
מכך שהוליד יצחק אע"פ שהיה עקר מוכח שהיה בן 
 אברהם

בדוקא נאמר אברהם  ופרש"י אברהם הוליד את יצחק )כה ט(
הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך 

 נתעברה שרה, לכן העידה התורה שאברהם הוליד את יצחק.
 ונראה לפרש עפי"ד הגמ' בע"ז )נד:( ראוי היה שהבא על הערוה

שלא תוליד, אלא עולם כמנהגו נוהג ואינו מאבד עולמו מפני 
שוטים, כלומר הטעם שהבא על הערוה מולידה הוא רק מפני 
שכך מנהגו של עולם שהאשה מתעברת ויולדת. והנה לפי"ז 
בעקרה שע"פ טבעו של עולם לא יולדת אלא רק ע"י תפילות 

, ואצלה יכולה ללדת, אזי היא לא תתעבר מאיסור, שהרי כך ראוי
א"א לומר שכך מנהגו של עולם, שהרי מנהגו של עולם הוא 

 שהעקרה לא מולידה.
ולפי"ז היה מקום לומר שמכך ששרה ילדה את יצחק ע"כ שלא 
מאבימלך התעברה, שהרי אין ראוי שעקרה תתעבר מאיסור, אך 
מ"מ יכולים ליצני הדור לומר ששרה לא עקרה, ומה שלא ילדה 

עקר, וא"כ מאבימלך ילדה מפני שכך הוא משום שאברהם היה 
טבעו של עולם, ועדיין יש קיום לטענתם שמאבימלך נתעברה 

 שרה.
ברם אם כדבריהם הרי שיצחק ח"ו ממזר, ויצחק הרי לא הוליד 
עשרים שנה הרי ע"כ שהיה עקר, ורק ע"י התפילות הוליד, אך 
אם אכן היה ממזר ועקר מן הראוי לו שלא יוליד וכיצד הוליד, 

מכך שהוליד אע"פ שהיה עקר שלא היה ממזר מפני  ע"כ
 שמאברהם נתעברה שרה ולא מאבימלך.

והשתא אתי שפיר "ואלה תולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק", 
כלומר מכך שהיו ליצחק תולדות אע"פ שהיה עקר ע"כ שאברהם 

 הוליד את יצחק ואינו ממזר.
 תורת משה

 מכך שנענה ה' לתפילת יצחק משמע שהיה בן
 אברהם

ופרש"י  ואלה תולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק )כה יט(
שבואלה תולדות יצחק נאמר אף אברהם הוליד את יצחק, עדות 

 היא שאברהם הוליד את יצחק ולא מאבימלך נתעברה שרה.
ונראה לפרש זאת באופן נפלא ע"פ מאי דאיתא בגמ' יבמות )סד.( 

צדיק בן צדיק לתפילת ויעתר לו, לו ולא לה, שאינו דומה תפילת 
 צדיק בן רשע.

נמצא לפי"ז שנענה הקב"ה לתפילת יצחק רק משום שהיה בן 
צדיק, משא"כ ח"ו אם היה בנו של אבימלך היה אף הוא צדיק בן 
רשע ולא היה הקב"ה נענה לתפילתו, והשתא שפיר דה"פ, "ואלה 
תולדות יצחק" ומהיכן היו ליצחק תולדות, לזה ממשיך קרא 

 רהם הוליד את יצחק" וממילא היה צדיק בן צדיק.משום ש"אב
 חנוכת התורה
 ותורת משה

 מדוע אהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו

ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה כו' ויאהב יצחק את 
יש להקשות מדוע נאמר פעמים  כח(-עשיו כי ציד בפיו )כה כז

ויהי עשיו איש שדה  איש, "איש יודע ציד", "איש שדה", הול"ל
 יודע ציד. ועו"ק וכי יאהב יצחק את עשיו משום שהביא לו ציד.

ונראה לפרש בזה ובהקדם שבפרשת שופטים מפרש רש"י מהו 
ידעוני וז"ל, ידעוני מכניס עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו ומדבר 

 העצם ע"י מכשפות.
עוד איתא במשניות כלאים )פ"ח מ"ה( שיטת ר' יוסי שאדני 

דה מטמא באהל, ופירש הרמב"ם שאדני השדה היא חיה הש
הדומה לאדם, ובר"ש כתב בזה"ל, ושמעתי בשם הר' מאיר 
קלומינוס מאשפירא שהיא חיה ששמה ידוע והיא ידעוני דקרא, 
ומעצם שלה עושים כמין כשפים, וכמין חבל גדול יוצא משורש 
 שבארץ שבו גדל אותה חיה ששמה ידוע כו', אלא הידוע צורתו

כצורת אדם בכל דבר בצורת פנים וגוף וידים ורגלים, ומטיבורו 
מחובר לחבל היוצא מן השורש, ואין כל בריה רשאי להיקרב 

 כמלוא החבל שטורפת והורגת כמלוא החבל כו', עכ"ל הר"ש.
ועפי"ז נראה לפרש נפלא שעשיו היה יודע לצוד חיה זו, והיה 

יודע הרבה דברים  לוקח את העצם שלה ומכניסה לתוך פיו ועי"ז
ע"י כישוף, ועי"ז היה מרמה את אביו בשמוע אביו את כל 

 הדברים שהיה יודע ע"פ העצם.
והשתא נראה לפרש היטב את המקראות שבדוקא נאמר פעמיים 

, "ויהי עשיו איש יודע ציד" וזה מכוון כנגד עשיו איש דה"פ
שהיה יודע לצוד יותר משאר בנ"א מפני שידע לצוד את "איש 
שדה", והיינו את אדני השדה שדומה לאיש כמבואר, ולפי"ז 
ה"איש שדה" לא מכוון על עשיו שהיה איש שדה, אלא על אדני 

יו השדה, ומכיון שהיה צד את איש השדה ומכניס את העצם לפ
ויודע כל מיני דברים ובכך היה מרמה את אביו, לכן "ויאהב יצחק 
את עשיו", והטעם "כי ציד בפיו", כלומר כי היה לוקח את העצם 

 של האיש שדה שצד ושם בפיו ויודע דברים ומרמה את אביו.
 מהרי"ד )בשם חתנו
 ר' פניעלה מאוסטילע(

כיצד רצה יעקב לקנות את הבכורה הא הוי דבר שלא 
 לעולםבא 

יש להבין מה היא תיבת  מכרה כיום את בכרתך לי )כה לא(
 כיום שלכאו' מיותרת היא.

ונראה לפרש שהנה קיי"ל שהאומר מה שאירש מאבא מכור לך 
לא אמר כלום דהוי דבר שלא בא לעולם, ברם איתא בשער המלך 
)פכ"ב מהל' מכירה( שיטת הרשב"א שאם אמר מעכשיו קונה גם 

בא לעולם, ולפי"ז שפיר מה שאמר כיום, שמאחר בדבר שלא 
וע"י קניית הבכורה קנה גם את חלק הפי שנים שבירושה הרי 

 שהוא דבר שלא בא לעולם, ולכן אמר כיום דהוי כמעכשיו.
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עוד נראה לומר דהנה שיטת המהר"ם מרוטנבורג שהובאה 
במרדכי )במס' שבת סוף פרק ר"א דמילה( דקנין סיטומתא שהוא 

והג בין הסוחרים מהני אף להקנות דבר שלא בא לעולם, קנין הנ
ולפי"ז שפיר שאמר לו יעקב מכרה לי כיום, כלומר מכרה לי 
בקנין הנוהג היום בין הסוחרים דהיינו סיטומתא, שהוא מועיל 

 אף לקנות דבר שלא בא לעולם.
 עיר חנוך

מדוע רק אם היה שוכב עמה המלך היה מביא עליהם 
 אשם

 עם את אשתך והבאת עלינו אשם )כו י(כמעט שכב אחד ה
ופרש"י אחד העם, המיוחד בעם זה המלך, ויש להקשות דמשמע 
לפי"ז שדוקא אם היה המלך שוכב עמה הבאת אשם, אך אם 
סתם אדם היה שוכב עמה לא יחשב הדבר אשם, וקשה מאי שנא 

 המלך משאר אדם הלא היא אשת איש ולכולם אסורה.
ר' חסדא בגמ' מכות )ט.( שב"נ ונראה לפרש ע"פ שיטתו של 

שעשה עבירה מכיון שאמרו לו שאין זה עבירה ומותר, פטור 
הב"נ ואין נענש עליה, ולפי"ז שפיר שהרי יצחק אמר אחותי היא 
וא"כ חשיב כאומר פטור שהרי אמר להם שאינה אש"א, ממילא 
כל אחד מהם שהיה בא עליה היה פטור שהרי היו בני נח, 

בר שהביא אשם, ברם גבי המלך כתוב וממילא לא חשיב הד
כח( שהמלך היה בנו של אבימלך שהיה -בתרגום )בפסוקים כו

בימי אברהם כשירד לגרר, נמצא שהמלך היה לו לידע מאביו 
שכמו שאצל אביו אמר אברהם אחותי היא ולא היתה אחותו 
אלא אשתו אלא שפחד שיהרגהו, ה"ה ביצחק שהוא אשתו אלא 

יהרגהו, וא"כ כלפיו לא חשיב כאומר שמפחד לומר זאת שלא 
מותר שהרי יודע המנהג מאביו, וא"כ המלך עצמו יחשב הדבר לו 
למזיד שלא כמו לבני עירו, ושפיר שדוקא ע"י המלך חשיב הדבר 

 שכמעט הביא יצחק אשם.
 מקרא מפורש

 מכירת דבר שלא בא לעולם ע"י שטר

ר' איתא במדרש רבה )פ וימכור את בכורתו ליעקב )כו לג(
ס"ד( הכניס עשיו כת בשל פריצים ואמרו נאכל ונשתה משל 
יעקב וניחך עליו, כלומר נצחק עליו, ורוח הקודש אמרה משחו 

 מגן כתיבו שהבכורה ליעקב, ע"כ וצ"ב.
ונראה לפרש דהנה קי"ל דהאומר מה שאירש מאבא מכור לך לא 
אמר כלום דחשיב דבר שלא בא לעולם, וכתב בעל העיטור 

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ אם מסר לו  דאע"פ שאין
שטר על כך מועיל, ונחלקו הסמ"ע והט"ז בדבריו, שהסמ"ע 
)חו"מ סי' רט סעי' ד'( הבין בדבריו שדוקא היכא שמסר לו 
השטר אחר שהדבר בא לעולם מהני, אומנם הט"ז חולק ומוכיח 
כדבריו להדיא מבעל העיטור שאף היכא שמסר לו השטר קודם 

בר לעולם מהני להקנות הדבר, אע"פ שעדיין לא בא שבא הד
 לעולם משום שכתב לו שטר על כך )ועי' בזה בקצוה"ח(.

ולפי"ז מאירים היטב דברי המדרש דעשיו הכניס עמו כת של 
פריצים וצחקו על יעקב שיאכלו משלו ויתחייבו לו את הבכורה 
בתמורה לאוכלם משלו, ובפועל הוא לא יקנה את הבכורה מכיון 
שזה דבר שלא בא לעולם, והוי דומיא דהאומר מה שאירש 
מאבא אמכור לך דלא קנה, ולזה אמרה רוה"ק משחו מגן כו' 
כתבו שהבכורה ליעקב, כתבו דוקא, דהיינו שימסור לו שטר על 
מכירת הבכורה וממילא המכירה מהני אע"פ שהוי דבר שלא בא 

 לעולם, וכהבנת הט"ז בדברי העיטור.
 עיר חנוך

 על שבועת שווא נפרעין אף ממשפחתו העובר

איתא במדרש רבה  ויאמר יעקב השבעה לי כיום וגו' )כו לג(
מה ראה יעקב שמסר נפשו על הבכורה, ומתרץ אמר יעקב רשע 
זה עומד ומקריב על המזבח וכו' עכ"ל. ויש להקשות וכי איזה 
סכנת נפשות היתה לו ליעקב בשעת קניית הבכורה שנקט 

ב מסר את נפשו, ועוד יש להקשות מדוע המדרש לשון שיעק
המדרש מקשה את קושייתו על קרא הנ"ל דהשבעה לי ולא על 

 קרא דמכרה לי כיום )פס' לב(.
ונראה ליישב ע"פ דברי הגמ' בשבועות דעל כל עבירות שבתורה 

לא  נפרעים מהעובר לבדו, אבל העובר על שבועת שוא נפרעין
רק ממנו אלא גם מכל משפחתו לפי שמחפין עליו. ולפי"ז יובנו 
היטב דברי המדרש שדוקא בקרא דהשבעה לי שאל המדרש 
מדוע יעקב מסר את נפשו, דהקושיא היא כיצד אמר לעשיו 
שישבע הרי אם עשיו ישבע הוא יעבור על שבועת שוא ומכיון 

הרי שנפרעין אף ממשפחתו יפרעו נמי מיעקב שהיה אחיו, 
שיעקב מסר נפשו על הבכורה בעצם מה שהשביע את אחיו 

 עשיו, ובזה מיושבות היטב שני הקו' על המדרש.
ולזה מתרץ המדרש במתק לשונו אמר יעקב רשע הזה עומד 
ומקריב כו', ר"ל שיעקב קרא לאחיו רשע שהנה הרי הטעם שעל 
שבועת שוא נפרעין ממשפחתו הוא מפני שמחפין עליו, ולזה 

מדרש שביעקב לא שייך לומר שמחפה על אחיו שהרי תירץ ה
קראו רשע, וא"כ שלא מחפה עליו תו לא יענש על כך שנשבע 
עשיו שבועת שוא, וזה גופא תי' המדרש שמכיון שלא חיפה על 
אחיו וקראו רשע הרי שלא מסר נפשו על הבכורה שהרי לא 

 יענש על שבועת אחיו עשיו הרשע.
 חנוכת התורה

 קב את עשיובטעם שהשביע יע

יתכן  וימכור את בכורתו ליעקב כו' ויאכל וישת )כו לג(
שמה שכתוב וישת הוא יין שהכין יעקב ליצחק לסעודת הבראה, 
וגם תמורת יין זה קנה יעקב הבכורה, ולפי"ז אפשר ליישב הקו' 
מדוע הוצרך יעקב להשביע את עשיו, מכיון שרצה יעקב 

ין, שאם תגמר שהמכירה תגמר קודם שימשוך עשיו את הי
המכירה ע"י קנין משיכה אזי ברגע שהיה עשיו מושך את היין 
הוי יין נסך, ונמצא מכירת הבכורה מתקיימת בדמי יין נסך, לכן 
הוצרך יעקב להשביעו ואז נגמרה המכירה ע"י השבועה קודם 

 דהוי יין נסך.
 תורת משה

 כיצד חלה מכירת הבכורה אם עשיו היה שיכור

יש  ויעקב נתן לעשו וכו' ויאכל וישת ויקום וילך )כו לד(
להבין מדוע מדגישה התורה "ויקום וילך", וכי מאי נפק"מ בזה 

 למכירה.
ונראה לפרש עפי"ד הגמ' בעירובין )סה( ששיכור שמכר אין 
מכירתו מכירה, והני מילי אם שיכור הוא כלוט שאינו יכול ללכת 

ברגליו מכירתו מכירה שאי"ז  ברגליו, אך אם עדיין יכול ללכת
 שיכור גמור.

ועפי"ז יל"פ שפיר, שכאן כתוב "ויאכל וישת", ואם עשיו שתה 
הרי שהשתכר וא"כ יש חשש שמא יטען שהמכירה היתה מתוך 
שיכרות ואינה מכירה, ולזה ממשיכה התורה "ויקום וילך" וא"כ 

 אינו שיכור גמור שהרי יכול ללכת ברגליו ומכירתו מכירה.
 י אורות )קלר(טלל


