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הנהגה ניסית
מבנה השיחה:
הגדרת הנושא .ההוראה מהוצאת שלשה ספרי תורה (סעיפים א-ב).

השיחה נפתחת בהצבעה על מאורע נדיר החל בשבת זו  -הוצאת
שלשה ספרי תורה ,ובכולם קוראים אודות ראש חודש ניסן (ס"א).
וצריך להוציא מכך הוראה לפועל (ס"ב).
ביאור .הוצאת הספרים – חזקה ונתינת כח לעבודת ה' ניסית
(סעיפים ג-ה) .מבאר שהוצאת ספר תורה היא נתינת כח על כללות עבודת
האדם ,הן ב"סור מרע" והן ב"עשה טוב" ("קומה ה' ויפוצו אויביך").
והוצאת שלשה ספרי תורה מהווה חזקה בנתינת כח זו (ס"ג).
ממשיך ומבאר את המיוחד שבהוצאת שלושה ספרים בשבת זו
דוקא ,ששלשת הספרים שמוציאים בשמחת-תורה וקוראים בהם
על בריאת העולם וההנהגה הטבעית בו ,נותנים כח ותוקף לעבודה
התמידית של האדם .שלשת הספרים שמוציאים בראש-חודש ניסן
וקוראים בהם אודות "מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל" ו"ראש
חודש של גאולה" ,מורים על ההנהגה ניסית של בני ישראל ,ונותנים
כח ותוקף לעבודת ה' באופן של נס ושינוי הרגילות (ס"ד).
ומוסיף ומדגיש ש"מצוה" קשורה עם ההנהגה בעולם .ולכן
הקריאה אודות "מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל" מורה על הנהגה
ניסית בעניני העולם (ס"ה).
[וכפי שיתבאר בסעיפים ח-ט ,מהי משמעותה של הנהגה ניסית ,ומהו הדגש שההנהגה
הניסית תהיה בעניני העולם דוקא]

הרחבת הביאור .תוכן הקריאה בשלשת הספרים (סעיפים ו-ז) .ממשיך
ומפרט כיצד תוכן הקריאה בשלשת ספרי התורה ובהפטרה בשבת זו,
מורה על עניני גאולה והנהגתם הניסית של בני ישראל (ס"ו) .ועד"ז
בכל הקריאות ניתן למצוא רמזים לענין של "יפוצו אויביך" ,הפיכת
החושך לאור (ס"ז).
המעשה הוא העיקר (סעיפים ח-י).

א .לימוד הלכות החג .מבאר מחלוקת חז"ל אם דורשין מהלכות
החג שלושים יום קודם החג או שתי שבתות ,ומתווך שאכן יש
להתחיל שלושים יום קודם החג ,אך בבוא ר"ח ניסן יש להוסיף בכמות
הזמן ואיכות הלימוד באופן ניסי (ס"ח).
ב .נתינת צרכי החג .כל אחד יוסיף בזה יותר ויותר ,ובבוא ר"ח ניסן
יש להוסיף באופן ניסי( 1ס"ט).
ומקשר זאת לנשיא המקריב בר"ח ניסן ,נחשון בן עמינדב .ששמו
מורה על הנהגה ניסית עד כדי מסירות נפש (נחשון) ,ובפרט בענין
הצדקה (עמינדב) (ס"י).
 )1כנראה זוהי כוונתו בס"ה שההנהגה הניסית צריכה להיות לא רק בעניני תורה
(כמדובר בס"ח) ,אלא גם בעניני העולם (כמדובר בס"ט).

יהי רצון (סי"א) .ויהי רצון שע"י ההחלטה בענין ההנהגה הניסית,
יתנהג עמנו הקב"ה באופן ניסי ונקיים את הלכות הפסח בעיר הבירה
ובהיכל המלך (סי"א).

מושגים בשיחה:
שבת ,התורה
שבעה ספרי תורה (ס"ג) .על פי דברי חז"ל במסכת
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מתחלקת לשבעה ספרים ,כמרומז בפסוק "חצבה עמודיה שבעה",
כיון שספר במדבר מתחלק לשלשה :חלקו הראשון עד פרשת "ויהי
בנסוע הארון" ,פרשת "ויהי בנסוע הארון" ,והמשך הספר עד סיומו.
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תורה .מצוה (ס"ה) .בלימוד תורה משתמש היהודי בעיקר בכוחותיו
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

