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שבת הגדולשבת הגדולשבת הגדולשבת הגדול����צו צו צו צו פרשת פרשת פרשת פרשת
ה המטרת המטרת המטרת  אולהאולהאולהאולהגגגגמטרת

הוא� ניס��עצ� הש�� על ש� חג הפסח שהוא עניינו המרכזי של החודש� חודש הגאולה�חודש ניס� מכונה
�ה ע� בני ישראל ביציאת מצרי��על ש� הניסי� והנפלאות שעשה הקב  מלשו� נס

ה הבלתי מוגבל ע� העול��החיבור בי� הקב–היא ומטרת מת� תורה  היא מת� תורה יציאת מצרי� תכלית
ידעזאת�ה הבלתי מוגבל ישכו� בתו העול� המוגבל�שהקב� המוגבל ו בתו ישראלי עבודת בניל   וותמצרה

אלישבקיומ� מחדיר כשכל העול� וכל  בגאולה השלמה עד לשלמות הגילוי  באופ� נצחיקות בעול�ו�
בגהאנשי� עזו ג� הסי� לוי שבו יכירו ויראו אלוקות  ניסי� גלויי� ידילבה לכ שגאולת מצרי� באה דווקא

נ�ה� נס שלמעלה מדר הטבע מתגלה כוחו הבלתי מוגבל של הקב ידיעלכי– ת� את הכח לבני דבר זה
ע�$הסתרה על אלוקות  העל� מלשו�–עול�# מהגבלות של העול� לשחרור להגיע שראלי  ולהתאחד

�הבורא הבלתי מוגבל
כ�א זה � הוארקש  גבוה ונעלה יותרבלתי מוגבל יש צור בכח רוחני  שהוא מעל העול�  כדי להגיע לגילוי

ל  יוכל לשנות את העול� ג��ה הבלתי מוגבל�הקבלגילוי� כלי�ולעשותו מכיוו� שהעול� שלנו מושתת זאת
נ�שנאמר וכפי  וכל הזמ� חלי� בו שינויי�%$ זמ�#על שינויי�  להרי �פסדכל הווה הביא אותו למצב כדי

בקבוע ונצחי שלמעלה משינויי�  �יותרבנעלה בלתי מוגבל כח יש צור
�בו� להתלבש�ו  הכח הרוחני הזה צרי להיות בער לעול�  בעול�� יופנ��כדי שהגילוי  מצד שניכ  לש�

צ �תוא� את גדרי העול�  מוגבלהיותלרי הוא

 המחבר המחבר המחבר המחברממוצעממוצעממוצעממוצע––––משה משה משה משה
  זה שהגאולה הייתה על ידי משה רבינו– העיקריי� בגאולת מצרי� המודגש בתורה הוא�ניאחד העניי

ה�כיו� שהקב ה את בקשתו� הקבקיבללא� שלח נא ביד תשלח�ג� כאשר משה מבקש� גואל� של ישראל
�רצה שדווקא משה יהיה השליח לגאול את ישראל

ש$ גואל ראשו� הוא גואל אחרו�#מזה מוב� שלמשה ולכ� יש בכוחו דווקא לגאול  ייכות עמוקה לגאולהיש
ודווקא לו יש את הכח להביא  באות דווקא בכוחו כולל הגאולה העתידה  וכל הגאולות כול�  את ישראל

בל $גילוי אלוקות למטה באופ� האמור#גאולה לישראל   בולגי משו� שהוא מאחד בעצ� מציאותו גבול ע�
�ה הבלתי מוגבל� לגמרי ע� הקבמאוחדה ל� הזה אד� גשמי בעו–

צ המזמור אותו החל#&� תפילה למשה איש האלוקי��שבתהילי�� כח זה של משה בא לידי ביטוי במזמור
בי�הרבי מה  מזמורי� שנאמרו''מזמור זה הוא הראשו� מבי� $� שנת אמירת השיחה א�א ניס� תנש�מ לומר

י �ובעול� בכלל  שראלעל ידי משה רבינו והוא משק) את פעולתו ע� בני
 תפילה שאכ� פעלה גילוי אלוקות–#בתפילת משה על השראת השכינה במשכ� המזמור מסתיי�  ואכ�

ה�$בעול� �ומעשה ידינו כוננהו  ומעשה ידינו כוננה עלינו  אלוקינו עלינו� ויהי נוע��
את העול� לגילוי נצחי בתחילת הפרק באי� לידי ביטוי המעלות המיוחדות של משה שבעזרת� נית� להכי�

�של אלוקות � משה איש האלוקי���זו  כל מילה מבטאת מדרגה אחרת במשה �המסייעת לעבודה היא� איש�
�מדרגת משה השייכת לעול� �על�אלוקי� ש�  שלמעלה מהעול�מדרגת משה רומז מבטא� אלוקי��אול�

ועל מנת לפעול גילוי אלוקות $�הטבע�יה בגימטרי� הי��אל�ולכ�#גבול דרגת אלוקות שהיא ביחס לבריאה
%בלתי מוגבלת יש הרי צור בדרגת אלוקות גבוהה בהרבה  בעול� באופ� נצחי

ש�� משה�דרגה זו באה לידי ביטוי בש� � כי מ� המי� משיתיהו�שהוא על�מי� מסמלי� מקו� חיות שהוא 
מזורו  זאת מי� ה� מקו� שמכוסה לגמרילעומת  מקו� שניכר ונראה האר( היא� בדרגה גבוהה יותר מאר(
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שכ� זוהי דרגא בלתי  שבו האלקות מכסה לגמרי על העול�� עלמא דאתכסיא� אלוקית שנקראתהלדרג
כ�� מוגבלת את� משיתיהומשיתיהומשיתיהומשיתיהומ� המי��  א�  למעלה בהרבה מדרגת– דרגת משה הגבוהה יותר גילויגילויגילויגילוימבטא

�תבלתי מוגבלדרגה��אלוקי��
באו  אליו ומקבל את הגילוי� כלי�כאשר העול�  זה בעול�כ לחולל שינוי משה יכולדווקא לכ� כשהשינוי

יש– באופ� נצחי  $אלוקות#ה� את דרגת האלוקות המשפיעה בעול� $איש# ה� את הקשר לעול� כי במשה
�משה# הבלתי מוגבלת� וה� את הדרגה הנעלית ביותר$

�����תפילה למשהתפילה למשהתפילה למשהתפילה למשה���
צ �ומעשה ידינו כוננה עלינו�#ישנו כפל לשו�� בסיו� פרק �מדרגות אלו המבטא$�מעשה ידינו כוננהוו

�והשפעת� בעול� �כח בלי גבול �$עלינו#� הוא כח עליו� ומקי) מעל–�כוננה עלינו�
�את–� כוננהו ב �מעשה ידינו� הוא המחזק בתו העול� מעשה ידינותו זהו כח החודר בפנימיות ג�

�המוגבל
� גאולה נצחית–ומרמז ג� על הגאולה  על קיו� בר תוק) ונצחיובכלל כפל מלמד

�$מעשי ידי משה נצחיי��שאפילו וכפי שכתוב בגמרא#אצל משה למטה יש את עניי� הנצחיות והקביעות 
מת� משה עצמו הוא נצחי וכל שכ� מנהיג הדור שבו#� אתפשטותא דמשה� ובכל דור ודור ישנו–� משה לא

�מתלבשת נשמת משה$
ל – להשכנת השכינהישראל מעשה ידי–ה� את המשכ� מבר משה הלשו� היא שבככפל משמעות נוספת

באתוה� שהיא בלי גבול �ומכניס בה� את כח הנצחיות שה� גבול– יו� שלנו�חיי היו� מעשה ידינו

&����צצצצ####דידידידיצצצצ $& $& $& של$ שלהצד שלהצד יהצד שלהצד
צ ק#�י�צד�ל היא�בחז� בדר כלל דר הכתיבה של האות ק�ובכמה מקומות כותבי� צדי $סו)ב� ללא

�צדיק יסוד עול�� שזה קשור ע� הדרגה של הצדיק �ק–י את האות שאחריה�מצרפי� לצד#$�כתוב
צד�שצדבספרי�  ש י הוא מלשו� �פירושו צד שלי� צדי�ולפי זה מוב�

ה �*ומהו העניי� בכ בעבודת
זה  התורה והמצוות– צד הקדושה� צדדי�+בעול� ישנ� שולכל יהודי�והצד שלעומת של ברור הצד

 והוא צרי לגרו� שהעול� כולו ישמע ויפעל באופ� שהצד שלו התורה והמצוות י הוא צד האלוקותהיהוד
א� יהיה צד התורה והקדושה ג� ילואול� לא  כל מציאותואלוקות הייתה לא רק הצד שלו אלא היה אז הוא

�קבל את הקדושה בפנימיותל$עול�כומצד דרגת#ו להכינ היהשיי לעול� ולא יכול
ה ברא אותו�ה� כי הקדושה אינה כל מציאותו�עומד מ� הצד�את היהודי באופ� שהוא כאילו� לכ� ברא

מה  גופו הוא חמרי לחלוטי��יש לו בחירה חופשיתו�אובייקטיבי�בעול� כשהוא   הוא–א� כ� �  ונשמתו חלק
לה  כ� שיי לעול� ��צדי�–שפיע עליו ברגע שהוא עצמו בוחר שצד הקדושה יהיה הצד שלו ויכול

צ היא הדרגה בה הוא שיי ג� לעול� ולכ�� איש�–� את הכח לכ מקבל היהודי מהדרגות המוזכרות בפרק
ה�מהעליוני� היא הדרגה והכח� משה���מבפני��ג� הוא כאילו עומד מ� הצד ויכול להשפיע על העול� 

א �ת האפשרות להשפיע על העול� השפעה נצחיתהוא שואב

****צדי או צדיקצדי או צדיקצדי או צדיקצדי או צדיק
כ  אול� ל–� חלק הרשות�עבודה זו לכאורה משפיעה רק על חלק העול� המוגדר איש�החלק ששיי

להיהיה העול�ש אבל כדי �האלוקי�   צרי להפו ג� את הצד שמתנגד לאלוקות לדירה–�דירת קבע
*ומניי� הכח לכ
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הונח  ומשה שדרגתו גבוהה ביותר �כל הגבוה יותר נופל למטה יותר�  שכ�–אנו ממשה ג� את זה מקבלי�
� ואחר כ הוא גדל בארמונו של פרעה  ומש� מוציאה אותו בת פרעה  העבודה זרה של מצרי�–ביאור 

ש ש��ומאחר כח והוא נות�  זה נות� לו את הכח לברר ג� את הכוחות שמתנגדי� ביותר לקדושה�  הוא היה
�זה ג� לנו

צ ק ק� צדי–� דבר זה בא לידי ביטוי בצורת הכתיבה השניה של האות ק� בסו)� ע� � רגל�הש� האות
צד �מתחת לשורה�יורדת השמאלית שלה  הבחירה בתורה ומצוות–י�מלמדת אותנו שלאחר העבודה של
ק–ק�מגיע השלב של צדי  בתור הצד שלי � הנמו ביותר מבחינה המלמד על ותיקו� ג� של המקו� ע�

�והפיכתו לקדושה  רוחנית

 שבת הגדולשבת הגדולשבת הגדולשבת הגדול
זוהבזה מתורצת ג� � שבת הגדול�שאלה על הכינוי של שבת�ל מלמדי� אותנו כי שבת זו זכתה לשמה�חז

ופתחו במלחמה נגד המצריי� כול�  בכורי מצרי� התמרדו� משו� שבה קרה נס גדול בזמ� יציאת מצרי�
של  בה ה� עתידי� למותמשו� חשש� ממכת בכורות  על ידי–� למכה מצרי� בבכוריה��וזהו הנס

 ולא– דווקא על ש� השבתנקבע ולמה הוא �גדול�נס זה בש� נס דווקא מדוע נקרא  אול�� בכוריה�
*$ניס��י#בתארי בו הוא חל

ק#עומק הטומאה  אלא מאחר שמצרי� הייתה אר( של עבודה זרה כאשרריה $�כמו רגלה של האות
כז–נלחמי� נגד מצרי�  עומק הקליפה הבכורי� של מצרי� עצמ� גילוי אלוקות נעלהלקוקי� לש�

�הפותח את כל עניי� הגאולהודווקא הוא גדולגדולגדולגדולנסוזה דווקאולכ��ביותר
יו� שכולו שבת�וכפי שאומרי� בשבת בברכת המזו�  כי שבת היא יו� הקשור לגאולה* ולמה בשבת

ל כלנס הגדול יש שייכות מיוחדת ליו� השבתולכ�  הרומז לזמ� הגאולה–� חיי העולמי�ומנוחה  ומשו�
� שבת–מצייני� אותו דווקא ביו� בו הוא התרחש
כאשר  אלוראינו נפלאות מעי� $בה נאמרה השיחה א�תשנ�ה#&ג� בשנת היה תהיה שנת אראנו נפלאות

ועד שניצחונ� פעל שהשונא  נלחמו עבור ישראל$ נגד עירקב ושותפותיה למלחמה�ארה#בכורי הגויי� 
כמו  וכל זה הוא מהסימני� שמיד באה הגאולה על יד משיח צדקנו��ישחרר חלק משבויי המלחמה וכו

זו שמרומז � בני אל תתיראו�בילקוט שמעוני על מלחמה��גג�ו� הגיע זמ� גאולתכ� מל המשיח עומד על
לה  בית המקדש �%ענווי� הגיע זמ� גאולתכ� � לישראל ואומרוהוא משמיע

על  מתו זריזות דווקאוהנצחיות כאשר פרשת צו חלה בשבת הגדול מודגש מאוד עניי� הגאולה שכ�
רש� צו את אהרו��הפסוק  � אי� צו אלא לשו� זירוז מיד ולדורות�י�מפרש–�ללא כל עיכוב או �� מיד
ש  הפרעה זהל כולוכ נתו�$משה רבינו#הואכיוו� –שיימש עניי� זה ג� בדורות הבאי� �� ולדורות�  בעניי�

�עד לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש  נצחיבאופ�

������������
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� ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה�� המעשה הוא העיקר

שלל• קיו�ב  להתעלות מעלה בלימוד התורה–�י נסי�סנ�עשות את העבודה באופ�
�המצוות ובעיקר בהכנת העול� לגאולה

ולהשפיע בכ על יהודי� ועד השפעה על אומות  פשית בצד הקדושהוחהבחור בבחירהל•
נח, שיקיימו את העול� � מצוות בני

�טוב� ה� צרכי הסדר וה� בכלל צרכי יו�–ספק כל צרכי החג לזקוקי� לכל•

ולפחות ל לערו שני לילות על א) ההוצאות המרובות� בחו– סדרי� ציבוריי� ערול•
�והקב� הלילות+לחלק את הסכו� הקיי� בי� ה יספק לעוסקי� במלאכה את כל המצטר

�ויותר מזהשלא יצטרכו לחלק

$מדברי הרבי בשיחה# של בית הנבחרים104' החלטה מס

צד– .-'יצאה בימי� אלו מספר  בהשגחה פרטית זו–י� גימטרייה באי#  מבית הנבחרי� של מדינה
 בקשר לקביעת יו� עשתי עשר–שיש לה� הכח של דינא דמלכותא דינא $נה כולההכח של המדי
מה#&יו� לחודש ניס�  חינולחיזוקשל שנה זו כיו� מיועד במיוחד$א�מ שליט�יו� הולדתו של הרבי

�הטוב וכיוצא בזה


