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 בראשית פרק יב 
�ִמ��ַלְדְ�ָ� ֵמ�ְרְצָ� ְלָ� ֶלְ� �ְבָר� ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) א( 

 ְלג�י ְוֶאֶעְ&ָ�) ב:(�ְרֶאָ$ ֲאֶ"ר ָה�ֶר  ֶאל �ִביָ� �ִמֵ�ית
�ָרָכה ֶוְהֵיה ְ"ֶמָ� ַוֲאַגְ+ָלה ֶרְכָ�ַוֲאָב ָ(ד�לְ:    

 י "רש
 אעש� וש�, ולטובת� להנאת� , ל� ל�) א(

 ועוד. לבני� זוכה אתה אי וכא1, גדול לגוי
 , ברכה והיה )ב( :בעול� טבע� שאודיע
 , בידי היו עכשיו עד, ביד� נתונות הברכות

 זהו גדול לגוי ואעש� אחר דבר. תחפו  אשר את תבר� אתה ומעכשיו, ואות� נח ואת אד� את ברכתי
. יעקב אלהי שאומרי� זהו שמ� ואגדלה, יצחק אלהי שאומרי� זהו ואברכ�, אברה� אלהי שאומרי�

 :בה� ולא חותמי1 ב�, ברכה והיה לומר תלמוד, בכול1 חותמי1 יהיו יכול
    

 פרשת לך לךלתורת אמת 
. 'כא1 אי אתה זוכה לבני� וכו, ואעש� לגוי גדול. בת�להנאת� ולטו, י" עיי1 ברש].א, יב] ['וגו[' ויאמר ה
הברכות מסורי� ביד� ותבר� לכל מי , והיה ברכה. שאודיע טבע� בעול�, ואגדלה שמ�. בממו1, ואברכ�
ואגדלה , ואברכ� זה שאומרי� אלקי יצחק, ואעש� לגוי גדול זה שאומרי� אלקי אברה�, דבר אחר. שתרצה

ל "י ז"דא� רש, ל הוא למותר"י ז"והנה האי דבר אחר שמביא רש. ש"עיי', ושמ� זה שאומרי� אלקי יעקב כ
ל אינו מביא רק מה שצרי� "י ז"ובוודאי רש, תקצר היריעה מהכיל, ירצה להביא כל הפירושי� שמביא המדרש

 :ליישב הפסוק על מכונו
', סיו1 הראשו1 בל� ל� וכונ) ט, ר לט"ב(דאיתא במדרש , דהנה לכאורה יש להבי1. י כ� הוא"ונראה דכוונת רש

מה זה נסיו1 מה שהל� , ובשו� לב יש להבי1). ב, להל1 כב(דהיינו ל� ל� אל אר  המוריה , ונסיו1 האחרו1 בל� ל�
וכי יעלה על לב שאיזה בריה , ומה צור� הקרא להשמיענו זה שהל� כאשר דיבר, אברה� כאשר דיבר אליו הש�

ר ]ו[י אפילו ג� פחות ער� מאברה� א� היה זוכה לשמוע שו� דיבובוודא, ו בעול� לא יציית לדבר הש�"ח
אשר לא ישמע ולא יאזי1 ] הנה[משמו ברו� הוא וברו� שמו אפילו ליל� מסו; העול� ועד סופו מי פתי יסור 

ה "הלא הקב, ויותר תמיה מה הוא הנסיו1. ה"ומה זה הייחוס של אברה� אבינו ע, ויקשיב לקולו יתבר�
אבל שורש . וכי בעבור זה לנסיו1 יחשב, יכה זו ירויח כל הטובות וכל הברכות לו ולזרעו אחריוי הל"הבטיחו שע

ועיקר , והכל הול� אחר המחשבה ואחר כוונת הלב, דבודאי עיקר העובדא הוא המחשבה טובה, הדבר כ� הוא
רק , דבר להנאתוהנסיו1 היה גודל התמימות של אברה� אבינו ומחשבתו הזכה אשר לא כיוו1 במצותיו לשו� 

 :ולא השגיח כלל למה שיצמיח לו מ1 זה שו� טובה, לקיי� רצו1 הש�
י לאברה� אבינו בוודאי "דהנה בוודאי כל דברי נבואה של אמירת הש, וזה שסיפר הכתוב בשבחו של אברה�

ומתו� , י צירופי אותיות ותיבות אשר נתגלו לו"היה סדר העני1 כמו שכתוב בתורתינו הקדושה בלשו1 הקודש ע
יכול ]ו[, סובל כמה פירושי�) �(והנה כל דיבור אלקי. י"נתבארו לו כוונת העני1 ורצו1 הש] התיבות) [התשובות(

והנה כשנאמרה לו זה הנבואה של ל� ל� מארצ� כפי הכתוב . בו כפי נטיות העני1 במחשבתוהאד� לפרש 
והסדיר לו פירוש הדברי� של עני1 , אז מיד עמד לנגדו היצר ופתה מחשבתו להטותו מדר� הישר, בתורה

היכ1 הוא ונת1 לו פירוש על כל תיבה , הנבואה הלזו שזה הדיבור של ל� ל� הוא פירוש הכל להנאת� ולטובת�
כוונתו בכא1 אי אתה זוכה לבני� , י ואעש� לגוי גדול"מה שאמר לו הש, וזהו שאמר לו. מרומז טובתו בכל תיבה

חו  שאר טובות , ובוודאי ראוי שתקיי� הליכה זו מארצ� עבור טובת בני� שיגיע ל� שמה, אבל ש� יהיה ל� ב1
, והיה ברכה, בעול� ותהיה מפורסי� בש� טובואגדלה שמ� שיצא טבע� , והוא ואברכ� בממו1, שיצמיח ל�

והיה מכניס במחשבתו טובת עול� הזה שיגיע לו מזה הליכה אשר נפשו של אד� חומד , שתבר� למי שתרצה
אבל אברה� אבינו בגודל צדקתו ונקיות מחשבתו הבי1 שזה לא מעיקר עבודה לקיי� פקודת . ומתאוה לה�

מיד הפ� , רק את עצמו ועבור טובתו, זה לא הוי עובד הש�, דברהמל� עבור שפע הטובות שיצמיח לו מזה ה
רק כיוו1 , ולא הפ1 ליצר, ה ולכבוד הש�"אברה� במחשבתו פירושי הדברי� לדבר אחר לעבודת הבורא ב

ה ואברכ� זו שאומרי� אלקי "מה שאמר הקב. במצות הליכה זו על כוונה אחרת להיות הילוכו בקדושה
י מדתו מידת החסד של "שתתגלה ותתפרס� אלקותו בעול� ע, ומרי� אלקי יצחקואגדלה שמ� זו שא, אברה�
 :וכ1 שתתגלה מידת יצחק ויעקב בעול� ויהיה פרסו� אלקות בעול�, אברה�

שבאמת היה יכול אברה� לקיי� מצות הליכה זו א; א� היה במחשבתו איזה כוונה אחרת , וזה שסיפר בשבחו
רק , וזה לא היה גלוי לשו� ב1 אד�, חמת כבוד הש� לקיי� דבורו לבדי כ1 לא עשה זה רק מ"ואעפ, לטובתו

הוא יתבר� יודע האמת לב הטהור אשר לא עשה לשו� הנאת , לפניו יתבר� לבד אשר לפניו נגלו כל תעלומות לב
 :והב1, ומצאת את לבבו נאמ1 לפני�) ח, נחמיה ט(וזהו שכתוב . עצמו זולת למע1 שמו הגדול יתבר�

ת "ל שהל� בזו הבחינה וכוונה של השי"רצ, )ד, יב(' ב מעיד עליו ויל� אבר� כאשר דיבר אליו דוזהו שהכתו
וזו . ולא כאשר הכניס היצר בלבבו לפתותו מ1 הדר� הישר ואמת ומ1 מחשבה נכונה, ברו� הוא וברו� שמו

 רק לקיי� דיבורו ,באמת נסיו1 גדול ועבודה גדולה להיות עבודה זכה בלי שו� פניה ונטיה אל כוונה אחרת
 :אמ1 כ1 יהי רצו1, והוא יתבר� יזכינו להיות מעובדי שמו באמת ובתמי�. לפרס� אלקותו יתבר� בעול�

 :     ל"מהרי, צ"שפ, י"ועיי1 עוד אוהב
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