
 כיצד נגלה הקב"ה לאברהם קודם שמל והיה ערל

איתא במדרש שאמר אברהם, אילולי  וירא אליו ה' וגו' )יח א(
 שמלתי לא היה נגלה אלי, עכשיו שמלתי כו'.

ומקשים כיצד אמר אברהם שאם לא היה מל לא היה הקב"ה 
נגלה אליו, והרי כמה פעמים נגלה אליו הקב"ה קודם שמל, 

דם המילה היה נגלה אליו רק בנפילה כמו ומתרצים בדוחק שקו
 אצל בלעם, והשתא נגלה אליו ממש.

ונראה ליישב קושיא זו היטב, דאיתא בגמ' יבמות )עא.( נידון 
האם אפשר להאכיל קטן קודם ח' ימים שעדיין לא מל, בשמן 
של תרומה, והספק הוא האם יש על קטן שם ערל, או שמא קודם 

אין עליו שם ערל. ומרהיטת הסוגיא ח' שעדיין אין ציווי למולו 
נראה דאינו מעכב, דאין שם ערל עליו אלא רק אחר שהגיע זמן 

 המילה ולא מל, אך קודם שהגיע הזמן אין עליו שם ערל.
ועפי"ז יל"פ היטב אף לגבי אברהם, שקודם שנצטווה לא היה 
עליו כלל שם ערל, וא"כ אי"ז בגדר הדין שערל אין הקב"ה נגלה 

בנפילה כמו בלעם, ושפיר נגלה אליו הקב"ה מפני אליו אלא 
שעדיין לא היה ערל, אך בעת שנצטווה אברהם למול מיד נעשה 
ערל, וכל זמן שלא ימול לא יגלה אליו הקב"ה, ולכן אמר אברהם 
"אילולי שמלתי לא היה נגלה אלי" ונתכוון בזה לומר על עכשיו 

א היה אחר שנצטווה ונעשה ערל, שאם עכשיו לא היה מל ל
הקב"ה נגלה אליו. )א.ה. וכבר תירצו כעי"ז בטעם מה שלא מל 
אברהם קודם שנצטווה, והרי קיים את כל התורה כולה. ואחד מן 
התירוצים הוא שקודם שנצטווה לא היה עליו שם ערלות ולפיכך 

 לא היתה שייכת בו מילה.(
 פני אריה

 מדוע אמר אברהם למלאכים רק השענו ולא שבו

יש להבין מדוע אמר להם השענו  העץ )יח ד(והשענו תחת 
 תחת עץ ולא שבו.

ונראה לפרש שהנה איתא בחז"ל עה"פ שרפים עומדים ממעל, 
שהשרפים אין להם פרקים ואינם יכולים לקפל רגליהם וממילא 
אינם יכולים לשבת, ולכך נאמר שרפים עומדים ממעל. עוד 

ועילה לו. קיי"ל שהאוכל בעמידה אכילתו אינה אכילה ואינה מ
 עוד איתא במפרשים )כ"ה באוה"ח( שאברהם ידע שהם מלאכים.

ולפי"ז יש ליישב היטב שלא יכל לומר להם לשבת מפני שאינם 
יכולים לשבת, אמנם לא רצה אברהם לומר להם לעמוד ולאכול 
מפני שאי"ז אכילה, ולכך אמר להם השענו, דאיתא בחז"ל 

דבר, וא"כ אמר שעמידה שיש עמה סמיכה הוי כישיבה לכל 
להם להישען על העץ שהרי יכולים מלאכים להישען, וכך תעלה 

 להם האכילה לאכילה טובה ומועילה.
 צנצנת מנחם )ו.(

 האם נכשלו המלאכים באיסור בשר בחלב

איתא  ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה וגו' )יח ח(
במדרש ומבואר בבעלי התוס' על התורה, "לא תבשל גדי בחלב 

וסמיך ליה "כי ע"פ הדברים האלה כרתי איתך ברית ואת  אמו"
כז(, שע"י בשר בחלב ניתנה תורה -ישראל" )שמות לד כו

לישראל, שאמר משה רבינו עליו השלום למלאכי השרת כבר 
 אכלתם בשר בחלב אצל אברהם אבינו ע"ה, ע"כ דברי המדרש.

והנה איתא בגמ' גיטין )ס:( על קרא שנאמר כי ע"פ הדברים 
לה כרתי איתך ברית וגו', שלא נכרתה ברית אלא על תורה הא

שבעל פה, נמצא לפי"ז דהך קרא קאי גבי תורה שבע"פ שעל ידו 
נכרתה ברית, ואילו במדרש משמע דקאי על איסור הבשר בחלב 
שע"י נכרתה ברית, ובב"ח הרי זהו מתורה שבכתב ולא מתורה 

 שבעל פה.
לה אכלו המלאכים ונראה לפרש שהנה סדר הפסוק משמע שתחי

חלב ורק אח"כ בשר, שתחילה כתוב "חמאה וחלב" ורק אח"כ 
כתוב "בן הבקר", נמצא א"כ שלא עברו על איסור בשר בחלב. 
ברם אף האוכל חלב ורוצה לאכול אחריו בשר צריך לקנח פיו, 
ואיתא בגמ' חולין )קה.( שאין קינוח אלא בפת, נמצא שהיו 

בין החלב לבשר. אומנם לחם צריכים המלאכים לקנח פיהם בפת 
לא היה להם כדפירש רש"י בפסוק זה ששרה לא הביאה לחם, 
נמצא שאכלו חלב ואח"כ בשר בלא קינוח הפה, והרי שלא עברו 
על איסור דאורייתא של בב"ח אלא רק על איסור דרבנן שלא 

 קינחו פיהם.
ולפי"ז אתי שפיר שאכן יש לסמוך את הפסוקים כמאמר המדרש 

ח ניתנה תורה לישראל, אבל אי"ז בזכות בב"ח שבגלל בב"
דאוריתא שהרי בו לא נכשלו המלאכים, אלא בזכות שעברו 
המלאכים על דרבנן שלא קינחו פיהם בפת, ושפיר לקיים דברי 

 הגמ' דקרא זה קאי על תורה שבע"פ.
 ליקוטים –חתם סופר עה"ת 

מדוע נתגלגל שפירסה שרה נדה ולא יכלה להביא 
 להם לחם

כתב רש"י שלחם לא הביא להם  חמאה וחלב וגו' )יח ח(ויקח 
לפי שפירסה שרה נדה עיי"ש, אומנם נראה לבאר שסיבה אחרת 
היתה לקב"ה שמחמתה לא רצה שיתן להם לחם, אלא שסיבב 

 זאת ע"י שפירסה נדה, וכדלהלן.
כתבו תוס' במסכת ר"ה )יג. ד"ה דאקריבו( בשם הירושלמי 

להם איסור חדש, ונאסרו אפילו שכשנכנסו ישראל לא"י התחיל 
על חיטין שהיו בעליה, דהיינו שכאשר החל איסור חדש חל אף 

 על תבואה שכבר נקצרה.
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והנה כשנתן הקב"ה לאברהם את א"י הוא החזיק בה ע"י הליכה, 
שהלך לאורכה ולרחבה כמאמר הפוסק "קום והתהלך בארץ" )יג 

זרעך אתננה יז(, ברם לא היתה זו נתינה גמורה שהרי אמר לו ל
ועדיין לא היה לאברהם זרע, נמצא שכאשר נתבשר אברהם ע"י 
המלאך שיוולד לו בן רק אז נגמר הקנין ונעשית א"י שלו, ונמצא 
לפי"ז שכאשר בישר לו המלאך על לידת יצחק נאסר להם חדש, 
וכמאמר תוס' שנאסר להם אף חיטין שבעליה, וממילא לפיכך 

הלחם משום איסור חדש שבו ע"י  סובב הקב"ה שלא יאכלו את
 שפרסה נדה.

ונראה לבאר לפי"ז מה שנאמר במשלי )לא כז( "צופיה הליכות 
ביתה ולחם עצלות לא תאכל" דה"פ, שמכיון שצופיה הליכות 
ביתה דהיינו שצפתה שע"י ההליכה שהלך אברהם בא"י כעת הוא 
ביתה, שע"י ההליכה ההיא כעת נגמר הקנין משנתבשרו על לידת 

צחק, ממילא "לחם עצלות לא תאכל" ר"ל לכן לא הביאה לחם י
משום חדש, ולחם של חדש נקרא לחם עצלות מפני שבזמן 
הקרבת העומר מותר החדש מחצות, וזה מפני שאמרינן שאין 

 בי"ד מתעצלין מלקצור וע"כ שבי"ד כבר קצרו את העומר.
 דרשות חת"ס ח"ב )דף רע"א

 כיצד אכלו המלאכים בשר בחלב

יש לעיין כיצד אכלו המלאכים  חמאה וחלב וגו' )יח ח( ויקח
בשר בחלב. ונראה ליישב ע"פ מה שמשמע במדרש שהטענה על 
המלאכים במתן תורה היתה על זה שעברו על איסור דרבנן, 
שלשון המדרש שהובא בשיטמ"ק )בכורות ו:(כך הוא, אמר להם 

ר הקב"ה אין אתם ראויים לקבלה שמיד שהתינוק בא מבית הספ
מביאים לו חלב ואוכל מביאים לו בשר ונוטל ידיו, אבל אתם 
אכלתם בב"ח כו', משמע מלשון המדרש שהקפידא היתה על מה 
שלא נטלו ידים בין הבשר לחלב אע"פ שהוא רק מדרבנן, ושפיר 
שאכן לא נכשלו באיסור בשר וחלב, אלא רק עברו על דין דרבנן, 

 ם.וצ"ל שחשבו שעל דין דרבנן אינם מוזהרי
 ברכת פרץ

 שני ביאורים מדוע לא הביא אברהם למלאכים לחם

איתא בגמ' ב"מ )פז.(  ויקח חמאה וחלב בן בקר וגו' )יח ח(
לחם לא הביא, אמר ר' מאיר שרה אמנו פירסה נדה ונטמאת 
העיסה. והביא זאת רש"י. ונראה לתת טעם הגון מדוע דוקא ר' 

 מאיר אמר דבר זה.
א לגבי לוט שכשהגיעו אליו המלאכים הנה רש"י לקמן )יט ג( מבי

הוא אפה מצות, שהיה זה ליל פסח. והנה באותו היום שהיו אצל 
אברהם היו הם אף אצל לוט, הרי שאף אצל אברהם היו בערב 
פסח, ונאמר בתוכן סיפור הדברים שהיו אצלו שהיה זה כחום 
היום, וחום היום היינו שעה רביעית, הרי שהיו המלאכים אצל 

 ערב פסח בשעה הרביעית.אברהם ב
והנה המלאכים הרי נדמו לו כערבים, ואיתא בגמ' פסחים )יא:( 
שחמץ בערב פסח בשעה חמישית מותר בהנאה ויכול להאכילו 
לנכרים, וכך קיי"ל, ומאחר וכך רצה אברהם לתת את החמץ שלו 
והיינו הלחם למלאכים שנדמו לו כערבים, אך הם שלא היו 

 צו לאוכלו, שהרי אחר ד' שעות בער"פערבים אלא מלאכים לא ר

אסור לאכול לא חמץ ולא מצה )כמבואר בריש פרק ערבי 
פסחים(, ולכן לא אכלו בסעודה זו לחם אלא חמאה וחלב ובן 

 בקר.
ברם שיטת ר' מאיר בפסחים שאוכלין חמץ כל חמש, כלומר שכן 
אפשר לאכול חמץ בשעה חמישית, וא"כ לדבריו בדין יכלו 

ל לחם, ומדוע א"כ לדבריו לא היה לחם בסעודה המלאכים לאכו
זו, לכן מוכרח ר' מאיר ליתן טעם אחר שלא היה לחם מפני 
ששרה פירסה נדה ונטמאה העיסה, ושפיר שמימרא זו דוקא 

 משום שר' מאיר לשיטתו.
 פנים יפות

 הטעם שאמר להם אברהם שהולך הוא להשתחוות

        יכם שבו לכם פה עם החמור כו' ונשתחוה ונשובה אל
ויש להקשות מדוע הוצרך אברהם אבינו לומר להם  )כב ה(

ונשובה אליכם, הרי פשוט הוא שיחזור אליהם, ועו"ק מה שאמר 
ונשתחוה, מדוע הוצרך לומר להם מה הולך הוא לעשות שם ולא 

 אמר בעלמא שיחכו עד שישובו.
ונראה לפרש שהנה ברמב"ם )פ"ט מעבדים ה"ח( כתב שאע"פ 

כנעני אין את הלאו של לא תעבדו בו בפרך, מ"מ אין  שאצל עבד
ראוי לעשות זאת לעבוד בו בפרך, וכתב הרמב"ם )פ"א מעבדים 
ה"ו( מהו הגדר של עבודת פרך, כל עבודה שאינו נותן בה קצבה, 
 וכגון שאומר לו עדור לי עד שאבוא ואינו מגבילו עד זמן מסויים.

לה, ומכיון שכך לא והנה אברהם אבינו הרי קיים כל התורה כו
רצה להשתעבד בהם בפרך ולומר להם שיחכו עד שישובו בלא 
להגביל דבריו מתי יחזור, ולזה אמר להם נשתחוה ונשובה אליכם 

 שידעו למה הלך וכמה זמן בערך זה יקח וכך אי"ז עבודת פרך.
 תורת משה

 

מדוע הניח את יצחק על המזבח ולא לצידו כמו בבית 
 המקדש

חק בנו וישם אותו על המזבח ממעל לעצים ויעקוד את יצ
הקשה בשפת אמת מדוע שם אברהם את יצחק על  )כב ט(

המזבח, הרי שחיטת הקורבנות בבית המקדש היתה תמיד בעזרה 
לצד המזבח, או מצפון לקדשי קדשים או מדרום לקדשים קלים, 

 אבל לעולם לא ע"ג המזבח.
שים ששחטן והנה מבואר במשנה בזבחים )פ"ו מ"א( דקדשי קד

בראש המזבח, ר' יוסי אומר כאילו שחטן בצפון, וכתבו תוס' 
דמדאורייתא לכתחילה צריך לשחוט על ראש המזבח כדדרשינן 
וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, ומה שהמשנה נקטה בלשון 
דיעבד שכאשר שחט על ראש המזבח כאילו שחט בצפון, הוא 

על ראש המזבח,  משום שחיישינן שמא תרביץ הבהמה גללים
לכן חששו רבנן והלשון היא דיעבד עיי"ש. ומעתה מיושב שפיר 
שבאדם שאין את החשש שמא ירביץ גללים אין שום איסור אפי' 
דרבנן להעלותו ע"ג המזבח, ומותר לכתחילה להעלותו למזבח 

 מצד דין שחיטת קרבן, לכן העלה אברהם את יצחק על המזבח.
 אבן ישראל עה"ת


