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 רק אחד יכול

בסיפור יציאת מצריי� מדגישה התורה

את העובדה שגאולת ישראל היתה דוקא על 

ה� ידי משה � התורה מספרת באריכות כיצד

בחר דוקא במשה ליד הסנה וסרב לבקשת

מש�� משה שמישהו אחר ימלא את השליחות

והכמה ימי� ניס �לא וויתר�ה משה להתחמק

כפי� ג� הגאולה העתידה קשורה למשה

��גואל ראשו� הוא גואל אחרו��שנאמר 

� למשה יש קשר עמוק לגאולה� משמע

�ולכ� הגאולה יכולה לבוא רק על ידו

בנ� כפולה והשאלה י על ידי�מדוע נגאלו

ע� אד� דוקא ה�ולא ומה� בכבודו ובעצמו�י

א נבחר לתפקיד המיוחד במשה שדוקא הו

�הגואל

 מטרה לפני�� תזכורת

עלינו להתבונ� במטרת� כדי להבי� זאת

אי� מדובר רק בחירות מפרעה� הגאולה

ה�בתורה נאמר� האכזר � וידעת� כי אני

אלקיכ� המוציא אתכ� מתחת סבלות

האנ���מצרי� אלקי� אשר הוצאתי�� כי

הגאולה ממצרי� היתה כדי �� מאר! מצרי�

השאנו האנש � י� הגשמיי� נכיר ונדע את�

� במת� תורה ואחר כ� במשכ��כפי שאכ� הי

ה ��ש� משה ובני ישראל שמעו את דבר

מאותה סיבה לוותה הגאולה ממצרי�

כדי לעזור� בניסי� ונפלאות מעל הטבע

הוא בעל הבית� לישראל לראות ולהבי� שה

�היחידי על העול� כולו

� רק בגאולה האמיתית�השלימות תהי

כימי צאת� מאר! מצרי� אראנו�עליה נאמר

את�ה�� נפלאות בכבודו יראה לעול� כולו

ה� הנפלאות הגדולות ביותר � וכולנו נכיר את

דירה�לה�אז תהי� ונעבוד רק אותו

�בתחתוני�

� מחבר ההפכי

�"עומדת בפנינו משימה מורכבת� ובכ

ישנ�� כעת בעול� הכל זמני ומתחל#

להזמני� בה� אנו קשור כמו בשעת �� י� יותר

וישנ� זמני� בה� אנו� התפילה והלימוד

ה� קשורי� פחות מתגלה� ישנ� מקומות בה�

וישנ�� כמו בבית כנסת ובית המקדש� יותר

�ה� בעתיד� מקומות בה� הוא מתגלה פחות

� יתגלה בכל מקו��ובאופ� קבוע� בכל זמ

�ונצחי

ואילו� בלי גבולות� הוא קבוע ונצחי�ה

לחבר� תפקידנו�� הזה מוגבל ומתחל#העול

להחדיר את האלקות� את שני ההפכי�

אי� נוכל למלא� הנצחית בתו� העול� הגשמי

� כזו משימה��הנראית בלתי אפשרית לחלוטי

משה� כא� נכנס לתמונה משה רבינו

ל מסבירי��כפי שחז�� איש האלקי��נקרא 

�� מחציו ולמעלה האלקי�� מחציו ולמטה איש�

מצד� מחבר בתוכו את שני ההפכי�משה 

א�� אחד הוא אד� כמונו המורכב מבשר וד�

שוכ� בגופו�ה�� איש אלקי��יחד ע� זה הוא

אלוקות שהיא למעלה� באופ� קבוע ונצחי

�מכל מדידה והגבלה

וכ� זה אצל נשיא� כ� זה היה אצל משה

אתפשטותא�עליו נאמר� הדור שבכל דור

שטותו של משה התפ%$דמשה בכל דרא ודרא 

איש�שג� הוא נקרא�&בכל דור ודור

��האלקי�

"א�ומסכ� הרבי מל� המשיח שליט

ל מוב� מדוע דוקא משה�על פי כל הנ

� בגאולת מצרי�� הוא גואל� של ישראל



 כיו�–וגואל ראשו� הוא גואל אחרו�

תפלה למשה איש�שבהיותו בדרגת

�ג� האלקי  גילוי–אולה יש בכחו להמשי�

ולגאול את בני� בעול�–לי גבול כח הב

�ג�� ישראל מכל המיצרי� וגבולי עד

�זה� דקליפת ועבודה זרה של מצרי –ובכח

כימי�ש� ג� הגאולה האמיתית והשלימה

רק��צאת� מאר  מצרי� אראנו נפלאות לא

אלא ג� נסי� גלויי�� נסי� המלובשי� בטבע

!ד נפלאותוע� שלמעלה מדר� הטבע לגמרי

את� איש האלקי��רק כמשה יכול לגאול

יכול� איש האלקי��ורק� ישראל ממצרי�

להתגלות כמל� המשיח ולהראות לנו את 

נשיא�–כפי הכלל הידוע� נפלאות הגאולה

 מיוחד רק אחד��הדור הוא המשיח שבדור

את� שוכ� בגופו� כמוהו שה יכול להוריד

�השכינה לתחתוני�

 משה שבכל אחד

� ג� אנו מורכבי� משני רכיבי�� בעצ�

לו� הצד הטוב" לכל יהודי שני צדדי� האומר

להיות יהודי שמח� לעשות מעשי� טובי�

לספר לרבי� לקשר כל דבר ודבר לרבי� ולבבי

� ולאיד� הצד האחר� על הדברי� שאנו עושי�

וככל שאנו��שטויות�המכניס לנו לראש

צד��ג� נמשכי� אליה� חושבי� עליה� יותר

� הוא מנצל כל רגע� זה אינו מרפה לרגע

�ובעורמתו מנסה למשו� אותנו מכל כיוו

הוא� קשורי� לרבי�העיקר שלא נהי� אפשרי

לתאוות הגשמיות� מוש� אותנו למטה

�והזולות

מתעוררת בכל התוק#� כשמהרהרי� בכ�

� מדוע יש צור� בשני צדדי�� מדוע" השאלה

ה �רי לגמי�לא ברא אותנו טוב� מדוע

� והתשובה קשורה לאותה סיבה בדיוק

לה� תפקידנו לקשר לה ��את העול� הגשמי

לא היתה לנו� א� היינו קשורי� רק לצד הטוב

ה�לכ� הקב� היכולת לברר את העול� השפל

כדי� נת� לנו שני צדדי� ובחירה חופשית

שנוכל להיות כאילו עומדי� מ� הצד ונבחר 

י� בחיי� ובטוב בחר ויתנהג כ� שג� הרע שבנו

�לפי התורה� לפי הטוב

הרבי מל� המשיח� משה רבינו של דורנו

נות� לכל אחד מאיתנו את הכח�א�שליט

�להתמסר לגמרי לתורה� לבחור בצד הנכו

 האפשרות�עד כדי כ� שזו תהי� ומצוות

את� היחידה העומדת בפנינו ולעורר בעצמנו

ה � בצורה של ניסי ניסי�� הרצו� לעבוד את

 משיח

"א�ואומר הרבי מל� המשיח שליט

האמור לעיל הוא בהדגשה יתירה

תהא שנת�הי�בהמצאנו בחדש ניס� דשנה זו 

וכמדובר אודות הנסי���נפלאות אראנו

בסמיכות לחג"והנפלאות שקרו בשנה זו 

�! הפורי ! #�שהמלחמות באותו חלק בעול

ה� מהסימני� �# מל� אר��ע�� מל� פרס"�

�ה על ידי משיח צדקנושבקרוב באה הגאול

אל�ש� ובלשונו� כדאיתא בילקוט שמעוני בני

! תתיראו  !�מל��ו��הגיע זמ� גאולתכ

המשיח עומד על גג בית המקדש והוא 

ענוי� הגיע זמ�� משמיע לה� לישראל ואומר

��$גאולתכ

���

יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח

$לעול� ועד
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ה ד אינפו�חב שבוע באתרמידי� דבר מלכות לנוער�נית� להוריד את

העולמימבצעל במסגרת�יו� נחשו�!ב" הגהה לשונית� חינו�ואנשירבני�"הגהה רוחנית�ב� מנח�" עריכה �דבר מלכות� ללימוד

 לזכות

א"הרבי מל� המשיח שליט
!מהרה יתגלה ויגאלנו


