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צאויפרשת
 משל ונמשל

על� וישלח�וכ� בפרשה שנקרא במנחת שבת�נויבפרשת�� סימ� לבני��מעשה אבות�כידוע מסופר באריכות
ופגיש� יעקב בחר� ובדר לש�  דווקא ולא באר� ישראלבעול�עבודת האבות  זה� ועודעשיות יעקב דבר

� תכלית עבודתו של היהודי היא דווקא לעבוד בעול��רותהוראה לדו# מלשו� הוראה�תורה"מורה לנו 
שכ� הוא מסתיר על האלוקות המחיה ומקיימת� מלשו� העל��עול�"במקו� של גשמיות והסתרת אלוקות

� אותו# 
נשמה�נשמתו של כל יהודי� מסמל בכללות את ירידת הנשמה לגו$� ויצא יעקב מבאר שבע ויל חרנה�

ורדת מהעולמות הנעלי� ביותר עד לעול� הזה הגשמי והחומרי בו האלוקותי–� שנתת בי טהורה היא
� ואפילו קדושתה ומקורה הרוחני של הנשמה מוסתר� מוסתרתכ שבכוח� של כוחות הטומאה� עד כדי

�כפי שפחד יעקב אבינו בדרכו לחר�"שבעול� להזיק לנשמה #
להוחומרי' נמו'אבל הכוונה בירידה זו היא שדווקא במקו� את–' זה נעשה דירה  כפי שיעקב אבינו בנה

הכי� הופבאמצעות� אנו� קיו� התורה והמצוותעל ידי� זאת� ביתו דווקא בחר� � גשמיות לכלי לאלוקות את
לה� ע� הרוחניות� אלא עד שהגו$ הגשמי עצמו מתאחד ע� הנשמה'� כלי'ולא סת� �ומשתווה

�מה קורה כששוכבי��� 
נראה שג� ההמש כולו משל למצב הנשמה� המאורעות שעוברי� על יעקב בדרכוא� נמשי לעקוב אחר

�בגו$���ויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיו וישכב במקו� ההוא� ויל� ש� כי בא השמש� ��
# שמעלי� על האלוקות� כאמור� עול�"כאשר נשמתו של היהודי יורדת להתלבש בגו$ הגשמי בעול� הזה

�והתוצאה היא� רת אלוקותהסת�� כי בא השמש�מיד רא–� וישכב� שו ורגליו של האד� ה� באותו בשכיבה
ל�לא מרגישי� את מעלת הראשו�גובה גלות בו הכוחות האמיתיי� שלנו נמצאי�החוש של הדבר דומה

�בהעל�
�לכ� כ� מפני חיות רעות' חומת מג�'כמו יעקב שהכי� מהאבני�–� ויקח מאבני המקו� ויש� מראשותיו�
האנחנו צריכי� להג� על עצמנו ג� � דווקא על ידי הירידהזאת אבל� רוחניי�המזיקי� מפני כל

החלק�"עד שמגיעי� למצב בו אפילו הגו$ והרגליי�� הופכי� את הגשמיות לכלי לרוחניותשבאמצעותה
 ואפילו� ג� ה� מגלי� אלוקות בעול�– מהבחינה החיוביתלראש' בשווה'ה�# הגשמי והחומרי ביותר

�בדרגה גבוהה יותר

)חיות רעות) זהירות
איזו הגנה מחיות רעות השיג יעקב על ידי הקפת ראשו� לא מוב� הדבר� א� נחזור למה שקרה ע� יעקב

רש( ומה ע� הגו$(בלבד באבני�  עדיי� הדבר לא מספק–י שהקי$ באבני� סביב כל גופו�וג� על פי הסבר
�מדגישה רק את הגנת ראשובפרט שהתורה) הגנה מחיות רעות

 סת�ולא� התורה פה מספרת לנו על העבודה הרוחנית שנקט יעקב� אול� החסידות מסבירה לנו את העניי�
לגשמיות)#'אב�'כמו"על מנת להחדיר את אור הנשמה בתוק$ גדול' עבד'אבינו יעקב� על הפעולה הגשמית

אי�� כאשר צל� אלוקי� ניכר באד�� במצב כזה� הגו$ ולהביא את הגשמיות למצב שלא יעלי� על אלוקות
)לחיות הרעות כל שליטה עליו

וש� מתגלה בעיקר הנשמה� הראש הוא המשכ� לנפש האלוקית–לכ� מודגשת בעיקר הגנת הראש
האבני� התחילו� כמסופר במדרש� אול�� ולהג� עליו במיוחד� על כ� צרי להעצי� את יכולתוו� והרוחניות

ינ�לריב  �כמו הראש#'אב�'"ג� הגו$ רצה להגיע לדרגת גילוי אלוקות בתוק$ �) יח צדיק את ראשועלי �מיד
� איחוד רוחניות וגשמיות–ולמעשה� גילוי אלוקות בשווה ג� בחלק הגשמי ביותר��ה אב� אחת�עשא� הקב

אלוקות'ה בגשמיות מתגל� ואדרבה� שלגביה גשמיות ורוחניות שווי�� בזאת מתגלה דרגה כזו באלוקות
� הדרגה הגבוהה ביותר באלוקות–' בעצ�

נ� והשוואת הראש והגו$' שכיבה'ת דווקא על ידי הירידה של עשודבר זה יכול להי כת�וזה ג� ליעקב אחר
ה�#ולכל יהודי" ודווקא� בפניה� ניצב בחר� בבית דודו לב�הרוחניות' חיות רעות'את הכוח להתמודד ע� כל
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דבר עליו אומרי�� להקי� את בית ישראל על ידי לידת השבטי�� תר מבחינה רוחניתבמקו� השפל ביו� ש�
�ל�חז  ודווקא� מצב של שכיבה כשהגו$ והראש בשווה מבטאוג�� ג� מלשו� למטה–מיטה� שלמהטתוימ�

� הכל אלוקות בשווה–� שלמה# מיטתו"� מגלי� את במצב זה

)(מה זה אומר לנו– ושוב
בו–עוסקת בעבודת יעקב ע� עצמו� ויצא�בעוד פרשת ווכ�" להגביר ולחבר ולאחד סביבתובבמשפחתו

ע�את החלק# המיידית אנו רואי� כיצד יעקב ממשי� וישלח�הרי בפרשת� הגשמי ביותר החלקהרוחני
� עד שהדבר יביא להתגלות משיח– לאלוקות העול�לפעול כדי לחבר את 

ל ועל ידי חיבור� עשה כבר את עבודתו הרוחניתעשיובחשבו שג��יואחעשיויעקב אבינו שולח מלאכי�
� אלא� והבאת משיח� נית� יהיה להגיע לגילוי אלוקות מושל�� ופעולת� בעול�� הכוחות של שניה� יחד

של� והחיבור לא יצא אל הפועל� היה עסוק בדברי� אחרי� לגמריעשיו� שכידוע לנו  יבוא רק עשיותיקונו
�ית והשלמהבגאולה האמית

סביבתנו והעול� כולו כלי לגילוי�ת את גופנועשול� של כל אחד ואחת מאיתנוג� התפקיד� כאמור� זהו
הלא אב��עליה אומר הנביא� כפי שיהיה בגאולה"אלוקות' יצעק'עד שאפילו הדומ�� אלוקות בדרגה כזו

כבגאולה נראה עד כמה דווקא��#מקיר תזעק  הוא בדרגה אלוקותגילוי' גשמי'ו'תנחו'במה שנחשב עד היו�
זו�תפקידנוזהו� יותר גבוהה עוד � לגלות על ידי עבודתנו בעול� מציאות

�משהו הואזהההחודש השלישי�� 
ועל ידי� החסידות מהווה את החלק הנסתר שבתורהשכ� תורת� ידות עוזר לנו מאוד בכגילוי תורת החס

ה� גילויו האנו כבר פועלי� חיבור של מה שנות� את הכוח� ע� הכוחות הנסתרי� שבנו� באלוקות' נסתר'חלק
חבפועלת זאת ובמיוחד� להפו את גשמיות העול� לכלי לאלוקות בה מובא באופ� מוב��ד�תורת חסידות

�ענייני אלוקות# ות העול�ואפילו בשכל של הנפש הבהמית ואומ"ומתלבש בשכל 
ב� לאחר שחרורו של האדמו–כסלו עיקר גילוי תורת החסידות הוא בחודש ט�בירוסיהר הזק� ממאסרו

בחודש זה ישנ� חגי�� גילוי והפצת מעיינות החסידות בכל מקו�של תנופה גדולה מאוד התחילה� כסלו
ר� יו� הולדתו ופטירתו של האדמו–כסלו'ט� חסידיי� נוספי� הקשורי� ע� הפצת תורת החסידות

חב� האמצעי  ראש השנה–ט כסלו�י� חג הגאולה שלו� יו� שחרורו ממאסר–כסלו'י�ד�הנשיא השני של
� ואפילו� לחסידות��זהופרסו�� שעיקר הנס שלו קשור בשמ�� ג� חג חנוכה) חנוכה שיי לגילוי והפצת� נס

�ידותהכינוי המקובל לתורת החס"' שמ� שבתורה'ה#
זהלא לחינ� קרה ל' כסלו'הש�� דווקא בחודש כסלו כל שדרגות האלוקות� כלומר�לו�כס� מילי�*מתחלק

'יגיעו לגילוי� מכוסות'�כס'שהיו עד כה בבחינת  �לשו� שמשתמשי� בה לציי���אלה�הבגימטריי שהוא–'לו
�דבר גלוי דווקא

–ובמקביל�#סיוו�� אייר� ניס�" השלישי מחודשי הקי� החודש� בחודש סיוו� מת� תורה היה�יתרה מזאת
+שכ� המספר #� כסלו� חשוו�� תשרי"השלישי מחודשי החור$� תורת החסידות התגלתה בעיקר בחודש כסלו

�וכדברי המדרש"בכלל מבטא את התורה ��#על ידי השלישי� בחודש משולש� לע� משולש� תורה משולשת��� 
טלבו� בעוד הקי�� יתרה מכ הרי הגש� בחדשי� מבטא את השפע מלמעלה בלי קשר לעבודת האד�� יורד

שה� החור$ מגיע דווקא על ידי עבודת האד� למטה לא' כמסופר בפרשת בראשית לא הוריד גש� כל עוד
כאת היה  "ואד יעלה��הגש� ג� עולה כאדי� מ� האר�� האד� שיבקש על ואז יורד�#מלמטה למעלה�

את–� האר�פני�ומשקה את  ב� טבע המשקה הוא� וכידוע�'פנימיות הארציות' ג� � משהושכאשר הוא נוגע
בהרי הדבר פו� משקהאותו נעשה ספוג לגמרי ששכל האד� וכל היא גורמת� עלת תורת החסידותכ ג�

�רוחניות"יהיה חדור באלוקות# גשמיות"מציאותו תהיה ספוגה וחדורה באלוקות עד שכל העול� #

ת רוחנית אמיתית המשתקפת בגשמיותשלמו
חב�אנו רואי� זאת בעיקר אצל האדמו ר�האדמו�ר האמצעי� המכונה האדמו�רבי דובער�ד�ר השני של

�#ד�בשנת תקל"כסלו' האמצעי נולד בטהתקיי� בו מאמר#�ח�בשנת תקפ"כסלו'ט� ונפטר באותו תארי
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מי�הקב�הגמרא זוהי מעלה מיוחדת בה כל �� ו� ליו� ומחודש לחודשה יושב וממלא שנותיה� של צדיקי�
דבר המתבטא בעבודה"כל הפעולות הקשורות לעבודה ע� העול�� מעגל השנה מושל� בכל חיי הצדיק

 עושי��אמנ� ג� צדיקי� שיו� לידת� ופטירת� אינו זהה�ת בשלמות מוחלטתעשונ�#במעגל השנה כולו
ה" יותרשנה קט�בחלק� אצל�אול�� את כל עבודת� בעול� שאינו מגיע� של שנת פטירת�' לא של�'החלק

את�#י הלידה בדיוקעד לתאר � העבודה של שנה שלמהה� פועלי�
( היו שני� שלמות לגמרי# אצל האבות ומשה רבינושהיה ג� כמו"�ר האמצעי�מדוע דווקא אצל האדמו

ש שבדרגה� חניותאצלו באופ� מיוחד היה חיבור מוחלט של הגשמיות ע� הרומשו�  כאשר– עליה דיברנוזו
ג��הרוחניות המושלמת משפיעה ומתבטאת ג� בגשמיות הפצת תורתולימודהדרב הדבר בא לידי ביטוי

שלההישהחסידות אצלו  � דווקא על ידי לימוד באופ� כזה� העמקה והרחבה בהבנה מלאה–' בינה' באופ�
�ע� אלוקות את השכל הגשמי לגמרי מאחדי��בהבנה והשגה

של�#ז�בשנת תקפ"בכסלו'בי� חג הגאולה שלו ' גאולה'שלאחריו החלה אצלו הפצת החסידות באופ�
כ�כשהיא–ושחרור מכל מחסו� הנות� את הכח לכל היו� הוא� בהתפשטות שלא בער למה שהיה לפני

את�#ראש השנה לחסידות�ט כסלו�יל והוא ג� מהווה הקדמה"החגי� החסידיי� שאחריו  הוא ג� מהווה
�רוחניות' ספוגה' תהיה עד שהגשמיות–גשמיות ורוחנית� לכל עניי� הגאולה וחיבור עליו� ותחתו�הפתיחה

לא היה יורד� וא� היו חותכי� את אצבעו�ר האמצעי אכ� אמרו שכל מציאותו הייתה החסידות�על האדמו
�אלא הייתה נשפכת חסידות� ד��� 

ה� זהו �עיניי�אפשר לפתוח את
 בדורנו יש את שלמות איחוד� התברר כברעשיו בשלב שאפילו כעת אנו נמצאי��מבחינת מצב העול�

הדבר היחיד שחסר הוא� מוכ� והוא כלי לאורו של משיחכולו העול��הגשמיות ע� הרוחניות באופ� מוחלט
�משיח כבר כא�� את הכליש כבר) ולראות אי הכל מוכ� כבר לגאולה� לפקוח את העיניי� כמו שצרי

 ללמוד את תורת הלב וכל שאר האברי� על מנת� צרי רק לנצל את העיניי�� והכל מוכ� לסעודה איתו
� באופ� שזה יסייע לנו לראות את הגאולה שעומדת כבר כא� וכעת–ובפרט בענייני משיח וגאולה� החסידות
ש אתוהחמימות והחיות הנובעצרי לא מהיהדות והחסידות של כל יה� אוריהיבתושארייחד יואלא

בי�ו הגשמיי�נ בכל ענייניי�מורגש יש להביא זאת למעשה�� הגשמיות והרוחניותעד שלא יהיה שו� הבדל
� כדי להתכונ� ולהכי� אחרי� לגילוי של הגאולה האמיתית והשלמה� ועבודה בפועל בהשתדלות מיוחדת

B

 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה�� המעשה הוא העיקר�
הג באופ� שיפתחענייני גאולה ומשיחלמוד חסידות ובפרטל• �אולה את הלב והעיניי� לראות את

בטל• שלכסלו מתורת' למוד � ה� האנשי� וה� הנשי�–ר האמצעי� האדמוו

יהתוועדל• עוד התוועדויות בחגי� החסידיי� על כולל� אז החלטות טובות ולהחליט�כסלו' בחג הגאולה
�וג� בימי החנוכה� הבאי�

מהל• שכל עניינינו�נושל' חסידישקייט'השתדל באופ� מיוחד לבטא בפועל את החיות והחמימות הנובעת
� דמי חנוכה בריבויולחלק� עשות מסיבות חנוכה לבני הביתל�הגשמיי� יתאחדו ע� כ

#דברי הרבי בשיחהמציטוט"�והאוזנייהעיניי�� לפתוח את הלב
ה� כעת צרי רק להיות ה��לב לדעת�שיפתחו את ה��י� לראותיעינ�ויפקחו את זניי�וא�ויפתחו את

� לשמוע��יראו� ושיבינו–י�יזנוי� והאיבאופ� שזה יפתח את הלב והעינ� ללמוד בענייני הגאולה�
ב–וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העול�  וללמוד� פועל ממש את הגאולה האמיתית והשלימה

צרי רק לפקוח� שכל זה כבר ישנו מ� המוכ�� של ראיה באופ�# פנימיות התורה"תורתו של משיח 
)י� ואז יראו זאתיאת העינ


