
 

 

  
מה בא ואלה תולדת יצחק ב� אברה� אברה� הוליד את יצחק (כ''ה, י''ט) צ''ע 

וכבר עמדו  ''אברה� הוליד את יצחק''הכתוב להוסי� על תולדות יצחק כשהוסי� 
שהפסוק בא לפרש  דו''ז הפני� יפות פי' ע''ז מפרשי המקרא רש''י ורמב''� ע''ש.

, תולדות יצחק, רק מי שאברה� הוליד, דהיינו שנחשב זרע אברה� שלא נקראו
דזה שאומרי� קצ''א סק''ז) בדברי הריב''ש לאפוקי ממה שנתקשה המ''א (סי' ת

טועה, דמשמע  –יצחק היו� לזרעו של יעקב תזכור  ועקידת � בתפלת ראש השנה 
ר קונ� מזרע שהרי שנינו האומ � אינו  שא� אומר ''לזרעו'' יהי' עשו בכלל, וזה

ולא כל יצחק.  ביצחק, –אברה� מותר באומות, שנאמר כי ביצחק יקרא ל! זרע 
שעשו לא יקרא על שמו, אבל אפשר  ,הא מילתא אמר הקב''ה לאברה�דוהקשה 

קרא  דנפקא לי' מהאי ותי'שנקרא על ש� יצחק, והנודר מזרע יצחק אסור בעשו. 
י דלא נקרא זרע , ומוליד את יצחקזרע יצחק, רק מי שנכלל באברה� ה �שלא נקרא 

  . לא נקרא זרע יצחק ג''כ ,אברה�
  

דלכ! כתב יצחק ב� אברה�, לומר ל! כי אלו  וי''ל עוד עפ''י המהר''ל (גור ארי')
''כי ביצחק יקרא ל! התולדות זכה יצחק בשביל הבטחתו של אברה�, שנאמר לו 

זרע'' הרי הקב''ה הבטיח אברה� על תולדות יצחק, לפיכ! נאמר ''אלה תולדות 
  יצחק ב� אברה�''. 

  
שתולדות יצחק היו בזכות אברה�. א)  –מזה שהפסוק בא לפרש שני דברי�  נראה

דכדי להיות נחשב זרע יצחק, צרי! ג''כ להיות זרע אברה�, ולפיכ! עשו שלא הי'  ב)
ולפ''ז לא נחשב זרע יצחק.  ג''כ ,אברה� הוליד את יצחק �  כמ''ש כא� ברה�זרע א

הה''ד (משלי, י''ז, ו')  �ואלה תולדות יצחק ב� אברה�  – המדרש רבהי''ל כוונת 
האי! יכול לומר שעשו הרשע הי' ''עטרת  ולכאורה צ''עעטרת זקני� בני בני�. 
הי' זרע יצחק, וזהו גופא כוונת  שרק יעקב ולדברינו י''לזקני�'' לאברה� אבינו. 

המדרש, דכיו� שרק יעקב הי' ''תולדות יצחק'' שיי! לומר על אברה� ''עטרת זקני� 
  בני בני�''. 

  
הה''ד (משלי י''ז, ו') עטרת  – עפ''י המדרש רבה באופ� אחר, פי' החת� סופר

�זקני� בני בני�, האבות עטרה לבני�, והבני� עטרה לאבות, האבות עטרה לבני�  
שנאמר עטרת זקני� בני בני�.  � שנאמר ותפארת בני� אבות�, הבני� עטרה לאבות 

ופי' דהנה א� האב הוא צדיק, והב� אינו צדיק כ''כ, אז מייחס הב� באביו, וא� 
האב מייחס עצמו בבנו, ומכ''ש א� ג� בני בניו צדיקי�, שמייחס  איפכא הוא, אז

את עצמו בבנו שהוליד בני� צדיקי�, וא� האב והב� שניה� צדיקי� גמורי�, א''כ 
זה מייחס בזה, וזה בזה. וז''ש ואלה תולדות יצחק ב� אברה� ר''ל יחוסו של יצחק 

של אברה� הי' שהוא הי' שהוא ב� אברה�. ואברה� הוליד את יצחק ר''ל יחוסו 
הוליד את יצחק. וז''ש עטרת זקני� בני בני� ר''ל יחוסו של האב הוא בני בני�, 
ומכ''ש בני� א� טובי� ה�. ועטרת בני� ר''ל יחוסו של בני� הוא אבותיה� 

  הטובי�. 
  

שקוד� שהזכיר הכתוב תולדות יצחק, בא לפרש לנו מהו הזכות  באופ� אחר, וי''ל
אברה� הוליד את יצחק, ומחמתו נענה  � ותיר#'י זכה לבני�, שהי' לו ליצחק שע'

בתפלתו, וכדפרש''י בסמו! שאי� דומה תפלת צדיק ב� רשע, לתפלת צדיק ב� צדיק, 
ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק  וזהו ההוספה דרק בשביל אביו אברה� זכה יצחק לבני�.

ל הארמי מפד� ויהי יצחק ב� ארבעי� שנה בקחתו את רבקה בת בתוא (כ''ה, כ')
וכי עדיי� לא נכתב שהיא  � אר� אחות לב� הארמי לו לאשה, ועיי� בפרש''י שהקשה 

בת בתואל ואחות לב� וכו' אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה 
התורה לכתוב  השמטע� זה חזר ולדברינו י''לאנשי רשע ולא למדה ממעשיה�. 

תפלת יצחק ולא לתפלת רבקה, שאינו יחוסה כא�, לפרש הטע� שהקב''ה נענה ל
  דומה תפלת צדיק ב� רשע, לתפלת צדיק ב� צדיק.   

  
, דלעיל בפרשת נח פרש''י דעיקר תולדותיה� של צדיקי� מעשי� וי''ל באופ� אחר

וכא� לא הזכיר מי ה�  ''אלה תולדות נח נח איש צדיק''טובי�, ומטע� זה כתוב 
הי' מעשי� טובי�, דכלפי נח עיקר תולדותיו וי''ל ולא המעשי� טובי�.  ,התולדות

אבל כלפי יצחק עיקר תולדותיו הי' תפלותיו, שהקב''ה מתאוה לתפלת� של 
 ,כתיב ויעתר יצחק לה' ,צדיקי�, ולכ� מיד אחר שהתורה מזכיר התולדות של יצחק

שזהו ההוספה של אברה� הוליד  ולפ''ז י''ללרמז שעיקר תולדותיו הי' תפלותיו. 
ל תפלה מאברה� אבינו, שאברה� התפלל א� את יצחק ר''ל שיצחק למד המעלה ש

  על אנשי סדו�.
  

מעשה בר''א כ''ה) ( עפ''י הגמ' בתענית זצ''ל, עפ''י דברי זקני הייטב לב וי''ל עוד
 ולא נענה, ירד ר''ע אחריו ואמר ,ואמר עשרי� וארבע ברכות ,שירד לפני התיבה

אתה, ומיד נענה, כסבורי� אבינו מלכנו חטאנו לפני!, אבינו מלכנו אי� לנו מל! אלא 
יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר  ,הע� שזה גדול מזה

דהיינו שהפ! טבעו  – פירשו המפרשי� על מדותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו.
והנה ידוע כי יצחק מדתו הי'  ' ב� גרי�, ועכ''ז הפ! טבעו לטוב.לטוב, כי ר''ע הי
בחינת חסד, וע''כ מה שיצחק הי' מתפלל על  מדתה הי' רבקהבחינת גבורה, ו

 , והעיקר שעי''ז יעורר רחמי� הוא דבר חידוש היפ! מדתותולדות לקיו� העול�
מדת  –(וכמבואר בפרש''י ריש פרשת בראשית, שאי� העול� מתקיי� במדת הגבורה 

ת (מד שבחינת מדתה הוא חסד ,התפלל אי� כא� חידוש אבל מה שרבקה הדי�)
אבל יצחק מדתו גבורה, והתפלל לעורר רחמי� הרי זה בחינת מעביר על  הרחמי�)

שזהו כוונת הפסוק אברה� הוליד את  ולפ''ז י''למדותיו, לכ� ויעתר לו ולא לה. 
ותיו מאביו אברה� אבינו, שג� יצחק, דהיינו שיצחק למד מעלה זו לעבור על מד
והיו  ,אע''פ שה� שונאי� לו ,סדו�אברה� הי' מעביר על מדותיו, שהי' מתפלל על 

  . ממש נוהגי� היפ! ממדותיו
  
אמר ראו ראינו כי ויואבימל� הל� אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכול שר צבאו וגו' ) ב

�למה הוצר! לומר ''מגרר'' והוא דבר ידוע, עיי� כ''ח) צ''ע  –(כ''ו, כ''ו  הי' ה' עמ
 –ואבימל! הל! אליו מגרר  (ס''ד, ט')וי''ל עפ''י דברי המדרש רבה באור החיי�. 

 היפהמלמד שנכנסו לסטי� בתו! ביתו, והיו מקרקרי� בו כל הלילה.  –מגורר 
שמגורר הוא מלשו� ''אל תתגר ב�'' וטע� הגדה זו שמפני זה הרגיש  תואר פי'

וכעי� זה כתב התרגו� יונת� ב�  .ס לפניורפבחטאו שגרש את יצחק, ונת� לב להת
ולפ''ז  .לא עשו פירות והאילנות ,הבארות שובייתיצחק מגרר נשו כשגר –עוזיאל 

  . , דהיינו שמטע� זה הלכו ליצחק לפייסושמטע� זה נאמר ''מגרר'' לרמז על זה י''ל
  

צדיק מ� המקו� עושה יציאת  – עפ''י פרש''י ריש פרשת ויצא באופ� אחר, וי''ל
השפע  המקו�שהפסוק בא לרמז כשיצא יצחק מגרר, הפסיד  ולפ''ז י''לרוש�. 

רק אחר ש� יצחק, מטע� זה הל! אבימל! לכרות ברית  עוהברכה שהי' ש�, ו
וכעי� זה פירש כל הברכה שהי' לה� הי' בזכותו. ש הבינויציאת יצחק מ� הגרר, 

ת הנה הברכה שמצאו מי� הי' בזכוש, דו''ז זקני הפני� יפות זצ''ל עני� הבארות
אברה�, ולאחר מות אברה� פסקו המי�, ולכ! סתמו� פלשתי�, ויצחק חזר וחפר 
ומצא מי� בזכותו, וכ� הי' בשני הבארות שהתעשקו ואמרו לנו המי�, שהיו 
אומרי� שאינו בזכותו, שאמרו לפי שחפר שלא ברשות המי� שלה�, אבל כיו� 

תלתא זמנא, לכ�  שאחר שלקחו הבאר פסקו המי�, וכ� בבאר השני, וכיו� שהוחזק
 אבי! וראינו ב! שהבינו שהברכה הואלא ערערו על השלישי, וזהו שאמרו ראה ב

  בזכות יצחק.  
  

הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל אב''ד יאס (כליל תפארת)  זקני עפ''י דברי עוד וי''ל
שראו שיצחק עלה לגדולה  ''ל! מעמנו כי עצמת ממנו מאוד''שמתחלה כשאמרו לו 

עד שהיו אומרי� זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימל!,  ,מאוד
ה�, ומחמת גודל צדקת יצחק שחשבו שכל השפע והברכה שהי' ליצחק הי' ראוי ל

 ,ל! מעמנו כי עצמת ''ממנו'' מאוד �בל הוא השפע, ולכ� אמר לו אבימל! נגד� קי
ראו  � יו ואמרו לולנו, אבל כאשר באו אלהיינו מה שעצמת בא ממנו ממה שראוי 

נו שהפלגת עשרו הי' בזכות עצמו, והבי ,הי' לאחר שהל! מה� ראינו כי הי' ה' עמ!
שמטע� זה נאמר שאבימל! הל! ''מגרר''  ולפ''ז י''ל לכ� רצו שיכרות ברית עמה�.

לרמז שאע''פ שיצחק כבר הל! מגרר, אעפ''כ לא נתעשר אבימל! יותר, ואז הבי� 
  רק בזכות עצמו.   ,הי' מאבימל! דזה מה שנתעשר יצחק לא

  
! שלכאורה צ''ע דהו''ל ואבימל, וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הייטב לב זצ''ל

עמו,  שה' יכ� ראוכי יש להבי� מהותי' ליו מגרר. ואחזת מרעהו ופיכול וגו' הלכו א
אבל העני� הוא דאילו נאמר שאבימל! ואחזת מרעהו ופיכול הלכו, הי' במשמע 

כי א� אבימל! הל!  ,כ! הי' והלכו לדרוש שלו� יצחק, אבל לא ,שכול� נתיעצו יחד
אליו מגרר, וכמו כ� אחוזת מרעהו ופיכול כל אחד ואחד הלכו לבקש שלו� יצחק 
בלתי ידיעת חבירו, כי העיר ה' את לבב� לשאול לשלו� יצחק, וכיו� שבדר! פגעו זה 

בקש שלומו, ומזה עצמו שפטו כי אי� כי בזה, וכל אחד גילה לחבירו שהול! ליצחק ל
שמטע� זה נאמר  ולפ''ז י''לכי ה' עמו.  ,החפ# שלו� יצחק ,א� עני� אלקית

אחזת ש יתכ� לומר שאבימל! הל! מגרר, דהיינו שרק אבימל! הל! מגרר, אבל
, כיו� שלא הלכו יחד וכדברי זקני לכו אליו מעיר אחרתופיכול שר צבאו ה מרעהו
  .   הנ''ל

  
ביחד (לא כדברי זקני  ליצחק אע''פ שהלכו ,בדר� זה אבל באופ� אחר 'ל עודוי'

! ליצחק לפייסו, לא הי' מטע� שכול� נתיעצו ביחד ע''ז, אבל המחשבה לילהנ''ל) 
רק כל אחד ואחד בלתי ידיעת חבירו העיר את עצמו לפייסו, ולכ� לא נאמר 

  

  
  פרשת 
  תולדות
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

שכל אחד מצד עצמו בלתי כיו�  ואבימל! ואחזת מרעהו ופיכול וגו' הלכו אליו מגרר,
חבירו חשב כ�, ומזה עצמו שפטו כי אי� כי א� עני� אלקית, החפ# שלו� יצחק, כי 

  ה' עמו. 
  

ע� אחזת מרעהו ופיכול  ביחד לא הל!, שאבימל! עפ''י דברי זקני הנ''ל וי''ל עוד
 –ג' במסורת  –, עפ''י דברי הבעל הטורי� (כ''ו, כ''ט) אתה עתה ברו! ה' ליצחק

אתה עתה תעשה מלוכה (מ''א, כ''א, ז') ואתה עתה  –אתה עתה ברו! ה', ואיד! 
הקל מעבודת אבי! וגו' ומעולו הכבד (ש�, י''ב, ד') מלמד שהמליכו ליצחק עליה�, 

שמטע� זה לא הלכו  ולפ''ז י''לוזהו אתה עתה תעשה מלוכה והקילו עול� מעלי!. 
ל! ימיצחק עליה�, וכשהלכו ביחד הי' נראה שאב ביחד, להראות שה� רצו להמלי!

הי' עוד מל! עליה�, שזהו דר! המל! ליל! ביחד ע� כל אנשי� חשובי� עמו. ואפשר 
שזהו  מטע� זה נאמר מלת גרר, לרמז שאבימל! הל! ''מגרר'' דהיינו שעזב ממלכתו

  , וממלי! יצחק עליו. עיר מושב כסאו
  

ית ע� יצחק, אע''פ שלא עשו משתה הברמטע� זה עשו משתה אחר כריתת ואולי 
משתה,  ושי�� אברה� אחר כריתת הברית, שכ� מנהג העול� אחר שממלי! מל! עע

  ולכ� כיו� שהמלי! יצחק עליה� וכדברי הבעל הטורי� הנ''ל עשו משתה. 
  

לרמז שאבימל! לא הוא  ''מגרר'', שהטע� שנאמר שאבימל! הל! וי''ל באופ� אחר
ומבקש לעשות עמו ברית, רק הל!  ,ואגב פגש ביצחק ר,בשביל דבר אח הי' בדר!
ה כבוד גדול , וזשהוא מקו� מושבו ליל! ליצחק לעשות עמו ברית ''מגרר''לכתחילה 

  . גרש לו מארצו הל! לפייסוליצחק שאחר שאבימל! 
  

 ת� אייבשי  זצ''ל)(רבינו ר' יהונוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי התפארת יהונת� 
שגרר ממקו� אחר, כי לא הי' שיי! לפלשתי�, והנה  –שאיתא במדרש שנקרא גרר 

והעביר כל הע� לערי�, משו� שנאמר כי  ,ידוע שלכ! קנה יוס� מפרעה כל מצרי�
הוא לכאורה מיותר, דבודאי באר#  ''לא לה�''גר יהי' זרע! באר# לא לה�, ומלת 
אצל הדרי� באר# לא לה�, היו גרי� יהוא ש שלה� לא שיי! גירות, אבל הכוונה

גלות, ולכ� גר בגרר שהוא וכ� הי' במצרי�, ויצחק התחיל להי והוא גרי� לגרי�,
כי לא הי' מתחלה שיי! לאבימל!, ובגזל לקחו  (שזהו גלות האמיתי) אר# לא לה�
'' לרמז על החטא מגרר''שמטע� זה נאמר שאבימל! הל!  ולפ''ז י''לממקו� אחר. 

מגרר, שאבימל! עצמו בעצ� לא הי' הבעלי� על הגרר, והוא הגדול שגרש את יצחק 
רק ''גר'' ש�, והאי! יכול לעשות נבלה גדולה כזה לגרש אד� ממקו� שהוא עצמו 

  רק ''גר''. 
  

וי''ל עוד עפ''י ביו. והכתרגומו, חבורת א –רשב''� רש''י ופ –ג) ואחזת מרעהו 
יתכ� כי שב אל יצחק שרצה לפייסו, והל! ע� הרועי�  – דברי המש� חכמה

שנאמר מלת ''אחזת זה  – ביתר ביאורשנתרועע יצחק עמה� למע� יפייסוהו. 
על הרועי� שרבו ע� יצחק על  לא קאי על חביריו של אבימל!, אלאמרעהו'' 
, שלכאורה צ''ע למה הוכיח יצחק את אבימל! רק יש להביא ראי' לדבריוהבארות. 

בארותיו, כמו  רועי גרר את שגזלו ג� ע''ז גרש אותו מארצו, ולא הוכיחושע''ז 
שהטע� שלא  ולדבריו י''ל). כ''א, כ''הכמ''ש לעיל ( יח אברה� את אבימל!שהוכ
באו לפייסו לא הי' צרי! הרועי� שכיו� הוא דמ ,על הבארות אבימל!את  הוכיח
ואפשר מטע� זה גופא לקח אבימל! רועי גרר עמו, שזכר האי! אברה� לכ!, 

  הוכיחו ע''ז. 
  

) ויל! מש� יצחק כ''ו, י''זעל הפסוק (, עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל וי''ל עוד
ויח� בנחל גרר וגו' וישב יצחק ויחפור את בארות המי� אשר חפרו בימי אברה� 

פרש שאות� הבארות של אברה� אבינו היו בגרר, ופי' ויש ל –ויסתמו� פלשתי� 
ויל! מש�, היינו בעת שהכי� את עצמו ללכת מש�, אז חפר הבארות, דא� לאו לא 
היו מניחי� אותו לפתוח הבארות, אבל כעת שידעו שיל! מש� ע''כ הניחו אותו, 
והטע� שיצחק פתח את הבארות הוא כדי לקיי� מצות כיבוד אב, כי מצוה לקיי� 
מעשי אביו, וע''כ קרא לה� שמות אשר קרא לה� אביו, ומ''ש ויחפרו עבדי יצחק 

שלכאורה צ''ע , יש להביא ראי' לדבריובנחל היינו בארות אחרות שחפר בנחל גרר. 
שמתחלה נאמר (כ''ו, י''ח) וישב יצחק ויחפור את בארות המי�, דהיינו יצחק עצמו 

חק, דהיינו עבדיו חפרו ולא יצחק. חפר הבארות, ואח''כ נאמר ויחפרו עבדי יצ
שיצחק עצמו חפר בארות של אביו, ומטע� זה עשה בעצמו שע''י  ולדבריו י''ל

חו, משא''כ בארות ולצות כיבוד אב, ומצוה בו יותר מבשחפירה זו הוא מקיי� מ
שהטע� שיצחק  ולפ''ז י''ל ות של אביו לכ� עבדיו חפרו אות�.ת לא היו בארואחר

 י�ע''ז שרועי גרר גזלו בארותיו, כיו� שה� לא היו כ''כ חשוב לא הוכיח אבימל!
בארות, לא הוכיח אות� אותו לפתוח  ו כמו בארותיו של אביו, וכיו� שהניחואצל

  אותו עליה�. 
  

 הדעת זקני� פי' –שמו  רבי יהודה אמר אחוזת מרעהו הי' –במדרש רבה  אבל עיי�
חבירו של  ות ''אחזת'' הואהנה ע''פ פשט שהוא ש� אד� שהי' חבירו (רעהו).

שמלת ''מרעהו'' לא קאי על  פי' (הרה''ק מדינוב זצ''ל) האגרא דכלהאבל  אבימל!.
אבימל!, אלא על יצחק, דהיינו אותו האיש ''אחזת'' הי' מרעהו של יצחק, כי 

ל לבד, כמו אצל אברה� כיו� שידע יכואליו ע� פאבימל! לא ערב אל לבו ללכת 
למה  של אבימל! דא� הי' רעהו �  וכ� נראהכנגדו כשגרש אותו מארצו.  שחטא

. הי' שר צבאהי' יותר חשוב ממנו, ש פיכול בודאי פיכול, הלאלנאמר שמו קוד� 
שאע''פ שפיכול הי' יותר חשוב ממנו, נאמר שמו קוד�, כיו� שהי'  ע''פ פשטות י''ל

לעשות  כשהל! אבימל! לאברה� בפרשת וירא חידוש שאחזת הל! עמו, דמתחלה
הל! ששעשה ברית ע� יצחק ק פיכול, ולכ� מצד החידוש כר ברית לא הל! עמו

עמו עכשיו שהטע� שלקח  �  עיי� באור החיי� ג''כ, נאמר שמו תחלה. רעהו אחזת
לכ� לקח ברית אברה�, והוצרכו לחזק ברית ע� יצחק, אחוזת מרעהו, שחש לביטול 

אחזת, פיכול, יצחק, ורבי� ה�  –עשות הברית בפני רבי� עמו ג' אנשי�, כדי ל
ולכ� נאמר  ,שהוא הי' חבירו של יצחק י''ל ולדברינו הנ''ל שלשה (כתובות ע''ה).

שאבימל! הי' מפחד ליל! ליצחק בלא אחזת  בהליכה זו, שהוא העיקרשמו קוד�, 
  . גרש אותו מארצוו ,כנגדו כיו� שחטא ,חבירו

  
, זה שנאמר מלת ''אחזת מרעהו'' לא קאי על חביריו של הנ''לולדברי המש� חכמה 

שמטע� זה חשב  ולפ''ז י''ל. אבימל!, אלא על הרועי� שרבו ע� יצחק על הבארות
שה� כבר  אע''פ שבודאי הי' יותר חשוב מה�, כיו� פיכול,לקוד� רועי� אלו הפסוק 

ויעתק מש� ויחפר באר אחרת ולא רבו עלי',  )כ''ו, כ''בעשו שלו� ע� יצחק כמ''ש (
 וסייעי מפיכול שר צבאו, שבודאי ה� י�הליכה ה� יותר חשובנמצא שבנוגע אותה 

  � יצחק. אבימל! ביותר לעשות ברית על
  

שמו וזה שנאמר , ולא של יצחק הי' חבירו של אבימל!''אחזת'' דבאמת  ואולי י''ל
מפני שפיכול לא הי' שמו, יכול, רק חשוב מפיותר הי' פיכול'' לא מפני שלקוד� ''

ר פה שכל רבי יהודה אמר פיכול שמו, רבי נחמי' אמ –כדאיתא במדרש רבה 
וא יותר שר הצבא הבודאי . ולדעת רבי נחמי' אע''פ שצבאותיו נושקי� לו על פיו

, שמו מפורשנאמר ש כיו� ו של אבימל!, אבל עכ''פחביררק  חשוב מאחזת שהוא
  .נאמר שמו תחלה

  
והוכח אברה�  )בראשית, כ''א, כ''העפ''י הפסוק (, 'ל באופ� אחר, בדר� חידושוי'

את אבימל! על אדות באר המי� וגו' ויאמר אבימל! לא ידעתי מי עשה את הדבר 
למה  לכאורה צ''עוג� אנכי לא שמעתי בלתי היו�.  ,וג� אתה לא הגדת לי ,הזה

השפת לות לשו�, הלא די לומר ''לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה''. יפנאמר כ''כ בכ
(שמעתי תירו  זה בבריסק מהראש ישיבה הגאו� ר' אברה� יהושע  אמת תי'

לא ידעתי מי  –כוונת הפסוק שאבימל! אמר לאברה�  סאלאווייציק שליט''א)
נענה פיכול  וע''ז –לי  הגדת וג� אתה לא –עשה את הדבר הזה, ואח''כ אמר לפיכול 

, מדוע לא הוכיח ולפ''ז יש ליישב קושיא הנ''לוג� אנכי לא שמעתי בלתי היו�.  –
יצחק את אבימל! ע''ז שרבו עמו רועי גרר על הבארות, כמו שהוכיח אברה� את 

שיצחק חשב שא''א להוכיח את אבימל! על הבארות,  ולדברינו י''לאבימל!. 
מתחלה בימי אביו שעבדיו גזלו בארותיו, כמו''כ ג� עתה  שמסתמא כמו שלא ידע

  לא ידע. 
  

דבאמת מתחלה פיכול הי' שר החשוב של אבימל!, אבל אחר שאבימל!  ולפ''ז י''ל
 אחר להיות נהימל! גזלו בארות של אברה�, הוא מיראה שפיכול לא ידע שעבדי אב

יהי' השר שהוא  רעהו נה אחזת, הוא מיו, דהיינו אע''פ שפיכול נשאר שר צבאשרה
  ב במדינתו, ולכ� נאמר שמו קוד�. ושהח
  

תמיד מודיע ל אבימל!, כיו� שהוא נקרא רעהו ששר ''אחזת'' מטע� זה ואולי 
לאבימל! מה נעשה במדינתו, והציל אותו מבושה, שבודאי זה בושה גדולה א� 

  .   מי שמציל חבירו מבושה ,המל! לא ידע מה שעשו עבדיו, ואי� ל! חבר גדול מזה
  
  

  
הרה''ק ר' ישראל מרוזי� זצ''ל היו  !פרש''י כשהיתה עוברת על פתחי תורה של ש� ועבר, הי' יעקב ר  ומפרכס לצאת  – ויתרוצצו הבני� בקרבה

הדור, מעשה בחסיד אחד שבא אל הרבי זצ''ל לקבל פני רבו, והביא אתו את בנו הקט� כדי שהרבי  לו ששה בני�, שכול� נתפרסמו בעול� כצדיקי
ש יברכו, בשעת קבלת שלו� הסתכל הילד על הרבי, נת� עיניו מכל צד, ומיד קפ  ואמר לאביו, אבא הלא אמרת לי כי הרבי הוא מלא�, ואיפה ה� ש

  אמר הרבי זצ''ל אל תגער בו, צא והראה לבנ� שש בני.  כנפיו, החסיד התבייש וגער בילד שלו, והשתיקו,
  

אני מקנא ב�, אתה צדיק יותר ממני, אני מוכרח בעל כרחו  –פע� זקני החוזה מלובלי� זצ''ל, דיבר ע� יהודי פשוט, ואמר לו  –ורב יעבוד צעיר 
לת ידי�, יהי' כבר רעש שהחוזה לא מקפיד על נטילת להיות אדוק בה' מפני שמשגיחי� עלי מכל הצדדי�, חלילה שפע� יל� ד' אמות בלי נטי

  ידי�, אבל אתה יהודי פשוט, וא# אחד לא ש� לב אלי�, ואתה בכל זה ירא שמי�, אז אתה באמת צדיק גמור. 
  

ולא כמו שנהגו מגדולי רבני גליצי', רבה של פשמישל הי' נוהג ללבוש בגד כאחד מבעלי הבתי�,  –ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות 
כשאני רואה מי בעונותינו הרבי� לובש כיו� בגדי�  –הרבני� ללבוש, שאלוהו למה, ומה טע� אי� רבינו לובש כדר� שלובשי� הרבני�, אמר לה� 

  של רבני�, נוח ומוטב לי ללבוש כפשוטי� שבישראל. 
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