
 

 כיצד הוכח מקלסתר פני יצחק שבנו של אברהם הוא

אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק )כה 
פרש"י שליצני הדור היו אומרים מאבימלך נתעברה שרה,  יט(

מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם 
את יצחק, וזהו שכתוב כאן יצחק בן  והעידו הכל אברהם הוליד

 אברהם.
וקשה מה הוכחה יש מכך שקלסתר פניהם דומה, הא איתא 

י( שיולדת האשה ילד הדומה למה שמציירת -במדרש )ב"ר עג
בדמיונה, והובא שם מעשה באשה כושית שהניחו נגדה תמונת 
בנ"א לבנים ונולד ממנה בן לבן, )וכ"ה שעשה יעקב לצאן של 

שמא מאבימלך נתעברה שרה ואפ"ה דומה לאברהם לבן(, וא"כ 
 מפני שאברהם היה במחשבתה של שרה ולא אבימלך.

ואפשר לומר בזה שהנה איתא בגמ' יבמות )עח:( ממזר אינו 
מוליד, ולפי"ז י"ל הוכחה שיצחק הוא מאברהם ולא מאבימלך, 

 שאם היה מאבימלך היה ממזר ולא היה יכול להוליד את יעקב. 
גמ' היא שיש חילוק בין ממזר ידוע לממזר שאינו ברם מסקנת ה

ידוע, שאינו ידוע מת כדי שלא יכשלו בו והידוע לא מת שלא 
נכשלים בו ע"י שידוע הוא, ולפי"ז י"ל דה"ה אף לגבי הולדה, 
שהידוע מוליד שהרי ממילא לא יכשלו בו ושאינו ידוע אינו 
 מוליד כדי שלא יכשלו בו. ומעתה יש לדחות שאפשר שאכן
מאבימלך נתעברה שרה ויצחק ממזר, ועדיין יכל להוליד משום 

 שהיה ממזר ידוע שכל ליצני הדור דברו כך וממזר ידוע מוליד.
ונראה שמה"ט עשה הקב"ה קלסתר פניו דומה לאברהם שע"י 
שדומה הוא לאביו יסברו העולם שבנו של אברהם הוא, ושוב 

ינו ידוע הרי יחשב הוא ממזר שאינו יודע, וא"כ שהוא ממזר שא
ששוב לא יוכל להוליד שממזר שאינו ידוע אינו מוליד, ועי"ז 
שוב יש הוכחה מכך שהוליד את יעקב שאינו ממזר ובנו של 

 אברהם הוא.
ומעתה מיושב היטב ההוכחה מקלסתר פניהם שבנו הוא דה"פ, 
שע"י שדומה לו ע"כ שדינו כממזר שאינו יודע, וממזר שאינו 

ה הוליד יצחק, וא"כ מדהוליד ע"כ שאינו ידוע אינו מוליד ואפ"
ממזר, דתו אין לומר שממזר הוא ומה שהוליד הוא משום שידוע 
מוליד, שהרי ע"י הקלסתר הוא ממזר שאינו ידוע ואי"צ להוליד 

 ומדהוליד ע"כ שאינו ממזר.
 יציב פתגם

 מאימתי נעשה יצחק דומה לאברהם

)כה  אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
פרש"י שעשה הקב"ה קלסתר פניו של יצחק כשל אברהם,  יט(

 כדי שלא יאמרו מאבימלך נתעברה שרה. ויש להקשות כיצד 
 

מוכח מדדמה לו שבנו הוא, שמא מאבימלך הוא ואפ"ה דמה 
לאברהם כדאיתא בחז"ל שמכיון שמהרהרת האשה בבעלה 

 ליה נעשה העובר דומה לאב.ואימתו ע
ותירץ חותני הגאון מוהר"ר יואל ז"ל )הב"ח( דאיתא בגמ' ב"מ 
)פרק השוכר את הפועלים( שבשעה שעשה אברהם סעודה על 
הגמל בנו היו שם הרבה אנשים, והיו ביניהם לצים שאמרו כך, מה 
עשה הקב"ה הפך קלסתר פניו, מיד אמרו כולם אברהם הוליד את 

גמ' שאכן תחילה לא דמה יצחק לאביו, ורק יצחק. מפורש ב
באותה סעודה נהפך קלסתר פניו ונעשה דומה לאביו, וא"כ תו 
ליכא למימר שמאבימלך נתעברה ודמה לאברהם מחמת 
מחשבתה שהיתה על אברהם, שאכן תחילה לא דמה לאברהם 

 ורק בחייו נשתנה קלסתר פניו.
 דברי דוד להט"ז

 הכמה עוברים חשבה רבקה שיש בבטנ

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך 
-לדרוש את ה' ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך וגו' )כה כב

צ"ב מדוע הלכה לדרוש את האלוקים משום שהיה לה צער  כג(
הריון, הרי דרך כל הנשים הוא שמצטערות בהריון. עוד קשה 

 מדוע נחה דעתה כשאמרו לה שני גויים בבטנך.
לפרש שהנה איתא ביבמות )סב.( מח' ב"ש וב"ה גבי מצות ונראה 

פו"ר, ב"ה אומרים בן ובת וב"ש אומרים ב' בנים, ואיתא בגמ' שר' 
נתן סובר ששיטת ב"ש דמצות פו"ר היא ב' בנים וב' בנות, דהיינו 
ד', ולומדים זאת מדכתיב אצל חוה ותוסף ללדת את אחיו את 

קין נולדה תאומה ועם דמדכתיב את דרשינן שעם  הבל, ופרש"י
הבל נולדה תאומה, הרי ד', אמנם זה ניחא רק אם דרשינן תיבת 

 "את" דאז דרשינן שנולדו עם תאומה.
ובגמ' פסחים )כב:( איתא שמעון העמסוני דרש כל אתין שבתורה 
עד שהגיע לאת ה' אלוקיך תירא פירש. וכתב רש"י שמכיון שלא 

שע"כ את לאו  ידע מה לדרוש חזר בו מכל האת שכבר דרש
לריבויי, נמצא א"כ שלדבריו שלא דרשינן "את" הרי שאין מקור 
שנולדו עם תאומה, ושוב שפיר שמצותו ב' בנים ולא ד' שהרי 

 בבריאתו של עולם היו רק קין והבל בלא תאומות.
והנה בגמ' יבמות )סד.( מבואר שיצחק ורבקה היו עקרים, ולפי"ז 

הם יענה הקב"ה  נראה לומר שחשבה רבקה שאף שעקרים
לתפילתם כדי שלכה"פ יקיימו את המצוה, ומאחר שלר"נ שיטת 
ב"ש דבעי ד' בנים חשבה רבקה שיש לה ד' עוברים בבטנה, והיא 
היתה סבורה כשמעון העמסוני שלא דורשים את וא"כ הרי 
שהמצוה היא רק ב', ועל כך נצטערה ואמרה "למה זה אנכי", 

עוברים והרי המצוה היא ב' ולא כלומר מדוע צריכה אני לסבול ד' 
 ד'.
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ולכך הלכה "לדרוש את ה'", ר"ל שהלכה לשאול שמכיון שלא 
דורשים את ה"את" שנאמרה ב"את ה' אלוקיך תירא", ע"כ 
שלא דורשים שום "את" ואף לא "את הבל", וא"כ המצוה היא 

על כך ענו לה רק ב' ו"למה זה אנכי" סובלת צער של ד' עוברין. 
"שני גויים בבטנך", ר"ל שאכן אין לך ד' עוברים אלא רק ב', 

 שבאמת לא דורשים "את" ונמצא שאינך סובלת צער מיותר.
 יציב פתגם

 הטעם שויתר עשיו על הבכורה

ויאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה לי זה בכורה )כה 
הרג נראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ברכות )לב:( כהן ש לב(

את הנפש לא ישא כפיו דהיינו שפסול לעבודה, והנה קודם מתן 
תורה העבודה היתה בבכורות ולא בכהנים, נמצא שבכור שהרג 

 את הנפש פסול לעבודה.
ועפי"ז נראה לפרש את הפסוק, שאמר עשיו "הנה אנכי הולך 
למות" ר"ל מכיון שאנכי הולך להרוג ולרצוח כל הזמן ממילא 

 ", הרי פסול אני לעבודה."למה לי זה הבכורה
 מדרש יהונתן

מדוע נחשב שביזה עשיו את הבכורה והרי אחזו 
 בולמוס

משמע מהפסוק  ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה )כה לד(
שבמה שקם והלך ביזה את הבכורה, ותמוה מדוע דוקא במה 
שקם והלך חשיב שביזה את הבכורה. ויש לפרש ע"פ מאי 

ולמוס ולכך ביקש מיעקב דאיתא בגמ' שאחזו לעשיו ב
שילעיטהו מן האדום האדום, ומשום שהאכילו מכר לו את 
הבכורה, ויש להקשות א"כ מדוע חשוב שביזה את הבכורה, 
הרי מכרה לו משום שאחזו בולמוס והיה בסכנה, ומשום 

 פיקו"נ שהיה צריך לאכול מכר לו את הבכורה.
ו יכול וי"ל דאיתא בגמ' גבי מתנת שכיב מרע שאם קם מחולי

לחזור בו ממתנתו, נמצא לפי"ז שיכל עשיו לשוב בו ממכירתו 
אחר שאכל ויצא מחוליו, ומאחר שעשיו לא שב בו ע"כ שבז 
לבכורה. הרי שההוכחה שביזה את הבכורה היא לא ממה 
שמכר, שהמכירה היתה משום סכנה שאחזו בולמוס, אלא 
ההוכחה היא ממה שלא חזר בו אחר שגמר אכילתו וקם 

 יו.מחול
ולפי"ז מיושב שפיר המקרא "ויקם וילך ויבז" דה"פ, שממה 
שקם והלך אחר שגמר לאכול ולא חזר בו ממכירתו מוכח 

 שביזה את הבכורה.
 דברי מהרי"א

 מדוע לא יכל אברהם לקיים מצוות ערובי חצירות

איתא בגמ' יומא  משמרתי מצותי חוקתי ותורתי )כו ה(
כולה ואפילו ערובי )כח:( קיים אברהם אבינו כל התורה 

תבשילין, ואיתא במדרש לשון אפי' עירובי חצירות היה 
אברהם יודע, ותמוה מהו לשון היה יודע, הול"ל שאפי' עירובי 

 חצירות שמר אברהם.
 

ונראה לפרש שבדוקא דקדק המדרש בלשון היה יודע, שהלכה 
זו לא יכל אברהם לנהוג, שהרי אם יש נכרי במבוי א"א לעשות 

צירות שהנכרי אינו מאמין בזה, ואברהם הרי היה עירוב ח
יהודי יחידי בין נכרים הרי שלא יכל לקיים ערובי חצירות, לכן 

 נאמר רק לשון היה יודע.
 ליקוטי אמרי אמת )יומא כח:(

מה הגירסא הנכונה עירובי תחומין או עירובי 
 תבשילין

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי וגו' )כו 
חז"ל בגמ' יומא )כח:( שקיים אברהם כל התורה כולה דרשו  ה(

ואפילו עירובי תבשילין, וקשה היכן מרומז בקרא ששמר 
 עירובי תבשילין.

ונראה לפרש שהגירסא הנכונה היא שקיים עירובי תחומין, 
וזה שפיר רמוז בקרא שנדרש במילת עקב, שע"י העירוב 

מדפיס תחומין דש אדם בעקביו חוץ לאלפיים אמה בשבת, וה
השני כתב את המילות עירובי תחומין בר"ת, דהיינו ששמר 
ע"ת, ובא המדפיס השלישי ופתח את הר"ת לעירובי 

 תבשילין, ובאמת הכונה לעירובי תחומין המרומז בקרא.
 קול אליהו

 במה רימה יעקב את עשיו במכירת הבכורה

ויעקבני זה פעמיים את בכורתי לקח והנה עתה לקח את 
יש להקשות דהניחא שעיקבו במה שלקח את  (ברכתי )כז לו

הברכות, אבל בענין הבכורה מה שייך לומר שלקחה ממנו, 
 הרי עשיו מכרה לו.

ויש לפרש בזה שהנה הקשו במפרשים מה הועילה ליעקב 
קניית הבכורה, הרי זה דבר שלא בא לעולם. ותירוצו הפנים 
יפות והישמח משה שיש ב' מעלות לבכורה, א. מה שמקודש 
לעשות עבודה, ב.ענין הירושה פי שנים, ולגבי שמקודש 
לעבודה חשיב דבר שבא לעולם, ורק לגבי הירושה חשיב דבר 
שלא בא לעולם. וידועה שיטת המרדכי והובאה בשו"ע חו"מ 
)סי' ר"ט סעי' ד'( דהקונה דבר שלא בא לעולם עם דבר שבא 
לעולם קנה, דאמרינן מיגו שהועילה לו קנייתו לדבר שבא 
לעולם הועילה אף לדבר שלא בא לעולם, וא"כ מיושב היטב 
דשפיר הועילה ליעקב קניית הבכורה, שמכיון שקנה את 

 החלק שבא לעולם קנה אף את החלק שלא בא לעולם.
ועפי"ז יש לפרש היטב שיעקב בחכמתו אמר לעשיו מכרה 
כיום את בכרתך לי )כה לא(, ופרש"י מכרה כיום, כיום שהוא 

ר לי מכירה ברורה, כלומר שאמר לו שימכור לו ברור כך מכו
חלק הבכורה שבא לעולם, דהיינו מה שמקודש לעשות עבודה 
שזה מכירה ברורה שהדבר בא לעולם, ורצה לקנות את זה 
ממנו כדי שאותו רשע לא היה המקריב לקב"ה, ועל כך אמר 
לו עשיו ולמה לי הבכורה, כלומר שענה לו שאינו צריך את 

תו מקודש, וחישב עשיו שמכר לו רק חלק זה החלק של היו
ברם באמת קנה יעקב אף את החלק השני של הירושה כדברי 
המרדכי שכשקונה דבר שבא לעולם קונה אף את הדבר שלא 

 בא לעולם.
ולפי"ז מיושב היטב מה שאמר לבן ויעקבני זה פעמים 
בבכורה ובברכות, שהרי אף בבכורה נתכוון למכור את החלק 

לעבודה והוציא ממנו אף את החלק של הירושה  של הקדושה
 כדברי המרדכי.

 דברי אליהו
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