
קוק גניזהגליון זה ז –נא לשמור על קדושת הגליון   

ב"פה'תש חשוןב 'ט לך לךש"פ      בס"ד    

למעשהפרשה   
הלכה והנהגות •חסידות  •דברי תורה וחידושים   

  על פרשיות השבוע 

 ∞  

וגלה את כחות אלקיים שלך לעצמך –"לך לך"   

הארץ אשר אראך: -לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל-ה אל אברם לך-הו-ויאמר י  

לעצמך –לך לך   

" וגו' היו המילים הראשונים שה' אמר לאברהם ופתחו בשבילו אלו מילים אשר אמר הקב"ה לאברהם אבינו, "לך לך
לעצמך, לעצם פנימי  –שערים לאפשרויות וכישרונות אשר היו קודם מעל ומעבר הכוחות שלו. ה' אמר לו "לך לך 

 ואמתי שלך. תפתח את כל הכוחות וכישרונות שלך ותתקדם מעל ומעבר. 

 תמיד מעלים בקודש

את העבר ולסדר את חיינו מחדש. לימוד התורה וקיום המצוות מאפשרים לנו לשוב מהמבול ראינו שאפשר לתקן 
ליסוד שלנו ולפתח תכונות חדשות ולהגיע לשיאים בלי סוף אשר אנחנו לא תיארנו שהם קיימים. כי אדם לא יכול 

רק אדם  –להישאר במדרגה אחד. המלכים נקראים "עומדים" כי אין באפשרותם להתפתח. אבל אדם הוא "מהלך" 
 –יכול להתעלות בקדושה ולהתקדם בחיים. עם הוא לא "הולך" קדימה הוא יורד ממדרגתו. וזהו העניין של "לך לך" 

תמיד מעלים בקדושה. –ליהודי יש חיוב להתעלות ולהשתפר מעלה מעלה   

 להצליח בשלוש שלבים 

ליח. הפסוק הנ"ל, "לך לך מארצך בפסוק הנ"ל הקב"ה נותן לאברהם אבינו הוראה והדרכה באיזה אופן הוא יצ
וממולדתך ומבית אביך )אל הארץ אשר אראך(" לא בא להדגיש את כניסתו לארץ, אלא העיקר הוא שהוא יצא 

 –מהרצונות שלך, "וממולדתך"  –(. וחסידות מבארת: "מארצך" 1"ארצך", "מולדתך", ו"בית אביך" ) –ממציאותו 
מהחכמה )אב וחכמה( שלך )כי החכמה מונחלת מהאב(.  –מההרגלים )ומידות( שלך, "ומבית אביך"   

 עבד ה'

ומידות ומוחין, שלו אע"פ שאצל אברהם כל זה היה בקדושה ואלקות, "מארצך וממולדתך ומבית אביך", הרצונות 
 –מורה לו  היההקב"ה מכל מקום "אל הארץ אשר אראך": הוא היה צריך ללכת לארץ )עבודה(, לעשות מה ואיך ש

נהיה צוותא וחיבור של נברא עם בורא, אשר  הז י"כי ע ,שליח ה'עילוי שלא לפי ערך של אברהם, הוא נהיה  וזה פעל
 היה ההכנה לחיבור של עליונים ותחתונים שבמתן תורה. )שם(

 לשמוע לחכמה עליונה

אבינו. זאת וכיוון ש"מעשה אבות סימן לבנים" ההוראה וההדרכה הנ"ל הקב"ה נתן ג"כ לנו, היורשים של אברהם 
אומרת אם אנחנו רוצים להצליח בגשמיות וברוחניות ורוצים לחיות חיים משמעותיים, עלינו קודם כל לשלוט על 

הרצונות והגשמיות )ארציות(, דהיינו רק להתעסק אתם במה שצריך, והעיקר צריך להיות תורה, מצוות ומעשים 
ר "נולדתי כך" ולא לעשות דברים מכיוון שהטבע כך, טובים. אח"כ צריך לצאת ממולדתך, מהרגל ומידות ולא לומ

התורה  – תאלא לפי רצון ה'. ואז צריך לצאת מבית אביך, לעזוב את החכמה של עצמו ולשמוע לחכמה אובייקטיבי
  .' יתברךמאת ה של הקב"ה. וזוהי ההבטחה להצלחה וברכה לכל יהודי
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