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 פרשת עריות

ֶכם שָּ  ִביא ֶאתְּ ַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵׂ ה ֶאֶרץ כְּ ַמֲעשֵׂ ּה לֹא ַתֲעשּו ּוכְּ ֶתם בָּ ַשבְּ ַרִים ֲאֶשר יְּ ה ֶאֶרץ ִמצְּ ַמֲעשֵׂ ה לֹא ַתֲעשּו כְּ מָּ

כּו לֵׂ יֶהם לֹא תֵׂ ֻחֹקתֵׂ  1.)ויקרא יח ג( :ּובְּ

 חגיגה דף יא עמוד ב 

שה. מאי טעמא? סברא הוא: ואין דורשין בסתרי עריות בשל -שה ומאי אין דורשין בעריות בשלאמר רב אשי: 

אי הכי גזל נמי!  -עריות שאני, דאמר מר: גזל ועריות נפשו מחמדתן, ומתאוה להם.   -אי הכי כל התורה נמי!  2...

   3לא נפיש יצריה. -לא בפניו עריות, בין בפניו בין  שלא בפניו נפיש יצריה. גזל, בפניו נפיש יצריה, ש -

 פרא אחרי מות פרשה ט פרק יג ס

היכם". רשב"י אומר: הוא שנאמר להלן אל"וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' 

קבלתם מלכותי, קבלו  -אני ה' שקבלתם מלכותי עליכם במצרים. אמרו לו: הין והין.  -אנכי ה' אלהיך וגו' 

אני הוא שקבלתם מלכותי  -י: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני". הוא שנאמר כאן אני ה' אלהיכם גזירות

 4קבלתם מלכותי, קבלו גזירותי "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו". -בסיני. אמרו לו: הין והין. 

 ספרא אחרי מות פרשה ט פרק יג 

שאילו לא נכתבו בדין היה לכותבן, כגון: הגזלות והעריות  אלה הדברים הכתובים בתורה  -"את משפטי תעשו" 

שאילו לא נכתבו בדין היה לכותבן. ואלו שיצר הרע משיב  עליהם ואומות  -וע"א וקללת השם ושפיכת דמים 

העולם עו"ג )עובדי גילולים( משיבין עליהם, כגון: אכילת חזיר ולבישת כלאים וחליצה יבמה וטהרת המצורע 

שיצר הרע משיב עליהן ואומות העולם עו"ג משיבין עליהן. תלמוד לומר: אני ה' חקקתי, אין את שעיר המשתלח 

   5רשאי להשיב עליהם.

                                                      
פרק יח בספר ויקרא הוא "פרשת עריות" שמלבד קריאתה על סדר פרשיות השנה, אנו קוראים בה גם במנחה ליום הכיפורים )בשחרית  1

יפורים ובמנחה את סופה, האם יש כאן כוונת מכוון? בתנ"ך קאסוטו מובא מנהג אנו קוראים את תחילת הפרשה, סדר עבודת יום הכ
בני רומי שמשלימים וקוראים ביום כיפור את הפרשה כולה. ולעצם טעמה של קריאת פרשת עריות ביום הכיפורים כבר נאמרו 

קדושים בה מפורטים גם העונשים. שני פרקים מאוחר יותר, בפרק כ בפרשת הוא טעמים רבים ואכמ"ל(. המשכה של פרשת עריות 
: "את פסוק כגון האיסורים והאזהרות שבפרשה זו מלווים בפסוקים רבים המדגישים את חשיבות העניין. מלבד הפסוק שציטטנו, גם

משפטי תעשו ... ושמרתם את חוקותי ... אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" בהקדמה לפרשה; ובסופה: "אל תטמאו בכל אלה ... ולא 
היכם" אשר מופיע מיד בפתיח )פסוק ב( ובחתימה )פסוק אלקיא הארץ אתכם ... ושמרתם את משמרתי". וכמובן הביטוי "אני ה' ת

 ל(. וגם ההפטרה שאנו קוראים משלימה ומחזקת הנושא.
או ויתנו עם כאן מסבירה הגמרא שהחשש הוא שאם יש שלושה תלמידים ויותר, אחד מהם ישא ויתן עם הרב, בעוד שהאחרים יש  2

עצמם ויבואו להורות שלא כהלכה. שים לב שרב אשי מדבר על "סתרי עריות". וכבר רבו הפירושים במונח זה, ראה עיונים בגמרא 
יג ע"א ולשיטת רבי פדת ועולא שם שנהגו להקל בקרבה של עריות ואולי אלה שטיינזלץ שם. ואולי יש גם קשר לגמרא במסכת שבת 

 סתירה מעולא על עולא. ראה שם. הסתרים. ועכ"פ יש שם 
לאחר שפרק ראשון במסכת חגיגה מסתיים בקביעה ש"עריות יש להן על מה שיסמוכו והן הן גופי תורה" )לעומת הלכות ודינים אחרים  3

ת "הררים התלויים בשערה", ראה שם(, מתחיל פרק שני בהסתייגות והגבלה על אופן לימוד דיני עריוויר" או ושהם "פורחים בא
בדומה למעשה בראשית ומרכבה. וכל כך למה? שמא יפרשו אותם התלמידים שלא כהוגן ויבואו להתיר סתרי עריות )כפי ודרישתם, 

שכבר הערנו בהערת שוליים הקודמת(. וכל כך למה? בגלל שנפשו של אדם מחמדתן בפניו ושלא בפניו. ממדרש זה נראה שחטא 
בראש הרשימה ועכ"פ חמור מגזל. ראה גם ויקרא רבה כג ט בפרשתנו: "דור המבול לא נמחו עריות )וזנות, פריצות ומין בכלל( הוא 

מן העולם, אלא ע"י שכתבו גמוסיות )שטרי נישואין( לזכר ולבהמה ... מצינו שעל הכל הקב"ה מאריך רוחו, חוץ מן הזנות בלבד ויש 
ההפך: "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל" )סנהדרין קח ע"א,  לו מקראות הרבה". אך לא כולם מסכימים, ולגבי דור המבול נאמר גם

רש"י בראשית ו יג(. ואם נשווה עם עבירות אחרות נעשית התמונה מורכבת יותר. ראה למשל בבא בתרא קסה ע"א: "אמר רב יהודה 
החמורות, גילוי עריות, אמר רב: רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע". מדרשים אחרים פשוט נוקטים את שלוש העבירות 

. בלי להיכנס העבירה החמורה ביותר שפיכות דמים ועבודה זרה כאחד )כפי שנראה בהמשך(. בקיצור, יש הרבה "טוענים לכתר"
להשוואות, מה שחשוב לנו הוא להצביע על משקלה המרכזי של "פרשת עריות" בעולם ההלכה, האגדה והמוסר היהודי, כפי שהיא 

  ו ובמדרשים הרבים המפליגים בחטא החמור של עריות )וזנות ופריצות בכלל(.משתקפת במקרא עצמ
מס' דבחדש יתרו פרשה ו, בעשרת הדברות שבפרשת יתרו: "משל למלך בשר ודם שנכנס  -וכן הוא במכילתא דרבי ישמעאל יתרו  4

ר עליהם גזרות. שאם מלכותי לא יקבלו, גזרותי למדינה, אמרו לו עבדיו, גזור עליהם גזרות. אמר להם לאו, כשיקבלו את מלכותי, אגזו
"אנכי ה'  –הותו של הקב"ה אלמותנת בקבלת  -עבודה זרה )"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני"(  -לא יקבלו". הדברה השנייה 

מקביל לדברה היכם", שאלהיך". כך מיד במעמד עשרת הדברות. וכך גם אצלנו בפרשת עריות. הדרשן שם כמובן לב לפתיח "אני ה' אל
מור בפתיחה ובסיום פרשת עריות. וכפי שהוא מסיים שם בספרא ואומר: "רבי ישמעאל אומר: חמורות הראשונה, שמופיע, כא

העריות שהוא פותח בהם ביו"ד ה"א וחותם בהם ביו"ד ה"א. שבתחילת הענין הוא אומר איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו 
עשות מחקות וגו' אני ה' אלהיכם. הא חמורות העריות  לגלות ערוה אני ה'. ובסוף הענין הוא אומר ושמרתם את משמרתי לבלתי

 שהוא פותח בהן ביו"ד ה"א וחותם בהם ביו"ד ה"א".
מדרש זה )וכן המקבילה ביומא סז ע"ב( משמש מקור חשוב להבחנה בין מצוות שכליות )שאילו לא נכתבו בדין היה לכותבם( ומצוות  5

שמונה פרקים לרמב"ם פרק ו. בכך, הושוו גזל, עבודה זרה ועריות, יחד עם  שמעיות שאנו עושים כיון שכך נצטוונו. ראה למשל,
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 ספרא אחרי מות פרשה ט פרשתא ח 

מנין שלא היתה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן המצריים? תלמוד לומר: כמעשה ארץ מצרים לא 

עשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר: כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. מנין תעשו. מנין לדור אחרון שהתעיבו מ

למקום שישבו בו ישראל שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר: אשר ישבתם בה ולא תעשו. ומנין 

ומנין שלא היתה  6שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו? תלמוד לומר: אשר ישבתם בה לא תעשו.

תעיבו מעשיהם יותר מן הכנענים? תלמוד לומר: וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומנין לדור  אומה באומות שה

אחרון שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר: וכמעשה ארץ כנען לא תעשו. ומנין למקום שבאו בו ישראל 

של ישראל וכבשו שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם? תלמוד לומר: אשר אני מביא אתכם שמה. ומנין שביאתם 

 7גרמה להם לכל המעשים הללו? תלמוד לומר: אשר אני מביא  אתכם שמה לא תעשו.

 ויקרא רבה כג ז

אמר ר' ברכיה: אמר הקב"ה למשה: לך אמור להם לישראל: בני, כשהייתם במצרים הייתם דומים כשושנה בין 

שלא תעשו לא כמעשי אלו ולא  החוחים. עכשיו אתם באים לארץ כנען היו דומים לשושנה בין החוחים. היזהרו

כמעשי אלו. לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם: "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה 

 8.ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו"

ות. חזר והשרה אותה אמר ר' חוניא: למלך שהייתה לו בת יחידה והשרה אותה במבוי אחד ונמצאו כולם בעלי זנ

במבוי אחר ונמצאו כולם בעלי זנות ובעלי כשפים. אמר לה אביה: בתי, תני דעתך שלא תעשי, לא כמעשה אלה 

 9ולא כמעשה אלה.

 ספרא אחרי מות פרשה ט פרשתא ח 

 תלמודיכול לא יבנו בניינות ולא יטעו נטיעות כמותם?  -או "כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו" 

אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם. ומה היו  ,לא אמרתי .לומר: ובחקותיהם לא תלכו

ובחקותיהם : "לכך נאמר .עושים? האיש נושא לאיש והאשה לאשה, האיש נושא אשה ובתה והאשה ניסת לשנים

 ."לא תלכו

                                                      
"סברא הוא" כפי שהמדרש אמר לעיל וכפי שלמדנו גם בשפיכות דמים )פסחים כה ע"ב(. מצוות נוספות, והושמו בקבוצה השכלית. 

להדגיש שלמרות הבנתנו השכלית, אבל המדרש הקודם שמסמיך את עבודה זרה ועריות לתנאי של קבלת מלכותו של הקב"ה, בא 
אנושי. אולי משום שלצד השכל יש גם \התוקף הוא בסופו של דבר אלוהי שמקורו במעמד הר סיני ואין לסמוך )רק( על הצו המוסרי

 את היצר שמושך את האדם לעבור דווקא על מצוות שכליות אלה. אגב, שים לב לביטוי במדרש "שאומות העולם עו"ג )עובדי גילולים(
 משיבים עליהם". הדרשן מבחין בין אומות העולם סתם ובין אומות עולם )שעדיין( עובדות עבודה זרה. אלה האחרונים הם הטוענים

. אומות העולם הנאורות, שכבר זנחו את עבודת האלילים )בתקופתו של הדרשן( יכולות להבין שיש דת או נגד המצוות השמעיות
 דברים שלא תמיד יש להם הסבר לוגי. חלק מהפלורליזם? ספר חוקים שמצווים על האדם לעשות

בד"כ מקובל לומר שהתדרדרות הגדולה של עם ישראל במצרים הייתה בעבודה זרה. כפי שאנו אומרים בהגדה: "מתחילה עובדי עבודה  6
בפרשת בא. ואדרבא, המדרשים מדגישים את צניעותם של ישראל במצרים "שלא  משכו וקחו לכםזרה היו אבותינו". ראה דברינו 

 גם הוא בפרשת בא(. וכאן לכאורה מדובר בהתעבה של זנות. כל בן נכר לא יאכל בוגילו מסתורין שלהם" )ראה דברינו 
העם )האומה(, הדור והמקום גרמו לחטאי עריות וזנות וכן גם ישיבתם וביאתם של ישראל! עד כדי כך! ראה רש"י על פסוק ג בפרקנו   7

ביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו" \ספרא אחר, מרוכך יותר, שלא מכיל את הקטע האחרון: "ומנין שישיבתם שמביא
וגם עליו יצא הכלי יקר בביקורת: איך אפשר לומר שהמקום בו ישבו ישראל היה מקולקל שהרי יוסף ודאי בחר להם מקום טוב )"כי 

שאינו מקולקל כל כך כדי שלא ילמדו ממעשיהם הדורות הבאים"(. מה יעשה הכלי יקר  מסתמא יוסף בירר לאחיו ולבית אביו המקום
עם התוספת הקשה מאד של המדרש שלנו שביאתם או ישיבתם של ישראל היא שגרמה?! ובאמת, גם בלי תוספת זו מדרש זה הוא 

ים. והם מנסים להחטיא אותו ועושים לו שבעתיים. אולי הפירוש הוא שעם ישראל מהווה "סדין אדום" מוסרי לגוי –קשה ואיתה 
 . אך עדיין העניין קשה והמאיר עינינו יבורך בכל מילי דמיטב. ומתעיבים אותו "בדווקא"

 בפרשת בלק. שיטים של זנותובדרך, בין מצרים וכנען, גם זנות בעל פעור בשיטים. ראה דברינו  8
מצופה מעם ישראל שיהיה כשושנה בין החוחים: "מה שושנה זו ניכרת בין החוחים, כך ישראל ניכרים בין אומות העולם" )ויקרא רבה  9

צריכה השושנה לשמור על הטל ולפרוח )הושע  -ר זנות בעל פעוגם ובאמצע  -כג ו(. בין זנות מצרים וכשפיה ובין זנות כנען וגילוליה 
הבת מסוגלת לעמוד במה שאביה מצפה ממנה? הלוא זו אותה שושנה שכל כך היה קשה ללוקטה מבין החוחים:  \יד ו(. האם השושנה 

גאל. זהו מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים היא קשה על בעלה ללוקטה, כך היתה גאולתן של ישראל קשה לפני הקב"ה לי"
אלו ערלים ואלו ערלים, אלו מגדלי בלורית ואלו מגדלי בלורית,  -הים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי )דברים ד לד( אלשכתוב: או הנסה 

אלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים. אם כן, לא הייתה נותנת מדת הדין לישראל שייגאלו ממצרים לעולם! אמר ר' שמואל בר 
ודא עקא, שזה עצמו נימוק מרכזי בסניגוריה  ." )ויקרא רבה כג ב(ר הקב"ה עצמו בשבועה לא נגאלו ישראל לעולםנחמני: אילולי שאס

אמר משה: ריבון העולם, מהיכן הוצאת אותם? לא מארץ מצרים ממקום עובדי טלאים? א"ר של משה על בני ישראל בחטא העגל: "
שמים בשוק של זונות. המבוי עשה שלו והאומנות עשתה שלה והנער כבחור הונא בשם ר' יוחנן: משל לחכם שפתח לבנו חנות של ב

עשה שלו. יצא לתרבות רעה. בא אביו ותפסו עם הזונות. התחיל האב צועק ואומר: הורגך אני! היה שם אוהבו, אמר לו: אתה איבדת 
ות ולא פתחת לו חנות אלא בשוק של את הנער ואתה צועק כנגדו?! הנחת כל האומניות ולא למדתו אלא בשם. והנחת כל  המובא

מה מצפים מעם ישראל? שיהיו מלאכים? ודאי, הנימוקים לירידת מצרים ולבחירה בארץ כנען במקומם זונות" )שמות רבה מג ז(. 
 עומדים, אך המחיר היה כבד מאד.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%95-%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%95-%d7%9c%d7%9b%d7%9d1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%95-%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%95-%d7%9c%d7%9b%d7%9d1
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%A0%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%90%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%9F-%D7%A0%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%90%D7%9B%D7%9C-%D7%91%D7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA


 תשס"ג אחרי מותפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

זו המעשה. תשמרו ללכת  -, ללכת בהם זו המשנה -אילו המדרשות, תשמורו  -אילו הדינים, חוקותי  -משפטי 

 10לא המשנה נגוד אלא המעשה נגוד. -בהם 

 יר השירים רבה פרשה ז א )דונסקי יג( ש

ר' חוניא בשם ר' דוסא בר טבת: שני יצרים ברא הקב"ה בעולמו, יצר עבודת  -"זאת קומתך דמתה לתמר" 

א קיים. אמר הקב"ה: כל מי שהוא יכול לעמוד כוכבים ויצר זנות. יצר עבודת כוכבים כבר נעקר, ויצר זנות הו

חבר את הגדולה והניח  12שהיה לו שני חכינים 11בזנות, מעלה אני עליו כאילו עומד בשתיהן. אמר ר' יהודה: לחבר

את הקטנה. אמר: כל מי שהוא יכול לעמוד בזו, מעלין עליו כאילו עומד בשתיהם. כך, עקר הקב"ה יצר עבודת 

  13ת. אמר: כל מי שעומד ביצר זנות, מעלין לו כאילו עמד בשתיהן.כוכבים והניח של זנו

 

 שבת שלום 

 מחלקי המים

 

ראה פירוש אבן עזרא על הפסוק בתהילים קיא ו: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" שקושר מים אחרונים: 

 ,... וכמעשה ארץ כנען". עולה מדבריואותו עם הפרשה שלנו ובפרט עם הפסוק שהבאנו בראש דברינו: "כמעשה ארץ מצרים 

שזהו הכח שנתן הקב"ה לעמו להתמודד עם נחלות גויים כל כך קשות ומושחתות כמו ארץ מצרים וארץ כנען, שמאחת 

יצאנו והשנייה נחלנו והפכנו לארץ ישראל. לאור דברים אלה, אפשר שדברי רש"י הראשון בתורה המצטט גם הוא פסוק 

שמעות חדשה; ובפרט שפסוק זה משמש תשובה לשאלתו הידועה של רש"י למה לא התחילה זה מתהילים, מקבלים מ

 התורה ב"החודש הזה לכם"?

                                                      
מעיות. למשפט, לדין, למוסר  מה מצופה מעם ישראל? שידבוק בחוקים ובמשפטים שניתנו לו בהר סיני. למצוות השכליות והש 10

הכללי, למקרא, למשנה, לתלמוד, למדרשים )!( והעיקר למעשה. לעשייה בפועל: "לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" )אבות א יז( 
 ובלשון המדרש שלנו: "לא המדרש נגוד )נגיד, שולט(, אלא המעשה נגוד". "בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" )קדושין ל ע"ב(.

ֶתם ֶאת -ומדרשים רבים נאמרו על פסוקים ד ַמרְׁ ֶהם ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם: ּושְׁ ֶלֶכת בָּ רּו לָּ מְׁ ַתי ִתשְׁ ֶאת ֻחקֹּ ַטי ַתֲעׂשּו וְׁ פָּ ה בפרקנו: "ֶאת ִמשְׁ
ֶהם ֲאִני ה'". והלכות רבות נלמדות מפסוקי ַחי בָּ ם וָּ ָאדָּ ם הָּ תָּ ַטי ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה אֹּ פָּ ֶאת ִמשְׁ ַתי וְׁ ם אלה שהן חורגות בהרבה מדיני עריות ֻחקֹּ

)קדושת חיי אדם, יעבור ואל יהרג, יהרג ועל יעבור ועוד(. ומה עוד מצופה מהאדם היהודי? שיתרחק מחוקות הגויים ונימוסיהם. 
ראה אבל גם יפעיל את שכלו ושיקול דעתו להבין אלו חוקים הם "דרכי האמורי" )כאן הוא המקור( ואלו הם "כמתוקנים שבהם" )

סנהדרין לט ע"ב "וכמשפטי הגויים לא עשיתם"( והם דרך כל הארץ, כגון לבנות ולנטוע. ואגב, אל יהי עניין הנטיעה והבנייה קלים 
היכם תלכו )דברים אלויקרא רבה כה ג: ר' יהודה בר' סימון פתח: "אחרי ה' בעינינו ובודאי שלא הובאו במדרש כאן באופן מקרי. ראה 

וכי אפשר לבשר ודם לעלות בשמים  - ם(ש) "ואתה אומר "ובו תדבקון ...  להלוך אחרי הקב"ה ,לבשר ודם ,לאדםלו  וכי אפשר - יג ה(
הים גן בעדן" )בראשית אלולהידבק באש? אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה, שכתוב: "ויטע ה' 

)ויקרא יט  או אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכלוו אלא במטע תחילה: "כי תבב ח(, אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסק
הוא בפרק יט בין פרשת עריות שבפרק יח  או אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל"ו"כי תבהציווי לטעת עץ ולנחול את ארץ ישראל ". כג(

 ובין מקבילתה שבפרק כ. ובודאי שאין מיקום זה מקרי.
"ח, והבי"ת דגושה ובקמ"ץ. ראה דברים רבה ז י: "למה הדבר דומה? לחבר אחד קשה שראה עכנה מאלף נחשים, החי"ת בפת –חבר  11

 אחת קשה, אמר: מי יוכל לחבור את זו? אמרו לו: ולא אתה החבר?"
 נחשים )ארמית(. 12
נן ולא אגריה בעינן"( השווה עם הגמרא בסנהדרין סד ע"א )וכן יומא סט ע"ב( שחכמים עקרו יצר הרע של עבודה זרה )"לא איהו בעי 13

וכשביקשו לעקור גם יצר הרע של המין לא מצאו ביצה טריה לאכול. ובסופו של דבר חזר יצר המין, רק חכמים הצליחו להחלישו 
שיעקר לפחות מהקרובים )חזרנו לשיטת ר' פדת בגמרא שבת יג ע"א אין קורבה לעריות?(. וראה גם הגמרא במסכת ערכין לב ע"ב: 

ולכן כעת יכולים חכמים להעדיף דרך שעוברת בפתח בית זונות ולכוף את יצרם ולקבל על יצר דעבודה זרה ובטליה". "דבעי  רחמי 
ובאמת עינינו הרואות שעבודת ע"ב(. -שכר מאשר דרך שעוברת בפתח של עבודה זרה שכבר נעקר יצרה מהעולם )עבודה זרה יז ע"א

כן פחתה ועברה מן העולם בהדרגה והאנושות התבגרה ונגמלה ממנה. וכבר בימי אלילים לפחות )עבודה זרה בכלל אולי לא כ"כ( א
בית שני התקשו חכמים להבין מדוע היו אבותינו להוטים אחריה כמוזהר כל כך הרבה בתורה וכמתואר בהרחבה בספרי הנביאים. 

טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה: ראה הדיון על מנשה בגמרא סנהדרין קב ע"ב: "אמר ליה: מאחר דחכימתו כולי האי, מאי 
הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי". יצר המין לעומת זאת, שריר וקיים והוא אתגר למין האנושי לעולם  -אי הות התם 

גם ועד; שמאז טעמנו מעץ הדעת, הוא חלק בלתי נפרד מהיצירה. אבל דווקא בקרובי משפחה, שהם חלק ניכר מהעריות )לא כולן( 
 הוא נחלש כי אולי גם כאן התבגרנו.  

  


