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ַׁשַּבת ַהָּגדֹול 
ֵנס ָּגדֹול ָהָיה ָׁשם

ַהָּגדֹול'?  'ַׁשַּבת  ִנְקֵראת  ֶּפַסח  ֶׁשִּלְפֵני  ַהַּׁשָּבת  ַמּדּוַע  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶזה  ֶׁשְּביֹום  ִמְּפֵני  ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשּלֹו,  ַּבֻּׁשְלָחן-ָערּוְך  ַהָּזֵקן  ַאְדמֹו"ר  ַמְסִּביר 
)י' ְּבִניָסן ֶׁשָחל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ַּבַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ֶּפַסח(, ַנֲעָׂשה ֵנס ָּגדֹול: 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְצַטּוּו ַעל ְיֵדי ַהֵּׁשם ָלַקַחת ְּבי' ְּבִניָסן ֶאת ַהֶּׂשה ְוִלְקֹׁשר 
אֹותֹו ְלִמָּטָתם. ְּכֶׁשְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ָראּו ֹזאת ֵהם ָׁשֲאלּו ְוִקְּבלּו ִמְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהָּבא: "ֶזהּו ָקְרַּבן ֶּפַסח אֹותֹו ַנְקִריב ַאֲחֵרי ַמַּכת 

ְּבכֹורֹות"... 

ַהְּבכֹורֹות ֶׁשָּׁשְמעּו ֶׁשֵהם עֹוְמִדים ָלמּות, ָּפנּו ַלֲאבֹוֵתיֶהם ּוְלַפְרֹעה 
ַמַּכת  ְּפרֹוץ  ִלְפֵני  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַׁשְחֵרר  ִּבְדִריָׁשה 
ְּבכֹורֹות. ְּכֶׁשֵהם ֹלא ִהְסִּכימּו ֵהֵחּלּו ַהְּבכֹוִרים ַהִּמְצִרִּיים ְלִהָּלֵחם ִעם 

ֲאבֹוֵתיֶהם ְוַלֲהֹרג ָּבֶהם )"ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם"(. 

ְּבֵׁשם  אֹוָתּה  ְמַכִּנים  ָאנּו  ֶּפַסח,  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבַּׁשָּבת  ֶׁשֵאַרע  ֶזה  ְלֵנס  ֵזֶכר 
'ַׁשַּבת ַהָּגדֹול'.

ֵאיֹפה ַהֵּנס?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַמּדּוַע ֶזה ֻמְגָּדר ְּכ"ֵנס ָּגדֹול" ְוַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשְּמַצְּיִנים אֹותֹו 
ְּבָכל ָׁשָנה ֵמָחָדׁש ְּבַׁשָּבת זֹו? ִלְכאֹוָרה ֶזה ִעְנָין ְּפִניִמי ֶׁשל ַהִּמְצִרים 
ִׁשָּנה ׁשּום  ֹלא  ַהֶּזה  ַהְּמֹאָרע  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֲהֵרי  ַעְצָמם.  ְלֵבין  ֵּביָנם 
ָּדָבר. ָהַעְבדּות ַהָּקָׁשה ְוַהִּׁשְעּבּוד ְּכָבר ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם ַּכָּמה ֳחָדִׁשים 
ֲעבֹוָדה  ָּבְטָלה  ַהָּׁשָנה  "ְּבֹראׁש  ַהְּגָמָרא  ֶׁשאֹוֶמֶרת  )ְּכִפי  ָלֵכן  ֹקֶדם 
ֵמֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים"(, ְוַגם ֶעֶצם ַהְּיִציָאה ִמִּמְצַרִים ָהְיָתה ְּבִעְקבֹות 
ַמַּכת ְּבכֹורֹות ְוֹלא ְּבִעְקבֹות "ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם". ָאז ַמּדּוַע 
ְלַצֵּין ְּבָכזֹו ַהְדָּגָׁשה ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ּוְלַהְגִּדיר אֹותֹו ְּכֵנס  נֹוֵגַע ָלנּו 

ָּגדֹול?
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גליון 308 צו

ַמָּתָנה ֵמָהַרִּבי

"ַמה ְּמאֹוד ָׂשַמְחנּו – ַמְמִׁשיְך ְלָתֵאר ָהַרב וֹוֶגל – ְּכֶׁשַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאֲחֵרי ַחג-ַהֶּפַסח 
ִהְתַּגְּלָתה ָלנּו ַהְפָּתָעה ְנִעיָמה...

ְּכֶׁשְּבתֹוכֹו  ַּבִּלּמּוד,  ֶׁשִהְׁשַּתְּתפּו  ֵמַהְּיָלִדים  ֶאָחד  ְלָכל  ַּתְנָיא-ִּכיס  ֶהֱעִניק  ָהַרִּבי 
ִמְכָּתב ְּכָלִלי-ְּפָרִטי ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו! ְלַיְלֵדי ַהִּכּתֹות ַהְּנמּוכֹות יֹוֵתר, ֶׁשֵהִכינּו 

ַּגם ֵהם 'ַמָּתָנה' ִמֶּׁשָּלֶהם, ָׁשַלח ָהַרִּבי ִסּדּור ִאיִׁשי, ּוְבתֹוכֹו ִמְכָּתב".

ִמְכָּתב ִאיִׁשי

ַלֲחֻלָּקה  ָהעֹוָלם  ְּבַרֲחֵבי  ַהִחּנּוְך  ְלמֹוְסדֹות  ָהַרִּבי  ֶׁשָּׁשַלח  ְוַלִּסּדּור  ַלַּתְנָיא 
ְׁשֵני  ָהַרִּבי  ֵצֵרף  ֶׁשִּׁשְּגרּו לֹו,  ַהְּבָרָכה  ּוְלִמְכְּתֵבי  ַלַּמָּתנֹות  ִּבְתמּוָרה  ַלַּתְלִמיִדים, 
ִמְכָּתִבים, ּוִבֵּקׁש ֵמַהְּמַחְּנִכים ְלַהְסִּביר ֶאת ֹּתֶכן ַהִּמְכָּתִבים ַּבִּכּתֹות, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְגֹרם 

ַלְּיָלִדים ְלהֹוִסיף ּוְלַהְתִמיד ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּוְבִקּיּום ַהִּמְצוֹות.

ֶזה  ְּבִסּדּור  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל  ֲאֶׁשר,  ִיְתָּבֵרְך  ֵמַהֵּׁשם  ָרצֹון  "ִויִהי  ָהַרִּבי:  ָּכַתב  ְוָכְך 
)ַּבֲהָלָכה ַהּמּוֵבאת ִּבְתִחָּלתֹו, ְּבֵסֶדר "ַהְׁשָּכַמת ַהֹּבֶקר" ִלְפֵני 'מֹוֶדה ֲאִני'(, ַּתְרִּגיל 
ֶאת ַעְצְמָך ְלִהְתּבֹוֵנן ִלְפֵני ִמי ַאָּתה עֹוֵמד – "ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא. .".

ָרצֹון  "ִויִהי  ּדֹוֶמה:  ֻנָּסח  ָהַרִּבי  ָּכַתב  ַהַּתְנָיא  ְּבֵסֶפר  ְלַהְדָּפָסה  ֶׁשּנֹוַעד  ]ַּבִּמְכָּתב 
ִּבְתִחָּלתֹו(,  מ"א  )ֶּפֶרק  ֶזה  ַּתְנָיא  ְּבֵסֶפר  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל  ֲאֶׁשר,  ִיְתָּבֵרְך  ֵמַהֵּׁשם 
ֲאֶׁשר  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  אֹודֹות  ְּבַהֶּנֱאָמר  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַעְצְמָך  ֶאת  ַּתְרִּגיל 
"ִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו ּוְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ּוַמִּביט ָעָליו ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ְוֵלב ִאם 
עֹוְבדֹו ָּכָראּוי, ְוַעל ֵּכן ָצִריְך ַלֲעֹבד ְלָפָניו ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך".[

"ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשִּתְזֹּכר ֶׁשַאָּתה ִנָּצב ִלְפֵני ַהֵּׁשם – ְּבַוַּדאי ִּתְזָּדֵרז ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה 
ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה ּוְבַהְנָהָגה טֹוָבה ִּבְכָלל ּוְבֹאֶפן ְּדמֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ְואֹור ֶׁשּתֹוִסיף 

ְּבעֹוד ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוָכל ֶזה – ְּבִׂשְמָחה ְוטּוב ֵלָבב. .".

ִהְתַרְּגׁשּות ְּבֶקֶרב ַהֲחִסיִדים

ְּכָכל ֶׁשִהְתָקֵרב י"א ִניָסן ָהְלָכה ַהִהְתַרְּגׁשּות ְוָגְבָרה, ִּבְפָרט ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ֶׁשָהַרִּבי 
ִיְתַוֵעד ִּבְמֻיָחד ְּביֹום ֶזה, ְּכֶׁשְּבָׁשִנים קֹוְדמֹות ֹלא ִהְרָּבה ָהַרִּבי ְלַצֵּין ְּבִהְתַוֲעדּות 
ַקְצֵוי  ִמָּכל  ִּבְמֻיָחד  ַרִּבים ָלבֹוא  ַלֲחִסיִדים  ָּגַרם  ַהָּדָבר  ֻהַּלְדּתֹו.  יֹום  ָּבַרִּבים ֶאת 

ֵּתֵבל ֶאל ָהַרִּבי, ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ֶזה ַמָּמׁש ֶעֶרב ֶּפַסח. 

י"א ִניָסן ָחל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשַּבת ֹקֶדׁש. ַהִהְתַוֲעדּות ָהִראׁשֹוָנה ִהְתַקְּיָמה 
ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ִּפְרקֹו  ִנּגּון  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה  ִנְּגנּו  ַהִהְתַוֲעדּות  ְּבַמֲהַלְך  ַהַּׁשָּבת.  ְּביֹום 

ָהַרִּבי "ְּבָך ה' ָחִסיִתי", ִנּגּון ֶׁשֻאַּׁשר ַעל ְיֵדי ָהַרִּבי ְוהּוַׁשר ְּבִפי ַהֲחִסיִדים.

ְּתִפִּלין ְּבֶׁשֶקל ֶאָחד 

ִלְקַראת סֹוף ַהִהְתַוֲעדּות ִהְכִריז ָהַרִּבי ִּכי ְלֶרֶגל יֹום ַהֻהֶּלֶדת – ְיהּוִדים ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ַעל ַעְצָמם ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין, ְיַקְּבלּו ִמֶּמּנּו זּוג ְּתִפִּלין ְוִיְּתנּו ִּבְתמּוָרה ְסכּום ִסְמִלי 
ְּביֹוֵתר ֶׁשל ֶׁשֶקל ֶאָחד אֹו ּדֹוָלר ֶאָחד... ִמְנָהג ֶזה ִנְמַׁשְך ַּגם ִמְסַּפר ָׁשִנים ֶׁשְּלַאַחר 

ִמֵּכן. 

ַהִהְתַוֲעדּות ַהְּגדֹוָלה

ְּבַמֲהַלְך  ָהַרִּבי  ֶׁשָאַמר  ְוַהַּמֲאָמִרים  ַהִּׂשיחֹות  ַעל  ַה'ֲחָזָרה'  ַאַחר  ַׁשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי 

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות )בהודעות( למס' 052-3017770

ַהֹּבֶקר.  אֹור  ַעד  ּוְבִרּקּוִדים  ְּבִׂשְמָחה  ַהֲחִסיִדים  ִהְתַוֲעדּו  ַהִהְתַוֲעדּות, 
ְּבָצֳהֵרי יֹום ִראׁשֹון ָנַסע ָהַרִּבי ָלֹאֶהל ַהָּקדֹוׁש ְוָחַזר ִמָּׁשם ִּבְׁשעֹות ָהֶעֶרב. 

ְּכֶׁשָהַרִּבי ִנְכַנס ַלִהְתַוֲעדּות ְּביֹום ִראׁשֹון ָּבֶעֶרב, ְּכָבר ָהָיה 770 ָעמּוס ִמֶּפה 
ֶהָחָדׁש  ַהִּנּגּון  ְּבִהְתַלֲהבּות ֶאת  ְלַנֵּגן  ַהֲחִסיִדים  ֵהֵחּלּו  ְּכִניָסתֹו  ְוִעם  ְלֶפה, 
ָהַרִּבי  ְּכִניַסת  ְּבֵעת  ֶׁשֵּכן  ָאז,  ָרִגיל  ָהָיה  )ָּדָבר ֶׁשעֹוד ֹלא  ָחִסיִתי"  "ְּבָך ה' 

ְלִהְתַוֲעדּות אֹו ִלְתִפָּלה, ָׂשְרָרה ְּדָמָמה ֻמְחֶלֶטת(.

ִׁשְבִעים ְוֶאָחד מֹוָסדֹות!

ְּבַמֲהַלְך ַהִהְתַוֲעדּות ִסֵּפר ָהַרִּבי ֶׁשָּפנּו ֵאָליו ֲאָנִׁשים ְּבַהָּצָעה ָלנּוַח ְקָצת, 
ַהָּנכֹון!  ֶׁשַהֶהֶפְך הּוא  ִהְסִּביר  ְּכַדְרּכֹו  ָהַרִּבי  ַאְך  ְמֻבָּגר...  ְּכָבר  ָהַרִּבי  ֶׁשֵּכן 
ֲהָקַמת  ַעל  ִהְכִריז  ָהַרִּבי  ֲחָדׁשֹות.  ִּבְפֻעּלֹות  ְלהֹוִסיף  ַהְּזַמן  הּוא  ָּכֵעת 
ִׁשְבִעים ְוֶאָחד מֹוְסדֹות ַחַּב"ד ֲחָדִׁשים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם... ַּכֲאֶׁשר ְּבָכל מֹוָסד 
ָאֵכן  ְוָכְך  ַהַּכְסִּפּיֹות...  ֵמַההֹוָצאֹות  ָאחּוז  ַּבֲעָׂשָרה  ָהַרִּבי  ִיְׁשַּתֵּתף  ֶׁשּיּוַקם 
ָהָיה – ֲחִסיִדים ּוְׁשלּוִחים ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ִהְתַּגְּיסּו ְוֵהִקימּו ְּבַמֲהַלְך ַהָּׁשָנה 

ֶאת ַהּמֹוָסדֹות ָהַרִּבים ָהֵאֶּלה, ִּבְתִמיָכתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. 

ַעל  ָהַרִּבי  עֹוֵרר  ַּבַּלְיָלה...  ְׁשַּתִים  ִּבְסִביבֹות  ַהִהְתַוֲעדּות,  ִסּיּום  ִלְקַראת 
'ִמְבַצע ַמָּצה' – ְלַנֵּצל ֶאת ַהָּיִמים ֶׁשּנֹוְתרּו ַעד ַהַחג ּוְלַחֵּלק ְלַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 
ְיהּוִדים ַמָּצה ְׁשמּוָרה ְלֵליל ַהֵּסֶדר. ָהַרִּבי ָיָצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּכֶׁשַהֲחִסיִדים 

ָׁשִרים ֶאת ַהִּנּגּון ַהִּפְסִחי "ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה".

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה עֹוד ְּבָׁשָנה זֹו ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ְוַנְחֹּגג ַיַחד ִעם ָהַרִּבי ֶאת 
י"א ִניָסן ְוֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב.

קובץ זה נדפס לעילוי נשמת
הוו"ח התמים 

ר' יעקב בן הרה"ח מאיר צבי 
ע"ה סטמבלר 

חסיד נאמן ומסור 
לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
נלב"ע י"א ניסן ה'תש"ע 

 ת.נ.צ.ב.ה 



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְיִציָאה ֵמָהַרע 

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשְּיִציַאת ִמְצַרִים ָהְיָתה ֹלא ַרק ְּבַגְׁשִמּיּות 
"ְוֶאת  ַהִּיעּוד  ִיְתַקֵּים  ָהֲעִתיָדה  ֶׁשַּבְּגֻאָּלה  ְּכִפי  ְּברּוָחִנּיּות.  ַּגם  ֶאָּלא 
)ֶׁשִהיא  ִמְצַרִים  ִּבְגֻאַּלת  ַּגם  ָּכְך  ָהָאֶרץ",  ִמן  ַאֲעִביר  ַהֻּטְמָאה  רּוַח 
ַהֹּׁשֶרׁש ַלְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה – "ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" ָּכְך "ַאְרֶאּנּו 
ִנְפָלאֹות" ֶלָעִתיד ָלבֹוא(, ִנְפָעל ִּבּטּול ֶׁשל רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוָהַרע ֶׁשל 

ִמְצַרִים ַוֲהִפיָכָתם ְלטֹוב ְוִלְקֻדָּׁשה.

"ְלַמֵּכה  ֶׁשל  ָּגדֹול  ֵנס  ֵמאֹותֹו  ַהָּגדֹול.  ִמַּׁשַּבת  ִהְתִחיל  ֶזה  ַּתֲהִליְך 
ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם". ֵּכיַצד?

ְּכֶׁשַהֶּטַבע הֹוֵפְך ְלֵנס

ַּכֲאֶׁשר  ִמְצַרִים.  ֶׁשל  ְוַהֹּתֶקף  ַהּכֹוַח  ֶזה  ִמְצָרִים"  "ְּבכֹוֵרי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ֹלא ַרק ֶׁשֹּלא ִהְתַנְּגדּו ִליִציַאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, 
ֶאָּלא ְלֶהֶפְך, ִהְפִצירּו ַּבהֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ְוַאף ִנְלֲחמּו ָּבֶהם ְּכֵדי ְלַׁשֵּלַח 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים – ֶזה מֹוֶרה ַעל ַהֲהִפיָכה ֶׁשל ָהַרע ַהִּמְצִרי ְלטֹוב. 

ָלֵכן ֶזה ִנְקָרא "ֵנס ָּגדֹול". ְּבׁשֹוֶנה ִמֵּנס ָרִגיל ֶׁשהּוא ֵהֶפְך ַהֶּטַבע )ְּכמֹו 
ְזִריַמת ַהַּמִים(, ָּכאן ַהֵּנס  ְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשִהיא ֶהֶפְך ֵמַהֶּטַבע ֶׁשל 
ִהְׁשִּפיַע ַעל ַהֶּטַבע ַעְצמֹו – ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ַעְצָמם ָרצּו ְלַׁשְחֵרר ֶאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ּוְבנֹוֵגַע ֵאֵלינּו...

ַאָּבא/ִאָּמא: ָּכֵעת ָנִבין ַּגם ָלָּמה ַהֵּנס ַהֶּזה ָקׁשּור ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן 
ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ּוְמַצְּיִנים אֹותֹו ְּבֶעֶצם ְקִביַעת ַׁשָּבת זֹו 

ְּכַׁשַּבת ַהָּגדֹול, ְּכֵזֶכר ְלאֹותֹו ַהֵּנס:

א. ַהֵּנס ַהֶּזה ִנְגַרם ְּכתֹוָצָאה ֵמַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ְּבָכְך ֶׁשֵהם 
ְוִהְכִניסּוהּו ְלָבֵּתיֶהם, ֵהם ָּגְרמּו ְלאֹוָתּה  ְּבִניָסן  ָלְקחּו ֶאת ַהֶּׂשה ְּבי' 

ְּפֻעָּלה ֶׁשל ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים.

ַּתְכִלית  ִנְפֶעֶלת  ַּכֲאֶׁשר ָהַרע הֹוֵפְך ְלטֹוב –  ב. ְּכתֹוָצָאה ִמֵּנס ֶזה – 
ַהָּנמּוְך  ַּבָּמקֹום  ַּבַּתְחּתֹוִנים",  ִּדיָרה  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  "ַלֲעׂשֹות  ַהְּבִריָאה 

ְוַהָחְמִרי ְּביֹוֵתר. ּוְבַוַּדאי ֶׁשֶּזה נֹוֵגַע ְלַעם ִיְׂשָרֵאל.

ְוָלֵכן ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ֶזה ַּבַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּפַסח, ַהַּׁשָּבת ֶׁשִּמֶּמָּנה 
'ִמְתָּבֵרְך' ַחג ַהֶּפַסח )ְּכִדְבֵרי ַהֹּזַהר ֶׁשִּמּיֹום ַהַּׁשָּבת ִמְתָּבְרִכים ָּכל ְיֵמי 
ַהָּׁשבּוַע ֶׁשַאֲחָריו(, ִּכי ַהֵּנס ַהֶּזה הּוא ְּתִחַּלת ַהֵּנס ֶׁשל ְיִציַאת ִמְצַרִים 

ֶׁשָּבּה ָהַרע ָהַפְך ְלטֹוב.

"ֵאׁש ָּתִמיד"

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהָּׁשָנה 'ַׁשַּבת ַהָּגדֹול' ָחָלה ְּבָפָרַׁשת ַצו. ֵאיְך ָהַרְעיֹון ַהֶּזה 
ָקׁשּור ַלָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו?

ַּפַעם ָאַמר ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש ְלַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ִּביִחידּות ַעל ַהָּפסּוק 
ְצִריִכים   – ִתְכֶּבה"  ֹלא  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ּתּוַקד  ָּתִמיד  "ֵאׁש  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ְלַהְבִעיר "ֵאׁש" )ִהְתַלֲהבּות( ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשְּבִלּבֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם, ְוָהֵאׁש 

ַהֹּזאת "ֹלא ִתְכֶּבה" – ְּתַכֶּבה ֶאת ַה"ֹּלא"... 

ֶאת  ְלַכּבֹות  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהַּתְפִקיד  ַהָּזֵקן  ְלַאְדמֹו"ר  ִהְסִּביר  ַהַּמִּגיד 
ּתֹוַרת  ֶׁשל  ַהָּתִמיד  ֵאׁש  ְּבֶאְמָצעּות  ַהֲחִסידּות  ְלתֹוַרת  ַהִהְתַנְּגדּות 

ַהֲחִסידּות, ְוַהֵּׁשם ַיֲהֹפְך ֶאת ַה"ֹּלא" ְל"ֵכן"... 

ִאם ֵּכן, ַּגם ַּבָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶאת ָהַרְעיֹון ְוֶאת ַהַּתְפִקיד ֶׁשָּלנּו 
ַלֲהֹפְך ֶאת ָהַרע ְלטֹוב ְוֶאת ַהֹחֶׁשְך ְלאֹור. ּוְכִפי ֶׁשֶּזה ָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי 
ְּבֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ַהָּפָרָׁשה ַעל "ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים" – ָּבֶהם ִהְתַחְּנכּו 

ַאֲהֹרן ּוָבָניו ִלְכֻהָּנה, ּוִבְזכּוָתם ִנְפֲעָלה ְׁשֵלמּות ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ַהְּבִריָאה 
ְוָכֵעת  ַהַּדַעת,  ֵעץ  ְּבֵחְטא  ֶׁשִּנְפְּגָמה  ַאַחר  ָיִמים,  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשִּנְבְרָאה 

ָּבָאה ְלִתּקּוָנּה.

ַהֶּלַקח 

ְּבַׁשָּבת זֹו ִמֶּמָּנה ִמְתָּבֵרְך ַחג ַהֶּפַסח ָעֵלינּו ְלִהְתּכֹוֵנן ָּכָראּוי ַלֶּפַסח, 
ְּבִלּמּוד ִהְלכֹות ַהַחג ּוַבֲעִׂשַּית ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִמּתֹוְך ֵחֶׁשק ּוְזִריזּות 
ְוָכְך  ִיְׂשָרֵאל(,  ְּבֵני  ֶאת  ְלָזֵרז  ִמְּלׁשֹון  הּוא  "ַצו"  ַהָּפָרָׁשה  ֵׁשם  )ִּכי 
ִנְזֶּכה ֶׁשַהֵּׁשם ָיִחיׁש ֶאת ַהְּגֻאָּלה ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְוִנְזֶּכה ֶלֱאֹכל ְּבֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים.

)מעובד ע"פ שיחת פרשת צו-שבת הגדול תשמ"ח(      

  

ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ִּבְגַלל  ַהָּגדֹול',  'ַׁשַּבת  ִנְקֵראת  ַהֹּזאת  ַהַּׁשָּבת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ֶׁשֵאַרע ְּבִמְצַרִים, ַּכֲאֶׁשר ַהְּבכֹוִרים ַהִּמְצִרים ִנְלֲחמּו ַּבֲאבֹוֵתיֶהם ּוְבַפְרֹעה, 

ְוָדְרׁשּו ֵמֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים.

ַּגם  ֵיׁש  ַּבּתֹוָרה  ִסּפּור  ֶׁשְּלָכל  יֹוְדִעים  ֲהֵרי  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָיֶפה,  ִסּפּור  ֶזהּו 
הֹוָרָאה ַמֲעִׂשית ַהּנֹוַגַעת ֵאֵלינּו. ַמִהי ַההֹוָרָאה ֶׁשָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמ'ַּׁשַּבת 

ַהָּגדֹול'?

ּכֹוחֹות  ָלנּו  נֹוֶתֶנת  ְוַאף  ָלנּו  מֹוָרה  ַהָּגדֹול'  'ַׁשַּבת  ּוְבֵכן,  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְוַה'ַּגְדלּות'  'ְּבָגדֹול'!   – ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָמה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַחג-ַהֶּפַסח,  ְיֵמי  ָּכל  ְלִהָּמֵׁשְך  ָעֶליָה  ַאְך  ַהַּׁשָּבת,  ְּכָבר  ַמְתִחיָלה  ַהֹּזאת 

ַהִּמְתָּבֵרְך ֵמַהַּׁשָּבת ַהֹּזאת.

ָמה ַהֵּפרּוׁש ַלֲעׂשֹות 'ְּבָגדֹול' ּוָמה ֵהם ַהְּדָבִרים ֶׁשָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות 'ְּבָגדֹול'?

ְּכֵדי  ַרק  ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  ֹלא  ִהיא  ַהַּכָּוָנה  'ְּבָגדֹול'  ַלֲעׂשֹות  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
'ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבה', ֶאָּלא ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְּבִהּדּור ּוִמּתֹוְך ַחּיּות ְוִׂשְמָחה.

ֻּדְגָמה  ַלַחג.  ָּכָראּוי  ּוְלִהְתּכֹוֵנן  ֶּפַסח  ֶׁשל  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ִלְלֹמד  ְלֻדְגָמה: 
ִלְפֵני ַהַחג. ֻּדְגָמה ְׁשִליִׁשית:  ַלֲעִנִּיים, עֹוד  נֹוֶסֶפת: ָלֵתת 'ְמעֹות ִחִּטים' 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶאת  ַהְּׁשֵלָמה.  ַהְּגֻאָּלה  ִלְקַראת  ַנְפִׁשית  ְלִהְתּכֹוֵנן 

ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ִמּתֹוְך ֵחֶׁשק ּו'ְבָגדֹול'!...

)על-פי 'התוועדויות' תשמ"ח, חלק ב', עמ' 516 והלאה(

י"א ִניָסן תשל"ב – ְׁשַנת ַהִּׁשְבִעים
- יֹוָמן ְמַרֵּתק -

ַמָּתנֹות ָלַרִּבי

ֶאת  ָאְפָפה  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים  ָלַרִּבי  ָמְלאּו  ּבֹו  תשל"ב  ִניָסן  י"א  ִלְקַראת 
ַהֲחִסיִדים  ֵהֵחּלּו  ָלֵכן  ֹקֶדם  ֳחָדִׁשים  ִמְסַּפר  ַרָּבה.  ִהְתַרְּגׁשּות  ַהֲחִסיִדים 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ַהְחָלטֹות   – רּוָחִנּיֹות  'ַמָּתנֹות'  ָלַרִּבי  ְוָׁשְלחּו  ַּבֲהָכנֹות 
ִלְפֵני יֹום  ָלַרִּבי ְלֶרֶגל יֹום ֻהַּלְדּתֹו.  ְּכֹחֶדׁש  ֶׁשִּקְּבלּו ַעל ַעְצָמם, ְּכַמָּתָנה 
ַהֻהֶּלֶדת, ַּבִהְתַוֲעדּות ּפּוִרים ָאַמר ָהַרִּבי ֶׁשִּמי ֶׁשּׁשֹוֵאל ֵאיזֹו ַמָּתָנה ָעָליו 
ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  ְלהֹוִסיף  ָעָליו  רּוַח,  ַנַחת  ִלְגֹרם  ִּבְרצֹונֹו  ִאם   – ְלָהִביא 

ַּבִּנְגֶלה ּוַבֲחִסידּות...

ְּבַיַחד  ִליִחידּות  ַרְסִקין  ָּדִוד  ר'  ֶהָחִסיד  ִנְכַנס  ִניָסן,  י"א  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבָּׁשבּוַע 
ִעם ְּבנֹו. ָהַרִּבי ָּפָנה ַלֶּיֶלד ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֵאיזֹו ַמָּתָנה ַאָּתה נֹוֵתן ִלי ְליֹום 
ֻהַּלְדִּתי?"... ַהֶּיֶלד ֵהִׁשיב ֶׁשהּוא נֹוֵתן 14 ַּדֵּפי ְּגָמָרא. ָהַרִּבי ִחֵּיְך ְוָרַׁשם ֶאת 

ַהְּדָבִרים...

ַיְלֵדי ַאַנ"ׁש ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ֵהִכינּו ַאף ֵהם ַמָּתנֹות, ְּכִפי ֶׁשְּמָתֵאר ר' ִיְׂשָרֵאל 
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשָהָיה  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצֹות  ָהַרִּבי  ִמְּׁשלּוֵחי  וֹוֶגל,  ֶׁשִּיְחֶיה  ֹנַח 
ֶיֶלד ְּבֵחייֶדר ְּבלֹוְנדֹון: "ֲהַגם ֶׁשָהִיינּו ָאז ְיָלִדים ְקַטִּנים ִלְפֵני ַהַּבר-ִמְצָוה, 
ְּבַהֲעָנַקת  ְוִהְׁשַּתַּתְפנּו  ַהֲחִסיִדים  ְּכַלל  ִמִּצּבּור  ַעְצֵמנּו  ֶאת  הֹוֵצאנּו  ֹלא 
ַּדֵּפי  ְלַׁשֵּנן  ִהְתַחְלנּו  ְּכָבר  ִניָסן,  י"א  ִלְפֵני  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה  ָלַרִּבי.  ַהַּמָּתנֹות 
ִלְלֹמד 70  ִסַּיְמנּו  ַהָּגדֹול,  ַהּיֹום  ְוִלְכבֹוד  ֶׁשָּלנּו,  ַהְּמַלֵּמד  ִעם  ַיַחד  ְּגָמָרא 

ַעּמּוִדים! 


