
 

 ע"י שנתפלל אברהם על אבימלך נתעברה שרה

ופרש"י לפי שהיו ליצני הדור  אברהם הוליד את יצחק )כה יט(
 .אומרים מאבימלך נתעברה שרה כו'

, ונראה שמה שאמרו מאבימלך נתעברה שרה יש בכך אמת
ע"י אבימלך שאלא  ,מאבימלך עצמו נתעברה שרהשלא  כמובן

 .נתעברה שרה
ב"ק )צב.( כל המתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דאיתא בגמ' 

והמקור לכך כתבה הגמ' מאבימלך ואברהם  ,הדבר נענה תחילה
וכתיב וה'  ,דכתיב ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא וגו' )כ יז(

ודרשה הגמ' מאי כאשר  ,פקד את שרה כאשר אמר וגו' )כא א(
 .כאשר אמר אברהם אל אבימלך ,אמר

"י שהתפלל אברהם על אבימלך והיה צריך ולפי"ז שפיר שע
וע"י תפילתו על אבימלך נתעברה  ,לאותו הדבר נענה תחילה

 .שרה
 אמרי דעת

 ביאור דברי רש"י ע"פ המח' בגמ' בסוטה שנקתה

וכתב רש"י ואלה  ואלה תולדות יצחק בן אברהם )כה יט(
ותמוה מה רוצה  ,יעקב ועשיו האמורים בפרשה ,תולדות יצחק

  .רש"י בדבריו אלו
והנה איכא פלוגתא בש"ס )סוטה כו.( בסוטה שנמצא שלא 

ואיכא עוד מ"ד )ברכות  ,חד אמר אם היתה עקרה נפקדת ,סטתה
והנה איתא במדרש רבה )ב"ר  ,לא:( היתה יולדת אחד יולדת שנים

פר' נ"ג אות ו'( ששרה נפקדה מחמת שנלקחה לבית פרעה 
ובדין הוא שתפקד דכתיב ונקתה  ,בסוטה ואבימלך ונחשדה

והנה רבקה גם נחשדה בסוטה מאליעזר דאיכא  ,ונזרעה זרע
וא"כ גם רבקה  ,במדרש שכשנפלה מן הגמל חשדה יצחק בסוטה

וזהו שאמר הפסוק אלה  ,שנפקדה הוא משום שנחשדה בסוטה
תולדות יצחק שתולדותיו של יצחק היו ע"י שנחשדה רבקה 

ולזה כתב הפסוק אלה תולדות יצחק אברהם  ,בסוטה ולכן נפקדה
שגם מה שאברהם דהיינו שרה ילדה את יצחק  ,הוליד את יצחק

ולכן  ,הוא שעל אף שהיתה עקרה נפקדה משום שחשדוה בסוטה
נמי אלה תולדות יצחק שרבקה הולידה אע"פ שהיתה עקרה 

התורה בפסוק זה לשלול את  וכוונת ,משום שנחשדה בסוטה
ולזה חיברה התורה  ,שהיו ליצני הדור אומריםהרינון על שרה 

רבקה לשרה שכמו שרבקה ילדה משום שחשדוה בסוטה והיא 
כך גם שרה נפקדה משום שחשדוה בסוטה והיא לא  ,לא סטתה

 .סטתה
כהמ"ד השני שאין שכר הסוטה  אומנם שמא תאמר שאפשר

, וא"כ ילדה אחד תלד שנים שאם היתה עקרה תפקד אלא שאם
, אי"ז שהיתה עקרה וגם בלא שחשדוה היתה יולדתדילמא רבקה 

וא"כ עדיין אפשר  ,שנים ולא אחד אלא שמשום שחשדוה ילדה
לא בשל כך  ,שאם לא סטתה, סטתהרנן על שרה שמה שבאמת ל

אם נקתה, אלא רק שמי  היתה נפקדת שאין שכר שעקרה תפקד
 רש"י וכתב אלה . ולזה באעקרה תלד שנים במקום אחד שאיננה

וא"כ א"א  ,והיינו שהיה אחד רשע ,ת יצחק יעקב ועשיותולדו
אלא  ,לומר שהשכר היה שתלד שנים כי האחד רשע ואין זה שכר
וא"כ  ,ע"כ שהשכר הוא שעקרה נפקדת וגם רבקה היתה עקרה

ע"י השכר שחשדוה  שפיר שגם שרה היתה עקרה ונפקדה
 .שסטתה

 פרדס יוסף

 שנעתר ה' לו ולא לה מנין

שאין דומה תפילת  ,ופרש"י לו ולא לה ויעתר לו ה' )כה כא(
לו ולא  , וקשה במה נתקייםצדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע

ובמה נחשב שהתקבלה  ,הלא גם היא התפללה שיהיה לה זרע ,לה
 .תפלתו יותר מתפילתה

היה בית אברהם והיה צדיק בן צדיק לא בשהנה יצחק שגדל  וי"ל
וא"כ מסתמא התפלל רק על שיהיה לו בנים  ,מכיר כ"כ את הרע

אבל רבקה שגדלה  ,בעלמא ולא פירש בקשתו שרוצה בנים טובים
בבית בתואל ולבן והכירה את הרע בודאי התפללה שיהיו לה בנים 

 .טובים וצדיקים
ה' לו ולא לה דהיינו לתפילתו שלא התפלל על  וא"כ שפיר ויעתר

ולא לה שלא נתן להם רק  ,בנים צדיקים ונתן לו גם את עשיו
ושפיר נמי מה שממשיך רש"י שאינה דומה תפילת  ,צדיקים

 ,צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע שכונתו לפרש את זה גופא
לפי שאינה דומה  ,מהיכן יודע הוא שנעתר דוקא לו ולא לה

ונתקיימה  ילת כו' ר"ל שכל אחד התפלל על משהו אחרתפ
 תפילתו של יצחק.

 אמרי דעת

 מה היתה טענת רבקה

איתא במדרש ותפול  ויתרוצצו הבנים בקרבה וגו' )כה כב(
והנה איתא  .מלמד שפירסה נדה ודנה יצחק כסוטה ,מעל הגמל

בגמ' ברכות )לא:( מתן שכרה של סוטה אם היתה יולדת בצער 
ואיכא מ"ד שאומר מתן שכרה אם היתה יולדת  ,בריוחיולדת 

 יצחק לסוטה והרי היאאצל חשדה , והנה רבקה נאחד תלד שנים
ולזה תמהה רבקה מדוע יולדת היא בקושי הרי  ,לא היתה סוטה

ולזה אמרו לה שם ועבר  ,מתן שכרה אמור להיות שתלד בריוח
שהיתה שאצלך מתקיים מתן שכר כהמ"ד השני  ,שני גויים בבטנך

 .יולדת אחד תלד שנים
 מדרש יהונתן

 ללמוד מקודם מתן תורה אל אחריו

ממקרא זה  וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורתי )כו ה(
ואיתא בגמ' )יומא כח:(  ,שקיים אברהם כל התורה כולה למדנו

ולפי"ז עלה לנעוץ סוף מס' קידושין  ,אפי' ערובי תבשילין
נקנית בג' דרכים כסף שטר  שתחילתה היא האשה ,לתחילתה

 המסכת ובסוף   ,עפרון  משדה  קיחה  קיחה  ילפינן וכסף  ,וביאה
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 ,והביאור כדלהלן ,שקיים אברהם את כל התורה כולהנאמר 
גבי כסף לשהנה קשה כיצד ילפינן מאברהם שקנה השדה בכסף 

והא איתא בירושלמי )מועד קטן פ"ג ה"ה( שאין  ,קידושין
אומנם לפי המבואר , ר מתן תורהלמדין מקודם מתן תורה לאח

שהטעם שאין ילפינן מקודם  ,שאברהם קיים את התורה שפיר
מתן תורה לאחר מתן תורה הוא משום שקודם מתן תורה לא 

חוקי התורה את שמר רהם שאבל אב ,היה להם חוקי התורה
נהג תן תורה מפני שהוא שפיר אפשר ללמוד ממנו לאחר מ

 של התורה. ע"פ כלליה וחוקיה
 יר מעוןש

מדוע לא הוצרך אברהם אבינו לעשות עירובי 
 תבשילין

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי 
איכא בגמ' יומא )כח:( מכאן ששמר  חוקותי ותורתי )כו ה(

ויש להבין  ,אברהם אבינו כל התורה ואפילו עירובי תבשילין
 .מה הרבותא דוקא בעירובי תבשילין

, מדאו' הרי אי"צ לעשות עירוב תבשיליןונראה לפרש שהנה 
דהיינו שמא יבאו אורחים  ,דילמא מקלעי אורחים דאמרינן

, אלא שחכמים גזרו ונמצא שהיה צריך את כל הכמות לאורחים
דאורחים לא שכיחי כולי האי )עי'  ,צריך עירובי תבשיליןלה

 .מג"א ריש סי' תקכ"ז(
לם לעשות עירוב ולפי"ז אצל אברהם אבינו י"ל שאינו צריך לעו

ת ורחים היו משכח שכיחי ושפיר שייכא , שהרי אצלותבשילין
קמ"ל שאפ"ה עשה  ,אצלו הסברא דשמא מקלעי אורחים

 .אברהם אבינו אפי' עירובי תבשילין
 תכלת מרדכי

 ותרעירובי חציבכך שידע אברהם הלכות  החידוש

איתא במדרש ר'  משמרתי מצותי חוקתי ותורתי )כו ה(
נתן אמר אפילו עירובי חצירות היה  רשב"נ בשם ר'אחא בשם 

חדא מה הרבותא בעירובי חצירות  ,וצ"ב בתרתי ,אברהם יודע
 .היה לו לומר קיים ,ועוד מהו לשון היה יודע ,דוקא

נחלקו אם יהודי אחד שעירובין )סא:( בגמ' ונראה לפרש ע"פ ה
סבר המדרש , וי"ל שבן גויים חייב בעירוב חצירות או לא

והרי אברהם היה יהודי יחידי בן ד הפוטר בכהאי גוונא, כהמ"
ואפ"ה שלא היה צריך  ,גויים נמצא שאינו חייב בעירובי חצרות

 .להלכות אלו היה יודע הלכות ערובי חצרות
 אמרי אמת )ליקוטים יומא כח:(

כל פרשת מכירת הבכורה המקראות כך שדקדוק 
 על פי ההלכה

בכרתך לי וכו' ויאמר ויאמר יעקב מכרה לי כיום את 
וימכור את בכורתו  יעקב השבע לי כיום וישבע לו

תחילה יש  ,רבו הדקדוקים במקרא זה לב(-ליעקב )כו  לא
מילת כיום  ,להבין מהו שאמר לו יעקב לעשיו מכרה לי כיום

 .נראית כמיותרת
 בכורה יש כמה דברים שאינם קיימיםונראה לבאר שהרי ב

היא  , וא"כ הרי דמכירת הבכורההכגון ירוש ,קודם מות אביהם
הא אין , וכיצד מכר לו הבכורה מכירת דבר שלא בא לעולם

 .אדם מקנה דבר שלא בא לעולם
שהנה איתא  ,זו אמר לו מכרה לי כיום ונראה שבשביל טענה

בגמ' ב"מ )טז.( וכך פסקו הפוסקים )חו"מ סי' רי"א סעי' ב'( 
 מצודתי היוםצייד עני שאין לו מה יאכל ואמר מה שיעלה ב

דהיינו שמשום  ,ויוהטעם משום כדי חי ,מכרו קיים ,מכור לך
ולפי"ז  ,כדי חייו מהני אף מכירה של דבר שלא בא לעולם

יף ישפיר שאמר לו יעקב מכרה לי כיום שראה שעשיו בא ע
ורעב והיה צריך את האוכל כדי חייו וא"כ שפיר שיוכל למכור 

ו מהני ידכדי חיהבכורה אע"פ שהיא דבר שלא בא לעולם 
בשביל אוכל  למכירה עשיושהוצרך  וזהו שאמר כיום ,המכר

 .של אותו היום שהוא כדי חייו
והטעם שהשביעהו הוא  ,ויאמר השבעה ליעוד כתוב בהמשך 

משום שיש בבכורה כמה פרטים שהם דברים שאין בהן ממש 
מהל' מכירה( שא"א  ואיתא ברמב"ם )פכ"ב ,כגון כבוד וגדולה

ולזה  ,להקנות בין במכר ובין במתנה דברים שאין בהם ממש
התחכם יעקב להשביעו שבשבועה איתא בשו"ע )יו"ד סי' 
רל"ט( שהשבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש ובין על דבר 

 .שאין בו ממש
אלא שעדיין יש להבין מדוע אמר השבעה לי ולא יכל לומר לו 

ישבע אך בליבו שחשש יעקב שעשיו , ובזה י"ל רק השבעה
שהרי עיקר השבועה צריכה להיות בלב כדאמר ר"ע  ,יבטל

ולזה  ,)תו"כ פ' י"ב( שבשבועה צריך שיהיה פיו וליבו שווין
אמר לו יעקב השבעה לי דהיינו תשבע לפי דעתי ולא לפי 

אלא לדעתי  ,דהיינו שתחשוב בלב לבטל את השבועה ,דעתך
 .שהשבועה תחול אף בליבך

עוד י"ל שאמר לו לי לומר לו שדבר זה כדוגמת הבכורה יכול 
שלאיש זר יכול הוא למכור  ,הוא למכור רק לו ולא לאיש זר

אך בכורה שהיא מעלה להם  ,רק דברים המוגדרים ממון
 .בירושה מאביהם יכול למוכרו רק לו ולא לאיש זר

ר"ל  ,ולזה מוסיפה התורה תכף ומיד וימכור את בכורתו
מצדיקה שהמכירה קיימת בידו מהטעמים שכתבנו שהתורה 

והגם שמכר דבר השוה מאה  ,ואע"פ שלא מכר אלא לאונסו
והטעם י"ל כמו שכתב  ,אפ"ה המכירה קיימת ,מנה במנה

בשו"ת מהרי"ק )חו"מ סי' רכ"ז( שאם מכר אדם מפני דוחקו 
הרי שאינו יכול  ,ואונסו אך זלזל מאוד במה שמכר יותר מדאי

ע"י שי' שיודעים אנו שמכר מפני דוחקו משום לחזור בו אפ
ולזה שפיר הכא שלא יכל  ,שזלזל כ"כ חשיב שידע ומחל

 עשיו לחזור בו אע"פ שמכר מפני דוחקו משום שכ"כ זלזל

בבכורה שמכרה בעד נזיד עדשים וכמו שמסיים קרא ויבז את 
 .הבכורה

 אור החיים

 האם מתור לחייטים לעשות מלאכה בער"פ

במדרש רבה  גדיי העידים הלבישה וגו' )כז טז(ואת עורות 
)סה יז( תמה הא זרועותיו של יעקב אבינו עבים כעמודים כו' 

 ,אמר ר' יוחנן חייטתהון ,והאיך הספיקו עורות העיזים לכסותן
 .ורבנן אמרי עיזים של א"י גדולים היו כו'

ונראה לפרש בכוונת המדרש רבה ע"פ מאי דאיתא בגמ' מס' 
אסור לעשות מלאכה בערב פסח חוץ מג'  פסחים )נה.(

וחכמים פליגי שאף חייטים  ,וחד מינהו הוא חייטים ,אומנויות
וידוע במדרשים דהנך גדיים שהביא ליצחק היה . אסור בער"פ

ובזה שפיר . אחד מהם לקרבן פסח שהיה אז ערב פסח
שר' יוחנן סבר שמותר לחייטים לעשות מלאכה  ,מחלוקתם

, אבל חכמים שחולקים ' המדרש חייטתהוןולזה תי' קו ,בער"פ
ע"כ  ,סוברים שאף חייטים אסורים לעשות מלאכה בער"פו

הוצרכו לתרץ שגדיים של ארץ ישראל גדולים הם ולא היו 
 .צריכין לחייטים

 צמח צדקה
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