
 

 

 

 
 

 רק לרצונו ית' ברהם קיים דבר ה'א
 אומר ישהר מיותר הכתוב כל '.וגו אברם וילך

' וגו אברם ויקח ההליכה הודעת בסדר בסמוך
 .'וגו ללכת ויצאו

 של חיבתו להודיע הוא הכתוב כוונת אכן
 אלא אחת שעה אפילו נתעכב שלא אברהם

 ולא אברם וילך תכף לך לך' ה דברי בגמר
. ומולדתו אביו את ועזב סיבה לשום נתעכב
 שהיה הזמן הודעת כאשר ף"כ תיבת ושעור
 .אליו 'ה לדבר סמוך

 הבטחות' ה לו שאמר להיות ירצה עוד
 כ"א', וכו מארצו לו כשילך הרבה תועליות

 לו להחזיק אין כי הרואה יסבור שילך הגם
 כשיראה שבקלים קל שאפילו, זה על טובה

 הכתוב הודיע לזה, ליסע ימהר התועליות כל
 לצד לא שהלך מה כי אברהם של צדקתו

, 'ה דבר לעשות אלא האמורות ההבטחות
 בתחילת שהתחיל כמו אמר כאשר ולא" דבר כאשר" לומר ודקדק

 כדברינו. לאמת', ה ויאמר הפרשה
 אור החיים                                            

 
צריך להתרחק מדברים  היות והאדם הוא חלק אלוה ממעל

 המונעים מעבודת ה'
 ממעל אלקי חלק טוב תוכו האדם כי, לעצמך לך לפרש יש, לך לך

 המונעים המה היפה נפשו וסובבים המקיפים גופו ארציות וקליפותיו
 בני אך, עצמו מצד גופיותיו על נפשו להגביר זוכה ולפעמים טוב כל ממנו
 ה"בח בזה והאריך ממנו טוב כל מנעו והנהגותיהם מולדתו וארץ ביתו

 ומפני[, ה"בפ] ש"ע השכל עם הנפש בטענת' האלקי עבודת בשער
 ומחשבתו עצמיותו ל"ר עצמו אל להגיע יכול אדם אין האלו המונעים

 כן על, באמת האדם הוא זה אשר בקרבו אשר ממעל אלהי חלק הפנימי
  .שבך ארציות גופך מארצך פנימיותיך לתוך לעצמך לך ה"הקב לו אמר

 חתם סופר
 

 ויגבה לבו בדרכי ה'
 ומחשב משוטט היה ה"ע אבינו אברהם כי '.כו מארצך לך לך

 גדול צדיק להיות אני יכול איך בדעתו וחשב, שפלותו תמיד שבתובמח
 בא ואני, ותשוקתי כרצוני ש"ית קדושתו יתפרסם ידי ושעל, בשלימות

 ואבותי ומשפחתי ומולדתי, רשע אנשי כשדים מעיר מולדתי מארץ
, כ"כ וקדוש צדיק להיות כזה לאיש אפשר ואיך, זרה עבודה עובדי המה

 הכנעה למדת ולבוא שפלותו יחשוב שהאדם מאוד שטוב אף ובאמת
 האדם צריך ש"ית לעבודתו כי, כתיב' ה בדרכי לבו ויגבה זה כל עם, וענוה

 להגביה לזה הדרך יהיה מה ידי ועל. עצמו את ולהגביה, דעתו להרחיב
 שיודע כיון - זה דרך על הוא בלבו הקבועה והכנעתו שפלותו אם -, דעתו
 האדם יאמר אמר ואם ,ש"ית ורחמנותו לחסדו וסוף וערך שיעור שאין

 או, רשעים שהם ואבי ומשפחה מדור שבאתי מחמת שאנכי ל"כנ
 לי אפשר אי זה ידי על, עבירות הרבה עשיתי בעצמי אני שכבר מחמת
 וסוף וערך גבול ו"ח נותן, כן יאמר אם כ"א, כך כל גדול צדיק להיות

 הסליחה עמך כי דרך על ל"כנ הוא כן לא ובאמת, ש"ית לרחמנותו
 לעשות תשוקתו ונתגדל ומחשבתו דעתו נתרחב ובזה, תורא למען
, לברואיו להטיב ורצונו רחמנותו שברוב יתברך בו ובוטח, יתברך רצונו

 להטיבו כדי, המדריגה בשפל מאוד שהוא אף, לעבודתו יעזרנו
 .באחריתו

, אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך, לאברהם ת"השי שלמד וזהו
 הוא שביאתך מחמת מאוד שפל שאתה זו במחשבה עוסק אתהש ל"כנ

 ויתפרסם', ה בדרכי לבך ותגבה מעצמך הזאת המחשבה סלק, ל"כנ מהם
 להמשיך היה אברהם של ורצונו תשוקתו כל כי, כרצונך קדושתי ידך על

 הזה. לעולם העליונים החסדים ולהמשיך, ש"ית קדושתו
 קודש זרע

 
 

 בעולםפרשת לך לך מתעורר ישועות ב

 העולם אברהם אבינו ע"ה ענין שקורין לך פרשת עד הרב ז"ל בשם

 בעולם. ישועות ונעשים אברהם חסד מתעורר כ"ואח נבוך,

  פנחס אמרי

 לעבוד בשלש מדריגות לעבודת הבורא
 דהנה, לי נראה. 'כו לך לך אברם אל' ה ויאמר

 בשלש הוא ברוך הבורא לעבוד האדם צריך
 צריך מתחילה נודהיי, זה אחר זה מדרגות

 מדרך באדם המוטבע התאווה כח לשבר
 שיהא בהם וכיוצא ושתיה אכילה כגון הטבע

 הוא זה ידי ועל ובטהרה בקדושה אכילתו
 גימטריא דאלקים אחרים אלקים כח משבר
 זוכה אחרים אלקים כח שמשבר ואחר :הטבע

 ב: חיים אלקים שהוא יראה למדרגת לבא
 שהם שבו השפלות המדות לשבר האדם צריך
 בני יש אמו מרחם צאתו מיום בתולדה אצלו
 אדם בני משאר גרועים יותר שמדותיהם אדם

: וכדומה כעס מדת למשל דהיינו ,זו במדה
 ואחר בתולדה מחבירו גרועים מדותיו ששאר

 הוא. והגרועות השפלות המדות כח שמשבר
 כל ואחר, הוא ברוך הבורא לאהבת לבא זוכה

 בפרשת לעיל שמבואר כמו. התפארות שהיא 'ג למדרגה לבא צריך זאת
 תפארת שהיא כל התנא שאמר כמו ומפוארים יפים יהיו מעשיו שכל נח
 למדרגה רמז, מארצך לך לך רמז הוא וזה. האדם מן לו ותפארת' כו

 בהחומר מוטבע שהוא הגשמיות הארציות התאווית שהיא ראשונה
 הגרועות מדותה שהם' ב למדרגה רמז. וממולדתך. ממנה לצאת וצריך

 עיקר דהנה'. ג למדרגה רמז. אביך ומבית. האדם עם הנולדים
 ומתפאר מתגאה שהוא ידי על לאדם באים השפלות התפארות

 הזאת הגרוע מהמדה לצאת וצריך גדולים בן שהוא באבותיו
, אראך אשר הארץ אל, ל"כנ ואדם' ד בעיני הטוב אחרת להתפארות

 ולפאר להדר פירוש, קודש בהדרת 'לד השתחוו וזהו עליונה לארץ רמז
 . התפארת מדרגת שהיא הקדושה את בתפארת

  אלימלך נועם
 

 גודל חיבת אברהם אבינו בהשי"ת
 אברהם חיבת הפלגת להודיע הכתוב כונת '.וגו שם ויבן' וגו אל' ה וירא

 החשיב לא והוא הארץ ובנתינת בזרע ובשרו אליו נגלה' ה כי, בקונו
 יתברך שכינתו בגילוי שמחתו בערך לכלום טובות מעלות' ב בשורת

 מזבח ויבן אומרו והוא, פניך את שמחות שובע שנאמר מה לקיים, אליו
 הוא מזבח בנה עליה אשר שמחתו סיבת פירש כאן, אליו הנראה' לה

 הרחיקו אשר מהם כמה לבניו אות וזה. והבן אליו יתברך הראותו לצד
 בטענתו עזאי מבן למדו וצא, והמצות התורה חשק בערך הזרע חשק

 החיים אור                                                         .בתורה חשקה ונפשי אעשה ומה
 

 אברהם הלך רק כדי לקיים דבר ה'
 להנאתך ל"ז י"רש ופירש. 'כו מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר

 בלכתו גדול כך כל פה הלזו הנסיון מהו יפלא מאוד והנה ...ולטובתך
 וכי'. ה אליו דבר כאשר אברם וילך באמרו משבחו שהכתוב מארצו

 הרבה ערך פחות אף ו"ח' ה לדבר לציית שלא בריה איזו לב על יעלה
 מפיו' ה דבר לשמוע זוכין היו אם ה"ע אבינו מאברהם מדריגות בכמה
 לא אשר פתי הוא מי בודאי סופו עד העולם מסוף שילך אפילו יתברך
 של שבחו מהו כן ואם עמו אתו המדבר חיים אלהים דברי אל ישמע

 י"שהש בצדו שכרו הלא הנסיון מהו תימה וביותר. ה"ע אבינו אברהם
 ולזרעו לו והברכות טובות כך כל ירויח זו הליכה ידי שעל הבטיחו

 .הדורות כל סוף עד אחריו
 עובדא איזה או מצוה איזה עשיית עיקר דודאי. כך הוא הדבר שורש אכן
 שיהא רק. ו"ח עצמו לטובת פניה איזה לשום האדם יעשנה שלא הוא
 מה יהא. עולם של מלכו המלך דבר לקיים ונקיה טהורה זכה חשבהבמ

 אבינו אברהם של הנסיון ועיקר. הדברים הן הן הלב כוונת ואחר שיהיה
 ו"ח ופסולת סיג שום בלי וטהורה ונקיה זכה היתה שמחשבתו היה ה"ע

 לו שיצמח באמת שידע הגם ולהנאתו לטובתו דבר שום זו בהליכה לכוין
 והסיח זה על השגיח לא זה כל עם. י"הש מפי ששמע וכמ טוב כל מזה

 ליוצרו רוח נחת ולעשות'. ה דבר לקיים רק היינו אחר לדבר דעתו
 זהו בואו מקום בכל הברואים כל לעיני יתברך אלהותו ויתפרסם שיתגדל

 .זאת בהליכתו כוונתו עיקר
'. ה אליו דיבר כאשר אברם וילך עליו מעידה הקדושה שהתורה וזהו

 ולא'. ה דבר לקיים רק גדול ובהתלהבות וטהורה זכה במחשבה ל"ר
 בכל ויתעלה יתברך אלהותו לפרסם אך. עצמו להנאת דבר לשום

 אמן ותמים באמת יתברך שמו מעובדי להיות י"הש יזכינו וכן. העולם
  ישראל אוהב                                                                                                .רצון יהי כן
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 מעלת אברהם אבינו שהבין שעיקר נחת רוח הוא מתחתונים
 אלקי שאומרים זה ל"הנ י"בפרש. זה בדרך י". אגדול ואעשך לגוי

 קדם חכמי היו לעולם ה"ע א"א שבא קודם גם כי ידוע הנה. אברהם
 ויחיד קדמון הוא וכי ה"ב הבורא במציאות' מאמיני שהיו פילוסופים

 גדולתו עיקר כי בדעתם עלה כי טעו בזה אמנם. כולם העולמות ובורא
 הכובש ד"בו מלך כמשל בתחתונים למוש כ"ג הוא וכי בעליונים הוא

 בדעתו הבין הוא א"א היה אחד אולם. עליהם ומושל רחוקה בארץ מדינה
 מן נחת רוח לקבל רק צבאם וכל ובארץ בשמים הברואים מכל עיקר כי

 ביתר ש"ית כבודו תתרומם בזה באמת אותו ועובד מחומר הקרוץ האדם
 ואתה' וכו השמים תא עשית אתה' כו הגדולה' ה לך בתפלה ש"וז .שאת
' הי הכל עיקר כי. באברם בחרת אשר' כו השמים וצבא כולם את מחיה

 זאת והבין חקר אשר הראשון אברהם היה אחד כי אברם עבור רק
 תולדות אלה ש"וז. הזה השפל מעולם ש"ית כבודו זהו כי בשכלו
 ש"וז. למענו' הי ע"ברי עיקר כל כי ם"באברה ם"בהברא והארץ השמים

 בכל העומד הוא כי לפניך נאמן לבבו את ומצאת באברם רתבח אשר
 ש"וז. התחתון בעולם ש"ית גדולתו המשיך אשר המדות ובכל העולמות

 אלקותו שהמשיך הראשון היה הוא כי אברהם אלקי שאומרים זה י"רש
  ל."כנ התחתון בעולם

  שלמה תפארת
 

 מעלת התשוקה להשי"ת
 ואחר' כו שמעי הפסוק דקשה'. כו דולקת בירה' כו בת שמעי במדרש

 והענין. מיד הראהו לא ולמה אראך אשר הארץ אל' דכ אך. אזנך הטי כך
 ישראל איש לכל שיש והתשוקה מהרצון ת"להשי נייחא יותר כי

 מזכהו הרצון זה הרי כי ידיעתו מאחר תורתו דברי ולהשיג אליו להתקרב
 ישראל איש וסדר. ה"ב לפניו חשוב יותר שזה ומוכח. ולהשיג להתקרב

 צריך כ"ואח. לשמוע זוכה' ית בקולו ולשמוע להשיג שמשתוקק י"ע
 יותר לב לתת שתביאהו הלב בעומק ההשגה להכניס
. יותר לשמוע ויזכה לשמוע יותר תשוקתו להיות בעומק

 לצדיק ומנוחה יולד לעמל אדם כי נייחא ואין. תמיד וכן
 ש"וז למדריגה ממדריגה היגיעה רק ז"ובעוה. ב"בעוה
 צריך דבר כל כי אברהם בעיני חידוש' והי דולקת בירה

 כן כי ת"השי והשיבו. ושרשו מנוחתו במקום להיות
 וזה. מנוחה ולא יגיעה רק' יהי הזה שבעולם' ית רצונו
 רק הזה בעולם בשלימות ישיג שלא ידע כי אראך אשר

 והטי' כו שמעי וזה. חייו ימי כל תמיד משתוקק להיות
 דלקת מלשון דולקת בירה ל"ז ז"מאא שמעתי'. כו אזנך

 השלימות אחר תמיד ורודפת משתוקק דבר שכל אחרי
  [ד"תרל] אמת שפת                                                                  ל."כנ
 

 אין הקב"ה מקפח שכר שום בריה
 לצאת שזכה גופא הוא וגם ה"אע אברהם עם להיות לוט שזכה טעם
 נ"מס' הי שלא אף אביו הרן בזכות' הי כי נראה ומשיח דוד ממנו

 ונשרף השם קידוש בכלל' הי שריפתו כ"אעפ. נשרף ולכך בשלימות
 לכל זכה לכן' ברי כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש ואין ת"השי בעבור

  [ז"תרל ] אמת שפת                              זה.
 

 שיעשה המצוות בחשק
 תשמור שפתיך מוצא' הפ לפרש נקדים '.ה אליו דבר כאשר אברם וילך

 באותו הנדר תשלום בשעת להיות בזה' הכ ירהזה. נדרת כאשר ועשית

 שפתיך מוצא וזהו חפיצה בנפש הנדר בשעת שהיה הרצויה' בבחי החשק
 טוב לאו ובאם. הנדר בשעת נדרת כאשר' הבחי באותו להיות תשמור

 'ה צוך כאשר השבת יום את שמור' הפ פרשתי ובזה. תדור לא אשר
 ל"הנ המצות שיעשו תובהכ הזהיר. צוך כאשר' וגו אביך את כבד. אלהיך
 את אברהם וימל כ"ג וזהו .ת"מ בשעת צוך כאשר שהיו' הבחי באותו
 שהיה הגדול ובחשקות' בחי באותו אלהים אותו צוה כאשר בנו יצחק

 הראשונה מילה של המצוה כי רב זמן שהיה אף המצוה בשעת
 במצות אך רב בחשק והיה איחר ולא תיכף עשה בעצמו אבינו באברהם

 במדריגה מחשקות נפל לא רב זמן שהיה אף בנו יצחק של מילה
 לו אמר אשר המקום אל וילך כתיב בהעקידה כ"ג וזהו. הראשונה

 את וירא כתיב לכן. האמירה בשעת שהיה' הבחי אותו אל' פי. האלהים
 האנשים כי מפני ממנו רחוקה היתה הזאת' שהבחי מרחוק המקום
 שבו להם אמר לכן יגתוממדר ונתקרר אותו לבלבל גרמו עמו שהלכו

 המקום אל ויבואו יחד שניהם כשנשארו כ"ואח'. וגו החמור עם פה לכם
. אמירה בשעת שהיה הראשונה הבחינה לאותו האלהים לו אמר אשר

 החשק באותו שנשאר' ה אליו דבר כאשר אברם וילך' הפי כאן כן גם וזהו
                           .ה"מהקב השמיעה בשעת כמו ההליכה בשעת

  שלמה תפארת
 

 ם אבינו רצה בנים צדיקים שנמשלים לכוכביםאברה
 כבר והלא' וגו נתת לא לומר יוכל איך' א קשה. 'וגו לי הן אברם ויאמר

 בדברי ו"ח לפקפק לו ומה הארץ כעפר זרעך לוושמתי ואמר הבטיחו
 הכוונה לדעת צריך' ג. לי נתת לא הן לומר לו היה לי הן אומרו' ב'. ה

 בן אותו יורש אם לי מה זרע לו שאין אחר יורש ביתי בן והנה באומרו
 :אחר או ביתו
' ה לו שאמר הזרע שבשורת שלהיות, הדרך זה על היא הכתוב כונת אכן

 אדם בני הם הארץ לעפר הנמשלים כי ידוע ודבר, הארץ כעפר אמר
 אומרו דרך על, קדושה נפש בהם שאין והפחותים הבזוים

 ראיםהנק והם, לארץ למטה היא היורדת הבהמה רוח
 הצדיקים רצון יתמלא לא כאלו אדם ובני, הארץ עמי

 לי השוה דבר פירוש', וגו לי הן אברהם אמר לזה, בהם
 כה הכוכבים ספור לו ואמר' ה השיבו ולזה. זרע נתת לא

 לכוכבים המשולים הצדיקים והם זרעך יהיה
                                            .דעתו נחה ובזה ככוכבים הרבים דכתיבומצדיקי

 אור החיים
 

 ללמוד ממעשהם של האבות הק' 
 להתדמות אדם צריך כי לנו... שיצא מוסר ותוכחת
 גודל לספר התורה מתחלת זו בפרשה והנה. לאבותיו

 מעלת מן שמדברת פרשה בכל וכן, ה"אע אברהם מעלת
 מעשי יגיע מתי לומר אדם חייב, הקדושים האבות

. לשורשו להתדמות חייב הענף כי. ויעקב יצחק אברהם אבותי שילמע
 אשר, ישראל לנשמות והתחלה השורש המה הקדושים האבות ובהיות

 להתדמות הם חייבים לכן, הזה השורש מן המסתעפים הענפים המה
 יתבונן ולכן. בפרט יש בכלל שיש מה כל כי, וענינם דרכם בכל לשורשן

 ת"השי עבדו שהם איך הקדושים ותאב מעשה כשרואה בפרשה האדם
 ואז. לזה מאוד וישתוקק אני גם כן אעשה מתי לומר, וקדוש עליון בשכל

 האבות מדת היה שזה ויראה עזה באהבה ת"השי את לעבוד מתחיל יהיה
  בהאבות. דבוקים המה י"שכנס מורה שבת כי קודש בשבת ובפרט'. הק

  נח ליקוטים - ישראל אוהב

 

 • פניני רש"י• 
 הארץ לו גלה לא - אראך אשר
 ולתת בעיניו לחבבה כדי מיד
 .ודבור ורדב כל על שכר לו

 יחידך את בנך את בו כיוצא
 כיוצא יצחק את אהבת אשר

 אומר אשר ההרים אחד על בו
 את עליה וקרא בו כיוצא אליך

 דובר אנכי אשר הקריאה
 :אליך

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

 להודות להשי"ת על שזיכנו להודות לו
ה וכעין שכתבו תלמידי רבינו יונה והרא"ש פירוש נוסח ברכות מודים דרבנן שאנו אומרין על שאנו מודים לך ברוך אל ההודאות שהוא על מה שאת

ו ונתת לנו זאת שנזכה להודות לך, על זה ברוך אל ההודאות שאנו מברכים אותך ומהללין ומשבחין לשמך הגדול על החן והחסד שעשית עמנו זיכתנ
   חיים מים באר                           .בזה שאנחנו מודים לך ומברכין לשמך

 

 מאה ברכות הם מאה מפתחות להתברך על ידיהם
תא להאי עלמא, אומי לה קודשא בריך הוא למיטר פקודי אורייתא, ולמעבד רעותיה, ומסר לה מאה מפתחאן דברכאן דכל כד בעיא )נפשא( לנח

  יומא, לאשלמא לדרגין עלאין כחושבן ל"ך ל"ך.
 עו ע"ב לך לך דף א"ח זוהר

 
 
 



 

 

 

 פרשת

 לך לך

 
 

         אור החיים
 הראשון שהכיר את השי"ת   ויאמר ה' אל אברהם 

 אברהם אבינו רצה בנים שנמשלים לכוכבים   ויאמר אברם הן לי
 שלה"ק

 אברהם בחי' הנשמה לוט היצה"ר   דרך חיים תוכחת מוסר
 להתרחק ממחלוקת   אל נא תהי מריבה  

 מאור עינים
 לקשר הארציות למעלה   ויאמר ה' אל אברהם 
 להעלות המידות להשי"ת   ואת הנפש אשר עשו בחרן 
 סגולת זכירת ה' הסתכלות בציצית   מחוט ועד שרוך נעל 

 זרע קודש
 דע מאין באת   לך לך מארצך

 בדרכי ה'ויגבה לבו   לך לך מארצך, קטע ג' 
 חתם סופר

 ליצני הדורשתירץ הקושיה של     וילך למסעיו
 עבודת ישראל

 חסד גדול שיכולין אנו להתפלל להשי"ת    ומלכי צדק 
 האמונה ג"כ באה מאת השי"ת    והאמין בה'  

 קדושת לוי
 ישראל למעלה מהטבע   אשר אם לא יוכל 

 לעבוד השי"ת במסי"נ   ומלכי צדק מלך שלם 
 נועם אלימלך

 ידותלילך מהארציות ולעבוד במ   ויאמר ה' אל אברם
 לילך בדרכי השי"ת  וילך אברהם כאשר דבר ה'  

 פנים מאירים
 כל אחד הוציא מדה טובה מחבירו  ומלכי צדק מלך שלם הוציא

 תפארת שלמה 
 להתפלל אל כבוד השמים   ואעשך לגוי גדול

 עיקר נחת רוח מתחתונים    א"י בדרך זה  
 עיקר הבריאה שאדם יתפאר בהשי"ת   רצון יראיו יעשה 

 שמח ישראלי
 אברהם אבינו קידש כל רמ"ח איבריו   לך לך מארצך

 צריכין לעשות המצוה באהבה   במדרש תנחומא אות א'
 אהבת שלום

 ע"י תפילת שחרית זוכין לשמירה   לך לך מארצך 
 הנשמה היורדת לעולם לטובתה   א"י אל הארץ אשר אראך 

 שפת אמת
 העיקר היגיעה והרצון   במדרש כירה דולקת 
 רצון ה' להמשיך עבודה בכל מעשיו    ברש"י לך לך להנאתך 

 אוהב ישראל
 עיקר הנסיון לראות אם יעשה לקיים דרכי ה'   ויאמר ה' אל אברהם  

 באר מים חיים
 שידע עיקר העבודה להנשמה   או יאמר הכתוב לך  

 שיעשה המצוות בחשק
 

וילך אברהם כאשר דבר אליו ה', נקדים לפרש 

הפ' )דברים כג, כד( מוצא שפתיך תשמור ועשית 

כאשר נדרת, הזהיר הכ' בזה להיות בשעת תשלום 

הנדר באותו החשק בבחי' הרצויה שהיה בשעת 

הנדר בנפש חפיצה וזהו מוצא שפתיך תשמור 

להיות באותו הבחי' כאשר נדרת בשעת הנדר, 

לא תדור, ובזה פרשתי הפ'  ובאם לאו טוב אשר

)דברים ה, יב( שמור את יום השבת כאשר צוך 

)שם טז(.הזהיר הכתוב שיעשו המצות הנ"ל באותו 

הבחי' שהיו כאשר צוך בשעת מ"ת. וזהו ג"כ 

)בראשתי כא, ד( וימל אברהם את יצחק בנו 

כאשר צוה אותו אלהים באותו בחי' ובחשקות 

ן רב כי הגדול שהיה בשעת המצוה אף שהיה זמ

המצוה של מילה הראשונה באברהם אבינו בעצמו 

עשה תיכף ולא איחר והיה בחשק רב אך במצות 

מילה של יצחק בנו אף שהיה זמן רב לא נפל 

מחשקות במדריגה הראשונה, וזהו ג"כ בהעקידה 

כתיב )שם כב, ג( וילך אל המקום אשר אמר לו 

האלהים, פי' אל אותו הבחי' שהיה בשעת 

ן כתיב וירא את המקום מרחוק האמירה, לכ

שהבחי' הזאת היתה רחוקה ממנו מפני כי 

האנשים שהלכו עמו גרמו לבלבל אותו ונתקרר 

ממדריגתו לכן אמר להם )שם ה( שבו לכם פה עם 

החמור וגו', ואח"כ כשנשאו שניהם יחד ויבואו אל 

המקום אשר אמר לו האלהים )שם ט( לאותו 

ה. וזהו גם כן הבחינה הראשונה שהיה בשעת אמיר

כאן הפי' וילך אברם כאשר דבר אליו ה' שנשאר 

באותו החשק בשעת ההליכה כמו בשעת השמיעה 

 מהקב"ה.

 תפארת שלמה
    )מכתי"ק(

 

ב' הרב עד פ' לך שקורין ענין אברהם העולם נבוך 

ואח"כ מתעורר חסד אברהם ונעשים ישועות 

 בעולם.

 אמרי פנחס



 

 
 לך לךחומש רש"י פ' 

 לע"נ הבה"ח יחזקאל פייוויל ז"ל בן הר"ר אברהם שלום שליט"א ענגלענדער
 
 

 ? מה לומדים, ואעשך גוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך (א

 ? מהו הפשט אשר עשו בחרן (ב

 ? למה היה רעב בארץ ישראל (ג

 ? מהו הפשט וילך למסעיו (ד

 ? באיזה זכות היה לוט עשיר (ה

 ? סדום רעים וחטאיםמה לומדים, ואנשי  (ו

 ? מהו הפשט בארות בארות חמר (ז

 ? עם כמה אנשים רדף אברהם אבינו את המלכים (ח

 ? למה הוציא שם לחם ויין (ט

 ? מהו הפשט ויוצא אותו החוצה (י

 ? למה חלק אברהם את הבהמות ולא חלק הצפור (יא

 ? הבא ראיה שישמעאל עשה תשובה  (יב

 מהו הפשט התהלך לפני והיה תמים ? (יג

 בהצלחה!

 
 

 
 

 

                                                                                                                                                    בס"ד

 ____השם: ____________

 מבעלז זי"ע שמי שיסיים כל החורש"י כל שבוע יזכה להיכנס להיכל רש"י הק' מהר"שבשם 

 

 אפשר להסתכל בספרים את התשובות,
 % 08 -בין המשיבים שידעו מ

 ומעלה יוגרלו
 כל חודש

 ספרים חשובים.

את התשובות נא לכתוב על דף בכתב ברור ולציין 
 שם וטלפון, 

ולהחזיר או לשלוח בדואר למשפחת הירשלער רח' 
 ירושלים ]ולהכניס רק בתיבת דואר[ 62אבן האזל 

 ויראפ' ישי עד יום חמ 
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