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ויגש  פרשת

הקדמה 
שהאריכובמאמר  מה ידוע אשר מצרים, גלות בענין נפלאים חידושים רבינו  מבאר זה עמוק 

גלות  כל  תכלית ואשר זו , בגלות נעשו  אשר הנפלאים התיקונים בגודל  בסה"ק  בה

הגאולה  אותה לאחר ישראל  שזכו  הטובות וכל  השלימה, הגאולה ולצורך לטובה היתה זו 

נראה  היה אשר מצרים, לגלות הירידה ידי על  היה הכל  תורה ומתן סיני והר קודש , בשבת

השעבוד ". מצרת ישראל  של  ולבן עיניהם ש "נסתמו  עד  הסתרה נוראה שעה באותה

חז "ל אמנם שאמרו  וכמו  השבטים, וכל  אבינו  יעקב פטירת אחר רק  התחיל  זה (שמות כל 

ח) א , וכן רבה ישראל  על  השיעבוד  היה  לא  קיים מהשבטים אחד  שהיה זמן כל 

טז)פרש "י ו , לא (שמות השבטים  של  האמונה ובהירות קדושתם בגודל  כי איתא  והטעם .

שיש  יודעים ואין גילוי במקום הסתרה אין כי וצרה, גלות שום עליהם  שיהיה באפשרי היה

של  הקדושה בכוח הרי הגלות, שנות על  שנים אותם שנמנו  ואע"פ  גלות, זו אין הסתרה

קדושתם בגודל  מצרים טומאת את ושרפו  החושך, זוהמת את האירו  שפתיהשבטים (עי '

שמות) פ' .צדיקים 

שירדווכאן  שעה באותה השבטים ידי על  כבר שנעשו  היחודים גודל  את רבינו  לנו  מגלה

השלימה  הגאולה כל  את הקדושים השבטים המשיכו  שעה באותה שכבר לגלות,

צירוף  דהיינו  ומלכות, יסוד  יחוד  הנקראת הנוראה עבודתם ובכוח הגדולה, קדושתם בכח

המלכות  ועבודת המידות כל  בהתגלות התלהבות אש  מתוך ה' עבודת שהיא  היסוד  עבודת

עבודות  שני שבצירוף רבה, אהבה מתוך ובמעשה בדיבור ממש  בפועל  ה' עבודת שהיא 

הגאולה  תלוי ההתקשרות עבודת מתוך והמעשה הדיבור שיהיה דהיינו  כאחד  להיות אלו 
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ושמו אחד  ה' שיהיה הוי"ה, שם את המשלימים אותיות שני ה', ו ' יחוד  נקרא  וזה השלימה,

אחד .

א' פרק
הגאולה  לצורך היה  הגלות תכלית 

בקוצר,במדרש  חורש  ונגש  באים ימים הנה  אליו , ויגש  רבה 

אנחנו והנה  שנאמר יוסף  זה  בקוצר יהודא  זה  חורש 

במשך  קשת  יהודה  לי דרכתי כי יהודא  זה  ענבים ודורך  מאלמים

עכ"ל . כו ' למצרים והורידו  אביו  של  זרעו  שמשך  יוסף  זה  הזרע ,

הגלות  ומקודם הגלות , התחילה  שאז ידוע  דהנה  כך  לומר ויש 

מקודם  ענינים שבכל  כמבואר דבר, תכלית  התקשרות  להיות  צריך 

היציאה  הוא  שתכליתו  בגלות  ולכן  לפועל , יוצא  כך  ואחר בכח הוא 

בדרך  והוא  לזה  התקשרות  מתחלה  צריך  לזה  והתיקון  מהגלות 

תחלה . במחשבה  מעשה  סוף 

אליו .במדרש  ויגש  ה '],רבה נאם  בּ אים  ימים  ּבּקצר [ה נּ ה  חֹור ׁש [ודרךְ ונ ּגׁש ¦¥¨¦¨¦§ª§¦©¥©¥§¥

ּת תמוֹ גגנה ] וכל-ה גּ בע וֹ ת  עסיס  ההרים  וה ּט יפ וּ  ה זּ רע  בּ מׁש ךְ  (עמוס ענבים  £¨¦§¥©¨©§¦¦¤¨¦¨¦§¨©§¨¦§©§¨

י"ג ) מאלמים.,ט ' אנחנו  והנה שנאמר  יוסף , זה בקוצר  יהודא , זה חורש 

קׁשת.ודר יהּודה לי  ּכי -דרכּתי  יהודא , זה יג )ענבים ט  הּזרע,,(זכריה ּבמׁש §¥£¨¦¦¨©§¦¦§¨¤¤§¥©¨©
כו ' למצרים והורידו  אביו  של זרעו  שמשך יוסף  יא)כדכתיב זה (הושע

אמשכם  אדם  ה)בחבלי דווקא עכ"ל.(יואל ניגש  למה  נוסף  טעם  מבאר המדרש 

יוס אל בחינת יהודה  יהודה  בחינת  לקשר מיוחד ענין בזה  שהיה  השבטים  משאר ף 

שורש שהיא  מצרים  גלות  בראשית  בעת  ישי מגזע  חוטר יצא  שממנו מלכות 

ראשית  שהיתה  זו ובעת  יוסף , לבחינת  יהודה  בחינת  התקשרות  ידי על הגלויות ,

הגלות , גזירת  בעצם  הגאולה  שורש  נשרש  הפועל אל מהכח הגלות  גזירת  יציאת 

בקרוב . במהרה  ויגאלנו דוד יבא  זה  ובכוח תחילה  במחשבה  מעשה  סוף  בבחינת 

הגלות ויש  התחילה שאז  ידוע דהנה כך, המדרשלומר  שאומר וכמו מצרים ,

שורש היא  מצרים  וגלות  כו'" למצרים  והורידו אביו של זרעו שמשך יוסף  "זה 

הגלויות  דבריו)כל בסיום רבינו התקשרות ,(כמ "ש להיות צריך הגלות ומקודם
בכח הוא  מקודם ענינים שבכל כמבואר  דבר , ומידות תכלית המוחין בכוחות 
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בהעלם , שהם  והשכל לפועלהמחשבה  יוצא  כך וכמו ואחר  ממש . ובגילוי בפועל

יבא  אשר מעשה  שום  לעשות  לאדם  אפשר שאין אלוק , אחזה  מבשרי רואים  שאנו

המעשה  סדר את  המכינה  מחשבה  זו למעשה  תקדם  לא  אם  נכונה  תועלת  ידו על

הדבר  יהיה  והמחשבה  השכל בעולם  אם  ורק  אופנו, על דבר החכמה  כללי פי על

לאמיתיות  משל הוא  זה  וכל פועל. לידי הענין להוציא  האיש  יכול אזי ומסודר מוכן

על  יהיה  אשר ברוחניות  מעשה  איזה  לעשות  שצריך שבשעה  ברוחניות , העניינים 

במחשבה , - הזה  במעשה  הכלולה  העבודה  כל לו שיקדם  צריך ותועלת , גאולה  ידו

פועל. לידי שיצא  הדבר את  להמשיך אפשר כך אחר ורק 

אשר  הראשון אדם  של בחטאיו אשר גדול, לתכלית  היה  מצרים  שגלות  ידוע  והנה 

מצרים  ארץ  בבחינת  הקליפות  בין הקדושים  ניצוצות  נפלו היסוד במידת  באונס  פגם 

הקליפות  מקום  שהוא  מצרים  לארץ  לירד ישראל צריכים  היו זה  ומטעם  הרוחנית ,

העלו  יסורים  שסבלו ידי ועל הקליפות , בין ירדו הרוחנית  ונפשם  העשיה , בעולם 

שיצאו  ידי על רוחנית  גאולה  שהיא  אמיתית  לגאולה  זכו זה  ידי ועל הקליפות  את 

בקליפות . שהיו הקדושות  הניצוצות  דהיינו גדול ברכוש  משם 

וז"ל, זו בפרשה  רבינו בדברי מבואר לומרוכן יש ע "כ , תחוס  אל  ועינכם בפסוק 

הכלים  שבירת  כעין היה למצרים ישראל  שירידת  הקדושים בספרים  שמבואר  דרך  על 

התיקון  לצורך  השבירה תכלית  והנה  לראיה, המכונה העליונה השגחה מצד  שבאו

היינו  לכם מצרים ארץ  טוב  כי בשבירתן, כלים על  תחוס  אל  ועינכם אמר  ולזה

הכל . ויתוקן טוב  בבחינת  עכ"ל.שיתעלו

המידות  של הכלים  דהיינו – הכלים  שהשבירת  שידוע  דכמו הק ' בדבריו המבואר

ונתלבשו  התחתונים  לעולמות  שנפלו הנקודים , עולם  הנקרא  מעולם  הקדושות 

לצורך  היה  - הקדושה  היפך של לענינים  המידות  שנתעוררים  באופן אלו בעולמות 

ה "ישות " חלקי את  יתקנו בעבודתם  ישראל שכלל כדי דהיינו הסיגים , בירור

והעלאתם  המידות  על התגברות  ידי על מידותיהם  את  ויבררו אמלוך", "אני המכונה 

לצדיקים . שכר ליתן זה  וכל יתברך, השם  את  רק  ולירא  לאהוב  לשרשם 

ירדו  ישראל וכלל הקליפות , לבין הק ' ניצוצות  נפלו הראשון אדם  מעשי ידי על וכן

על  הניצוצות  את  ומעלים  ומטהרים  מזככים  עצמם  שהם  היסורים  ידי ועל למצרים ,

הניצוצות  להעלות  גדול לזיכוך זכו אמלוך" וה "אני הישות  את  מבטלים  שהם  ידי

ממצרים  יצאו ישראל שבני הקב "ה  שהבטחת  האריז"ל שפירש  מה  וכידוע  הקדושים 

משם . שהעלו הקדושים  הניצוצות  על קאי רב  בשלל

רבינו, מבאר אשר מהגלות וזהו היציאה הוא  שתכליתו  בגלות שנזדכך ולכן
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אמיתית , לגאולה  נבא  זה  ידי ועל הגלות  ידי חלקוהתיקון על היא  דהגלות  ונמצא 

להיות  אפשרות  אין כי הגאולה  כח את  יש  שבגלות  דהיינו הגאולה , של ה "בכח"

התיקון, מתחיל בה  כי דגאולה  אתחלתא  היא  והגלות  גלות , בלא  אמיתית  גאולה 

את  למצוא  היא  שעבודתינו גאלה ", נפשי אל "קרבה  על החסידות  ספרי וכמאמר

טמון  הגאולה  כח שהרי "גאלה " שיהיה  עד שב "גלה " עולם  של האלופו האל"ף ,

לזה בגלות , התקשרות מתחלה צריך באופן לזה יתחיל שהגלות  שצריך דהיינו

השלימה , להגאולה  התקשרות  תחלה"של במחשבה מעשה "סוף  בדרך והוא 
אין  כך ומלכות , בינה  יחוד נקרא  שזה  לה  הקודמת  מחשבה  בלי מעשה  שאין כמו

ומלכות . יסוד יחוד נקרא  שזה  לה  הקודמת  התקשרות  בחינת  בלי  מעשה 

ב ' פרק
השלימה  הגאולה  את  שהמשיכו ויוסף יהודה  עבודת 

ונעוץ וידוע המדרגות  כל  התקשרות  בבחינת  הוא  יוסף  דבחינת 

הוא  חורש  וכן  דדרגא , סופא  בחינת  הוא  ויהודא  בסופן ,

שיהודא  ההתקשרות  היה  והכא  וקצירה , לזריעה  להכין  בתחלה 

נקרא  יהודא  ולכן  יוסף  על  עליה  בבחינת  עלה  דדרגין  סופא  הוא 

ויוסף  דדרגין  סוף  שהוא  הגם המחשבה  בתחלת  חורש  בבחינת 

בבחינה  והוא  התכלית  כל  המקשר שהוא  הגם קוצר בבחינת  הוא 

במחשבה  עלה  המעשה  שסוף  עד נתקשרו  שאז רק מיהודא , למעלה 

כך  לאחר הוא  הזרע  שמושך  הזרע  במושך  ענבים דורך  וכן  תחלה .

ההתקשרות  על  לו  ורמז מצודות , בפירוש  בעמוס  שם כמבואר

מכל  כלול  מצרים שגלות  שידוע  הגליות  לכל  רמז זה  וגם הנפלא ,

התקשרות  בתכלית  ואחרית  ראשית  נתקשר אז ולזה  גלויות  הד'

ועד. סלה  נצח אמן  בימינו  במהרה  לעתיד יהיה  וכן 

המדרגות וידוע  כל התקשרות בבחינת הוא  יוסף  ההתקשרות דבחינת מידת 

וגבורות , חסדים  של בשילוב  יתברך להשם  הנפש  חימום  היא  ה ' בעבודת 

אהבה  הנפש (חסד)דהיינו כל (גבורה)והתגברות  את  המקשר השתוקקות  אש  מתוך

הדעת  עד עולה  שהיסוד מכך, ויותר יסוד, הוד נצח תפארת  גבורה  חסד המידות 

ונמצא  והבינה , החכמה  את  המקשר הוא  והדעת  אותו, ומעורר ההתלהבות  באש 

המקבלת  שהיא  למלכות  להשפיע  ממש  הספירות  כל התקשרות  כח בו יש  שהיסוד

מהם .



ויגש דברי ה חיים פרשת

בסה "ק א בסופן ונעוץ  יתרו)מבואר בפ' רבינו מש"כ לקמן כל (ראה ששורש 

המדרגה  שנחשבת  המלכות  בספירת  דוקא  בשורשם  נעוץ  המדריגות 

העולמות , לכל השפע  הקב "ה  משפיע  שבהם  צנורות  הם  הספירות  כל כי האחרונה ,

קרובו  עם  שישראל דהיינו המלכות , מידת  היא  העולמות  כל בריאת  תכלית  אמנם 

כל  שורש  היא  המלכות  שבחינת  נמצא  וממילא  וברצון, באהבה  מלכותו יקבלו

שמלכות  איך בפועל יראו אזי לבא  לעתיד בשלימות  זו בחינה  וכשתתגלה  העולמות ,

המדריגות , כל שורש  דדרגא היא  סופא  בחינת הוא  הדרגות ויהודא  כל סוף 

המלכות . ספירת  דהיינו והספירות 

יוסף ", זה  בקוצר יהודא , זה  "חורש  שאמר המדרש  דברי לבאר בא  חורש ועתה  וכן
וקצירה  לזריעה להכין בתחלה להכין הוא  שענינה  ההתקשרות  מידת  בבחינת 

להיפך, לומר שהיה  לכאורה  קשה  כן ואם  במלכות , שיתגלה  כדי המידות  גילוי את 

ומתרץ  חורש , בבחינת  היה  הוא  היסוד מידת  היתה  שמידתו היה שיוסף  והכא 
השלימה ,ההתקשרות  בהגאולה  לבא  לעתיד שיהיה  מה  דוגמת  הוא בכח שיהודא 

יוסף  על עליה בבחינת עלה דדרגין חיל סופא  "אשת  בזוה "ק  הנקראת  בבחינה 

בעלה ". עטרת 

רבינו בדברי נתבאר בפסוק)והענין ד"ה יתרו מצבים ,(פ' ב ' לה  יש  המלכות  הנה  כי

ומקבלים  עמו בני כל על יראתו נופלת  גבורותיו גודל ידי שעל מלך של המצב 

רצונו  היה  שזה  דהיינו המלכות  של המחשבה  שורש  שהוא  הב ' והמצב  מלכותו,

עבודת  ידי על ותתגלה  תושלם  המחשבה  בראשית  שהיתה  זו שבחינה  והיא ית ' ינו,

שהיא  יוסף  של מהבחינה  יותר חשובה  זו ובחינה  באהבה , מלכותו קבלת  של המצב 

להגיע כוונה  מתוך היתה  הבריאה  כל כי הספירות  כל שורש  שהיא  מפני התקשרות 

אהבה . מתוך מלכות  של זו לבחינה 

והערות1 2הוספות

השפעת א. בענין פ"ה שעה"ק חיים אוצרות וע"ע ז'. ע' א' אות ב' ענף מאורות פ"ג  לאברהם חסד

עיי"ש. כו' ביסוד רשימו משארת שהמלכות היסוד, על המלכות

המלכות  בחינת יתברך, להשם באמת בטל להיות רוצה יהודי שכאשר  מבואר , ה' ובעבודת

הגבורות, ממתיק שהוא היסוד מידת ידי על עצמו לזכך בתחילה צריך כלום, מגרמה לה דלית

כאש  יבער  אזי ה', קרבת נועם מתיקות ידיעת מתוך יתברך להשם השתוקקות ידי שעל דהיינו

שהיא  שבת בחינת  שלימה, יראה  שהיא המלכות  מידת את  ממשיך כך ידי ועל ה', לקרבת

וישב  פרשת הק' בשל"ה וכמבואר  למלכות, להגיע היא ההתקשרות מידת תכלית וכל מלכות.

מכוננו  הוצאת וישב, פרשת מזלאטשוב המגיד קונטרס (ראה יוסף עם השבטים מחלוקת בענין

תשע"ה).
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ממליכים וז"ל, גבורותיו ומראה גבורה כשעושה מלכים מנהג רואים אנו באמת  אך 

כמו  עמו, חזקה יד  הלא מלכותו שיקבלו לו למה וקשה מלכותו, ומקבלים אותו

עיקר אך  מלכותם, יקבלו שהעם שרוצים זרוע  בעלי גדולים במלכים רואים שאנו

ומושל  מלכות , טכסיסי הוא כן בחוזק , לא המלך  ברצון שיקבלו הוא מלוכה עניני

המלך  את  ברצון שמקבלים מה נקרא מלוכה ובחינת  מלך , לא מושל  נקרא בחזקה

שהוא  הגם ברצון, מלכותו עול  שיקבלו מלכות  בטכסיסי  עמהם מנהג הקב "ה וכן

מלכות  עול  קבלת  והנה מלכותו, עול  שיקבלו רוצה מיניה פנוי אתר  ולית  עולם מלך 

שכתוב  כמו הכל  ברא כבודו ובשביל  יתברך , רצונו שכן מחמת  הוא ברצון שמים

שנמליך  עלינו מלכותו שיגלה כדי כבוד  שנקרא מלכותו מדת  והוא בראתיו, ולכבודי

מלך  "אשר  אומרים ולזה הנעלם, בראשית  הבריאה בתחלת  הרצון היה וזה אותו,

בריאה, בלא מלך  להקרא שייך  איך  להבין קשה ולכאורה נברא", יציר  כל  בטרם

חז"ל  שאמרו כמו העולם נברא ובשבילם  הבריאה ראשית  המה דישראל  ידוע  אך 

יתברך , שבמחשבתו עלו ישראל  של  נשמתן והמה ראשית  שנקרא ישראל  בשביל 

שכתוב  וזהו בהעלם, ישראל  של  נשמתן והיו נברא יציר  כל  בטרם מלך  נקרא והיה

מלבנון, אתי שנאמר  כו', עמהם נהג מלכות  בטכסיסי אלקים וידבר  פסוק  על  במדרש

הזוהר כדברי להמדרש ליה  שסבירא דהיינו וכו', נעשה שאמרו בשביל  כך  למה

שכתוב  וכמו עמהם דיבר  הקדוש מלכות  בחינת  על  מרמז שלאחר  ,(חסר )הקדוש

כל  מלכות  מלכותו ונתעורר  מלכות  בבחינת  הקדושות  המדות  כל  שנתקן והיינו

נתיבות  ל "ב  בחינת  הוא הגילוי דראשית  וידוע  מהעלם, הגילוי ראשית  עולמים

ושם  כידוע , המלכות  בחינת  נתגלה ומשם לבנון, בחינת  בינה שערי ונון החכמה

עכ "ל . נברא יציר  כל  בטרם מלך  אשר  בבחינת  ישראל  נשמות  שורש

היא  המלכות  ובחינת  חסדים  בחינת  בעיקרו להיות  צריך היסוד שבחינת  ידוע  והנה 

גבורות  מבחינת  המלכות  יתהפך לבא  שלעתיד נראה  היה  רבינו דברי ולפי גבורות ,

שהגבורות  יותר, עמוק  הענין אמנם  עליהם , קבלו ברצון מלכותו אהבה , לבחינת 

חסדים , שבבחינת  מאהבה  יותר גדולה  זו ובחינה  אהבה , לבחינת  יתהפכו עצמם 

מקומות  בכמה  רבינו שמבאר ועוד)וכמו ויחי הגבורות (פרשת יתעלו לבא  דלעתיד

האהבה . גבורות  – היראה  גבורות  תחת  ויהיו בשרשם ,

רבינו בדברי מבואר לזה  במדבר )וההסבר בבחינת (פרשת הם  הגבורות  עתה  כי

שהוא  חוזר, האור בחינת  דהינו האהבה , גבורות  הם  הגבורות  שורש  אמנם  צמצום ,

עוררה  כביכול זו ואהבה  מאהבה , אותו שיעבדו הצדיקים  במעשה  הקב "ה  שהתבונן

דהיינו  החסדים , שורש  שהוא  האמיתי והגבורות  הדין וזה  העולמות , הויית  את 

נראה  שזה  גבול בבחינת  שהוא  העולם  לברוא  בכדי א "ס  האור הקב "ה  שצמצום 
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כל  נתהוו זה  דין ידי שעל העולמות  כל של החסדים  שורש  זה  אבל דין בחינת 

העולמות .

בבחינת וז"ל, והמה הדין, משרשי שהם דרחמי מדות  י"ג בחינת  שזו ידוע  והנה

במחשבה  מעשה וסוף  לכבודו הכל  העולם ברא יתברך  שהשם היינו חוזר " "אור 

כמאמר בהם, ושמח הבראם טרם גם הצדיקים מעשה שמו יתברך  לפניו וגלוי תחלה,

שמעשה  גם ולכן הקדושים, ספרים בכל  וכידוע  ישמח צדיקים אור  כתוב  על  הגמרא

ממקדשך  אלקים "נורא שכתוב  וכמו הדין במדת  הכל  בא שכרם ותשלום הצדיקים

מכל  דין, בחינת  והוא סביביו" כל  על  ו"נורא ממקודשיך ", אלא מקדשך  תקרא אל 

במחשבת  שעלה הצדיקים ממעשה חוזר  אור  והוא העולם תכלית  הוא הדין זה מקום

שערות  בבחינת  קדישא באדרא זו מכנה ולכן תחתונים, דינים מכפה וזה כל , יוצר 

שמו, יתברך  הבורא שהטיב  טוב  בחזרה שנותנים חוזר  אור  נקרא וזה  כו' חוזר " ואור 

חוזר אור  נתעורר  ולכן מהשקלים משכן ממנו לעשות  לעבודתו אותו ומחזירים עמנו

ראש". הנקרא שרשו אל  הכל  שקרב  לעילא עכ"ל.דלעילא

חורש ולכן  בבחינת נקרא  שזה יהודא  בה  וזורע  הקרקע  את  החורש  כאדם 

השפעה , שהוא  היסוד המחשבה בחינת  לעתי בתחלת מעין לבא ,שהוא  ד

דדרגין, סוף  שהוא  המלכות הגם בחינת  הוא  יהודה  בפועל המעשה  שמצד אע "פ 

יהיה  המלכות  בחינת  גם  אזי השלם , התיקון שיהיה  לבא  לעתיד אמנם  המקבל,

מלכותו  עול קבלת  של באופן המלכות  שתהיה  דהיינו אנפין זעיר של הבחינה  שורש 

ומחיה  הקב "ה  לנו שמשפיע  ההשפעות  כל שורש  היא  זו שבחינה  יתגלה  ואז באהבה 

אנפין. זעיר הנקראת  הבחינה  עד העולמות  כל את 

קוצר ויוסף  בבחינת מה הוא  הקוצר כאדם  המקבלת , שהיא  המלכות  כבחינת 

אחר, התכלית שזרע  כל המקשר  שהוא  מרכבה הגם הוא  יוסף  שהרי

כמובן, הזורע  בחינת  הוא  יוסף  אזי ובפועל ההתקשרות  בבחינה למידת  והוא 
שאז  רק מיהודא , של למעלה השלימות  דוגמת  והיה  "בכח" בבחינת  שהיה 

העתידה , תחלה.הגאולה  מחשבה עלה המעשה שסוף  עד נתקשרו 

כך וכן  לאחר  הוא  הזרע שמושך הזרע" במושך ענבים הקוצר "דורך דהיינו

לביתו הזרע מצודות שנושא  בפירוש  בעמוס שם הרבה כמבואר  "ר"ל וז"ל

ויפגשו  יגשו והקוצר והחורש  החרישה  זמן עד בקצירה  עוסקים  ויהיו תצמח תבואה 

התבואה ", ומוליך שמושך במי ענבים  דורך יפגוש  וכן בזה  לוזה  הקב "ה ורמז 

הנפלא .להנביא  ההתקשרות על
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ולזה וגם  גלויות, הד' מכל כלול מצרים שגלות שידוע הגליות, לכל רמז  זה 
התקשרות  בתכלית ואחרית ראשית נתקשר  מצרים אז  גלות  תחילת  כי

הגאולות , כל כן גם  בה  כלול שיהיה  מוכרח וממילא  הגלויות , כל תחילת  היה 

במחשבה  מעשה  סוף  כי השלימה , הגאולה  עם  נתקשר מצרים  הגליות  כל וראשית 

בכח, ממש  השלימה  הגאולה  בחינת  שהיה  עד במהרה תחילה , לעתיד יהיה וכן
ועד. סלה נצח אמן בימינו 
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