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שמותפרשת
 ����������������תזכור את יו� צאת מאר� מצרי�תזכור את יו� צאת מאר� מצרי�תזכור את יו� צאת מאר� מצרי�תזכור את יו� צאת מאר� מצרי�����

הנאמרת בפרשת�במשנה מסופר על רבי אלעזר ב� עזריה שד� על זמני החיוב במצוות זכירת יציאת מצרי�
�וכ לשו� המשנה �ציצית שבקריאת שמע

ב�  לותהרי אני כב� שבעי� שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרי� בלי� אמר רבי אלעזר ב� עזריה���� עד שדרשה
להביא� ימי חייכלכלכלכל�  הימי�–� ימי חיי� �למע� תזכור את יו� צאת מאר� מצרי� כל ימי חיי�שנאמר  זומא

�וחכמי� אומרי�� הלילות ��� להביא לימות המשיח–� כל ימי חיי�  העול� הזה–� ימי חיי
ז �כל ימי חיי�ובפרט �ימי חיי�מהמילי�� כלומר � מני� שוני� בה� חל החיוב לזכור את יציאת מצרי�למדי�

�וחכמי� מדברי� על זמ� הגלות וימות המשיח  ב� זומא מדבר על הימי� והלילות
וג� בזמ�  שג� לאחר שהסתיימה כבר מזמ�  במשנה זו באה לידי ביטוי החשיבות העצומה של יציאת מצרי�

את–הגאולה האמיתית והשלמה  מה היא הסיבה בגללה מקבלת יציאת� יציאת מצרי� יש עדיי� עניי� לזכור
ב$ מצרי� חשיבות כה גדולה עניי��%נפתח%�שבגאולה זו החל  ובמקורות נוספי�%  ספר החינו%כתוב על כ

ה�&ובני ישראל הפכו מעבדי� לבני חורי�  הגאולה לה �%עבדי �באופ� נצחי ומוחלט% ושייכי�

 ג� בלילה וג� ביו�ג� בלילה וג� ביו�ג� בלילה וג� ביו�ג� בלילה וג� ביו�
ה בכל דור ודור ובכל יו� ויו� חייב אד� לראות את עצמו כאילו�'% יציאת מצרי�%אד� את קונו יש ג� בעבודת

ולהתאחד  לצאת מההגבלות שמגביל הגו) ועול� הזה  פירושה של יציאת מצרי� זו היא�� הוא יצא היו� ממצרי�
 ודרגות הבאי� לידי ביטוי שלבי�(רוחנית זו ישנ�% יציאת מצרי�%ב�ה על ידי קיו� תורה ומצוות�ע� הקב

ה– להזכיר את יציאת מצרי� ביו�'%א� במשנה  במצב כזה ברור שצרי האד�–% בסדר%מאיר והכל% בזמ� שאור
ה �ולצאת מכל ההגבלות של עול� הזה  כראוי% לעבוד את

ה� להזכיר יציאת מצרי� בלילות'%ב ה עדיי�–ויש חוש רוחני וגלות  אינו מאיר% ג� כשאור תו% יש לעבוד את
�כדי יציאה ממגבלות והפרעות העול� הזה

חלק מדי� זכירת יציאת מצרי�� כלומר� חכמי� מחדשי� שאפילו בימות המשיח צרי להזכיר יציאת מצרי�'%ג
  בימות המשיח  ג� בזמ� הגאולה� ויתרה מכ� זה להכליל בזכירת גאולה זו ג� את ימות המשיחהיו� בגלותהיו� בגלותהיו� בגלותהיו� בגלות
י יש בגאולה של יציאת מצרי� מעלה  שכ� למרות המעלה המיוחדת של ימות המשיח–ציאת מצרי� יזכרו את

�וחידוש שאי� בגאולה הסופית
ב  שאילו זכו בני ישראל  כתוב במדרש הסיבה* ביאת משיח��� הרי גאולת מצרי� הייתה מסתיימת מיידית

א  ברי� צדדיי� התערבו והפריעו את התהלישלפועל יש הפסק כה גדול של זמ� בי� שתי גאולות אלו היא שד
ה  למעשה מדובר על גאולה אחת שלמה   שבאמצע הרי גאולת מצרי� היא הגאולה העתידה% רווח%שג� בזמ�

�ופנימיות העניי� של הגאולה העתידה היא גאולת מצרי�
יתה אז העבודה לאל� והי  שבגאולת מצרי� היה עדיי� הרע שבתו בני ישראל בכל תקפו$ ומה ההבדל ביניה�

ואי�  אול� בגאולה העתידה לא יהיה רע כלל� עבודה השייכת לעול� כפי שהוא מוכר לנו  אותו להשתעבד לטוב
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ה� קשר בינה לבי� המציאות הגלותית המוכרת לנו פה% היא מנותקת מהעול� הזה ומהעבודה בה חשק   שנעשה
זה% מקשר%–�הבתור רצ) אחד של גאול�ורק הקשר שלה ליציאת מצרי� �אותה לסוג עבודה

 להביא לימות המשיחלהביא לימות המשיחלהביא לימות המשיחלהביא לימות המשיח
כ�  למעשה של  חכמי� מחדשי� לנו שג� כעת בחוש הגלות  א�  שג�–� להביא לימות המשיח�קיי� העניי�

זו� הגאולה השלימה שאי� אחריה גלות �ימות המשיח�–קיימת הדרגה הטמונה ביציאת מצרי�  בגלות זכירה
א)  מכניסה את ימות המשיח פה בעול�בזמ� הגלות לא רק  בגאולה– את ימות המשיח עצמ� מביאהמביאהמביאהמביאהאלא

�האמיתית והשלמה
המיוחד� המפרשי� מספרי� לנו כי רבי אלעזר ב� עזריה אמר משנה זו ביו� שנתמנה לנשיא במקו� רב� גמליאל

של �שלכ� בו ביו� שנתמנה לנשיא אמר אותה�במשנה זו  את� הנשיאשהיא מבטאת את תפקידו לקשר ולאחד
וע�  ע� גאולה בכלל– כל הענייני� של היהודי–� כל ימי חיי�את  ושל כלל ישראל  כל אחד ואחת מישראל

� בפרט–הגאולה האמיתית והשלמה 
זו  שהוסר אותו היו� מנשיאותו  שג� רב� גמליאל  המעניי� הוא למרות שדר לימודו הייתה  הסכי� לשיטה

שר�שונה שתפקידו היה למנוע כניסת תלמידי�  העמידו שומר בפתח בית המדרש  ב� גמליאל היה נשיאבזמ�
רבי  אול�� אי� רע וטומאה כלל–שכ� שיטתו הייתה כמו שיהיה לעתיד לבוא  שאינ� בדרגת שלמות מוחלטת

ב% להזכיר יציאת מצרי� בלילות%שכ� הוא הרי סובר שיש  אלעזר ב� עזריה ביטל זאת כלומר�% ות המשיחימ%וא)
של  גלות וחוסר שלמות  שג� במצב של חוש רוחני � ולגאולה השלמה% יציאת מצרי�%נית� וחובה להגיע למצב

ובכ סייע  רב� גמליאל הצטר) ג� הוא ללימוד  ולמרות זאת� ובעקבות כ נוספו מאות ספסלי� של תלמידי�
ל  לקשר כל אחד–לשיטתו של רבי אלעזר ב� עזריה  �%ימות המשיח%בכל מצב

$$$$ומה בקשר לפרשת השבועומה בקשר לפרשת השבועומה בקשר לפרשת השבועומה בקשר לפרשת השבוע
� מופיע כבר בפרשת שמות–ג� בתו הגלות עצמה  שהגאולה למעשה טמונה כבר בכל מקו�–אותו רעיו�

�הפרשה מתחילה במילי� כ �ואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימה� �והמדרש מסביר על על ש� גאולת�
לש� מה הוזכרו� כלומר� וממשי לפרט אי כל אחד משמות השבטי� רומז על הגאולה �ישראל נזכרו כא�

 התורה מזכירה אות� שוב על שכא� שכא� שכא� שכא�אלא$ והלא ה� כבר נמנו בסו) חומש בראשית  בפרשתנו שמות בני יעקב
ת בבי–עד ששמו של יוס) רומז לגאולה העתידה  וכל אחד מהשמות רומז באופ� אחר לגאולה  ש� הגאולה

�המקדש השלישי
אז אי אפשר לומר  היא מספרת על השעבוד והגלות במצרי�–להפ* אבל בפרשה אי� כל תזכורת לגאולה

$ועוד הגאולה העתידה  ה� מוזכרי� על ש� הגאולהכא� כא� כא� כא�ש
ש�%� אלא הכוונה שבירידה למצרי� ולגלות יפעלו ויגלו בני ישראל אי המצב הזה עצמו הוא גאולת ישראל על

את גילוי% פועלי�%השלב בו ישראל� אלא על שלב בגאולה עצמה  לא מדובר על הכנה לגאולה*% ישראלולתולתולתולתגאגאגאגא
ל  בתו הגלות  האלוקות בתו מצרי� עצמה �� להביא לימות המשיח–כל ימי חיי�עד
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 יש גאולה ממצרי�יש גאולה ממצרי�יש גאולה ממצרי�יש גאולה ממצרי�
כ  וכתב ש� את חיבורו ההלכתי שחי במצרי� חלק ניכר משנותיו ��חל יו� ההילולא של הרמב  טבת% ביו�

�המשמש עד היו� בסיס לרוב הפסיקות ההלכתיות בעול� היהודי כולו ���משנה תורה לרמב�הגדול
של�אצל הרמב ש� �הבאי� מצרימה�� רואי� בגלוי אי בזמ� היותו במצב את� באופ� השיי לזמנו�פעל
חי–ה� גאולה רוחנית�%גאולת ישראל%העניי� של ה,+בור על ידי �משנה תורה� חלקי שהבהירו �%ד החזקה�הי%�

וה�  דבר שכבר נדרש מאוד בחוש הרוחני ששרר באותו הדור–והביאו את ההלכה בצורה ברורה וקרובה 
ההכנה הנדרשת  בעצ� העניי� שהפרקי� האחרוני� בחיבורו זה עוסקי� בימות המשיח  בגאולה כפשוטה

�ולהוהסדר בפועל כשתגיע הגא  אליה�
וזה  עולי� למעלה� כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו�שביו� ההילולא של צדיק  על פי הידוע

ו כ–� פועל ישועות בקרב האר��מאיר ומתגלה למטה ��קיימי� בגלוי כל פעולות הרמב  טבת% מוב� שביו�
 הרי אנו–�י שטרח בערב שבת יאכל בשבתמ�על פי הכלל  יתרה מכ� ופועלי� ישועות בעול�  בעניי� הגאולה

* גילוי ענייני גאולה בעול�–טבת%כ–בשבת זו את ההשפעה של ערב שבת% אוכלי�%

 יפקח לנו את העיניי� ונראהיפקח לנו את העיניי� ונראהיפקח לנו את העיניי� ונראהיפקח לנו את העיניי� ונראה%%%%הההה
השאנו למדי� מכל זאת הוראהה � הכל מוכ� כבר לגאולה'כעת אנו במצב שהכל� שורר כיו�באשר להבנת המצב

שלעברנו את תקופתו ופעול  וכל צדיקי��הרמבאנו מצויי� אחרי כל מה שפעל  זריהע�בלעזראבירותיו
כל  ישראל שבכל הדורות חבולאחר פעולותיה� של � המיוחסי� לבית דוד משבט יהודה� לדורותיה�ד� נשיאי
�ההכנות הסתיימו� שפעלו לקרוב הגאולה

 שכברוודאיאז  לקראת המסדר� המדיי כפתוראתצחצחל המצב כרגע הוא כמו של חיילי� שסיימו אפילו
מה*%גאולת ישראל%הגיעה בפועל  כדיאת העיניי�לנוחקיפ%שהנשאר רק הצורכי$ אנו לא רואי� זאת  אלא

�לנו כל זאת כא�שנראה שכבר יש
 הרגע כאשר להמש של חיי� בימות המשיח  חס ושלו� הפסק שו�נשמה בגו) בליכ  ומשלב זה עוברי�

אתבתו הלילהו � של הגלות הופ לגאולההאחרו �%גאולת ישראל% רואי�

������������������������

 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה�" המעשה הוא העיקר"

של, לדעת• ".ימות המשיח"להתכונ� ולהכי� אחרי� לכ� שבאמת אנו כבר במצב

�"להתחזק בלימוד השיעורי� היומיי� ברמב•
.על פי מסלול הלימוד המתאי� לכל אחד ואחת

�" הפרקי� האחרוני� ברמב2להוסי� במיוחד בלימוד•
. בהלכות מל� המשיחהעוסקי�

.נשי� וט� בענייני� אלו, להשפיע על אנשי�•

�מדברי הרבי בשיחה�����משיח בוודאימשיח בוודאימשיח בוודאימשיח בוודאי���� ושכבר יהיה מיד ושכבר יהיה מיד ושכבר יהיה מיד ושכבר יהיה מיד––––���� בחזקת משיחבחזקת משיחבחזקת משיחבחזקת משיח����ישנו כבר ישנו כבר ישנו כבר ישנו כבר
��הקיו� בפועל של דברי הרמב  שעל ידי עצ� ההחלטה בדבר יקבלו תיכ) ומיד את השכר  ויהי רצו�

ה  בסיו� ספרו מב�שלאחר שישנו כבר ויכו) כל ישראל ��� ית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביומל
ה  ����משיח בוודאי� שכבר יהיה מיד–� בחזקת שהוא משיח� שאז–�%ליל בה ולחזק בדקה וילח� מלחמת


