֹון אֹו֨תֹו ַיַעש  וַ ( כז) ֹוד ִגְדעָ֜ ג ְלֵאפִ֗ ֹו ַוַיֵצ֨ ה ְבִעירֹו   אֹותָ֤ ָּ֔ ְפרָּ ּו ְבעָּ ל ַוִיְזנֶ֧ ֵאֹ֛ ל־ִיְשרָּ ֹֽ יו כָּ ִּ֖ ם ַאֲחרָּ ֹ֑ י שָּ ֹון ַוְיִהֹ֛  ְלִגְדעֶ֥

ֹו ש ּוְלֵביתִּ֖  :ְלמֹוֵקֹֽ

ַנֶ֣ע( כח) ן ַוִיכָּ ל ְבֵנֶ֣י ִלְפֵני   ִמְדיִָּ֗ ֵאָּ֔ א ִיְשרָּ ֶֹ֥ ּו ְול ְספִּ֖ את יָּ ֵשֶ֣ ֹ֑  לָּ ט םרֹאשָּ ץ ַוִתְשֹקֶ֥ רֶּ ֹ֛ אָּ ים הָּ ִעֶ֥ ִּ֖ה ַאְרבָּ נָּ י שָּ  ִביֵמֶ֥

ֹון  פ: ִגְדעֹֽ

ְך( כט) ַעל ַוֵיֹ֛לֶּ ש ְיֻרַבֶ֥ ִּ֖ ן־יֹואָּ ב בֶּ ֹו ַוֵיֶ֥שֶּ  :ְבֵביתֹֽ

ֹון( ל) יּו   ּוְלִגְדעִ֗ ים הָּ ים ִשְבִעֶ֣ ִנָּ֔ י בָּ ֹו ֹיְצֵאִּ֖ ים ְיֵרכֹ֑ ִשֶ֥ י־נָּ ֹות ִכֹֽ יּו ַרבִּ֖ ֶ֥ ֹו הָּ  :לֹֽ

יַלְגשֹו  ( לא) ֶ֣  ּוִפֹֽ ם רֲאשֶּ ֹו ִבְשכֶָּּ֔ ה־לֶ֥ ְֹֽלדָּ יא יָּ ן ַגם־ִהִּ֖ ם ֵבֹ֑ ֶ֥שֶּ ֹו ַויָּ ת־ְשמִּ֖ ְך אֶּ לֶּ ֹֽ  :ֲאִבימֶּ

ת( לב) ֹ֛מָּ ֹון ַויָּ ש ִגְדעֶ֥ ִּ֖ ן־יֹואָּ ה בֶּ ֶ֣ ה ְבֵשיבָּ ֹ֑ ר טֹובָּ ֵבִ֗ ר   ַוִיקָּ בֶּ ש ְבקֶּ  ֶ֣ יו יֹואָּ ִבָּ֔ ה אָּ ִּ֖ ְפרָּ י ְבעָּ י ֲאִבֶ֥ ְזִרֹֽ עֶּ ֹֽ  פ: הָּ

י( לג) ר   ַוְיִהִ֗ ֲאשֶּ ת ַכֹֽ ּובּו   ֹוןִגְדעָּ֔  ֵמֶ֣ ל ְבֵנֶ֣י ַויָּש  ֵאָּ֔ ּו ִיְשרָּ י ַוִיְזנִּ֖ ים ַאֲחֵרֶ֣ ִלֹ֑ ימּו ַהְבעָּ ִשֶ֧ ם ַויָּ ֹ֛ הֶּ ַעל לָּ ית ַבֶ֥  ְבִרִּ֖

ים  :ֵלאֹלִהֹֽ

א( לד) ָֹ֤ ְכרּו   ְול ֹֽ ל ְבֵנֶ֣י זָּ ֵאָּ֔ ק ִיְשרָּ ִּ֖ ת־ְיקֹוָּ ם אֶּ ֹ֑ יל ֱאֹלֵהיהֶּ ם ַהַמִצֶ֥ ֹ֛ ם ִמַיֶ֥ד אֹותָּ ִּ֖ ל־ֹאְיֵביהֶּ יב כָּ ִבֹֽ  :ִמסָּ

ֹֹֽ ( לה) ּוְול שֶ֣ ד א־עָּ סֶּ ית חֶָּּ֔ ַעל ִעם־ֵבֶ֥ ֹון ְיֻרַבִּ֖ ה ִגְדעֹ֑ ל־ַהטֹובָָּּ֔ ר ְככָּ ֶ֥ ה ֲאשֶּ ִּ֖ שָּ ל עָּ ֵאֹֽ  פ: ִעם־ִיְשרָּ
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 ה פרק במדבר. 3

ל־ְבֵנֶ֣י ַדֵבר  ( ו) ֵאל   אֶּ יש ִיְשרָּ ה ִאֶ֣ ֹו־ִאשִָּ֗ י אֹֽ את ַיֲעשּו   ִכָ֤ ֶֹ֣ ל־ַחט ם ִמכָּ דָָּּ֔ אָּ ֹֽ ל הָּ ַעל ִלְמֹעֶ֥ ֹ֑ק ַמִּ֖ ה ַביקֹוָּ ִּ֖ ְשמָּ ֹֽ ש ְואָּ ֶ֥פֶּ  ַהנֶּ

וא  :ַהִהֹֽ

ּו( ז) ם   ְוִהְתַודִ֗ אתָּ ת־ַחטָּ ֹֽ ר אֶּ ֶ֣ שּו   ֲאשֶּ יב עָּ מֹו   ְוֵהִשָ֤ ת־ֲאשָּ ֹו אֶּ ֹו ְברֹאשָּ֔ ף ַוֲחִמיִשתִּ֖ יו ֹיֵסֶ֣ ֹ֑ לָּ ן עָּ ַתֹּ֕ ר ְונָּ ִּ֖ ם ַלֲאשֶּ ַשֶ֥ ֹו אָּ  :לֹֽ

ין( ח) יש ְוִאם־ֵא֨ ִאָ֜ ל לָּ יב ֹגֵאִ֗ ִשָ֤ ם   ְלהָּ שָּ אָּ יו הָּ ם ֵאלָָּּ֔ ֹ֛ שָּ אָּ בהַ  הָּ ֶ֥ ק מּושָּ ִּ֖ ן ַליקֹוָּ ד ַלֹכֵהֹ֑ יל ִמְלַבִ֗ ים ֵאֹּ֚ ר ַהִכֻפִרָּ֔ ֶ֥  ֲאשֶּ

ֹו ר־בִּ֖ יו ְיַכפֶּ ֹֽ לָּ  :עָּ

ה( ט) ל־ְתרּומָֹּּ֞ י ְוכָּ ְדֵשֶ֧ ל־קָּ ל ְלכָּ ֵאֹ֛ יבּו ְבֵני־ִיְשרָּ ר־ַיְקִרֶ֥ ן ֲאשֶּ ֹו ַלֹכֵהִּ֖ ֹֽה לֶ֥  :ִיְהיֶּ

 

 כתב יד תימני .4

 אותיביה אביי וקטן לא 

זרע אין לי אלא איש בן תשע שנים ויום אחד לביאה מנין  ת'ל  והתניא ואיש כי תצא ממנו שכבת

 ואיש וכתי' ביה שכב' זרע 

 כתבואה שלא: הביאה שליש                     אמר יש לו ואינה מזרעת

 דבי חזקיה תאנא וכי יזיד  אי?ש? על רע'   להרגו  בערמה  איש מזיד ומזריע ואין קטן מזיד ומזריע 

 נזיד לרב אשי מאי משמע דהאי  יזיד לישנא דבשולי הוא דכת'     ויזד יעקבאמ' ליה רב מרדכי 

 

 כ פסוק יט פרק ויקרא .5

ִאיש ב ְוֲ֠ י־ִיְשַכ֨ ה ִכֹֽ ת־ִאשָָּ֜ ַרע אֶּ וא ִשְכַבת־זִֶּ֗ ה   ְוִהָ֤ ת ִשְפחָּ פֶּ ֶ֣ ֱחרֶּ יש נֶּ ְפֵדה   ְלִאָּ֔ א ְוהָּ ֶֹ֣ ה ל תָּ ֹו ִנְפדָָּּ֔ ה אֶ֥ ִּ֖ א ֻחְפשָּ ֶֹ֣  ל

ּה ֹ֑ ת ִנַתן־לָּ רֶּ ֹ֛ה ִבֹקֶ֧ א ִתְהיֶּ ֶֹ֥ ּו ל א יּוְמתִּ֖ ֶֹ֥ ה ִכי־ל שָּ ֹֽ  :ֻחפָּ

 

 טו פרק ויקרא .6

יש( טז) א ְוִאֹּ֕ י־ֵתֵצֶ֥ נּו ִכֹֽ ִּ֖ ַָ֑רע ִממֶּ ֹ֑ ץ ִשְכַבת־זָּ ַחֶ֥ ִים ְורָּ ֹו ַבַמֹ֛ רִּ֖ ל־ְבשָּ ת־כָּ א אֶּ ֵמֶ֥ ב ְוטָּ רֶּ ֹֽ עָּ  :ַעד־הָּ

ד( יז) גֶּ ֶ֣ ל־בֶּ ֹור ְוכָּ ל־עָּ֔ ֶ֥ה ְוכָּ ר־ִיְהיֶּ יו ֲאשֶּ ִּ֖ לָּ ַָ֑רע עָּ ֹ֑ ִים סְוֻכַבֶ֥  ִשְכַבת־זָּ א ַבַמִּ֖ ֵמֶ֥ ב ְוטָּ רֶּ ֹֽ עָּ  פ: ַעד־הָּ

ה( יח) ר ְוִאשָֹּּ֕ ב ֲאשֶּ֨ יש ִיְשַכֶ֥ ּה ִאֹ֛ ִּ֖ ַָ֑רע ֹאתָּ ֹ֑ ּו ִשְכַבת־זָּ ֲחצֶ֣ ִים ְורָּ ּו ַבַמָּ֔ ְמאִּ֖ ב ְוטָּ רֶּ ֹֽ עָּ  :ַעד־הָּ

 

 יד פסוק כא פרק שמות .7

ד ִזֶ֥ יש ְוִכי־יָּ הּו ִאֹ֛ ֹו ַעל־ֵרֵעִּ֖ ְרגֶ֣ ה ְלהָּ ֹ֑ ְרמָּ ם ְבעָּ י ֵמִעֶ֣ נ ִמְזְבִחָּ֔ ִּ֖ חֶּ ּות ּוִתקָּ מֹֽ  ס: לָּ


