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  ויקרא פרק יח 
  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: (ב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  ָּמה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו:ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁש  (ג)
  ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: (ד)
  ס ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ְיקָֹוק: (ה)
  סִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיקָֹוק:  (ו)
  סֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִביָך ִהוא:  (ח) סה ִאְּמָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה: ֶעְרַות ָאִביָך ְוֶעְרַות ִאְּמָך לֹא ְתַגּלֵ  (ז)
  בין מן האב בין מן האם סמֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן: ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאֶּמָך  (ט)
  סָך לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְתָך ֵהָּנה: ֶעְרַות ַּבת ִּבְנָך אֹו ַבת ִּבְּת  (י)

  סֶעְרַות ַּבת ֵאֶׁשת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:  (יא)
  ?בין מן האב בין מן האם סְׁשֵאר ָאִביָך ִהוא:  ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה (יב)
  סֵאר ִאְּמָך ִהוא: ֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמָך לֹא ְתַגֵּלה ִּכי ְׁש  (יג)
  סֶעְרַות ֲאִחי ָאִביָך לֹא ְתַגֵּלה ֶאל ִאְׁשּתֹו לֹא ִתְקָרב ּדָֹדְתָך ִהוא:  (יד)
  סֶעְרַות ַּכָּלְתָך לֹא ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת ִּבְנָך ִהוא לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:  (טו)
  היתר לאשת אחיו מן האם לאחר מיתת בעלהאין  ס: ִהוא ֶעְרַות ָאִחיךָ לֹא ְתַגֵּלה  ֵאֶׁשת ָאִחיךָ ֶעְרַות  (טז)

  מן האם    מן האב      
  ָּמה ִהוא:ֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה לֹא ְתַגֵּלה ֶאת ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה לֹא ִתַּקח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה ֵהָּנה זִ  ז)(י

  ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאחָֹתּה לֹא ִתָּקח ִלְצרֹר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ְּבַחֶּייָה: (יח)
  )לחלק( לרבי יצחק לחייב על כל אשה ואשה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה: ת ֻטְמָאָתּהְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנּדַ  (יט)
  פרט למשמש מתה \פרט למשמש מת  :שכבת זרע באשת איש ְלָטְמָאה ָבּה: ְלָזַרעְוֶאל ֵאֶׁשת ֲעִמיְתָך לֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך  (כ)

  ּוִמַּזְרֲעָך לֹא ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך ְולֹא ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיקָֹוק: (כא)
  הערה בזכור ּתֹוֵעָבה ִהוא: ְּכֵבי ִאָּׁשהִמְׁש ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתְׁשַּכב  (כב)
  מהערה אצל אחות אביו ואמונלמד  ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא: ְבֵהָמהלֹא ִתֵּתן ְׁשָכְבְּתָך ְלָטְמָאה ָבּה ְוִאָּׁשה לֹא ַתֲעמֹד ִלְפֵני  ְּבֵהָמהּוְבָכל  (כג)
  ְּפֵניֶכם:ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמ  (כד)
  ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה: (כה)
  ֹוְכֶכם:ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבת (כו)
  ֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ:ִּכי ֶאת ָּכל ַהּת (כז)
  ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם: (כח)
  הוקשו כל העריות :ׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמםִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְוִנְכְרתּו ַהְּנפָ  (כט)

  פֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעבֹת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ָּבֶהם  (ל)
  

  ויקרא פרק כ 
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות יּוַמת ַהּנֵֹאף ְוַהּנָֹאֶפת: (י)

  ֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות יּוְמתּו ְׁשֵני (יא)
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ַּכָּלתֹו מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ֶּתֶבל ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבם: (יב)
  הוקש ביאה שלא כדרכה לביאה כדרכה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם: ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשהְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר  (יג)
  ַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה ִזָּמה ִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבתֹוְכֶכם:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר יִ  (יד)
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ַּתֲהרֹגּו: (טו)
  ְבָעה אָֹתּה ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם:ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל ָּכל ְּבֵהָמה ְלִר  (טז)
ת ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם ֶעְרוַ  ְוִנְכְרתּוְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו (יז)

  לדונו בכרת ולא במלקות :רבי יצחק )לחלק(שאם עשאן כולן בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת  :רבי יוחנן ֲאחֹתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא:

  ְוִהוא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב ַעָּמם: ֶהֱעָרהֶאת ְמקָֹרּה ְוִגָּלה ֶאת ֶעְרָוָתּה  ִאָּׁשה ָּדָוהְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת  (יח)
  מן התורה העראה      

  ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו: ֶהֱעָרהִּכי ֶאת ְׁשֵארֹו  ְתַגֵּלה לֹאֲאחֹות ִאְּמָך ַוֲאחֹות ָאִביָך ְוֶעְרַות  (יט)
  תנהו לענין הערה בבהמה       בין מן האב בין מן האם   

  :ֲעִריִרים ָיֻמתּוֶחְטָאם ִיָּׂשאּו  ֶעְרַות ּדֹדֹו ִּגָּלה ּדָֹדתֹוְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת  (כ)
  נים אחרי החטא ימותוב   מן האב ולא מן האם       

  ימותו לפני החטאמבנים  :ֲעִריִרים ִיְהיּו ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה ִנָּדה ִהואֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת  (כא)
  ש לה בנים לאחר מיתת בעלהכרת בי \כרת בחיי בעלה  :רב הונא         

  ֶכם ָׁשָּמה ָלֶׁשֶבת ָּבּה:ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ֻחּקַֹתי ְוֶאת ָּכל ִמְׁשָּפַטי ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְת  (כב)
  ם ִּכי ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ָעׂשּו ָוָאֻקץ ָּבם:ְולֹא ֵתְלכּו ְּבֻחּקֹת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניכֶ  (כג)
ם ָוק ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ֶאְתכֶ ָואַֹמר ָלֶכם ַאֶּתם ִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְּתֶנָּנה ָלֶכם ָלֶרֶׁשת אָֹתּה ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֲאִני ְיקֹ (כד)

עֹוף ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ין ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר ְולֹא ְתַׁשְּקצּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ַּבְּבֵהָמה ּובָ ְוִהְבַּדְלֶּתם ּבֵ  (כה) ִמן ָהַעִּמים:
  ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי:ִוְהִייֶתם ִלי ְקדִֹׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיקָֹוק  (כו) ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִהְבַּדְלִּתי ָלֶכם ְלַטֵּמא:

  פְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדעִֹני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו אָֹתם ְּדֵמיֶהם ָּבם:  (כז)
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  ויקרא פרק כה 
  ּתֹוָׁשב ִעָּמְך אֹו ְלֵעֶקר ִמְׁשַּפַחת ֵּגר:ְוִכי ַתִּׂשיג ַיד ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך ּוָמְך ָאִחיָך ִעּמֹו ְוִנְמַּכר ְלֵגר  (מז)
  ַאֲחֵרי ִנְמַּכר ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ֶאָחד ֵמֶאָחיו ִיְגָאֶלּנּו: (מח)
  מן האב ולא מן האם אֹו ִהִּׂשיָגה ָידֹו ְוִנְגָאל: ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו ִיְגָאֶלּנּואֹו ִמְּׁשֵאר ְּבָׂשרֹו  אֹו דֹדֹו אֹו ֶבן ּדֹדֹו ִיְגָאֶלּנּו (מט)

  
  מאחותו קיחה קיחהנלמד  כהונהבלאוי  העראה דכהונהלאוי  – ויקרא פרק כא

   ׁש הּוא ֵלאלָֹהיו:ִּכי ָקדֹ לֹא ִיָּקחּוְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה  לֹא ִיָּקחּוִאָּׁשה זָֹנה ַוֲחָלָלה  (ז)
  

  )ממזר(מחייבי לאוין נלמד ביאה ביאה  )יבמה ליבם(י העראה "קנין יבום ע יבמה –דברים פרק כה 
  ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה: ְיָבָמּה ָיבֹא ָעֶליָה ְלִאיׁש ָזר  לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ַהחּוָצהן ֵאין לֹו ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּובֵ  (ה)

  
   יבי עשהחייבי לאוין וחי – דברים פרק כג

  סֶׁשת ָאִביו ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו: לֹא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת אֵ  (א)
  סלֹא ָיבֹא ְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיקָֹוק:  (ב)
  ביאה דחייבי לאוין סלֹו ִּבְקַהל ְיקָֹוק:  לֹא ָיבֹאִּבְקַהל ְיקָֹוק ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי  לֹא ָיבֹא ַמְמֵזר (ג)
  ָלֶהם ִּבְקַהל ְיקָֹוק ַעד עֹוָלם: לֹא ָיבֹאק ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ְיקֹוָ  לֹא ָיבֹא (ד)
ַנֲהַרִים  ִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאֶׁשר ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ִמְּפתֹור ֲאַרםַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמ  (ה)

  ֵהְבָך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך:ְולֹא ָאָבה ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ֶאל ִּבְלָעם ַוַּיֲהפְֹך ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְּלָך ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי אֲ  (ו) ְלַקְלֶלָּך:
  ס לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל ָיֶמיָך ְלעֹוָלם: (ז)
  ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו: ִמְצִרילֹא ְתַתֵעב ִּכי ָאִחיָך הּוא  ֲאדִֹמילֹא ְתַתֵעב  (ח)
  )ממזר( חייבי לאויןמביאה ביאה נלמד  בחייבי עשההעראה   סָלֶהם ִּבְקַהל ְיקָֹוק:  ּדֹור ְׁשִליִׁשי ָיבֹאָּבִנים ֲאֶׁשר ִיָּוְלדּו ָלֶהם  (ט)
  

  מאחותו קיחה קיחהנלמד  )אשה לבעלה(העראה בקידושי ביאה  קידושין - דברים פרק כד
  ָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו:ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת וְ  ִיַּקחִּכי  (א)

  
  א אשם אם גומר בה ביאה מכלל דחייבי לאוין בהעראהרק מבי חרופהשפחה  –ויקרא פרק יט 

ּו ִּכי ְוָהְפֵּדה לֹא ִנְפָּדָתה אֹו ֻחְפָׁשה לֹא ִנַּתן ָלּה ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה לֹא יּוְמת ִׁשְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁשְוִהוא  ִׁשְכַבת ֶזַרעְוִאיׁש ִּכי ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה  (כ)
  ק ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֵאיל ָאָׁשם:ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ַליקֹוָ  (כא) לֹא ֻחָּפָׁשה:

  פְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְּבֵאיל ָהָאָׁשם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא:  (כב)

  
  סוטה -ר פרק ה במדב

  ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל: ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹוַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש  (יב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (יא)
  בריםפרט לקינא לה דרך א ִנְטָמָאה ְוֵעד ֵאין ָּבּה ְוִהוא לֹא ִנְתָּפָׂשה:ְוֶנְעַלם ֵמֵעיֵני ִאיָׁשּה ְוִנְסְּתָרה ְוִהיא  ִׁשְכַבת ֶזַרעְוָׁשַכב ִאיׁש אָֹתּה  (יג)
  ִהיא לֹא ִנְטָמָאה:ְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקֵּנא ֶאת ִאְׁשּתֹו וְ  (יד)

  
  


