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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 русским 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 
пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת לך־לך
בריתו של אברהם

כרך י'

ירושה

ציווי  דרך  על  מסופר  בפרשתנו    א. 
עצמו  את  לימול  אבינו  לאברהם  הקב"ה 
ובקיומו ציווי זה נעשה "ראש  ובני ביתו, 
הנכנסים  לכל  וראשון  ראש   -  

למולים"  
וכל  הקב"ה  שבין  בכריתות-הברית-קודש 

אחד ואחד מישראל. 

אנו  מילה  לברית  הברכה  שבנוסח  ועד 
אברהם  של  בבריתו  "להכניסו  אומרים: 
המילה  שברית  והיינו   – אבינו"   
המתקיימת עתה היא משתייכת ומתייחסת 
דלהיותו   – אבינו  אברהם  של  לזו 
")אברהם( אבינו" הרי הוא מוריש ומנחיל 
לכל אחד ואחד מבניו   היורשים את הכח 
ובגדרי  הקב"ה  .  עם  בברית  להיכנס 

הירושה הלא ידוע:

 . יז, ט ואילך.

 . פתיחתא דאסת"ר י.

 . שבת קלז, ב. טושו"ע רסה, א.

 . להעיר ממחז"ל "מעשה אבות סימן לבנים" )אוה"ת ר"פ 
לך. וראה רמב"ן בראשית יב, ו: "כל מעשה שאירע לאבות 
סימן לבנים" וראה שם יב, יו"ד. וראה ב"ר פ"מ, ו(. בארוכה 

בלקו"ש ח"ג ע’ 8 7 ואילך.

 . שהרי ענין זה ישנו בטבע כאו"א מבנ"י וכדמשמע גם 

במצבו  כלל  תלוי’  אינה  שהירושה  א( 
תינוק בן  והכנתו של הבן לרשת, כי גם 

יומו יורש הכל. 

רשות  שינוי  משום  בירושה  שאין  ב( 
במקומו  נכנס  שהיורש  אם  כי  המוריש  , 

של המוריש ממש 7. 

אחד  כל  של  בריתו  אשר  מובן  מזה 
מישראל היא "בריתו של אברהם אבינו", 
שהרי כחו והכשרתו להיכנס בברית זו באו 
לו בירושה מאברהם אבינו, ומכיון שהיורש 
– מבלי הבט על מצבו – נכנס במקומו 
של המוריש כנ"ל, אם כן הרי ברית שלו 

היא בריתו של אברהם אבינו.

מהא דהנודר ממולים אסור )גם( בערלי ישראל )נדרים לא, 
בגילוי בעולם כי "בנדרים הלך אחר  וזה מורה שזהו  ב(. 

לשון בנ"א( )נדרים ל, ב וש"נ(.

 . ב"ק קיא, ב. ב"ב מד, א וברשב"ם שם ד"ה הניחא.

7. שו"ת צ"פ דווינסק ח"א סי’ קיח. וראה צ"פ ח"א נ. י. 
סי’ קיח: דהוא עצם האב.

לך לך - שיחה ב
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ГЛАВА "ЛЕХ ЛЕХА"
Союз Авраѓама

Ликутей сихот, т. 10

1. Наследие
В нашей недельной главе говорит-

ся о приказе Всевышнего праотцу 
Авраѓаму сделать обрезание себе и 
всем своим домочадцам 1. Исполнив 
этот приказ, Авраѓам стал "первым 
среди обрезанных" 2 – главным и 
первым из тех, кто вступил в союз, 
заключенный Всевышним со всеми 
сынами Израиля.

В благословении, произносимом 
перед обрезанием, говорится: "[Бла-
гословен Ты Г-сподь..., который 
освятил нас своими заповедями и] 
заповедал ввести его в союз пра-
отца Авраѓама". Иначе говоря, об-
резание, совершаемое сейчас этому 
конкретному младенцу, является ча-
стью завета Авраѓама, передавшего 
ему и всем сынам Израиля по на-
следству способность вступить в 
союз со Всевышним 3.

1. Берейшит, 17:9 и далее.
2. Вступление к Мидрашу Эстер раба, 10.
3. Ибо это заложено в природу абсолютно каждо-

го еврея. Это следует также из закона, гласящего, 
что если человек зарекся пользоваться чем-либо, 
принадлежащим обрезанным, то ему запрещено 
все, принадлежащее евреям, включая евреев необ-
резанных (Талмуд, Недарим, 31б). 

Из этого видно, что "обрезанность" евреев зало-
жена в природу мира и проявлена явно, ибо зароки 

Чем характеризуется право насле-
дования?

1) Оно, безусловно, т.е. не зависит 
от положения и зрелости наслед-
ника. Даже новорожденный может 
унаследовать.

2) Передача по наследству не счи-
тается сменой собственности 4, так 
как наследник полностью заменяет 
собой наследодателя, войдя в статус 
последнего в полном смысле слова.

Отсюда понятно, почему обреза-
ние каждого еврея называется "со-
юзом праотца Авраѓама". Ведь сама 
способность еврея вступить в этот 
союз унаследована им от праот-
ца Авраѓама. А если, как сказано 
выше, наследник входит в права 
наследования и заменяет прежнего 
владельца независимо от своего со-
стояния, понятно, что каждый обре-
заемый входит в тот же самый союз 
между Авраѓамом и Всевышним.

2. Почему мы делаем 
обрезание

Однако важно понять вот что:

трактуются согласно "манере выражаться в данной 
местности" (Недарим, 32б) (прим. Ребе).

4. Талмуд, Бава кама, 111б.

ЛЕХ ЛЕХА - БЕСЕДА 2
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למה אנחנו עושים ברית מילה 

ב. אבל צריך להבין:

הרמב"ם 8 כתב בביאור מצוה זו: "אין אנו 
שאברהם אבינו עליו השלום  מלין מפני 
מל עצמו ואנשי ביתו אלא מפני שהקב"ה 
משה רבינו שנמול",  ידי  ציוה אותנו על 
מצות  קיום  על  שהכח  דאף  מובן,  הרי 
ניתן בירושה מאברהם אבינו, מכל  מילה 
מוטלת  שהיא  כפי  עצמה,  המצוה  מקום 
עלינו, אינה המשך בירושה מ"בריתו של 
אברהם אבינו", רק שמיוסדה ומתחילה   
כן  ואם   – משה  ידי  על  הקב"ה  בציווי 
למה נקראת מצוה זו "בריתו של אברהם 

אבינו"?

"כל  המדרש 1 :  מאמר  לפי  ובפרט 
היו  ריחות  האבות  לפניך  שעשו  המצות 
אבל אנו שמן תורק שמך", הרי שבקיום 
יתירה  ומעלה  עדיפות  יש  שלנו  המצות 
ידי אברהם אבינו, בדוגמת  על קיומן על 
איך  כן  ואם  ריחו,  על  השמן  גוף  מעלת 

8. פיה"מ חולין ספ"ז. 

 . ואפי’ את"ל שיש בזה גם המשך ציווי הקב"ה לאברהם 
– אין סברא להזכיר את הטפל ולהשמיט את העיקר! 

1 . שהש"ר פ"א, ג. 

יתכן אשר מצות מילה שאנו מקיימים הרי 
היא בריתו של אברהם אבינו?

גם צריך להבין: לשון הברכה "בבריתו 
של אברהם אבינו" מדגישה ענין אברהם 
להדגיש  יותר  עדיף  ולכאורה  אבינו. 
דהיינו:  הקב"ה,  עם  היא  שהברית 

ל"הכניסו בברית עם הקב"ה. 

מצווה ניכרת

ג. ויובן זה בהקדים דברי אדמו"ר הזקן 
זו  נפש  כניסת  "תחלת  אשר  בשלחנו    

הקדושה היא כו’ במצות מילה". 

לידת  קודם  גם  מובן:  אינו  ולכאורה 
התינוק, בהיותו עוד במעי אמו, "מלמדין 
אותו כל התורה כולה"   , הרי שגם טרם 
שהיא  הקדושה     נפש  בו  נמצאת  הוולדו 
היא הלומדת את "כל התורה כולה" – 
ואיך יתאים זה עם המובא לעיל שתחילת 
הברית  בעת  היא  הקדושה  נפש  כניסת 

מילה, שהוא יום השמיני ללידתו?

  . או"ח מהדו"ת סוס"ד.

  . נדה ל, ב.

  . ואדרבא – אז היא במצב נעלה יותר, שהרי עדיין אין 
נפה"ב המבלבלה – כמבואר בסנה’ )צא, ב(. 
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Рамбам пишет в объяснении к 
этой заповеди 5: "Мы делаем обреза-
ние не потому, что Авраѓам обрезал 
себя и своих домашних, а потому, 
что Всевышний приказал нам через 
учителя нашего Моше делать обре-
зание". 

Другими словами: хотя способ-
ность вступать в этот союз мы по-
лучили от праотца Авраѓама, сама 
заповедь, обязывающая нас делать 
обрезание, не является наследством, 
но заповедана нам Всевышним че-
рез Моше 6. Почему же она называ-
ется "вступлением в союз праотца 
Араѓама"?

Этот вопрос подкрепляется также 
словами Мидраша 7: "Все заповеди, 
исполненные пред Тобой праотца-
ми, были лишь приятным запахом, 
а мы – само благовонное масло, ис-
точаемое Именем Твоим". Другими 
словами, у заповедей, исполненных 
нами, есть преимущество перед за-
поведями, исполненными праотца-
ми, как у самого масла есть преиму-
щество перед запахом масла. А если 
так, то как может быть, что запо-
ведь обрезания, исполняемая нами, 
является союзом праотца Авраѓама?

Кроме того, необходимо понять, 
почему в формулировке благослове-

5. Комментарий к Мишне, Хулин, конец гл. 7.
6. Даже если допустить, что у нашего обрезания 

есть связь с повелением Всевышнего Авраѓаму, она 
второстепенна относительно заповеди Торы, дан-
ной через Моше. (прим. Ребе)

7. Шир ѓа-ширим раба,.

ния подчеркнут тот факт, что союз 
между евреями и Всевышним явля-
ется союзом именно Авраѓама. Раз-
ве не было бы правильнее назвать 
его "союзом со Всевышним", а не 
"союзом Авраѓама"!?

3. Заметная заповедь
Это станет понятным, если мы 

рассмотрим слова Алтер Ребе в его 
Шулхан арухе 8 о том, что вхожде-
ние в тело святой души начинается 
в момент обрезания.

На первый взгляд, это непонятно: 
ведь еще до рождения ребенка, ког-
да он находится в утробе матери, 
его обучают всей Торе 9, т.е. еще до 
рождения у него есть святая душа, 
которая изучает Тору. Как это соот-
носится со словами Алтер Ребе о 
том, что святая душа начинает вхо-
дить в ребенка вместе с обрезанием, 
т.е. на восьмой день после рожде-
ния?

Объяснение таково:
Вход души в тело – это внутрен-

нее единение души с телом, вплоть 
до превращения их в единую сущ-
ность, когда даже внешне видно, 
что в этом теле находится святая 
душа. Когда ребенок находится в 
утробе матери, в его теле уже есть 
святая душа, но она не объедини-
лась с телом, и даже животная душа 
в нем еще не чувствуется, ведь он 

8. Орах хаим, вторая редакция, конец гл. 4.
9. Талмуд, Нида, 30б.
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הקדושה"  נפש  "כניסת  בזה:  והביאור 
הנשמה  של  פנימי  חיבור   – פירושה 
והתעצמות  להתאחדות  ועד  הגוף,  עם 
ונראית  ניכרת  שאז  אחת,  למציאות 
כן  שאין  מה  בגוף,  הנשמה  של  פעולתה 
ישנה  שכבר  עם  אמו,  במעי  כשהעובר 
בו הנפש דקדושה, בכל זאת לא זו בלבד 
ונתאחדה  "נכנסה"  טרם  זו  שנשמתו 
בגופו כנ"ל, אלא שגם פעולתה של נפשו 
החיונית אינה ניכרת ונרגשת עדיין בגופו 
ממה  וניזון  ושותה  אוכל  הוא  שהרי   –

שאמו אוכלת וכו’   . 

באה  כבר  שהנפש  שנולד,  לאחרי  וגם 
אז לידי חיבור עם הגוף, הרי מה שניכר 
ונגלה בגופו הוא לא פעולתה וחיבורה של 
בבחינת  בו  עדיין  )שהיא  האלקית  הנפש 
העלם ומקיף(, כי אם של נפשו החיונית. 
כניסתה הפנימית של נפש הקדושה בגוף 
נפעלת  היא  הרי  הגלויה  והתחברותה 
וניכרת דווקא על ידי הברית מילה, מפני 
לברית  בבשרכם  "בריתי  אז  שנעשה 
עולם"    – שהברית עם הקב"ה טבועה 
וחתומה בבשר הגוף הגשמי, ועד "לברית 

)הנראית וניכרת גם לאומות ה(עולם". 

  . נדה שם.

  . פרשתנו יז, יג. 

בריתו של הגוף 

על  מילה  מצות  של  מעלתה  וזוהי  ד. 
שאר המצות:

האדם  את  לחבר  ענינים  המצות  כל 
המקיימן עם הקב"ה המצווה – מצוה ל’ 
ניכר  זה  חיבור  אין  אבל  וחיבור  צוותא    
משל  דרך  על  המצוה 7 .  המקיים  בגוף 
פעלה  שבודאי  אף  צדקה,  המחלקת  היד 
הגשמית  במציאותה  גם  שינוי  זו  מצוה 
הנראה  שינוי  זה  אין  אבל   – היד  של 
שאין  מה  היד.  של  הגשמי  בבשר  וניכר 
כן במצות מילה. ויתירה מזו – כל ענין 
עם  בריתו  ידי  על  שהשינוי  הוא  המצוה 
לעיני  הגוף –  בבשר  ניכר  יהא  הקב"ה 

בשר, וגם לאומות העולם, כנ"ל. 

כריתת-הברית  של  מעלתה  גדלה  ובזה 
)וכיוצא  דחורב  כריתת-הברית  על  דמילה 
בה(: הברית שכרת הקב"ה עם בני ישראל 
בסיני ובערבות מואב היה גם עם אלו שלא 
בנשמתם,  אם  כי  בגופם,  שם  נוכחים  היו 
גו’  וכמו שכתוב 8 : "כי את אשר ישנו פה 

ספ"א  ש"ת  אומר  רבי  ד"ה  ג.  מה,  בחוקותי  לקו"ת   .  
כה  ע’  ח"א  התמים  בתחלתו.  השי"ת  ביוהשמע"צ  ואילך. 

ואילך. ובכ"מ.

7 . להעיר מתניא קו"א רד"ה להבין מש"כ בפע"ח.

8 . דברים כט, יד.
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питается тем, что ест его мать 10. 
Но и после рождения ребенка, ког-

да душа соединилась с телом, внеш-
не заметно лишь присутствие в теле 
животной души, а святая душа в 
нем никак не проявлена. Вхождение 
в тело и объединение с ним святой 
души таким образом, чтобы это ста-
ло видно явно, совершается посред-
ством исполнения заповеди обреза-
ния, так как при этом заключается 
"Мой союз в плоти вашей навек" 11. 
Союз с Всевышним впечатан в фи-
зическое тело таким образом, что 
это видно даже нееврею.

В чем преимущество заповеди об-
резания перед другими заповедями?

Роль всех заповедей – объединить 
исполняющего их человека с Все-
вышним. Слово мицва (заповедь) на 
святом языке имеет тот же корень, 
что и цавта (объединение) 12.  Но 
объединение с Всевышним, про-
исходящее посредством исполне-
ния остальных заповедей, не видно 
на теле. Например, рука, дающая 
средства на благотворительность, 
внешне никак не меняется. При ис-
полнении же заповеди обрезания 
физическое изменение ясно видно. 
Более того, сама суть заповеди об-
резания – произвести изменение в 
физическом теле, демонстрирующее 

10. Талмуд, Нида, там же.
11. Берейшит, 17:13.
12. Ликутей Тора, 45в. В современном иврите упо-

требляется в форме цевет – группа людей, объеди-
ненных общим делом, рабочий коллектив.

принадлежность человека к союзу 
с Всевышним и видное всем, даже 
язычникам.

4. Союз тела
В этом преимущество союза обре-

зания перед союзом, заключенным 
Всевышним с евреями при дарова-
нии Торы. 

Союз на горе Синай был заключен 
со всеми евреями, даже с теми, кто 
физически не присутствовал при да-
ровании Торы, но был там только в 
качестве бесплотной души, как ска-
зано 13: "…те, кто здесь находится, и 
те, кто здесь не находится с нами се-
годня". В Пиркей де-рабби Элиэзер 14 
объясняется, что этот союз был за-
ключен в том числе и с прошлыми, 
и с будущими поколениями, т.е. с 
душами евреев, присутствовавшими 
у горы Синай в полном составе, в 
том числе с душами прозелитов, как 
говорится о всех евреях 15: "Он при-
нял клятву на горе Синай". 

Более того, те, кто присутствовал 
при даровании Торы душой и те-
лом, вступили в союз, выслушав то, 
что передал им Всевышний устами 
Моше. Хотя ухо – это физический 
орган, часть тела, но все же при 
заключении союза ухо было лишь 
посредником, при помощи которо-
го душа "услышала" (силой своего 

13. Дварим, 29:14.
14. Глава 41.
15. Талмуд, Швуот, 22б.
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ומבואר  היום",  עמנו  פה  איננו  אשר  ואת 
שכריתות-ברית  אלעזר     דרבי  בפרקי 
עם  וגם  שעברו  הדורות  עם  גם  היתה  זו 
שכריתות- היינו  לבוא,  העתידין  הדורות 
היו  שכולם  הנשמות  עם  היתה  הברית 
בנוגע  הידוע  וכלשון  מעמד,  באותו  שם 
לכל אחד ואחד מבני ישראל כולל הגרים: 

מושבע ועומד מהר סיני 1 .

יתירה מזו: אלו שהיו נוכחים שם בגופם, 
הרי גם הם באו ב"ברית" רק בזה ששמעו 
היות  דעם  משה;  מפי  הברית  דברי  את 
מאיבריו  אחד  באוזן,  נתפסת  שהשמיעה 
הגשמיים של האדם, מכל מקום אין האוזן 
"שומעת"  ידיו  שעל  אמצעי  בחינת  אלא 
שלה(,  הרוחני  השמיעה  )בכוח  הנשמה 
מזה,  ומובן  הנשמע.  הדבר  את  ומקבלת 
מואב  בערבות  אשר  שכריתות-הברית 
)והדומות לה( היתה בעיקר עם נשמותיהן 
כריתות-הברית  כן  שאין  מה  ישראל,  של 
"בריתי  להיות  ענינה  אשר  דמילה, 
בבשרכם לברית עולם", ש)גם( בשר הגוף 
דגופא"     סיומא  ל"יסוד  ועד  הגשמי – 

  . פמ"א. שמו"ר ספכ"ח. תנחומא נצבים ג. זח"א צא, א. 
זח"ב פג, ב. ת"ז תמ"ט )פו, א(.

1 . שבועות כב, ב. 

  . הקדמת תקו"ז )יז, א(.

הקב"ה,  עם  עולם  בברית  יתקשר   –
כנ"ל. שעל ידי זה נעשה "דירה לו יתברך 
למטה  שאין  בתחתון   – בתחתונים"    

ממנו   .

בהיות  מילה:  מצות  של  ענינה  כל  וזהו 
התינוק בן שמונת ימים, בעת שמושלל עדיין 
מכל ענין של דעת והבנה והשגה, מצד גילוי 
שייך  אינו  הרי  הרוחניים  וכחותיו  הנשמה 
ליכנס בברית עם הקב"ה, ובכל זאת הטילה 
התורה עליו    להיות נימול בגיל זה – לפי 
הגוף  שבשר  הוא  מילה  הברית  ענין  שכל 
הגשמי שלו יתקשר בברית עם הקב"ה כנ", 
וזה יתכן גם )ועוד יותר( בתינוק בן ח’ ימים. 

כל מהול הוא ראשון

ה. ועל פי זה יתבאר גם נוסח הברכה: 
"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו": 

מענדל  מנחם  מהרב  הארץ"     ב"פרי 
נסיון  של  ההפלאה  מבוארת  מהאראדאק 

  . תנחומא נשא פט"ז.

  . תניא פל"ו.

  . ראה בביאור לספהמ"צ לרס"ג להרי"פ פערלא מצוה 
דרמיא.  הוא  גופא  דקטן  עלי’  המצוה  חובת  עיקר  לא-לב: 
ואפי’ את"ל שעיקר החיוב הוא  וע"ש שהוכיח כן מהאו"ז. 

על האב, מ"מ הרי המצוה מתקיימת בהבן קטן.

  . פ’ וירא, ועיין אגה"ק סכ"א. וי"ל.
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духовного слуха) и получила слова 
Всевышнего. Стало быть, союз на 
горе Синай был заключен с душами 
сынов Израиля.

Союз же, заключаемый при по-
мощи обрезания, отпечатывается на 
теле еврея ("Мой союз в плоти ва-
шей навеки"). Таким образом, тело 
еврея, вплоть до органа, называемо-
го "завершением тела" 16, вступает в 
союз, реализуя желание Всевышне-
го "сделать Ему жилище в нижних 
мирах" 17, а именно – в самом ниж-
нем мире, ниже которого нет 18.

В этом суть заповеди обрезания: 
на восьмой день жизни ребенка, 
когда он еще ничего не понимает, 
когда святая душа никак не про-
является в нем, когда, казалось 
бы, он не может заключить союз с 
Всевышним, все-таки именно тогда 
Тора приказывает ему 19 быть об-

16. Так назван половой орган в предисловии к 
Тикуней Зоѓар (17а).

17. Мидраш Танхума, Насо, 16. Мидраш говорит: 
"Когда Всевышний творил мир, Он возжелал, что-
бы было у Него жилище в нижних мирах". Хасидизм 
объясняет, что, так же как для человека дом – ме-
сто, где он раскован и раскрыт, так и смысл созда-
ния "жилища для Всевышнего" – превращение на-
шего мира в место, где Б-г может раскрыться. Эта 
цель реализуется, когда мы используем материаль-
ность нашего мира для духовных целей.

18. Тания, гл. 36.
19. В комментарии р. Перла к Книге заповедей 

рабби Саадьи-гаона (заповеди 31–32) приводится 
мнение, что обязанность обрезания лежит на са-
мом младенце. Но даже если считать, что обязан-
ность лежит на отце, все равно физическое дей-
ствие заповеди происходит в теле младенца (прим. 
Ребе).

резанным! Ведь вся суть заповеди 
обрезания – это воссоединение фи-
зического тела еврея с Всевышним. 
А это возможно даже (и особенно!) 
для новорожденного.

5. Каждый обрезаемый  
– первый

Исходя из этого, становится по-
нятной формулировка благослове-
ния "...ввести его в союз праотца 
Авраѓама".

В книге При ѓа-арец 20 раби Ме-
нахема-Мендла из Городка объяс-
няется особая ценность испытания 
праотца Авраѓама, от которого по-
требовалось принести в жертву его 
сына Ицхака. В течение поколений 
многие евреи, в том числе очень 
простые, проходили испытание са-
мопожертвованием (в том числе та-
ким же, как в жертвоприношении 
Ицхака) даже без прямого и ясного 
указания от Всевышнего. Тем не ме-
нее ценность испытания Авраѓама 
неизмеримо выше ценности их са-
мопожертвования, ведь он был пер-
вым, кто прошел это испытание! В 
подобных вещах быть первым осо-
бенно трудно. Когда первопроходец 
"открыл канал", проложил дорогу, 
его последователям 21 сделать то же 

20. Гл. Ваейра.
21. Поэтому Магид из Межерича, когда к нему 

приходила какая-то мысль, произносил ее вслух, 
несмотря на то, что окружающим она была непо-
нятна, для того, чтобы она стала частью мира и дру-
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היות  דעם  אבינו,  באברהם  העקידה 
שהרבה מבני ישראל )גם אנשים פשוטים( 
המסירות  בנסיון  עמדו  הדורות  במשך 
"עקידה"(  של  לזו  בדומה  )ואפילו  נפש 
מפורש  ציווי  זה  על  ששמעו  מבלי  גם 
גדלה  מקום  ומכל   – בעצמו  מהקב"ה 
השלום  עליו  אבינו  אברהם  של  מעלתו 
והטעם   – העקידה  בנסיון  להפליא  עד 
הראשון  היה  אבינו  שאברהם  לפי  הוא, 
הרי  דא  כגון  ובכל  זה  בנסיון  שעמד 
להיות ה"ראשון" הוא דבר קשה ביותר   . 
את  "פתח  כבר  שה"ראשון"  לאחרי  אבל 
וסלל את הדרך – אז נעשה  הצינור" 7  
הם  כי  אחריו 8 ,  לבאים  יותר  בנקל  זה 

הולכים בדרכיו ואורחותיו   .

התלוי  בענין  הוא  זה  כל  אמנם 
ובעבודתו,  האדם  של  והרגשתו  בהבנתו 
על  שלו  בכחות  להתגבר  שיוכל  שבכדי 
והמניעות בענין זה – כשיודע  הקשיים 
ה"ראשון"  בזה  קדמהו  וכשמרגיש שכבר 
הצינור  את  ופתח  אביו(  כשהוא  )ובפרט 
זה  הרי  ישראל"  בני  כל  ועבור  "עבורו 
כשהנידון  אבל  הוא.  בעבודתו  לו  מסייע 
הוא בענין שאינו קשור בידיעתו ופעולתו, 
כי אם בפעולה הנעשית בגופו בלי הכשרה 

  . ראה מכילתא ורש"י יתרו יט, ה: כל התחלות קשות.

7 . וכידוע בענין פתח ר’ פלוני כו’. ראה דרך חיים ע’   .

הי’  השגה  איזה  לו  כשנפלה  "נוהג  הה"מ  הי’  ולכן   . 8
להמשיך  בכדי   . . השומעים  יבינו  שלא  אף  בפה  אומרה 
להשיגה"   . . יוכל אחר   . . ואזי  העולם  בזה   . . ההשגה 

)מאה שערים ע’ כח(. 

  . עפ"ז יש להוסיף ביאור באגה"ק סכ"ז בדיוקו "מדרכיו" 
"באורחותיו".

והכנה מצדו – ובפרט בתינוק שאין בו 
שום שליטה והשפעה של כחותיו הרוחניים 
– הרי לא יתן ולא יועיל לו מאומה מה 
הרי  כן  ואם  לפניו;  נעשה  כבר  שהדבר 
במובן זה אין הפרש בינו ולבין ה"ראשון" 
– בפעולה זו הרי הוא "ראשון", כי אין 

לו סיוע מהבא לפניו. 

)וגר(  בגדול  גם  הוא  שכן  ובאמת 
המקיים מצות מילה – אף שכבר יש לו 
דעת והרגש וכו’ – דלהיות שכל עיקרה 
הבשר  את  להכניס  הוא  מילה  מצות  של 
גשמית(  פעולה  ידי  )על  ממש  הגשמי 
לעיל  שנתבאר  וכפי  הקב"ה,  עם  בברית 
הברית  שבפעולת  מובן  הרי  בארוכה, 
עצמה אינו פועל אותו העזר והסיוע הבא 
ועל  בהם  ופועל  הרוחניים  הכחות  דרך 
מהראשון  הבא  הכוח  שנתינת  )היינו  ידי 
כירושה(  סגולה  בתור  הבאה  זו  )ואפילו 
הרוחנית  וההכשרה  בההכנה  רק  שייכת 
בהפעלת  לא  אבל  המילה,  בברית  ליכנס 
והטבעת הברית בגשם הגוף(. ולפי זה הרי 
כל אחד ואחד המקיים מצות ברית מילה, 
גדול הריהו בבחינת ראשון  ובין  בין קטן 

במובן זה. 

"להכניסו  אומרים  שאנו  מה  יובן  ובזה 
ענינו  כי  אבינו":  אברהם  של  בבריתו 
בזה  הוא  אבינו  אברהם  של  ומעלתו 
אחד  שכל  ומכיון  כנ"ל,  הראשון,  שהיה 
גם  הריהו  זו  מצוה  המקיים  ישראל  מבני 



ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ЛЕХ ЛЕХА - БЕСЕДА 2

●

5

самое уже легче, ибо они идут за 
ним. 

Вышесказанное может быть от-
несено к делам, зависящим от по-
нимания и чувств человека в его 
служении Б-гу. Чтобы своими сила-
ми преодолеть препятствия на пути 
этого служения, человек должен 
знать и чувствовать, что до него 
уже был "первый" (особенно, если 
этот первый – его отец), который 
"открыл канал" для него и для всех 
сынов Израиля. Это знание помога-
ет ему в его собственной работе.

Но что если человек не понима-
ет происходящего и не принимает 
в нем активного участия, при этом 
над его телом производится некое 
действие без всякой подготовки с 
его стороны?  У восьмидневно-
го младенца нет никакого влияния 
даже на собственный духовный мир. 
Чем ему может помочь знание, что 
кто-то уже совершал подобное дей-
ствие до него!? В этом смысле нет 
никакой разницы между ним и тем, 
кто сделал обрезание первым. Он и 
сам такой же "первый", ибо не по-
лучает никакой моральной помощи 
от своих предшественников. 

На самом деле то же самое от-
носится и к взрослому – например, 
геру (принявшему иудаизм) – ис-
полняющему заповедь обрезания. У 
него есть и понимание, и чувства, 

гим людям было бы легче ее понять (Меа шеарим, 
стр. 28) (прим. Ребе).

но поскольку суть этой заповеди – 
ввести его физическое тело в союз 
с Всевышним при помощи физи-
ческого действия (как объяснено 
выше), духовная помощь "первого", 
естественно, не отражается в самом 
физическом действии 22. Помощь 
"первого" (даже если это чудесное 
средство, дарующее силу, или на-
следство) работает только в духов-
ной подготовке перед заключением 
союза с Всевышним, но не в за-
печатлении знака союза на теле. В 
этом смысле любой вступающий в 
союз с Всевышним, будь он боль-
шой или маленький, – "первый". 

Теперь становится понятно, поче-
му союз с Всевышним мы называем 
"союзом праотца Авраѓама": особое 
достоинство Авраѓама в том, что он 
был первым, и каждый сын Израи-
ля, вступающий в этот союз, такой 
же первый, как Авраѓам.

6. Заповедь с болью
Это делает понятным еще один 

аспект обрезания: почему это союз 
должен быть связан с физической 
болью? Ведь главное в служении 
Всевышнему – это служить Ему с 

22. Здесь уместно вспомнить историю о третьем 
Ребе Хабада, Цемах-Цедеке. Когда одному из его 
внуков потребовалось сделать обрезание, стоял 
выбор между двумя моге́лями. Один из них был зна-
током Каббалы, но при этом был стар, другой был 
молодой и проворный, но не отличался великими 
духовными познаниями. Ребе Цемах-Цедек выбрал 
молодого, аргументируя это просто: в обрезании 
главное – обрезать.
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נכנס  הוא  כן  אם  "ראשון",  בבחינת  כן 
"בבריתו של אברהם אבינו" ממש 1 .

מצווה כואבת

הדורש  נוסף  ענין  יתבאר  הנ"ל  לפי  ו. 
מילה  הברית  ענין  קשור  מדוע  ביאור: 
ובפרט  דינוקא"   ?  "צערא  הגורם  בדבר 
– שהשמחה הוא עיקר בעבודת ה’ – 
וכמו שכתוב    "עבדו את ה’ בשמחה"   , 
לעשות  מהקב"ה  נצטווינו  למה  כן  ואם 
מצוה גדולה וחמורה זו    דוקא באופן של 

צער – היפך ענין השמחה?

גורמת  המילה  שפעולת  שזה  ואף 
בכל  טבע הגוף  צער הוא לפי שכן הוא 
פעולות כיוצא בזה – אמנם מכיון שכל 
כפי  ומכוונים  מדוייקים  הם  העולם  עניני 
)כיון  בשרשם  למעלה  הם  אלו  שענינים 
בענין  שכן  ומכל  מהם"   (  "שנשתלשלו 

1 . ע"פ מ"ש בפנים יומתק המשך לשון הרמב"ם בפיה"מ 
שם: "שנמול כמו שמל אברהם אבינו ע"ה" – )דלכאורה, 
מפני  רק  מלין  אנו  והרי  כא"א  שנמול  להדגיש  מקום  מה 
הציווי למשה רבינו כתחלת ל’ הרמב"ם שם( – כי הברי"מ 
וראה  ע"ה".  א"א  "כמו שמל  בבחי’ ראשון  ג"כ  היא  שלנו 

לקו"ש ח"ה ע’  8 הערה   . 

ג.  )אבודרהם ברכות שער  ועד שי"א  א.  ח,    . כתובות 
א  מו,  סוכה  תוס’  ועי’  י"מ.  בשם  ה"ג,  פ"ג  מילה  הגהמ"י 
ד"ה העושה( שמטעם זה אין מברכין שהחיינו במצות מילה. 

  . תהלים קב, ב וראה רמב"ם סוף הלכות לולב.

עליהם  "קבלו  מילה  מצות  אדרבא   – ובכללות   .  
בשמחה" ובשמחה גשמיית – "שעושין משתה" )שבת קל, 

א. ובפרש"י(.

  . ראה רמב"ם סוף הל’ מילה.

  . ראה תניא רפ"ג. וראה בהנסמן לעיל ע’ 8 הערה   . 

הצער  שענין  מובן  הרי   – מצוה  של 
ובתכלית  בכוונה  הוא  המילה  בברית 

מיוחדת. 

שמצות  אחרונים     סברת  לפי  ובפרט 
צער.  ידי  על  דוקא  להיות  צריכה  מילה 
כולו 7   הנימול,  את  להרדים  אין  )ושלכן 
או חלקו, שלא ירגיש את הכאב( – הרי 
במצות  עיקרי  ענין  הוא  שהצער  בודאי 

מילה. 

והביאור בזה:

להמשיך  הוא  מילה  מצות  של  ענינה 
שבזה  שבגוף,  הגשמי  בבשר  גם  אלקות 
בתחתונים",  "דירה  יתברך  לו  נעשה 
שהוא  וכמו  ביותר,  בתחתון  שגם  א.  ז. 
בתחתוניותו – עושים דירה לו יתברך, 
ולכן צריך להיות דוקא בבשר כמו שהוא 
 – תכונותיו  בכל  מוגדר  הוא;  בטבעו 
צער  מרגיש  שהוא  כזה  בבשר  גם  אשר 
בדבר )מצוה( שצריך להיות בו ההיפך מזה 
פועלים  נמוכה  כה  בדרגא  גם  )השמחה(, 

שתתקשר בברית עולם עם הקב"ה 8 .

  . שו"ת אמרי יושר ח"ב סק"מ. וראה שו"ת מערכי לב 
חיו"ד סי’ נג שחולק. 

ס"ד,  רסא  סי’  ברית  נחלת  הברית,  כורת  ספר  ראה   . 7
שאז יש שאלה נוספת מטעם דמצות צריכות כוונה ודעת. 

אלא שבנוגע לגר כתב בשו"ת דבר אברהם )ח"ב סי’ כה( 
שהמילה אינה מצוה כלל, כ"א הכשר. ובשו"ת לב ארי’ סי"א 
)להרא"ל גרוסנס שי’ – לונדון תשי"ח( ר"ל שעפ"ז מותר 

להרדימו לכל הדיעות.

הרגיש  ט(:  )פמ"ז,  מב"ר  לאברהם(  )בנוגע  להעיר   . 8
בפנים,  מ"ש  וע"פ  שכרו.  הקב"ה  לו  שיכפול  כדי  ונצטער 
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радостью, как сказано 23: "Служите 
Всевышнему с радостью". Почему 
же тогда такая великая заповедь 
должна исполняться через боль – 
противоположность радости!?

Обрезание причиняет боль, и это 
естественная реакция тела на любое 
подобное действие. Но поскольку 
все явления нашего мира точно от-
ражают суть своего духовного кор-
ня в высших мирах (из которого 
они происходят), понятно, что боль 
при исполнении заповеди тоже име-
ет определенную цель.

Более того, согласно мнению не-
которых законодателей 24, при об-
резании чувство боли обязательно, 
и поэтому запрещено обезболивать 
обрезаемого, как полностью, так и 
посредством местного наркоза. Со-
гласно этому мнению, боль – обя-
зательный компонент этой заповеди. 

Вот объяснение этому:
Сущность заповеди обрезания – 

проникновение Б-жественности в 
физическую плоть и тем самым 
создание "жилища Всевышнему в 
нижнем мире". Это означает, что 
мы делаем "жилище Всевышнему" 
в самом низком, что есть в нижнем 
мире – в человеческой плоти как 
она есть, способной чувствовать 
боль. Мы должны обеспечить, что-

23. Теѓилим, 102:2.
24. Респонсы Имрей йошер, ч. 2, п. 40.

бы даже такая низкая ступень мира, 
где существует противоположность 
радости – боль, была связана с Все-
вышним. 

7. Практический вывод
Из этого следует практическое 

указание:
Алтер Ребе пишет в своем Шулхан 

арухе 25: "Человек не хозяин своего 
тела, и не имеет права намеренно 
причинять ему какую-либо боль". 
Из этого понятно, что нельзя стре-
миться к страданиям. Но когда речь 
идет о духовной миссии – создании 
"жилища для Всевышнего в нижнем 
мире", все наоборот: нельзя укло-
няться от воплощения этой высшей 
цели только потому, что это связано 
с чем-то болезненным. Не нам вме-
шиваться в замыслы Всевышнего, 
ведь возможно, именно таким обра-
зом человек исполняет свою роль и 
предназначение в мире.

Отсюда ясно, что тот, на кого воз-
ложена такая миссия, не может ре-
шать сам, принять ее или нет. Ведь 
"человек близок сам себе" 26, он не 
объективен по отношению к себе и 
потому может склониться к реше-
нию в пользу собственного комфор-
та, отказавшись от предназначенной 
ему роли. Он, конечно, вправе об-

25. Законы физических и моральных ущербов, гл. 
4.

26. Талмуд, Санѓедрин, 9б.
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ההוראה למעשה

ז. וההוראה מזה:

"אין  בשולחנו   :  כותב  הזקן  אדמו"ר 
לצערו  כו’  כלל  גופו  על  רשות  לאדם 
שאין  בפשטות  מזה  ומובן  צער",  בשום 
האדם רשאי לחפש אחרי התעסקות בענין 
אשר יגרום לו צער. ובכל זאת כשהנידון 
הוא בענין של שליחות לעשות לו יתברך 
אינו  אדרבה,  הרי  אז,  בתחתונים,  דירה 
רשאי להימנע מזה מחמת הצער הקשור 
למה  דרחמנא  כבשי  ו"בהדי   – בזה 
הוא ממלא  זה  באופן  דוקא  ואולי  לך" 1 , 

את תפקידו ושליחותו. 

תפקיד  עליו  שהוטל  דמי  מובן  ומזה 
של "שליחות" כזו, אינו יכול להעמיד על 
שיקול דעתו האם לקבל את השליחות או 

המ"ד  על  בחריפות  כ"כ  מקשה  שם  שבמדרש  מה  יומתק 
במצות  עיקרי  ענין  הוא  הצער  כנ"ל  כי   – נצטער  שלא 
מילה, וא"כ מובן שבא"א שהי’ "ראש למולים" בודאי לא הי’ 
חסר אצלו ענין עיקרי זה. וראה לקו"ש ח"ה ע’ 81 ואילך 

ובהערה 1  שם.

  . הל’ נזקי גוף ונפש ס"ד.

1 . ברכות י, א. 

ואפשר  עצמו     אצל  קרוב  אדם  כי  לא, 
להשתמט  ובלבד  שכלו  ויסלף  שיטה 
אפשר  כי  ואם  הצער,  מפני  מהשליחות 
לומר שעליו להודיע למשלח אשר לדעתו 
בזה,  וכיוצא  צער  לו  יהיה  השליח(  )של 
של  להיות  צריך  עצמה  ההחלטה  אבל 
חס  פניות  לו  אין  בודאי  )אשר  המשלח 

וחלילה(. 

בכל  לתפקידו  כשיתמסר  ואדרבא, 
המשלח,  של  כחו  על  נוסף  הוא,  כחותיו 
בודאי יצליח וימלא את השליחות המוטלת 
כי  ויסורים   ,  ובלי צער  עליו כדבעי – 
לו  ויעשה   – לבב  וטוב  בשמחה  אם 

יתברך דירה בתחתונים. 

 )משיחת שבת פרשת פנחס,

 י"ט* תמוז, תשל"ב(

  . סנה’ ט, ב. וש"נ.

  . עיין אגה"ק סכ"ב. 
*( ביום זה )י"ט תמוז, תר"מ( הוכנס כ"ק אדמו"ר )הריי"ץ( 

בבריתו של א"א.
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ратиться к тому, кто возложил на 
него эту миссию 27, и высказать свои 
опасения, но решение должен при-
нимать посылающий (ведь он объ-
ективен в оценке духовного предна-
значения человека).

Более того, если человек предан 
своему предназначению всеми си-
лами души (дополнительно к силам, 

27. Вероятно, здесь подразумевается ситуация, 
когда еврейский лидер, Ребе, возлагает на еврея 
определенные задачи. Так, сам Любавичский Ребе 
отправлял сотни и тысячи посланников по всему 
миру, и многим из них приходилось нелегко, они 
зачастую не имели материальных условий, необхо-
димых кошерных продуктов, подходящих учебных 
заведений для детей и т.п.

которые он получил, когда был от-
правлен), он обязательно сумеет его 
выполнить без боли и страданий 28, 
но в радости и веселье, и создаст 
Всевышнему "жилище в нижних 
мирах".

(Из беседы в субботу главы  
Пинхас, 19 тамуза* 5732 (1972) г.)

28. См. Тания, Святое послание, гл. 22.

* В этот день (19 тамуза 5640 (1880) г.) Шестой 
Любавичский Ребе, рабби Йосеф Ицхак Шнеерсон, 
вступил в союз Аврага́ма. 
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ביתם בני  ולזכות 



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא אידלה

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא
אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא
שלום דובער בן רבקה פייגא
שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד
�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה
פייגא אידלה בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי
חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 
ליפסקר

�
להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


