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פרשת וישב

�מי מוכ� כבר לגאולה

הרי� שואלי� אנשי� לפעמי�� בהקשר לדיבורי� החוזרי� ונשני� כי אנו עומדי� כבר בזמ� הגאולה ממש

 שהעול� מוכ� יותר–ואיפה אנחנו רואי� את זה היו�� הגאולה תלויה בכ� שכל העול� יהיה מוכ� לגאולה

��לגאולה

ח �ל�זנבי� זאת באמצעות מאמר כאשר ההסבר הפנימי��ה ע� ישראל שפיזר� לבי� האומות�צדקה עשה הקב�

בענייני� המותרי�!מתנהגי� בכל מקו� במנהגי המקו�� על ידי שבני ישראל מתפזרי� בכל הארצות� לכ� הוא

ה�"על פי תורה ה�% הרי יש מכ� מעלה רוחנית� בתורה ומצוות� מוסי$�עד שזה ג� #� ומנצלי� זאת לעבודת

ב!מבררי� את הניצוצות � שבאותו מקו�" בתו� ענייני� גשמיי� שוני� בעול�# שבי#אורות קדושי� שנפלו

נח&בקיו�%!וה� גויי�� ה� יהודי�%ופועלי� על אנשי המקו�� מעלי� את המקו� לקדושה ומכיני��" מצוות בני

�בכ� את המקו� לגאולה

ג�� לכאורה א� מגיעי� לאותו מקו� באופ� ארעי או על ידי השפעה עליו נית� היה לברר את הניצוצות

ל� אול�� מרחוק של אנשי# נעליי�#ברור שהצלחה אמיתית בעבודה רוחנית זו יכולה לבוא רק א� באמת נכנסי�

ש�� המקו� לגמרי � משפיעי� עליה� ומקרבי� אות� ליהדות– מה� חלקובתור� נוהגי� כמוה�� גרי�

ש%הנמוכה יותר היא�ת מדרגו'א� ג� בזה יש � לקבל את השפעת הקדושה# מוכ�# שהמקו� הופ� להיות כלי

עד שהוא עצמו כבר הופ� להיות לאקטיבי ומפי)� שהמקו� חדור עד כדי כ� בקדושה%והגבוהה יותר היא

�קדושה בעצמו בהתא� לאופי ולמנהגי� המיוחדי� למקו� ספציפי זה

��עד צרפת��� וגלות החל הזה��� 

ה�� במנהגי המקו�# התלבשות#שמתו��� כבר הגענו למצב שבכל קצות תבל ישנ� יהודי� יראי שמיי�היו

אנו רואי�� מקיימי� ש� תורה ומצוות ופועלי� והופכי� את המקו� עד שהוא עצמו כבר משפיע קדושה הלאה
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ואנו נמצאי�� ורי�היו� כבר סיימנו את כל עבודת הבר� בכ� את העילוי שבדורנו לעומת הדורות הקודמי�

�לקראת הגאולה

שקראנו בהפטרת!שכ� באחד מייעודי הגאולה� היא מדינת צרפת� פרט המלמד באופ� מיוחד על הכלל כולו

�מוזכרת צרפת במפורש" שבוע שעבר ועלו מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר עשיו והיתה ��� עד צרפת��� וגלות�

אלא שיש שייכות� יר בנבואת הגאולה את גלות וגאולת צרפת דווקאלכאורה למה יש צור� להזכ�� המלוכה# לה

ה� מיוחדת בי� צרפת לגאולה �תלוי בברורה של צרפת���� ועלו מושיעי� בהר ציו��שלמות

�יש חידושי�

חב�האדמו!ר הזק��בתקופת אדמו #ד�ר הראשו� של כ#� בעל התניא והשולח� ערו�� �" שנה**'%שחי לפני

ע� המהפכה החל עיד� החופש� שבעקבותיה הוכתר נפוליאו� למנהיג צרפת� הצרפתיתהתחוללה המהפכה

� שהשפיע ג� על מדינות אחרות–פריקת עול והפקרות� א� ג� החופש מכל ענייני דת ואמונה!והדמוקרטיה 

כ�� והיה בעוצמה לא רק באותו דור כאשר בעקבות המהפכה החלה המלחמה "� אלא השפיע ג� בדורות שאחר

ולכ� הוא�ה�יגרו� לריחוק היהודי� מהקב" נפוליאו�ו!ר הזק� כי נצחו� הצרפתי��סבר אדמו� י� צרפת לרוסיהב

�נלח� נגד ניצחו� צרפת בכל האמצעי�

אמנ� הייתה�� שאחריו לא היה עניי� גילוי והפצת חסידות במדינה זו באופ� קבוע�ג� בתקופת האדמורי

לא� התיישבות בצרפת עצמהא� באופ� ארעי ולא מתו�� פעולה כל כ� ליראת# מסוגלת#ניכר היה כי צרפת

כשהדבר התחיל במיוחד� כ� גרי� בצרפת יהודי� יראי שמיי� ומקיימי מצוות� בדורנו� לעומת זאת�#שמיי� וכדו

�והתגבר מאוד לאחר מלחמת העול� השניה" הרבי הקוד�!)�בשליחותו של הרבי הריי

מוציאי� לאור ספרי� העוסקי� בתורה� בות בה� לומדי� חסידות ומפיצי� מעיינותכיו� כבר קיימות ש� ישי

ל �#מעצמה חסידית#וחסידות ומתו� ניצול רוח המקו� ומנהגי המדינה הפכו

 בכוח הנשיא

שאופ� עבודתו בהפצת יהדות וחסידות היה בשונה משאר� אצל הרבי הקוד�� כאמור� הכוח לכ� התחיל

חב�אדמור י–ד�י %#חצי כדור התחתו�#והגיע עד למה שמכונה� צא באופ� קבוע אל מחו) לגבולות רוסיה הוא

דבר� וממילא דרגתה הרוחנית נמוכה� המכונה כ� משו� שאינה במחצית כדור האר) בו היה מת� תורה!ב�ארה

"�המתבטא בפועל ג� ברדיפה וסגידה לחומריות ש�

א א$ שלח ממשפחתו לגור ש� במש� כמה שני� לפניאל�) לא רק ביקר מספר פעמי� בצרפת�הרבי הריי

בשני� אלו א$ התחילה מש� הדפסה של דברי חסידות וכתבי יד שהיו ידועי� עד אז רק ליחידי� מלחמת העול�

�סגולה

� ודווקא מתו� יראת שמיי� והידור�#הל� בנימוסי�על ידי# התלבשות# פעלו ש� בירור וזיכו� בדר�–בכללות

דבר אשר פר) את הדר� ונת� את הכוח לשבור ולהפו� את תוק$ הקליפה� הבירור באופ� פנימיכדי לפעול את

�של מדינת צרפת

אבל זה צרי� להיות באופ� שהקדושה נמשכת!ולא רק שנשיא דורנו נות� כוח להמשי� קדושה ג� בתחתו�

ה� אלא נות� הוא כוח–" מקומו של נשיא דורנו� ממקו� שני �זה עצמו למקו� ומקור של תורהשעשו את המקו�

 ���והנה עוד תשובה

�התבוננות בכ� לעומק עונה עוד יותר על השאלה ששאלנו בהתחלה בקשר למוכנות העול� לגאולה



� דווקא משו� שהיא המקו� התחתו� ביותר� אמרנו שיש קשר משמעותי בי� צרפת לכל עניי� הגאולה–ובכ�

"� מלשו� צירו$ ובירור–צרפת� כפי שמרומז בשמה!רי� של כל העול� הרי בבירורה נפעל גמר ושלימות הבירו

� היא לא רק בשלב הראשו�� והנה בדורנו אנו רואי� שצרפת הגיעה למדרגה הגבוהה יותר במוכנות לגאולה

� כמשפיע� אלא בשלב השני� לקבל את הקדושה# מוכנה#אול�� כשהיא עצמה נשארת בדרגת תחתו� עדיי�� כמקבל

כ �בר מתאחדת ע� הקדושה ומפיצה בעצמה יהדות וחסידות לעול�כשהיא

� מורה עד כמה היא קשורה לבירור העול� כולו שנברא בשבעה ימי�# צרפת#ג� הגימטריה של המילה� בכלל

של� **+x&%ו*+x&– שזו השלמות של התכללות המספר שבע– *&&הבגימטרי� צרפת שלמות כל פרטי הפרטי�

 לכל קצווי– הוא מספרו של הבית שמהוה בדורנו את המקור להפצת המעיינות חוצה *&&�יתרה מכ�� העול�

ל� תבל מה*&&% האיחוד הזה בי� צרפת � של הקדושה# עצ�# מורה לנו עד כמה צרפת הפכה כבר ג� היא לחלק

לו–הקדושה# עצ�#וכשמתגלה � ושהכל קשר לקד" לכאורה! נית� בכוחו להעלות א$ את הנמו� ביותר שאי�

את� ואדרבא � הקדושהעצ�עליית התחתו� ביותר מגלה

�יש ניסי� מתחת לשולח�� תסתכלו

על� המלמדת על מוכנות העול� כולו לגאולה� כדי להקל עלינו עוד יותר לראות אי� באמת מהפכה כזו עוברת

�מעשה ניסי� גלוי� הראו לנו משמיי� דבר פלא� צרפת בדור הזה

שכ� לכל� ומשק$ ג� את ענייניה הרוחניי�� אמונתה ותכנה� ינה מבטא את מהותהההמנו� הלאומי של כל מד

שחובר� ההמנו� של צרפת� והנה� כולל ההמנו�� הקשור לכל ענייניה" מלא� בשמיי�%!מדינה גדולה יש שר למעלה 

כ לניגו�"ד�בשנת תשל!הפ� בשני� האחרונות� וממילא ברור מה הוא בא לבטא– שנה **'% בעת המהפכה לפני

 תו���האדרת והאמונה�חסידותיות את המילי� של ושרו בה בתפילות ובהתוועדויות� לקחו את המנגינה� חסידי

�שהניגו� הופ� לחלק מהרפרטואר החסידותי

!חוללו הצרפתי� שינוי בניגו��"כמה חודשי�!זמ� קצר ביותר אחר כ� �אז את� על פי הצעת מנהיג צרפת שינו

ולכ� הוא גר�� הרי זה משו� שהשר והמזל של צרפת הרגיש שהניגו� התהפ� לקדושה� ובפשטות"� קצב הניגו�

 ���שההמנו� למטה ישתנה

אלא משו� שעלינו ג� כ� ללמוד מכ� לקח� לא לחינ� מספרי� ומראי� לנו את הניסי� המתחוללי� בעול�

נס� למעשה בו� כאשר קורה לנו לה� עלינו להכיר � ראינו ג� אצל חזקיהו המל�� רס� אותוולפ# להודות עליו

לה�ה רצה לעשותו משיח�הקב לו# ומידת הדי� קטרגה עליו שלא הודה מספיק בסופו� ולכ�� על הניסי� שנעשו

כ�� לא נעשה למשיח� של דבר ה� ההכרה� א� זהו דבר הנוגע להבאת הגאולה# ההודאה והפרסו� של ניסי

�האמיתית והשלמה בפועל ממש

ששיחפ�ע! "ב�תשנ#ה�פ וישב�ת
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