Homosexuality
I. Biblical Sources
1. Leviticus 18:22
:תּוֹע ָבה ִהוא
ֵ ָכר לֹא ִת ְשׁ ַכּב ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה
ָ וְ ֶאת ז
Do not lie with a male as one lies with a woman; it is an abhorrence.
2. Leviticus 20:13
:יהם ָבּם
ֶ יוּמתוּ ְדּ ֵמ
ָ ֵיהם מוֹת
ֶ תּוֹע ָבה ָעשׂוּ ְשׁנ
ֵ ָכר ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִא ָשּׁה
ָ וְ ִאישׁ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב ֶאת ז
If a man lies with a male as one lies with a woman, the two of them have done an abhorrent
thing; they shall be put to death—their bloodguilt is upon them.
3. Deuteronomy 23:18
:לֹא ִת ְהיֶה ְק ֵד ָשׁה ִמ ְבּנוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ לֹא יִ ְהיֶה ָק ֵדשׁ ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
No Israelite woman shall be a cult prostitute, nor shall any Israelite man be a cult prostitute.
4. Genesis 9:22
:אָביו ַו ַיּגֵּד ִל ְשׁנֵי ֶא ָחיו ַבּחוּץ
ִ ַען ֵאת ֶע ְרוַת
ַ ַרא ָחם ֲא ִבי ְכנ
ְ ַויּ
Ham, the father of Canaan, saw his father’s nakedness and told his two brothers outside.
Rashi
: יש אומרים סרסו ויש אומרים רבעו- וירא את ערות אביו
Some say he castrated him, some say he had sex with him.
5. Genesis 19:1-10 and Judges 19:22
What is the sin of the Sodomites?
II. Definitions
1. Babylonian Talmud, Sanhedrin 54a-b
 לפי: אם אדם חטא בהמה מה חטאה? אלא. בסקילה-  והאשה המביאה את הבהמה, הבא על הזכור ועל הבהמה.משנה
 זו היא: ויאמרו, שלא תהא בהמה עוברת בשוק: דבר אחר. לפיכך אמר הכתוב תסקל,שבאה לאדם תקלה על ידה
.שנסקל פלוני על ידה
-  משכבי אשה, בין גדול בין קטן-  אשר ישכב את זכר, פרט לקטן-  )ויקרא כ'( איש: זכר מנא לן? דתנו רבנן.גמרא
 אתה. בסקילה-  מות יומתו. הרי זה בא ללמד ונמצא למד: אמר רבי ישמעאל.מגיד לך הכתוב ששני משכבות באשה
, או אינו אלא באחת מכל מיתות האמורות בתורה? נאמר כאן דמיהם בם ונאמר באוב וידעוני דמיהם בם,אומר בסקילה
... אף כאן בסקילה- מה להלן בסקילה
 לא עשו: מאי לא עשו בו קטן כגדול? אמר רב. בהמה עשו בה קטנה כגדולה, זכור לא עשו בו קטן כגדול:תנו רבנן
 במאי. לא עשו ביאת פחות מבן שלש שנים כבן שלש שנים: ושמואל אמר.ביאת פחות מבן תשע שנים כבן תשע שנים
 משכבי אשה: ושמואל סבר. ליתיה בנשכב-  וכל דליתיה בשוכב, כל דאיתיה בשוכב איתיה בנשכב:קמיפלגי? רב סבר
.כתיב
MISHNAH. He who commits sodomy with a male or a beast, and a woman that commits
bestiality are stoned. If the man has sinned, wherein has the animal offended? But because man
was enticed to sin thereby, scripture ordered that it should be stoned. Another reason is that the
animal should not pass through the streets, while people say, this is the animal on account of
which so and so was stoned.
GEMARA. From where do I know that pederasty is punished by stoning? — Our Rabbis taught :
[If a man lies also with mankind, as the lyings of a woman, both of them have committed on
abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them,] A man —
excludes a minor; [that] lies also with mankind — denotes whether an adult or a minor; as the
lyings of a woman — this teaches that there are two modes of intimacy, both of which are
punished when committed incestuously. R. Ishmael said: This verse comes to throw light [upon

pederasty] but receives illumination itself. They shall surely be put to death: by stoning. You say,
by stoning: but perhaps some other death decreed in the Torah is meant? — Their blood shall be
upon them is stated here, and also in the case of one who has a familiar spirit or is a wizard: just
as there the reference is to stoning, so it is here too...
Our Rabbis taught: In the case of a male child, a young one is not regarded as on a par with an
old one; but a young beast is treated as an old one. What is meant by this? — Rab said: Pederasty
with a child below nine years of age is not deemed as pederasty with a child above that. Samuel
said: Pederasty with a child below three years is not treated as with a child above that. What is
the basis of their dispute? — Rab maintains that only he who is able to engage in sexual
intercourse, may, as the passive subject of pederasty throw guilt [upon the active offender];
whilst he who is unable to engage in sexual intercourse cannot be a passive subject of pederasty
[in that respect]. But Samuel maintains: Scripture writes, [And you shall not lie with mankind] as
with the lyings of a woman.
 רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק א.2
, והמכניס כל האבר הוא הנקרא גומר, המכניס ראש העטרה בלבד הוא הנקרא מערה מלשון את מקורה הערה- הלכה י
ובכל הביאות האסורות אחד המערה ואחד הגומר ואע"פ שלא הוציא שכבת זרע ואף ע"פ שפירש ולא גמר כיון שהכניס
 )ואחד הבא על הערוה כדרכה ואחד הבא,ראש העטרה נתחייבו שניהם מיתת ב"ד או כרת או מלקות או מכת מרדות
עליה שלא כדרכה( משיערה בה יתחייבו שניהן מיתה או כרת או מלקות או מכת מרדות בין שהיו שוכבין בין שהיו
.עומדים על הכנסת העטרה הוא החיוב
 הבא על הזכר או הביא זכר עליו כיון שהערה אם היו שניהם גדולים נסקלים שנאמר ואת זכר לא תשכב בין- הלכה יד
, ואם היה קטן בן ט' שנים ויום אחד ומעלה זה שבא עליו או הביאו על עצמו נסקל והקטן פטור,שהיה בועל או נבעל
ואם היה הזכר בן ט' או פחות שניהן פטורין וראוי לבית דין להכות הגדול מכת מרדות לפי ששכב עם זכר ואע"פ שהוא
.'פחות מבן ט
III. Reasons
3. Sefer haHinukh, Mitzvah 209
 כי, ולכן ציוה לבל ישחיתו זרעם במשכבי הזכרים. לפי שהשם ברוך הוא חפץ ביישוב עולמו אשר ברא,משרשי המצוה
 מלבד שענין אותו טינוף נמאס ומכוער הוא מאד בעיני כל,הוא באמת השחתה שאין בדבר תועלת פרי ולא מצות עונה
 ומזה השורש אמרו זכרונם לברכה. והאיש שנברא לעבוד בוראו לא ראוי להתנוול במעשים מכוערים כאלו,בעל שכל
. וכן שלא ישא אדם זקנה ועקרה שאינה ראויה לילד,]שם ע"ו ע"ב[ שאסור להשיא אשה לקטן דכעין זנות הוא
The reasons for this commandment are that God wants the world which he created to be
populated. Therefore, He commanded no to waste seed with homosexual intercourse for that is
wasting for which there is no benefit of fruit and no Mitzvah of periods. Besides, this is very
disgusting and ugly in the eyes of any intelligent person and it is not fitting for the person who
was created to worship his Creator to disgrace himself with ugly acts such as this. For the same
reason, our Rabbis have said that one may not marry a women with a minor boy for this is like
promiscuity and also one should not marry an old or barren woman who can not give birth.
IV. For Non-Jews
4. BT, Sanhedrin 58a
 ולא-  )בראשית ב'( באשתו, ולא בזכר-  )בראשית ב'( ודבק. אמו ממש-  אמו, אשת אביו-  אביו:רבי עקיבא אומר
. יצאו בהמה וחיה שאין נעשין בשר אחד, מי שנעשים בשר אחד-  )בראשית ב'( והיו לבשר אחד,באשת חבירו
R. Akiba said: His father means ‘his father's wife’; his mother is literally meant. And he shall
cleave, but not to a male; to his wife, but not to his neighbor’s wife; and they shall be as one
flesh, applying to those that can become one flesh, thus excluding cattle and beasts, which cannot
become one flesh with man.

 .5רמב"ם הלכות מלכים פרק ט
הלכה ה  -שש עריות אסורות על בני נח :האם ,ואשת האב ,ואשת איש ,ואחותו מאמו ,וזכור ,ובהמה ,שנאמר על כן
יעזוב איש את אביו זו אשת אביו ,ואת אמו כמשמעה ,ודבק באשתו ולא באשת חבירו ,באשתו ולא בזכור ,והיו לבשר
אחד להוציא בהמה חיה ועוף שאין הוא והם בשר אחד ,ונאמר אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה.
הלכה ו  -בן נח חייב על מפותת אביו ואנוסת אביו הרי היא אמו מכל מקום ,וחייב על אשת אביו אפילו לאחר מיתת
אביו ,וחייב על הזכור בין קטן בין גדול ועל הבהמה בין קטנה בין גדולה ,והוא נהרג לבדו ,ואין הורגין את הבהמה,
שלא נצטוו בהריגת בהמה אלא ישראל.
IV. For Women
 .6תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עו עמוד א
אמר רבא :לית הלכתא לא כברא ולא כאבא .ברא ,הא דאמרן .אבא ,דא"ר הונא :נשים המסוללות זו בזו  -פסולות
לכהונה; ואפילו לרבי אלעזר ,דאמר :פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות עשאה זונה ,ה"מ איש ,אבל אשה -
פריצותא בעלמא.
Said Raba: The law is in agreement neither with the view of the son nor with that of the father.
As to the son, there is the statement just mentioned. As to the father? — Since R. Huna said:
Women who practice lewdness with one another are disqualified from marrying a priest. And
even according to R. Eleazar, who stated that an unmarried man who cohabited with an
unmarried woman with no matrimonial intention renders her thereby a harlot, this
disqualification ensues only it, the case of a man; but when it is that of a woman the action is
regarded as mere obscenity.
 .9רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא
הלכה ח  -נשים המסוללות זו בזו אסור וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר כמעשה ארץ מצרים לא תעשו,
אמרו חכמים מה היו עושים איש נושא איש ואשה נושא אשה ,ואשה נשאת לשני אנשים ,אע"פ שמעשה זה אסור אין
מלקין עליו ,שאין לו לאו מיוחד והרי אין שם ביאה כלל ,לפיכך אין נאסרות לכהונה משום זנות ולא תיאסר אשה על
בעלה בזה שאין כאן זנות ,וראוי להכותן מכת מרדות הואיל ועשו איסור ,ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה ומונע
הנשים הידועות בכך מלהכנס לה ומלצאת היא אליהן.

