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 ד"בס
 הומוסקסואליות

 נבון. מ

 

יׁש יג: כויקרא א  ר, ו  ׁש  תא  ב א  ּכ  ׁש  ה- י  ּׁש  י א  ב  ּכ  ׁש  ר מ  ׂשּו--ז כ  ה ע  ב  ם, ּתֹוע  נ יה  תּומֹות; ׁש  ם,  יּומ  ם ּב  יה  מ     .ּד 
 

ת כב: יחויקרא א  ר-ו  ב--ז כ  ּכ  ׁש  ה, ל א ת  ּׁש  י א  ב  ּכ  ׁש  ה  :מ  ב  וא, ּתֹוע     .ה 
 

 ועל אלו הן הנסקלין הבא על האם ועל אשת האב ועל הכלה ועל הזכור  )א,נג(  ד: סנהדרין זמשנה
 …הבהמה והאשה המביאה את הבהמה

 

ל כד: בבראשית ן-ע  יׁש-י ע ז ב, ּכ  ת, א  יו-א  ת, ָאב  א  ּמֹו-ו  ּתֹו; א  ׁש  א  ק ּב  ב  ד  יּו , ו  ה  רו  ׂש  ב  דל  ח     . א 
 

 חבירו באשתבאשתו ולא ) בראשית ב( ולא בזכר ודבק) בראשית ב (-ע אומר "ר א, נחדףסנהדרין 
 )בראשית ב(

 
דתיות לא הסתירו אתמול את - נציגי המפלגות החרדיותnov.2002.5)(עיתון הארץ 

אמר , ס יאיר פרץ"ר סיעת ש"יו. כ הומוסקסואלי לכנסת"מורת רוחם מהצטרפותו של ח
 ."המעמד הזה אינו מכבוד לכנסת והוא מעורר בי שאט נפש"כי 
 

, קשה לי להבין מדוע אתם..."... במהלך נאומו אמר אבןnov.2002.5)(יתון הארץ ע
 ..."בחרתם בנו כאויבים, הנושאים על נס את תורת ישראל הדוגלת באהבת הרע

 

  יסודי התורה פרק ההלכות
 .... בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזהכל  א
 אבל  .דמיםושפיכות , וגילוי עריות, דה זרהחוץ מעבו--בשאר מצוות,  דברים אמוריםבמה  ב

  .יעבורייהרג ואל , אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תיהרג, שלוש עבירות אלו
 

ישונו בימים , כ עוזי אבן" בעקבות השבעתו אתמול של חnov.2002.5)(עיתון מעריב 
 .זוגו יוכל לקבל את הזכויות המגיעות לו-הקרובים תקנון הכנסת על מנת שבן

 

רב הונה בשם רבי אמר דור המבול לא נימוחו מן העולם עד שכתבו גמומיסות לזכר מדרש 
 .ולבהמה

 

ולכן יצום לבל , לפי שהשם ברוך הוא חפץ בישוב עולמו אשר ברא, משורש המצווהספר החינוך 
, שאין בדבר תועלת פרי ולא מצווה עונה, כי הוא באמת השחתה, ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים

והאיש שנברא לעבוד בוראו .  אותו טינוף נמאס ומכער הוא מאוד בעיני כל בעל שכלן שענימלבד
 .לא ראוי להתנוול במעשים מכוערים כאלו

 
Plato’s Symposium: 

“I, for my part, am at a loss to say what a greater blessing a man can have at 
earliest youth than an honorable lover.... If we can somehow contrive to have a 
city or an army composed of lovers and their favorites, they could not be 
better citizens of their country.... No man is such a craven that love's own 
influence can not inspire him with valor that makes him equal to the bravest 
born". 

 
Greek poet Palladas: 

“Marriage brings a man only two happy days. The day he takes his bride to 
bed and the day he lays her in her grave.” 

 
Greek Poet Propertius: 

“May my enemies fall in love with women and my friends with boys.” 
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Sexual promiscuity and negative attitudes toward women had a very detrimental 
effect on society: Not only did they not contribute toward the creation of stable 
families, but they also seriously affected the size of the population. Both Greece and 
Rome passed laws requiring a man to marry and have a certain minimum number of 
children in order to bequeath his property. Without a law, men would not get married. 
They would be too busy having fun with prostitutes and boys.  However, these laws 
ultimately failed. Rome built an empire based on peasant Roman soldiers fighting and 
dying for their country. It was one of the greatest military machines in human history. 
But Rome collapsed in the 5th century CE. Why? It could no longer defend itself. The 
very low birth rate meant a scarcity of Romans for the Army! (www.aish.com) 
 
Dr. N. S. Lehrman: 

Promiscuity, described as “sexual freedom” and a core value of today’s 
homosexuality, is the very opposite of Jewish fidelity. In 1948, homosexual 
promiscuity was described as relatively rare in this country [USA].  The gay 
liberation movement of the 1970’s totally reversed this situation.  By the 
1980’s, many gay men were having sexual relations with several, sometimes 
anonymous, partners each week, especially in major cities.  This 
transformation of gay life is mirrored in the medical records of venereal 
disease.  The rate of syphilis between 1967 and 1979, due in very large part to 
increased homosexual activity.  Cases of gonorrhea increased from 259,000 in 
1960 to 600,000 in 1970, to over 1 million in 1980. (Dr. N. S. Lehrman, 
Homosexuality: A Political Mask for Promiscuity: A Psychiatrist Reviews the 
Data, Tradition 34:1, p.46). 

 
“To the many homosexuals who had been discriminated against for the way they had 
sex, liberation means having as much sex as possible as publicly as possible.”  (New 
York Times, in Tradition, p.46). 
 
Dr. N. S. Lehrman: 

Liberal Jews’ acceptance of homosexuality rests on the notion of inborn, 
irreversible “homosexual orientation”, as distinguished from homosexual 
choice and habit.  As we have seen, that notion is made of whole cloth.  
People including homosexuals, smokers and drug addicts, can change their 
habits, but only if they want to, and doing so may not be easy.  Maimonides 
was correct about our choosing all the time between good and evil. 

 
  רבא אין אונס לערוה לפי שאין קישוי אלא לדעתוהאמרב , נגדף יבמות

 
 

  איסורי ביאה פרק כאהלכותם "רמב

כמעשה ארץ " שנאמר  :וממעשה מצריים הוא שהוזהרנו עליו, אסור-- המסוללות זו בזונשים  ח
אישה ו, איש נושא איש--מה היו עושים, חכמיםואמרו ; )ג:יח ויקרא ("לא תעשו.  . .מצריים 

 .אנשיםואישה נישאת לשני , נושאה אישה
;  ביאה כללשםוהרי אין , שאין לו לאו מיוחד--אין מלקין עליו,  על פי שמעשה זה אסוראף  ט

 וראוי  . זנותכאןשאין --ולא תיאסר אישה על בעלה בזה, לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות
ולמנוע הנשים ,  זהבדברלהקפיד על אשתו  ויש לאיש  .הואיל ועשו איסור, להכותן מכת מרדות

 .הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא אליהן
 


