
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" לך לךערב שבת קדש פרשת   354 ב"ה  

 ונברכו בך
לעזוב את חרן וללכת "אל הארץ אשר אראך", ומברך אותו בכמה אבינו בתחלת הפרשה הקב"ה מצוה את אברהם 

ת האדמה". מיד אברהם עוזב את חרן ולוקח עמו את אשתו שרה ולוט אחיו "ונברכו בך כל משפחֹ –ברכות שסיומן 

 "ואת הנפש אשר עשו בחרן". –עם הרכוש 

אמר הקב"ה לאברהם, שתי בריכות טובות יש לי "האדמה": משפחֹת כה "ונברכו בך כל הברחז"ל מפרשים על 

ענף של "ונברכו" הוא מלשון ַהְבָרָכה, כמו כלומר, '. להבריך בך ממשפחות האדמה, רות המואביה ונעמה העמונית

ב"ה אומר לאברהם שהוא עתיד להבריך באדמה כדי שיצמח ממנו אילן חדש. אם כן הקומבריכים גפן שלוקחים 

רות היא של רות ונעמה. רות ונעמה. בעצם זו ברכה על לידת מלך המשיח, צאצא  –ממנו שתי הְברכות טובות 

דוד המלך, ונעמה היא אשתו של שלמה המלך אמו של רחבעם, היחידה שנשא שלמה לשם הסבתא רבה של 

 שמים מכל האלף נשים שנשא כדברי חז"ל.

'אברהם  –מה שאברהם לקח אתו את "הנפש אשר עשו בחרן" אומרים חז"ל שהכוונה לגרים שהם גיירו ל והנה ע

"אלפיים לת יבתחהיתה אברהם ושרה עסקו בגיור בה נקודת הזמן ש מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים'.

ובאלף  השנ םאלפי תהעולם קיים שש –"שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב" אומרים  חז"ל כלומר,. תורה"שנות 

ששה אלפי שנים . לחורבן המציאות הקיימת ובנין מציאות מתוקנת בביאת המשיח בב"אחרב, כשהכוונה יהשביעי 

 הו, אלפיים שנה תורה ואלפיים שנה ימות המשיח. ואלפיים שנה תלאלו מתחלקים

אלא הכוונה שבשנים אלו לא היה קשר בין הנשמות, לא היה דבק  ,הו שקדם לעולםוהו אינן עולם התושנות הת

עמוק בתוך בתוך ימי חייו העולם נכנס לאלפיים שנה תורה. וכעת אנו  ,פנימי המחבר בין הנשמות. כשאברהם הגיע

ות המשיח, והן שנים מסוגלות לביאת המשיח, רק ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו" אנחנו עדיין אלפיים שנה של ימ

 בגלות ומצפים לגאולה כל רגע.

לבריאת  1948)כיון שהוא נולד בשנת  52וזה קרה כשהוא היה בגיל  .בימי אברהם התחילו שני אלפים תורהאם כן,

מסירות הנפש של אברהם ושרה  נמצא ששני אלפים תורה התחילו בגיור,העולם(, ואז הוא התחיל לגייר גרים. 

כמו תורה מלשון הוראה )אנו יכולים ללמוד על מהות התורה,  אןלהכניס נשמות לחסות תחת כנפי השכינה. מכ

, כל ענין התורה הוא להעביר את הלימוד הלאה, לא רק להיות צדיק לעצמי  (בשם הרד"קהרבה, זכיר משהרבי 

 גם לגויים. –)כמו לפני אברהם בשני אלפים תהו( אלא לפרסם את המסר של הקב"ה לעולם 

שנה אחרי חורבן בית  150את שני אלפים ימות המשיח אפשר לפרש בלשון סגי נהור. הרי ימות המשיח התחילו 

ו עדיין נמצאים באותה גלות. כשיבוא המשיח לא מקבלים גרים, אך מצד שני כדי להביא המקדש השני, ואנחנ

אותו צריכים להתגייר כל אותן נשמות שצריכות להתגייר. ואם כן הכוונה בשני אלפים ימות המשיח בלשון סגי 

 ים.נהור היא שאנחנו נמצאים בגלות כזאת שאפילו לא מצליחים לגייר, כמו שאברהם ושרה היו עוש

הוראה ברורה: ברוך ה' ירד המסך  –בסוף אלפיים שנה ימות המשיח, כשמתקרבים לגאולה  –מכל זה יוצאת לנו 

קות בכל העולם כולו, גם לגויים, והמונע מעם ישראל לגשת לאומות העולם ולקרבם וכעת הוכשר הדבר לפרסם אל

 יץ את התורה לכל העולם.ה לו את התבונה להפת, מלשון תבונה, שהיבןכמו שאברהם עשה בגיל 

שנזכה ל"ונברכו בך" להבריך את הקב"ה בתודעה שלנו, וכן לדעת להבריך אותו ואת תורתו בלב אומות יהי רצון 

 , ואז נזכה ל"הנפש אשר עשו בחרן" ונזכה לקבל את ה"תורה חדשה מאתי תצא" בביאת משיח צדקנו.העולם

 )ע"פ שיעור וידאו לפרשת לך לך ע"א(

 

היחס בין דור  –תוהו ותיקון יחסיים 
 לדור

רבי נחום מטשרנוביל, בעל  נספר סיפור על
 היארצייט של י"א חשון:

פעם אחת מישהו הביא לרבי נחום מטשרנוביל   

היום אולי זה  –שנה, משהו עתיק  150כוס מלפני 

שנה  150לא נחשב כל כך הרבה, אבל פעם 

אז הוא הסתכל על  –אחורה היה משהו מיוחד 

שנה זאת אומרת  150זה ואמר שאם זה מלפני 

שהיא מלפני הבעל שם טוב, ואז זה מעולם 

 התוהו, ומיד כשהוא אמר זאת הכוס נשברה.
זה ודאי קשור למה שהרש"ש כותב בקבלה,  

שאפילו המושגים תוהו ותיקון הם יחסיים. 

האריז"ל אמר שקבלת הרמ"ק היא תוהו ביחס 

לקבלה שלי, אף על פי שהיא קודש. כאן כל מה 

שלפני הבעל שם טוב הוא תוהו. אפשר לחלק 

ולומר שאצל האריז"ל תורת הקבלה הקודמת 

 –היא תורת הקבלה של עולם התוהו 

ק השתלשלות ולא התלבשות, כלומר שזה ר

אבל אצל  –בפנימיות היחס בין תוהו לתיקון 

הבעל שם טוב זה נוגע למציאות ממש. כל מה 

שיש בעולם, כמו הכוס, שהיא חפץ גשמי, לפני 

הבעל שם טוב זה חפץ מעולם התוהו. במדע 

קוראים לזה מאובן, שייך לעולם התוהו ולא 

לעולם התיקון בכלל. מהבעל שם טוב והלאה 

קון. בכלל זה מסביר מתחיל להיות עולם התי

מה שהיה  –המון דברים, שיחסית כל דור זה ככה 

בדור הקודם הוא תוהו ביחס למה שאמור להיות, 

הוא מאובן. אנחנו לא מאמינים באבולוציה, אין 

דברים שנשארו מעולם  –אמונה במאובנים 

התוהו. את זה אפשר הרבה לפתח. רק לומר 

בברסלב פשוט שממשיך כך,  –שממשיך ככה 

אבל גם בחב"ד, זו תחלת קונטרס ההתפעלות של 

כל צדיק בדורו הוא תיקון עולם הרבי האמצעי. 

אפשר לומר התוהו שקדם, המושגים יחסיים. 

אפילו יותר בכללות, שהעבר הוא תמיד תוהו. 

=  התֹהו עולם תקוןהתיקון הוא ההווה והעתיד. 

. בעל הרוקח אחד' הוי אלהינו' הוי ישראל שמע

                        .עתיד-הוה-' אלהינו הוי'" היינו עבראומר ש"הוי

 ()אור לי"א חשון עד

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ויסע אברם הלוך ונסוע הפסוק החשוב והיסודי בתחילת פרשת לך לך הוא "

אפשר לחשוב שהוא  –". ה' אומר לו "לך לך" והוא מגיע לארץ ישראל הנגבה

והגיע, קיים "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון קיים את ה"לך לך" 

מורה". אך לא, התורה אומרת שאם ה' אמר לו "לך לך" הוא כל הזמן צריך 

להיות בהליכה לקראת משהו, לכן הפסוק המסיים את הענין הראשון של 

 "לך לך" הוא "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה".

מהיות אברהם איש החסד  יש עוד פסוק מאד מרכזי בפרשת לך לך. חוץ

הוא גם המאמין הראשון. עד אברהם אבינו לא היה מישהו בעולם שהאמין 

בשלמות בקב"ה. היו צדיקים גדולים, אבל המאמין האמתי הראשון הוא 

אברהם, ואנחנו כל עם ישראל צאצאיו "מאמינים בני מאמינים" ובפרט בני 

תשורי שיר השירים "המאמין הראשון, אברהם אבינו, עליו נדרש הפסוק ב

הראיה  –". הפסוק הזה מדבר על הגאולה, "תשורי" לשון ראיה מראש אמנה

של כל עם ישראל, שבעצם מקבלים אותה מחוש ההילוך. "תשורי מראש 

זוכים לראות אלקות, לראות את הגאולה, לפקוח עינים ולראות  –אמנה" 

נו. מה ש"הנה הנה משיח בא" וכבר בא, מראש המאמינים, אברהם אבי

הפסוק של אברהם אבינו, ה"ראש אמנה" מכחו אנו רואים אלקות, מכח 

והאִמן בהוי' ויחשבה לו אמונתו? עוד פסוק חשוב מאד בפרשת לך לך: "

 –אין לשער את צערו  –. הוא גם היה עקר, ומאד מאד הצטער על כך צדקה"

כך כמה והוא קובל כלפי מעלה "הן לי לא נתתה זרע". אז הקב"ה מבטיח לו, ו

וכמה פעמים, בנים. ככל שהשנים עוברות והוא עדיין לא נושע הוא ממשיך 

צריך רק סבלנות. אז הסיום הוא  –לתבוע ולדרוש וה' ממשיך להבטיח לו 

לגבי כל דבר  "והאמן בהוי' ויחשבה לו צדקה". כמובן שזה מוסר השכל

לי. בחיים שרוצים. רוצים להתחתן, רוצים להגשים את תכלית הבריאה ש

 –בשביל מה ה' ברא אותי? להתחתן ולהקים בית נאמן בישראל. אם מתעכב 

מוצדק מאד שאני מתוסכל. אף על פי כן, היהודי הראשון הוא מי שעם כל 

 "והאמן בהוי' ויחשבה לו צדקה". –התסכול מאמין 

כמו שנסביר, קודם כל ה' רוצה שיאמינו, ומתוך שיאמינו גם ישמחו. הפשט 

 –" הוא שאחרי שהעקרה יולדת היא שמחה הבנים שמחה אםבמה שנאמר "

אבל כתוב בחסידות יותר מזה, שכדי שתכנס  –"עד עקרה ילדה שבעה" 

להריון היא כבר צריכה את יסוד השמחה. למה היא לא יולדת? כי היא רצוא 

בלי שוב. מה מתחיל להפוך אצלה את הכיוון, שתהיה בכיוון של לידה? 

פתח של הגאולה בכלל. גם אצל אשה, היא שמחה. לכן שמחה היא המ

מתוך מה? שמחה מתוך אמונה שיהיה טוב, 'טראכט גוט  –צריכה שמחה 

, מחשבהאותיות  בשמחה –וועט זיין גוט'. "עבדו את הוי' בשמחה" 

לידה  –המחשבה צריכה להיות בשמחה. וגם יולדת לידה קלה ושמחה 

עם כל ה"צער גידול בנים",  משיחית, 'צחוקית', של יצחק אבינו, וכל החיים,

 היא כל הזמן כל הזמן בשמחה, "אם הבנים שמחה". 

אם כן, יש שני פסוקים קצרים בפרשת לך לך שהם בעצם בונים את כל 

הרקע של כל חיי אברהם ושרה, שיגיעו לשיאם בפרשת וירא ובפרט בסוף 

ח, הפרשה, בסיפור עקידת יצחק. אז יצחק עצמו יוולד מחדש, עוד יותר משי

בתורה, כמבואר בסוף לקוטי  בן-ו מהשיוכל להתחתן עם רבקה )עיקר יחוד 

תורה לאדמו"ר הזקן(. מכיון שהוא מסוגל להתחתן באותו פרק נולדה רבקה, 

 הם מתחתנים.  –חיי שרה  –בת זוגו, ואז חכו שלש שנים, ובפרשה הבאה 

 

ראשון הוא במבנה של שני פסוקי המפתח האלה: קודם כל, היהודי ה נתבונן רגע

בהילוך, הילוך גבוה, "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה". הפסוק השני, "והאמן בהוי' 

ה' הבטיח לי ילד, אבל קשה להאמין, וכל יום שעובר הסיכוי על  –ויחשבה לו צדקה" 

דרך הטבע פוחת והולך וצריך נס יותר גדול, ואף על פי כן "והאמן בהוי' ויחשבה לו 

 –מין בה' ה' החשיב כאילו הוא, אברהם, נתן לה' צדקה צדקה". את מה שהוא הא

 האמונה שלו היא צדקה שהיהודי נותן לקב"ה. 

צריך קודם לנסוע. צריך להאמין, ומתוך אמונה באים לשמחה. מה הווארט בחסידות? 

הסימן של מי שמאמין באמת שהוא כבר מתחיל להיות שמח, כי הוא מאמין שהצפיות 

תתגשמנה במהרה בימינו, יבוא מלך  –ם שהוא מתפלל עליהם כל הדברים הטובי –שלו 

כמו שהרבי אומר, אם אתה רוצה שמשיח יבוא תתחיל המשיח תיכף ומיד ממש. 

ועד שמגיעים   –תתחיל להיות "אם הבנים שמחה" מהרגע הזה  –להיות שמח 

    ל"וירא", בפרשה הבאה, שה' מתגלה.

                                                                 ג("ע ג חשון"ימשיעור ) 

 לראות-לשמוח -להאמין -לנסוע

 0507951105לקבלת סרטוני הוואצאפ: |  itiel@pnimi.orgלקבלת השיעורים: 

מוקדש לע"נ הרבנית שולמית שמאי בת אסתר אשת הרב שמואל שמאי נ"ע. אשה צדקת וישרה הגליון 

 בכל דרכיה, שנזדככה ביסורים

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 מעבר דירה

 ?איך להחליט בנוגע למעבר דירהשאלה: 

התשובה לשאלה זו הינה אישית וכל מקרה נבחן לגופו, ובכל זאת, נכתוב  תשובה:

 :כמה נקודות מנחות

א( שאלות מעיין אלו שייכות בדרך כלל למשפיע שלכם, המכיר אתכם היטב, ואתו 

יינים הנוגעים לעבודת ה', חינוך אתם מתייעצים בדרך כלל בעניינים אישיים וענ

הילדים וכו'. היכרותו של המשפיע עם התמונה הרחבה, יחד עם האמון שאתם 

נותנים לו, יוכל להביא לפתרון הנכון ביותר עבורכם. אם עדיין אין לכם משפיע חסידי, 

 .זה הזמן למצוא אחד כזה

ת של בני הזוג, הוא השליחו עיקרון המנחהה המגורים מקום לבחירת הנוגע בכל ב(

מהו המקום בו הם מרגישים שיש ביכלתם להשפיע על יהודים נוספים ולקרב אותם 

לאידישקייט. כמובן ששליחות זו תלויה באופיים של הזוג ובנטיית לבם, כל זה בד 

 .בבד עם ייעוץ מהמשפיע שלהם

אמנם ישנם שלבים בהם טרם ברור לבני הזוג מהי שליחותם, או שליחותם החדשה, 

הקריטריון לבחירת מקום מגורים הוא להיות בחברת אנשים כמותכם  בשלב כזהו

 .השואפים לעבוד את ה' בדרך החסידות בשמחה

ג( הרבי כותב בכמה וכמה אגרות שענייני מקום וסביבת המגורים תלוי בעיקר בדעתה 

כיוון שיש לה יותר חוש בנושא זה של  -עיקרו של הבית  -של האשה, עקרת הבית 

 (.ג-ת המגורים הראויה. )להרחבה, ראה שלחן מנחם ח"ו, עמ' רלבסביב

 עיני(גל  –מתוך שו"ת באתר 'פנימי' )

 

 תולעת-מה-אפר

. שלשת אלה יחדיו אמתולעת ר"ת ת-המ-פראבעל הרוקח, אומר רמז מאד יפה: 

יוצרים את הבטול האמתי והמוחלט. אמת עצמה, כפי שכתוב בתלמוד ירושלמי, 

סוף של האלף בית. אברהם הוא ההתחלה, משה -תוך-מורכבת מאותיות שהן ראש

תולעת. הכל -מה-הוא האמצע ודוד הוא הסוף, ושלשת ביטויי הענוה שלהם הם אפר

                    בא מאברהם.                                           

 (ו' ניסן ע"זמשיעור )

   


