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 ז'התשעחשון                                         ד "בס

 
 ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

    ?מדוע -" לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני"
 (ל"על פי שיעורים של הרב תמיר גרנות והרב אהרון ליכטנשטיין זצ)חיי שרה פרשת ל

 
 : סז ד"בראשית כ .1
וינחם יצחק אחרי ... ויביאה יצחק הֹאהלה שרה אמו"

 "אמו
 : לגבי הציווי של אברהם לעבדו שתי הגרסאות .2

 גרסתו של העבד התורהסיפורה של 
יֲעָך ַבה לוֵֹהי -א  ' ְוַאְשבִּ

ם ֵוא ַמיִּ ָאֶרץ-ַהשָּׁ , לוֵֹהי הָּׁ
י  ְבנִּ ה לִּ שָּׁ ַקח אִּ ֲאֶשר ֹלא תִּ
י  י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבנוֹת ַהְכַנֲענִּ מִּ

ְרבוֹ  י : יוֵֹשב ְבקִּ י כִּ ֶאל ַאְרצִּ
י ֵתֵלְך ַקְחתָּׁ  ְוֶאל מוַֹלְדתִּ ְולָּׁ

ה שָּׁ ק אִּ ְצחָּׁ י ְליִּ ְבנִּ  :לִּ

י ֵלאֹמר ֹלא  י ֲאֹדנִּ ֵענִּ ַוַיְשבִּ
ְבנוֹת  י מִּ ְבנִּ ה לִּ שָּׁ ַקח אִּ תִּ
י ֹיֵשב  י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַהְכַנֲענִּ

ם ֹלא : ְבַאְרצוֹ  ֶאל ֵבית אִּ
י ְשַפְחתִּ י ֵתֵלְך ְוֶאל מִּ  ָאבִּ

י ְבנִּ ה לִּ שָּׁ ַקְחתָּׁ אִּ  :ְולָּׁ

 
 : כז-ג, ח"ויקרא י .3

ּה ֹלא ַתֲעשּו ּוְכַמֲעֵשה  ם ֲאֶשר ְיַשְבֶתם בָּׁ ְצַריִּ ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ מִּ
ה ֹלא ַתֲעשּו  מָּׁ יא ֶאְתֶכם שָּׁ י ֵמבִּ ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ

שּו ... ּוְבֻחֹקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו ֵאל עָּׁ ל ַהתוֵֹעֹבת הָּׁ י ֶאת כָּׁ כִּ
ְטמָּׁ  ְפֵניֶכם ַותִּ ָאֶרץ ֲאֶשר לִּ ָאֶרץַאְנֵשי הָּׁ  ...א הָּׁ

 
 : מו-מה, ה"ויקרא כ .4

ְקנּו  ֶכם ֵמֶהם תִּ מָּׁ ים עִּ רִּ ים ַהגָּׁ בִּ ְבֵני ַהתוֹשָּׁ ְוַגם מִּ
ֶכם  יּו לָּׁ ידּו ְבַאְרְצֶכם ְוהָּׁ ֶכם ֲאֶשר הוֹלִּ מָּׁ ם ֲאֶשר עִּ ְשַפְחתָּׁ מִּ ּומִּ

ה ה : ַלֲאֻחזָּׁ ֶרֶשת ֲאֻחזָּׁ ְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם לָּׁ ם לִּ ְתַנַחְלֶתם ֹאתָּׁ ְוהִּ
ֶהם ַתֲעֹבדּוְלעֹ    .לָּׁם בָּׁ
 
 :חטאו של נח בהקבלה לחטא אדם הראשון .5

 פרשת הכרם של נח
 (כח-יח', בראשית ט)

 פרשת גן עדן

ן  ים מִּ ְהיּו ְבֵני ֹנַח ַהֹיְצאִּ ַויִּ
ה ֶפת ַהֵתבָּׁ יָּׁ ם וָּׁ , ֵשם ְוחָּׁ

ַען י ְכנָּׁ ם הּוא ֲאבִּ : ְוחָּׁ
ה ֵאֶלה ְבֵני ֹנַח  ְשֹלשָּׁ

ָאֶרץ ל הָּׁ ה כָּׁ ְפצָּׁ  :ּוֵמֵאֶלה נָּׁ

 

 פרשת הכרם של נח
 (כח-יח', בראשית ט)

 פרשת גן עדן

ה  מָּׁ ֲאדָּׁ יש הָּׁ ֶחל ֹנַח אִּ ַויָּׁ
ֶרם ַטע כָּׁ  :ַויִּ

ַטע ה ים ַגן ְבֵעֶדן -א  ' ַויִּ לוֹהִּ
ֶקֶדם  מִּ

ר  ְשכָּׁ ן ַויִּ ן ַהַייִּ  הדעתהאכילה מעץ  ַוֵיְשְת מִּ
ְתַגל ְבתוְֹך ָאֳהֹלה ים  :ַויִּ ְהיּו ְשֵניֶהם ֲערּומִּ ַויִּ

שּו ְתֹבשָּׁ ְשתוֹ ְוֹלא יִּ ם ְואִּ ָאדָּׁ  הָּׁ
י ְכַנַען ֵאת  ם ֲאבִּ ַוַיְרא חָּׁ
ְשֵני  יו ַוַיֵגד לִּ ֶעְרַות ָאבִּ

יו ַבחּוץ  :ֶאחָּׁ

ל על חטא "רמוז בדברי חז
של גילוי עריות בין הנחש 

 .לבין אדם או חווה
ֶיֶפת ֶאת  ַקח ֵשם וָּׁ ַויִּ
ימּו ַעל ְשֶכם  שִּ ְמלָּׁה ַויָּׁ ַהשִּ
ית  ְשֵניֶהם ַוֵיְלכּו ֲאֹחַרנִּ
יֶהם  ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאבִּ
ית ְוֶעְרַות  ּוְפֵניֶהם ֲאֹחַרנִּ

אּו יֶהם ֹלא רָּׁ  :ֲאבִּ

ַקְחנָּׁה ֵעיֵני ְשֵניֶהם  פָּׁ ַותִּ
ְתְפר ם ֵהם ַויִּ י ֵעיֻרמִּ ּו ַוֵיְדעּו כִּ

ֶהם  ֲעֵלה ְתֵאנָּׁה ַוַיֲעשּו לָּׁ
ים -א  ' ַוַיַעש ה... ֲחֹגֹרת לוֹהִּ

ְתנוֹת עוֹר  ְשתוֹ כָּׁ ם ּוְלאִּ ְלָאדָּׁ
ֵשם  :ַוַיְלבִּ

ֵיינוֹ ַוֵיַדע ֵאת  יֶקץ ֹנַח מִּ ַויִּ
ן טָּׁ ה לוֹ ְבנוֹ ַהקָּׁ שָּׁ  :ֲאֶשר עָּׁ

 

ַען ֶעֶבד  ַוֹיאֶמר ָארּור ְכנָּׁ
יו ְהֶיה ְלֶאחָּׁ ים יִּ דִּ  :ֲעבָּׁ

ֵתְך ְוהּוא  יֵשְך ְתשּוקָּׁ ְוֶאל אִּ
ְך ל בָּׁ ְמשָּׁ ה ... יִּ מָּׁ ֲאדָּׁ ה הָּׁ ֲארּורָּׁ

בוֹן ֹתאֲכֶלנָּׁה ֹכל  צָּׁ ַבֲעבּוֶרָך ְבעִּ
 ְיֵמי ַחֶייָך

רּוְך ה לוֵֹהי -א  ' ַוֹיאֶמר בָּׁ
מוֹ  י ְכַנַען ֶעֶבד לָּׁ יהִּ : ֵשם וִּ

 ַיְפְת 
ְשֹכן -א   ים ְלֶיֶפת ְויִּ לוֹהִּ

י ְכַנַען ֶעֶבד  ְבָאֳהֵלי יהִּ ֵשם וִּ
מוֹ   :לָּׁ

 

י ֹנַח ַאַחר ַהַמבּול ְשֹלש  ַוְיחִּ
ים  שִּ נָּׁה ַוֲחמִּ ֵמאוֹת שָּׁ

נָּׁה  :שָּׁ

ם  ֶזה ֵסֶפר תוְֹלֹדת ָאדָּׁ
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 :הרב תמיר גרנות .6
אם נתרגם את אבות האנושות ואבות הטיפוס למונחים 

הרי שחם הוא אבי התרבויות שהתיישבו , היסטוריים
ואילו , שם הוא אבי תרבות המזרח הקרוב, באפריקה

אביהן : ומאוחר יותר -יפת הוא אביהם של יוון ורומי 
 .של התרבויות האירופאיות

התרבות הכנענית יכולה להתקיים רק אם היא 
למיניות ולשאיפת הקיום . משועבדת לתרבויות האחרות

החומרית יש מקום רק אם היא מרוסנת ומוגבלת על ידי 
את האסתטיקה של . דנת על ידי האמנותאו מעו, המוסר

אמנות משועבדת אינה . תרבות המערב אין לשעבד
. אין האסתטיקה תכלית לעצמה, אך מצד שני, כלום

להיות בעלת , כלומר -היא צריכה לשכון באוהלי שם 
כדי להיות , אוריינטציה מוסרית וגבולות מוסריים

 . ראויה לקיומה
 :כח, ח"ויקרא י .7

יא הָּׁ  קִּ ָאה ֶאת ְוֹלא תָּׁ ּה ַכֲאֶשר קָּׁ ָאֶרץ ֶאְתֶכם ְבַטַמֲאֶכם ֹאתָּׁ
ְפֵניֶכם   .ַהגוֹי ֲאֶשר לִּ

 :ט, א"בראשית כ .8
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם "

       "מצחק
 (:ג"ו ה"פ)תוספתא סוטה  .9
, ע דורש"ארבעה דברים היה ר –ש בן יוחאי "אמר ר"

 ...ודברי נראין מדבריו
, ין צחוק האמור כאן אלא עבודת כוכביםא... ע"דרש ר

מלמד ', וישב העם לאכול ושֹתה ויקומו לצחק'שנאמר 
שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין וצד 

 . חגבים ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים
אין צחוק האמור  -יוסי הגלילי אומר ' א בנו של ר"ר

חק לצ... בא אלי העבד'שנאמר , כאן אלא גילוי עריות
מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל מכבש ', בי

 .את הגנות ומענה את הנשים
, אין לשון צחוק אלא שפיכות דמים –ישמעאל אומר ' ר

ויחזיקו ... יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו...'שנאמר 
מלמד ', איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדיו
שת וחצים שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל נוטל ק

 ...ומזרק כלפי יצחק
חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק  –ואני אומר 

כי ידעתיו למען אשר 'אפשר למי שנאמר עליו , ההוא כך
יהא בביתו עבודת ' ', יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו

אלא אין צחוק ! ?כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים
 ...".האמור כאן אלא לענין ירושה

 :יא, ה"בראשית כ .11
 "להים את יצחק בנו-ויברך א, ויהי אחרי מות אברהם"

 :י"רש .11

נתיירא , ה את הברכות לאברהם"פ שמסר הקב"אע"
 -אמר . מפני שצפה את עשו יוצא ממנו, לברך את יצחק

    "ויברך את אשר ייטב בעיניו, יבא בעל הברכות
 :טו, ו"בראשית ט .12
  "יבה טובהתקבר בש, ואתה תבוא אל אֹבתיך בשלום"

 .     : י על האתר"רש .13
ולא יצא עשו , בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו"

    "לתרבות רעה בימיו
 


