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ו אראפרשת
 אבות ובני�

בא�בתחילת פרשתנו נאמר שד�וארא אל אברה� אל יצחק ואל יעקב � לא נודעתי לה��י ושמי הוי�ל�לכ
�� אמור לבני ישראל��ב שד�א�–ה� משמותיו של הקב �בפסוק זה משתמשת התורה ה#"��הוי�ו��י�ל � ש�

י הוא� כאשר ש� הוי� אלוקות בעול�הא דרגה מסויימת בהתגלות כל אחד משמות אלו מבט�$ה�ו�ה�הנכתב
ג�� דרגת אלוקות שלמעלה מהעול��ההתגלות הנעלית יותר ה� ש� המפורש�הנקראת –� עצ��ומבטאת את
�מהותו ועצמותו יתבר

כ א��אה של לבני ישראל אינו תוצ� הרי גילוי ש� הוי�� לכ��אינו מוב� מדוע משתמשת התורה במילת הסיבה
א�התגלות הקב שד�ה בש� �י לאבות�למדוע הפרשה שבה� יתרה מכ' זהו חידוש לגבי האבות–אלא להפ

)על ש� ההתגלות לאבות� וארא� נקראת–$ שלא הייתה אצל האבות#מדובר על ההתגלות לבני ישראל 

� והתשובה לכ היא� מעלה ויתרו� לגבי יש בה� הרי� ומקור לה�� האבות ה� למעלה מהבני��שבכל אופ
שע� הבני� � שיהיה הגילוי ג� אצל הבני�הגור�הוא� וארא אל האבות�ד כדי כ

לו לא זכו��גילוי ש� הוי� זכו לגילוי אלוקות נעלה יותר– בני ישראל–במבט ראשו� נראה שהבני� אמנ�
� האבות�בה שלטה הגזרה� מת� תורהואילו האבות חיו בתקופה שלפני� היה במת� תורה� גילוי ש� הוי� שכ

משמעותו שיש גילוי קדושה� בעוד שגילוי ש� הוי��ותחתוני� לא יעלו למעלה� עליוני� לא ירדו למטה�ש
�פה בעול�$�עליוני��#

ידשא ידוע כמודגש במצוות מילה שהייתה כמו המצוות� הייתה התחלת הגילוי של מת� תורהי האבותעל
של–זאת אומרת� את הקדושה בחפ( גשמי פה בעול�� ממשיכה�וה כאשר המצו– שלאחר מת� תורה  שהחידוש

' מת� תורה בהמשכת אלוקות בעול� החל במצוות מילה על ידי אברה� אבינו

)� נודעתי לה�לא� ושמי הוי�מדוע נאמר על האבות� לאור כל זאת נשאלת השאלה

 מעשה אבות סימ� לבני�
ה� ותועצמ� מבטא את גילוי�ש� הוי� כאמור על��של ומשו�� דבר בלתי מוגבל בשו� גדר וגבולכלומר מדובר

� כ דווקא הוא יכול להתגלות בכל מקו�

� לא בשאר העול� כולוואילו� מ� העובדה שאצל האבות המשכת הקדושה הייתה א ורק במצוות מילה� ובכ
ש� אנו למדי��$למרות שהאבות קיימו את כל התורה כולה#הקדושה� נמשכה� � הויכי עדיי� לא היה גילוי

ה� שהרי א� הגילוי בלתי מוגבל��לא נודעתי לה�� ושמי הוי�המצב עדיי� היה בגדר–באמת הוא �� עצ��גילוי
ש� באופ� כזהלא הוא וא�� בכל הפרטי�חייב להגיע ולהתבטא ��עצ��ה זה עדיי�אי� הרי זו הוכחה

ש� הנפששבאה מצד עצ�� מסירות הנפש של האבותאול� נית� הכח לבניו–� הצינור נפתח�גרמה לכ
עליוני� לא ירדו�בה נתבטלה הגזרה של מאז מת� תורה#ישראל להמשי קדושה לעול� על ידי קיו� המצוות 

ה� הגור� האבות� אכ�–� אמור לבני ישראללכ��מה שמסביר את הביטוי��$למטה ותחתוני� לא יעלו למעלה
מ להמשי אלוקות בכל מקו� ומצב ליכולת� בעול�� ש� הויהמשכת שהבני� יגיעו לדרגת � תורהתמאז��מעניי

ביו� הנישואי� של כל אד��ה ובני ישראל�של הקב� יו� חתונתו�כי מת� תורה מכונה במשנה בש�� לשי� לב
ג � ל� האמתג� אלו שנמצאי� כבר בעו�$לפחות#דורות לאחור� מישראל באי� ומשתתפי� ההורי� והסבי� עד

�היא בכח האבות שבאי� לחתונה$ תורה�מת�#מודגש אי שעבודת הבני� אחרי החתונה� ולפי זה
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)ומה עכשיו
� ושייכת לכל אד� בכל דור� התורה היא הרי נצחית�כ ש�� מה שיי עתה–א� אלפי שני� לאחר שנתגלה

של� במת� תורה� הוי �א)�לא נודעתי לה�� שמי הוי�העניי �של התגלותו מגיעי� לדרגה הגבוהה יותרנאלא שכא
ה$ מאז מת� תורה# הדרגה שלנו היו�–שביחס אליה� בעול�� ש� הוי לעתיד לבוא��עצ��לא נחשבת כגילוי

�התגלות הקדושה תהיה באופ� שאכ� נראה אלוקות ממש� נעלה יותר� יתגלה ש� הוי

בוי יכול וצרי להכניס אלוקות בכל מקו� ומצביהודו� אלוקות למטה בעול�� ממשיכי��אנו אמנ�� בימינו
� הוא נמצאכ�–יהיה רק לעתיד לבוא האלוקות�גילוי�א  שהרי��לא נודעתי לה�� שמי הוי�עדיי� ג� כיו�� א�
� אי� זה עדיי� העצ�–לא בשלמות והוא� מוגבל�א� הגילוי

ת�תת האבווכש� שעבודת בני ישראל לאחר מת� תורה הייתה בכח עבוד היה בכח כ השלמות שלעתיד לבוא
�הבאה מצד עצ� הנשמה�זו שבעבודהמצד המסירות נפש#העבודה בזמ� הגלות $

 והגאולה�בא� וארא� שמות
ימות� מת� תורה� לפני מת� תורה� תקופות כלליות מאז בריאת העול�*ישנ� לפי מה שאמרנו עד עתה

ל� המשיח הר*�תקופות אלו מקבילות �אשונות בחומש שמות הפרשיות

� כור הברזל כהכנה למת� תורה– פרשת שמות–התקופה הראשונה

� את גילוי ש� הוימבטאת בש� הפרשה ובפסוקיה הראשוני�� שכאמור– פרשת וארא–התקופה השניה
�שהיה במת� תורה

כפי שכתוב בזוהר שיש� המבטאת את התקופה של לעתיד לבוא–� אל פרעהבא� פרשת–התקופה השלישית
זה�פרעה דקדושה� � ללא הגבלות– מלשו� פרוע הוא� פרעה� הש��פרעה מל מצרי�� המקביל לפרעה שלעומת

�וא�� כפי שתהיה בימות המשיח� מתגלי� כל הארות הקדושההדרגה ממנה היא פרעה דקדושה משמעותו� ואכ
 #בא אל פרעה�כ �הגאולהמבטא את הכניסה לזמ�$ תחילת הפרשה�

ה� חודש שבט–ימות המשיח רמוזי� ג� בשמו של החודש אותו מברכי� בשבת פרשת וארא �שהוא החודש
++ �ל� שלמות עבודת בני ישראל בעול�� עשר מבטא שלמות � תכלית השלמות שלעתיד לבוא–++�וממנו באי�

ֵ-–א� ננקד אחרת את המילה שבט שבט#�לכות ותוק/מה� שמשמעות המילה היא�טֶב נקרא אותה
ע(�$מושלי� אומר� וק� שבט מישראל�על הפסוק בפרשת בלק� לשונות אלו נאמרו על מל המשיח � וה� ענ/

�י�רש ה�ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה�ועל הפסוק בישעיהו �� זה מל המשיח� –� מצודת דוד� מפרש
�כבר בש� החודש יש את הרמז לגאולה� כלומר–�חיצא שבט מלוכה משורש ישי מזרע דוד הוא מל המשי�

של� הקשר לימות המשיח מודגש עוד יותר בדורנו זה כאשר היו� העשירי בחודש שבט הוא יו� ההילולא
עניינו של יו� הילולא הוא שכל עבודתו של בעל ההילולא מתגלה ומאירה� יצחק� רבי יוס/–ר הקוד��האדמו

ב בדורנו אנו הדור הראשו� וזה נות� כח להמש הצמיחה שבאה� קרב האר(בכל העולמות ופועלת ישועות
� הגאולה האמיתית והשלמה– עד לצמיחה העיקרית–כתוצאה מהזריעה של בעל ההילולא בעבודתו� לגאולה

�הקיצי� והכל מוכ� לסעודת שור הבר והלווית�כעדותו של בעל ההילולא שכלו כל
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 שלוש תקופות
לג� חייו של בעל ההי  כנגד התקופות הכלליות עליה� דיברנו– תקופות*�לולא מלידתו ועד היו� נחלקות

בפרט על ידי ייסוד# שלמות הפצת המעיינותהתחילהשאז� בזמ� נשיאות אביו שנה01–תקופה ראשונה� קוד�
� כמו עבודת האבות שהייתה הכנה למת� תורה–$אותה ניהל הרבי הקוד�� ישיבת תומכי תמימי�

ועד� בהפצת המעיינות חוצה ממש שלו בחידוששהתייחדו� שנות נשיאותו בעול� הזה1*–ופה שניה תק
� החידוש שבמת� תורהבדוגמת–�חצי כדור התחתו��ב המכונה�לחידוש בהפצת המעיינות בארה

בי�נשיאות לאחר הסתלקותוה המש–תקופה שלישית ה�החל תש++�א לחודש שנ#"א�י בשנת ה מדובר על
מה�(�לאחר הסתלקות הרבי הריי אז נתווס/ ביותר בהפצת$מ באופ� רשמי את הנשיאות�ביו� זה קיבל הרבי

�ימות המשיח– עד לגמר ושלמות העבודה–המעיינות 

את� בפרטות יותר ל1*נית� לחלק � תקופות*� שנות נשיאותו עצמ�

 תחת גזרותתועבודבה הייתה� לתו מהמאסרוגאו� התחלת נשיאותו עד למאסרו ברוסיה–התקופה הראשונה
��עבודת האבותכ#עבודה מתו מסירות נפש� כור הברזל במצרי�ל המקבילה–השלטו$

חבהייתה ש� עיקר עבודתו� שהייתו בפולי�–התקופה השניה ד באופ� של הבנה�בהפצת תורת חסידות
אז#והשגה �חידוש של מת� תורהל המקבילה–$ מה שלא היה עד

דבר–עיקר עבודתו ש� הייתה בהפצת המעיינות חוצה ממש כאשר�ב� מאז בואו לארה–תקופה השלישיתה
את� המקביל לתקופת ימות המשיח � כהכרזתו הידועה� תיכ/ ומיד הגאולה האמיתית והשלמהוהוא ג� המביא

� לאלתר לגאולהלאלתר לתשובה��

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ñ¹−½îíî−¾¼ôë ïî¼ þ³−ëî ³ê¾ þ³−ë,êñîñ−íí ñ¼ë ñ¾ î³ðîë¼î î³þî³ 
•ñþîðí ê−¾òñ ³îñ¬ë³íë ¹−½îí ,−þš−¼í îò−−ò¼¾"ì−¾ôí ³îô−ñ ê−ëíñ "–ñ×¾× -−ñî× ,ñ×

−ò−−ò¼î −¾¼ô,þîðí ê−¾òñ ¾ðîš ó−¾¼ò .
•ñµîþ¼¬ë¾ ó−×þëô ³ë¾ë ³îðìî−ô ³î−îð¼îî³í ,þ"¬ë¾ ì)ñ×ë¾ ³î−îð¼îî³íñ ¹½îòë

þ"ì(,−î’¬ë¾ ,ó−þîôêí ó−ò−−ò¼ë îí¼þ ³ê ¾−ê šïìñî þþî¼ñ óíëî ,ïîþ−ïë ðìî−ôëî
ð−ôî ¹×−³ íñîêèí ³êëíî.

$י בשיחהמדברי הרב# להוסי/ בביטול ובהתקשרות לנשיא הדור

�תורתו ועבודתו של בעל ההילולא� במעשיו צרי כל אחד ואחת לקבל על עצמו להוסי/�� ובפרט בהביטול 
�וההתקשרות אל��כל� מציאותו וכל ענייניו–שבכל אחד ואחת��הנשיא הוא הכל�� נשיא הדור –בכל מכל

� משה רבינו שבדור–של נשיא הדור על ידי זה שמלאי� וחדורי� בקיו� שליחותו� נעשי� קודש לנשיא הדור
��בפועל ממש� להביא לימות המשיח� שענינו העיקרי–גואל ראשו� הוא גואל אחרו

�נשיא דורנור�שהידיעה שתיכ/ ומיד נכנס כבוד קדושת מורי חמי אדמו� ולהוסי/�� ומביט על כל אחד ואחת 
כל$ ג� מלשו� שלמות#לסיי� ולהשלי� מעוררת ופועלת �� מהחסידי� והמקושרי� לבחו� מעמדו ומצבו כו את

�מעשינו ועבודתינו


