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 ראפרשת ויק

 אתם עדי גם בארצות הברית

שהקב״ה אומר על בני ישראל ״אתם  - והנה, ענין ה״עדות״ בעבודת האדם לקונו )״והחי יתן אל לבו״( הוא

 ., היינו, שמציאותם של ישראל היא ״עדות״ )כביכול( על מציאותו של הקב״ה1ֵעַדי״

ועל אחת כמה וכמה  וק שנאמר עוד בהיותם במדבר,פס - 2בני ישראל הם ״המעט מכל העמים״ :והענין בזה

בכל הדורות, עד לגלות  לאחרי הירידה דזמן הגלות, הקשיים והרדיפות שהיו מנת חלקם של בני ישראל

  .3צרה״ ״לא תקום פעמיים -האחרון ובפרט בדור האחרון כו׳ 

ואדרבה, ״כאשר יענו אותו כן  ,ולכן, כאשר אומות העולם רואים שלמרות כל זה נשאר עם ישראל חי וקיים

  -בכל התוקף על עניני יהדות, תורה ומצוותיה  , ועל אחת כמה וכמה כשרואים שעומדים4ירבה וכן יפרוץ״

״אני הוי׳ לא שניתי ואתם  - 5ביותר על מציאותו של הקב״ה, ובלשון הכתוב הרי זו ההוכחה )״עדות״( הטובה

 .בני יעקב לא כליתם״

מיובל שנים( שלא הניחו ליהודים לעסוק  שלאחרי ריבוי שנים )למעלה -וענין זה מודגש ביותר במדינה ההיא 

 !גאים ביהדותם בתורה ומצוות, גדל דור חדש של יהודים

נמלטו ובאו למקום חדש  ,אשר, לאחרי הרדיפות שהיו ליהודים מעבר לים -ועל דרך זה בנוגע למדינה זו 

עניני יהדות, שזהו ענין של עליה, אבל, לאידך גיסא, מכיון שעד אז לא היו יהודים במקום שאין בו רדיפות על 

כדי לבוא לעליה גדולה  -ככל עניני ירידות  -לחצי כדור התחתון, והכוונה בזה  -זה, יש כאן גם ענין של ירידה 

 .7, ״ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״6יותר, ״ואנכי אעלך גם עלה״
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בעצם היותם בחצי כדור התחתון, ועל  - ין ד״אתם ֵעַדי״ הוא בהדגשה יתירה גם במדינה זוומזה מובן, שהענ

אחת כמה וכמה על ידי קיום התורה והמצוות, ואפילו בעסקם והצלחתם בעניני פרנסה, כפתגם אדמו״ר 

ת שפרנסת בני ישראל בזמן הזה )בימיו, ועל אחת כמה וכמה בימינו אלה( היא על דרך ובדוגמ 8מהר״ש

 .9ה״ָמן״, ״לחם מן השמים״

בודאי נסתיימה כבר כללות עבודתם של ישראל בהענין ד״אתם ֵעַדי״ במשך כל זמן  -אמנם, בימינו אלו 

ובמילא, צריך להתבטל ענין הגלות, ותיכף ומיד ממש, כך,  ״כלו כל הקיצין", 10הגלות, ובלשון חכמינו ז״ל

 י זה בא משיח צדקנו!שלא יצטרכו לצעוק ״עד מתי״, מכיון שברגע שלפנ

 קטע משיחת ש״פ אחו״ק, י״ג אייר, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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 לך לך טו, יד. 7 

 )הב'(. 21אג״ק אדמו״ר מוהרש״כ ח״א ע׳ קלט. סה״מ  תש״ט ע'  8 

 בשלח טז, ד. 9 

 סנהדרין צז, ב. 10 


