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1415מספר , פ"אתש, אחרי מות קדושים תופרש

 

 אבות תקנום –איסורי עריות 
 שלום קולין

כדרכם של חוזים, אף בברית הראשונה 
הוגדר  ,שכרת הקב"ה עם אברהם אבי האומה

זמן מימושה: "ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָנה ִכי ֹלא 
. אלא טז(:טו ')בר ֹן ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָנה"ָׁשֵלם ֲעו

 ,שהתורה אינה מבארת: מהו עוון האמורי
 אתשבעת שתגדש סאתו יירש זרע אברהם 

 הארץ?
נראה כי התשובה נמצאת בפרשתנו. כך 
נפתחת פרשיית איסורי העריות: "ְכַמֲעֵשה 

ָבּה ֹלא ַתֲעשּו  ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶתם ֶאֶרץ
ְכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם  ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ

מניית בסיום גם . ג(:יח ')וי ָׁשָמה ֹלא ַתֲעשּו"
עריות ההעוברים על איסורי  ם שלעונשיה

איסורי העריות שבפרשת "קדושים", 
תושבי הארץ:  ם של כמעשישוב  מוזכרים
ָוֹאַמר ָלֶכם  .ֵאֶלה ָעשּו ָוָאֻקץ ָבם ָכל "ִכי ֶאת

ַאְדָמָתם ַוֲאִני ֶאְתֶנָנה ָלֶכם  ַאֶתם ִתיְרׁשּו ֶאת
איסורי  ,. כלומר(כד-כג:כ וי') ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה"

עריות הם ששוללים את הזכות לשבת בארץ 
ישראל, וזהו עוון האמורי שבגינו סולק מן 

 הארץ. 
 אותו סילוק מן הארץ מודגש בפרשת

בביטוי ייחודי: "ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ  "אחרי מות"
ֹיְׁשֶביָה...  ֶאת ַוָתִקא ָהָאֶרץָֹנּה ָעֶליָה ָוֶאְפֹקד ֲעו

ֶאְתֶכם ְבַטַמֲאֶכם ֹאָתּה  ָתִקיא ָהָאֶרץ ְוֹלא
וי' ) ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם" ֶאת ָקָאהַכֲאֶׁשר 

 "ְוֹלא ":קדושים"וכן בפרשת  ,כח( ,כה:יח
ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם  ָתִקיא ֶאְתֶכם ָהָאֶרץ

זוהי  ,. כלומרכב(:כ וי') ָׁשָמה ָלֶׁשֶבת ָבּה"
להקיא את  1תכונה ייחודית לארץ ישראל,

                                                      
מנהל מערכות מחשוב וחבר , שלום קוליןה*

 .שבאפרת" נחלת אופיר"בקהילת 
ר רחמים כהן מלמד "המאמר מוקדש לזכרו של ד **

שבמופת חייו הפך , איש אציל ותלמיד חכם, ל"ז
 .שחלה בה מגורל לייעוד ALSאת מחלת 

הזכיר כמעשה ארץ מצרים (: "כה:יח 'וי)ן "רמב 1
ולא , שהיו גם הם עושים ככל התועבות האלה

הענין כולו למעלת ... תקיא אותם ארץ מצרים
 ."הארץ וקדושתה

 –נוכרים ויהודים כאחד  –מתוכה תושביה 
אם לא ישמרו את איסורי העריות. במאמר 
זה נדון בזיקה הזו שבין איסורי העריות 

אבות שהובטחה ללזכות הישיבה על הארץ 
בספר בראשית, ונסיים בברכת האירוסין 

 שייתכן כי עוצבה לאורם.
 

 זוהי סדום
פעם אחת בלבד נכחד עם כלשהו בארץ 

גם המקרה  וישראל שלא בעקבות כיבוש, וזה
 ל לנח: "ְוֹלא-היחיד שבו הופרה הבטחת הא

 ַחי ַכֲאֶׁשר ָעִשיִתי" ָכל ֹאִסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת
. הדבר הזה קרה בסדום, ככתוב: כא(:ח ')בר

ְוֵאת ַהִכָכר  ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת ָכל "ַוַיֲהֹפְך ֶאת
. כה(:טי 'בר) ָכל ֹיְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה"

של אנשי סדום שבגינו  םמה היה חטא
, דבר שלא קרה שבמקום הושמד כל היקום

 אפילו במבול?
 :נאמר בתורהסדום ל ש ןהראשואזכור ב

 בר'"ְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָטִאים ַלה' ְמֹאד" )
 אין כל הסברו, תכללי . זוהי אמירהיג(:יג

מהם המעשים שגרמו להגדרה כה קיצונית. 
סדום מוזכר, שוב של בפעם הבאה שאופייה 

ָרָבה  ההגדרה כללית: "ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ִכי
אחריה כ(. :יח בר'ְוַחָטאָתם ִכי ָכְבָדה ְמֹאד" )

הוויכוח שבין אברהם לקב"ה, המגלה  מתואר
ף כאן עיר ללא צדיקים. אולם אהיא סדום ש

 עדיין אין הסבר: מהם חטאי העיר?
סיפור אחד בלבד יש בתורה על מעשה 

 .מסופר רגע לפני הפיכתה ה, והואשל אנשי
על כן יש למצוא בו את ההסבר להשמדת 
 סדום: "ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסֹדם ָנַסבּו ַעל

 ַוִיְקְראּו .ָהָעם ִמָקֶצה ָזֵקן ָכל ַהַבִית ִמַנַער ְוַעד
ָבאּו  לֹוט ַוֹיאְמרּו לֹו ַאֵיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶאל

 בר'ֵאֶליָך ַהָלְיָלה הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם" )
(. מטרתם נאמרת  במפורש: יחסי ה-ד:יט

נסה זכר אונס זכר. לוט מ – אישות באונס
 ציע את בנותיו: "ִהֵנהלהדוף את התוקפים ומ

 ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה ֲאֶׁשר ֹלא ָנא ִלי ְׁשֵתי ָבנֹות
 ָנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעשּו ָלֶהן ַכטֹוב ְבֵעיֵניֶכם"
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. זו הצעת אלטרנטיבה רק לאובייקט ח(:)שם
  ,יחסי אישות באונס , אך עדיין נותרוהאינוס

אין כל ניסיון מצד לוט להניאם מעצם ו
התיאור היחיד בתורה למעשה  והמעשה. זה
ללא  ,אונס המוני –שה בסדום כלשהו שנע

אונס נעשה ה 2ים.הבדל מגדרי בזהות הנאנס
אנשי העיר ומעיד בכך על היותו  3על ידי כל

 נוהג המקובל במקום.
סיפור השמדת סדום הוא המקרה היחיד 

גורמי טבע  אמצעותב הארץשבו עם סולק מ
 –כמו ההקאה המדוברת בפרשיות העריות  –

אחר. אך הסיפור כיבוש של עם בעקבות ולא 
איננו מסתיים כאן; התורה מביאה בהמשך 

שגדלו בסדום אלו  ;את מעשה בנות לוט
היחיד סיפור ה וזהעם אביהן.  ובהמשך שכבו

 ,בתורה על בנות שגדלו בארץ בחיי אברהם
את גם כתיבתו בתורה לשקף נועדה ואולי 
)שלא נאמרה( התנגדות אבותינו  סיבת

 .נילנישואי בניהם עם בנות הכנע
 

 לא תיקח אישה מבנות הכנעני
אחר שאברהם התאלמן והזדקן, ל

עם  משימתו הייתה לדאוג שבנו יתחתן
. המילים הראשונות בדבריו לעבדו הראויה לו

ִתַקח ִאָשה ִלְבִני  "ֲאֶׁשר ֹלא :הן השבעתו
 בר') ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְבִקְרבֹו"

. מוחלטת של בנות ארץ כנעןשלילה  ;ג(:כד
רק לאחר מכן, הוא אומר לו היכן למצוא את 

מֹוַלְדִתי ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת  ַאְרִצי ְוֶאל הכלה: "ִכי ֶאל
 .ד(:)שם ִאָשה ִלְבִני ְלִיְצָחק"

אולם אצל יצחק ורבקה האיסור 
עשיו בנם התחתן עם בנות הארץ  .התרופף

 ְיהּוִדית ַבת תממוצא חיתי: "ַוִיַקח ִאָשה אֶ 
 בר') ֵאיֹלן ַהִחִתי" ָבְשַמת ַבת ְבֵאִרי ַהִחִתי ְוֶאת

התורה מציינת כי "ַוִתְהֶייןָ אמנם  4.לד(:כו

                                                      
היא , זה שבסדום" חוקי"תמונת ראי לנוהג  2

הריגה ללא משפט ההלכה היהודית העוסקת ב
שבפרק " דין רודף"שבמשנת  עוד בטרם מעשה

ע ובמגמה למנ בהיתר להריגה  .בסנהדרין' ח
אין כל הבדל מגדרי באובייקט ש מפורש אונס

 –ובין נקבה " אחר הָזכּור" –בין זכר : האינוס
 ". ַנֲעָרה מאורסה"

מוצא  (ח:יט 'בר)" ֶאְתֶהן אנָ  ִציָאהֹוא"על ן "רמב 3
, כל אנשי העיר במעשהשל השתתפות האת 

סדום לסיום  פו של סיפורכגורם להבדל שבין סו
ובפרץ ההוא עוד לא : "פילגש בגבעההסיפור של 

היו בו כל אנשי העיר כאשר בסדום שנאמר בו 
 ".מנער ועד זקן כל העם מקצה

. ס"תקופת האבות מתוארכת לאלף השני לפנהמ4
בסוריה )ס נערך קרב קדש "לפנה 1274בשנת 
בין האימפריה המצרית והחיתית ( דהיום

שבעקבותיו החלה שהסתיים בהסכם שלום 
המצרית , הגירה לארץ משתי תרבויות אלו

 .והחיתית

, אולם :לה(שם) ֹמַרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה"
. עשיולא מצאנו תוכחה מפורשת שנאמרה ל

יצחק בין  הכסיכום שיחיותר זה נשמע 
, כשיצחק שולח את יעקב בהמשךורבקה. 

למשפחת רבקה, הוא משכפל במדויק את 
אביו אברהם. ראשית הוא  ם שלדבריהסדר 
ִתַקח  כנען: "ֹלאבנות את הנישואין עם  שולל

, ורק לאחר )בר' כח:א( ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנַען"
מכן, כאביו, הוא מסמן את מוצא הכלה: 

ֲאָרם ֵביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶמָך  "קּום ֵלְך ַפֶדָנה
 ְלָך ִמָשם ִאָשה ִמְבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶמָך" ְוַקח
 .ב(:)שם

בפעם הראשונה את כאן ו שומע יעש
דעת אביו ומבין: "ַוַיְרא ֵעָשו ִכי ָרעֹות ְבנֹות 

. על כן, הוא )שם:ח( ְכָנַען ְבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו"
שהיא מזרע אברהם:  לוקח אישה נוספת

 ָמֲחַלת ַבת ִיְׁשָמֵעאל ַוִיַקח ֶאת "ַוֵיֶלְך ֵעָשו ֶאל
ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות", אך נשאר  ִיְׁשָמֵעאל ֶבן

 ָנָׁשיו לֹו ְלִאָשה" עם נשיו הכנעניות: "ַעל
 ט(. :)שם

 
 שושלת עשיו

בנו של יצחק, נכדו של אברהם,  ,אם כן
ההשלכות של  ןהתחתן עם בנות הארץ. ומה

)פרשת  מעשה זה? נתבונן במדרש תנחומא
 ם עלסיפוריהדן בהשוואת שני ה ,וישב א'(

שושלת עשו: זה המפורט בסוף פרשת 
 וזה המצומצם שבספר דברי הימים: ",וישלח"

ְקַנז  ...ֱאִליָפז ֵני"בְ ( א:לו אי"ה)בדב
 ( אומר:ו:יבל בר'. )וב"ְוִתְמָנע ַוֲעָמֵלק

. מלמד "ֶלֱאִליַפז ׁשְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלגֶ "
)שאליפז( נשא את בתו. כיצד: היה בא 
אל אשתו של שעיר, ועברה וילדה 

כנושא בתו של  –ממנו תמנע. ונשאה 
שעיר, והיתה בתו. וכן הוא אומר 

 ֵביְׁש יֹ ַהֹחִרי  ִעירשֵ  ְבֵני הלֶ אֵ "( שם:כ)
" ְמָנעִת  ָטןֹול תֹוַוֲאח"וגו'  "ָטןֹוָהָאֶרץ ל
, )תמנע( מן האם ולא מן האב, )שם:כב(

שהיתה מן אליפז, )ככתוב בבראשית( 
 ."ותמנע היתה פלגש לאליפז בן עשו"

 

בעוד שבבראשית תמנע נמנית הן כפילגשו 
הן כבתו של שעיר, בדברי הימים ושל אליפז 

דהיינו: אליפז היא מתוארת כבתו של אליפז. 
שכב בהסתר עם אשת איש )שעיר(, ומכך 
נולדה תמנע )ששעיר היה בטוח שהיא בתו(. 

אליפז עם תמנע.  התחתן לאחר שגדלה
מנישואין אלו של אליפז עם בתו תמנע, נולד 

 עמלק. 
ת הסברם של חז"ל מבהיר גם את החריגּו

לעומת כל סיפורי  ,בסיפור שושלת עשיו
בראשית. בעוד השושלות הקודמים בספר 

ת כתוב רק האב המוליד את דוֹ לָ תיאורי תוֹ בש
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בנו, אצל עשיו מוזכרות האימהות, כמו 
אליפז בכורו של עשיו )שהיה אצל למשל 
מיוחס בעיקר כבן הסבא של עמלק( -האבא

ֵעָשו ֱאִליַפז  מו החיתית: "ֵאֶלה ְׁשמֹות ְבֵניילא
. נשות עשיו הן חלק חשוב י(שם:) ָעָדה" ֶבן
 יצוב שושלתו.בע

גם הפתיח "ְוֵאֶלה ֹתְלדֹות ֵעָשו הּוא 
מדגיש את השוני מסיפור  א(:)שם ֱאדֹום"

 תולדות אביו: "ְוֵאֶלה תֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶבן
. בעוד שיצחק מתואר יט(:כה' )בר ַאְבָרָהם"

מתואר בהיפוך:  ייחוסוומיד  ,ַאְבָרָהם" כ"ֶבן
ו יהרי שאצל עשִיְצָחק",  "ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת

הפרט הביוגרפי החשוב ביותר המצוין על 
תרבותי של -אודותיו הוא מוצאן האתני

ָנָׁשיו  נשותיו הראשונות: "ֵעָשו ָלַקח ֶאת
 ֵאילֹון ַהִחִתי ְוֶאת ָעָדה ַבת ִמְבנֹות ְכָנַען ֶאת

 בר') ִצְבעֹון ַהִחִּוי" ֲעָנה ַבת ָאֳהִליָבָמה ַבת
 .ב(:לו

בני עשיו נכד אברהם  שושלת ,אם כן
מזוהמת במעשי עריות. לאלו נצרף את בנות 
לוט אחיין אברהם שגדלו בסדום עיר האונס 
ואחר כך שכבו עם אביהן. נראה כי סיפורים 

הכוללים את תולדות משפחת אברהם  ,אלו
 ,המורחבת )גם אלה שנישאו לבנות הארץ(

 5.הןמסבירים את תיעובם של אבותינו ל
נכד זנונים של אב ובתו -עמלק שהוא בן

נין של -שנולדה לו מאשת איש, הוא הנכד
חימש ליצחק -ֵאילֹון ַהִחִתי" והוא נין "ָעָדה ַבת

אבינו. לכן עמלק הוא האויב האולטימטיבי 
שכן הוא מסמל בעצם קיומו  ,של עם ישראל

את מסורת הזימה של בנות חת שהיא 
גדל אצל הדומיננטית במשפחת עשיו, אף ש

 יצחק ורבקה. 
הקפדתם זו של האבות נראית כמבוא 

לפסוק הפותח את איסורי עריות:  6ההיסטורי
ְכַנַען...  ִמְצַרִים... ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ "ְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ

. על )וי' יח:ג( ֹלא ַתֲעשּו ּוְבֻחֹקֵתיֶהם ֹלא ֵתֵלכּו"
 אבות תקנום.  –כך ניתן לומר: איסורי עריות 

 
 כת האירוסיןבר

על פי רוב, ברכות המצוות הן על מצוות 
עשה. שונה היא ברכת האירוסין שמזכירה 

"וצוונו על  :בתחילתה דווקא איסורים
  .העריות"
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כי כולם נזהרו במצוות אברהם זקנם שלא לקחו 
 .אשה מבנות הכנענים

עם נישואי בבואו לארץ עזרא התמודד  גם 6
היהודים עם בנות הארץ המביאות את 

ֵמַעֵמי ... ִנְבְדלּו ָהָעם-ֹלא: "תועבותיהן לבתיהם
ָנְשאּו ִמְבֹנֵתיֶהם ָלֶהם  ִכי... ְכֹתֲעֹבֵתיֶהם ָהֲאָרצֹות
 .יא(-:אעזרא ט) "ְוִלְבֵניֶהם

...משמיה  ?ברכת האירוסין מאי מברך         
''ה אשר דרב יהודה אמרי: בא''י אמ

קדשנו במצותיו וצוונו על העריות 
ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את 

  7.הנשואות על ידי חופה וקדושין
 ,בבלי ללא ויכוח הלכתיבהלכה זו נכתבה 

כן היא נוהגת בעם ישראל עד סוף כל על ו
ראשונים  ,גאוניםההדורות. אולם רבים מ

התחבטו בשאלה: כיצד זה  ,ואחרונים
 שהברכה היא על מצוות "לא תעשה"? 

האבות באיסורי של זהירות הלאור 
שראינו לעיל, אפשר לראות  , כפיעריות

ברכה חריגה זו כמדרש הלכה של רב יהודה 
כשם שאברהם  למעשי האבות שבתורה.

ויצחק הקדימו את איסור הנישואין לבנות 
 הארץ לפני שסימנו את הדרך הנכונה

למציאת בת זוג בשדה ארם, כך רב יהודה 
ניסח את ברכת האירוסין שתחילתה בשלילת 
העריות וסיומה בדרך הנכונה של חופה 
וקידושין. רב יהודה קיבע לדורות את 
החשיבות הראשונה ההלכתית שעם ישראל 
מקפיד בעת הקמת המשפחה, כמו אבותיו: 
תחילה התבדלות מאיסורי עריות ולאחר מכן 

ההלכתיים, החיובים והאיסורים,  ההיבטים
 בהקמת בית בישראל.

 
 
 
 
 
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 עלוןיש לשמור על קדושת ה
 
 
 
 
 
 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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(, רבנו תם, ם"רמב)הרחבות מועטות לברכה זו 
 .אך עיקרי הברכה לא השתנו
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