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 ויצא

מבטיח לו הקב"ה )לא רק ש"אנוכי  –שבע כדי ללכת לחרן -מיד בהתחלת מילוי השליחות, כשיעקב יוצא מבאר

שמבקש )לא  –דרך זה בתפילתו של יעקב -עמך ושמרתיך גו'", אלא גם( "והשיבותיך אל האדמה הזאת", ועל

 "ושבתי בשלום אל בית אבי".רק ש"יהיה אלוקים עמדי ושמרני גו'", אלא גם( 

 

 ולכאורה, דרוש ביאור והסבר:

מהי ההדגשה )וביותר( את  – לעשות לו יתברך דירה בתחתונים מכיוון שתכליתה ומטרתה של שליחות זו, היא

יש להשיבה מהשליחות לגבי גודל פעולת  ערך וחשיבות העניין ד"והשיבותיך גו'", ,"ושבתי בשלום גו'", ואיזה

 להיות לו דירה בתחתונים?! ילוי הרצון והתאווה דהקב"המ השליחות,

ועיקר השאלה היא בנוגע ליעקב: כאשר מקבל מהקב"ה שליחות הכי נעלית, למלא את הרצון והתאווה להיות 

משליחות זו, "ושבתי  ההשבה יתפלל ויבקש ויאריך )ועד ש"וידר נדר"( בקשר עם –לו דירה בתחתונים )בחרן( 

 דבר נעלה יותר מאשר מילוי השליחות בעניין שהוא תאווה ורצון דהקב"ה?!בשלום", וכי יש 

 

עליונה היינו, שהכוונה ה בכוונה העליונה, היא חלק ועניין עיקריועל כן צריך לומר, שההשבה מהשליחות 

 ( שיחזור למקומו האמיתי, "שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך"...אלא )אינה שיישאר ב"חרן

 "ושבתי בשלום גו'". )השליח(, גם בדברי יעקב –מזה  וכתוצאה

 

 בפשטות: –וההוראה מזה 

כאשר יוצאים למלא את השליחות דהפצת המעיינות חוצה, עד לחוצה שאין חוצה ממנו, "חרון אף של מקום 

 יש לזכור שהכוונה אינה שיישאר, חס ושלום, במקום זה )גם כאשר נמצא במעמד ומצב נעלה כו'(, –בעולם" 

אל בית אביו, היינו, שבכל פעולה ופעולה חדור הוא ברצון לסיים  ולשוב את מילוי השליחות, לסיים כי אם,

ידי משיח צדקנו מהמצב -בהגאולה על –את השליחות ולשוב אל בית אביו, "ושבתי בשלום אל בית אבי" 

 דגלינו מארצנו )בית אבינו(.

 

דמכיוון שכבר "כלו כל הקיצין", "דאלאי קיצין" )לא רק  –ן ועניין זה מודגש ביותר בדורנו זה, דור האחרו

"דאלאי גלות"(, ובלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שלא נותר אלא "לצחצח את הכפתורים", ולאחרי 

שעברו עוד עשיריות שנים של התעסקות בהפצת המעיינות חוצה בשליחותו של נשיא דורנו, סיימו כבר גם 

ד"עמדו הכן כולכם"  הפעולה הכי אחרונה הרי בוודאי ובוודאי שלא נותרה אלא – את "צחצוח הכפתורים"

 לקבלת פני משיח צדקנו, "ושבתי בשלום אל בית אבי".

 

מובן וגם פשוט, שגם ברגעי הגלות האחרונים צריכה להיות עבודת השליחות דהפצת התורה  ולהעיר:

פי שיודעים -על-והמעיינות חוצה )היציאה ל"חרן"( בכל התוקף והשלימות, ובתכלית המסירה ונתינה כו', אף

 שנמצאים ברגעי הגלות האחרונים ממש, ו"מיד הן נגאלין".
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 ויצא
 __________________________________________________________________________ליחות בבחירה?  : האם הוריך יצאו לשחשבי

 ________________________________________________________________________________________________מה בקשו ברגע היציאה? 

 _______________________________     _______________________________________________________כשליחה?  שלךהמשאלות  2מהן 

 

. שם מובטחת לו שמירה של ה' בדרכו וברית עתידו של _____שיח עם -בפרשתנו חולם יעקב חלום, ובחלומו דו

כן מובטח לו "ושמרני בדרך עמ"י. יעקב מתעורר ורוצה לוודא שההבטחות אכן אמיתיות. שהבטחון בדרך א

 .____________________וגם  ____________________בשלום אל בית אבי". כלומר רצונו  ושבתיהזה". אבל מתעקש גם "

 

 _________________________________ומטרת יציאתו היא:  ______________יעקב יוצא ל 

 

 נשאלת השאלה: 

 

 ולגבי יעקב:

 

 ____________________________________________________________________________________________________המסקנה המתבקשת: 

 ההוראה לגבינו:

 הרבי בדור השביעי ישליח יעקב שליח ה'

 ____________________= חוצההפצת המעיינות  _____________________________________= חרן

 ______________________________________= העבודה _______________________________= העבודה

 _______________________________________= המטרה ________________________= המטרה הסופית

 

 ___________________________________________________________________________________________שליח בעבודתו צריך:  -כלומר

 _____________________________________________________________________________________________________________באופן כזה ש: 

 

 הביאי דוגמא:

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________ההוראה לגבנו:  

 ________________________________________________________________________________________________________________צידה לדרך: 

 __________________ :אישור חזרת השיחה בשבת


