
ְמֹות ּבְנֵי  ְמֹות, ּפֹותַחַת ּבַּמִּלִים "וְאֵּלֶה שׁ ָתֵנּו, שׁ יֶלֶד/יַלְּדָה: ּפָרָשׁ
ְמֹותֵיהֶם  יִשְׂרָאֵל הַּבָאִים מִצְרָיְמָה", וְאָז מְפָרֶֶטת הַּתֹורָה אֶת שׁ
מְבִיאָה  מַּדּועַ  ְאֵלָה:  הַּשׁ ְאֶלֶת  נִשׁ ְבִָטים.  הַּשׁ עָשָׂר  ְנֵים  שׁ ֶל  שׁ
לִקְרַאת  ּכְבָר  ּנִכְּתְבּו  ֶ שׁ לְאַחַר  ֵמֹות,  הַּשׁ ּכָל  אֶת  ּוב  שׁ הַּתֹורָה 

 ?' ַת 'וַּיִּגַשׁ ִית, ּבְפָרָשׁ סִּיּום סֵפֶר ּבְרֵאשׁ

ֵם ּגְאֻּלַת יִשְׂרָאֵל נִזְּכְרּו  ְמֹות-רַּבָה': "עַל שׁ מַסְּבִיר הַּמִדְרָשׁ 'שׁ
וְרֹומֵז  ּור  קָשׁ ְבִָטים  הַּשׁ ֶל  שׁ ְמֹותֵיהֶם  מִּשׁ אֶחָד  ּכָל   - ּכָאן" 
ּבִתְחִּלַת  ְמֹות,  ַת שׁ ּבְפָרָשׁ ּוב  ּכָאן שׁ ּכְתּובִים  וְלָכֵן הֵם  לַּגְאֻּלָה, 

ְמֹות, הַמְדַּבֵר עַל הַּגְאֻּלָה מִּמִצְרַיִם. סֵפֶר שׁ

ּכְבָר  מִצְרַיִם,  ּגָלּות  ּבִכְלָל  ֶהִתְחִילָה  שׁ לִפְנֵי  עֹוד  ּכְלֹומַר, 
רַק  וְלֹא  מִּמֶּנָה!  הַּגְאֻּלָה  אֶת  ְבִָטים  הַּשׁ ְמֹות  שׁ מַזְּכִירִים 
ּכְמוֹ  הֲָעתִידָה!  הַּגְאֻּלָה  אֶת  ּגַם  אֶּלָא  מִּמִצְרַיִם,  הַּגְאֻּלָה  אֶת 
ֶל יֹוסֵף מְרַּמֵז עַל הַּגְאֻּלָה הֲָאמִּתִית  ְמוֹ שׁ ּשׁ ֶ ּמְפָרֵשׁ הַּמִדְרָשׁ שׁ ֶ שׁ
ֶעָתִיד הַּקָדֹושׁ ּבָרּוךְ הּוא לְהֹוסִיף  ֵם שׁ ְלֵמָה: "יֹוסֵף - עַל שׁ וְהַּשׁ
אֹותָם  ּגָאַל  ֶ שׁ ֵם  ּכְשׁ ָעָה,  הָרְשׁ מִּמַלְכּות  יִשְׂרָאֵל  אֶת  וְלִגְאֹל 

מִּמִצְרַיִם".

עֹולִים ּבִירִידָה

ְמָעּות  הַּמַשׁ ֲהרֵי   - ִיחַ  הַּמָשׁ מֶלֶךְ  הָרַּבִי  ֹואֵל  שׁ אַּבָא/אִּמָא: 
יִשְׂרָאֵל  ּבְנֵי  ֶ ֶל הַּמִּלִים "הַּבָאִים מִצְרָיְמָה" הִיא, שׁ ּוָטה שׁ הַּפְשׁ
ְמֹותֵיהֶם  ּשׁ ֶ ָר לֹומַר שׁ יֹורְדִים ּכָעֵת לְגָלּות מִצְרַיִם. אָז אֵיךְ אֶפְשׁ
ָנִים  שׁ ֶּתִקְרֶה  שׁ מִּמִצְרַיִם,  הַּגְאֻּלָה  ֵם  שׁ עַל  זֶה  ּבְפָסּוק  נִזְּכְרּו 
ַת 'ּבֹא'(? וְעֹוד יֹותֵר לֹא  רַּבֹות לְאַחַר מִּכֵן )ּומְסֻּפֶרֶת רַק ּבְפָרָשׁ
עַל  ּכָעֵת  ּכְבָר  מְרַּמְזִים  ְבִָטים  הַּשׁ ְמֹות  ּשׁ ֶ שׁ יִּתָכֵן  ּכֵיצַד  מּובָן, 

ֵם הַּגְאֻּלָה לֶעָתִיד לָבֹוא?  שׁ

ֶּתָמִיד אָנּו רֹוצִים לָדַעַת - ֲהרֵי ּתֹורָה  ּובָה נֹוסֶפֶת, שׁ ְאֵלָה ֲחשׁ שׁ
ֶאָנּו לֹומְדִים מִּמִדְרָשׁ  ּכֵן מַהִי הַהֹורָאָה שׁ ֹון הֹורָאָה. אִם  מִּלְשׁ

ָנִים לְאַחַר ּגְאֻּלַת מִצְרַיִם? זֶה ּבְדֹורֵנּו, אַלְפֵי שׁ

ֶל ּגָלּות  ּבָא הָרַּבִי ּומְחַּדֵשׁ חִּדּושׁ נִפְלָא: ּכָל הַּמַהּות הַּפְנִימִית שׁ
יִשְׂרָאֵל  ּבְנֵי  אָמְנָם  מֵהַּגְאֻּלָה!  נִפְרָד  ּבִלְּתִי  חֵלֶק  הִיא  מִצְרַיִם, 
ּכְדֵי  וְחִיצֹונִית  זְמַּנִית  יְרִידָה  הָיְתָה  זוֹ  אַךְ  וְסָבְלּו,  ּבְפָרֶךְ  עָבְדּו 
מְבִינִים,  לָעֹמֶק  מִתְּבֹונְנִים  אִם  ּלְאֲַחרֶיהָ.  ֶ שׁ לֲָעלִּיָה  לְהַּגִיעַ 

ְלֵמָה!  ֶהַיְרִידָה הִיא חֵלֶק מֵהֲָעלִּיָה עַצְמָּה וְחֵלֶק מֵהַּגְאֻּלָה הַּשׁ שׁ
מַּמָשׁ ֲעלִּיָה לְצֹרֶךְ ֲעלִּיָה...

יָחִיד,  ּבֵן  וְלוֹ  מֶלֶךְ  הָיָה  הָֹיה  ָל:  מָשׁ לִי  מַזְּכִיר  זֶה  יֶלֶד/יַלְּדָה: 
הַּמֶלֶךְ  הֶחְלִיט  אֶחָד  יֹום  הָעֶצֶר.  יֹורֵשׁ  לִהְיֹות  הָיָה  ֶעָתִיד  שׁ
ּיִרְּכֹשׁ ּתְכּונֹות וִיכֹולֹות  ֶ ְלֹחַ אֶת ּבְנוֹ הַרְחֵק מֵהָאַרְמֹון ּכְדֵי שׁ לִשׁ

ֹות לְמֶלֶךְ.  הַּדְרּושׁ

ְהּותוֹ ּבְאֹותוֹ מָקֹום מְרֻחָק, נִרְאּו הַחַּיִים  ֹונִים לִשׁ ּבַּיָמִים הָרִאשׁ
ִים מְאֹד ּבְעֵינַי הַּנָסִיךְ. ּפִתְאֹום הּוא הָיָה צָרִיךְ לִדְאֹג לְכָל  קָשׁ
ּזִלְזְלּו ּבְמֲַעמַד  ֶ ִים שׁ ֶר הִתְּגֹורֵר ּבֵין ֲאנָשׁ ּדָבָר ּבְעַצְמוֹ, וְסָבַל ּכֲַאשׁ
ּזוֹ הִיא הַּדֶרֶךְ הַּטֹובָה  ֶ הַּמְלּוכָה. אַךְ הַּמֶלֶךְ עָשָׂה זֹאת ּכִי יָדַע שׁ
ָב ּבֶן הַּמֶלֶךְ לְאַחַר  ֶר שׁ ּבְיֹותֵר לֲַהבִיאוֹ לְרָמָה ּגְבֹוהָה. וְאָכֵן ּכֲַאשׁ
לְתַפְקִידוֹ  מּוכָן  ֶהּוא  שׁ ּבָטּוחַ  הַּמֶלֶךְ  הָיָה  ּבָאֶתְּגָרִים,  ֶעָמַד  שׁ

הָרָם!

ְלַח יֹורֵשׁ הָעֶצֶר ּגָלּות!  אִם ּכֵן, לֹא נָכֹון לִקְרֹא לַּמַּטָרָה אֵלֶיהָ נִשׁ
הּוא  ּבֶאֱמֶת  רֹוצֶה  ֶהַּמֶלֶךְ  שׁ מַה  ּכִי  חִיצֹונִיּת,  רַק  הִיא  הַּגָלּות 
ּבְנוֹ יִתְעַּלֶה. ּכָךְ ּגַם ּבְעִנְיָנֵנּו - הַיְרִידָה לְגָלּות מִצְרַיִם הִיא רַק  ֶ שׁ
ֶל ּגָלּות  ּדָבָר חִיצֹונִי וְָטפֵל, אַךְ הַּמַהּות הֲָאמִּתִית וְהַּפְנִימִית שׁ

מִצְרַיִם הִיא ּגְאֻּלָה.

לִרְאֹות  אָדָם  חַּיָב  וָדֹור  ּדֹור  ֶ"ּבְכָל  שׁ ּומִּכֵיוָן  יָפֶה.  אַּבָא/אִּמָא: 
ּגַם  ֶ אֶת עַצְמוֹ ּכְאִּלּו הּוא יָצָא מִּמִצְרַיִם" - עָלֵינּו לִלְמֹד מִּכָךְ שׁ
ֶהּו חִיצֹונִי  ֶהַּגָלּות הִיא רַק מַּשׁ ּכָעֵת ּבַּגָלּות, אָנּו צְרִיכִים לִזְּכֹר שׁ

ּוזְמַּנִי ּבְדַרְּכֵנּו לַּגְאֻּלָה הֲָעתִידָה. 

ּפָתְחָה אֶת צִּנֹור הַּגְאֻּלָה ֶ הַּגָלּות שׁ

נָה ּבְמַּסֶכֶת ּבְרָכֹות, הַּמֻּכֶרֶת  ְ יֶלֶד/יַלְּדָה: הָרַּבִי מֵבִיא אֶת הַּמִשׁ
ֲעזַרְיָה...  ּבֶן  אֶלְעָזָר  רַּבִי  "אָמַר  ּפֶסַח:  ֶל  שׁ מֵהַהַּגָדָה  ּגַם  לָנּו 
לְמַעַן ּתִזְּכֹר אֶת יֹום צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם ּכֹל יְמֵי חַּיֶיךָ - יְמֵי 
וֲַחכָמִים אֹומְרִים:  לְהָבִיא הַּלֵילֹות.  יְמֵי חַּיֶיךָ  ּכֹל  הַּיָמִים,  חַּיֶיךָ 

ִיחַ". יְמֵי חַּיֶיךָ הָעֹולָם הַּזֶה, ּכֹל יְמֵי חַּיֶיךָ לְהָבִיא לִימֹות הַּמָשׁ

יְצִיאַת  ִיבּות  ֲחשׁ ֶת  מֻדְּגֶשׁ ּקָרָאנּו  ֶ שׁ ְנָה  ּבַּמִשׁ אַּבָא/אִּמָא: 
לִזְּכֹר  עָלֵינּו  חֹובָה  מִצְרַיִם  יְצִיאַת  לְאַחַר  ּגַם  ֶ שׁ עַד  מִצְרַיִם, 

ְנַת הַקְהֵל ְמֹות כ"א ֵטבֵת תשע"ו | שׁ ַת שׁ ּבָת ּפָרָשׁ ַ ּגִּלָיֹון מִסְּפַר 5 | שׁ

ּלָה ְאֻ ּג ל  ֶ שׁ ת  ֹו מ ֵ שׁ

ב"ה

לזכות חיילי צבאות ה' שיום הולדתם חל השבוע שמואל בן נחמה דינה גינזבורג ושלום דובער בן נחמה דינה גינזבורג שיחיו



ְמַע,  אֹותָּה ּכָל חַּיֵינּו! לָכֵן ּפֲַעמַיִם ּבְיֹום אָנּו אֹומְרִים ּבִקְרִיאַת שׁ
מֵאֶרֶץ  אֶתְכֶם  הֹוצֵאתִי  ֶר  ֲאשׁ אֱלֹקֵיכֶם  ה'  "ֲאנִי  ּובַּלַיְלָה,  ּבַּיֹום 

מִצְרַיִם".

ּום  יְצִיאַת מִצְרַיִם? מִּשׁ יֹום אֶת  ּכָל  לִזְּכֹר  ּכָךְ  ּכָל  ּוב  מַּדּועַ חָשׁ
לְכָל  הַּצִּנֹור  אֶת  ֶּפָתְחָה  שׁ ֹונָה,  הָרִאשׁ הַּגְאֻּלָה  הָיְתָה  ֶהִיא  שׁ
לִבְנֵי  מֲֵעבָדִים  הָפַכְנּו  מִצְרַיִם  ּבִיצִיאַת  ֶאֲַחרֶיהָ.  שׁ הַּגְאֻּלֹות 
אֶּלָא  הָעֹולָם(,  )=אֻּמֹות  לֲַעבָדִים  ֲעבָדִים  עֹוד  אֵינֶּנּו  חֹורִין. 

עַבְדֵי ה' ּבִלְבַד, וְזֹוהִי הַחֵרּות הֲָאמִּתִית.

'יְצִיאַת  יֵשׁ  מֵאִּתָנּו  אֶחָד  ּכָל  ֶל  שׁ ה'  ּבֲַעבֹודַת  ּגַם  יֶלֶד/יַלְּדָה: 
וְיֹוצֵאת  מִתְּגַּבֶרֶת  הָאֱלֹקִית  הַּנֶפֶשׁ  ֶר  ּכֲַאשׁ  - ּפְרִָטית  מִצְרַיִם' 
הַּגּוף  ֶל  שׁ וְהַּגְבּולֹות  מְצָרִים(  ֹון  מִּלְשׁ )'מִצְרַיִם'  מֵהַּמְצָרִים 

ְמִי, הַמְנַּסִים לְהַפְרִיעַ לָּה לְהִתְחַּבֵר אֶל ה'.  וְהָעֹולָם הַּגַשׁ

ּבָהֶם  מַּצָבִים  ּכַּמָה  מְתֹאָרִים  ּלְעֵיל  ֶ שׁ ְנָה  ּבַּמִשׁ אַּבָא/אִּמָא: 
עָלֵינּו לִזְּכֹר אֶת יְצִיאַת מִצְרַיִם, וְהָרַּבִי מַסְּבִיר זֹאת ּכָךְ:

ֶאֹור   1( " יְמֵי חַּיֶיךָ" - הַּכַּוָנָה לְיֹום ּבְרּוחָנִּיּות, הַמְסַּמֵל ּתְקּופָה שׁ
ה' מֵאִיר וְעַם יִשְׂרָאֵל נִמְצָאִים ּבְמַּצָב טֹוב מִּבְחִינָה רּוחָנִית. ּגַם 

אָז יֵשׁ לִזְּכֹר אֶת יְצִיאַת מִצְרַיִם הַּכְלָלִית וְהַּפְרִָטית.

ֶלֶת  2( "ּכָל יְמֵי חַּיֶיךָ - לְהָבִיא הַּלֵילֹות" - הַּכַּוָנָה לַּגָלּות הַּנִמְשׁ
ֶךְ רּוחָנִי ּבָעֹולָם, אָנּו יְכֹולִים ּוצְרִיכִים לִזְּכֹר  ּיֵשׁ חֹשׁ ֶ לְלַיְלָה. ּכְשׁ
ֶל הַּנֶפֶשׁ הָאֱלֹקִית  אֶת יְצִיאַת מִצְרַיִם - אֶת יְכֹלֶת הַהִתְּגַּבְרּות שׁ

עַל ּכָל הַּמְצָרִים. 

אֶת  נַזְּכִיר  ִיחַ  הַּמָשׁ ּבִימֹות  ּגַם   - ִיחַ"  הַּמָשׁ לִימֹות  "לְהָבִיא   )3
ֶהִסְּבַרְנּו, יְצִיאַת מִצְרַיִם  ּכְפִי שׁ ֶ יְצִיאַת מִצְרַיִם! מַּדּועַ? מִּכֵיוָן שׁ
ֶאִם הָיִינּו  הִיא ּפְתִיחַת הַּצִּנֹור לְכָל הַּגְאֻּלֹות. ֲחזַ"ל מְסַּפְרִים שׁ
לְאֶרֶץ  ּומִּיָד  ּתֵכֶף  מִצְרַיִם  יְצִיאַת  לְאַחַר  נִכְנָסִים  הָיִינּו  זֹוכִים, 
מִצְרַיִם  ּגְאֻּלַת  ּבֵין  ֶחָלַף  שׁ הַּזְמַן  ְלֵמָה.  הַּשׁ לַּגְאֻּלָה   - יִשְׂרָאֵל 
ּדָחּו אֶת הַּגְאֻּלָה(  ֶ ְלֵמָה )ּבִגְלַל ֲחָטאֵי עַם יִשְׂרָאֵל שׁ לַּגְאֻּלָה הַּשׁ
הַּמַהּות  וְאִּלּו  מיותר,   - ֶהִסְּבַרְנּו  שׁ ּכְפִי  ּבְחִיצֹונִּיּות  רַק  הּוא 

ִיחַ'! ֶל יְצִיאַת מִצְרַיִם הִיא מַּמָשׁ 'יְמֹות הַּמָשׁ הֲָאמִּתִית שׁ

ּכָל  ֶ נָה זוֹ, שׁ ְ לָכֵן רֹואִים ֲחכָמִים צֹרֶךְ מְיֻחָד לְלַּמֵד אֹותָנּו ּבְמִשׁ
"לְהָבִיא  הֵם  ּובַּגָלּות,  ֶךְ  ּבַחֹשׁ ֲאפִּלּו   - הַּזֶה  ּבָעֹולָם  חַּיֵינּו  יְמֵי 
ִיחַ  הַּמָשׁ לִימֹות  מִּיָד  זֹוכִים  ּכָךְ,  ֶחַּיִים  ּכְשׁ ִיחַ".  הַּמָשׁ לִימֹות 

ּוָטם – ּבַּגְאֻּלָה!  ּכִפְשׁ

ל הַּנָשִׂיא ֶ ּתַפְקִידוֹ שׁ

ּנִתְמַּנָה לִנְשִׂיא  ֶ נָה זוֹ ּבַּיֹום שׁ ְ יֶלֶד/יַלְּדָה: רַּבִי אֶלְעָזָר אָמַר מִשׁ
ֵר אֶת ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל  ֶל נְשִׂיא הַּדֹור הּוא לְקַּשׁ יִשְׂרָאֵל, ּכִי ּתַפְקִידוֹ שׁ

ֹון הִתְנַּשְׂאּות - רֹומְמּות. הּוא  ּבַּגָלּות עִם הַּגְאֻּלָה. נָשִׂיא מִּלְשׁ
ֵר לְכָל אֶחָד לָצֵאת מֵהַּמְצָרִים  מַגְּבִיּהַ, מְרֹומֵם אֹותָנּו, ּומְאַפְשׁ

ִיחַ.  ֶל יְמֹות הַּמָשׁ ּלוֹ, וְלֲַעמֹד ּבְמַּצָב שׁ ֶ וְהַּגְבּולֹות שׁ

ְבָט תשי"א(  ְלִיָט"א אָמַר ּבְיֹום ֲעלֹותוֹ לַּנְשִׂיאּות )י' שׁ ּגַם הָרַּבִי שׁ
ֶאַחַת הַּנְקֻּדֹות הָעִּקָרִּיֹות ּבוֹ הִיא  אֶת הַּמֲַאמָר "ּבָאתִי לְגַּנִי" - שׁ
. ִיחַ ּבְפֹעַל מַּמָשׁ ְלִיחּותֵנּו וְתַפְקִידֵנּו הּוא לְהָבִיא אֶת מָשׁ ּשׁ ֶ - שׁ

ֶל רַּבִי  ְמוֹ שׁ ֵר אֶת שׁ אַּבָא/אִּמָא: מְעַנְיֵן לִרְאֹות אֵיךְ הָרַּבִי מְקַּשׁ
רַּבִי  ּכְלֹומַר,  עָזַר.  ה'(  ֵם  )שׁ אֵ-ל  אֶלְעָזָר=  לְתַפְקִידוֹ:  אֶלְעָזָר 
נָשִׂיא,  לִהְיֹות  הּוא  ּבָרּוךְ  מֵהַּקָדֹושׁ  מְיֻחָד  עֵזֶר  מְקַּבֵל  אֶלְעָזָר 

וְלָתֵת ּכֹחַ לְעַם יִשְׂרָאֵל לִחְיֹות אֶת הַּגְאֻּלָה. 

ֶאֹומֵר  שׁ הַּמִדְרָשׁ  אֶת  הֵיֵטב  לְהָבִין  נּוכַל  ו  ָ עַכְשׁ יֶלֶד/יַלְּדָה: 
ּבְנֵי  ֶ ּכְשׁ ְבִָטים מְרַּמְזִים עַל הַּגְאֻּלָה, מִּיָד  ֶל הַּשׁ ְמֹותֵיהֶם שׁ ּשׁ ֶ שׁ

יִשְׂרָאֵל "ּבָאִים מִצְרָיְמָה":

ֶל ּגָלּות  ֶהָעִנְיָן הֲָאמִּתִי שׁ ּכִי ּכְבָר ּבַיְרִידָה לַּגָלּות צָרִיךְ לָדַעַת שׁ
מַּטְרָתֵנּו  ְלֵמָה.  וְהַּשׁ הֲָאמִּתִית  הַּגְאֻּלָה  הִיא  מִצְרַיִם  וִיצִיאַת 
לִימֹות  לְהָבִיא   - הַּגְאֻּלָה  אֶת  ּבָעֹולָם  לִפְעֹל  הִיא  ּבָעֹולָם 

ִיחַ! הַּמָשׁ

ֵטבֵת,  כ'   - מְיֻחָד  ּתֲַארִיךְ  חָל  ִי  ּשׁ ִ שׁ ּבְיֹום  ָבּועַ  הַּשׁ אַּבָא/אִּמָא: 
וְהָרַּבִי  ּפְרִָטית,  ּגָחָה  ְ ּבְהַשׁ ֶהַּכֹל  שׁ ּכַּמּובָן  הָרַמְּבַ"ם.  הִּלּולַת 
ֶהָרַמְּבַ"ם מְהַּוֶה ּדֻגְמָא ּכֵיצַד נִּתָן לִחְיֹות אֶת הַּגְאֻּלָה  מַסְּבִיר שׁ

ָה. ּבְתֹוךְ ּגָלּות קָשׁ

ֶעַם יִשְׂרָאֵל  ָנָה, ּבִתְקּופָה שׁ הָרַמְּבַ"ם חַי ּבְמִצְרַיִם לִפְנֵי ּכִ-850 שׁ
ְרּויִים ּבְגָלּות וְלֹא יָדְעּו ּבְבֵרּור ּכֵיצַד לִנְהֹג ּבְחַּיֵי הַּיֹום-יֹום עַל  שׁ
ְנֵה תֹורָה'  ּפִי הֲַהלָכָה. מֶה עָשָׂה הָרַמְּבַ"ם? חִּבֵר אֶת הַּסֵפֶר 'מִשׁ
ֶאֹוסֵף אֶת ּכָל הֲַהלָכֹות ּבַּתֹורָה ּומַגְּדִיר  - חִּבּור מְיֻחָד ּבְמִינוֹ שׁ
ּיָכְלּו  ֶ שׁ לַּיְהּודִים,  ּגְאֻּלָה  הָיְתָה  ּבְעֶצֶם  זוֹ  ּבְרּורָה.  ּבְצּורָה  אֹותָן 
הִכְנִיס  ּכָךְ  ּכְלָלֵי הֲַהלָכָה.  ּכָל  ּפִי  הַּמִצְוֹות עַל  לְקַּיֵם אֶת  ּוב  שׁ

הָרַמְּבַ"ם ּגְאֻּלָה ּבְתֹוךְ אֶרֶץ מִצְרַיִם! 

מֲַעשָׂיו  ּכָל  מִתְּגַּלִים  צַּדִיק  ֶל  שׁ הַהִּלּולָא  ּבְיֹום  יֶלֶד/יַלְּדָה: 
ּכֹחַ  מְקַּבְלִים  אָנּו  הָרַמְּבַ"ם,  הִּלּולַת  ֵטבֵת,  ּבְכ'  לָכֵן  וְתֹורָתוֹ. 
יְמֹות  אֶת  ָו  עַכְשׁ ּכְבָר  וְלִחְיֹות  ּבַּגָלּות  הַּגְאֻּלָה  אֶת  לְהַכְנִיס 

ִיחַ.  הַּמָשׁ

ִיחַ",  ִיחַ – "ּבְחֶזְקַת מָשׁ ֶרָאּוי לִהְיֹות מָשׁ ּבְדֹורֵנּו ּכְבָר נִמְצָא מִי שׁ
וַּדַאי",  ִיחַ  ּכְ"מָשׁ ְלֵמּות  ּבִשׁ יִתְּגַּלֶה  הּוא  מַּמָשׁ  ּומִּיָד  וְתֵכֶף 
ֶל הָרַמְּבַ"ם ּבְהִלְכֹות מְלָכִים - "ּבָנָה מִקְּדָשׁ ּבִמְקֹומוֹ  וְכִדְבָרָיו שׁ

וְקִּבֵץ נִּדְחֵי יִשְׂרָאֵל" עֹוד הַּיֹום! 
       על-פי 'דבר מלכות' ש"פ שמות תשנ"ב

ּפִיעִים ּגַם  ְ ּמִתְּכֹונְנִים לַּגְאֻּלָה, ּומַשׁ ֶ אֵיךְ מַכְנִיסִים ּבְפֹעַל אֶת הַּגְאֻּלָה לַּגָלּות? עַל יְדֵי שׁ

ּובָה, וֲַאפִּלּו  ִיחַ. ּבְדֹורֵנּו ּכָלּו ּכְבָר ּכָל הַּקִּצִין, עַם יִשְׂרָאֵל ּכְבָר עָׂשּו ּתְשׁ ּיִהְיּו מּוכָנִים לִימֹות הַּמָשׁ ֶ עַל יְהּודִים ֲאחֵרִים שׁ

ֶאָנּו  וְנִרְאֶה שׁ יִפְקַח אֶת עֵינֵינּו  הּוא  ּבָרּוךְ  ֶהַּקָדֹושׁ  שׁ ָו רַק צָרִיךְ  צִחְצַחְנּו אֶת הַּכַפְּתֹורִים )הַּדְבָרִים הָאֲַחרֹונִים(. עַכְשׁ

ּנֲַעשֶׂה זֹאת ּגַם אָנּו ּבְדֹורֵנּו, וְכָךְ נִּכָנֵס  ֶ ּיָרְדּו לְמִצְרַיִם, ּכַּמּובָן שׁ ֶ ּבַּגְאֻּלָה! אִם ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל זָכְרּו לְהַכְנִיס אֶת הַּגְאֻּלָה ּכְבָר ּכְשׁ

ֹונִים - 3 ּפְרָקִים לְיֹום,  ִיחַ! יֵשׁ לְהִתְחַּזֵק ּולְהַתְמִיד ּבְלִּמּוד הָרַמְּבַ"ם הַּיֹומִי לְפִי הַּמַסְלּולִים הַּשׁ ּתֵכֶף ּומִּיָד לִימֹות הַּמָשׁ

ּיִלְמְדּו. ֶ ּפִיעַ עַל ֲאחֵרִים שׁ ְ ּפֶרֶק אֶחָד לְיֹום אוֹ סֵפֶר הַּמִצְוֹות, וְכֵן לְהַשׁ


