בס"ד

סנהדרין נד

שיטת רבי יהודה
גזרה שוה :ערות אביו גלה = ערות אביך לא תגלה

ויקרא פרק כ  -עונש
)יא( ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
איש –
פרט לקטן

בין אשת אביו שהיא אמו,
ובין אשת אביו שלא אמו

נאמר לעיל ערות אביך לא תגלה
ונאמר כאן ערות אביו גלה,
מה באזהרה  -עשה הכתוב
אמו שאינה אשת אביו
כאמו שהיא אשת אביו,
אף בעונש  -עשה הכתוב
אמו שאינה אשת אביו
כאמו שהיא אשת אביו

מות יומתו – בסקילה
נאמר כאן דמיהם בם
ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם,
מה להלן בסקילה  -אף כאן בסקילה
אמך היא –
משום אמו אתה מחייבו,
ואי אתה מחייבו משום אשת אב

ויקרא פרק יח  -אזהרה
)ז( ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה
ערות אביך  -זו אשת אביך
נאמר כאן ערות אביך לא תגלה
ונאמר להלן ערות אביו גלה,
מה להלן  -באישות הכתוב מדבר,
אף כאן  -באישות הכתוב מדבר.
ומשמע בין אשת אביו שהיא אמו
בין אשת אביו שאינה אמו

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

אמו שאינה אשת אביו מניין?
תלמוד לומר ערות אמך לא תגלה

)ח( ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא
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לאזהרה לאשת אביו
לאחר מיתה
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משום אשת אב אתה מחייבו,
ואי אתה מחייבו משום אשת איש
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שיטת רבנן
ויקרא פרק כ  -עונש
)יא( ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
איש –
פרט לקטן

בין אשת אביו שהיא אמו,
ובין אשת אביו שלא אמו

עונש דאשת אביו לאחר מיתה
ההוא ערות אביו גלה,
דמפיק לה רבי יהודה לגזירה שוה
מפקי ליה אינהו
לעונש דאשת אביו לאחר מיתה

מות יומתו – בסקילה
נאמר כאן דמיהם בם
ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם,
מה להלן בסקילה  -אף כאן בסקילה

ויקרא פרק יח  -אזהרה
)ז( ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה
עונש לאמו שאינה אשת אביו מנא להו?
אמר רב שישא בריה דרב אידי:
אמר קרא אמך היא –
עשאה הכתוב לאמו שאינה אשת אביו
כאמו שהיא אשת אביו

ערות אביך ממש
האי מואת זכר נפקא
לחייב עליו שתים

)ח( ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא
אזהרה לאשת אביו
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אזהרה לאשת אביו לאחר מיתה
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משכב זכר
ויקרא פרק יח  -אזהרה
)כב( ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא:

ויקרא פרק כ  -עונש
)יג( ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם:
איש  -פרט לקטן

משכבי אשה  -מגיד לך הכתוב
ששני משכבות באשה

זכר  -בין גדול בין קטן

נאמר כאן דמיהם בם
ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם
מה להלן בסקילה
אף כאן בסקילה

למדנו אזהרה לשוכב,
אזהרה לנשכב מניין?

רבי עקיבא
הרי הוא אומר
ואת זכר לא תשכב משכבי אשה,
קרי ביה לא תשכב

רבי ישמעאל
לא יהיה קדש מבני ישראל
ואומר וגם קדש היה בארץ עשו
ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגו'

אמר רבי אבהו:
הבא על הזכור ,והביא עליו זכר
חייב שתים
חדא מלא תשכב
וחדא מלא יהיה קדש
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אינו חייב אלא אחת
לא תשכב לא תשכב
חדא היא
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משכב בהמה

ויקרא פרק יח  -אזהרה
)כג( ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא:
ויקרא פרק כ  -עונש
)טו( ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו:

איש  -פרט לקטן

בבהמה  -בין גדולה בין קטנה

נאמר כאן תהרגו ונאמר להלן כי הרג תהרגנו
מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה

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

אזהרה לנשכב מנלן?
רבי ישמעאל
לא יהיה קדש מבני ישראל
ואומר וגם קדש היה בארץ עשו
ככל התועבת הגוים אשר הוריש וגו'

אמר רבי אבהו:
הבא על הבהמה והביא בהמה עליו

אינו חייב אלא אחת
שכבתך ושכיבתך
חדא היא

חייב שתים
חדא מלא תתן שכבתך
וחדא מלא יהיה קדש
אביי אמר :אפילו לדברי רבי ישמעאל נמי אינו חייב אלא אחת
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רבי עקיבא
הרי הוא אומר
לא תתן שכבתך
לא תתן שכיבתך
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אמר רבי אבהו:
הנרבע לזכר והנרבע לבהמה
לדברי רבי עקיבא
חייב שתים
חדא מלא תשכב
וחדא מלא תתן שכבתך

לדברי רבי ישמעאל
אינו חייב אלא אחת
אידי ואידי
לא יהיה קדש הוא
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
מה שוכב ענש והזהיר  -אף נשכב ענש והזהיר
הבא על הזכור והביא זכר עליו
הבא על הבהמה והביא בהמה עליו
לרבי ישמעאל
חייב שלש

ר' אבהו
בא על הזכור מלא תשכב
הביא זכר עליו מלא יהיה קדש
בא על הבהמה מלא תתן שכבתך
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בין לרבי אבהו בין לאביי

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

לא תשכב
לא תתן שכבתך

