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 לבקש אחר שורש החיים.
 

 

 מדרש רבה בראשית פרשה לט פסקה א  

מארצך וגו' ר' יצחק פתח )תהלים מה( שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך  ויאמר ה' אל אברם לך לך 

ובית אביך אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת אמר תאמר 

שהבירה זו בלא מנהיג הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה כך לפי שהיה אבינו אברהם 

הזה בלא מנהיג הציץ עליו הקב"ה ואמר לו אני הוא בעל העולם )שם( ויתאו המלך  אומר תאמר שהעולם

 יפיך כי הוא אדוניך ויתאו המלך יפיך ליפותיך בעולם והשתחוי לו הוי ויאמר ה' אל אברם:

 

  מדרש רבה בראשית פרשה צה פסקה ג( 5)

דים של מים והיו נובעות תורה ומהיכן למד אברהם את התורה רבן שמעון אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כ

ומנין שכן הוא שנאמר )תהלים טז( אף לילות יסרוני וגו' רבי לוי אמר מעצמו למד תורה שנאמר )משלי יד( 

מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב ר' יונתן שר הבירה אמר אפילו עירובי תבשילין היה אברהם יודע 

ובן כמה שנים הכיר אברהם את בוראו בן מ"ח שנה הכיר שנאמר )בראשית כז( עקב אשר שמע אברהם וגו' 

את בוראו ריש לקיש אמר בן שלש שנים דכתיב עקב מנין עק"ב ואברהם חיה קע"ה שנים נמצאת למד שבן 

 שלש שנים הכיר את בוראו

 הכנעה

 

 פרשת לך  -ספר מי השילוח 

ך לך מארצך. היינו ממקומך. לאשר אאע"ה הי' מדוגל מאד בכל העולם ברוב חכמתו כי לא הי' בעולם חכם 

כמוהו יודע בכל החכמות כמאמר המדרש אצטגנינות יתירה היתה בלבו והוצרך לזה ביען כי הוא הי' הכלי 

ולדתך היינו מההרגל וממ, נאמר לו לך לך מארצך הזהראשונה שעל ידו גילה הקב"ה שכינתו בעולם, נגד 

 שלו,

 הבדלה

 פרשת לך  -ספר מי השילוח 

יאמר ה' אל אברם לך לך מארצך כו', כתיב כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה כאשר התחיל אאע"ה 

התחיל לבקש ולחפש אחר שורש החיים שלו אחרי הבינו אשר כל חמדת עוה"ז לא יתכנו להקראות בשם 

ה"ז הוא רק להסיר טרדות והמניעות ואחרי אשר יתבטלו כל הטרדות מה יהי' חיים אמיתיים כי כל חמדת עו

גוף החיים אשר עליו נקראת העולם, ע"ז אמר לו הש"י לך לך היינו לעצמך כי באמת כל דברי עוה"ז לא 

יקראו בשם חיים ועיקר החיים תמצא בך ואתה תגיל בה' בקדוש ישראל תתהלל. זאת הוא החיים, וע"ז נאמר 

מי הוא בעל הבירה הציץ עליו בעל הבירה וכפי הנראה הי' לו לכתוב הציץ עלי' ולא עלי' אך בראות  במדרש

א"א ע"ה את עסק דור הפלגה זאת יקרא בשם בירה דולקת כי הי' בעיניו לפלא מאד והרעים בנפשו מי ברא 



א יקשה ואין אחד אלה הציץ עליו בעל הבירה היינו שהשיב לו הקב"ה הלא תראה בעצמך כי לכל העולם ל

לאמר מי עשה זאת ואך בעיניך יפלא, ומהרעמות לבך תוכל לשער אשר בוודאי נמצא מהם שם על לב 

בורא הסובל כל עלמין וממלא כל עלמין והוא העיר לבך ונפשך לזה, וזה לשון עליו היינו על קושייתו 

 שזה בעצמו הוא תירץ מספיק לפניו:

 

 פרשת לך  -ספר מי השילוח 

דרש ראה בירה דולקת התחיל לשאול תאמר שהבירה הזאת בלי מנהיג הציץ עליו בעל הבירה כו', עוד במ

הענין בזה כי כאשר התחיל א"א להתבונן בהשינוים אשר חליפות עברו על העולם בדור המבול ובדור הפלגה 

רואין איזה אז בא להרעיש בלבו להבין מי ברא אלה, והשיבו הקב"ה לא כאלה חלק יעקב כי דרך או"ה כש

שינוי בההנהגה אזי יתחילו לשוב מדרכם וירצו להבין, אבל כשהעולם מתנהג עפ"י דרך הטבע אז אין מהם 

שם על לב להבין, כי זאת אינם מאמינים בהש"י אשר גם דרך הטבע היא בידו בכל רגע ובלעדו אין שום 

ינים שלולא שהש"י סובל העולם דבר שולט. אבל חלק יעקב לא כאלה כי יוצר הכל הוא היינו שישראל מאמ

לא נתקיימה אף רגע, וזה כשרצה אאע"ה להשיג את בוראו עפ"י שינוי הטבע אמר לו הקב"ה לך לך היינו 

 לחלק יעקב שתכיר אף בדרך הטבע את גדולות הש"י:

 המתקה.

 רש"י על בראשית פרק יב פסוק א 

 להנאתך ולטובתך. ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעולם: - )א( לך לך


