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 פרשת לך לך

Disclaimer: Our recommending certain י"רש 's does not suggest in any way that not all the י"רש 's 

are important. Certainly, those who are מקיים שנים מקרא ואחד תרגום by learning י"רש  are מחויב 

to learn every י"רש . 
 

 
 
1 )s'י "רש- Fundamental:  
 

 לך לך  א:יב
 והיה ברכה  ב:יב
 
  ויוצא אתו החוצה ה:טו
 לזרעך נתתי יח:טו
 
 לקול שרי ב:טז
 
 אני קל שקי א:יז
 ואתנה בריתי ב:יז
  לאחזת עולם ח:יז
 ואם שרה הבת תשעים שנה יז:יז
 מעל אברהם כב:יז

                                                     

2 )Mefarshim: Recommended 
 

שלמה המלך / שלוש כתות שאין מוכיחים אותן " / כסיל"הגדרת המושג / חשיבות חברה טובה  ב"הקדמה ר
 עשרת הנסיונות / בעקבות אביו דוד 

 
  :פרק יב

 :פסוק
 אל אברם' ויאמר ד אברבנאל   א
 לך לך משך חכמה 
  ח"דף צ שם משמואל 
  ז"דף ק שם משמואל 

 והיה ברכה ספורנו   ב
 והיה ברכה ן"רמב 

 ויקח אברם משך חכמה   ה
 ויצאו ללכת ארצה כנען ספורנו 
 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם ן"רמב   ו
 ויבן שם משך חכמה   ז

 שפתי חכמים  יג
/ הקשר בין חטאי אברהם השונים וירידת אבותינו מצרימה  - אמרי נא אחותי את בחיי' ר 

 אלף מאתיים תשעים   -   = x 430 3 = 1290אמת / שלושה סוגי חטא 
 

 :פרק יג
 :פסוק

  )קדושת הארץ אף כשגויים שרויים בה) (21דף (שא נא עיניך  משך חכמה יד
מה בין דרישת החכמות ובין / ההתהלכות בפשט ובשכל  -קום התהלך באוץ  בחיי' ר יז

 דרישת צרכי הגוף
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  :פרק יד
  :פסוק

 ויהי בימי Hirsch   א
/ ג "האבות ותרי/ עם המדרש ) 823(יישוב הפשט - אחיו וישמע אברהם כי נשבה  בחיי' ר יד

 מעלתו של אברהם אבינו / נצחון בכח הזכות ולא בזכות הכח 
                            אם מחוט משך חכמה כג 

הצומח העי והדמם / מעלתו של אברהם אבינו  - אם מחוט ועד שרוך נעל  בחיי' ר 
  דיבור אברהםי עקב "מצוות שזכו בהן בנ/ משועבדים למדבר 

  :פרק טו
 :פסוק

    אל תירא אברם דעת זקנים   א
 מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ן"רמב   ב
חכמת / בדרגת צבור אלא בדרגת יחיד ' אין מזל לישראל' -ויוצא אותו החוצה   בחיי' ר   ה

 המזלות
  כה יהיה זרעך דעת זקנים 
   משך חכמה 
 
 ה לפי שהאומות"דף צד ד -ואת הצפר  גור אריה   י

 וענו אתם ועבדום דעת זקנים  יג
      ומידת הדין 044המספר / עפרון = עין רע =  044המספר  -ארבע מאות שנה  בחיי' ר 

 משך חכמה  יד
תאריך ברית / ן בענין ענש המצריים "ביאור שיטת הרמב -וגם הגוי אשר יעבודו דן  בחיי' ר 

  בין הבתרים
 ואחרי כן יצאו דעת זקנים 
 וגם את הגוי אשר יעבדו ן"רמב  

 )למה הבועל ארמית עונשו גיהנום) (20 דף( -הנה תנור עשן  משך חכמה יז
סידרת ההבטחות של ארצ ישראל לאברהם אבינו  -מנהר מצרים עד הנהר הגדול  בחיי' ר יח

 "גדול"כל דבר הקשור אל ארץ ישראל  נקרא /
 

  :פרק טז
 :פסוק

 אבנה Hirsch   ב
 ד שוב מצאתי מדרש רבותינו"ה ותאמר בא"ד אור החיים   ג
 דברעיין בהרחב  -הנה שפחתך  העמק דבר   ו

 פרא אדם אבן עזרא  יב
   העמק דבר 

  Hirsch והוא יהיה פרא אדם 
 והוא יהיה פרא אדם אברבנאל 

  באר לחי ראי Hirsch  יד
 

  :פרק יז
 :פסוק

  קל שקי ן"רמב   א
 והפרתי Hirsch   ו
ועיין הרחב (זרע אברהם יהיה מפוזר בכל העולם ללמד דעת לעמים  (כל הפסוק) העמק דבר 

 )ח& ז  ד בהמשך כאן פסוק"דבר ריש פרשת ויחי ועיין הע
   גור אריה   ח
 ח-ז' י הל"מלכים פ' הל ם"במר   ט
  זאת בריתי ם"מלבי   י
  ספר החינוך 

 המול ימול משך חכמה  יג
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, דם(מעין קרבן / ברית מילה על דרך הפשט ועל דרך המדרש  - והיתה בריתי  בחיי' ר 
 ) 'ועל דרך השכל'עד ) (כפרה, אכילה, מועד

  'ויאמר אלקים אבל שרה וגו אור החיים  יט
    כלי יקר  כב


