
  

  נגמר שעבוד גלויות
  ב"נתש' הויגש פ"ש' דבר מלכות'פ "ע

  ??מי הגיבורמי הגיבור  

דרמה סוערת התחוללה בארמון המלוכה 

, ישב על כסא המלכות, יוסף כשליט. במצרים

, יהודהבראשם , מולו עמדו אחד עשר אחים

.  בנימין–מתחננים לשחרר את אחיהם הקטן 

, הוא יקבע את גורל בנימין, יוסף המחליט

  .והשבטים נופלים לפניו על פניהם

מתואר מצב , בהפטרה. זה הנושא בפרשה

הנביא יחזקאל אומר שמלך המשיח יצא , הפוך

כולל , משבט יהודה והוא ימלוך על כל השבטים

  .שבט יוסף

א שאלה "ח שליטשואל הרבי מלך המשי

ההפטרה כידוע הוא מעין הפרשה והנה : בולטת

כאן ההפטרה מתארת מצב מנוגד למסופר 

 נתין –בפרשה יוסף שולט ויהודה ! בפרשה

  ! יהודה המולך ויוסף תחתיו–ואילו בהפטרה 

  :א"מסביר הרבי מלך המשיח שליט

 בארמונו של יוסף ארע דבר םבאירועי

פרעה ! לםפרעה כידוע משל בכל העו! מדהים

ונתן הוראה , בעצמו מנה את יוסף למשנה למלך

יוסף החליט ! שיתייחסו אליו כאילו הוא המלך

יוסף , כלומר. וקבע כל דבר במצרים ובכל העולם

  !היה הרבה יותר חזק מנשיא ארצות הברית כיום

קל לתאר אם אחד מאתנו היה זוכה לפגוש 

  ....באיזו יראת כבוד היה מתנהג, את יוסף

הודה נכנס לארמון משתחווה יוהנה 

אך ברגע שיוסף מורה , על הרצפה ,כמקובל

מתמלא כעס ואינו , להשאיר את בנימין במצרים

יהודה שאג בקול גדול עד , יחס עוד לכלליםימת

ומבלי לבקש , שנפלו לכולם השניים מרוב פחד

בר עם יוסף ואף איים עליו שיהרוג ירשות ד

ויהודה בטוח , כל זה בבית יוסף מול עבדיו! אותו

על , שיוסף הוא מצרי המסוגל להרוג אותו מייד

  .חוצפתו

דווקא יהודה שלא ? אז מי פה הגיבור

היא , התנהגות כזו של יהודה. התפעל משום דבר

, אכן ההכנה המתאימה למה שיקרה בקרוב

  .מלך המשיח ישלוט על כל ישראלשכ

  ''מכיר רק את המכיר רק את ה

תחת שלטון זר עם , תשלח אותנו לגלו' ה

לא תמיד מתאימים חוקי הגלות . וקים משלוח

  .ליהודי

ברור , בכל מה שקשור לקיום תורה ומצוות

אבל בנוגע ליתר . שאיש לא יוכל להחליט עבורנו

' ועסקים פרטיים של היהודי וכד, הדברים

' הרי ה. צריך להתחשב בחוקי המדינה, לכאורה

ואם כן עלינו , נתן אותנו תחת השלטון הזה

  .להתנהג בהתאם

אם : א" מלך המשיח שליטאומר הרבי

הגוי באמת יוכל , העסקים שלך הם עבורך

  , לשלוט בך

כל ענינו , אבל ליהודי אין עסקים אישיים

בכל רגע שהוא חי וכל ', בחיים הוא לשמש את ה

גם כשהוא . ר שהוא עושה כולו לשם שמייםדב

יהודי שהגיע . 'הוא קשור לה, אוכל ושותה

כי ', עבודה זרה'מכנה כל דבר אחר , כזו, לדרגה

  .זו עבודה שהוא אינו חפץ בה

, יהודי כזה מכיר רק את הקדוש ברוך הוא

גם בגלות אין הוא .  אחראינו מחוייב לאף אחד

הג בארמון כמו יהודה שנ. מתפעל מחוקים זרים

  "ימי ההיקף "–טבת ' ח, מקץ' ק פר"עש. ה ימות המשיח"ב
 נפלאות וגולותסנת ש וז האת' י ה– ז"תשס'ה



  

 

מבלי להתחשב , יוסף בדיוק כפי שמצא לנכון

  .במצרים

וידע ,  יהודה הכיר את הכללים במצרים

שיש צורך בהסכמת יוסף כדי לשחרר את 

, הוא, הוא לא יתן ידו לכך, אבל לא, בנימין

יהודה יחליט עבורם שהם חייבים לשחרר את 

  .בנימין

אמנם שלח אותנו לגלות ושם הגוי ' ה

אבל לא כדי שהוא יקבע לנו . שלהבראשות הממ

אנחנו נאמר לו מה עליו לעשות , מה לעשות

והממשלה או המשטרה יעשו זאת , עבורנו

  .בעצמם

ניתנת לנו בזכות , היכולת להתנהג כך

ההכנה שנותנת ', הקשר שיש לכל יהודי עם ה

. את הכח להביא את הגאולה האמיתית והשלימה

ג את אז יתגלה התוקף של מלך המשיח שינהי

  .יתברך' שיקבל את הכח שלו מה, כל העולם

  נגמר השעבודנגמר השעבוד

 ,היו הגבלות וגזירות, בדורות עברו, מנםא

אומות העולם לא אפשרו ליהודים להתנהג עם 

. כל התוקף ולהרגיש כמו בעל הבית של העולם

  .'שעבוד גלויות'מה שנקרא 

הדור שסיים את כל , אבל בדור שלנו

שיך אותה בפועל ההכנות לגאולה וצריך רק להמ

העולם מוכן לקבל תוקף יהודי ,  בדורנו–לעולם 

  .כמו בימות המשיח ממש

אומות העולם , אין עוד גזרות, ואכן

ומי , מאפשרים ליהודים להתנהג כרצונם

מצליח ומקיים תורה , בית-שמחליט שהוא בעל

לא רק בתוך , בכל מקום, ומצוות בחופשיות

וים לקיים אפשר גם לומר לג, ויתרה מכך. ביתו

  .שבע מצוות בני נח

הרבי , בדורנו' יהודה'ו' יוסף'מ, וכל אלה לנו

 –מלך המשיח הרבי ו,  ששמו יוסף–צ "הריי

הם שנותנים לנו את הכח לעשות , משבט יהודה

  . עבודתנו כראוי ולקבל פני משיח בקרוב ממש
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  יחי אדוננו מורנו ורבינו

  !מלך המשיח לעולם ועד

  

  לזכות

  א" המשיח שליטהרבי מלך
  !מהרה יתגלה ויגאלנו

  

  נ"לע

  'החייל בצבאות ה

  גינזבורגה " עמנחם מענדל


