
 
  
  
  
  
  

  

  
  

 
 

– 

בתנאי שיוכלו לנסוע בהרחבה ומתוך  אבל, ישנם אנשים אשר רוצים ומרוצים לנסוע לארץ ישראל   

כמו שכתוב , צריך להיות מרוצה ללכת ברגל לשם לאבל הרוצה באמת ובתמים לנסוע לארץ ישרא, נוחיות

  .הליכה ברגל משמע" לך"

 

 

– 

, שלא יפסיד בהליכתו ח לאברהם אבינויהבטבעצמו ה "אם הקב, וקשה, "להנאתך ולטובתך", י"וברש   

וילך אברם כאשר דבר "ויש לומר שלהלן כתוב , זוכ מהו איפה הנסיון שבהליכה, "להנאתו ולטובתו"ותהא 

ורק לקיים מצות אלא אך , יהיה לו טובת הנאהתהפסוק בא לומר שאברהם אבינו לא הלך כדי ש, "'אליו ה

ר ואם יעשה אותה קרדום לחפ, בצידהשל הליכה זו לאחר שכבר ידע שמתן שכרה , ובזה נבחן ונתנסה', ה

וישים לדרך פעמיו , או גם אז לא ישית לבו להנאתו וטובתו האישית, וילך לארץ כנען בכדי לקבל שכרו

  .גרידא' לקיים מצות ה, מתוך כוונה טהורה וצרופה

 

 

– 

" מתנגד"נמלך ה, ולא הבין שם ענין אחד, קדוששלמד בספר הזוהר ה" מתנגדים"אחד הבעיר פינסק היה    

לו אמר , וכן עשה, ולשאול אותו את הפירוש, א שגר שם"ק רבי שלמה מקארלין זיע"בדעתו להיכנס להרה

שתקלל בשמי את  עדזהר דברי הפירוש כן לא אגיד לך את  ועל, אתה "מתנגד"הלא : ק מקארלין"הרה

שוב ושוב להבין " מתנגד"יגע ה. נבהל והלך לו בפחי נפש" מתנגד"ה. ככל אשר אומר אליך, א מוילנא"הגר

ללתו בפרט כי מה תוכל לפעול ק, לילך שוב אל רבי שלמה ולקיים דבריוהחליט , וללא הועיל, דברי הזוהר

תקלל ": ק מקארלין"אמר לו הרה, אומר לרבי שלמה שהוא מסכים לקיים תנכשבא וא. ל עמו בזהאם לבו ב

פתח פיו והוציא , כזאת" מרצתקללה נ"נתפעל מ" מתנגד"ה. "מי שמיוצא חלציו יהיו חסידיםשבאותו 

זלמן ' ל והרב החסיד ר"צבי מבריסוב ז' אלי' הרב החסיד ר: נתקיימה" הקללה"ו .רבה בשמחה קללתו

היו נכדי , א"באוויטש זיעמלוי" מצח צדק"ק בעל ה"ים של הרהל שהיו שניהם מחסידיו המפורסמ"מדיסנא ז

    .א"א מוילנא זיע"הגר

 

– 

בעיני עצמו רק מי שהוא עניו ושפל, ל"י     , עליו אומר הפסוק    הוא יוכל

  .להמנות על זרעו של אברהם אבינו העניו הגדול שהעיד על עצמו ואנכי עפר ואיפר

 

  
 



  

 

– 

ינינו מרחוק כנקודות זעירות בלבד בה בשעה שהם עולמות עצומים כמה כשם שהכוכבים נראים לע   

בעולם הזה יהיה מראיהם עלוב ושפל , כך יראו גם היהודים, מהם עולים בגדלם פי כמה וכמה מגודל ארצנו

אולם בשמים יהיו עצומים ורמים עד למאד 

 
 

– 

ה בזכות "ל הקב"א ,ה באיזו זכות יתקיימו"ה אמר אאעה במה אידע כי אירשנ"י שאמר אאע"וברש   

ו צדיקים נסתרים בכל דור והם מוסרים נפשם עבור כלל "ה מעמיד ל"נראה לבאר דהנה הקב. הקרבנות

הגדולים צדיקים רומז ל, "הקרבנות"בזכות  ,ש בזכות מה יתקיימו"וז ,ישראל ובזכותם יש קיום לעם ישראל

  .ת ולעמו ישראל"המקריבים עצמם ומוסרים נפשם להשי

 
 

– 

  .'להאמין בה  דעת בזה שנתן לו, ה שעשה עמוה לצדק"ה החשיב זה להקב"יש לפרש שאברהם אבינו ע   

 

 

– 

והגר השיבה רק על השאלה הראשונה , מאין באת ואנה תלכי, הנה המלאך שאל את הגר שתי שאלות   

אלא התירוץ הוא כי אדם הבורח אינו יודע לאן לברוח העיקר אצלו לברוח ". שרה גברתי אנכי ברחתמפני "

  .ואינני יודעת לאן, "מפני שרה גברתי אנכי ברחת"וזה שהשיבה הגר , מהמקום שהיה שם

 

 

– 

, ויש להבין מפני מה מזכיר כאן את אבי הילד ',הנה בברית מילה אומרים הרחמן הוא יברך אבי הילד וכו   

מקיים אדם בגופו כאשר אין בו דעת  ות מילהויש לומר דמצ. לומר לרך הנימולך הלא ברכה זו היה צרי

ה "על אאיס את בנו בבריתו שאמנם כשהאדם מכנ, כ אין המצוה שלימה"וא, לכוין לשם מצות מילה

ולכן מברכין , ז"כ שלימה עי"גאז נעשית מצוות ברית מילה שלו עצמו  ,לשם מצוה במחשבה וכונה טובה

  .ל"אתה וזרעך אחרך לדורותם וכנ", האיך" ואתה את בריתי תשמור"וזה פירוש הכתוב . 'ת אבי הילד וכוא

 
 
 

  
 

 

שבאים לקדש  וותצמ ויש, והרחקהשבירת התאוות שהן נגד הטבע כמו  יש מצוות, יש שני סוגי מצות   

כיון שהשבת מורה , המצוה להתענג בתענוגים ולהעלות את הטבע לקדושה ,בשבת –את הטבע ולתקנו 

  .ה בהווה ועל כן צריך לקדש הטבע ולקשרו לעבודתו"שאת הכל הקב

 

  
 


