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ב"ה

פתח דבר

והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת לך לך הננו מוציאים  מתוך שבח 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ЛЕХ ЛЕХА" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת לך־לך
כיצד אברהם נהיה יהודי?

כרך כה
מתורגם ללשון הקודש

ַאְבָרָהם  ֵאָליו,  ַוּיֹאֶמר  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלֹהים,  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי, 
ְוֶלְך- ֶאת-ִיְצָחק,   , ר-ָאַהְבּתָ ֲאׁשֶ ֶאת-ְיִחיְדָך  ְנָך  ֶאת-ּבִ ַקח-ָנא  ַוּיֹאֶמר  ִני.  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר 
ֵאֶליָך�.  ֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶהָהִרים,  ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה,  ם,  ׁשָ ְוַהֲעֵלהּו  ה;  ַהּמִֹרּיָ ֶאל-ֶאֶרץ  ְלָך, 

)בראשית, יב, א-ג(

"לך לך" – ללא הקדמה?

א. פרשתנו פותחת בדברי ה' אל אברם   
"לך לך מארצך וממולדתך... ואעשך לגוי 
גדול...". הרמב"ן   מתעכב על כך, ומבאר, 
שה"פרשה לא בארה כל הענין, כי מה טעם 
ארצך  עזוב  הקדוש-ברוך-הוא  לו  שיאמר 
כמוהו  היתה  שלא  טובה  עמך  ואיטיבה 
עובד  אברהם  שהיה  שיקדים  מבלי  בעולם 
אלקים או צדיק תמים... ומנהג הכתוב לאמר 
התהלך לפני   ותשמע בקולי ואיטיבה עמך, 
כאשר בדוד   ובשלמה  , וכענין התורה כולה 
אם בחוקותי תלכו  , אם שמוע תשמע בקול 
אברהם  בעבור  אמר    וביצחק  אלקיך  ,  ה’ 

 . יב, א ואילך.

 . שם, ב.

 . וכלשון הכתוב פרשתנו יז, א.

 . ראה מ"א ב, ג-ד. דה"א כב, יא ואילך. כח, ז. ועוד.

 . ראה מ"א שם ג, יג-יד.

 . ר"פ בחוקותי )כו, ג(.

 . תבוא כח, א. "ועד"ז לפני מ"ת – בשלח טו, כו.

 . תולדות כו, כד. וראה גם לפנ"ז – שם, ה.

הארץ  יציאה  בעבור  להבטיחו  אבל  עבדי, 
אין בו טעם".

משום  הוא,  לכך  שהטעם  מסביר,  והוא 
שאנשי אור כשדים גרמו לו "רעות רבות על 
אמונתו בקדוש-ברוך-הוא" והוא נמלט מהם 
"ללכת ארצה כנען ונתעכב בחרן, אמר לו 
לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחלה, 
שתהיה עבודתו לו, וקריאת בני האדם לשם 
ה’ בארץ הנבחרת ושם יגדל שמו ויתברכו 
בו הגוים ההם". לא כפי שהיה "באור כשדים 
שהיו מבזין ומקללין אותו ושמו אותו בבור 
ואומר  ממשיך  והוא  האש"  .  בכבשן  או 
בדעות  להאריך  תרצה  לא  התורה  "אבל 
שהיה  הענין  ולפרש  גלולים  עבודת  עובדי 
קצרה  כאשר  באמונה  הכשדים  ובין  בינו 
גלולים  בעבודת  וסברתם  אנוש  דור  בענין 

שחשדו".

 . ראה גם מו"נ ח"ג פכ"ט. רמב"ם שבהערה   .

לך לך
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ГЛАВА "ЛЕХ ЛЕХА"
Как Авраѓам стал евреем?

Ликутей сихот, ч. 25

И сказал Г-сподь Авраму: уходи из земли твоей, от родни твоей и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю тебя народом великим 
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И Я 
благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и 
благословятся тобой все племена земные. (Берейшит, 12:1-3)

1. "Уходи" – без предисловий
Наша глава начинается обращением Б-га 

к Авраму 1: "Уходи из земли твоей, от род-
ни твоей… И Я сделаю тебя народом ве-
ликим…". 

Рамбан 2 останавливается на этих словах 
и пишет: 

"В этом отрывке не все объяснено, ведь 
сложно понять, почему в награду за ис-
полнение повеления оставить свою землю 
обещано такое добро, которого прежде не 
было в мире. Тут необходимо было пре-
дисловие о том, как Аврам служил Все-
вышнему, или о том, что он обладал не-
порочной праведностью, как это принято 
в Торе.

Так, например, Всевышний говорит Ав-
раму 3: "Я Б-г Всемогущий, ходи предо 
Мною и будь непорочен. А Я поставлю 
завет Мой между Мною и тобой, и весь-
ма размножу тебя”. Так же и в рассказах 
о Давиде и Шломо: их благословения об-

1.  Берейшит, 12:1 и далее. В то время Авраѓам еще 
носил имя Аврам.

2.  В комментарии к Берейшит, 12:2. Рабби Моше 
бен Нахман – комментатор Торы 13 в., Испания.

3.  Берейшит, 17:1.

условлены соблюдением Торы 4. Так же в 
других местах в Торе всегда упоминает-
ся причинно-следственная связь поступ-
ков и вознаграждения – например, "если 
по законам моим ходить будете… То Я 
дам дожди вам” 5, "если послушаетесь 
Г-спода… придут на тебя все благосло-
вения эти” 6, так же Ицхаку Б-г говорит 7: 
"и благословлю тебя, и умножу потомство 
твое ради Авраѓама, служителя Моего”. 

Здесь же, в начале нашей главы, Все-
вышний обещает награду за сам факт 
ухода с места жительства, что совсем не 
понятно". 

Сам Рамбан объясняет это так: в дей-
ствительности уход Аврага́ма является 
не самостоятельным фактом, а следстви-
ем ряда значимых событий. Жители Ур 
Касдим (родины Авраѓама) причинили 
Авраѓаму много зла за его веру, и он 
спасся от них, уйдя в землю Кнаан (став-
шую впоследствии Землей Израиля). Но 
по дороге задержался он в Харане 8; вот 

4.  См. Млахим I, 2:3-4; 3:13-14.
5.  Ваикра, 26:3.
6.  Дварим, 28:1.
7.  Берейшит, 26:24.
8.  Ур Касдим – город, находившийся на террито-

ЛЕХ ЛЕХА
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אך עדיין אין זה חלק 1 : מדוע אין התורה 
"שהיה  לפחות,  בקצרה,  כאן  מזכירה 
תמים"  צדיק  או  אלקים  עובד  אברהם 
כהקדמה ל"ויאמר ה’ אל אברם..."   ? כפי 
ה’  דברי  שלפני  נח,  אצל  מוצאים  שאנו 
אליו בתחילת פרשת נח   , מקדימה התורה 
ומספרת בראש הפרשה    "נח איש צדיק...". 
ואף לפני כן, בסוף פרשת בראשית   , נאמר 

"ונח מצא חן בעיני ה’"   .

אשר  אברהם,  לגבי  על-אחת-כמה-וכמה 
אודות  בהרחבה  מסופר  חז"ל  במדרשי 
עבודתו  ואודות  וצדקותו,  הנשגבה  מעלתו 
את ה’ במסירות נפש אף בהיותו עדיין באור 
והגורם     ההקדמה  שזהו  ובחרן,  כשדים 
כל  ולמרות   – לך..."     "לך  ה’  לדברי 
דברים  מזכירה  שבכתב  התורה  אין  זאת 

1 . גם בגוף תירוצו של הרמב"ן צלה"ב: לפי דבריו שלא 
הי’ כאן הודעת גמול בשביל קיום הציווי של עזיבת הארץ 
– מדוע נאמר "לך גו’ ואעשך לגוי גדול גו’", לשון המורה 

על גמול ושכר?

  . וראה גם בחיי )ועד"ז באברבנאל( נח יא, כח; פרשתנו 
יב, א )בסופו(. ותירוצו של הבחיי – שהזכיר מעלת אברהם 
הרן  הודגשו  בזה  שהרי  צע"ג,  כשדים"  "אור  במלת  ברמז 

ותרח.

  . נח ו, יג.

  . שם, ט.

  . בראשית ו, ח.

לדעת  )ובפרט  לנדו"ד  כ"כ  דומה  אינו  דשם  אלא   .  
כ"א  ה’  לדיבור  רק  לא  הקדמה  הוא  דשם  כיון  הרמב"ן(, 
גם ובעיקר לטעם הצלתו מן המבול. וראה מפרשי התורה 

ס"פ בראשית.

  . גם לדעת הרמב"ן, דהרי אמר לו שילך לא"י כי שם 
יוכל להמשיך בעבודתו וקריאת בני אדם לשם ה’ כמו שעשה 

לפנ"ז.

  . ראה מו"נ שם.

אינה מציינת שאברהם  ואפילו  כלל   ,  אלו 
היה נבדל מכל שאר משפחתו! בסוף פרשת 
נח מוזכר אברהם רק כאחד מבני משפחת 

תרח   .

יחודו של יהודי – בבחירת הקב"ה

ב. ויש לומר שההסבר לכך הוא:

מאברהם  היא  ישראל  עם  של  תחלתו 
היה  אחד  הראשון,  היהודי  שהיה  אבינו, 
אברהם 1 . ואצל אברהם עצמו התחיל יחודו 
ואפילו  מולדתו,  שבארץ  אדם  בני  משאר 
מבית אביו – ב"ויאמר ה’ אל אברם לך 

לך", כנאמר בתחלת פרשתנו.

בכך שהתורה מתחילה את הסיפור אודות 
אל  ה’  ב"ויאמר  אבינו  אברהם  של  יחודו 
אברם...", למרות שכבר זמן רב לפני כן    
"הכיר אברהם את בוראו" והתקרב אל ה’, 
"לכל העולם שיש שם אלוקה  והוא פרסם 

  . ראה גם תו"א פרשתנו )יא, ג(; תו"ח שם )פג, ד ואילך( 
– מה שלא נאמר כלל בתורה ממעשיו של אברהם בהיותו 
בחו"ל. וראה ספר הערכים חב"ד ערך אברהם אבינו )ע’ עג 

ואילך( ובהנסמן שם.

  . כי אף שהובא זה בפרש"י ס"פ נח )יא, כח. לב( – 
והרי רש"י מפרש פשוטו של מקרא – ה"ז בכלל תושבע"פ 

)ולא תושב"כ( ובה – מדרש 
אגדה, ולא רבותינו פירשו וכיו"ב.

בשו"ע  חידוש   – עה"ת  פרש"י  לכללות   – ולהעיר 
אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ב )ממג"א שם סק"ג( "פרש"י שהוא 

בנוי על יסוד התלמוד"!

1 . יחזקאל לג, כד.

בפרשתנו  שרק  מה  יומתק  בפנים,  המבואר  ע"פ   .  
)לאחרי שנאמר בתורה יחודו של אברם "ויאמר ה’ אל אברם 
עשו  אשר  הנפש  "ואת  ובפרש"י(  ה  )יב,  מפורש  לך"(  לך 
בחרן – שהכניסן תחת כנפי השכינה", ולא נאמר זה קודם. 

וראה לקו"ש שבהערה    )הערה    שם(.
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тут Всевышний обратился к нему с пове-
лением уйти также и оттуда и завершить 
задуманное изначально – прийти в Кнаан. 
Это было нужно для того, чтобы служе-
ние Авраѓама и призыв к человечеству 
проникнуться верой в единого Б-га проис-
ходили именно в Земле Обетованной. Имя 
Авраѓама должно было там возвеличиться, 
и проживающие там народы должны были 
им благословиться. Совсем иначе было в 
Ур Касдим, где Авраѓама презирали, про-
клинали его имя, бросили его в яму 9 и в 
огненную печь 10. 

"Тора, – объясняет Рамбан, – не хо-
чет пересказывать подробности верова-
ний язычников и их конфликта с верой 
Авраѓама, поэтому все эти подробности 
опущены, так же как и все подробности о 
людях поколения Эноша 11 и их умозаклю-
чениях, приведших их к многобожию".

Однако объяснение Рамбана не снимает 
всех вопросов к тексту. Почему Тора не 

рии современного Ирака, а Харан – город на юге 
современной Турции (на границе с Сирией).

9.  Мидраш рассказывает, что Авраѓам провел в 
тюрьме десять лет.

10.  Мидраш рассказывает, что царь Нимрод бро-
сил Аврага́ма в печь за его веру в единого Б-га, но 
тот не сгорел. На это намекает название города Ур, 
которое имеет также значение "огонь".

11.  Энош – внук Адама (Берейшит, 5:26), с его вре-
мени начинается эпоха языческих верований.

упоминает хотя бы вкратце о служении 
Авраѓама Всевышнему в качестве преди-
словия к указанию уйти из своей земли? 
Ведь в рассказе о Ноахе Тора сразу же, в 
начале главы Ноах 12 говорит: "Ноах был 
человек праведный, непорочный в поколе-
ниях своих: пред Б-гом ходил Ноах". Да и 
ранее, в конце главы Берейшит, говорит-
ся 13: "Ноах же понравился очам Г-спода". 
Тем более следует упомянуть о заслугах, 
если речь идет об Авраѓаме. 

Мидраш чрезвычайно подробно описы-
вает величайшую возвышенность и пра-
ведность Авраѓама, его самоотверженное 
служение Б-гу еще в Уре халдейском и 
потом в Харане, что и являлось преды-
сторией к словам Всевышнего "уходи…". 
Тем не менее Тора не упоминает об этом. 
Не отмечает даже того, что Авраѓам был 
особой личностью в своей семье! В конце 
[предыдущей] главы Ноах Авраѓам упо-
минается всего лишь в качестве одного из 
сыновей Тераха.  

2. Особенность еврея 
Возможное объяснение этому такое:

Начало еврейскому народу положил 
именно наш праотец Авраѓам. Он был 

12.  Берейшит, 6:9.
13.  Берейшит, 6:8.
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נפש  מסירות  כדי  עד  לעבוד"   ,  ראוי  ולו 
מדגישה  בכך  כשדים   ,  באור  בהיותו  עוד 
כל  ושל  אברהם,  של  מהותו  את  התורה 

יהודי:

כרוכה  האחרים  העמים  כל  אצל 
התקרבותם לבורא העולם בשכלם והכרתם 
אל  מתקשרים  הם  כך  ידי  ועל  בבורא, 
מצוותיו,  את  ומקיימים  הקדוש-ברוך-הוא 
אך אצל עם ישראל מתבסס עיקר קירובם 
לאלוקות ומציאותם כיהודים בכך שהקדוש-
ברוך-הוא בחר בהם, כלשון חז"ל    "ועכשיו 
קרבנו המקום לעבודתו"   , "קרבנו המקום 
ליחודו"   ,  וקרבנו  מהאומות  והבדילנו  לו 
ולא בכך שהם מצד עצמם מתעלים להכרה 

בבורא עולם ולהתקשרות אליו.

ומכיוון שהדבר מגיע מצד הבורא, מובן, 
בבריאה  נוסף  סוג  רק  אינם  ישראל  שבני 
הדומה לנבראים אחרים שנעשה קרוב יותר 

  . רמב"ם הל’ ע"ז פ"א ה"ג.

  . רמב"ם שם. וראה גם מו"נ שם. רמב"ן שם פרש"י נח 
)יא, כח( מ"מ"א". ועוד.

  . הגש"פ.

בחרת  אשר  ה"א  הוא  "אתה  ז  ט,  מנחמי’  ולהעיר   .  
שהבחירה  ומשמע  גו’".  כשדים  מאור  והוצאתו  באברם 
באברם היתה באור כשדים – לפני האמירה ד"לך לך גו’". 
ז( "אני ה’ אשר הוצאתיך מאור  )טו,  וראה לקמן פרשתנו 
כשדים". וראה ראב"ע ס"פ נח. רמב"ן בחיי ואברבנאל שם 

ובריש פרשתנו. של"ה רעז, א. ועוד.

לכאורה  ומשמע  ה"ד.  פ"ז  חו"מ  הל’  לשון הרמב"ם   .  
שקאי על קירוב דאברהם, שהרי זהו הסיום ד"מתחיל ומספר 
שבתחלה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים כו’". אבל 
י"ל שקאי על הקירוב בזמן גאולת מצרים – ראה לקו"ש 

]המתורגם[ חי"ז ע’    ואילך ובהערות שם.

אל הקדוש-ברוך-הוא, אלא הם מהות שונה 
לחלוטין.

במציאותם  נשארים  הנבראים  כל  כי 
כנבראים, ואילו בני ישראל הם במהותם ענין 
של אלוקות בבריאה, כי לא רק נשמתם היא 
בהיותם  אף  ממש"     ממעל  אלוקה  "חלק 
"ובנו  נאמר     גופם  על  אף  אלא  למטה, 
בחרת מכל עם ולשון", שהקדוש-ברוך-הוא 

בחר בבני ישראל, בגופם   .

ודומה לכך ההבדל בין מצוות בני נח לבין 
המצוות שנצטוו בני ישראל. אין זה הבדל 
כמותי בלבד – שבע או תרי"ג מצוות – 

אלא זהו הבדל איכותי ומהותי 1 :

מצוות בני נח קשורות בעיקר לעניני ישוב 
יהיה  המדבר  שמין  האדם,  זיכוך  עולם   , 
של  שלמותו  כראוי.  יתנהל  ועולם  כראוי, 
העולם ושל מין המדבר מושגת על ידי שבני 
מצוות  ולכן  מצוותיהם,  את  מקיימים  נח 
בני נח הן כאלה הניתנות לקיום אפילו לפי 

"הכרע הדעת"   :

  . תניא רפ"ב.

  . נוסח ברכת אהבת עולם. וראה שו"ע אדה"ז או"ח סי’ 
ס’ ס"ד )ממג"א שם( שכשיאמר ובנו בחרת )מכל עם ולשון( 

יזכור מ"ת.

  . תניא פמ"ט )סט, סע"ב ואילך(.

חט"ו  ואילך.       ע’  ח"ה  ]המתורגם[  לקו"ש  ראה   . 1
]המתורגם[ ע’    . ובכ"מ.

  . ראה ישעי’ מה, יח.

מבאר  דשם  אלא  ספ"ח.  מלכים  הל’  הרמב"ם  לשון   .  
דבכדי להיות מחסידי אוה"ע )שיש להם חלק לעוה"ב( צריך 
בתורה  הקב"ה  בהן  שצוה  מפני  אותן  ויעשה  אותן  שיקבל 
והודיענו ע"י משה רבינו ולא "מפני הכרע הדעת". ולהעיר 
מב’ הגירסאות בסיום לשון הרמב"ם שם "ולא מחכמיהם", 
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первым евреем, как сказано 14: "Один был 
Авраѓам". Сам же Авраѓам стал особен-
ным, выделился из остального человече-
ства и даже из своей семьи в тот момент, 
когда "сказал Г-сподь Авраму: уходи…", 
как говорится в начале главы. 

Еще задолго до этого Авраѓам познако-
мился с Творцом и приблизился к Г-споду. 
Авраѓам возвещал на весь мир знание о 
едином Б-ге и призывал Ему служить. 
Ради этого Авраѓам готов был жертвовать 
своей жизнью (еще находясь в Уре хал-
дейском). Но Тора начинает повествование 
об Авраѓаме словами: "И сказал Г-сподь 
Авраму: уходи..". Этим Тора подчеркивает 
сущность Авраѓама и каждого еврея. 

Другие народы приближаются к Б-гу 
через понимание и осознание того, что у 
мира есть Творец. Посредством этого они 
связываются со Всевышним и выполняют 
Его заповеди. 

Но у народа Израиля все совсем иначе: 
основа близости к Б-гу и еврейская сущ-
ность выражается в том, что Всевышний 
избрал евреев, как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память 15: "…а теперь 
приблизил нас Всевышний к служению 
Ему", и также 16: "Приблизил нас Все-
вышний к Себе и выделил от остальных 
народов, и приблизил нас к своему един-
ству". Это указывает на то, что евреи не 

14. Йехезкель, 33:24.
15.  Пасхальная га́гада.
16.  Рамбам, Законы о квасном и маце, 7:4.

сами, не собственными силами поднялись 
до понимания идеи Творца мира и связи 
с Ним.  

Связь евреев с Б-гом инициирована са-
мим Б-гом. Из этого понятно, что народ 
Израиля – это не просто вид творений, по-
хожий на других, но более всех прибли-
зившийся к Б-гу. Еврейский народ иной 
по своей сути. 

Все творения, приближаясь к Б-гу, 
остаются творениями. Сущность же на-
рода Израиля в том, что он отражает 
Б-жественность в творении. Душа еврея 
есть "частица Б-га свыше, в буквальном 
смысле" 17, даже когда она находится в 
теле. Более того, и о само́м теле еврея 
сказа-но 18: "…нас избрал Ты из всех на-
родов и языков", т. е. Всевышний избрал 
евреев вместе с их телом. 

Эта идея отражается также в различии 
между заповедями, которые даны потом-
кам Ноаха, и теми, что заповеданы евре-
ям. И это не только количественная раз-
ница (одним – семь заповедей, а другим 
– шестьсот тринадцать), это разница каче-
ственная и сущностная. 

Заповеди потомков Ноаха связаны, в 
основном, с гармоничным обустройством 
мира, очищением человека. Цель их в том, 
чтобы человеческий род жил, как следует; 
чтобы мир управлялся, как надлежит. Со-

17.  Тания, начало второй главы.
18.  В благословении "Любовью вечной" перед 

Шма в утренней молитве.
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ישראל  בני  של  מצוותיהם  זאת,  לעומת 
והעולם,  האדם     לזיכוך  רק  קשורות  אינן 
"צוותא   – היא  העיקרית  מהותן  אלא 
שהנברא  ומשום  הבורא,  עם  וחיבור"    
הרי  כלל,  להשוואה  ניתנים  אינם  והבורא 
מובן, שכשם שמציאות הנברא אינה תופסת 
אינה  עבודתו  גם  הבורא,  לעומת  מקום 
על  נוצרת  אינה  וה"צוותא"  מקום,  תופסת 
ידי  על  האדם,  של  והתעלותו  זיכוכו  ידי 
על  או  באלקות,  השכלית  והכרתו  ידיעתו 
ידי איזשהו רגש ועבודה נעלית של האדם, 
בחר  שהקדוש-ברוך-הוא  כך  ידי  על  אלא 
באמצעות  כלומר  אלו.  מצוות  וציווה  בהם 

ציווי ה’ וקיומו   .

אצל  כבר  התורה  מדגישה  זאת  ואת 
שיחודו  אבינו,  אברהם  הראשון,  היהודי 
)בתורה  מתחילים  אינם  ומעלתו  )כיהודי( 
המיוחדות  במעלותיו  אבות(  מעשה   –
שלו – בהקרבתו לאלוקות על ידי עבודתו 
ובכח עצמו, שכבר היה לו לפני כן, אלא    

"אלא מחכמיהם" – ראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"כ ע’    . 
ואכ"מ.

  . לצרף בהם את הבריות – תנחומא שמיני ז-ח. ב"ר 
רפדמ"ד. וש"נ )וראה מו"נ ח"ג פכ"ו(. וראה ע"ד המבואר 

בפנים – לקו"ש ]המתורגם[ חי"ט ע’     ואילך. וש"נ.

  . לקו"ת בחוקותי מה, ג. ובכ"מ.

  . ראה בארוכה משל כ"ק מו"ח אדמו"ר )ד"ה רבי אומר 
בתחלתו.  השי"ת  השמע"צ  ביום  ד"ה  ואילך.  ספ"א  ש"ת 
"התמים" ח"א ע’ כה ואילך(. נת’ בלקו"ש ]המתורגם[ ח"ז 

ע’    ואילך.

קושיות  בתירוץ  פרשתנו  ריש  אברבנאל  גם  ראה   .  
התעורר  לא  "שאברם  באברבנאל(  הד’  )השאלה  הרמב"ן 
בראשונה כו’ בדבר השם כו’ אלא מכח התפלספותו כו’ ולא 
נכתבו .. בתורה אלא דברי נביאי השם וחסידיו הדבקי’ בו 
ושכלם".  מעיונם  לא  ובמאמרו  הא-ל  בעבודת  שעשו  ממה 

בכך  לך..."   ,  לך  אברם  אל  ה’  ב"ויאמר 
אותו   .  ומיחד  מבדיל  שהקדוש-ברוך-הוא 
שמתואר  כפי  הוא,  ברוך  בקדוש  דביקותו 
ידי  על  נצטווה  כאשר  התחילה  בתורה, 

הקדוש-ברוך-הוא   , וקיים 1  את הציווי   .

"מעשה אבות סימן לבנים"

בכך  הכוונה  הוראה   .  מלשון  תורה  ג. 
היא, שכל ענין בתורה אינו רק הוראה לגבי 
לימוד וידיעת האדם, אלא זוהי הוראה לכל 
התנהגות  לגבי  הדורות  בכל  ויהודי  יהודי 

בפועל ממש.

ע"ש.

שם  ובהערות    1 ע’  חט"ו  ]המתורגם[  לקו"ש  וראה   .  
דהתחלת ההכנה למ"ת וביטול הגזירה היא מויאמר ה’ אל 

אברם לך לך.

  . להעיר מנצח ישראל להמהר"ל פי"א, דלכן לא נזכרו 
כל מעלות אברהם לפני הדיבור ד"ויאמר ה’ גו’", שלא תאמר 
שהוא ית’ בחר באברהם ובזרעו אחריו בשביל מעשיהם כו’ 

ע"ש. ושם – ע"ד החילוק בין ישראל לאוה"ע.

בזה  הבחירה  ענין  עצם  רק  לא  כאן  דמודגש  והיינו   .  
שהציל אותו או גם דיבר אתו, אלא בזה שנצטווה. והרי גם 
שנה  שבעים  בן  בהיותו  הי’  הבתרים  בין  בברית  ה’  דיבור 
)פרש"י בא יב, מ. תוד"ה וגמירי ע"ז ט, א( ואעפ"כ מתחיל 
בתורה בהציווי לך לך, שבפשטות הכתובים ה"ז כאשר הי’ 
אברם בן ע"ה שנה )פרשתנו יב, ד(. וראה מקומות שבהערה 

   לקו"ש חט"ו שם הערה   . ואכ"מ.

פרשתנו  ריש  באוה"ח  הב’  תי’  יומתק  כהנ"ל  ע"פ   . 1
ב"טעם שדבר ה’ אליו )אל אברם( קודם הראות לו מה שלא 

עשה כן בכל הנבראים". עיי"ש.

נאמרו  להם  שהציוויים  ונח  הראשון  באדם  משא"כ   .  
שנברא   – )אדה"ר  וכו’  מעלתם  בתורה  שמסופר  לאחרי 
בצלמנו גו’, ויניחהו בג"ע לעבדה ולשמרה )בראשית ב, ז-ח. 

טו(, ונח מזכיר הכתוב צדקתו )כנ"ל בפנים ס"א((.

  . זח"ג נג, ב. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק.
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вершенство мира и человека достигается 
исполнением заповедей, к ним относя-
щихся. Поэтому заповеди потомков Ноаха 
таковы, что их исполнение оправдано с 
точки зрения разума человека. 

В противоположность этому, заповеди 
евреев не всегда связаны с очищением че-
ловека и мира. Главная цель их – в созда-
нии связи и соединения 19 с Творцом. Тво-
рение и Творец не могут быть уподобле-
ны друг другу никаким образом, и отсюда 
следует, что творение ничего не значит 
в сравнении с Творцом, и его служение 
тоже ничего не значит. Соединение евре-
ев с Творцом образуется не очищением и 
возвышением, не знанием и умственным 
постижением Б-жественности, не какими-
либо чувствами или духовной работой, а 
только лишь тем, что Творец избрал евре-
ев и повелел выполнять заповеди. Иными 
словами, посредством приказа Г-спода и 
его исполнения. 

Это и подчеркивает Тора в начале рас-

19.  Мицва (заповедь) от слова цавта (связь, со-
единение).

сказа о первом еврее Авраѓаме. Его осо-
бенность и величие как еврея начинаются 
не с его особых личных достоинств, не с 
его служения собственной силой, которые 
были проявлены ранее, но тем, что "ска-
зал Г-сподь Авраму: уходи…" 20; тем, что 
Всевышний отделил его от всех и выде-
лил. Связь Авраѓама со Всевышним нача-
лась в тот момент, когда Авраѓам получил 
приказ Всевышнего и исполнил его. 

3. Произошедшее с 
отцами – знак детям

Cлово Тора (תורה) семантически связано 
со словом ѓораа (הוראה, ‘указание’). Это 
значит, что Тора – не просто мудрость, ко-
торую нужно изучать, она является указа-
нием каждому еврею в каждом поколении, 
предписывая, как вести себя в жизни. 

20. Абарбанель в своем комментарии к главе Лех 
леха отвечает на вышеупомянутый вопрос Рамбана 
(почему Тора не упоминает заслуги Аврага́ма в про-
шлом), что до обращения Всевышнего к Аврага́му 
("уходи"), его вера и поступки были продиктованы 
лишь его собственными философскими выводами, 
Тора же описывает в жизни праведников лишь то, 
что связано с выполнением указаний Всевышнего, 
а не их собственными убеждениями (прим. Ребе).
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ובמיוחד לגבי האבות – כיוון ש"מעשה 
שמסביר  וכפי  לבנים"   ,  סימן  אבות 
מרחיבה  שהתורה  בהרחבה,  הרמב"ן    
המקרים"  ושאר  המסעות...  "סיפור  אודות 
לגבי  לקחים  מכך  להסיק  כדי  האבות,  של 

התנהגותם של הבנים.

מספרת  כאשר  בעניננו:  מובן  זה  לפי 
של  והחיבור  ה"צוותא"  שעיקר  התורה 
אברהם אל הקדוש-ברוך-הוא מתחיל בציווי 
רק  זאת  לספר  הכוונה  אין  לך..."  "לך  ה’ 
ואת  היהודי,  של  מהותו  את  להבהיר  כדי 
בפועל  הוראה  זוהי  אלא  המצוות,  מהות 
היהודי  בקירובו של  וההתחלה  היסוד  לגבי 

אל הקדוש-ברוך-הוא.

עיקר – קיום המצוות בפועל

יוכל  שיהודי  שכדי  סברא,  תיתכן  ד. 
להתחיל לקיים מצוות ולהתקרב אל הקדוש-
ובראשונה  בראש  צריך  הוא  ברוך-הוא, 
ללמוד אודות יהדות, אודות הלכות התורה 
הקדוש-ברוך- אודות  ובמיוחד  ומצוותיה, 
בכלל  העולם  אל  שלו  הקשר  אודות  הוא, 
ואל ישראל בפרט. עליו לדעת את משמעות 
המצוות בכלל, ואת משמעותה של כל מצוה 
לחשוב,  אפשר  כלומר,  וכדומה.  מסויימת 
שלפני שמקיימים מצוות, יש צורך בהכנה 
הענינים  כל  ידיעת  של  מתאימה  והכשרה 

  . ראה תנחומא פרשתנו ט.

  . פרשתנו יב, ו. וראה לקו"ש ]המתורגם[ חט"ו ע’   . 
וש"נ.

על בורים. ורק לאחר מכן אפשר להתחיל 
ולקיים את מצוות ה’ כראוי.

שלא  ביהודי  פוגשים  כאשר  גם  ולכן, 
היה עד עתה קשור ליהדות, לא רק לקיום 
כלשהי  לידיעה  אף  אלא  בפועל,  המצוות 
היא  יודע  שהוא  היחיד  שהדבר  ביהדות 
לחשוב,  עלולים   – יהודי  היותו  עובדת 
ליהדות  להכינו  צריך  ובראשונה  שבראש 
לדעת  לו  יאפשרו  אשר  ענינים  וללמדו 
בסופו של דבר, לאחר זמן, אודות הקדוש-
עד  והמצוות,  התורה  ואודות  ברוך-הוא 
אשר יתעורר בו רגש לתורה ולמצוות – 

ואז הוא יקיים את התורה והמצוות כראוי.

אסור  שמבינים  שלפני  שאף  אמנם  נכון 
לעכב את קיום הציווי בפועל, יש להקדים 
ודאי  ידאג  וממילא  לנשמע   ,  הנעשה  את 
 – אחר  יהודי  אצל  גם  יהא  שכך  לכך 
אין  זאת  קיימת אצלו התחושה שבכל  אך 
אלא  המצוות,  קיום  של  האמיתי  אופן  זה 
שמאחר שעדיין אין הוא מבין ויודע דברים 
אלו, אסור להמתין עד שיגיע להכרה וידיעה 
קיום המצוות  עיקר  זאת  בכל  אבל  מלאה, 

יהיה לאחר הידיעה וההכרה, כדלעיל.

 – בפרשתנו  ההוראה  באה  כך  כלפי 
"ויאמר ה’ אל אברם לך לך...": עדיין לא 
ותחלת  אברהם.  של  מעלותיו  אודות  ידוע 
אברם  אל  ה’  "ויאמר  היא  לה’  התקרבותו 
לך לך..." – לבצע בפועל את ציווי ה’   .

  . שבת פח, א ואילך.

אב  הוא  שאברהם  מה  יומתק  בפנים  המבואר  עפ"י   .  
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Тем более когда речь идет об отцах – 
из-за того, что "произошедшее с отцами 
– знак детям" 21. Как подробно разъясняет 
Рамбан 22, говоря о подробностях перехо-
да евреев по пустыне и прочих событиях, 
произошедших с отцами, Тора приводит 
подробности об отцах для того, чтобы 
дети могли сделать вывод, как себя вести. 

Это применимо и в нашем случае: Тора 
рассказывает о том, что связь Авраѓама 
со Всевышним началась заповедью "ухо-
ди…", не только ради того, чтобы объ-
яснить сущность еврея и сущность запо-
ведей, но и ради того, чтобы это стало 
практическим указанием, что должно быть 
основой и началом приближения еврея к 
Всевышнему. 

4. Главное – это практическое 
выполнение заповедей

Можно предположить, что для выпол-
нения заповедей и приближения к Б-гу, 
еврею сначала требуется изучить иудаизм, 
законы Торы, следует познать Всевышне-
го и Его связь с миром вообще и с на-
родом Израиля в частности, узнать смысл 
всех заповедей в общем и каждой в от-
дельности. Можно подумать, что прежде, 
чем выполнять заповеди, необходима под-
готовка – нужно досконально изучить их 
детали и смысл. Лишь после этого можно 

21.  Мидраш Танухма, Лех леха, 9.
22. В комментарии к Берейшит, 12:6.

приступить к выполнению заповедей Б-га, 
как полагается. 

Когда встречают еврея, который до сих 
пор не имел связи с иудаизмом (и с точки 
зрения практического выполнения запове-
дей, и в плане познаний в этой области, 
кроме осознания, что он еврей), можно 
подумать, что в первую очередь следу-
ет познакомить его с иудаизмом, обучить 
тому, что впоследствии позволит ему что-
то понять в отношении Всевышнего, в от-
ношении Торы и заповедей… И как след-
ствие у него должно пробудиться чувство 
к Торе и заповедям, и лишь после этого 
он приступит к исполнению Торы и запо-
ведей, как следует. 

Конечно, запрещено удерживать чело-
века от выполнения заповеди даже тогда, 
когда он не понимает ее смысл.  Еще у 
горы Синай евреи сказали "выполним и 
(затем) будем слушать" 23, и, конечно же, 
следует позаботиться, чтобы этот еврей 
так поступил. Однако подспудно может 
создаться ощущение, что не таким должно 
быть истинное выполнение заповеди. Ко-
нечно, запрещено откладывать исполнение 
заповеди, дожидаясь, пока появится пол-
ное понимание, но, вместе с тем, может 
показаться, что полноценно выполнить за-
поведь можно лишь с появлением понима-
ния и знаний. 

23.  Талмуд, Шабат, 88а. 
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הראשונה  הפעולה  שזוהי  בלבד  זו  ולא 
בעבודת  העיקר  זהו  אלא  הזמן,  מבחינת 
עם  ומתאחד  מתחבר  יהודי  כי  בכלל.  ה’ 
הקדוש-ברוך-הוא על ידי קיום ציווי הבורא.

כלומר, יסוד עבודתו הרוחנית של היהודי 
לבצע  פשוטה,  עול  וקבלת  אמונה  היא 

ולציית בפועל לציווי ה’.

הקשר אל הקב"ה על-ידי קיום מצוות

ה. כשם שהדברים אמורים לגבי ישראל 
באופן כללי, כך גם לגבי כל יהודי בעבודתו 

הפרטית:

יש  ומצוות  תורה  שומר  ליהודי  כאשר 
התורה,  ובפנימיות  שבתורה  בנגלה  ידע 
עד  העולם,  בבורא  שכלית  הכרה  לו  ויש 
הוא  ויראה – הרי כאשר  שיגיע לאהבה 
מגיע לקיום מצות ה’, עליו לדעת, שראשית 
התחושה  היא  ושרשה     ועיקרה  העבודה 
שהוא הולך לקיים את ציווי ה’ – כנאמר 
בנוסח הברכה של כל המצוות "אשר קדשנו 
נצטווה  ש"אילו  ובאופן  וצונו"   ,  במצוותיו 

שם.  ובהנסמן  ה"ג  פ"ד  ביכורים  הל’  רמב"ם  )ראה  לגרים 
לאלקות  אברהם  קירוב  כי   – מ"ד(  פ"א  רע"ב  ביכורים 
שום  בלי  חדשה  כמציאות  הוא  בתושב"כ,  שמסופר  כפי 
הקדמה לפנ"ז, וכמו גר שבא להתגייר )ולהעיר מגבורות ה’ 

להמהר"ל פ"ה(.

  . ראה תניא רפמ"א.

בענין  ואילך(  ב  )נח,  בסופו  ראש  מעטרת  ולהעיר   .  
מעשה המצוות וכוונתן. ובכ"מ )ד"ה בששה"ק תער"ב ספ"ד. 
א-ב.  רכג,  ח"א  קונטרסים  סה"מ  פ"א.  תפר"ח  לבנו  וטהר 
לקו"ש ]המתורגם[ ח"ד ע’    ( – ע"ד הכוונה הכללית או 

הפרטית שבמצות.

לחטוב עצים"    הוא היה עושה זאת באותה 
מסירות נפש. עליו לחוש שהקשר שלו אל 
קיום  על  עתה  מתבסס  הקדוש-ברוך-הוא 

מצוה בפועל.

רק  הן  בעבודתו  האחרות  המעלות  כל 
קיום  באמצעות  ודוקא  הנברא 1 ,  בגבולות 
מצוות ה’, היהודי    "נכלל באור ה’ ורצונו 

ומיוחד בו ביחוד גמור"   .

התכלית – הארץ אשר אראך

ו. לפי זה מובן מדוע ענין זה )שהתקשרות 
האמיתית של היהודי עם הקדוש-ברוך-הוא 
נעשית מצד ציווי ה’ ובאמצעות קיום הציווי 
על ידי היהודי( נכלל בדברי הקדוש-ברוך-
ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  "לך  הוא 

אביך":

  . לקו"ת שלח מ, א. ובכ"מ.

1 . והיינו הכרת ה’ ואהוי"ר מצ"ע, בלי ענין המצוה שבהן. 
וכמו שהי’ אצל אברהם )לפני שנצטווה לך לך(. אבל מצד 
הציווי הרי אדרבה "אין ערך ודמיון כלל בין הארת והמשכת 
אור א"ס ב"ה שהוא פנימיות רצונו ית’ .. המאירה ומלובשת 
במצות מעשיות ממש .. לגבי ההארה והמשכת אור א"ס ב"ה 
המאירה ומלובשת בכוונת המצות מעשיות שהאדם מתכוין 
ורצונו  רצונו שהוא  קיום  ע"י  ית’  בו  לדבקה  כדי  בעשייתן 
אחד .. ולא שדביקות המחשבה ושכל האדם בו ית’ היא מצד 
עצמה למעלה מדביקות קיום המצות מעשיות בפועל ממש .. 
אלא מפני שזהו ג"כ רצונו ית’ לדבקה בשכל ומחשבה וכוונת 
המצות" )תניא פל"ח – נ, ב ואילך – ע"ש באורך. וראה 

שם פל"ה )מד, סע"א ואילך((.

  . לא רק "נשמתו שהיא נפשו האלקית עם שני לבושי’ 
הפנימיים לבדם שהם כח הדבור והמחשבה" שזה נעשה ע"י 
עסק התורה, וע"י קיום "מצות מעשיות הנעשים ע"י הגוף 
ממש )ש(אז כח הגוף ממש שבעשי’ זו נכלל באור ה’ כו’" 

)תניא שם, סע"ב ואילך(.

  . תניא שם )מה, א(.
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Ответом на такое мнение является ука-
зание нашей главы: "И сказал Г-сподь Ав-
раму: уходи…". Здесь ничего не сообща-
ется о достоинствах Авраѓама, а началом 
его приближения к Б-гу является лишь 
практическое исполнение повеления Б-га. 

Этот поступок Аврага́ма – не только 
первое выполнение заповеди, но и начало 
начал в служении Б-гу вообще. Ибо осно-
ва служения еврея – простая вера и под-
чинение, т. е. исполнение приказов Все-
вышнего на практике. 

5. Выполнение заповедей 
– связь со Всевышним

Сказанное выше верно, как в отношении 
еврейского народа в целом, так и относи-
тельно каждого еврея в деталях его слу-
жения Б-гу.   

Когда еврей соблюдает Тору и заповеди, 
обладает знанием открытой части Торы и 
скрытой ее части, его интеллект познает 
Творца мира настолько, что это приводит 
его к любви и трепету перед Ним. Но 
когда он приступает к исполнению запо-
ведей Б-га, ему следует знать, что началом 
служения, его основой и корнем является 
ощущение того, что он идет выполнять 
приказ Б-га. Об этом сказано в благосло-
вении, произносимом перед выполнением 
каждой заповеди: "…освятивший нас Сво-
ими заповедями и повелевший". И если 

бы Б-г повелел рубить дрова 24, то еврей 
делал бы это с полным самоотречени-
ем. Ощущение при исполнении заповеди 
должно быть таковым, что связь еврея с 
Б-гом основывается на практическом ис-
полнении заповеди.

Все остальные достоинства служения 
могут проявиться лишь в рамках ограни-
чений сотворенной реальности 25. И лишь 
посредством практического исполнения 
заповеди Б-га еврей "сливается со светом 
Б-га и Его волей и объединяется с ними 
совершенно" 26. 

6. Цель – земля, которую 
Я укажу тебе

В соответствии со всем вышесказанным, 
понятно, почему этот смысл (что истин-
ная связь еврея со Всевышним образуется 
повелением Всевышнего и исполнением 
этого повеления) включен в слова Все-
вышнего "уходи из земли твоей, от родни 
твоей и из дома отца твоего". Ведь это и 
есть внутренний смысл этих слов. В ряде 
хасидских источников 27 объясняется, что 
"уходи из земли твоей" означает "удались 
от твоих желаний" (слово арец – ‘земля’ 

24.  Ликутей Тора, Шлах, 40а.
25. То есть постижение сути заповеди, любовь и 

трепет, вложенные в нее, ограничены интеллекту-
альными и эмоциональными способностями чело-
века (прим. Ребе). 

26.  Тания, гл. 35.
27. Маамар Лех леха, 5705 (1944) г., и др.
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מארצך  לך  "לך  הציווי  משמעות  זוהי 
ומבית אביך". כמבואר במספר  וממולדתך 
לך   – מארצך"  לך  "לך  מקומות   : 
והתרחק מרצונותיך )"ארץ" מלשון רצון(, 
ומבית  )ומדות(,  ומהרגליך  וממולדתך – 
אביך – מן הכחות השכליים, המוחין )אב, 

חכמה(

כראוי,  המתנהג  יהודי  אצל  אמנם,   –
חדורים  הנפשיים  וכוחותיו  רצונותיו  כל 
אבינו  לאברהם  בדומה  ובאלקות,  בקדושה 
הדרך  זאת  למרות  אך  הליכתו,  לפני  אף 
דוקא  היא  הקדוש-ברוך-הוא  עם  להתאחד 
על ידי יציאה מן המציאות העצמית, אפילו 
שהיא מציאות של קדושה – ומהי המטרה 
אראך":  אשר  "הארץ  לך"? –  "לך  של 
ביצוע הרצון )ארץ( שמראה הקדוש-ברוך-

הוא.

של  שאלתו  את  לתרץ  ניתן  זה  לפי 
מדוע  א:  בסעיף  לעיל  שהובאה  הרמב"ן, 
ה’  ציווי  קיום  עבור  רק  כזה  שכר  מובטח 

– יציאה מארצו בלבד?

קיום  שבאמצעות  משום  היא,  התשובה 
של  העיקרית  התכלית  מושגת  זה  ציווי 
מצוות. עצם הקיום של ציווי ה’ הוא התכלית 

והוא מביא לידי שלמות השכר.

וכיוון שעיקר שלמותה של מצוה, מלשון 
משום  המצוה  קיום  היא  וחיבור  ,  צוותא 

  . ראה סד"ה לך תש"ה. ועוד. לקו"ש ח"כ ע’   . וש"נ. 
קה"ת( בשם  )הוצאת  ואילך  סע"ד  ד,  ג"כ מכש"ט  ולהעיר 

הרס"ג )וראה לקו"ש ]המתורגם[ ח"ב ע’    (.

לכן  רצון האדם –  ולא משום  ה’,  ציווי 
נותן הקדוש-ברוך-הוא גם טוב ושכר "שלא 

היה כמוהו בעולם" – מעל גדרי העולם.

גדלות האמיתית על-
ידי דביקות בבורא

ז. ויש לומר, שענין זה נרמז גם במהותו 
של השכר – הברכות.

שהכל  מודגש  שבברכות  בלבד  זו  לא 
ואברכך  גדול  לגוי  "ואעשך  ה’:  מאת  בא 
"והיית  נפעל  בלשון  לא  שמך",  ואגדלה 
לגוי גדול..."   , אלא אף תוכן הברכות הוא 

גדלות – "גוי גדול", "ואגדלה":

הקדוש- אצל  רק  היא  אמיתית  הגדלות 
ברוך-הוא   . אצל הנבראים כשלעצמם אין 
שבבריאה –  והגדלות  אמיתית   ,  גדלות 
באה  שמך",  ואגדלה  גדול  לגוי  "ואעשך 

על ידי דביקות בבורא.

הברכה,  של  האחרים  בביטויים  גם  כך 
הקדוש- עם  מתאחד  שאברהם  המבטאים 

  . וע"ד פרשתנו יז, ד: והיית לאב המון גוים.

  . כי "גדול" באמת מורה על בל"ג – ראה שער היחוד 
והאמונה פ"ד "הגדול .. לאין קץ ותכלית .. כי גדול ה’ כו’". 
ולהעיר מהחילוק דגדולה וחסד )לקו"ת עקב יז, סע"ד ואילך. 

ובארוכה – אוה"ת וירא צ, א ואילך. ועוד(.

  . וע"ד המבואר במ"א )ראה לקו"ש 
]המתורגם[ חי"ז ע’    . וש"נ( בהטעם ע"ז שמאדך – 
מאד שלך – מעורר "מאד" שלמעלה, בל"ג האמיתי )תו"א 
התפלה  מצות  שרש  להצ"צ  סהמ"צ  ע"ד.  ריש  לט,  מקץ 
אא"פ   – מוגבלים  בעצם  שהם  נבראים  כי  ועוד(  פט"ז. 
להיות בהם מצ"ע בל"ג, ו"בא" מה"מאד" שלמעלה – והרי 
אמיתית "גדול" מורה על בל"ג, כנ"ל הערה שלפנ"ז. ועד"ז 
נתבאר )לקו"ש שם. וש"נ( בנוגע לבחי’ "אמת" שבנבראים.
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– созвучно со словом рацон – ‘желание’), 
"от родни твоей" означает "от твоих при-
вычек, эмоций, порождаемых разумом, а 
"и из дома отца твоего" означает "от тво-
их интеллектуальных способностей, твое-
го разумения" ("отцом" в Каббале называ-
ется качество хохма 28). 

У еврея, соблюдающего Тору, все жела-
ния и душевные силы пропитаны свято-
стью и Б-жественностью, подобно тому, 
как это было у Авраѓама еще до того, как 
он отправился в путь. Однако соединиться 
со Всевышним в одно целое можно только 
выйдя из собственного восприятия бытия, 
даже если оно проникнуто святостью. Ка-
кова же цель такого ухода? "Земля, кото-
рую Я укажу тебе" – то есть исполнение 
воли 29, которую проявит Всевышний.   

В соответствии с этим можно ответить 
на вопрос Рамбана, приведенный в нача-
ле беседы: почему столь великая награда 
дается лишь за одно исполнение приказа 
Всевышнего ("уходи")? 

Ответ таков: потому что исполнением 
заповеди достигается цель заповеди (миц-
ва –‘заповедь’ от слова цавта – ‘соеди-
нение’) – исполнение приказа Б-га, а не 
желания человека. За это Б-г дает добро и 
награду, "которой прежде не было в мире" 
(слова Рамбана выше), т. е. превыше пра-
вил, по которым устроен мир.

28. Хохма (мудрость) – согласно Каббале, первая 
из десяти сфирот, выражающая начальную силу 
разума, зачинающую (словно отец) дальнейшее 
развитие мысли.

29.  Слово арец (‘земля’) созвучно слову рацон 
(‘воля’, ‘желание’).

7. Истинное величие 
посредством соединения 

с Творцом
Можно найти намек на все это в самой 

награде – благословениях, которыми Все-
вышний наделил Авраѓама. 

В благословениях подчеркивается, во-
первых, факт того, что все приходит от 
Б-га ("И Я сделаю тебя народом великим, 
и Я благословлю тебя, и Я возвеличу имя 
твое", а не просто "ты станешь великим 
народом…"), а во-вторых, само содер-
жание благословений выражает величие 
("сделаю тебя народом великим", "возве-
личу имя твое"). 

Истинным величием обладает лишь Все-
вышний. Творения сами по себе не обла-
дают величием. Величие приходит к тво-
рениям ("сделаю тебя народом великим", 
"возвеличу имя твое") лишь посредством 
соединения с Творцом. 

То же относится и к остальным выска-
зываниям, содержащимся в благословении. 
Все они выражают то, что Авраѓам соеди-
нился со Всевышним и поэтому сам стал 
источником благословений ("и ты будешь 
благословением"). Раши комментирует 
это так: "…благословения будут отданы в 
твою руку; до сих пор они были в Моей 
руке, а теперь ты будешь благословлять, 
кого захочешь". 

Более того, сказано: "И Я благословлю 
благословляющих тебя, а проклинающего 
тебя прокляну". То есть благословение, 
даваемое кем-то Авраѓаму, естественным 
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כפי  ברכה",  "והיה  כך  ומשום  ברוך-הוא, 
עד  בידך,  נתונות  "הברכות  רש"י  שמבאר 
עכשיו היו בידי, ומעכשיו אתה תברך את 
"ואברכה  מכך:  יותר  ואף  תחפוץ",  אשר 
לאברהם  שברכה  אאר",  ומקללך  מברכך 
וכך  ממילא את ברכת ה’ למברך,  גורמת 

להיפך.

לך  "לך  של  זה  באופן  עבודה  ידי  ועל 
כל  אצל  אביך"  ומבית  וממולדתך  מארצך 
אחד בעבודתו הרוחנית, יקויים "אל הארץ 
הקדוש-ברוך-  – כפשוטו  אראך"  אשר 
ישראל,  ארץ  אל  היהודים  את  מביא  הוא 
ואף  הארץ",  ו"שלמות  גדלות  תהיה  ושם 
כולל  גבולך"    –  את  אלקיך  ה’  "ירחיב 

ארץ "קיני קניזי וקדמוני"   

  . ראה יב, כ וספרי שם. שופטים יט, ח 
ופרש"י שם. רמב"ם הל’ רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ד.

בהערה  )הובא  שם  פרש"י  וראה  יט.  טו,  פרשתנו   .  
הבאה(.

ויש לומר שגם אותם נתן    הקדוש-ברוך-
כיוון  הבתרים,  בין  בברית  לאברהם  הוא 
שאותה ברית נכרתה על כל עשר ארצות,

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 
צדקנו, במהרה בימינו ממש.

 )משיחות ש"פ לך

 ואחרון של פסח תשמ"א

ש"פ נח תשמ"ג(

יח(  )שם,  בהברית  הלשון  פשטות  לפי  כ"ה  לכאו’   .  
גו’"(,  )וממשיך בפסוק שלאח"ז "את הקיני  נתתי"  "לזרעך 
שע"פ  ]אלא  מעשה  הקב"ה  של  מאמרו  כב:  פמ"ד,  ובב"ר 
בארוכה  )ראה  עשוי’"  היא  "כאילו  שם(  )פרש"י  פשש"מ 
וש"נ( – גם הז’  ואילך.  ]המתורגם[ חט"ו ע’      לקו"ש 

ארצות[.
יש  אומות  "עשר  ספמ"ד(  )מב"ר  יט  שם,  בפרש"י  ומ"ש 
.. קיני קניזי  כאן ולא נתן להם אלא שבעה גוים והשלשה 
וקדמוני עתידים להיות ירושה לעתיד" – י"ל דזהו בנוגע 
)וקדושתה(, לא רק שינוי  לנתינתן שתיעשנה ארץ ישראל 
א  נו,  ב"ב  רשב"ם  וראה  האיכות.  שינוי  גם  אלא  הבעלות 
ד"ה חייב. פרשת דרכים דרך הקודש דרוש ז’. צפע"נ עה"ת 
בתחלתו  דוד  שאילת  שו"ת  ד.  לד,  ברכה  מט.  לב,  האזינו 
אנציקלופדי’ תלמודית  ד"ה א"ה.  בעניני שביעית  חידושים 

ערך א"י ע’ רה. וש"נ. ואכ"מ.
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образом влечет за собой благословение 
Б-га в адрес благословляющего; и наобо-
рот. 

Духовная работа ("уходи из земли тво-
ей, от родни твоей и из дома отца твое-
го") каждого еврея будет иметь своей на-
градой "землю, которую Я укажу тебе": в 
простом смысле слова Всевышний при-
ведет евреев в Землю Израиля. Там будет 
величие и объединение земли. Более того, 
даже "расширит Г-сподь, Б-г твой, предел 
твой" 30: в землю Израиля будут включены 
земли кенеев, книзеев и кадмонеев 31.

30.  Дварим, 12:20
31.  Берейшит, 15:19. Всевышний обещал Аврага́му 

дать его потомкам землю десяти народов. После 
выхода евреев из Египта Он дал народу Израиля 
землю семи народов, населявших Кнаан. Земля 
еще трех народов будут отдана им после прихода 
Мошиаха.

Следует отметить, что и эти земли 
Всевышний дал Авраѓаму, когда заклю-
чал с ним "союз между рассеченными 
животными" 32, ибо союз тот был заключен 
на условии, что Авраѓам получит десять 
земель. Земли эти станут еврейскими по-
сле истинного Освобождения посредством 
нашего праведного Мошиаха – вскорости, 
буквально в наши дни.    

(Из бесед в субботу главы Лех леха и 
последнего дня праздника Песах 5741 (1981) 

года, и в субботу главы Ноах 5783 (1982) года)

32. "Союз между рассеченными животными" (Брит 
бейн ѓа-бетарим) – союз, заключенный Б-гом с 
Аврага́мом между рассеченными частями живот-
ных (см. Берейшит, 15:9-18). Заключая этот союз, 
Б-г пообещал отдать Землю Израиля потомству 
Аврага́ма после пребывания в рабстве на чужой 
земле.
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Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!
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