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וירא פרשת
ה  והוא יושב����וירא אליו

שה�ל�ל� בפרשת השבוע הקודמת �ממורא השכינה הנגלית אליו� ואברה�� נגלה לאברה�� מסופר ��נופל על פניו�
ה�ואילו בפרשתנו כתוב ה�� פתח האהליושבוהוא� באלוני ממרא� וירא אליו לאברה� ש� ופה� ההבדל בי� גילוי

� טא בשני מישורי�מתב
כ�� כאשר כא� מדובר על גילוי בדרגה גבוהה מאוד� הנגלית לאברה�" הקדושה!ברמת האלוקות� �הרבה יותר מלפני
כ�רואהויושבכא� אברה�� ביכולת של אברה� לקלוט ולהכיל אותה� לא מסוגל היה לעמוד� אלוקות בעוד שלפני

�בגילוי אלוקות אפילו ברמה נמוכה יותר
שכבוד� על ידי המילה הגיע אברה� למדרגה כזו� הוא מל את עצמו� סיבה להבדל זה נובעת משינוי שעבר אברה�ה
�להכיל אותו� והוא מסוגל לקלוט אותו� נגלה אליו� בדרגות הנעלות ביותר��ה

מצוות� ותריגבוההרמה� יותרבפנימיות לקבל� לא מפליא שדווקא על ידי מצוות מילה מגיע אברה� ליכולת זו
ש� מילה עצמה מכילה את שני הניגודי� הללו  מצד שני הרי� ומתגלה בגו$ הגשמי ממשחודרתהיא המצווה היחידה

ה�היא נעלה מכל מצוות התורה �למשל!שלוש בריתות� שכ� בעוד שעל כל מצוות התורה כרת איתנו אלה דברי�
צ היהברית אשר ה�"פסוק המתייחס לקיו� התורה כולה���ווה % בריתותשלוש עשרה� הרי בקשר למילה כרת

�לדוגמא! ��ואתנה בריתי ביני ובינ��"�כשכול� מתייחסי� למצווה זו באופ� ספציפי� ועוד� ואני הנה בריתי אית

 ההתגלות האמיתית היא פה
הא� על ידי מצוות המילה חודרת הקדושה לא רק בגו$ הגשמי עצמו� יתרה מזאת �ר&אלא א$ משפיעה על

�זו � מאר& כנע�� שמצוות מילה מהוה נתינת כח לעשות מהאר& הזו הגשמית� כלומר�� להורישה ל על ידי מצווה
ל �אר& הקודש��אר& ישראל�שתהיה

זו� המדרגות הרוחניות העליונות ביותר מתגלות בפועל בגשמי ביותר� זה מה שמאפיי� את מצוות המילה והרי
לה– לעשות מהאר& הגשמית�למעשה ג� מטרת הבריאה כולה �� דירה

ה רק� האמת היא שגילויי אור ה בכבודו�התגלות הקבאילוו� מהשכינה� גילויי��שמתגלי� בעולמות העליוני� ה�
כ ג� אמר� העול� שהוא מטרת בריאת כל העולמות הרוחניי� כול�� עולמנו אנו התחתו�ב דווקא היא� ובעצמו

��שלמה המל בחנוכת בית המקדשמשמעות הדבר �� א$ כי הבית הזהו� הנה השמיי� ושמי השמיי� לא יכלכלו
ב� היא שנמצא� ודווקא בית המקדש�ה בכבודו ובעצמו�� הקבהשהעולמות הרוחניי� אכ� אינ� מסוגלי� שיתגלה

�ה בכבודו ובעצמו�הקבמהווה את הכלי לגילוי� בעול� הזה הגשמי

 זה שיי לכל אחד ואחת מאיתנו
ה�� זו של יכולת לקלוט גילויי אלוקות נעלי� ביותר בזכות ברית המילהדרגה � היא ירושה לכל יהודי ויהודיה באשר

 בגמרא הדנההאנו רואי� זאת בחדות יתרה בסוגי� שכ� מציאות היהודי קשורה ע� המילה ג� לפני המילה בפועל
וג�� טובת הנאה ג� מיהודי שלא נימוללאד� זה אסור לקבל� באד� שנדר לא לקבל טובת הנאה מאנשי� מהולי�

ש� אול� מותר לו בהחלט לקבל טובת הנאה מגוי מהול� מאשה יהודיה כל�נורמאהסיבה לכ היא כפי מציאותו של
�לא שיי לכ כלל� ואילו גוי� ע� מצוות המילהבעצ� יהודי ויהודיה קשורי� 

תחילת כניסת נפש�מצוות מילה היא�ו מאוד אותנמתהקדושה שאנו מקבלי� על יד מצווה זו מעלה ומרומ
נ�גופו של היהודיב� חלק אלוקה ממעל ממש�שהיא� הנפש האלוקית��הקדושה � גו$ קדושגופו של יהודי קרא לכ�

ש�–� אד��ורק יהודי קרוי בש� התואר ���לה!(לעליו�" אהיה דומה!(אדֶמה� על" 
 בגיל זה עוד יותר–ואדרבה� שיי א$ מהגיל הר ביותר� מילהגילוי זה של הנפש הקדושה הנכנסת לאד� במצוות

ב� במודגש אל בפשטות הוא פונה� בספירות העליונות ובכל מה שכרו בזה� של האלוקות� גילויי��תינוק לא מבי�
לה�ה בכבודו ובעצמו�הקב ק תינו� ומרגיש משיכה וחביבות למצוות�� ג� בברכת המזו� שלו הרי הוא מבר בפשטות

אצלו ניכר בפשטות ובגלוי� וה� לפני השינה� ה� בבוקר בקומו משנתו–אוהב ונמש ומתאמ& לנשק את המזוזה
� והדבר בא לידי ביטוי ג� בדבריו הגשמיי�הקשר לקדושה

% אלוקותלראותג� אני רוצה
ה של�האדמו� רבי שלו� דובער(!ב�ר הרש�לאברה� בפרשתנו מסופר שכאשר האדמו� לגבי התגלות ר החמישי

ב�" אביו של הרבי הקוד��ד�חב ה! אל סבו נכנס הוא+או*היה שהיה!בשבת פרשת וירא�" צמח צדק�הרבי בעל
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ה� מרוובא� והתחיל לבכות�"חשוו�מר�כ–ג� יו� הולדתו לו, אל אברה� אבינו ולנו אינו נראה� מפני מה נראה ענה
ש--מחליט בגיל� כשיהודי צדיק� סבו שה� צרי למול את עצמו שני� �יראה אליו� ראוי הוא

שה--ולכאורה התשובה שקיבל הילד מדגישה שרק לצדיק שמל בגיל כ% יראה אליו� מגיע אנחנו יכולי�מה� וא�
הולמל  מלמדת כל אחד ואחת היא��הוראה� היא מלשו��תורה�והרי, לאברה��ד מזה שמסופר בתורה על התגלות

,אז מה הוא הלקח לגבינו� יו��צב הוראה לחיי היו�מאיתנו בכל זמ� ומ
 ובפרט� בזכות מצוות מילה קיי� בכל אחד מאיתנותאול� לאור האמור לעיל שגילוי זה של קדושה והארה אלוקי

בו! תוב� באור שונה שאלת הילד�שאנו בני אברה� אבינו ומקבלי� בירושה את כל ענייניו שכבר מילדותו ניכרה
כד� צדקותו הבקשה והרצו� היו לא על עצ� מציאות הופעת� ותשובת סבו%"י בכי על רצו� לגילוי אלוקותעד

לראות במוחש את גילוי השכינה שיש� זאתלראותאלא על הרצו�� דבר שאכ� קיי� בכל יהודי� והשראת השכינה
זה� הרי אני מבניו של אברה�% עלי  כדי לראות–זאת ענה לו סבועל% אז אני רוצה לראות אותו� ויש עלי אור אלוקי
זו��� צרי להתאמ&� זאת �ג� אברה� אבינו עבד והתאמ& כדי להגיע לדרגה

,אותימה זה בא ללמד
 בדרגתונמצא אית�הכי אכ�� ממשואליעליו לדעת שהכוונה היא���האליווירא� קורא בפרשתנו כל יהודישראכ

ה� גילוי גבוהה מאוד זולראותתשוקה ידיעה זו מעוררת בו את ש� התגלות אלוקות עד כדי!הא כל כ רוצהוומכיוו�
ולהחדיר קדושה ואלוקות� עשה את כל מה שתלוי בו כדי לזכות לכיבוודאי %" בכי על כ בכל דבר שהוא בגופו

�היה כלי ראוי לגילוי זה בראייה חושית ממשי בכו� בעול�עושה
בה�ב�בשנת תשנ(!�חי מרחשוו��� ג� התארי בחודש�יו��י היו�לא רק מפרשת השבוע אנו למדי� הוראה בחי

בי� נאמרה השיחה ובא ללמדנו� הוא משמעותי ובהשגחה פרטית"חי מרחשוו��ח מרחשוו��חלה שבת פרשת וירא
 בגו$נתשוכה�� ממשה ממעלחלק אלוק�שהיא� חיותו של כל יהודי היא מהנשמה� הוא מלשו� חיות�חי��דבר מה
חג�מרחשוו��� ומחיה אותו� הגשמי � חי מרחשוו��� רו$ של שניה� יחדיהצ� לעומת זאת הוא חודש חולי� כולו ללא כל

וזה בדיוק מה שלמדנו� להמשי בו חיות אלוקית וקדושה� הגשמי של האד� בעול� הזה הרוחניתמסמל את עבודתו
הג� מפרשת השבוע � ולרומ� אותו� שמילהוריד את הקדושה לתו העול� הזה

כ כ� עליו דיברנו קוד��ב� יו� הולדתו של הרבי הרש–במרחשוו�� שלושה ימי� אחר כ חל התארי היא� האות
את( מרחשוו��כ� ומסמל ברוחניות דרגה גבוהה ביותר� כתר מונח מעל הראש��כתר�תחילת המילה  להוריד לעול�

את� דרגת הרוחניות הגבוהה ביותר � העול�ובה לקדש

 תרי� נוספי�ככולל מרחשוו��כ
החודש הראשו� בו אנו מתחילי� לעבוד בתו החול ולעשות ממנו� חודש מרחשוו� הוא חודש החולי� הראשו� בשנה

ה� והוא כולל את כל החודשי� שאחריו� ממילא יש לו השפעה� קודש השיא והעניי�!של חודש מרחשוו�� כתר�א� כ�
אל. העיקרי שלו ה" וקות בעול�גילוי � של החודשי� שאחריו� כתר�כולל ג� את
תורת החסידות שהתגלתה� וכידוע שמ� רומז על פנימיות התורה!נס פ השמ�� שעניינו נס חג החנוכה�חודש כסלו
 "� בחודש כסלו
�ה מעבודת האד�� שרומז על ההנאה של הקב–� ירח שהגו$ נהנה מ� הגו$� עליו נאמר�חודש טבת

בו–שבט חודש � וביו� זה מתעלי� כל מעשיו ועבודתו בעול�� חל יו� ההילולא של הרבי הקוד�" שבט�י! שבעשירי
� העבודה בהפצת המעיינות חוצה

ל בו� שבי–של חודש ניס�� כתר�ועד צלומר י� סייממ"א� שליטיו� הולדתו של הרבי מל המשיח!(א � את פרק
ב מלאו לרבי�ובשנת תשנ� מתחילי� לומר את הפרק המקביל לגיל האד�בהתא� למנהג שביו� ההולדת!( בתהילי�

 תיכ$ ומיד�המל המשיח כשהכוונה היא לבניי� בית המקדש על ידי��ומעשה ידינו כוננהו�המסיי�" תשעי� שנה
ח� ממש ה�כיוו� שכבר נתקיי� הכתוב�י מרחשוו��עוד לפני רנו כפי שאמ��אלוקיה� ואת דוד מלכ�� וביקשו את

�בקידוש לבנה

 זה קרוב מאי פע�� תתכוננו� תרצו
אלא� לא רק זאת� במוחש וללא קושי–כפי שראה אברה� אבינו בפרשתנו� בגאולה נזכה כולנו לראות אלוקות

�שהנביא אומר על הגאולה ה� כל� ונגלה כבוד � לא רק העיניי� הגשמיות שלנו יראו את האלוקות� כלומר�� בשר וראו
ה האלא בכל �באופ� מוחשי� בריאה כולה יתגלה כבוד

עליו לגלותו על ידי שהואו� משיחמתשמנ ניצו&נויששכ� בכל יהודי� כל אחד מישראלג� גילוי זה כבר ישנו אצל
פשוט א� כ� �� משיח�בתוספת עשר בגימטרייא� שליח�כי– כוחות הנפש עשר באמצעות שליחותוממלא את 
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וירא אליו�ת וירא הוא שכל אחד ואחת מישראל צריכי� להשתוקק ביותר לגילוי של שעיקר הלימוד וההוראה מפרש
–על ידי כ שכל פעולה שלנו� ולעשות את כל התלוי בנו להיות ראויי� לכ� בגאולה האמיתית והשלמה��ה

�תיעשה באופ� שמתאי� אכ� לגאולה
בנ�ר הרש�מענייניו העיקריי� של האדמו כפי שהתבטא� ושא זה של ראיית גילוי האלוקותב היה השתדלות מיוחדת

ב� כבר בשאלתו ובכייתו בהיותו קט�  ישיבות בה�–� תומכי תמימי��יסוד ישיבותיובאופ� מודגש בחידוש שפעל
הלומדי� בעיו� כ שיוכלו לראות אלוקות בעיני� המבארת ומקרבת אל השכל ענייני אלוקות�חסידותאת תורת

� השכל
� קבע שתלמידי הישיבה ה� חיילי בית דוד שתפקיד� לנצח את אלה הוא� יותר מזה� אשר חרפו עקבות משיח

הכאשר משיח� האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנוולהביא בפועל ממש את הגאולה תורה�ילמד אותנו את
זה�באופ� של ראייה חושית ממש��חדשה מאיתי תצא זועבו מסתיימת ונשלמתשבו� ובמיוחד בדורנו ועומדי�� דה
פ�משיחהמוכני� לקבלת מל על�ט בתהילי�� ובפרט כאשר כבר סיימנו אשתקד את פרק בו מדובר אודות הניצחו�

�אלה צ� אשר חרפו עקבות משיח כשהכוונה היא��ומעשה ידינו כוננהו�המסיי� �� ועתה נמצאי� בתקופה של פרק
�השלישילבניי� בית המקדש 

ש מי שראוי להיות בכל דור קיימת מציאותו של שהרי� ישנו ג� משיח כפשוטו� ישנו בכל יהודיונוס$ לניצו& משיח
ה� משיח ש� וישלח אותו לגאול אותנו� ולכשיגיע הזמ� יגלה אליו זהומכיוו� כבר סיימנו את כל ההכנות� בדורנו

ש– והגיע הזמ�� וסרו כל המניעות והעיכובי�� והענייני� שהיה צרי ישנמצא  כבר בעול� לא רק את מציאות כעת
% ומה שנשאר הוא רק לקבל את פניו בפועל ממש� אלא א$ את התגלותו� משיח

B

� בשיחההוראות לפועל שמביא הרביה�� המעשה הוא העיקר
לו"�סידור וכו� חומש!דאוג שלכל ילד וילדה יהיה בחדרו קופת צדקה וספרי קודשל• �השייכי�

שבל• לו�ואליהכוונה היא��האליווירא�דעת זהראות להשתוקק � בפועלגילוי

�על ידי החדרת אלקות בכל דבר שעושה בעול� עשות הכל להיות ראוי לזהל•

�ה בגאולההישי השתוקק בעיקר לגילוי האלוקי הנפלאל•

שכל פעולה ופעולה שעושה תהיה באופ� על ידי�הזכל התלוי בי כדי להיות ראויי� לגילוי עשותל•
�המתאי� לגאולה

�יני� והפעולות יהיו חדורי� בענייני משיח וגאולהישכל הענ�קבל פני משיח צדקנו בפועל ממשל•
סעודת הלוויית��ל מסעודת הגאולהה שאינו שבע עד שיאכ�ולטעו� להקב�היכולל האכילה והשתי

�ושור הבר ויי� המשומר

"מדברי הרבי בשיחה! וג� את התגלותו� יש את מציאות משיח
 עבודת� של חיילי בית דוד להביא את מסתיימת ונשלמתשבו�� ובהדגשה יתירה בדורנו זה

מ��הגאולה בפועל ממש �� וכני� לקבלת דוד מלכא משיחאועומדי�
ואילו לא היו מתערבי� עניני� "�� יחידה הכללית!קיימת ג� מציאותו של משיח כפשוטו

�היה מתגלה ובא בפועל ממש�� בלתי רצויי� המונעי� ומעכבי� כו
שכבר נסתיימו� משיח שבדורנו�ר נשיא דורנו�ועל פי הודעת כבוד קדושת מורי וחמי אדמו

ע בימינו אלו� הרי� נייני העבודה ועומדי� מוכני� לקבלת פני משיח צדקנוונשלמו כל
ג�" אלא� לא רק המציאות דמשיח!וכיו� שכ ישנה� נתבטלו כל המניעות והעיכובי� וכו

%ועכשיו צריכי� רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש� ההתגלות דמשיח


