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  ע'        מרחשוון התש                        ד"בס

  
  

  "רק אל תשב את בני שמה... לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני" 
  )פ שעור של שרון רימון"ע(חיי שרה פרשת ל

  
   האשה הראויה ליצחק

  ד"בראשית פרק כ. 1
) ב:( ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל'הְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים וַ ) א(
ּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא וַ 

י ַהָּׁשַמִים ֵואלוקי ָהָאֶרץ וֵק  ֱאלֹ'הְוַאְׁשִּביֲעָך ּבַ ) ג:(ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי
ֲאֶׁשר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב 

ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ) ד:(ֹוְּבִקְרּב
  :ְלִיְצָחק

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ) ה(
ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיָצאָת  ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

  :ִמָּׁשם
  :אֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמהַוּיֹ) ו(
ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת  ְוִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ) ח(

  :ַרק ֶאת ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה
  
  'י לפסוק ח"רש. 2
  .וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא": ונקית משבועתי"
  
  ז"פרקי דרבי אליעזר כ. 3

 עמו ענר תלמידיושלשת השכים אברהם בבקר ולקח את 
 ואת אליעזר עבדו עמם ורדף אחריהם עד דן אשכול וממרא

ושם הניח את שלשה תלמידיו ולקח את עבדו אליעזר ...
שבמניין שמו שמנה עשר ושלש מאות וירדוף אחריהם עד 

  וירדפם עד חובה' משמאל לדמשק שנא
  
  ט"שית רבה פרשה נברא. 4

 שלא ילך אל בנות ענר אשכל וממראהזהירו  -אשר לא תקח 
  כי אל ארצי ואל מולדתי

  
   הכנענים

  'בראשית פרק ט. 5
ַוֵּיְׁשְּת ִמן ַהַּיִין ַוִּיְׁשָּכר ) כא:(ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם) כ(

  :ַוִּיְתַּגל ְּבתֹוְך ָאֳהלֹה
  : ֵאת ֶעְרַות ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץם ֲאִבי ְכַנַעןחָ ַוַּיְרא ) כב(
ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה ַוָּיִׂשימּו ַעל ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ) כג(

ֲאחַֹרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם ֲאחַֹרִּנית ְוֶעְרַות 
  :ֲאִביֶהם לֹא ָראּו

  :ַוִּייֶקץ נַֹח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן) כד(
  
  בעקבות המדרש, י"רש. 6
ויש ,  יש מרבותינו אומרים סרסו-" וירא את ערוות אביו"

  .אומרים רבעו
  
  

  'בראשית פרק ט. 7
  : ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיוָארּור ְּכָנַעןַוּיֹאֶמר ) כה(
  :אלוקי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו' ּיֹאֶמר ָּברּוְך הוַ ) כו(
   :ַיְפְּת אלוקים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשּכֹן ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו) כז(
  
  אבן עזרא על בראשית פרק ט פסוק כד . 8
. והעושה היה כנען הכתוב לא גלה מה נעשה -וייקץ נח ) כד(

לא כסהו כאשר עשו אחיו רק גלה הדבר וכן היה כי חם ראה ו
  :ושמע כנען ולא נדע מה עשה

  
   על בראשית פרק ט פסוק כדק"רד. 9

  .ראה בנבואה כי רע יהיה הוא וזרעו עד עולם
  
  'בראשית פרק ט. 01
  )  ו"פסוק כ" ( אלוקי ֵׁשם'הַוּיֹאֶמר ָּברּוְך "
  
      'בראשית פרק י. 11
  :ּופּוט ּוְכָנַעןּוְבֵני ָחם ּכּוׁש ּוִמְצַרִים ) ו(
ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה ) ז(

  :ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ) ח:(ְׁשָבא ּוְדָדן
 ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאת לּוִדים ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת) יג(

ְוֶאת ַּפְתֻרִסים ְוֶאת ַּכְסֻלִחים ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ) יד:(ַנְפֻּתִחים
  :ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת ַּכְפּתִֹרים

ְוֶאת ַהְיבּוִסי ְוֶאת ) טז:(ּוְכַנַען ָיַלד ֶאת ִצידֹן ְּבכֹרֹו ְוֶאת ֵחת) טו(
  :ְוֶאת ַהִחִּוי ְוֶאת ָהַעְרִקי ְוֶאת ַהִּסיִני) יז:(ָהֱאמִֹרי ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי

ְוֶאת ָהַאְרָוִדי ְוֶאת ַהְּצָמִרי ְוֶאת ַהֲחָמִתי ְוַאַחר ָנפֹצּו ) יח(
  :ִניִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנעֲ 

  
  ח"ויקרא י. 21
ּוְכַמֲעֵׂשה ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ) ג(

 ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו
ַגּלֹות ְל  ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו) ו(...:לֹא ֵתֵלכּו

ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ) כד( ...'ה ֲאִני ֶעְרָוה
  :ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם

ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲעֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ָהָאֶרץ ֶאת ) כה(
 ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּכי ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת) כז(...:יְֹׁשֶביהָ 

ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ) כח:(ִלְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ
  :אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם
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  כנען וארץ כנען
  'בראשית פרק י. 31
ָכה ְגָרָרה ַעד ַעָּזה ּבֲֹאָכה ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֹאֲ ) יט(

  :ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצבִֹים ַעד ָלַׁשע
  
  ' ו-' ה, ב"בראשית י. 41

 ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ...:ֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַעןו…
  :ָּבָאֶרץ

  
  

 שני -השארות בארץ והאיסור לישא בת כנען 
  אותו המטבעהצדדים של 

  
  הכלי יקר .15

כי מסתמא ציוה שלא יתחתן בבנות הכנעני פן ילמד 
מה ירוויח אם ישא אשה מבנות לבן , ואם כן... ממעשיהם

אשר "על כן אמר  ?ז כמו הכנעני"כי גם המה עובדי ע, ובתואל
כי אמר . "פן תשב את בני שמה"ואמר , "אנכי יושב בקרבו

עני מאחר שאני יושב פשיטא אם ישא בני אשה מבנות הכנ
בקרבו מסתמא גם בני יגור אצלם ואז יש חשש שילמוד 

אז יש גם כן , ואם ישא מבנות בתואל וידור אצלם, ממעשיהם
כשישא אשה משם וידור אבל , לחוש שמא ילמוד ממעשיהם

כי מן לבן ובתואל לא ילמוד , אז אין כאן בית מיחוש, כאן
וד כי לא יהיה לו ומן הכנעני לא ילמ, שהרי לא ידור אצלם

היה מרחיק מהכנענים שהיו שטופי זימה ...התערבות עמהם
, וכמה מיני עבירות הנתלים בחומר האדם זולת עבודה זרה

ולא הרחיק לבן ובתואל שלא היה בהם כי אם פחיתת 
העבודה זרה דבר התלוי בשכלו של (...העבודה זרה בלבד 

  האדם אינו 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "ונקית משבועתי"ר תשובת אברהם הסב
  ד"בראשית פרק כ. 61
אלוקי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ' ה) ז(

ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ 
  :ְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך ְוָלַק  ַהּזֹאת

 ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת  ְוִאם לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ) ח(
  :ַרק ֶאת ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה

  
  'ד פסוק ח" פרק כן"רמב. 71

לא הרשה אותו לקחת לו אשה מבנות  - ונקית משבועתי זאת
טוב בעיניו ה' אבל שיהיה הוא פטור וה, כנען

ואברהם הוא היודע ביצחק הצדיק שישמע לאביו ...יעשה
  .ישמעאל או ללוט ויתר העמיםושיזהר בהם וילך לו אל 

  
  ר הירש"רש. 18
 אנו אין לנו .רק אל תפעל אתה בניגוד לכוונה האלוקית...

, "אם לא תאבה"הרי ... אלא שלא תצא תקלה מתחת ידנו
ק אל יעלה בדעתך שעדיין ר. שוב אין בידך לעשות דבר, ונקית

  ...ולו גם בכיוון המנוגד, יהיה מוטל עליך לפעול
  
  

  'בטחון בה
  ההבטחות לאברהם. 19
 ככוכבי השמים וכחול והרבה ארבה את זרעךכי ברך אברכך "

  , )ז"י, ב"כ" (אשר על שפת הים
 כל ארץ כנעןאת , ארץ מגוריךונתתי לך ולזרעך אחריך את "ו

  ).ח, ז"י" (הם לאלוקיםוהייתי ל, לאחוזת עולם
 


