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1. Vayikra Chapter 18:1-6 – Introduction to Torah laws of sexual morality 
	

 הֵשֲעַמְכ )ג( :םֶכיֵה<ֱא קָֹוקְי יִנֲא םֶהֵלֲא ָתְרַמָאְו לֵאָרְשִי יֵנְב־לֶא רֵבַד )ב( :רֹמאֵל הֶשֹמ־לֶא קָֹוקְי רֵבַדְיַו )א(
 ּוׂשֲעַת ֹאל הָמָש םֶכְתֶא איִבֵמ יִנֲא רֶשֲא ןַעַנְכ־ץֶרֶא הֵשֲעַמְכּו ּוׂשֲעַת ֹאל ּהָב־םֶתְבַשְי רֶשֲא םִיַרְצִמ־ץֶרֶא
 )ה( :םֶכיֵה<ֱא קָֹוקְי יִנֲא םֶהָב תֶכֶלָל ּורְמְשִת יַתֹקֻח־תֶאְו ּוׂשֲעַת יַטָפְשִמ־תֶא )ד( :ּוכֵלֵת ֹאל םֶהיֵתֹקֻחְבּו
 רֵאְש־לָכ־לֶא ׁשיִא ׁשיִא )ו( :קָֹוקְי יִנֲא םֶהָב יַחָו םָדָאָה םָתֹא הֶשֲעַי רֶשֲא יַטָפְשִמ־תֶאְו יַתֹקֻח־תֶא םֶתְרַמְשּו
	 :קָֹוקְי יִנֲא הָוְרֶע תֹוּלַגְל ּובְרְקִת ֹאל ֹורָשְב

	
2. Ramban – the real reason for these laws is a mystery 
	

 אוה יכ )ט"מ 'ג( םיכובנה הרומב רמא ברהו .שרופמ ונניא רשבה ראשב תוירעה רוסיא םעט
 ראשב בותכה רסא רשא הלאה םישנהו .טעמב ונממ קפתסהלו ותוא סואמלו לגשמה טעמל
 םג םהרבא ונבר בתכ רבכו .ןלוכ לע ברה דיגי הזה םעטכו . . . . דימת ומע תויוצמה ןה השאה
 תואצמנה לכ רסא הנהו ,תובקנה לכ רוסאל ןכתי אל תומהבכ םדאה בל רצי תויה רובעב יכ ,ןכ
 .העש לכב ומע
 
 םדא אשיש ריתמו ,םימעפל ומע ןאצמה רובעב הלא לע תרכ בותכה בייחיש ,דאמ שולח םעט הזו
 ?)'ב ח"נ ןירדהנס( חנ ינבל רתומכ הדבל ותב תא אשי םא קיזי המו .םיפלאלו תואמל תובר םישנ
 הנממ לודגה ונבל ותב תא אישיש ומכ םינוגה םיאושינ םדאל ןיאו ?וניבא בקעיכ תויחא יתש אשיו
   . . . ?ותיבב ובריו ורפיו ותלחנב םליחניו
 
 לגשמה יכ עדו . . . הריציה תודוסמ דוס ןינעב שי ארבסה יפכ לבא ,הזב לבוקמ רבד ונדיב ןיאו
 בוט ונניא רשא ןכו ,רוסא אוה ונממ דלוי אל רשאו ,ןימה םויקל יתלוז הרותב סאמנו קחורמ רבד
 תריזג םהש םירבד ,םיקוחה ללכמ תוירעה הנהו . . . . הרותה ותוא רוסאת וב חלצי אלו םויקב
 ךרוצה עדויה אוהו ותוכלמ תגהנהב םכחה אוהש ךלמה תעד לע הלועה רבדה אוה הרזגהו ,ךלמ
 .ויצעוי ימכחל יתלוז םעל ותוא דיגי אלו ,הב הוציש איהה הוצמב תלעותהו

	
3. Rambam (intro. to Pirkei Avot, Chapter 6) – seems to contradict himself! 
	

 תאזל הואתא אל יעבטב ינאש 'רמולמ וריהזהש דע 'תוריבעל הואתמ םדאה תויהל ווצ םהש 'הזמ רתויו
 ןהילא ףסכנו תוריבעל הואתמהש םהל אצמנ 'ןינעה הזב םימכח ירבד ונרקח רשאכו אלש יפ לע ףאו 'הריבעה

 םדאה היהי רשא לכש 'ורמאש דע 'ןתחנהב רעטצי אלו ןהילא הואתי אל רשאמ םלש רתויו בושח רתוי אוה
 אוהו 'הרותה הרסא / / / / תולודג רתוי ןתחנהב ורעטצהו תוריבעהל ותקושת היהת םלש רתויו בושח רתוי

 ישפא יא 'בלחב רשב לוכאל ישפא יא םדא רמאי אל :רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר" )םישודק ארפס( םרמא

 "!ילע רזג םימשבש יבאו השעא המו !ישפא אלא /הורעה לע אבל ישפא יא 'זנטעש שובלל
 

 תקולחמ ןיאו תמא ירבד ולאו ולא םא יכ 'ןכ רבדה ןיאו /הז תא הז םירתוס םהירבד ירה / / / ןבומה יפל

 ןהל הוואתמש ימ לע הלוע ןהל הוואתמ וניאש ימש 'ןהב ורמא םיפוסוליפהש "תוער"הש 'אוהו / / / םהיניב
 / סעכו 'הבינגו 'םימד תוכיפש :ןוגכ '"תוער" םהש םלוכ םדא ינב לצא םימסרופמה םירבדה ןה 'ורצי שבוכו



 ויה םייואר ובתכנ אל ילמלאש םירבד" :םולשה םהילע םימכחה ןהילע ורמאש תורותה ןהו /ולאב אצויכו / /

 'לודג רתוי ולומגו בושח רתוי וחורב לשומהש 'ןהב םימכחה ורמאש םירבדה לבא / / / )ב'זס אמוי( /"םבתכל
  ורמא הז ינפמו /םינפ םושב תוערל ןיבשוח ויה אל 'תדה אלמלאש 'תמא הזו /תויעמישה תורותה ןה ירה

 'םולשה םהילע 'םתמכחב ןנובתהו /תדה תלוז ןהמ והענמת אלו 'ןתבהאב ושפנ ריאשהל םדאה ךירצש

 !בזכל ישפא יא 'בונגל ישפא יא 'שפנה תא גורהל ישפא יא :םדא רמאי אל" :רמא אל ירהש /ולישמהש המבו
 /"wוגו השעא המו ישפא אלא

 

4. Masechet Yoma 67b – another contradiction 
	

 יולגו ,הרז הדובע :ןה ולאו ,ובתכיש אוה ןיד ובתכנ )אל( אלמלאש םירבד 'ושעת יטפשמ תא' :ןנבר ונת
 םיבישמ םלועה תומואו ןטשהש םירבד 'ורמשת יתקח תאו' .םשה תכרבו ,לזגו ,םימד תוכיפשו ,תוירע
	 .חלתשמה ריעשו ,ערוצמ תרהטו ,המבי תצילחו ,זנטעש תשיבלו ,ריזח תליכא :ןה ולאו ,ןהילע

	
5. R. Hillel Zeitlin – understanding immorality through Tolstoy 
	

 ,תוירע ירוסיאל םימעט םבלמ תודבל )ם"במר ומכ( םיבושחה לארשי ימכחמ םידחא ואר המ המת ינא
 המצע הרותהש ,דוס יפ לע קר ריהבהל ןתינ תוירע ירוסיא תאש )ן"במר ומכ( םירמוא םירחאו

 אל אוִה ךמא ,הלגת אל ךמא תורעו ךיבא תורע" :הטושפו הרורב הפשב יתמאה המעט תא הריבסמ
 ;ךיבא תדלומ ךיבא תשא תב תורע" ;"אוִה ךיבא תורע ,הלגת אל ךיבא תשא תורע" ;"התורע הלגת
 קוספה לש היינשה תיצחמה רשאכ ,ןרדסכ תוירעה ראש לכ ךכו ,"התורע הלגת אל אוִה ךתוחא
 םייקל ךל רוסא הזב אצויכו ךתוחא וא ךמא איה השיאה םא .הנושארה התיצחמ לש המעט תשרפמ
 התא ,הנומ הרותהש תרחא הבורק םע וא ךתוחא םע ןימ ירשק םייקמ התא םא .ןימ-יסחי התא
 השיא לא שגינ התא םא .ךתחפשמ תבורקבש הבורקה דובכב עגופ התא ,ךתוחאבש תוחאה תא בילעמ
 לא סחייתהל .הל יוארהו יתמאה דובכב הילא סחייתתש דוע ןכתיי אל ,תינימ הקושתו הוואת ךותמ
 יתרת ,תמאב ,םה הלא ,ןימ-יסחי המע םייקל תחא הנועו תעבו הקומע הרקוהבו דובכב יהשלכ השיא
 .ךכב תודוהל םינכומ םניא םדא-ינבש יפ לע ףא ,ירתסד
	

 .וקמוע לכלו תוידוסיב ותוא ןיבהש יוטסלוט הז היה .הז ןיינע טעמ ךא וניבה רסומה ימכחמ םידחא
 תרשפאמ הליגרה תינימה הבהאה ןיא המכ דע ,תאזכ תוריהבב הארש שיא היה אל יוטסלוט אבש דע
 . . . תוישיא אלו עושעש ,יעצמא ,ץפח השיאב האור תינימה הקושתה .התוישיא תא השיאב דבכל
 וליאכ ,תינימ הוואתו הרבע ירוהרה ךותמ השיא לא סחייתי אלש םדאה תא דמלמ יוטסלוט רשאכ
 םוקמ ןיא ,םדא אוה רשאב םדא-תבהא תמייקש םוקמב .ותוחא תא השיא לכב תוארל ול רמא
	...הוואתו אטח-יסחיל

 

 .איה םייח תרות הרותהו ,םייחה דגנ ןהש ינפמ ,הלאכ תונקסמל עיגהל הלוכי הניא הרותה םלוא . . .
 יבגל ותוא הליעפה איה .וליעפהל הלכיש םוקמב קר ותרמוח לכב הז ןורקיע הרותה הליעפה ןכ לע
 הרותה	.תוינימה ויתוואת קופיסל יעצמא אלו דבלב םדא-ינב ותחפשמ יבורקב םדאה הארי .תוירע
 ןתוישיא דובכב עוגפל אלש ידכ ורסאנש תובורק ןנשי :החפשמ-תובורק לש םיגוס השולש הינפל האור
 ךכ ידי לע תעגפנ םיפסונ םדא-ינב לש תוישיאהש ינפמ ,ורסאנ תורחא .)'וכו 'אוִה ךתוחא' ,'אוִה ךמא'(
 עגופה אטח םושמ ךכב שיש ינפמ ,ורסאנ תורחא דוע .)'וכו 'אוִה ךיבא ראש' ,'אוִה ךיבא תורע'(

	.)'הנה ךתורע'( ומצע םדאה לש ותוישיאב
	

 :הרמא וליאכ . . . רוסיאה תועמשמ תא ידמל הרורב הפשב הרותה המיעטמ ,הרסאנש השיא לכ ירחא
 םימעט שקבל ,ןכ םא ,המל .ןימ-יסחי םייקל ךל רוסא ,רוהט יתודידי רשק םייקל בייח התאש םוקמב
 ןיא םולכ ?תוטושפ ,תורורב ,תורצק םילימב הימעט תא הריהבמ המצע הרותה רשאכ ,בלה ןמ םייודב
 ןיא םולכ ,הכ דע ונבוהש יפכ ,יקוספ יאצח םתוא לכו ?הרותה תנווכ התייה תאז קרו תאזש ,רורב הז
	?ךרוצל אלש תורזח אלא םה


