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שיחת מו"ר שליט"א
לפרשת לך לך

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.
ואעשך לגוי גדול ואברככה ואגדלה שמך ואהיה ברכה.
הנה הסה"ק הקשו מדוע השי"ת היה צריך לשלוח את אברם מארצו וממולדתו
ומבית אביו למקום שאינו יודע ומכיר ושם יעשהו לגוי גדול וכל ההבטחות
שהבטיח לו ,הלא השי"ת כל יכול הוא ויכול לעשות זאת גם במקום שהוא נמצא
עתה.
ובסה"ק מאור עינים מבאר בהרחבה שהשי"ת ברא את העולם להיטיב לבריותיו
וכל רצונו הוא לתת לכל בריה טובות בלא גבול ,רק שראה שלא יכולו לעמוד
בטובות האלו ע"כ עשה מציאות של צימצום ודין שעי"כ יהיה כלי לברואים לקבל
טובותיו .וע"כ אברהם אבינו ע"ה בכדי לקבל את כל הטובות שהשי"ת רצה
להשםיע לו היה עליו לעבור את זה שילך למקום אחר שזה הוא צימצום ודין
שעי"כ יהיה לו כלים לקבל את כל ההשפעות הטובות.
ומזה נלמד לענינינו שכל אדם עובר בעוה"ז זמנים של צער ויסורים ועגמ"נ לבל
ישבר לבו בקרבו ח"ו שכל זה הוא בחי' צמצום ודין שעושה עמו השי"ת שעי"כ
יהיה לו כלים לקבל את כל הטובות וההשפעות שהשי"ת רוצה להשפיע לו לאדם
ואם יבין זאת ויקבל את כל מה שעבור עליו באהבה ובשמחה ימשיך ע"ע כח עליון
שיוכל לקבל ולהכיל בקרבו את כל הטובות וההשפעות שהשי"ת רוצה להשפיע לו,
שידוע הכלל שיוצר מה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק ,והשי"ת רוצה לתת
לאדם יותר ממה שהאדם בעצמו משיג יודע וחפץ ,רק שאין לאדם את הכלים
הראוים להכיל את כל הטובות שרוצים לתת לו מן שמיא וע"כ מעבירים כל א' וא'
מעברים שונים ,זה בעגמ"נ וזה בדוחק הפרנסה וזה בכה ובכה כל זה להכין את
האדם שבעת שיתיחזק ויקבל הכל באהבה יהיה כלי ראוי ומוכן לקבל טבות
והשפעות ולא ישבר ח"ו.
וזהו חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,היינו שעל האדם לקבל
את הרעות כמו את הטובות מתוקף ידיעתו שהרעות המה ג"כ טובות להכינו
ולהשפיעו ,וכמה שהרעה והקטנות גדול יותר כך הטובה שתצמח מכך אח"כ תהיה
גדולה ביותר ולכן צריך להכינו לזה.
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השי"ת יזכינו שנזכה ללכת בדרך האמונה וההתקשרות להשי"ת ולקבל כל דבר עם
אמונה והקשרות להשי"ת ונזכה לתקון נר"ן אכי"ר.

ספרי חסידות
לפרשת לך לך

ספה"ק דגל מחנה אפרים
בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וגו' ותרא כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה
ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי וגו' ותרא כי הרתה וגו' ותעניה
שרי ותברח מפניה וגו' ויאמר שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה וגו' עד על כן
קרא לבאר באר לחי רואי וגו'.
יש לומר שמרומז בפסוקים ענין הדרכת האדם בעסק לימוד התורה ועבודת השי"ת
ברוך הוא על פי מה שאמר ר' נחמן הארידענקר ז"ל על פסוק זה בא נא אל שפחתי
וגו' ,ואני אבא אחריו למלאות דבריו ולהוסיף על דבריו הקדושים במקראי קודש
שאחריו כי שמעתי ממהר"נ הנ"ל על פסוק בא נא אל שפחתי וגו' דמי שעוסק
בתורה ועבודה שלא לשמה נקרא בחינת שפחה וזהו בא נא אל שפחתי היינו
שילמוד ויעסוק אף שלא לשמה אולי אבנה ממנה היינו שהשכינה אומרת כן אולי
מתוך שלא לשמה יבא לשמה עד כאן ,ויש להבין ולהסביר דבריו הקדושים שאמר
שפחה היא בחינת שלא לשמה כי האמת הוא מי שלומד תורה לשמה ולא לשום
צד הנאה וקיבול שכר רק עובד השי"ת בזה באמת הוא בחינת בן שזהו נקרא עושה
רצונו של מקום שבודאי זהו רצון המקום ברוך הוא אבל מי שעוסק בתורה ועבודה
שלא לשמה רק לשום איזה צד הנאה וקבול שכר הוא נקרא בחינת עבד ושפחה
שכל עמלם הוא רק לקבל שכר מאדונם והשכר הוא בעיניהם עיקר התכלית שכל
השתדלות פעולתם היא רק בשביל השכר וכמה מדרגות יש בענין זה יש שהוא
בחינת עבד ויש שהוא בחינת אמה ושפחה ,ותורה לשמה הוא בחינת גבירה ומלכה
שעל ידי עבודה לשמה ממליכים הקב"ה ושכינתיה בכל העולמות וגורם התגלות
אלהותו ומלכותו בכל משלה ונכנעים כל הקליפות תחת יד הקדושה ,וזהו שמרומז
כאן בפסוק על פי דברי מוהר"נ הנ"ל ותאמר שרי אל אברם היינו השכינה כביכול
כשהיא רואה שאין האדם יכול ללמוד ולעשות בתחלה תיכף לשמה באמת ובתמים
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מחמת היצר הרע השוכן בקרבו אזי היא מכניסה בלב האדם לעשות שלא לשמה
ועיקר כוונתה היא כמאמרם ז"ל )פסחים נ' :סנהדרין ק"ה (:מתוך שלא לשמה בא
לשמה ,וזהו בא נא אל שפחתי שהוא בחינת שלא לשמה אולי אבנה ממנה
שיתהווה ממנה בנינה שיהיה לשמה התכלית האמיתי וזהו הדרך הטוב והנעים
כשבא אחר כך לשמה אזי הוא מעלה אפילו הלימוד שלא לשמה כי נעשה כסא זה
לזה כידוע בשם אא"ז נ"ע זללה"ה ,אבל יש בני אדם המתחילים ללמוד שלא לשמה
ונשארים בזה כל ימיהם לעולם ואינם מגיעים כלל להתכלית האמיתי ח"ו ולא עוד
אלא שבאים לגדלות והתפארות מאוד ומבזין הצדיקים הלומדים מעט בכוונה
באומרם ידינו רמה כי מלאו כריסם בתורה הרבה וזהו שמרומז בפסוק )בראשית
ט"ז ,ד'( ותרא כי הרתה היינו אותו שהוא בחינת שפחה כשראה שכבר הוא למד
תורה הרבה וזהו הרתה על ידי מילוי כריסו בתורה גם הרתה עם הכולל גימטריא
תורה ,ותקל גבירתה בעיניה היינו שנעשו נבזים ונמאסים בעיניו אותם הצדיקים
הלומדים מעט בכוונה דלבא לשמה שזהו גבירתה בחינת גבירה כנ"ל גם מספר
גברתה והרתה שווין והוא לרמוז על דרך אין בין חמץ למצה וכו' כי למראה עינים
אינו ניכר העוסק לשמה מן העוסק שלא לשמה שהוא ענין ועסק אחד ואינו תלוי
ביניהם רק נקודה אחת אמיתת הלב ההפרש ביניהם וכשהשכינה כביכול רואה זה
כי השליכו תורת אמת ח"ו ארצה ונשארים בשטותם שהתחילו ללמוד ולעשות אז
היא מתרעמת וקובלת מאוד על שמתחלה הכניסה בלבו זה שילמוד שלא לשמה כי
לא הועילה כלל בזה ואדרבא מגרע גרעה וזהו שאמר הכתוב אנכי נתתי שפחתי
וגו' היינו שמה שהתחיל כלל ללמוד היה ממני שאני הכנסתי זה בלבו אולי יבא
לתכלית אמיתי ועתה למה זה אנכי כי ותרא כי הרתה כנ"ל ואקל בעיניה שכביכול
השכינה והצדיקים המדבקים עצמם אל האמת מידת גבירה הם נבזים ונמאסים
בעיניו ובזה גורמים ותעניה שרי ותברח מפניה היינו השכינה כביכול מענת
ומשפלת אותו האדם שהדביק עצמו לבחינת שפחה ,ותברח מפניה יש לפרש שקאי
על השכינה והתורה כביכול שהיא בורחת ממנו ומשכח תלמודו כמו ששמעתי כמה
מעשיות מבני אדם כאלו שנשתכח תורתם לגמרי מהם ואינו עושה פירות כלל אבל
יראי ה' באמת הוא יכבד היינו אותם שלומדים מעט בכוונה לשמה הם ילכו ויצמחו
ויעשו פירות ויגדלו למעלה למעלה לגודל אמתתם ותורתם תורת אמת וכשהוא
רואה זה ומכיר האמת ושב על ידי זה בכל לבו ובכל נפשו לה' וזהו שאמר הכתוב
שובי אל גבירתך שיעסוק שוב בתורה לשמה בחינת גבירה ולא לשום צד הנאה
ויחשיב בעיניו מאוד אותם הצדיקים הלומדים מעט בכוונה כי טוב מעט בכוונה וכו'
וזהו והתעני תחת ידיה שהוא משפיל את עצמו לפני הצדיקים ואז יאמר לה מלאך
הרבה ארבה את זרעך היינו שיהיה עושה פירות בתורתו תורת אמת ומעלה את
לימודו שלא לשמה כנ"ל ,על כן קרא לבאר ההוא באר לחי רואי היינו שיזכה
מחמת לימוד תורה לשמה שנעשה כמעיין המתגבר וכבאר מים חיים כמאמרם ז"ל
)אבות פ"ו ,מ"א( והוא מחמת לחי רואי שמקיים שויתי ה' לנגדי תמיד ורואה תמיד
לנגד עיניו שלפני חי עולמים הוא עומד והבן:

5

ספה"ק מאור ושמש
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך וגו'.
במדרש שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ויתאו המלך וגו' להבין
המדרש נקדים לבאר הדקדוק שבפסוק זה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך
וגו' כי נכתב שלא כסדר בהיפוך הענין כי מתחלה כשאדם רוצה ליסע ממקום אביו
ואמו וממולדתו אל ארץ אחרת מתחלה מנתק רגליו מביתו היינו מאביו ואמו ואחר
כך ממולדתו היינו משפחתו הסמוכים אליו ואחר כך כשהוא נוסע מהם דרך ארצו
היינו מדינתו בא למדינה אחרת ,ואם כן מהראוי היה להכתב בהיפך מבית אביך
וממולדתך ומארצך .גם קושיות האור החיים שנאמר ויאמר ה' אל אברם ולא נאמר
קודם אמירתו וירא ה' אל אברם ואחר כך ויאמר מזה נראה שלא היה בהתגלות:
ולהבין הענין נראה לי כי מבואר ברמב"ם הלכות דעות שטבע בני אדם ממשיכים
אחר בני מדינתו ומכל שכן אחר בני משפחתו שנתגדל ביניהם ומכל שכן נשמע
שמושך טבעו יותר ויותר אחר טבע אביו ואמו שנתגדל על ברכם הן להיטיב מעשיו
או להרע .ובהיות אביו ואמו ובני משפחתו ובני מדינתו המה רשעים והאדם הירא
ה' רוצה לפרוש ממעשיהם מקודם צריך להתרחק עצמו ממעשי בני מדינתו שיותר
נקל לו לפרוש ממעשיהם משיפרוש ממעשי בני משפחתו ומכל שכן ממעשי אביו
ואמו ,אמנם אחר שכבר פירש ממעשי בני מדינתו אזי נקל לו אז לפרוש ממעשי בני
משפחתו ואחר שיפרוש ממעשיהם אזי יוכל אחר זה לפרוש גם ממעשי אביו ואמו
הגם שהם מושרשים אצלו אחרי כי כבר עלה במדריגה אחר מדריגה .הדרך הזה
למד השי"ת את אברהם אוהבו שאמר לו להתרחק ממעשיהם עד קצה האחרון על
כן אמר לו מתחלה לך לך מארצך רצה לומר שימשיך עצמו ממעשי בני מדינתו
ואחר כך ממולדתך רצה לומר ממעשי בני משפחתו ואחר כך מבית אביך היינו
שלמדו שילך מדריגה אחר מדריגה עד שיפרוש ממעשיהם עד קצה האחרון .ולפי
זה שפיר מסמיך המדרש לפסוק זה הפסוק שמעי בת וראי וגו' ושכחי עמך ובית
אביך רצה לומר שמעי בת כי בתחלה כל עוד שלא נזדכך כראוי נאמר שמעי שאינו
בהתגלות רק שמיעה מרחוק ,ואחר כך כשנזדכך אז וראי היינו אחר כך יוכל להיות
בהתגלות יותר ,ומפרש הפסוק אחרי זה על ידי מה יוכל להזדכך שיבוא להתגלות
על כן נאמר מקודם ושכחי עמך היינו לפרוש ממעשי בני מדינתו ואחר כך ובית
אביך לפרוש ממעשי אביו ואמו ואז ויתאו המלך יפיך היינו אחר כך תוכל לדבק את
עצמך באין סוף ב"ה וברוך שמו וקל להבין:
ויאמר ה' אל אברם לך לך וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וגו'.
וכבר עמדו בזה כל המפרשים מה זה הלשון לך לך .ונראה לי דהנה ידוע מספרי
קודש כי אברהם אבינו ע"ה חקר ודרש למצוא אלה שיעבוד אותו ובתחלה חקר
ודרש באצטגנינותו את החמה ואת הלבנה והכוכבים ועמד על תכליתם ,שוב חקר
ודרש בעולם המלאכים והשיג כל השרים לכל שר ושר הממונה על כל דבר עד
תכליתם והבין שאין אלו אלקות ,עד שהגיע לארץ ישראל וחקר ודרש והשיג שיש
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מנהיג שאי אפשר להשיגו שבאמת בארץ ישראל שם השגחת השי"ת בעצמו
כדכתיב עיני ה' אלקיך בה וגו' והבין שזה המנהיג הוא למעלה מכולם וכי הוא
לבדו הוא האלקי האמיתי אשר לו יאתה העבדות ועבד ה' בכל לבו .אמנם היה
סבור שכבר השיג כל אשר אפשר להשיג ויותר מזה אין להשיג ושכבר הגיע
לתכלית העבודה ושאינו צריך להשתדל לעלות במדריגה יותר מחמת שאין להשיג
יותר .ובאמת היה עדיין בפתח השער אשר הצדיקים אמיתיים מבקשים תמיד מאת
השי"ת פתחו לי שערי צדק יעויין בספר הקדוש נועם אלימלך על פסוק זה .ומדרך
הצדיקים האמיתיים לפשפש תמיד במעשיהם בהכנעה יתירה בכל יום ויום יותר
ויותר ועל ידי זה הם משיגים בכל יום השגה יתירה כי תמיד הוא בעיניהם שלא
יצאו עדיין חובתם בהעבודה ועל ידי זה הם זוכים להשיג עד מקום שורשם מקור
מחצב נשמתם .ולזה בא השי"ת ואמר לו לך לך רצה לומר שצריך אתה לילך אליך
כי עדיין לא הגעת עד שורש נשמתך וצריך אתה להכניע כדרך הצדיקים האמיתיים
הנ"ל שתדע שעדיין אתה בפתח השער כנ"ל ולא השגת כל אשר יש להשיג עדיין
וצריך אתה להתאמץ בעבודה שתלך אליך היינו שורש נשמתך .ויש לומר שלזה
כיון המדרש שמביא הפסוק שמעי בת וגו' ויתאו המלך יפיך וגו' והשתחוי לו ודרש
המדרש ויתאו המלך יפיך ליפותך בעולם רצה לומר שתעלה במדריגה יותר גדולה
ועל ידי מה והשתחוי לו רצה לומר שתכניע מפניו כנ"ל .וילך אברם כאשר דבר
אליו ה' רצה לומר שכן עשה לעלות במעלות יותר ויותר כאשר הורהו השי"ת .וזה
מרומז בזוהר הקדוש על פסוק וילך אברם וגו' דהא יציאה בקדמיתא עבדו רצה
לומר שכבר יצא לחקור ולדרוש מציאות אלקות רק עתה הלך הלוך וגדול במדריגה
אחר מדריגה כנ"ל ודו"ק:
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ספה"ק אוהב ישראל
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך כו'
ופירש"י ז"ל להנאתך ולטובתך .ואעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים כו'
ואברכך בממון ואגדלה שמך שאודיע טבעך בעולם .והיה ברכה הברכות יהיו
מסורים בידך .ד"א ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם כו' עיי"ש .ואח"כ
מציין רש"י ז"ל מארצך והלא כבר יצא משם כו' .ולכאורה קשה למה היפך רש"י
הסדר לפרש על מארצך המוקדם בפסוק ראשון מאוחר מהפירושים שפירש על
ואעשך כו' ,גם הד"א שהביא רש"י ז"ל הוא אך למותר ,דזאת ידוע אם היה רוצה
רש"י ז"ל להביא כל הפירושים שהובאו במדרשים על כל פסוק תקצר היריעה
מהכיל אך אינו מביא רק הצריך לפשוטו של מקרא או שהוקשה לו איזו קושיא לכן
מביא בכ"מ הד"א כדי שיתורץ בזה וכאן לכאורה הוא שפת יתר .ונראה כוונתו
עפ"י דאיתא במדרש נסיון ראשון בלך לך היינו כאן ונסיון האחרון בלך לך היינו
בהר המוריה ,והנה מאוד יופלא מהו הנסיון הלזו פה כ"כ גדול בלכתו מארצו
שהכתוב משבחו באמרו וילך אברם כאשר דבר אליו ה' .וכי יעלה על לב איזו בריה
שלא לציית לדבר ה' ח"ו אף פחות ערך הרבה בכמה מדריגות מאברהם אע"ה אם
היו זוכין לשמוע דבר ה' מפיו ית' אפילו שילך מסוף העולם עד סופו בודאי מי הוא
פתי אשר לא ישמע אל דברי אלהים חיים המדבר אתו עמו וא"כ מהו שבחו של
אאע"ה .וביותר תימה מהו הנסיון הלא שכרו בצדו שהש"י הבטיחו שע"י הליכה זו
ירויח כל כך טובות והברכות לו ולזרעו אחריו עד סוף כל הדורות:
אכן שורש הדבר הוא כך .דודאי עיקר עשיית איזה מצוה או איזה עובדא הוא שלא
יעשנה האדם לשום איזה פניה לטובת עצמו ח"ו .רק שיהא במחשבה זכה טהורה
ונקיה לקיים דבר המלך מלכו של עולם ,יהא מה שיהיה ואחר כוונת הלב הן הן
הדברים .ועיקר הניסיון של אאע"ה היה שמחשבתו היתה זכה ונקיה וטהורה בלי
שום סיג ופסולת ח"ו לכוין בהליכה זו שום דבר לטובתו ולהנאתו הגם שידע באמת
שיצמח לו מזה כל טוב כמו ששמע מפי הש"י ,עכ"ז לא השגיח על זה והסיח דעתו
לדבר אחר היינו רק לקיים דבר ה' ,ולעשות נחת רוח ליוצרו שיתגדל ויתפרסם
אלהותו ית' לעיני כל הברואים בכל מקום בואו זהו עיקר כוונתו בהליכתו זאת.
והנה כל דברי נבואה שנאמרו מפיו הקדוש ית' וית' לאיזה נביא וודאי לא נאמרו לו
פירושי הדברים של הנבואה על מכונם רק נאמר לו צירופי האותיות תוה"ק בלשון
הקודש והנביא ההוא מתלבש ברוה"ק ויודע אז איך לצרף האותיות לתיבות ומתוך
זה יבואר לו ענין הנבואה וכוונתה על אמיתתה .ע"כ מסתמא היו דיבורי השי"ת
לאברהם ג"כ בדרך זה .והנה כל דיבור של הש"י סובל כמה פירושים ויוכל כל אחד
ואחד לפרשו כפי נטיית מחשבתו לרצונו ,והנה בעת שנאמר לאברהם נבואה זו לך
לך מארצך כו' אז תיכף ומיד עמד לנגדו היצה"ר על ימינו לשטנו .וחיזק אותו לילך
בזריזות לקיים מצות הש"י ובפרט שיצמח לו מזו טובות הרבה כמובן מדבר ה' .כי
הסביר לו הדברים על אופן זה רק להנאתו ולטובתו ,כפי' אחד של רש"י ז"ל כאן אי
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אתה זוכה לבנים כו' .ובוודאי מהראוי לקיים מצות הליכה זו מארצו עבור טובה
זאת שיזכה לבנים חוץ שארי טובות היינו ואברכך בממון ואודיע טבעך בעולם
ויתפרסם שמך הטוב בעולם .ויתמסרו הברכות בידך לברך את כל אשר תחפוץ.
והכניס בלבבו ומחשבתו חמדת טובות עוה"ז הנצמח לו מזה וזה ידוע גודל התאוה
וחמדה של בני אדם בדרכים הללו .אמנם אאע"ה לגודל צדקתו ומחשבתו זכה
ונקיה הבין שלא זהו דרך הטוב והישר בעיני אלהים לעשות ציוויו ופקודתו עבור
מצפונו הטובות שיבואו לו מהעבודה הזאת .כי זה אינו נקרא עובד את הש"י רק
עובד לעצמו עבור טובתו ,וכשהתבונן בדבר נתוודע לו בבירור שהוא מפיתויי היצר
הרע .ומיד התחיל וצווח דבר אחר והיפך במחשבתו פירוש דברי השי"ת לרצונו ית'
ולכבודו ית' רק לעשות בזה נחת רוח ליוצרו ולא הפן ליצר אפילו במחשבתו רק על
כוונה אחרת הרצויה להיות דרכו והלוכו בקדושה .היינו ואעשך לגוי גדול זהו
שאומרים אלהי אברהם ר"ל ,שיתגלה ויתפרסם אלהותו ית' בכל העולם ע"י מדת
החסד של אאע"ה .ואברכך זהו שאומרים אלהי יצחק ,ר"ל שיתפרסם אלהותו ית'
ע"י מדת היראה והפחד שהוא מדתו של יצחק וכן ע"י מדתו של יעקב .וזהו באמת
נסיון גדול שהיה יכול לקיים מצות ה' בהליכה זו הגם אם היתה כוונתו לטובת
עצמו ולהנאתו ג"כ ,ועכ"ז לא עירב במחשבתו שום פסולת וסיג מפיתויי היצה"ר.
רק מחשבתו היתה זכה ברורה ונקיה רק שיתגלה מזו ההליכה כבודו ית' לעיני כל
באי עולם ,ומחשבתו הטהורה בזה לא היה נגלה לשום בריה רק לפניו ית' אשר לו
גלוי כל תעלומות ידע באמת לבו הזך והמצוחצח שלא עשה זאת לשום הנאת
עצמו זולת לכבודו ית' .וזש"ה )נחמיה ט ,ח( ומצאת את לבבו נאמן לפניך דייקא.
והבן .וזהו שהתוה"ק מעידה עליו וילך אברם כאשר דיבר אליו ה' .ר"ל במחשבה
זכה וטהורה ובהתלהבות גדול רק לקיים דבר ה' .ולא לשום דבר להנאת עצמו .אך
לפרסם אלהותו ית' וית' בכל העולם .וכן יזכינו הש"י להיות מעובדי שמו ית' באמת
ותמים אכי"ר:
וזהו כוונת רש"י ז"ל שהוקשה לו ג"כ מהו הנסיון כנ"ל .לכן מקודם הביא פיתויי
היצה"ר שהכניס במחשבתו שילך לטובתו ואח"כ פירש הד"א שהוא באמת
מחשבתו של אאע"ה .ובסוף התחיל לפרש הפסוק מארצך לפי פשוטו .כדרכו הטוב.
והבן כל זה היטב:

