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באפרשת
 דבר והיפוכו

ה��שהיא הפתיחה לכל הגאולות�בה מסופר על גאולת מצרי�� השבועפרשת �למשה� נפתחת בצווי אל� בא
 הפכי לגמרי�בא�ולכאורה הש�� כידוע ש� הפרשה מורה על תוכנה��בא�� זהו ג� שמה של הפרשה�� פרעה

של–שכ � לעניי  יציאת מצרי� � השליט החזק� משה לבא אל פרעה מלמד שמשה נזקק לפרעה עצ� הצור
כ �זאת לעומת גאולת מצרי� שעניינה ביטול התוק$ של פרעה  מכיוו  שכל עניי –נשאלת השאלה� כמו

כ � בתורה הוא נצחי ויש בו הוראה לכל הדורות מ–א� � בא אל פרעה� מהי ההוראה שאנו למדי� היו�–
א %ת פרעה מל מצרי�אחרי שכבר ביטלו וניצחו

ש ושורש קדוש� בקדושה–יש שורש למעלה� ג� עניי  שהוא היפ הטוב והקדושה� לכל עניי  בעול�אלא
אלא שאחרי השתלשלות ארוכה וצמצומי� רבי� נברא למטה בעול� הזה דבר שהוא� זה הוא האמת שלו

�היפ הקדושה

בה� שורש נעלה ביותר� ג� לפרעה יש שורש בקדושה כלגילוי� האלוקות היא הנעלית ביותר� התגלות�דרגה
�פרעה�ומכא  בא הש��� פרוע�ואופ  הגילוי הוא� האורות האלוקיי��כל� בלי סדר� כלומר– ללא הגבלות

מ� שה  � הבלתי מוגבלת לגמריה ומבטא את מהותו�של הקב� עצמותו�גילוי שבא

הוהניצחו � ביותר מל תקי$–מזה משתלשל בעול� פרעה שמנסה� הטומאה�� קליפה� עליו הוא שבירת
� בשלמות�הגאולה�&את יציאת מצרי�למנוע 

 ליווי שנות  כח
ה �ולא במילה�בא�פונה אל משה במילה� כעת ג� נבי  מדוע�ל��שה�בא ולש�� בא ע� משה� משמעותה

ל% מה יש צור בכ בו�הבית פרע� פנימיות�הזוהר מסביר שכא  מצטווה משה להיכנס והבית הוא המקו�
� ברוחניות פירוש צווי זה הוא להגיע לעצ� קליפת פרעה ושיא תוקפה� מתגלה האד� בכל מהותו ועצמותו

�בא�ה�לכ  אומר לו הקב� פחד משה–ומכ–ואולי אות אל פנימיותה של קליפת� אני אבוא אית
 אז אי שיי פחד–ת קדושה גבוהה מאוד הרי השורש של פרעה הוא בדרג� אול��פרעה כדי לכבשה לגמרי

שה– דרגה כה נעלית בגילוי אלוקות–אצל משה בנוגע לפרעה דקדושה �בא��ילווה אותו� עד שהיה צור
�ולא�ל��שכאמור� אלא% וכדברי�ה ממש�דקדושה הוא גילוי שבא מעצמותו ומהותו של הקב� פרעה�

�כל נהורי  וכל בוציני �'בלשו  הזוהר�ביותר כולל הנעלמי�–גילוי כל האורות� הזוהר�וללא כל הגבלה�
 לפנימיות בחינת פרעה–לכ  פחד משה להיכנס לבית פרעה��בלשו  הזוהר� אתפריעו�� באופ  פרוע–

ל לקבל גילוי נעלהויכ� אי נברא מוגבל בגו$ גשמי�ופחד� שכ  הוא ראה את השורש הרוחני הזה–דקדושה
מ% כזה �כה נעלי�� אורות�ולקבל� נשמה בגו$�אי  ביכולתו להישאר בחיי�� כנברא�שהוהלא

�ולא�בא�ה�לכ  אומר לו הקב�ונות  לו את הכח לכ� מלווה את משהבעצמו�ה��ל

 חיבור הפכי�
לש� מה בכלל יש צור%ה חידוש שכזה שבנשמה בגו$ תתגלה העצמות�למה עשה הקב% וכל זה מדוע
%של האורות הרוחניי� הנעלי� ע� הגו$ הגשמי דווקאבחיבור הזה 
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� ככתוב–מפני שזו היא תכלית בריאת העול� ��ה להיות לו יתבר דירה זו בתחתוני��נתאווה הקב�
בו� שבעול� הגשמי והתחתו  ה� ודווקא  נשמה כפי שהיא מוגבלת בגו$�בעול� על ידי עבודת האד�� יתגלה

�הגשמי

�ציאת מצרי�זוהי ג� מטרת גלות וי �בהוציא את הע� ממצרי� תעבדו  את האלקי� על ההר הזה� �� כלומר
במת  תורה התבטלה הגזרה של נתק בי  העולמות �� יציאת מצרי� היא לצור מת  תורה שיהיה בהר סיני

� על ידי קיו� תורה ומצוות'ונית  הכח להוריד את הקדושה לעול� הזה הגשמי� הרוחניי� והגשמיי�

 הציווייא ברורא� כ�� אלא א$ הקדמה לו והתחלתו� לא רק שאינו הפכי לגאולת מצרי�� בא אל פרעה
 לזה היה כהקדמהלכ � והיות שזהו חידוש כה גדול� חיבור עליוני� ותחתוני�� שכ  הוא פועל את אותו עניי 

לק� נשיא הדור– וממנו� העניי  אצל משה רבינו בל את הגילוי של מת  נמש הכח לכל בני ישראל שיוכלו
זה� גילוי העצמות–תורה  זאת משו���כבד פה וכבד לשו �משה היה� אצל משה בעצמו ג� היה מעי 

ה עד שאי  אפשרות להגביל�� עול� בו האורות הרוחניי� מרובי� מאוד��תוהו�ששורש נשמתו מעול�
א��כלי��ב בהתוצאה מכ הייתה שמשה לא יכול היה להגביל כבד�ולכ  הוא היה� כלי הפה�ת כוח שכלו

ה� לצור מילוי משימתו בהוצאת הע� ממצרי���פה � אמר לו�נס�� אהיה ע� פיואנכי מעי  החיבור�זהו
רק� ומשה יוכל לדבר ברורות� כדי שכלי הדיבור יוכלו להכיל את האורות הרוחניי� המרובי���שבמת  תורה

ה�� פרעה לגמרילאחר שבירת קליפת�במת  תורה לבני ישראל� נרפא משה לחלוטי  כשהתגלה דיבורו של
�האנכי�במילי� ��אלוקי

 אז והיו�

ועובדה�ה�התחתוני� עדיי  לא נעשו דירה לקב� א לא בשלמות–ביציאת מצרי� היה גילוי העצמות
זא� שכ  הרע היה עדיי  בתוק$� שעדיי  היו צריכי� לצאת במנוסה ממצרי� תיתת בגאולה האמילעומת

��את רוח הטומאה אעביר מ  האר)�כי� ובמנוסה לא תלכו � לא בחפזו  תצאו�והשלמה נאמר 

לה–כולל התחתו  ביותר שבו� כל העול� �בעולמו� יתבררו ויעשו דירה

� הדור האחרו  לגלות והראשו  לגאולה–והדבר מודגש ביותר בדורנו��משה רבנו שבדור�בכל דור יש את
� וברורה ההשוואה בי  נשיא הדור למשה רבנו� דור זה הוא גלגול מהדור של יוצאי מצרי�ש

) בשנותיו�שכ  ג� אצל הרבי הריי� למשה רבנו היא ג� בדיבור�הרבי הקוד��&)�הרייההקבלה בי  הרבי
תיקו  כמו אצל משה רבנו לפני סיו���כבד פה וכבד לשו �האחרונות הדיבור היה קשה מאוד בדוגמת

זה� מצרי�קליפת  שו� שהעול� לא היה עדיי  כלי לכמ וזאת� גר� מיעוט באמירת דברי חסידותדבר
 דברי תורהשלבשפעעל ידי ריבוי��ט�מאז הבעש� הדור התשיעי–התיקו  לכ נפעל על ידינו� בשלמות

�חוצההתורה והחסידות מעיינות והפצת

להפי) את המעיינות חוצה באהבה ושמחה לכל אחד ואחד�לאבדרכו של בעל ההילו� עלינו להשתדל ג�
כאשר יש מעלה מיוחדת באופ � כל אחד לפי עניינו ויכולת הקליטה שלו–נשי� וט$� אנשי�� מבני ישראל

 שעל ידי קיו� המצוות שלה –ולנשי�� שנעשה באופ  ברור עד שכל אחד יכול לקלוט–הלימוד לקטני� 
שב� �נר מצווה ותורה אור�'ת ובפרט בהדלקת נרות��מואר ומושפע כל הבית לטובה�
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 משיח עכשיו

של� מכיוו  שהגאולה לא באה בפועל� שאז' החידוש של דורנו לעומת הדורות הקודמי� הוא אל�הגילוי בא
של–� פרעה כ � כנשמה בגו$ בריאלא היה בתכלית השלמות� אתפריעו� גילוי כל האורות באופ  מה שאי 
ב כנשמות בגופי�–ו זה בדורנ �אתפריעו כל נהורי �� את כל האורותפנימיות בריאי� מקבלי��זה  על ידי

�שמשיח צדקנו בא מיד וילמד תורה את הע� כולו

רק–במציאות העול� זאת נית  לראותו� לגאולההעול� כבר מוכ כל היו� א$� ע� ישראלאצל לא אלא
ומנעו קיו� תורה� לא מזמ  הצרו את צעדיה� של היהודי�שעד� ולמשל ברוסיה�אומות העול� אצל 

ומ מסייעי� היו� בידי בני ישראל להתנהג כרצונ���ומצוות ה��וותצבכל ענייני תורה  עצמ� מקיימי� וג�
נח מצוותאת שבע � בני

מ� והגאולה היתה צריכה לבוא כבר מזמ � וכבר סיימו הכל� כבר כלו כל הקיצי  ובני� ומפני טעמי� שאינ�
זהו� ובלשו  העול�� צריכה הגאולה לבוא תיכ$ ומיד ממש� א על כל פני� כעת� כלל וכלל עדיי  לא באה

(הזמ  הכי נעלה לגאולה האמיתית והשלמה

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  
•ñðîô−ñë ¹−½îíñ ³î¬ñìí ñëš ³îî®ôí óî−šëî íþî³

þîð−íë í−í− ³ìêî ðìê ñ×¾ ð¼ ó−þìê ñ¼ ¼−õ¾íñ óèî 
ñ×−í ³ê ñëšñ êîí¾× þ³î−ë ó−íîëèí ³îþîê íô¾ò 

ê−þë ¹îèë íê−þë.
•ñî−³îèíòíî î³þî³ ³ê ±−õíñî ðîôñ ñ¾ −−þí −ëþí"±,

× µî³ôîñ®ê þ½ìò¾ íô ³ê µ×ë ó−ñ¾íñ íòîî ö−−ò¼ë
³îò−−¼ôí ³®õí,êñôñî ³êïë îòþîð ð−šõ³ ³ê’½−ò×íñ

ó−ñ×ë ³îþîêí ³ê’.
•ñó−¾òê ó¼ ³îò−−¼ôí ³®õíë ñî¼õ ,¹¬î ó−¾ò ,ðìê ñ×

îñ ó−ê³ôí öõîêë.
•ñ−ë ó−þî¾ší ó−èíòôíî ³îñî¼õí ñ×ë ¹³³¾í ’ññî× ¬ë¾

−ë ó−×þî¼¾ ³î−îð¼îî³íí ’¬ë¾ ,î−òõñî−þìêî.

�מדברי הרבי בשיחה� החידוש של הדור התשיעי

זה–מזה מוב  החידוש דדורנו זה� הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני מכיוו  �� דור השמיני�עד לדור שלפני
היתה הסתלקות�לא היה בתכלית השלימות כנשמה בגו$ בריא� בא אל פרעה�ה� שהגאולה לא באה אז בפועל

ש� הנשמה מ  הגו$ �וכו� הדיבור הוא בגלות�וג� הנשמה בגו$ היתה במצב�זה* שכנשמות ��� מה שאי  כ  בדורנו
 ���על ידי זה שמשיח צדקנו בא מיד� ���אתפריעו כל נהורי �בגופי� מקבלי� בפנימיות 


