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 !השנה הזאת בירושלים
אנו נמצאים בעיצומם של ימי חודש ניסן בימים המסוגלים  :אמר הכותב

כפי , ")לא להתיאש"בגימטריה  ז"תשע(, ביותר לגאולת עם ישראל

, ומשכך". בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל: "'ל הק"שכבר לימדונו חז

כי הנה זה עומד אחר , אנו צריכים להיות נרגשים ומוכנים יותר מתמיד

  ...כותלנו

  ":ליקוטי אב"ור נפלא המובא בהגדה של פסח נפתח בסיפ

היה חסיד צדיק וקדוש רבי מרדכי  ע"מלובלין זי" החוזה"ק הרבי "להרה

  . ולהשרות שמחה בקרבו' ע שהיה רגיל לבדח את דעתו הק"ראקובער זי

בראות רבי מרדכי את רבו הרבי מלובלין שהיה , פעם בימי בין המצרים

הלא הרבי ": ש אליו ואמר לו בלחשניג, מצטער כל כך על חורבן הבית

  "!  עצמו הוא הגורם שלא יבנה בית המקדש

ל לעמוד על סוף "ע מאמירה זו והביט בפני רבי מרדכי ז"נרעש החוזה זי

  .דעתו

, הנה כשהרבי עומד ואומר במוצאי יום הקדוש: ל"אמר לו רבי מרדכי ז

ין קמה מהומה בבית ד, "לשנה הבאה בירושלים", בעת תפילת נעילה

הלא צדיק הדור ציוה שעד שנה ? וכי קטנה היא בעיניכם: של מעלה

ואכן !... ה מקיים"הלא צדיק גוזר והקב, הבאה מוכרחת הגאולה לבוא

ט "מתקבלת שם החלטה ללא שום עוררין שעד יום הכיפורים הבעל

  ...מוכרחת הגאולה לבוא כציוויו של הרבי מלובלין

פונה הרבי ואומר שוב , הסדר עם סיום עריכת, והנה בהגיע ליל פסח

או אז כמו אנחת רווחה פורצת , "לשנה הבאה בירושלים"בלשון קדשו 

הנה נתן לנו הרבי עוד מרווח של חצי שנה עד : "בבית דין של מעלה

מי שדרש שתבוא , הפה שאסר הוא הפה שהתיר... שתבוא הגאולה

לות הוא בעצמו מתיר לנו להאריך את הג, הגאולה עד יום הכיפורים

  "...ט"זמן יש בידנו עד פסח הבעל, בעוד חצי שנה

, "לשנה הבאה בירושלים"והרבי שוב אומר , ובהגיע מוצאי יום הקדוש

ועוד ... ובפסח בעוד חצי שנה, דוחה הוא את הגאולה בעוד חצי שנה

הפטיר  –הרבי עצמו מעכב את גאולת ישראל , הנה כי כן... חצי שנה

שמחה ממלאת את לבו שהצליח לעלות כש, ל בשנינות"רבי מרדכי זצ

  .  ע"הרבי מלובלין זי –חיוך על שפתי אותו קדוש עליון 

•   

לא נעבוד כל חודש ניסן לנקות ולהכין את הבית בכדי שנגיע , השנה

השנה כבר נאמר כעת ". לשנה הבאה בירושלים: "לליל הסדר ונאמר

גם נכין את , לא רק נאמר"! בירושלים הזאת השנה: "לפני ליל הסדר

נתחנן , נבקש, הקניות והבישולים, הנקיונות, ובין העבודות, לבבינו לכך

   "!השנה הזאת בירושלים": ונתפלל לבורא העולם

השנה כל הכנותינו לפסח צריכים להיות בצורה מוחשית המעידה כי 

וכך נזכה שהניסן הזה תהיה ! בירושלים הבנויה הזאת רצוננו להיות

שאמר ) ילקוט איכה א(ל "כי כבר גילו לנו חז, ה"שנת גאולה וישועה בעז

יש דור שהוא מצפה למלכותי ": ה בעת החורבן ליצחק אבינו"הקב

  "! ומיד הם נגאלים

שום  אין ביד ישראלדאפילו ד" :)תהלים רמז תשלו(ילקוט בוכן מובא 

א "החיד כ"עוכתב  !"בשכר הקיווי כדאי הן לגאולה, אלא הקיווי זכות

כי ' הרה תצמיח וכואת צמח דוד עבדך מ: "זהו שאומרים בתפילה: ע"זי

מכל מקום תצמיח כי , דאפילו שאין לנו זכות, "לישועתך קוינו כל היום

  !...ורק בשכר הקיווי כדאי שתגאלנו, ויש לנו הקיווי, לישועתך קוינו

  

  

 

  "שבת הגדול"פסח טעמים מדוע נקראת השבת שלפני  10

  " פנינים" והמפוארת החדשה "הגדה של פסח"מתוך ה
 

כי , "שבת הגדול"שלכן שבת זו נקראת , כתב) סימן תל סעיף א( הלבוש. 1

הנה אנכי שולח לכם את ) "כו, מלאכי ג(שנאמר בה , היא הקדמה לגאולה

והשיב לב אבות על בנים ולב , הגדול והנורא' יום האליה הנביא לפני בוא 

  ". בנים על אבותם

הבאנו זאת (" זוהר הקדוש"בעל פי מה דמובא , ונראה דכוונת דבריו הוא

, )בטעם שאין אומרים תחנון בכל חודש ניסן ,בהגדה החדשהבאריכות 

ד "ה ימחה ויבער סופית את עמלק בי"הקב, שבאותה שנה שיבנה בית המקדש

' ה מלחמה לה-על כס י ד"יכי "רומז במה שכתבה התורה וזה מ, בניסן

. ד ניסן אז יהיה המלחמה הסופית בעמלק"שהכוונה שבתאריך י, "בעמלק

וכתבו הקדמונים כי מעת ששורפים את החמץ בתחילת שעה רביעית ועד 

ועל כך , ובזמן זה עתידה להיות מלחמת גוג ומגוג, יש שלוש שעות, חצות

ולאחר מכן . להנצל מרווחה מחבלי משיח" ש שעותהושע נא שלו"מתפללים 

וכפי שדרשו , בליל הסדר ירד בית המקדש מן השמים ותבוא הגאולה –בלילה 

  ". ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל"חז

ההכנה ליום הגדול והנורא שיהיה ברחמים " שבת הגדול"ולכן שבת זו היא 

  .   מרובים בימים הבאים עלינו לטובה
 

ק בעל "הרההסביר  -" שבת הגדול"עם שנקראת השבת שלפני פסח הט .2

דשבת קודש כל .) ב פח"ח(משום דמובא בזוהר הקדוש , ע"זי" שארית מנחם"ה

כל הששת ימים של השבוע שלאחר מכן . (שיתא יומין מיניה מתברכין

בפסח נידונין על .) ראש השנה טז(ל "והנה אמרו חז). מתברכים מהשבת

ובשבת שלפני פסח מתברכים ממנה כל השיתא יומין . פרנסההיינו , התבואה

ועל ידי כן נידונים לפרנסה והשפעות טובות בפסח לכל , ובכללם חג הפסח

  . ימות השנה

כי בכל שבת מתברכין מיניה , "שבת הגדול"נקרא השבת שלפני פסח , לכן

ובשבת זו מתברכים חג הפסח ועמו כל השנה , ששת ימות השבוע בלבד

  ... ת טובותבהשפעו
 

אמר דהטעם ששבת זו נקראת בשם  ע"מגור זי" שפת אמת"בעל ה ק"הרה. 3

את , כי עד ליציאת מצרים היתה השבת מציינת עובדה אחת, "שבת הגדול"

כי ששת ימים ) "יא. שמות כ(ככתוב , בריאת העולם על ידי הבורא יתברך

לה לשבת  אבל מיציאת מצרים והלאה נוסף". את השמים ואת הארץ' עשה ה

כי עבד היית בארץ ) "טו, דברים ה(ככתוב , "זכר ליציאת מצרים", דבר נוסף

  ". לעשות את יום השבת' על כן צוך ה' וכו' מצרים ויוציאך ה

מעת יציאת מצרים יתר גדולה בהיותה עדות , איפוא, מצות השבת קיבלה

ת על כן ראויה השב. לבריאת העולם ולשחרור ישראל מבית עבדים, כפולה

  "...שבת הגדול"להיקרא בשם 
 

: "טור"בעל פי מה דנפסק להלכה : הסביר ע"זי" חתם סופר"ק בעל ה"הגה. 4

שחל יום טוב באותו , אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש במוצאי שבת"

קדושת השבת עדיין , שאם אין ששת ימי המעשה, אחד הטעמים הוא". שבוע

מצרים היה יום טוב הראשון  הואיל ופסח, כ"וא. נמשכת ואין לה הפסק

יוצא שהשבת שלפני יציאת מצרים היתה ', וחל אז ביום ה, שקיבלו ישראל

גדלם , אבל שאר השבתות עד אז. גדולה יותר וקדושתה נמשכה כל השבוע

הגדול מאז בריאת , "שבת הגדול"ולכן קיבלה שבת זו שם . ד שעות"היה רק כ

  ...העולם

  



  

 

  
 

ג שנים נעשה בר "כי כשמגיע אדם לגיל י, מובא הטעם "אבודרהם"ב. 5

וכאשר נתחייבו בני ישראל ". גדול"מצוה ונתחייב במצוות ומאז נקרא 

כדכתיב , בשבת זו במצוה הראשונה בחייהם של לקיחת שה לבית אבות

דבר אל בני ישראל בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית "

באותה שנה חל עשור לחודש  ולפי החשבון, )ג, שמות יב" (אבות

לכן נקראו כבר ). כי ביום חמישי יצאו בני ישראל ממצרים(, בשבת

  "... שבת הגדול"ועל שם זה קוראים אותו , גדולים
 

ל "משום שלפי חז, הסביר הטעם ע"זי" ישועות יעקב"ק בעל ה"הגה .6

וזאת " (ממחרת השבת"כדכתיב , "שבת"נקרא חג הפסח במקרא בשם 

). אלא לשבת ממש, שהכוונה כאן לא לפסח, עתם של הצדוקיםבניגוד לד

, אלא שתי שבתות, שהשבוע הזה יש בו לא שבת אחת, יוצא איפוא

  "...  שבת הגדול"ובשביל להבחין ביניהן נקראת השבת האמיתית 
 

דהנה מצות שבת שמרו : הסביר ע"זי" בני יששכר"ק בעל ה"הרה. 7

כמובא , יו מצווים עליהאף שלא ה, ישראל עוד בהיותם במצרים

ואז . מנוחה ועונג, שמשה בירר להם את יום השבת לקדושה, במדרשים

והוברר , בעשור לחודש, ת על לקיחת קרבן פסח בשבת"ציוה להם השי

על כן לקיחת , להם כי גדול המצּווה ועושה ממי שאינו מצּווה ועושה

  . צווידוחה שבת ששמרו עד אז שלא על ידי , קרבן פסח שהוא בצווי

על כן נקרא , "המצווה ועושה גדול"ואם כן נתחדש להם בשבת זו 

  "...שבת הגדול"
 

על פי מה שמובא בשם , חשבתי לתת טעם נוסף: אמר הכותב. 8

בציון גדול ' ה) "תהילים צט(שפירש את הפסוק  ,ע"האלשיך הקדוש זי

הוא נחשב ' ה, שאצל עם ישראל יושבי ציון": ורם הוא על כל העמים

  ".רם"נחשב ל' ואילו אצל כל העמים ה, "גדול"

  ?"רם"ל" גדול"ומה ההבדל בין 

יהודי , כלומר, ענק מכאן עד למלעלה –הפירוש שהוא גדול " גדול"

 –עד למעלה , מהיכן שאני נמצא, הוא נמצא כאן –בציון גדול ' ה: אומר

שולט על כל העולם מהיכן שאני נמצא עד מקום ' ה. עד כסא הכבוד

  .לית אתר פנוי מיניה –כסאו 

כביכול הוא שולט רק , "רם"ה הוא רק "אבל אומות העולם אומרים הקב

  ...היכן שאני חי" למטה"הוא אינו משגיח עלי , למעלה

צריך להתחזק באמונה בחי , אך האדם המאמין בהשגחה פרטית

העולמים ולדעת שהכל מה שקורה עמו בכל רגע ובכל שניה זה הכל 

  .הוא חי ברגיעות ובנעימות ואז, מאתו יתברך

כי בשבת זו החלו הניסים העצומים , "גדול"לכן נקראת שבת זו שבת ה

עת שנצטוו לקשור לכרעי המיטה , "גדולבציון ' ה"לעם ישראל וראו ש

את אלוהיהם של המצרים הלא הוא הטלה ולכפור במחשבת העבודה 

וך ער"בכפי שמובא , ו"ח" גדול"הוא רק רם ולא ' זרה שלהם שה

חודש ניסן  –ולמה נבחר החודש הזה "): סימן תכט סעיף ב( "השולחן

, מפני שהמצרים עבדו לטלה: ה את ישראל"לחודש הגאולה שגאל הקב

. ומזל טלה משמש בחודש ניסן, שהוא ראש המזלות באפודת העגולה

עד , ולכן אף כי במכת ברד נשבר לבו הזונה. ופרעה סמך על כוחו ומזלו

מכל מקום אחר כך במכת  –" ואני ועמי הרשעים, הצדיק' ה"שאמר 

ובמכת חושך יצא בחוצפה ". ויגרש אותם: "כדכתיב, ארבה הרים ראש

מפני : והטעם". אל תוסף ראות פני: "עד שאמר למשה רבינו, גדולה

  .ובטח על מזלו שבחודש הזה, שאז קרבו ימי ניסן

, "שיםהחדש הזה לכם ראש חד: "וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה

, יהיה לכם ראש חדשים –החודש הזה שפרעה ממתין עליו : כלומר

בשמים ממעל ועל , הוא האלקים' וה. שבזה תתברר כי אין ממש במזלות

ולכן ראשון הוא לכם . וישראל הם עם סגולתו; אין עוד, הארץ מתחת

  .לחודשי השנה

 ,יתברך על ברואיו' שבזה נגלה השגחת ה, וזה גדולתו של חודש ניסן

. ומשלם טוב לאוהביו, ושמשלם רע לרשע כרשעתו, ואותותיו ונפלאותיו

עד כאן דברי בעל , וגאל את ישראל, כמו שהכה לפרעה ולמצרים

  ".ערוך השולחן"ה

  !"...גדולבציון ' שה"כי משבת זו למדנו  הגדולולכן נקרא שבת זו שבת 
 

בני ישראל יום שיצאו בו , ו ניסן"שט) 'פרק ה(" סדר עולם"במבואר . 9

נמצא שעשירי לחודש שלקחו שה , היה ביום חמישי בשבת, ממצרים

כפי , ונס גדול נעשה לישראל ביום הזה, לבית אבות היה ביום השבת

ולקחו להם כל אחד שה "בשם המדרש ) ח סימן תל"או(שהביא הטור 

, ושאלום המצריים למה זה לכם, וקשר אותו בכרעי מטתו, לפסחו

והיו שיניהם קהות על , עלינו' פסח במצות הוהשיבו לשחטו לשם 

ועל שם אותו , ולא היו רשאין לומר להם דבר, ששוחטין את את אלהיהן

   ).ה ואותו"ד: שבת פז' ועיין תוס" (שבת הגדולהנס קורין אותו 

  שאם היה הנס בעשירי לחודש מדוע מייחסים את , כ המפרשים"והקשו ע

  

  

  
 

אוהב "ק ה"הרהוביאר ? ניסן בכל שנה ושנה' השבת ולא ליום יהנס ליום 

נטלו בני , דבעשירי בניסן שיצא באותה שנה בשבת, ע"מאפטא זי" ישראל

וכמו , ז התנתקו מן העבודה זרה והתחברו אל השכינה"ישראל את השה ועי

וקחו לכם צאן של , משכו ידיכם מעבודה זרה) "ב, ר פרשה טז"שמו(שדרשו 

ק "כמבואר בזוה(צא שבכח קדושת יום השבת שהוא יומא דנשמתא נמ, "מצוה

ועל כן נקבעה לדורות גאולה זו ביום השבת , היתה גאולת הנפש.) ב רה"ח

  .דהוא יומא דנשמתין ואז יוצאים מגלות הנפש
 

כל שנה ושנה בשבת דב: אמר ע"מסלונים זי" יסוד העבודה"ק בעל ה"הרה. 10

מלמעלה להשפיע שפע של טהרה לכל הגדול מתעוררת אותה מידת חסד 

למלך רם ונישא : למה הדבר דומה, הסביר את הענין בדרך משלו! יהודי

וכיון שאין עניות במקום עשירות הכינו , שהכין סעודה גדולה לכל אוהביו

וזה גרם שבתום , העבדים את כל צרכי הסעודה בהרחבה גדולה וכיד המלך

שצוה , באו וסיפרו כן לפני המלך, הסעודה נשאר הרבה מאכלים ומשקאות

אך גם לאחר שחילקו הכל נשארו עדיין . יירים לאנשי המדינהלחלק את הש

בלית ברירה הורה המלך להאכיל את הפושעים , צרכי סעודה בהרחבה

הוציאו אותם , ואכן. היושבים בבית האסורים ולתת להם לאכול ולשתות

דאין זה מדרך , מכלאם והושיבו אותם במקום מכובד כדי לאכול מן הסעודה

  .המלך בבית האסורים הכבוד לאכול מאכלי

ולכן יקבלו אף פושעים וחוטאים , והנמשל למלך מלכי המלכים שלא כלו רחמיו

והקשו , "וסלחת לעוני כי רב הוא) "יא, תהלים כא(והיינו דכתיב , מן החסדים

אדרבה אם רבו מעשיו , "כי רב הוא"המפרשים מה בנתינת טעם באומרו 

דיש לומר , להאמור אתי שפיר אך? בפשע וסררה מדוע יזכה לסליחה וכפרה

וכדי שלא ילכו , שהמה מרובים למאד' קאי על חסדי ה" כי רב הוא"שתיבות 

  . לאיבוד צריך להשתמש בהם אף לחוטאים ופושעים

כי מתעוררת מדת החסד , "שבת הגדול"מדוע נקרא שבת זו , ובזה מפרש

ות ניזון ולכן זוכה אף הפחות שבפחותים מבני ישראל להי, במדה גדושה מאד

  . כי אין זה מדרך כבוד שיתבזבז השפע לריק, הימנה במנה גדושה

  שוותה ליום הכיפורים שבת זו הו
השווה את קדושתה של שבת זו לקדושת  ע"זי "ם"חידושי הרי"ק בעל ה"הרה

וכן , דיום הכיפורים הוא בעשור לחודש, ודרש מעין גזירה שווה, יום הכיפורים

בעשור לחודש הזה ) "ג, שמות יב(כדכתיב , שפסח מצרים מקחו בעשור לחוד

וכמו שעצם היום של יום , "ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית

כן נמי שבת הגדול מזככת ומקדשת את נשמת ישראל מכל , הכיפורים מכפר

  ...פגם ועון כי אותם ימים נזכרים ונעשים
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