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  "ונשאתני ממצרים"

 –הרמז ל דרך בזה ע רושוידוע הפי  .מצרים שבע עשרה שנה״ רץויחי נאמר: ״ויחי יעקב בא רשתלת פחבהת

וכביאור אדמו״ר הזקן  ,1חי יעקב אבינו בארץ מצרים )שנותיו המובחרות (י״ז בגימטריא ״טוב״שבעה עשר ש

 ״לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא, 2ה״ניוסף להורות לפגיו גוש ן ש״את יהודה שלח לפניו אלבעניין זה: מכיו

הגה בדרכי התורה אזי נעשים נדהלכתא) והה לימוד התורה (לאסוקי שמעתא אליבאעל ידי נה ה - ,3הוראה״

 .4גם במצרים - ״ויחי״ –חיים ראויים לשמם 

מצרים״),  ל שםע קראותנארץ מצרים (״כל המלכיות  - מצאים בגלותבני ישראל נגם כאשר  :וההוראה מזה

לעשות  -ין הגלות נה והתכלית שבענאת הכוו צריכים הם לגלות -ין הגלות נמפגי גזירת הקב״ה על כללות ע

 .מצאים בגלות, ברוח התורהנהבני ישראל לאחד את כל  - ועל ידי זה הוראה״,  שם ״בית תלמוד שמשם תצא

עד גדולם) מרוכזים ביחד ם ונלמקט(בני ישראל שבה היו כל  -ביותר בגלות מצרים וכפי שאחדות זו הודגשה 

(גלות בבל, מדי ופרס, יון ורומי)  חרי זהבגלויות שלאמה שאין כן   ,בארץ גושן שבמצרים -בקירבת מקום 

 .ארצותבכמה וכמה שנתפזרו 

ין נכמ, ה״נמצרים שבע עשרה ש בארץ ין ד״ויחי יעקבנפעל הענאזי  -וכאשר ההנהגה היא באופן האמור …

ין ד״ימים נה לאמיתית הענוזוהי ההכ, ים נעשים כבר ימים טוביםנשגם ימי הגלות האחרו, כלומר, ״טוב״

  .לימים טובים וימי ששון ושמחה) ימי הצומות(כאשר יהפכו ימים אלו  - טובים״ 
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הוראת על פי ההנהגה ידי  על(גם כאשר נמצאים במצרים בסוף זמן הגלות במעמד ומצב ד״ויחי״ , הנוה

יהודים , לחשוב שהגלות הוא המקום המתאים ליהודי ס ושלוםח –) ״בית תלמוד שמשם תצא הוראה״, התורה

מצא עדיין במצרים הרי הוא נכל זמן שיהודי , ולכן! ים שגלו מעל שולחן אביהם״נד״ב צבהם במעמד ומבגלות 

  ?!ליהודי לחיות במצרים מה יש "!!שאתני ממצריםנ״ו: מכריז וצועק ללא הרף

י נ״אל נא תקבר: וביקש ממנו, ו שלח לקרוא ליוסףנשיעקב אבי -ויחי  רשתמודגש בסיפור שבהתחלת פכו

  :עד שביקש ממנו ״השבעה לי״ו), במערת המכפלה(בקבורתם״ י ני ממצרים וקברתנשאתנו. . במצרים 

מתאים לקברו במצרים  יןשא) ו ״בן זקונים״ובפרט בהיות( יעקב אבינו לא הסתפק בזה שיוסף בנו יבין מעצמו

 ארבעמתאים בדיוק ל השמספר המקומות ב״מערת המכפלה״ היובפרט [בה בשעה שישנה ״מערת המכפלה״ 

י מבל(שלח יעקב לקרוא ליוסף , זה ניןזקוק לזירוז מיוחד בע הואף שיוסף לא הי], עד ליעקב ולאה - זוגות

יעקב : ויתירה מזו, י ממצרים״ונשאתנ. . י במצרים נא תקברנו ״אל נוביקש ממ) להתחשב בכבוד המלכות

הבטחה  - אלא הוסיף לבקש ממנו ״השבעה לי״, ו לא הסתפק בהבטחתו של יוסף ״אנכי אעשה כדברך״נאבי

  !באופן של שבועה

 הגהנוגע להנאות ברכי אם הו, ס ושלוםם סיפורים בעלמא חנכל סיפורי התורה אי - ה פעמיםוכמדובר כמ

  :צחית״נמכיון ש״התורה היא , ים כולםנובכל הזמ), לא רק ל״יחידי סגולה״(מישראל  ל אחד ואחתבפועל לכ

, ״ויחי״הוא נמצא אמנם במעמד ומצב ד"! ״ונשאתני ממצרים -הקב״ה ללא הרף יהודי צריך לבקש ולצעוק ל

ולכן מבקש , מדו ומצבו האמיתיאבל הגלות אינו מקומו ומע -ותן צדקה וכו׳ נ, תווהוא לומד תורה ומקיים מצ

  !!ו לצאת מהגלותנרצו! ״ונשאתני ממצרים״ -) כביכול( ומשביעו –ה מהקב״הוא 

 - מו מבקש מהקב״ה אלא הוא בעצ, פרים״ אודות ביאת משיח והגאולה העתידהסואינו מסתפק בזה שכתוב ב״

, הנחמרי שביקש זאת בתפלת חלאוגם ! רחמים״ו בשובך לציון בנינה עינ״ותחזי: הגאולה יןנעל ע -ללא הרף 

שהוא , כלומר. וכן הלאה, הגאולה ענין לוזר הוא ומבקש עח) בסמיכות זמן(חרי זה הרי בתפלת מעריב שלא

   !שאתני ממצרים״נ״ו -מבקש ללא הרף 

ירידת הגלות  ל ידימכיון שדוקא עה, ין של עלינהמורה על ע שוןל, י ממצרים״נשאתנ״ו -והדיוק בזה הוא 

ו בקשר עם ירידתו נועל דרך שאמר הקב״ה ליעקב אבי. ושךחההאור מן  וןכיתר -לוי גדול ביותר עי פעלנ



, עליות שתי -פעל עילוי גדול יותר נעל ידי הירידה למצרים ש, כלומר, 5י אעלך גם עלה״נכ״וא -למצרים 

  .ה״ֹלגם עָ  ָךלְ עַ ״ַא

, מהגלות ני ישראלכל בומוציא את  -י ממצרים״ נשאתנ״ו -בני ישראל עד שהקב״ה ממלא את בקשת ו…

, ומביאם לארצנו הקדושה כפי שהיא בשלימותה ,י שמיא״ננבאופן ד״ארו עם ע, ובקרוב ממש, בחסד וברחמים

מידו  -מקבלים מאת הקב״ה בני ישראל ש, כלומר, ״כי ירחיב ה׳ אלקיך את גבולך״ -ובתכלית השלימות 

, י״ניזי וקדמוני קנכולל ״ק, אומותהשייכים לארץ דעשר את כל השטחים  -המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה 

  .״לזרעך נתתי את הארץ הזאת״ -) גזרה גם גזירת הגלותנשבה (הבתרים״  יןכפי שהבטיח הקב״ה ב״ברית ב

  קטע משיחת עשרה בטבת, רשימת השומעין בלתי מוגה.

  .770תו"מ ה'תשמ"ג ח"ב ע' 
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