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הלימוד לזכות
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השליח הרב נתן יצחק שיח' בן  בריינדל
אוירכמן 

ולהצלחת כל שלוחי הרבי ברחבי העולם!



ב"הב"ה

הקדמה



ב"ה

בפרשתנו מסופר על הברכות שברך יצחק את בנו יעקב.
לפני הברכות יצחק הרגיש קירבה לבנו וביקש ממנו שיגש אליו לנשק אותו.

כשיעקב ניגש ליצחק הוא מריח את בגדיו ואומר לבנו:

ֲרכֹו ְיהָוה ". )כז,כז( ֵריַח ָשֶׂדה ֲאֶשׁר בֵּ ִני כְּ ״ ְרֵאה ֵריַח בְּ
לאחר מכן הוא מברך אותו בברכה הראשונה: 

י ָהָאֶרץ ַמנֵּ ַׁמִים ּוִמְשׁ ל ַהשָּ ן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמטַּ " ְוִיתֶּ
ָגן ְוִתיֹרׁש " )כז,כח( ְוֹרב דָּ

הקדמה



ב"ה

פירוש

בספרי מפורש תיאור דבריו של יצחק:
"וכן אתה מוצא ביצחק שראה אותו )בית המקדש( בנוי 

וראה אותו חרב וראה אותו בנוי משוכלל לעתיד לבוא.
ראה ריח בני – הרי בנוי. )'ריח' – קרבנות, 'בני' – בנוי(

כריח שדה – הרי חרב )"ציון שדה תחרש"(
אשר ברכו ה' – הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. "

 

ספרי



ב"ה

פירוש

רש"י מביא את מדרש בראשית רבה לברכה הראשונה:
" ויתן לך. יתן ויחזור ויתן. "

רש"י



ב"הב"ה

איזה שאלות 
עולות לכם 
על פירוש 

הספרי ורש"י ?
?



ב"ה

שאלות ?

מה חסר בנתינה הראשונה שצריך להוסיף ולתת שוב ? 
והרי הקב"ה בלתי מוגבל ויכול לתת הכל בפעם אחת.

א'



ב"ה

מדוע יצחק מזכיר את שלושת בתי המקדש ועניין החורבן 
כהקדמה לברכות ?

שאלות ב'?



ב"הב"ה

נקודת
הביאור
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נקודת הביאור

א. עבודת הצדיקים – עבודת ה' בדרך ישרה
 ובאופן מסודר. העבודה היא בכוח ההשפעות 

שנתנו מלמעלה.
ב. עבודת בעלי התשובה – עבודה למעלה מסדר והדרגה, 

ללא כל הגבלה. עבודה בכוח עצמו. 
עיקר העבודה היא הפיכת הזדונות לזכויות, אתהפכא.



ב"ה

תשובות
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תשובות

מה חסר בנתינה הראשונה שצריך להוסיף ולתת שוב ? 

א'

הברכה ליעקב "יתן, ויחזור ויתן" כוללת את שני סוגי העבודה:
יתן – עבודת הצדיקים. נתינת ההשפעות מלמעלה.

יחזור ויתן – עבודת בעלי התשובה.
נתינת כוח להתגבר בכוח עצמו 

וכן השפעה מלמעלה להתעורר בתשובה.  



ב"ה

מה חסר בנתינה הראשונה שצריך להוסיף ולתת שוב ? 

בעבודת הצדיקים חסרה המעלה והיתרון של עבודת 
בעלי התשובה – עבודה בכוח עצמו ללא מדידה והגבלה. 

ולכן היה צורך להוסיף "יחזור ויתן" – כלומר נתינת 
המעלה והיתרון של עבודת בעלי התשובה ליעקב ובניו, 

נתינת כוח להתגבר ולהוסיף ללא הגבלה. 

א'תשובות
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מדוע יצחק מזכיר את שלושת בתי המקדש ועניין החורבן כהקדמה לברכות ?

בתי המקדש והחורבן כהקדמה לברכות יצחק 
מסמלות את שני סוגי העבודה:

בית המקדש הראשון – עבודת הצדיקים.
חורבן הבית, בית המקדש השני, ושכלולו לעתיד – 

עבודת התשובה לאחר הירידה והחורבן.

ב'תשובות
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מדוע יצחק מזכיר את שלושת בתי המקדש ועניין החורבן כהקדמה לברכות ?

ולכן מקדים יצחק את עניין חורבן בית המקדש לברכה כדי 
להדגיש שהקב"ה יתן השפעה ונתינת כח גם לעבודת 

הצדיקים וגם לעבודת הבעלי תשובה ליעקב ולבניו עד סוף 
כל הדורות עד הגאולה השלימה, בקרוב ממש.

ב'תשובות
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לקבלת השיעור בכל שבוע בחינם
ולהקדשת שיעור לזכות, להצלחה, לעילוי נשמת

שולחים הודעה בווטסאפ
058-7708988

שולחים מייל לכתובת
EDU@ABITA.CO.IL

או
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"כל העניינים המסופרים בתורה 
)מלשון הוראה(, מכילים בתוכם 

הוראות נצחיות לכל יהודי ויהודי
בכל זמן, ובכל מקום."

ב"ה

)שיחת ויגש, תשנ"ב(
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