
מבנה השיחה:

)סעיפים א-ב(.  הגדרת הנושא. ההוראה מהוצאת שלשה ספרי תורה 
הוצאת   - זו  בשבת  החל  נדיר  מאורע  על  בהצבעה  נפתחת  השיחה 

שלשה ספרי תורה, ובכולם קוראים אודות ראש חודש ניסן )ס"א(.

וצריך להוציא מכך הוראה לפועל )ס"ב(.

ניסית  ה'  לעבודת  כח  ונתינת  חזקה   – הספרים  הוצאת  ביאור. 
)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(.

זו  בשבת  ספרים  שלושה  המיוחד שבהוצאת  את  ומבאר  ממשיך 
בהם  וקוראים  בשמחת-תורה  שמוציאים  הספרים  ששלשת  דוקא, 
לעבודה  ותוקף  כח  נותנים  בו,  הטבעית  וההנהגה  העולם  בריאת  על 
ניסן  בראש-חודש  הספרים שמוציאים  האדם. שלשת  של  התמידית 
ו"ראש  ישראל"  בה  שנצטוו  ראשונה  "מצוה  אודות  בהם  וקוראים 
חודש של גאולה", מורים על ההנהגה ניסית של בני ישראל, ונותנים 

כח ותוקף לעבודת ה' באופן של נס ושינוי הרגילות )ס"ד(.

ולכן  בעולם.  ההנהגה  עם  קשורה  ש"מצוה"  ומדגיש  ומוסיף 
הקריאה אודות "מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל" מורה על הנהגה 

ניסית בעניני העולם )ס"ה(.

שההנהגה  הדגש  ומהו  ניסית,  הנהגה  של  משמעותה  מהי  ח-ט,  בסעיפים  שיתבאר  ]וכפי 
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, 
ועד"ז  )ס"ו(.  ישראל   בני  והנהגתם הניסית של  גאולה  עניני  מורה על 
"יפוצו אויביך", הפיכת  ניתן למצוא רמזים לענין של  בכל הקריאות 

החושך לאור )ס"ז(.

המעשה הוא העיקר )סעיפים ח-י(.

א. לימוד הלכות החג. מבאר מחלוקת חז"ל אם דורשין מהלכות 
יש  שאכן  ומתווך  שבתות,  שתי  או  החג  קודם  יום  שלושים  החג 
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 ניסי1 )ס"ט(.

ומקשר זאת לנשיא המקריב בר"ח ניסן, נחשון בן עמינדב. ששמו 
בענין  ובפרט  )נחשון(,  נפש  מסירות  כדי  עד  ניסית  הנהגה  על  מורה 

הצדקה )עמינדב( )ס"י(.

תורה  בעניני  רק  לא  להיות  צריכה  הניסית  שההנהגה  בס"ה  כוונתו  זוהי  כנראה   )1
)כמדובר בס"ח(, אלא גם בעניני העולם )כמדובר בס"ט(.

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

ובהיכל המלך )סי"א(.

 

מושגים בשיחה:

התורה  במסכת שבת,  חז"ל  דברי  פי  על  )ס"ג(.  תורה  ספרי  שבעה 
שבעה",  עמודיה  "חצבה  בפסוק  כמרומז  ספרים,  לשבעה  מתחלקת 
כיון שספר במדבר מתחלק לשלשה: חלקו הראשון עד פרשת "ויהי 

בנסוע הארון", פרשת "ויהי בנסוע הארון", והמשך הספר עד סיומו.

תורה. מצוה )ס"ה(. בלימוד תורה משתמש היהודי בעיקר בכוחותיו 
של  ורצונו  חכמתו  עם  להתקשר  בכדי  המחשבה(,  )כח  הרוחניים 
ובלשון  בעולם,  משפיעה  כך  כל  שלא  רוחנית  פעולה  זוהי  הקב"ה. 
השיחה "למעלה מהעולם". לעומת זאת מצוה מקיימים עם גוף גשמי 

וחפצים גשמיים, "מעשה בפועל בעניני העולם"2.

בו מאיר אור אלקי  = עולם הכיסוי. עולם  )ס"י(.  עלמא דאתכסיא 
שלמעלה מהשגתנו ולכן הוא מכוסה מאתנו.

בצורה  להתפרש  יכול  הכיסוי  שבתוכו.  מה  כל  על  מכסה  הים 
בים  )"טובעו  האלקי  האור  על  ומסתיר  המעלים  הטבע  שלילית, 
סוף"(. ויכול להתפרש בצורה חיובית, אור אלקי כה נעלה שאינו יכול 
להתגלות בעולמנו )עלמא דאתכסיא(. בשיחה מבאר שעל ידי מסירות 
נפשו של נחשון בקפיצתו אל הים הוא הפך את הכיסוי השלילי לכיסוי 

חיובי. 

און וויפל איז א שיעור דערצו?! )ס"י( = וכמה הוא השיעור לכך?!

לחביבותא דמילתא:

הפותחים  הפסוקים  י"א  אודות  בשיחה   74 להערה  לב  שימו 
לחודש  והקשר שלהם  לגאולה,  הגלות  והופכים את  בנו"ן  ומסיימים 

ניסן הפותח ומסיים בנו"ן.

2( וראה ג"כ תניא פל"ז.

הנהגה ניסית

פרשת ויקרא

cnav rchbu' gbhi vhkukt[/ uakav tkv )nav rchbu sus vnkl
uvcga"y( eaurho go gbhi vnaf, cjhw yk ,urv )pbhnhu, v,urv(
chartk ctupi svcbv uvadv/ scnav f,hc ,urv muv kbu nav nurav
evk, hgec57' ab,i unxr t, fk v,urv fukv )fukk cjhw yk ,urv(
kfk hartk ctupi shruav' stnh,h, gbhi vhruav vht fabnmt,
ccgku,u ak vhura kdnrh' uvhhbu aha czv vcbv uvadv ufuw/ ugs"z
vhw zv gbhbu ak sus' sus nkft nahjt' agbhbu ak nahj vut dhkuh
pbhnhu, v,urv skg,hs/ ]ugbhi zv vut cvsdav czni zv' xnul knumth
ac,' zni xgus,t ssus nkft nahjt67[/ ugs"z vut do gbhbu ak
vcga"y' adhkv pbhnhu, v,urv ctupi svpm, vnghhbu, jumv/ sczni
n,i ,urv vhw gbhi zv )cjhw yk ,urv( cvgko )kph grl(' utj"f b,dkv
hu,r g"h sus' utj"f b,dkv chu,r g"h vcga"y u,knhshu u,knhsh
,knhshu' gs kf"e nu"j tsnu"r baht surbu' ajhsuao vhw vpm, 

vnghhbu, spbhnhu, v,urv )yk ,urv( jumv/

h(uvbvv,urv vht bmjh,77' uvhhbu avht vurtv bmjh, kfk hartk'
uthbu ncea tkt kph fuji87' akfk tjs utj, ]avrh do

kbaho vh,v b,hb, v,urv ueck, v,urv' utsrcv' f,hc c,jkv97fv
,tnr kch, hgec tku vbaho' uctupi stnhrv rfv[ bh,i vfj ahvhw
khnus cjhw yk ac,urv' uctupi svcbv uvadv/ ufnu acfk vkfv
ac,urv vgher vut vngav cpayu,' gs"z vut do cgbhi zv sdhkuh
cjhw yk ,urv skg"k' avgher vut ahvhw cpayu,' anscr vuhw zu
vkfv bcut kscr vuhw zv ve.08' cdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj 

msebu' cnvrv chnhbu' cgdkt shsi nna/

t,v vrt,' ,an"u,hd

kt vumrl kvhu, "prjv ban,u" )fnu akt prjv ban,u faafhbv nscr, n,ul drubu(/
tck gfm"k svdhkuh sn",' "pbho cpbho"' vut kngkv nvdhkuh s"afhbvnscr, fuw"'

ucachk dhkuh zv h"k )g"p vncutr cpbho' sttp"k atmk nav rchbu vhw jxr vghkuh syk
,jhw( ado tmk nav prjv ban,u/ ugm"g/ utf"n/

57( crfv kd' s/
67(  rtv xhsur vtrhz"k xsr numth ac,/
77( ,bht rph"z/
87( cnsc"r ph"c' d/
97( h,ru hy' d ucpra"h/
08( rtv ac, ekj' c/
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


