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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

למדנו עונש לשוכב עונש לנשכב מנלן?

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

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
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ויקרא פרק יח
)א( וַי ְדַ ּבֵר י ְקֹו ָק אֶ ל מ ֹׁשֶ ה ּלֵאמ ֹר:
)ב( ּדַ ּבֵר אֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ו ְָאמַ ְרּתָ אֲ לֵהֶ ם אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם:
)ג( ּכְמַ עֲ ׂשֵ ה אֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם אֲ ׁשֶ ר י ְׁשַ בְּתֶ ם ּבָּה ֹלא תַ עֲ ׂשּו ּוכְמַ עֲ ׂשֵ ה אֶ ֶרץ ְּכנַעַ ן אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי מֵ בִיא אֶ תְ כֶם ׁשָ ּמָ ה ֹלא תַ עֲ ׂשּו ּובְחֻ ּק ֹתֵ יהֶ ם ֹלא תֵ לֵכּו:
)ד( אֶ ת מִ ׁשְ ּפָ טַ י ּתַ עֲ ׂשּו ו ְאֶ ת חֻ ּק ֹתַ י ּתִ ׁשְ מְ רּו ָל ֶלכֶת ּבָהֶ ם אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם:
)ה( ּוׁשְ מַ ְרּתֶ ם אֶ ת חֻ ּק ֹתַ י ו ְאֶ ת מִ ׁשְ ּפָ טַ י אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ׂשֶ ה א ֹתָ ם הָ ָאדָ ם ו ָחַ י ּבָהֶ ם אֲ נִי י ְקֹו ָק :ס
)ו( אִ יׁש אִ יׁש אֶ ל ּכָל ׁשְ אֵ ר ּבְׂשָ רֹו ֹלא תִ קְ ְרבּו ְלגַּלֹות עֶ ְרו ָה אֲ נִי י ְקֹו ָק :ס
)ז( עֶ ְרוַת ָא ִביָך וְעֶ ְרוַת אִ ּמְ ָך ֹלא תְ גַּלֵ ה אִ ּמְ ָך הִ וא ֹלא תְ גַּלֶ ה עֶ ְרוָתָ ּה :ס
)ח( עֶ ְרוַת אֵ ׁשֶ ת ָא ִביָך ֹלא תְ גַּלֵ ה עֶ ְרוַת ָא ִביָך הִ וא :ס
)ט( עֶ ְרו ַת אֲ חֹותְ ָך בַת ָאבִיָך אֹו בַת אִ ּמֶ ָך מֹולֶדֶ ת ַּבי ִת אֹו מֹולֶדֶ ת חּוץ ֹלא תְ ַגּלֶה עֶ ְרו ָתָ ן :ס
)י( עֶ ְרו ַת ּבַת ִּבנְָך אֹו בַת ּבִּתְ ָך ֹלא תְ ַגּלֶה עֶ ְרו ָתָ ן ּכִי עֶ ְרו ָתְ ָך הֵ ּנָה :ס
)יא( עֶ ְרו ַת ּבַת אֵ ׁשֶ ת ָאבִיָך מֹולֶדֶ ת ָאבִיָך אֲ חֹותְ ָך הִ וא ֹלא תְ ַגּלֶה עֶ ְרו ָתָ ּה :ס
)יב( עֶ ְרו ַת אֲ חֹות ָאבִיָך ֹלא תְ ַגּלֵה ׁשְ אֵ ר ָאבִיָך הִ וא :ס
)יג( עֶ ְרו ַת אֲ חֹות אִ ּמְ ָך ֹלא תְ ַגּלֵה ּכִי ׁשְ אֵ ר אִ ּמְ ָך הִ וא :ס
)יד( עֶ ְרו ַת אֲ חִ י ָאבִיָך ֹלא תְ ַגּלֵה אֶ ל אִ ׁשְ ּתֹו ֹלא תִ קְ ָרב ּד ֹדָ תְ ָך הִ וא :ס
)טו( עֶ ְרוַת ּכַּלָ תְ ָך ֹלא תְ גַּלֵ ה אֵ ׁשֶ ת ִּבנְָך הִ וא ֹלא תְ גַּלֶ ה עֶ ְרוָתָ ּה :ס
)טז( עֶ ְרו ַת אֵ ׁשֶ ת ָאחִ יָך ֹלא תְ ַגּלֵה עֶ ְרו ַת ָאחִ יָך הִ וא :ס
)יז( עֶ ְרו ַת אִ ּׁשָ ה ּובִּתָ ּה ֹלא תְ ַגּלֵה אֶ ת ּבַת ְּבנָּה ו ְאֶ ת ּבַת ּבִּתָ ּה ֹלא תִ ּקַ ח ְלגַּלֹות עֶ ְרו ָתָ ּה ׁשַ אֲ ָרה הֵ ּנָה זִּמָ ה הִ וא:
)יח( ו ְאִ ּׁשָ ה אֶ ל אֲ ח ֹתָ ּה ֹלא תִ ּקָ ח ִלצְר ֹר ְלגַּלֹות עֶ ְרו ָתָ ּה עָ לֶיהָ ּבְחַ ּיֶיהָ :
)יט( ו ְאֶ ל אִ ּׁשָ ה ְּבנִּדַ ת טֻ מְ ָאתָ ּה ֹלא תִ קְ ַרב ְלגַּלֹות עֶ ְרו ָתָ ּה:
)כ( ו ְאֶ ל אֵ ׁשֶ ת עֲ מִ יתְ ָך ֹלא תִ ּתֵ ן ׁשְ ָכבְּתְ ָך ְלז ַָרע לְטָ מְ ָאה בָּה:
)כא( ּומִ ּז ְַרעֲ ָך ֹלא תִ ּתֵ ן לְהַ עֲ בִיר לַּמֹלְֶך ו ְֹלא תְ חַ ּלֵל אֶ ת ׁשֵ ם אֱ ֹלהֶ יָך אֲ נִי י ְקֹו ָק:
)כב( וְאֶ ת ָזכָר ֹלא תִ ׁשְ ּכַב מִ ׁשְ ְּכ ֵבי אִ ּׁשָ ה ּתֹועֵ בָה הִ וא:
)כג( ּו ְבכָל ּבְהֵ מָ ה ֹלא תִ ּתֵ ן ׁשְ ָכבְּתְ ָך לְ טָ מְ ָאה בָּה וְאִ ּׁשָ ה ֹלא תַ עֲ מ ֹד לִ פְ נֵי בְהֵ מָ ה לְ ִרבְעָ ּה ּתֶ בֶל הּוא:
)כד( ַאל ּתִ ּטַ ּמְ אּו ְּבכָל אֵ ּלֶה ּכִי ְבכָל אֵ ּלֶה נִטְ מְ אּו הַ ּגֹוי ִם אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי מְ ׁשַ ּלֵחַ מִ ְּפנֵיכֶם:
ָארץ אֶ ת י ֹׁשְ בֶיהָ :
ָארץ ו ָאֶ פְק ֹד עֲ ֹונָּה עָ לֶיהָ ו ַּתָ קִ א הָ ֶ
)כה( ו ַּתִ טְ מָ א הָ ֶ
)כו( ּוׁשְ מַ ְרּתֶ ם אַ ּתֶ ם אֶ ת חֻ ּק ֹתַ י ו ְאֶ ת מִ ׁשְ ּפָ טַ י ו ְֹלא תַ עֲ ׂשּו מִ ּכ ֹל הַ ּתֹועֵ ב ֹת הָ אֵ ּלֶה הָ אֶ ז ְָרח ו ְהַ ּגֵר הַ ּגָר ּבְתֹו ְככֶם:
ָארץ:
ָארץ אֲ ׁשֶ ר ִל ְפנֵיכֶם ו ַּתִ טְ מָ א הָ ֶ
)כז( ּכִי אֶ ת ּכָל הַ ּתֹועֵ ב ֹת הָ אֵ ל עָ ׂשּו ַאנְׁשֵ י הָ ֶ
ָארץ אֶ תְ כֶם ּבְטַ ּמַ אֲ כֶם א ֹתָ ּה ּכַאֲ ׁשֶ ר קָ ָאה אֶ ת הַ ּגֹוי אֲ ׁשֶ ר ִל ְפנֵיכֶם:
)כח( ו ְֹלא תָ קִ יא הָ ֶ
)כט( ּכִי ּכָל אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ׂשֶ ה מִ ּכ ֹל הַ ּתֹועֵ בֹות הָ אֵ ּלֶה וְנִכ ְְרתּו הַ ּנְפָ ׁשֹות הָ ע ֹׂש ֹת מִ ּקֶ ֶרב עַ ּמָ ם:
)ל( ּוׁשְ מַ ְרּתֶ ם אֶ ת מִ ׁשְ מַ ְרּתִ י ְל ִבלְּתִ י עֲ ׂשֹות מֵ חֻ ּקֹות הַ ּתֹועֵ ב ֹת אֲ ׁשֶ ר נַעֲ ׂשּו ִל ְפנֵיכֶם ו ְֹלא תִ ּטַ ּמְ אּו ּבָהֶ ם אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם:
ויקרא פרק כ
)א( וַי ְדַ ּבֵר י ְקֹו ָק אֶ ל מ ֹׁשֶ ה ּלֵאמ ֹר:
ָארץ י ְִרּגְמֻ הּו בָָאבֶן:
)ב( ו ְאֶ ל ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּת ֹאמַ ר אִ יׁש אִ יׁש מִ ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּומִ ן הַ ּגֵר הַ ּגָר ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל אֲ ׁשֶ ר י ִּתֵ ן מִ ּז ְַרעֹו לַּמֹלְֶך מֹות יּומָ ת עַ ם הָ ֶ
)ג( ו ַאֲ נִי אֶ ּתֵ ן אֶ ת ּפָ נַי ּבָאִ יׁש הַ הּוא ו ְהִ כ ְַרּתִ י א ֹתֹו מִ ּקֶ ֶרב עַ ּמֹו ּכִי מִ ּז ְַרעֹו נָתַ ן לַּמֹלְֶך לְמַ עַ ן טַ ּמֵ א אֶ ת מִ קְ ּדָ ׁשִ י ּולְחַ ּלֵל אֶ ת ׁשֵ ם קָ דְ ׁשִ י:
ָארץ אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם מִ ן הָ אִ יׁש הַ הּוא ּבְתִ ּתֹו מִ ּז ְַרעֹו לַּמֹלְֶך ְל ִבלְּתִ י הָ מִ ית א ֹתֹו:
)ד( ו ְאִ ם הַ עְ לֵם י ַעְ לִימּו עַ ם הָ ֶ
)ה( ו ְׂשַ מְ ּתִ י אֲ נִי אֶ ת ּפָ נַי ּבָאִ יׁש הַ הּוא ּובְמִ ׁשְ ּפַ חְ ּתֹו ו ְהִ כ ְַרּתִ י א ֹתֹו ו ְאֵ ת ּכָל הַ ּזֹנִים ַאחֲ ָריו ִלזְנֹות ַאחֲ ֵרי הַ ּמֹלְֶך מִ ּקֶ ֶרב עַ ּמָ ם:
)ו( ו ְהַ ּנֶפֶ ׁש אֲ ׁשֶ ר ּתִ ְפנֶה אֶ ל הָ א ֹב ֹת ו ְאֶ ל הַ ּיִּדְ עֹנִים ִלזְנ ֹת ַאחֲ ֵריהֶ ם וְנָתַ ּתִ י אֶ ת ּפָ נַי ַּבּנֶפֶ ׁש הַ הִ וא ו ְהִ כ ְַרּתִ י א ֹתֹו מִ ּקֶ ֶרב עַ ּמֹו:
)ז( ו ְהִ תְ קַ ּדִ ׁשְ ּתֶ ם ו ִהְ י ִיתֶ ם קְ ד ֹׁשִ ים ּכִי אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם:
)ח( ּוׁשְ מַ ְרּתֶ ם אֶ ת חֻ ּק ֹתַ י ו ַעֲ ׂשִ יתֶ ם א ֹתָ ם אֲ נִי י ְקֹו ָק מְ קַ ּדִ ׁשְ כֶם:
)ט( ּכִי אִ יׁש אִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ְקַ ּלֵל אֶ ת ָאבִיו ו ְאֶ ת אִ ּמֹו מֹות יּומָ ת ָאבִיו ו ְאִ ּמֹו קִ ּלֵל ּדָ מָ יו ּבֹו:
)י( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר יִנְַאף אֶ ת אֵ ׁשֶ ת אִ יׁש אֲ ׁשֶ ר יִנְַאף אֶ ת אֵ ׁשֶ ת ֵרעֵ הּו מֹות יּומַ ת הַ ּנ ֹאֵ ף ו ְהַ ּנ ָֹאפֶ ת:
)יא( וְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ּכַב אֶ ת אֵ ׁשֶ ת ָא ִביו עֶ ְרוַת ָא ִביו ּגִּלָ ה מֹות יּומְ תּו ׁשְ נֵיהֶ ם ְּדמֵ יהֶ ם ּבָם:
)יב( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ּכַב אֶ ת ַּכּלָתֹו מֹות יּומְ תּו ׁשְ נֵיהֶ ם ּתֶ בֶל עָ ׂשּו ּדְ מֵ יהֶ ם ּבָם:
)יג( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ּכַב אֶ ת ָזכָר מִ ׁשְ ְּכבֵי אִ ּׁשָ ה ּתֹועֵ בָה עָ ׂשּו ׁשְ נֵיהֶ ם מֹות יּומָ תּו ּדְ מֵ יהֶ ם ּבָם:
)יד( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִּקַ ח אֶ ת אִ ּׁשָ ה ו ְאֶ ת אִ ּמָ ּה זִּמָ ה הִ וא ּבָאֵ ׁש י ִׂשְ ְרפּו א ֹתֹו ו ְאֶ תְ הֶ ן ו ְֹלא תִ הְ י ֶה זִּמָ ה ּבְתֹו ְככֶם:
)טו( וְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִּתֵ ן ׁשְ ָכבְּתֹו ִּבבְהֵ מָ ה מֹות יּומָ ת וְאֶ ת הַ ּבְהֵ מָ ה ּתַ הֲ ר ֹגּו:
)טז( וְאִ ּׁשָ ה אֲ ׁשֶ ר ּתִ קְ ַרב אֶ ל ּכָל ּבְהֵ מָ ה לְ ִרבְעָ ה א ֹתָ ּה וְהָ ַרגְּתָ אֶ ת הָ אִ ּׁשָ ה וְאֶ ת הַ ּבְהֵ מָ ה מֹות יּומָ תּו ְּדמֵ יהֶ ם ּבָם:
)יז( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִּקַ ח אֶ ת אֲ ח ֹתֹו ּבַת ָאבִיו אֹו בַת אִ ּמֹו ו ְָרָאה אֶ ת עֶ ְרו ָתָ ּה ו ְהִ יא תִ ְראֶ ה אֶ ת עֶ ְרו ָתֹו חֶ סֶ ד הּוא וְנִכ ְְרתּו לְעֵ ינֵי ְּבנֵי עַ ּמָ ם עֶ ְרו ַת אֲ ח ֹתֹו ִּגּלָה עֲ ֹונֹו י ִּׂשָ א:
)יח( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ּכַב אֶ ת אִ ּׁשָ ה ּדָ ו ָה ו ְ ִגּלָה אֶ ת עֶ ְרו ָתָ ּה אֶ ת מְ ק ָֹרּה הֶ עֱ ָרה ו ְהִ יא ִּגּלְתָ ה אֶ ת מְ קֹור ּדָ מֶ יהָ וְנִכ ְְרתּו ׁשְ נֵיהֶ ם מִ ּקֶ ֶרב עַ ּמָ ם:
)יט( ו ְעֶ ְרו ַת אֲ חֹות אִ ּמְ ָך ו ַאֲ חֹות ָאבִיָך ֹלא תְ ַגּלֵה ּכִי אֶ ת ׁשְ אֵ רֹו הֶ עֱ ָרה עֲ ֹונָם י ִּׂשָ אּו:
)כ( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִׁשְ ּכַב אֶ ת ּד ֹדָ תֹו עֶ ְרו ַת ּד ֹדֹו ִּגּלָה חֶ טְ ָאם י ִּׂשָ אּו עֲ ִר ִ
ירים י ָמֻ תּו:
)כא( ו ְאִ יׁש אֲ ׁשֶ ר י ִּקַ ח אֶ ת אֵ ׁשֶ ת ָאחִ יו נִּדָ ה הִ וא עֶ ְרו ַת ָאחִ יו ִּגּלָה עֲ ִר ִ
ירים י ִהְ יּו:
ָארץ אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי מֵ בִיא אֶ תְ כֶם ׁשָ ּמָ ה לָׁשֶ בֶת ּבָּה:
)כב( ּוׁשְ מַ ְרּתֶ ם אֶ ת ּכָל חֻ ּק ֹתַ י ו ְאֶ ת ּכָל מִ ׁשְ ּפָ טַ י ו ַעֲ ׂשִ יתֶ ם א ֹתָ ם ו ְֹלא תָ קִ יא אֶ תְ כֶם הָ ֶ
)כג( ו ְֹלא תֵ לְכּו ּבְחֻ ּק ֹת הַ ּגֹוי אֲ ׁשֶ ר אֲ נִי מְ ׁשַ ּלֵחַ מִ ְּפנֵיכֶם ּכִי אֶ ת ּכָל אֵ ּלֶה עָ ׂשּו ו ָָאקֻ ץ ּבָם:
)כד( ו ָא ֹמַ ר ָלכֶם אַ ּתֶ ם ּתִ ְ
ירׁשּו אֶ ת ַאדְ מָ תָ ם ו ַאֲ נִי אֶ ּתְ נֶּנָה ָלכֶם ל ֶָרׁשֶ ת א ֹתָ ּה אֶ ֶרץ ָזבַת חָ לָב ּודְ בָׁש אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ ׁשֶ ר הִ בְּדַ לְּתִ י אֶ תְ כֶם מִ ן הָ עַ ּמִ ים:
)כה( ו ְהִ בְּדַ לְּתֶ ם ּבֵין הַ ּבְהֵ מָ ה הַ ּטְ ה ָֹרה לַּטְ מֵ ָאה ּובֵין הָ עֹוף הַ ּטָ מֵ א לַּטָ ה ֹר ו ְֹלא תְ ׁשַ ּקְ צּו אֶ ת נַפְׁש ֹתֵ יכֶם ַּבּבְהֵ מָ ה ּובָעֹוף ּובְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר ּתִ ְרמ ֹׂש הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ׁשֶ ר הִ בְּדַ לְּתִ י ָלכֶם לְטַ ּמֵ א:
)כו( ו ִהְ י ִיתֶ ם לִי קְ ד ֹׁשִ ים ּכִי קָ דֹוׁש אֲ נִי י ְקֹו ָק ו ַָאבְּדִ ל אֶ תְ כֶם מִ ן הָ עַ ּמִ ים לִהְ יֹות לִי:
)כז( ו ְאִ יׁש אֹו אִ ּׁשָ ה ּכִי י ִהְ י ֶה בָהֶ ם אֹוב אֹו י ִּדְ עֹנִי מֹות יּומָ תּו ּבָאֶ בֶן י ְִרּגְמּו א ֹתָ ם ּדְ מֵ יהֶ ם ּבָם:
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