
 

 איזו עצה נתן ממרא לאברהם על המילה

פרש"י הוא שנתן לו עצה על המילה  באלוני ממרא )יח א(
לפיכך נגלה אליו בחלקו, וכבר הקשו רבים וכי אברהם הוצרך 
לעצה מממרא האם לעשות את המילה או לא, הרי נתנסה 

ברהם בי' נסיונות ועמד בהם, והרי היה הראשון שהאמין א
 בקב"ה וכי במילה הוצרך להתיעץ עם ממרא, והוא תמוה.

וביאר בזה הכתב סופר דבר נפלא שהנה איתא בשו"ע )יו"ד סי' 
רס"ו סעי' ב'( משמיה דהרמב"ם שאדם המל בעצמו את בנו לא 

על יברך על המילה אלא למול, שהנה הטעם שמעיקרא מברכים 
המילה ולא למול הוא משום שבדר"כ מלים ע"י שליח, אבל 
היכא שאכן האב מל בעצמו מברך למול, כך כתב השו"ע משמיה 
דהרמב"ם, אומנם הרמ"א סובר שאף אם האב עצמו מל לא ישנה 

 מטבע שטבעו בברכה ומברך על המילה.
ולפי"ז שפיר דודאי לא נסתפק אברהם האם למול או לא מאחר 

ב"ה למול, אלא נסתפק האם לברך למול או על שציוה לו הק
המילה, שהרי אברהם מל את עצמו ואת ישמעאל בנו ואת כל 
ילידי ביתו ומקנת כספו וממילא נסתפק האם צריך לברך למול 
כדברי הרמב"ם, או על המילה כדברי הרמ"א, ובזה הכריע לו 
ממרא שצריך לברך על המילה, וזה פי' רש"י שנתן לו עצה 

ל המילה כשי' הרמ"א שאפי' כשהאב מל אינו משנה שיברך ע
 את נוסח הברכה.

 בתוך מכתבו -זכור לאברהם )סופר 
 של ר' יוסף אדלר בתחילת הספר(

 מצטער בסוכה

איתא בגמ' )ר"ה  והוא יושב פתח האוהל כחום היום )יח א(
יא.( שסוכות היה, וקשה א"כ מדוע ישב אברהם בפתח האוהל 

כחום היום שהיה מצטער ופטור מן ולא בסוכה, ולזה כתיב 
 הסוכה, ובפתח האוהל לא היה כ"כ חם לכן ישב שם.

 טעמא דקרא

 פטור הולכי דרכים מן הסוכה

איתא בגמ' )ר"ה יא.( שבסוכות היה  השענו תחת העץ )יח ד(
מעשה. והנה מכיון שקיים אברהם אבינו כל התורה נראה דהעץ 

לחם וגו' אחר  היה תלוש והיה סוכה, ולזה כתיב ואקחה פת
תעבורו כי על כן עברתם את עבדכם שהרי הולכי דרכים פטורים 
מן הסוכה וא"כ מדוע אכלו תחת הסוכה, אלא שמבואר בשו"ע 
)או"ח סי' תר"מ ועיי' מ"ב סק"מ( שאם נזדמן להולכי דרכים בקל 
ובלא טורח סוכה, חייבים הם בסוכה, וזה שנאמר עברתם את 

כה בלי טורח, לכן תכנסו ותאכלו פת עבדכם היינו שנזדמן לכם סו
 לחם בסוכה שחייבים אתם בסוכה.

 טעמא דקרא
 

 הטעם שלא הביא אברהם אבינו לחם למלאכים

כתב בעל הטורים מכאן רמז שהבעה"ב  ואקחה פת לחם )יח ה(
בוצע. הנה לפי"ז יש לפרש דבר נפלא דאיתא בגמ' ב"מ )פז.( 

חמאה וחלב ובן בקר אשר  והובא ברש"י לקמן )יח ח( עה"פ ויקח
עשה ויתן לפניהם, מדייקת הגמ' ואילו לחם לא הביא, אמר 
אפרים מקשאה תלמידו של ר"מ אותו היום פירסה שרה נדה 
 ואברהם אבינו אוכל חולין בטהרה, ויש להקשות מדוע למלאכים

לא הביא אברהם אבינו לאכול לחם, דהניחא מה שהוא לא אכל 
היה ושרה פירסה נדה, משא"כ משום שאוכל חולין בטהרה 

המלאכים שנידמו לו כערבים ודאי לא הקפידו לאוכל חולין 
בטהרה שהרי רוב בנ"א לא נזהרים בכך, ומדוע לא הביא לפניהם 

 לחם.
אלא מוכח שבעה"ב בוצע כרמזו של הבעל הטורים, ומכיון 

 לחם להם שאברהם לא יכל לבצוע שאכל חולין בטהרה,  ולהביא
 בטהרה, חולין שאוכל בוצע לא שהוא להם מרויא יבצעו שהם

 לכן לא הביא לחם כלל. בכבודם, כמזלזל נראה זה הרי
ולפי"ז שפיר מאי דכתיב והוא עומד עליהם, ר"ל שמכיון שלא 

 הביא לחם הרי"ז אכילת עראי ובאכילת עראי אי"צ ליישב.
 פני דוד להחיד"א )אות מט(

 הטעם שאמר אברהם אקחה ולא אתנה

וקשה מהו לשון ואקחה,  לחם וסעדו לבכם )יח ה(ואקחה פת 
 הול"ל לשון ואתנה פת לחם.

ונראה לפרש ע"פ דברי הגמ' קידושין )ז.( שאם אדם חשוב מקבל 
מאשה מתנה ואומר לה הרי את מקודשת לי בשכר שקיבלתי 
ממך המתנה, הרי זו מקודשת בהנאה שאדם חשוב הסכים לקחת 

 ממנה מתנה.
ואקחה פת לחם, שכונתו היתה לכבדם  וזהו שאמר אברהם לשון

שאנשים חשובים הם, ולזה אמר להם במה שאתם תקחו ממני 
 ואתם אנשים חשובים יחשב הדבר בשבילי נתינה.

 שיר מעון
 

 כיצד אכלו המלאכים בשר בחלב

 ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם )יח ח(
ב. וכתב הקשו המפרשים כיצד נתן אברהם למלאכים בשר בחל

המלבי"ם לתרץ שמדובר בבקר שברא אברהם ע"פ ספר היצירה, 
שכן הבקר שהביא ברח ואברהם ברא חדש ע"י ספר היצירה, וזה 
גם מה שכתוב וימהר לעשות אותו, אלא שקשה דאיתא 

דמשום הבשר וחלב שאכלו  בשיטמ"ק למס' בכורות )ו:(
ם המלאכים לא יכלו לעכב את התורה בשמים, ולדברי המלבי"

קשה מדוע לא יכלו הרי לא היה זה בשר בחלב שהיה הבקר ע"פ 
 ספר היצירה.
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ונראה ליישב שהמלאכים הרי לא ידעו שהבקר נברא ע"פ ספר 
היצירה אלא חשבו שהוא בשר רגיל ואפ"ה אכלוהו עם חלב 
ובישלוהו בפיהם, וזו הטענה שהיתה עליהם במתן תורה כיצד 

 אכלו בשר בחלב שהרי הם לא ידעו שאי"ז בשר.
 אבן ישראל עה"ת

 הטעם שלא נתן אברהם אבינו לחם למלאכים

איתא בגמ' ב"מ )פז.( ולחם לא  ויקח חמאה וחלב וגו' )יח ח(
הביאו לפניהם, אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר' מאיר 
משמיה דר"מ אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה ושרה 
אמנו באותו היום פירסה נדה כו', והובאו הדברים ברש"י, וקשה 

שאברהם אבינו לא אכל הלחם מפני שהקפיד  דא"כ הניחא
לאכול חולין בטהרה, אך מדוע לא הביא למלאכים לאכול לחם, 
והרי נדמו לו כערבים וא"כ ודאי שאינם מקפידים לאכול חולין 

 בטהרה.
ונראה להביא מכאן ראיה לספיקו של המשנה למלך )פ"ט 

ג מאישות הט"ז( לגבי דבר שאדם נוהג איסור וחבירו אינו נוה
בכך איסור, האם כאשר נותן למי שנוהג איסור עובר בכך על 
לפני עיור או לא, וכתב שעובר בכך על לפני עיור, ולפי"ז פסק 
שמי שלא מעשן טיטון מנר של חלב אסור לו ליתן לחבירו 
אפי' שאינו נוהג איסור בדבר, וכ"כ המקנה )קידושין לט. בגמ' 

 ד"ה אריוך(.
אברהם לחם, שמכיון שהוא ולפי"ז שפיר שלא הביא להם 

עצמו נהג איסור בכך הרי שאם יתן לאחרים אפי' שנהגו בכך 
 היתר יעבור על לפני עיור.

 פרדס יוסף

טענת אברהם אבינו להשי"ת חולין היא לך להמית 
 צדיק עם רשע

חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה 
ן הוא לך, ופי' רש"י חלילה לך, חולי כצדיק כרשע )יח כה(

 וצ"ב.
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במדרש רבה עה"פ ויקרא 
אלוקים לאור יום, אלו מעשיהם של צדיקים, ולחושך קרא 
לילה, אלו מעשיהם של רשעים. מבואר שצדיקים נקראים יום 
ורשעים נקראים לילה, וקיי"ל שבקדשים הלילה הולך אחר 

ם הצדיק נתפס היום ובחולין היום הולך אחר הלילה, ולפי"ז א
בעוון הרשע, הרי שהיום שהוא הצדיק הולך אחר הלילה דהיינו 
הרשע, שנתפס בעבירות, והיינו כמו בחולין שהיום הולך אחר 

 הלילה ולא כמו בקדשים שהלילה הולך אחר היום.
וזו היתה טענת אברהם אבינו להשי"ת חלילה לך להתפיס צדיק 

ולין הוא לך דהיינו בעבור הרשע, וזו כוונת רש"י חלילה לך ח
שאמר לקב"ה אם תתפוס צדיק בעוון רשע הרי זה כמו בחולין 
שהיום הולך אחר הלילה, ולמה לא תנהג כמו בקדשים שהלילה 

 הולך אחר היום דהיינו שהרשע ינצל בעבור זכותו של הצדיק.
 אסיפת חכמים )סי' כא(

 

 בן נח שבא על אשת איש

ב"ם )פ"ט מהל' כתב הרמ ואבימלך לא קרב אליה )כ ד(
מלכים( בן נח שבא על אשת חבירו שלא כדרכה פטור ועל 
אשת ישראל אפילו שלא כדרכה חייב, ולזה כתיב באבימלך 
שלא קרב כלל, שנסתפק דילמא אברהם ישראל היה )עי' 
פרשת דרכים( וא"כ שרה אשת ישראל היא וחייב אפי' שלא 

 .כדרכה לכן לא קרב כלל

 אור החיים

 ראשוניםאש"ל לתקן חטא 

איתא במדרש תהלים  ויטע אשל בבאר שבע וגו' )כא לג(
והובא ברש"י למס' כתובות )ח: ד"ה בבריתו( אש"ל ר"ת 
אכילה שתיה לויה, ויש לבאר הענין שאברהם נטע אכילה 
שתיה ולויה לאורחיו, שכוונתו היתה לתקן מה שעיוותו 
ראשונים, אכילה, לתקן אכילת אדם הראשון מעץ הדעת, 

לתקן מה ששתה נח ביום שיצא מן התיבה יין ונשתכר,  שתיה,
 לויה, לתקן חטאם של אנשי סדום.

 קול אליהו

 

 כיצד נשתמש אברהם ביצחק הלא אסור למעול בו

ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה ויאמר 
קשה מדוע שאל  אברהם אלוקים יראה לו השה וגו' )כב ז(

אול כפשוטו איה השה הנה האש והעצים ואיה כו', היה לו לש
לעולה, ועו"ק מדוע השיב אברהם אלוקים יראה, היה לו רק 

 לומר לעולה בני בלא אלוקים יראה.
והנה איתא בגמ' פסחים )סו.( תנו רבנן הלכה זו נתעלמה מבני 
בתירא כו' ולא ידעו אי פסח דוחה שבת, קראו להלל כו' למחר 

גדי תוחבו  מי שפסחו טלה תוחבו )לסכין( בצמרו, מי שפסחו
בין קרניו, מקשה הגמ' והא עביד עבודה בקדשים, ומשני 
כדהלל דלא מעל אדם בעולתו מימיו שלא היה מקדישה עד 

 שבא לבית המקדש.
מעתה נראה שזה היה המו"מ בין אברהם ליצחק, שהרי 
תחילה נאמר ויקח בידו את האש וגו' ויבקע עצי עולה וישם 

לא יתכן שהוא העולה, את יצחק בנו, ועל זה הקשה יצחק ש
שהרי עולה הוי קודש קודשים ויש בה מעילה מחיים, וא"כ 
כיצד נשתמש אברהם ביצחק הרי אסור למעול בו דהוא עולה, 
אלא מוכרח שאמור להיות שה אחר לעולה, וזה ששאל יצחק 
הנה האש והעצים, שאם אני עולה א"כ הוי מעילה מה 

שיש שה  שנשתמש בגופו עבור האש והעצים ,א"כ ע"כ
לעולה, וא"כ איה הוא. ועל זה ענה לו אברהם אלוקים יראה לו 
וגו', שאכן אפשר שהאמת איתך שאלוקים יראה השה, אומנם 
אם לאו אזי לעולה בני, פירוש שאין אני אומר עכשיו עולה 
בני, שאז אכן יצחק נעשה כבר עולה ויש בו מעילה, אלא 

ונמצא שלא לעולה בני, שכשנבוא למזבח רק אז אקדישך 
מעלתי, וכדברי הלל שמקדישים לעולה רק בבית המקדש 

 וא"כ מה שנשא הקרבן פסח לסכין אינה מעילה.
 בעל שם טוב
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