
 

 רמיזת שם הוי"ה בשמות האבות והאמהות

זה  ,ופרש"י ואעשך לגוי גדול ואגדלה שמך וגו' )יב ב(
 ,זה שאומרים אלוקי יצחק ,ואברך ,שאומרים אלוקי אברהם

י "ודברי רש .זה שאומרים אלוקי יעקב ע"כ ,ואגדלה שמך
יותר נראה לומר ואגדלה שמך זה שאומרים לכאו' ש ,תמוהים

שהרי הקב"ה הגדיל את שמו של אברהם מאברם  ,אלוקי אברהם
 .לאברהם

י"ג  שלושת האבות הןויש לפרש בזה שהנה האותיות של שמות 
וכן שמות ד'  .עולה י"ג ,4 –יעקב , 4 –יצחק  ,5 –אברהם  ,אותיות

עולה  ,3 –לאה  ,3 –רחל  ,4 –רבקה  ,3 –שרה  ,האמהות עולה י"ג
 .כמנין הוי"הכ"ו ם יו עוליד. הרי שהאבות והאמהות יחי"ג

שהנה יש להקשות מדוע אומרים אלוקי  ,ועפי"ז יש לפרש היטב
ברם להנ"ל  ,הרי נשתנה שמו לישראלו ,יעקב ולא אלוקי ישראל

שמאחר שגדל שמו  ,מדוקדק היטב שא"א לומר אלוקי ישראל
ומעתה תו א"א  ,של אברם לאברהם הרי ששמו הוא ה' תיבות

שראל ואברהם הרי י"ד תיבות לומר אלוקי ישראל שאם יאמר י
, יש כ"ז תיבותהרי שם הוי"ה ש כמניןונמצא שאי"ז  ,ולא י"ג

לומר אלוקי יעקב ולא  ולכך משום שנאמר אברהם מוכרחים
  .אלוקי ישראל

ושפיר לפי"ז ביאור דברי רש"י ואגדלה שמך זה שאומרים אלוקי 
שמו של אברהם מאברם את משום שהגדיל הקב"ה  ,דה"פ ,יעקב

, שצריך לאברהם מוכרחים לומר אלוקי יעקב ולא אלוקי ישראל
שיהיה סך הכל עולה לי"ג אותיות ולא לי"ד בכדי להצטרף למנין 

 הוי"ה.
דאיתא במדרש ואגדלה שמך וכו'  ,ובזה נראה לפרש מדרש נוסף

הדא הוא דכתיב למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי 
 .והוא תמוה .מה'

בגמ' ברכות )יג( כל הקורא לאברהם אברם  איתאדבהקדם נראה ו
א"כ נימא ' מקשה הגמ ,עובר בעשה דכתיב והיה שמך אברהם

שאף הקורא ליעקב יעקב עובר בעשה שהרי נשתנה שמו 
מתרצת הגמ' שאצל יעקב מצינו שאף הקב"ה המשיך  ,לישראל

ע"כ שלא עובר  ,לקרוא לו יעקב אחר שנשתנה שמו לישראל
המתבאר י"ל שפיר הטעם אמאי  והנה לפי .עשהכך על ב

בעשה וביעקב אינו עובר שאצל אברהם נאמר  ,באברהם עובר
שנוסף לו  ,וה"פ ,תיבת "והיה" היינו הוי"האברהם", ו "והיה שמך

משא"כ אצל יעקב שלא נאמר והיה  ,ה' כדי להגיע לכ"ו תיבות
ולכן קראו  ,ע"כ משום שאם יאמר בו ישראל הרי כ"ז תיבות

 .אחר שנשתנה שמו הקב"ה יעקב אף
"למה תאמר יעקב" ר"ל  יש לפרש היטב את המדרש, ועפי"ז

הרי "ותדבר ישראל" ר"ל שלכאו'  ,מדוע נקרא שמו עדיין יעקב
ודומיא דאצל  ,צריך לדבר ולומר ישראל מאחר ונשתנה שמו

ולזה ממשיך המדרש  ,אברהם שהאומר אברם עובר בעשה
תיבת ה' כדי להשלים שאצל אברהם נוסף לו  ,"נסתרה דרכי מה'"

שנמצא  ,למנין הוי"ה ולכך הקורא שמו אברהם עובר בעשה
משא"כ גבי יעקב אינו עובר בעשה שכבר  ,מבטל שם הוי"ה

 .ף לכ"ז תיבותיוסם שם הוי"ה, ואדרבא כשקורא ישראל מהושל
 

 

מה שאמר דוד המלך בתהילים "לולי ה' שהיה ובזה נראה לפרש 
ה' שהיה לנו שמנין שמו עולה  , לולילנו יאמר נא ישראל" דה"פ

אך מכיון שבשם ה' יש  ,כ"ו היה נעשה שמו ישראל ולא יעקבל
 .כ"ו אותיות אין שמו ישראל אלא יעקב

 אף בהסכמת השו"מ לשו"ת יהודה יעלה סק"ג( ליקוטי שושנים )וחלקו

 דיןנו אבימלך על פי מדוע חשש אברהם שיהרג

יפת מראה את והיה כי יראו אותך  הנה נא ידעתי כי אשה
-המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו )יב יא

ועוד  .מהיכן לו לאברהם שיאמרו שהיא אשתו יש להבין יב(
 .הוומדוע אם אשתו היא יהרג

איתא בגמ' יבמות )לד:( ער ואונן שמשו דונראה לפרש ובהקדם 
אונן עשה כך משום שידע כי  מקשה הגמ' בשלמא ,שלא כדרכן

אך  ,לא יהיה לו זרע ממנה כמו שנאמר במקרא )בראשית לח ט(
ומסיקה הגמ' שעשה זאת כדי  ,ער אמאי שימש שלא כדרכה

 .שלא להכחיש את יופיה
עוד יש להקדים מה דאיתא בגמ' סנהדרין )נח:( אמר ר"א אמר ר' 

ר שנאמ ,חנינא בן נח שבא על אשתו שלא כדרכה חייב מיתה
 ."ודבק" ולא שלא כדרכה

"ידעתי כי  שאמר להכועפי"ז נראה לפרש שלזה נתכון אברהם 
וא"כ "והיה כי יראו אותנו המצרים ואמרו  ,יפת מראה את" אשה

אשתו זאת" ר"ל שיאמרו מאחר והיא אשתו כיצד כ"כ יפת מראה 
ע"כ ששימש שלא כדרכה כדי שלא תתעבר ויוכחש יופיה  ,היא

א "והרגו אותי" ר"ל שבדין יהרגו אותי לפי וממיל ,כמו אצל ער
 .שהרי ב"נ ששימש שלא כדרכה חייב מיתה ,מסקנתם זו

ועפי"ז נראה לפרש עוד מה שאמר הקב"ה לאבימלך "השב את 
וקשה וכי משום שנביא הוא צריך  ,אשת איש כי נביא הוא"

והלא אף בלא זה צריך להשיבה שאשת איש  ,אבימלך להשיבה
 .היא

איתא בהשל"ה בשם הזוהר שמי די"ל ובהקדם הנאמר  וע"פ
ולפי"ז שפיר שאמר  ,שמשמש שלא כדרכה אינו רואה פני שכינה

מאחר שאברהם נביא הוא ע"כ שלא משמש שהקב"ה לאבימלך 
 תו אינו חייב מיתה.וא"כ  ,שלא כדרכה

 שמן ששון לבעל המג"א

ר"י שנים ונבוכדנצר לוויה שכר במדוע קיבל פרעה 
 רק ע' שניםקיבל 

ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל 
פסיעות  יתא במס' סוטה )מו:( שבשביל ארבעא אשר לו )יב כ(

ברם  ,וה פרעה את אברהם נשתעבד בבניו ארבע מאות שנהישל
 .למעשה נתשעבדו מצרים בישראל רק מאתיים ועשר שנים

בשכר ד' ש ,והנה בגמ' סנהדרין )צו.( איתא נמי גבי נבוכדנצר הכי
 ישראל נה לנבוכדנצר נשתעבדווה .פסיעות נשתעבדו לו ישראל

וקשה מדוע לפרעה נשתעבדו בשכר ד' פסיעות  ,רק שבעים שנה
 .מאתים ועשר שנים ואילו לנבוכדנצר נשתעבדו רק שבעים שנה
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וה את יונראה לפרש שהנה גבי פרעה לא כתוב בפירוש שהוא ל
א"כ קשה ו ,הוולחשכתוב רק שצוה על האנשים שיש ,אברהם

פרעה אף פי' הפסוק ש, וצ"ל במדוע פרעה עצמו קיבל שכר
, לא הלך לבדו אלא הלך עם אנשיו, רק שות את אברהםוהלך לל

מבואר בויקרא רבה והובא ברש"י לקמן )בראשית כב ג( שאדם ו
שאם יצטרך אחד לנקביו ויתרחק  ,חשוב הולך עם שני אנשים

ומאחר שפרעה היה מלך הרי שאינו רשאי  ,יהיה השני עמו
משא"כ נבוכדנצר  ,עם שני אנשיםלפחות ללכת לבדו אלא 

לא היה חשוב והלך  היה מלך וא"ככשרץ ד' פסיעות עדיין לא 
ולפי"ז שפיר שפרעה קיבל שכר מאתיים ועשר שנים  .לבדו

שכר של  יוה ניתןל, שעל כל אדם שונבוכדנצר רק שבעים שנה
ילא אצל אברהם שליווהו ג' אנשים קיבל וממ ,שבעים שנה

משא"כ  ,שבעים על כל מלוה ,פרעה שכר מאתיים ועשר שנים
 .נבוכדנצר שהיה לבדו קיבל בשכרו רק שבעים שנה ולא יותר

, ובזה נראה לפרש היטב מה שנאמר בפרעה שהלך עם אנשיו
היכא דהוי בגמ' בכמה מקומות דמבואר שיש לתמוה ע"פ ה

מזכירים רק את האדם החשוב ולא  חשוביחד עם אדם הדיוט 
הזכירה התורה  ןכא, וא"כ מדוע את ההדיוט )עי' ר"ה כב:(

תורה , ולהנ"ל שפיר שבדוקא כתבה השהלך פרעה עם אנשיו
שהלך עם אנשיו כדי להודיע הטעם שקיבל שכר ר"י שנים ולא 

 .רק שבעים כמו נבוכדנצר כמבואר
 מאיר עיני חכמים )תליתאה(

יעזר עבד אברהם לדין השבה בגזילת ההוכחה מאל
 בית

וישמע אברהם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו 
בגמ' איתא  שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן )יד ד(

לקמיה דר' נחמן אמרה ליה  סוכה )לא.( ההיא איתתא דאתא
צווחה ולא אשגח בה  ,ריש גלותא וכולה רבנן בסוכה גזולה יתבי

חזרה ועל כך לא בי שצווחה שרוצה את העצים ופרש" .ר"נ
אמרה לו אותה אשה אשה שהיה לאביה שי"ח  ,השגיח בה

ופרש"י שנתכונה  ,עבדים צועקת לפניכם ואינכם משגיחים בה
שבתו של אברהם אבינו היא שהיה לו שלש מאות לומר 

 .ותמוה מאוד מה השו"ט בזה .ושמונה עשר ילידי בית
בגמ' סוטה )מג.( איש אשר בנה  איתאדונראה לפרש ובהקדם 

ודריש ר' אליעזר בן יעקב  ,בית ולא חנכו ילך וישוב לביתו
 .שמי שגזל בית לא שב מהמלחמה ,דוקא בנה בית ולא גזל

שריה"ג מפרש איש  ,ומקשה הגמ' לימא דלא כר' יוסי הגלילי
הרי שהגוזל בית  ,הירא ורך הלבב זה המתיירא מעבירות שבידו

מתרצת הגמ'  .ר משום עבירת גזל שבידוממילא צריך לחזו
, וא"כ אפי' תימא ריה"ג הכא מיירי כשעשה תשובה ויהיב דמי

, שלא חשיב בנה בית אין גזל שיעכב בעדו ולכך לא ישוב מפני
 ,והא סו"ס כעת חשיב לוקח בית שהרי שילםמקשה הגמ' 

דמעיקרא בתורת גזילה בא מתרצת הגמ' דכיון  ,ואמאי לא חוזר
 .שילם לבסוףשיוצא למלחמה אפי'  לידו הרי

קרא זה שלא היו שי"ח אנשים שיצאו עם על הנה ברש"י כתב ו
אלא יצא עמו רק אליעזר שהיה שקול  ,אברהם למלחמה

וכתב הרא"ם  ,ואליעזר בגימטריא הוא שי"ח ,כשי"ח איש
שאכן היו הרבה אנשים אבל כולם חזרו מעבירות שבידם 

 .ונשאר רק אליעזר
שאותה אשה  ,השו"ט שבגמ' כדלהלןאת נראה לבאר  והשתא

ורצתה שישיבו לה את  ,צווחה שיושבים הם בסוכה גזולה
ואילו ר"נ אמר שאינם צריכים  ,י"העצים עצמם כמו שפי' רש

 ,העצים עצמם אלא רק דמי העצים כמסקנת הגמ'את להשיב 
ולכך אמרה להם שלאביה היה שי"ח עבדים ואפ"ה לא הלכו 

וקשה על כך  ,שחזרו מעבירות שבידםמפני  עמו למלחמה
כך חזרו השי"ח פישא"כ שהמתיירא מעבירות שבידו חוזר של

 גזל  אשר נאמר  ולא   בית בנה  מדוע נאמר אשר ,עבדי אברהם

, וצ"ל שהרי אף הגוזל בית צריך לשוב מחמת עבירה זו ,בית
הולך דמי ותו אין גזל בידו ואפ"ה יהיב כתירוץ הגמ' שמיירי ב

והא מאחר ששילם חשיב  ,הולךא"כ קשה אמאי ו ,למלחמה
הגמ' שמכיון שבא לידו בגזילה אפי'  , וי"ל כתירוץכבנה בית

וזה מה שנתכונה לומר להם שמשם רואים  .ששילם אינו חוזר
 תשלום אינו, ושלא מספיק מה שתשלמו על העצים שלקחתם

אלא צריכים  ,מלחמההפיתרון המושלם שהרי אינו חוזר ב
 .והבן .את העצים עצמם אתם להשיב

 דברי יהונתן

כיצד דיברה הגר עם המלאך ולא חששה שמא שד 
 הוא

יש להבין  כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי )טז יד(
 ."ראיתי אחרי רואי" את דבריה

דאיתא בגמ' גיטין )סו.( מי שהיה מושלך ע"פ מה ויש לפרש 
הגמ' מקשה  .כותבים ונותנים ,בבור ואמר כתבו גט לאשתי

ומסיקה הגמ' שמיירי כשרואה שיש  ,ליחוש שמא שד הוא כו'
מפני וא"כ ע"כ שאינו שד  ,לאותו אדם שבבור בבואה דבואה

 .שלשדים אין בבואה דבבואה
 ,ר ליתן שלום לאדם בשדה שמא שד הואוסובתוס' כתב שא

אך בעיר מותר ליתן שלום  ,אלא רק אם יש לו בבואה דבבואה
 .דבבואהאין לו בבואה כשאפי' 

, בגמ' מגילה )ג.( איתא שבא מלאך ליהושע בשדה ודיבר עמוו
שמא שד הוא ומסיקה  שדיבר עמו ולא חשמקשה הגמ' כיצד 

וגמירי  ,הגמ' שדיבר עמו משום שאמר המלאך שם שמים
ע"כ שאינו שד אלא מלאך ולכך , ששד לא מוציא שם שמים

 .דיבר עמו
שהנה יש לתמוה כיצד דיברה  ,דברי הגראת ועפי"ז יש ליישב 

שהרי לא אמר שם , עמו בשדה ולא חששה שמא שד הוא
לומר  , אלא ישהשם ואין הוכחה שמלאך הוא כמו אצל יהושע

וזהו . שראתה שיש לו בבואה דבבואה וא"כ ע"כ שאינו שד
שראיתי אותו בעצמו , שאמרה "ראיתי אחרי רואי" דה"פ

וא"כ ע"כ  ,אה שלוואחריו ראיתי רואי דהיינו בבואה דבבו
 .שאינו שד אלא מלאך ולכך דיברתי עמו

 ישמח משה )ד"ה א"י ע"פ הגמ'(

 מה הטעם שתינוק נימול דוקא לח' ימים

 כם )יז יב(יובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורות
 ,איתא במדרש פליאה )אות מה( המוהל והסנדק יהיו כהנים

והלא עם כל אחד מהם  ,שהרי השבטים נימולו לשמונה ימים
 .והוא פלא .נולדו תאומים

ונראה לפרש שמצינו ב' טעמים מדוע תינוק נימול לשמונה 
א. כדי שלא יהיו אביו ואמו עצובים  ,ימים ולא קודם לכן

ב. משום שהמילה דוגמא  ,שטמאה נדה וכל העולם שמחים
והנה להטעם  .לקרבן ובקרבן נאמר ומיום השמיני והלאה ירצה

המוהל והסנדק שלה דומיא דקרבן שפיר מה שנאמר הב' שמי
, דהיינו שהטעם המילה לח' ימיםיו כהנים מחמת הדין שיה

 בשניהם משום שמילה דומה להקרבת קרבן.
"המוהל והסנדק יהיו  ,ובזה נראה לפרש המדרש היטב דה"פ

ברם קשה מנין  ,כהנים" והטעם י"ל שמילה דומה לקרבן
ולא  שום שדומה לקרבןשהטעם שנימול דוקא לח' הוא מ
ולזה ממשיך המדרש  ,משום הטעם שאביו ואמו עצבים

עם כל שבט  ריה, ושהרי השבטים נימולו לח' ,ומוכיח זאת
נמצא  ,והרי על בת האמא טמאה שבועיים ,תאומהנולדה 

האם טמאה ואפ"ה נימולו הייתה שביום השמיני עדיין 
ם אלא שום כך שאביו ואמו עצביע"כ שאין הטעם מ ,השבטים

צריך ולכך  ,דומה לקרבן כהטעם האחר שהוא משום שמילה
 .המוהל והסנדק יהיו כהניםש

 אמרי אש חומת אש )פר' לך(
 ובמדרש פליאה בינת נבונים
 )אות מה(
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