
 :הקשר להיוםותרבות מצרים 

ר  :ויקרא, מובא אחרי מות ספר  בפרשת אֹמר ֶאלה'  ַוְיַדבֵּ ר ֶאל .ֹמֶשה לֵּ ל,  ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
ֶהם: יה'  ,ֲאִני  ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ה ֶאֶרץ אני בורא עולם על תעשו .ֶכם--ֱאֹלהֵּ בארץ ִמְצַרִים  ְכַמֲעשֵּ

ה ֶאֶרץ ֲאֶשר ְיַשְבֶתם הזרה ִביא ֶאְתֶכם -ָבּה, לֹא ַתֲעשּו; ּוְכַמֲעשֵּ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵּ
כּו לֵּ יֶהם, לֹא תֵּ ִמְשָנַטי -ֶאת כי הם לא הלכו בחוקות של בורא עולם .ָשָםה, לֹא ַתֲעשּו, ּוְבֺחֹקתֵּ

ֲאִני, ְיהָוה  דעתכםולא תעשו דברים על פי  ֺחֹקַתי ִתְשְמרּו, ָלֶלֶכת ָבֶהם: ַתֲעשּו ְוֶאת
יֶכם ִמְשָנַטי, ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי -ֺחֹקַתי ְוֶאת ּוְשַמְרֶתם ֶאת .ֱאֹלהֵּ

ר ְבָשרֹו, לֹא ִתְקְרבּו ְלַגלֹות ֶעְרָוה ָכל ִאיש ִאיש ֶאל ה'. ,ֲאִני  ָבֶהם: קרובי של  ְשאֵּ

 ...ה' ,ֲאִני : לא תעשו שום קריבה משפחה

ביאה אלא ולא רק בלגבי אישה נידה  לֹא ִתְקַרב, ְלַגלֹות ֶעְרָוָתּה ִאָשה, ְבִנַדת ֺטְמָאָתּה-ְוֶאל...

  .כל דרכי הקירבהבגם 

ל ֶאת ּוִמַזְרֲעָך לֹא ן, ְלַהֲעִביר ַלֹםֶלְך; ְולֹא ְתַחלֵּ ם-ִתתֵּ ֹ  שֵּ  ככה היו עושים קיך, אני ה'-ֱאל

 .ויש עדין אנשים שעושים היום השם ישמור לךומ לעבודה זרה בשם, בזמנובני אדם 

י ִאָשה: ָזָכר ְוֶאת ָבה, ִהוא  לֹא ִתְשַכב, ִמְשְכבֵּ   .שכב זכורשזה איסור מ תֹועֵּ

ֶלה-ִתַטְםאּו, ְבָכל ַאל ֶלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ִכי ְבָכל  :אל תעשו את הדברים האלו אֵּ כי הגוים  אֵּ

יֶכם ֲאֶשר ,עושים את הדברים האלו ַח ִמְננֵּ  .ֲאִני ְמַשלֵּ

 .ֹיְשֶביהָ  ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ, ָוֶאְפֹקד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה; ַוָתִקא ָהָאֶרץ, ֶאת 

ֹבת  ֺחֹקַתי ְוֶאת ּוְשַמְרֶתם ַאֶתם, ֶאת ִמְשָנַטי, ְולֹא ַתֲעשּו, ִמֹכל ַהתֹועֵּ
ֶלה: ר ַהָּגר ְבתֹוכְ   ָהאֵּ  .ֶכםָהֶאְזָרח, ְוַהּגֵּ

י ָכל ִכי ֶאת ל, ָעשּו ַאְנשֵּ ֹבת ָהאֵּ יֶכם ַהתֹועֵּ ככה אנשים בעולם עשו דברים  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִלְפנֵּ

 .; ַוִתְטָמא, ָהָאֶרץ שאסור לאף אחד לעשות 

יֶכם ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם, ְבַטַםֲאֶכם ֹאָתּה, ַכֲאֶשר ָקָאה ֶאת-ְולֹא  .ַהּגֹוי, ֲאֶשר ִלְפנֵּ

ֶלה ָכלִכי  ֹבת ָהאֵּ  ְוִנְכְרתּו ַהְמָפשֹות ָהֹעֹשת, ִמֶקֶרב ַעָםם ֲאֶשר ַיֲעֶשה, ִמֹכל ַהתֹועֵּ

    . האלו שעושים עבירות יחרים את הנשמותהשם 

ר ֶאל    :בפרשת קדושים ספר  ויקרא, מובא י ַדבֵּ ֶהם-ֲעַדת ְבנֵּ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְקֹדִשים  ִיְשָראֵּ
יֶכם--ִכי ָקדֹוש, ֲאִני ְיהוָ   ִתְהיּו:  .ה ֱאֹלהֵּ

ָכה, לֹא ַתֲעשּו ָלֶכם: ִתְפנּו, ֶאל ַאל י ַמןֵּ אֹלהֵּ י ה'ֲאִני,  ָהֱאִליִלם, וֵּ  ֶכם-ֱאֹלהֵּ



ְך ָרִכיל ְבַעֶםיָך, לֹא ַתֲעֹמד ַעל לֹא לֵּ ֶעָך:-תֵּ  ...ה' ,ֲאִני  ַדם רֵּ

נּו לֹא תֹאְכלּו, ַעל  .ַהָדם; לֹא ְתַנֲחשּו, ְולֹא ְתעֹונֵּ

ת ְנַאת ְזָקֶנָך       .כמו שעושים היום ומגלחים לֹא ַתִקפּו, ְנַאת רֹאְשֶכם; ְולֹא ַתְשִחית, אֵּ

ל ֶאת ַאל...  .ִבְתָך, ְלַהְזנֹוָתּה ְתַחלֵּ

 .במלואושצריך לשמור שבת  ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו, ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו ֶאת

ולא חלק מהם כמו שעושים  ִמְשָנַטי, ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ָכל ֺחֹקַתי ְוֶאת ָכל ּוְשַמְרֶתם ֶאת ...

 ה'ֲאִני,  :היום

ל ּוִמן ְוֶאל ... י ִיְשָראֵּ ל, תֹאַמר, ִאיש ִאיש ִמְבנֵּ י ִיְשָראֵּ ל ֲאֶשר  ְבנֵּ ר ַהָּגר ְבִיְשָראֵּ ַהּגֵּ
ן  ִמַזְרעֹו ַלֹםֶלְך, מֹות יּוָמת ִיתֵּ

ן ֶאת  ִכי ִמַזְרעֹו, ָנַתן ַלֹםֶלְך  ָנַני, ָבִאיש ַההּוא, ְוִהְכַרִתי ֹאתֹו, ִמֶקֶרב ַעםֹו:-ַוֲאִני ֶאתֵּ
א ֶאת ל ֶאת-ְלַמַען ַטםֵּ ם ָקְדִשי-ִמְקָדִשי, ּוְלַחלֵּ  .שֵּ

ם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת יֶהם, ִמן ְוִאם ַהְעלֵּ ינֵּ  ָהִאיש ַההּוא, ְבִתתֹו ִמַזְרעֹו, ַלֹםֶלְך עֵּ
 .ְלִבְלִתי, ָהִמית ֹאתֹו

ת ָכל ְוַשְמִתי ֲאִני ֶאת ַהֹזִנים  ָנַני ָבִאיש ַההּוא, ּוְבִמְשַנְחתֹו; ְוִהְכַרִתי ֹאתֹו ְואֵּ
י ַהֹםֶלְך  .ִמֶקֶרב ַעָםם ַאֲחָריו, ִלְזנֹות ַאֲחרֵּ

יֶהם ָהֹאֹבת ְוֶאל ֶפש, ֲאֶשר ִתְפֶנה ֶאלְוַהמֶ  ָנַני -ְוָנַתִתי ֶאת ַהִיְדֹעִנים, ִלְזֹנת, ַאֲחרֵּ
 .ַבֶמֶפש ַהִהוא, ְוִהְכַרִתי ֹאתֹו ִמֶקֶרב ַעםֹו

י ִאָשה ְוִאיש, ֲאֶשר ִיְשַכב ֶאת... יֶהם; מֹות יּוָמתּו,  ָזָכר ִמְשְכבֵּ ָבה ָעשּו, ְשנֵּ  תֹועֵּ
יֶהם ָבם  .ְדמֵּ

 , ְוִגָלה ֶאתחטא חמור ביותר. התורה מזהירה אותנולחשב שזה נ ִאָשה ָדָוה-ִיְשַכב ֶאת ְוִאיש ֲאֶשר
יֶהם, ִמֶקֶרב  ְמקֹור ָדֶמיהָ -ְמֹקָרּה ֶהֱעָרה, ְוִהוא, ִּגְלָתה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְוִנְכְרתּו ְשנֵּ

 .ַעָםם

ְלכּו  ... יֶכם: ְבֺחֹקת ַהּגֹוי, ֲאֶשרְולֹא תֵּ ַח ִמְננֵּ ֶלה ָעשּו, ָוָאֺקץ  ָכל ִכי ֶאת  ֲאִני ְמַשלֵּ אֵּ
   לא תלכו בדרכי הגוים שגם היום עושים ולא מבינים שזה אסור וחמור ביותר. ָבם


