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  א'          מרחשוון התשע                        ד"בס

  
  

  ?הזה בעינוי אמנו חטאה האם -" שרי ותענה"
  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת לך לך  

  
    ז"טפרק  בראשית .1
ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ) א(

ל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ְיהָֹוה ִמֶּלֶדת ּבֹא ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶא ) ב:(ָהָגר
) ג:(ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי

ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר 
ַען ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכנָ 

ַוָּיבֹא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ) ד:(ְלִאָּׁשה
ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאנִֹכי ָנַתִּתי ) ה:(ְּבֵעיֶניהָ 

ַקל ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשּפֹט ְיהָֹוה ֵּביִני ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵא 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך ֲעִׂשי ָלּה ) ו:(ּוֵביֶניךָ 

ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ) ז:(ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ 
ַוּיֹאַמר ָהָגר ) ח:(ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּורְיהָֹוה ַעל ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר 

ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי 
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּתְך ) ט:(ָאנִֹכי ּבַֹרַחת

ּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַוּיֹאֶמר לָ ) י:(ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיהָ 
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ִהָּנְך ָהָרה ) יא:(ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב

) יב:(ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ְיהָֹוה ֶאל ָעְנֵיְך 
ל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹ

ַוִּתְקָרא ֵׁשם ְיהָֹוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ) יג:(ִיְׁשּכֹן
ַעל ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ) יד:(ָאְמָרה ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי
ַאְבָרם ֵּבן ַוֵּתֶלד ָהָגר לְ ) טו( :ַלַחי רִֹאי ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד

ְוַאְבָרם ֶּבן ) טז:(ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל
  :ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם

  
  י על בראשית פרק טז פסוק ד "רש. 2
ה  אמרה שרי זו אין סתרה כגלוי-ותקל גברתה בעיניה ) ד(

מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת שלא זכתה להריון 
  ):ר"ב(כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה 

  
  טו', ג קהלת. 3
  " . נרדף את יבקש להים-והא "
  
  ן"רמב. 4
  ".  כן לעשות בהניחו אברהם וגם, הזה בעינוי אמנו חטאה"
  
  ק"רד. 5
 הטובות דותהמי ממנו אדם לקנות בתורה נכתב הסיפור זה"

   ."הרעות ולהרחיק
  
    ח- א', ל בראשית. 6
ְוִאָּבֶנה ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ) ג(

ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ) ד(:ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה
  : ְלַיֲעקֹב ֵּבןֵּתֶלדַוַּתַהר ִּבְלָהה וַ ) ה:(ֵאֶליָה ַיֲעקֹב

 ָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן ַעל ֵּכן ַוּתֹאֶמר ָרֵחל) ו(
  :ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן

  : ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעקֹבַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחלַוַּתַהר עֹוד ) ז(
ִּתי ִעם ֲאחִֹתי ַּגם ָיכְֹלִּתי  ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים ִנְפַּתלְ ַוּתֹאֶמר ָרֵחל) ח(

  :ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי
  
   'ה', ה כתובותמשנה מסכת . 7
, ְואֹוָפה, טֹוֶחֶנת, ֵאּלּו ְמָלאכֹות ֶׁשָהִאָּׁשה עֹוָׂשה ְלַבְעָלּה) ה(

ְועֹוָׂשה , ַהִּמָּטה) לֹו(ַמַּצַעת , ּוְמִניָקה ֶאת ְּבָנּה, ְמַבֶּׁשֶלת, ּוְמַכֶּבֶסת
לֹא טֹוֶחֶנת ְולֹא אֹוָפה ְולֹא , ִהְכִניָסה לֹו ִׁשְפָחה ַאַחת. ֶּצֶמרבַ 

, ָׁשלֹׁש. ֵאיָנּה ְמַבֶּׁשֶלת ְוֵאיָנּה ְמִניָקה ֶאת ְּבָנּה, ְׁשַּתִים. ְמַכֶּבֶסת
יֹוֶׁשֶבת , ַאְרַּבע. ַהִּמָּטה ְוֵאיָנּה עֹוָׂשה ַבֶּצֶמר )לֹו(ֵאיָנּה ַמַּצַעת 

, ֲאִפּלּו ִהְכִניָסה לֹו ֵמָאה ְׁשָפחֹות, י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרַרִּב . ַּבַּקֶּתְדָרא
ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן . ֶׁשַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִזָּמה, ּכֹוָפּה ַלֲעׂשֹות ַּבֶּצֶמר

יֹוִציא , ַאף ַהַּמִּדיר ֶאת ִאְׁשּתֹו ִמַּלֲעׂשֹות ְמָלאָכה, ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
  : ֶׁשַהַּבָּטָלה ְמִביָאה ִליֵדי ִׁשְעמּום,ְוִיֵּתן ְּכֻתָּבָתּה

  
  א"כ שמות. 8
ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא ִאם ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא ְוָיְצָאה ִאְׁשּתֹו ) ג(

 ְוָיְלָדה ּלֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאָּׁשה ֲאדָֹניו ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשהִאם ) ד:(ִעּמֹו
ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ) ה:( ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפֹוִויָלֶדיָה ִּתְהֶיה ַלאדֶֹניהָ 

) ו:(ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאדִֹני ֶאת ִאְׁשִּתי ְוֶאת ָּבָני לֹא ֵאֵצא ָחְפִׁשי
ְוִהִּגיׁשֹו ֲאדָֹניו ֶאל ָהֱאלִֹהים ְוִהִּגיׁשֹו ֶאל ַהֶּדֶלת אֹו ֶאל ַהְּמזּוָזה 

  :ָבדֹו ְלעָֹלםְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצַע ַועֲ 
  
   בחוקי חמורבי146-147 סעיפים. 9

 והיא, )בנים ללדת רשאית שאינה (כוהנת אישה אדם ייקח כי
 תשווה כן ואחרי בנים תלד) האמה (אם, אמה לאישּה תיתן

, )תמכרנה לא- (בכסף אותה תיתן לא גברתה, לגברתה עצמה
 האם בין להפריד אכזריות וזו: משמע (בנים שילדה מפני
 בין אותה וִתמנה) עבדות (אות עליה תשים היא). הלבני

  .בכסף אותה תיתן, בנים תלד לא אם .הֲאָמהות
  ).113-112' עמ - בראשית, ך"התנ עולם, וינפלד משה: תרגום( 
  

      כג- כא', ל משלי. 10
      ארץ רגזה שלוש תחת                                        

  :שאת לתוכ לא ארבע ותחת              
  ימלוך כי עבד תחת      
  ,לחם ישבע כי ונבל  
  תבעל כי שנואה תחת      
  .גברתה תירש כי ושפחה  

  
  ק"רד. 11
, גבירה תהיה כי, ממנה יהיה אברם שזרע מאחר כי חשבה"

  ".תצווה לאשר גברתה שרי למצוות חוששת הייתה ולא
  
  



 2

  "שרי ותענה"ק על "רד. 12
  .בפרך בה ועבדה, מדאי יותר עמה עשתה
 יכולה הייתה ולא, אותה ומקללת אותה מכה שהייתה ואפשר
  .מפניה וברחה לסבול

 לא: חסידות מידת ולא מוסר מידת לא בזה שרי נהגה ולא
 ראוי היה …כבודו על לה מחל שאברהם פי על אף כי, מוסר

 חסידות מידת ולא. לענותה ולא לכבודו ידה את למשוך לה
 שתחת במה יכולתו כל לעשות לאדם ראוי אין כי, טובה ונפש

 המחילה נאה ומה) "הפנינים מבחר בעל (החכם ואמר. ידו
  ."היכולת בעת

  
  'אפרק  שמות. 13
 יענו וכאשר …בסבלתם ענתו למען מסים שרי עליו וישימו"

  " …אתו
  ". בפרך ישראל בני את מצרים ויעבדו"
  

 אבן מדרשות חיים תורת בחומש מובא( חננאל רבנו. 14
  )שועיב

 שרה כי', חמסי 'עניין … - עליך חמסי אברם אל ישר ותאמר
 אמר ואברהם, אליה כפופה והייתה בהגר משתעבדת הייתה

 שהפכה לאחר: שכוונתו נראה [לענותה פלילי עוון הוא כי לה
 נתאמרה ועתה, בה מלהשתעבד עצמה ומנעה, ]שלו לאישה

 אם, ישפוט: אמרה כן ועל]. הגר עליה נתגאתה -  [אליה
 הדין: אמר והמלאך …כדבריך או, משתעבדת נישא, כדבריי

  .כבתחילה עושה שהיית כמו' והתעני גברתך אל שובי '-עמה
  

  י"רש. 15
  ". בדברים עמה ליכנס פתח לה ליתן אלא, היה יודע"
  

  "באת מזה אי"ספורנו על . 16
 קדוש במקום היית כי, נסעת מקום מאיזה וראי הביטי"

   ."צדיקים ובבית
  

  א"כ בראשית .17
  :ְוַגם ֶאת ֶּבן ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא) יג(

  
  ' גפרק  שמות .18

  ... ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִּמיַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ) ז(
  
   א"כבראשית  .91
ן ֶאל ָהָגר ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּת ) יד(

ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר 
ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ) טו:(ָׁשַבע

ֶׁשת ִּכי ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶק ) טז:(ַהִּׂשיִחם
ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה 

  :ַוֵּתְבְּך 
 ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים) יז(

 ָׁשַמעָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי 
  : ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשםֱאלִֹהים

  
  ן על בראשית פרק טז פסוק ו " רמב. 20

וגם , ותענה שרי ותברח מפניה חטאה אמנו בענוי הזה) ו(
אל עניה ונתן לה בן ' ושמע ה, אברהם בהניחו לעשות כן

  :שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי
  
  כד', ב ירמיהו. 12
  ."מדבר למד פרה "
  
  ע"ראב. 22
  ".זר בו ימשול שלא:  והטעם …האדם בין חופשי"

   ז"י בראשית. 32
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ) טו(

  :ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה
ֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה  ּוְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבןּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה ) טז(

  :ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו
  
  'תגובות אברהם ושרה להבטחת ה . 42
ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה ) יז,יז(

   :ָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד
ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִּלי ) בי,ח"י(

  :ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן
  
  ק"רד. 52
 בן והוא, לאברם ילדה שלא שרי שראתה כיוון) א, ז"ט(

 לה אין כי חשבה, וחמש שבעים בת והיא וחמש שמונים
 זרע לו שיתן לאברהם אמר ל- הא כי הנה:  אמרה. עוד תקווה

 והבן. זקנה אני כי, עוד זרע לו יהיה לא וממני, הארץ רששיי
 שפחתי לו שאתן לי טוב. לו יהיה אחרת מאישה, לו שיהיה
  .לאישה
 אחר כי חשב כי …הדבר בעיניו שישר לומר - אברם וישמע
  .יהיה מהגר, זרע לו לתת ל-הא שיעדו מה, מלדת בלתה ששרי

  
  ן"רמב. 62

 שאברם פי על ףא כי ירמוז …שרי לקול אברם וישמע
 ויהיה מהגר הוא שייבנה נתכוון לא …לבנים מאוד מתאווה

, ממנה שתיבנה, שרה רצון לעשות כוונתו כל אבל, ממנה זרעו
 לבנים היא שתזכה זכות או, שפחתה מבני רוח נחת לה שיהיה
 והזכיר …)ז, א"ע רבה בראשית (רבותינו כדברי, כן בעבור
 לא שרה כי לרמוז 'אישה לאברם …אברם אשת שרי 'הכתוב

 אשתו היא כי, מאצלו עצמה הרחיקה ולא מאברם נתייאשה
  .אשתו הגר גם שתהיה רצתה אבל, אישּה והוא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


