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ב"ה

פתח דבר
 לקראת שבת הגדול פרשת צו הננו מוציאים,מתוך שבח והודיה להשי"ת
.לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית
.לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית
 ומלכנו,'''ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד ''הקיצור ורננו גו
.'' ''תורה חדשה מאתי תצא, וישמיענו נפלאות מתורתו,נשיאינו בראשם
רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
С огромной радостью и благодарностью Всевышнему
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавичского Ребе к ШАБАТ ЃА-ГАДОЛЬ с переводом на русский
язык.
Для удобства двуязычных читателей параллельно с русским переводом приводится текст беседы на иврите.
Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное пророком: «Новая Тора от Меня выйдет».
Международная образовательная сеть
«Колель Тора»
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שיחה לשבת הגדול

שבת הגדול  -גדלות הגאולה
ספר השיחות תשמ”ח ,א’-ו’

שבת הגדול – הוראה למעשה

ומכיון שזה דין (עד ל’סימן’ שלם)
ב’שולחן ערוך’ ,אשר כשמו כן הוא -
“שולחן הערוך ומוכן לאכול לפני
האדם”  ,ובלשון ה’בית-יוסף’ בהקדמתו
ל’שולחן ערוך’ “קראתי שם ספר זה
‘שולחן ערוך’ כי בו ימצא ההוגה כל מיני
מטעמים ערוכים בכל ,ושמורים סדורים
וברורים”“ ,בדרך קצרה בלשון צח”,
“בלשון זך ונקי”  -מובן ,שגם קריאת
השם ‘שבת הגדול’ הוא ענין של הלכה
למעשה (מלבד המנהגים המיוחדים
ב’שבת הגדול’ ) ,ועוד ועיקר  -שיש בזה
לימוד והוראה בעבודת האדם לקונו (ככל
דיני התורה שענינם “לתקן הדעות וליישר
כל המעשים” ) ,למעשה בפועל.

א .אודות ענינו של ‘שבת הגדול’ יש
סימן שלם ב’שולחן ערוך’ דה’בית־יוסף’
 “שבת שלפני הפסח קורין אותו שבתהגדול ,מפני הנס שנעשה בו”.
ובפרטיות יותר ב’שולחן ערוך’ של
רבינו הזקן“ - 1שבת שלפני הפסח קורין
אותו שבת הגדול ,לפי שנעשה בו נס
גדול”  ,וממשיך לבאר תוכנו של ה”נס
גדול” ,כדלקמן.
 .1או”ח סת”ל.
 .2להעיר ,ששנה זו היא שנת החמש-מאות להולדתו של
הבית־יוסף (ראה בארוכה  -שיחת ש”פ ויגש ס”ח ועוד) .ומיום
הש”ק זה מתברך י”ג ניסן  -יום הסתלקותו (שה”ג להחיד”א
בערכו) ,תכלית השלימות דכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר
עבד כל ימי חייו .ולהעיר גם מהשייכות דיום ההסתלקות
לפעולתו בחיבור השו”ע  -כידוע הפתגם שהסתלקותו של
הב”י (וכן הצ”צ) בי”ג ניסן מרומזת בכתוב (אסתר ג ,יב)
“ויקראו סופרי המלך (ע”ש חיבור השו”ע) בחודש הראשון
(ניסן) בשלשה עשר יום בו’’.
 .3וכ”ה “ -נס גדול”  -בתוס’ (ד”ה ואותו  -שבת פז ,ב)
ובטור (או”ח שם) ,אלא שתוכן הנס נתבאר בטור באו’’א
מהתוס’ (שהובא בשו”ע אדה’’ז) .וראה לקמן הערות .31 ;10
 .4כדרכו של רבינו הזקן בשו’’ע שלו  -לבאר גם טעמי
ההלכות (ראה הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר לשו’’ע
אדה”ז).
ועפ”ז יש לבאר גם החילוק בין לשון הב’’י בשולחנו “מפני
הנס (סתם) שנעשה בו” ,ללשון אדה”ז “שנעשה בו נס גדול”
 כי :הב”י ,מכיון שאין דרכו לבאר טעמי ההלכות ,לכן גםבנדו”ד שמבאר מדוע “קורין אותו שבת הגדול” ,מסתפק
בביאור כללי “ -מפני הנס שנעשה בו” .משא’’כ בשו”ע
אדה”ז שמבאר גם טעמי ההלכות ,מוסיף ומדגיש “שנעשה

ובפרטיות יותר  -לימוד והוראה
מתוכנו של ה”נס גדול” (הטעם והסיבה
לקריאת השם ‘שבת הגדול’) ,וגם לימוד
מזה ש”שבת שלפני הפסח קורין אותו
בו נס גדול” (וראה לקו”ש חי”ב ע’  33הערה .)5
 .5לשון רש”י ר’’פ משפטים.
 .6הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר לשו”ע אדה”ז.
 .7שהרי ,רק בסעיף ב’ כותב רבנו הזקן “נוהגין במדינות
אלו שבשבת הגדול במנחה א”א ברכי נפשי אלא אומרים
עבדים היינו כו’” .ומודגש יותר בשו’’ע דהב”י (ובטור) -
שהמחבר לא הזכיר כלל ע”ד המנהג דאמירת עבדים היינו
(וניתוסף בהגהת הרמ”א) ,וכל הסימן אינו אלא ע”ד קריאת
השם “שבת הגדול”.
 .8לשון הרמב’’ם בסוף הל’ תמורה.
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БЕСЕДА К ШАБАТ ЃА-ГАДОЛЬ
Бунт первенцев – величие Исхода
Сефер ѓа-сихот 5748 (1988) г.

1. Шабат ѓа-гадоль – указание
в служении Всевышнему

Шулхан арух (букв. «накрытый стол»)
составлен как «стол, накрытый готовыми
блюдами» 6 или, как пишет сам рабби Йосеф Каро в предисловии к своему труду:
«Я назвал эту книгу Шулхан Арух – “Накрытый стол”, ибо в нем читатель найдет
желаемое… в четком порядке» 7, «кратко
и ясно изложенным», «чистым и ясным
языком» 8.

Главный кодекс еврейского закона,
Шулхан арух, составленный рабби Йосефом Каро 1, посвящает субботе перед
Песахом отдельный параграф 2, в котором
сказано: «Последнюю субботу перед Песахом называют Великой субботой – Шабат ѓа-гадоль в честь чуда, которое произошло в этот день».

Следовательно, особый статус этой
субботы, о котором говорит Шулхан арух
(причем отдельным параграфом), указывает на характер практического закона.
Это касается не только особых обычаев
этой субботы, но даже само ее название
является практическим законом 9 и указанием в служении Всевышнему (впрочем, как и все законы Торы, призванные
«исправлять характер и поступки» 10).

Более подробно сказано в Шулхан арухе Алтер Ребе 3: «Последнюю субботу
перед Песахом называют Великой субботой – Шабат ѓа-гадоль, потому что в это
день произошло великое чудо 4». И далее
он разъясняет 5 смысл этого великого чуда
(который мы рассмотрим далее).

1. Важно заметить, что суббота перед Песахом
выпадает обычно перед йорцайтом рабби Йосефа
Каро – 13 нисана (к тому же, в год произнесения
этой беседы – 5748 (1988) отмечался 500-летний
юбилей со дня рождения Рамбама). В день йорцайта особенным образом проявляется его жизненные достижения, а в особенности достоинство его
главного труда – Шулхан Аруха. На его величие как
автора намекают слова из Свитка Эстер (3:12): «И
призваны были писцы царские в первый месяц (нисан), в тринадцатый день…» (прим. Ребе).
2. Раздел Орах хаим, 430.
3. В том же параграфе.
4. Так же это сформулировано в Тосафот к трактату Шабат, 87б и в Туре, в том же параграфе.
5. В отличие от Шулхан Аруха рабби Йосефа
Каро, Алтер Ребе своем Шулхан арухе разъясняет
также и смысл законов.

6. Словами Раши в начале гл. Мишпатим.
7. Шулхан Арух был призван изложить кратко и
упорядоченно актуальные для нашего времени законы, для изучения которых прежде требовалось
изучать сложные талмудические труды.
8. Из предисловия сыновей Алтер Ребе к его
Шулхан аруху.
9. В Шулхан Арухе Алтер Ребе приводится обычай читать в Шабат ѓа-гадоль после Минхи отры́ гады («Рабами мы были»), но
вок из Пасхальной Га
приводится он во втором пункте этого параграфа,
первый же пункт целиком посвящен названию этой
субботы. А в Шулхан Арухе р. Йосефа Каро весь
параграф (из одного пункта) посвящен лишь объяснению названия Шабат ѓа-гадоль, а об обычаях он
вовсе не упоминает (прим. Ребе).
10. Как говорит Рамбам в конце законов тмура.
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שבת הגדול” ,היינו ,שה”נס גדול” פועל
ענין של גדלות ב”שבת שלפני הפסח”,
כדלקמן.

שבת הגדול
טבעית ,ולא ענין של נס ,ועאכו”כ שאין
זה “נס גדול”?!
ב) נס זה ,לכאורה ,אינו קשור עם
(גאולתם של) ישראל  , 1שאצלם לא נעשה
שינוי כתוצאה מהנס ד”למכה מצרים
בבכוריהם”  -כי:

“למכה מצרים בבכוריהם” – נס
גדול?
ב .בביאור תוכנו של ה”נס גדול” ,כותב
רבינו הזקן:

בנוגע לביטול שעבוד מצרים  -הרי
“בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו
במצרים”  , 1כמה חדשים לפני הנס
ד”למכה מצרים בבכוריהם”.

“פסח מצרים הי’ מקחו מבעשור
לחודש ..ואותו היום שבת הי’ ..וכשלקחו
ישראל פסחיהם באותו שבת ,נתקבצו
בכורי מצרים אצל ישראל ,ושאלום למה
זה הם עושין כך ,אמרו להם זבח פסח
הוא לה’ שיהרוג בכורי מצרים ,הלכו
בכוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש
מהם שישלחו את ישראל ולא רצו ,ועשו
הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה מהם,
וז”ש למכה מצרים בבכוריהם .וקבעו נס
זה לזכרון לדורות בשבת ,וקראוהו שבת
הגדול”.

ואילו בנוגע ליציאה ממצרים  -הרי
גם הנס ד”למכה מצרים בבכוריהם” לא
הועיל שפרעה ישלחם ממצרים ,והוצרכו
להמתין עד למכת בכורות.
ומכיון שנס זה הו”ע צדדי (לכאורה)
השייך למצרים בינם לבין עצמם (מצרים
ובכוריהם)  -מה ראו לקבוע נס זה “לזכרון
לדורות” בשבת שלפני הפסח בכל שנה
ושנה .ולא עוד ,אלא שעשאוהו ענין
עיקרי בשבת שלפני הפסח ,עד כדי כך,
שעל שם זה נקרא השבת כולו “ - 1שבת
הגדול”?!

וצריך להבין:
א) בקשת בכורי מצרים מפרעה לשלח
את ישראל ממצרים ,ועד לעשיית מלחמה
עם פרעה בגלל סירובו למלא בקשתם
 הו’’ע טבעי ,שהרי לאחרי שראושאזהרותיו של משה בכל תשע המכות
נתקיימו בפועל ,היו בטוחים שתתקיים גם
אזהרתו ע”ד מכת בכורות ,וא’’כ ,הענין
ד”למכה מצרים בבכוריהם” הוא תוצאה

 .10משא”כ להטעם שהובא בטור “ -היו שיניהם קהות על
ששוחטין את אלהיהן ולא היו רשאין לומר להם (לישראל)
דבר” [וראה גם דעת זקנים לבעלי התוספות (בא ,יג ,ג):
“כשראו המצרים שלוקחין הפסחים לשחוט נתקבצו עליהם
להרגן ,כי יראתן של מצרים היו בהמות ,ועשה להם הקב”ה
נס וניצולו” .ועד”ז בספר האורה לרש”י (ח”ב סס”ב)“ :כשראו
כן המצריים היו רוצים לקום ולנקום מהם ,והיו מעיהם
מחותכין ובאש נדעכין ,ונדונין ביסורים וחליים רעים ומרים,
ולא הזיקו לישראל”]  -הרי זה נס לישראל.
 .11ר”ה יא ,א.
 .12ובסגנון אחר  -בעומק יותר :מה ענין הנס ד”למכה
מצרים בבכוריהם” ,ענין שאירע אצל אוה”ע  -לשבת ,שכל

 .9תהלים קלו ,י .וראה מדרש תהלים שם .רש”י ומצו”ד
שם.
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Более конкретно:

поверили десятой угрозе. Выходит, что
гибель египтян во время бунта первенцев
является событием естественным, а не
чудесным, тем более это нельзя назвать
великим чудом.

Указание можно выучить из событий,
которые легли в основу «великого чуда»
(послужившего основанием для названия
«Великая суббота»), а также из того факта, что величие этого чуда отразилось
именно на субботе перед Песахом, превратив эту субботу в Великую субботу.

2) На первый взгляд это событие не отразилось на сынах Израиля 12 и не повлияло на их судьбу, приблизив избавление.
Оно не повлияло на положение евреев
в Египте – их рабство было отменено еще
в Рош ѓа-шана, за несколько месяцев до
восстания первенцев 13. Что же касается
влияния на исход из Египта – восстание
первенцев не помогло заставить фараона
отпустить евреев, и им пришлось ждать
десятой казни – смерти первенцев.

2. Бунт первенцев – в
чем величие чуда?
Алтер Ребе описывает содержание великого чуда следующим образом:
«В Египте евреи приготовили ягнят для
Пасхальной жертвы десятого нисана...
а этот день был субботой... Когда евреи
покупали животных, египетские первенцы спрашивали их, зачем они это делают.
Евреи отвечали, что они готовятся принести жертву Всевышнему за то, что Он
убьет египетских первенцев. Тогда первенцы потребовали от своих отцов и от
фараона отпустить евреев из Египта, но
те отказались. Тогда первенцы взбунтовались и убили многих египтян. Об этом
сказано 11: «Поразившего Египет первенцами его». Мудрецы постановили, чтобы
в эту субботу вспоминали об этом чуде и
назвали ее Шабат ѓа-гадоль».

Поскольку это чудо играло второстепенную (на первый взгляд) роль в истории евреев, отражая взаимоотношения
между самими египтянами – между первенцами и фараоном, – непонятно, зачем
понадобилось устанавливать в честь него
памятную дату навечно? Более того, зачем ставить это событие центром последней субботы перед Песахом и даже
называть субботу 14 в его честь Шабат
ѓа-гадоль?

Этот рассказ вызывает несколько вопросов:

12. В Туре приводится другая версию чуда, согласно которой оно отразилось на судьбе самих
евреев: когда сыны Израиля взяли ягнят для приношения жертвы, египтяне были вне себя от ярости, т.к. поклонялись баранам как божеству, но не
смогли причинить никакого вреда, и даже словом
возразить евреям. А в книге Даат зкеним (одного
из авторов Тосафот) и Сефер ѓа-ора (книга, написанная Раши) приводится, что египтяне пытались
напасть на евреев из-за осквернения их божества
(ягнят), но Б-г спас их (прим. Ребе).
13. Талмуд, Рош ѓа-Шана, 11а.
14. Тем более, что шабат – заповедь, данная только еврейскому народу, и не имеющая отношения к
народам мира (см. Санѓедрин, 58б) (прим. Ребе).

1) То, что первенцы потребовали от фараона отпустить евреев и после его отказа взбунтовались, вполне естественно.
Ведь они уже видели, что девять предыдущих угроз Моше сбылись, и поэтому
11. Теѓилим, 136:10. См. Мидраш Теѓилим, Раши,
Мецудат Давид, там же.

●

3

לקוטי שיחות

●

שבת הגדול
דירה בתחתונים  , 2היינו ,שגם מציאות
2
ה”תחתונים” ,תחתון שאין למטה ממנו
(ארץ מצרים“ ,ערות הארץ”  ,) 2נעשית
דירה לו ית’.

מרכיבים רוחניים של גאולת
מצריים
ג .וי”ל הביאור בזה:
מהענינים העיקריים דיציאת מצרים
 כולל ובמיוחד כפי שנעשית שורשלכל הגאולות  , 1עד לגאולה האמיתית
והשלימה ע”י משיח צדקנו“ ,כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות”  - 1ביטול
והעברת הרע ,היינו ,לא זו בלבד שישראל
נגאלים ממצרים ,אלא עוד זאת ,שנעשה
גם הביטול וההעברה דמצרים  , 1ע”ד
ובדוגמת מש”נ בגאולה העתידה “ -את
רוח הטומאה אעביר מן הארץ” . 1

“למכה מצריים בבכוריהם” –
גדלות הנס
ד .ושלימות זו (ביטול והעברת הרע ,עד
ל”אתהפכא חשוכא לנהורא”)  -התחילה
ב”נס גדול” ד”למכה מצרים בבכוריהם” : 2
החידוש ב”נס גדול” ד”למכה מצרים
בבכוריהם” ,הוא -
(“למכה מצרים”)
(“בבכוריהם”) עצמם ,כלומר ,לא זו
בלבד ש”מצרים” אינו מנגד לגאולתם
של ישראל ,אלא יתירה מזה  -ש”בכורי
מצרים” עצמם דורשים מפרעה (ועד
שעושים עמו מלחמה כו’) להוציא את
ישראל ממצרים.

ההכאה של מצרים
ע”י בכורי מצרים

ויתירה מזה “ -אתהפכא חשוכא
לנהורא” “ , 1לילה  1כיום יאיר”  , 1אשר
עי”ז נשלמת הכוונה לעשות לו ית’
מציאותו אינו אלא לישראל דוקא (ועד שעכו”ם ששבת
הו”ע דהיפך מציאותו (סנהדרין נח ,סע”ב .וראה לקו”ש
חט”ו ע’  49ואילך)).
 .13ראה ד”ה כימי צאתך תש”ח רפי”ב .וראה גבורות ה’
למהר’’ל מפראג (פס”א .וראה שם פנ”ב) שבגאולת מצרים
קבלו בנ”י מעלה עצמית דבני חורין ,ואין המקרה דגלות
שלאח”ז מבטל זה כלל .וראה זח”ב מ ,א.
 .14מיכה ז ,טו.
 .15כמ”ש בקריעת ים סוף  -שלימות היציאה ממצרים -
“וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים” (בשלח יד ,ל).
די”ל ,שנוסף לכך שעי”ז בטלה אצל בנ”י אימת מצרים ,הרי
המיתה דמצרים הוא גם ענין ותכלית בפ”ע.
 .16זכרי’ יג ,ב.
 .17ראה זח”א ד ,א.
 .18תהלים קלט ,יב .וראה ספר הערכים־חב”ד ח”ב ערך
אור  -ביחס לחושך ,ע’ תקצו־תקצז .וש’’נ.
 .19להעיר ממארז”ל (שמו”ר פי’’ח ,יא) “בעוה”ז עשה
להם נס בלילה שהי’ נס עובר ,אבל לע’’ל הלילה נעשה יום,
שנאמר (ישעי’ ל ,כו) והי’ אור הלבנה כאור החמה גו’”
(וראה לקו”ת פרשתנו יו’’ד ,ג).

ובפרטיות יותר:
“בכורי מצרים”  -מורה על התוקף של
מצרים  . 2ובלשון הקבלה והחסידות - 2
כתר דלעו”ז . 2
 .20תנחומא נשא טז .תניא פל”ו .ועוד.
 .21תניא שם.
 .22מקץ מב ,ט .שם ,יב .וראה קה”ר פ”א ,ד בסופו.
 .23בהבא לקמן – ראה גם לקו”ש חי”ב ע’  .35חי”ז ע’
 .61לקו”ש חכ”ז ס”ע  45ואילך .ועוד.
 .24ראה תרגום אונקלוס בפי’ “בכורי” (ויחי מט ,ג) –
“חילי וריש תקפי”.
 .25ראה רמ”ז לזח”ג קמט ,א .אוה”ת בא כרך ח ע’
ב’תתקנב.
 .26ומובן גם בפשטות  -שהרי פרעה הי’ מושל בכיפה

●

3

ЛИКУТЕЙ СИХОТ

К ШАБАТ ЃА-ГАДОЛЬ

●

3. Духовные
составляющие Исхода

Более того, в Египте произошло то, о
чем сказано «превратится тьма в свет» 18,
«и ночь, как день, засияет» 19, и тем самым была достигнута цель превратить
наш мир в жилище для Всевышнего 20.
Даже самое низкое место на земле – Египет, «срам земли» 21, стал жилищем для
Всевышнего.

Один их главных аспектов исхода из
Египта (который является прообразом
всех будущих избавлений, включая полное и окончательное будущее Избавление,
как сказано 15: «Как во дни исхода твоего
из земли египетской явлю ему чудеса»)
– это полное уничтожение зла. То есть
не только евреи спаслись из египетского
рабства, но и сам Египет был разорен и
уничтожен 16, наподобие того, что сказано
о будущем Избавлении 17: «…И дух нечистоты удалю из земли».

4. Бунт первенцев –
истинно великое чудо
Достижение этой цели (устранение зла
вплоть до превращения тьмы в свет) началось с «великого чуда» – нанесения
удара по Египту его первенцами.
Особенность этого «великого чуда» в
том, что это уничтожение Египта рука-

15. Миха, 7:15.
16. Этот процесс завершился после перехода
евреев через море, когда «увидел народ Израиля
Египет мертвым на берегу моря» (Шмот, 14:30) –
выброшенные на берег трупы египтян не только
окончательно устранили страх перед Египтом, но
и выражали полное уничтожение египетской нечистоты (прим. Ребе).
17. Зхарья, 13:2.

18. Зоѓар, ч. 1, лист 4а.
19. Теѓилим, 139:12.
20. Мидраш Танхума, Насо, 16; Тания, гл. 36.
21. Берейшит, 42:9.
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ומובן ,שמלבד התוקף ד”בכורי מצרים”
ע”ד הרגיל ,צ”ל הוספה יתירה בתוקף
שלהם לצורך פעולת ההכאה (“למכה”).

אמנם“ ,נס גדול” (גדלות בענין הנס)
הוא  -לא באופן של שידוד הטבע ,כי-
אם באופן שחודר במציאות וטבע העולם
גופא  , 2אשר תמורת היותו “עולם” מלשון
העלם  , 2ובעולם גופא ה”ה “התחתון
במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בענין
הסתר אורו ית’” ,21ארץ מצרים“ ,ערות
הארץ” עד ל”בכורי מצרים” (תכלית
3
התוקף דלעו”ז)  -משתנה הטבע גופא
באופן ש”בכורי מצרים” (תוקף דלעו”ז)
נלחמים עם פרעה ומצרים בשביל גאולתם
של ישראל ע’’י תוקפם הם  , 3שזהו”ע
ד”אתהפכא חשוכא לנהורא” בתכלית
השלימות ,מעין ודוגמא (והכנה) לשלימות
דלעתיד-לבוא ,ש”לילה כיום יאיר” . 3

וזהו החידוש ד”למכה מצרים בבכוריהם”
 שהתוקף ד”בכורי מצרים” ,וכן התוקףהמיוחד שניתוסף לצורך פעולת ההכאה,
מנוצל על-ידם למטרה הפכית מזו של
מצרים  -לעשות מלחמה עם פרעה
ומצרים כדי שישלחו את ישראל ממצרים.
ומצד החידוש המיוחד בנס זה (שלא
מצינו דוגמתו בשאר נסים  - ) 2נקרא “נס
גדול” ,כלומר ,גדלות בענין הנסים:
נס סתם ,פירושו ,הנהגה שלמעלה
מהטבע ,שידוד הטבע ,אשר מציאות
וטבע העולם אינם יכולים לעכב הנהגה
זו.

 .28ועז”נ “כי לעולם חסדו” (כסיום הכתוב ד’’למכה
מצרים בבכוריהם”)  -המשכת חסדו של הקב”ה (פסחים קיח,
א  -חסד שלמעלה מהשתלשלות) “לעולם” ב(טבע ה)עולם
גופא (וראה סד”ה לעושה נפלאות תש”ד).
 .29לקו”ת שלח לז ,ד .ביאוה”ז להצ”צ ח”א ע’ שנה.
ועוד.
 .30משא”כ בפורים ,שעם היותו נס מלובש בטבע ,מ”מ
“נראה בחוש שכל הסיבות היו רק למעלה מהטבע” (תו”א
שם צג ,ד .ק ,א).
 .31ועפ”ז יש לבאר הטעם שאדה”ז השמיט את הטעם
שהובא בטור (הנס שהמצרים לא יכלו למנוע מישראל
להקריב הפסח) ,והביא רק את הטעם ד”למכה מצרים
בבכוריהם” (אף שהבאת ב’ טעמים ,ב’ נסים ,מגדילה יותר
מעלת היום (שבת הגדול) שנעשו בו נסים אלו)  -כי תוכן הנס
שהמצרים לא יכלו למנוע מישראל להקריב הפסח ,הו”ע של
נס סתם ,שידוד הטבע ,ולא “נס גדול” ,בטבע גופא ,כבפנים.
 .32ולהעיר ,שגם בחנוכה מודגש הענין ד”נס גדול
(הי’ שם)” – כידוע המנהג דבנ”י לכתוב על ה”סביבון”
האותיות נ’ ג’ ה’ ש’ ר”ת “נס גדול הי’ שם” (ראה בני ישכר
מאמרי חודש כסלו טבת מאמר ב’ (מו ,ב))  -כי גם בחנוכה
מודגש הענין דבירור החושך דוקא“ ,והוי’ יגי’ חשכי” ,עד
ש”אתהפכא חשוכא לנהורא”“ ,לילה כיום יאיר” (כמבואר
בדרושי חנוכה).

(מכילתא בשלח יד ,ה .זח”ב ו ,א) ,ולכן “בכורי מצרים”,
התוקף דפרעה ,הוא  -תכלית התוקף דכל אוה”ע ,התוקף
דכללות הלעו”ז.
 .27כולל גם הנס דפורים ,שאף ש”אותו הפה עצמו
שאמר והעם לעשות בו כטוב בעיניך ,הוא עצמו אמר
ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם ,שהו”ע אתהפכא
חשוכא לנהורא” (תו”א צד ,ב*)  -כי :ה”אתהפכא” דפורים
(א) נעשית ע”י בקשתה של אסתר( ,ב) ורק בנוגע לדיבורו
של אחשורוש למרדכי ואסתר“ ,ואתם כתבו על היהודים
כטוב בעיניכם” (אסתר ח ,ז) ,משא”כ ה”אתהפכא” ד”למכה
מצרים בבכוריהם” (א) נעשית ע”י בכורי מצרים מצד עצמם
(שהרי בנ”י לא ביקשו מהם דבר)( ,ב) והם עצמם (לא רק
ע”פ דיבורם וכיו”ב) היכו והרגו במצרים.
*) ומ”ש שם ש”למכה מצרים בבכוריהם” הו”ע דאתכפיא
בלבד (ונס פורים הוא למעלה מזה ,בחי’ אתהפכא)  -הרי
זה מפני ששם קאי להפירוש (מכילתא פרשה יג .ראב”ע
לתהלים עה”פ) ש”למכה מצרים בבכוריהם” קאי על מכת
בכורות (כמפורש שם  -צד ,א).
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ми его же первенцев. Другими словами,
Египет не только перестал противиться
освобождению евреев, но более того –
его собственные первенцы требовали от
фараона (вплоть до вооруженного бунта)
отпустить евреев из Египта.

это чудо называется великим.
Вообще, чудо – это событие, которое
выше законов природы, и которому законы природы не в силах противодействовать.
Великое же чудо не пересиливает законы природы, а проникает в них самих
и даже в самый низкий аспект природы,
в котором которой Б-жественность наиболее скрыта. Оно проникает в Египет,
«срам земли», в его первенцев – квинтэссенцию мощи духовной нечистоты – и
меняет их природу 25 таким образом, что
сама эта мощь обращается против Египта 26 ради освобождения еврейского народа. Это и есть превращение тьмы в свет
в чистом виде, как это будет в будущем,
когда «ночь как день засияет».

Более подробно:
Первенцы Египта – это намек на
мощь 22 Египта. Или, на языке каббалы и
хасидизма 23 – качество Кетер («корона»)
нечистых сил.
Причем в случае сражения речь идет не
об обычной мощи, присущей первенцам,
а о активизации дополнительных сил,
требуемых для нанесения удара.
В этом и заключается особенность ситуации: силы нечистоты – мощь первенцев Египта, причем мощь, активизировавшая все свои резервы для нанесения сокрушительного удара, была использована
ими для цели, противоположной целям
Египта – войны с самим фараоном и
всей страной за освобождение евреев.

те просьбы Эстер, в то время, как война первенцев
произошла по инициативе самих первенцев; б) переворот в поведении Ахашвероша проявился лишь
на уровне устного указания Мордехаю и Эстер
«напишите о иудеях», в то время как первенцы нанесли удар на деле собственноручно (прим. Ребе).
25. Но в чуде Пурима, даже при том, что оно происходило в рамках естественных событий, все же
ощущается, что события эти направлялись Свыше
(прим. Ребе).
26. Этим можно объяснить, почему Алтер Ребе не
привел в Шулхан Арухе вторую версию великого
чуда, приведенную в Туре – о том, что египтянам
не удалось предотвратить принесения в жертву их
божества, и удовлетворился только версией о войне первенцев (хотя если бы он привел оба чуда, это
бы укрепило величие этой субботы). Дело в том, что
чудо того, что Б-г не дал египтянам расправиться с
евреями, приносящими ягнят в жертву – это чудо,
в котором произошли сверхъестественные события, поэтому его нельзя назвать «великим чудом»
(прим. Ребе).

И благодаря этой особенности, которую
мы не находим ни в одном другом чуде 24,
22. Как сказано (Берейшит, 49:3): «Реувен, первенец мой, сила моя и начаток мощи моей» (прим.
Ребе).
23. Комментарий р. Моше Закута к Зоѓар, ч. 3,
149а; Ор ѓа-Тора, Бо, т. 8, стр. 2952.
24. Даже в чуде Пурима. Хотя в чуде Пурима также имела место ситуация, когда тьма обратилась
́ ману:
светом, т.к. сам Ахашверош, который сказал Га
«Делай с [еврейским] народом, что тебе угодно»,
сказал впоследствии Мордехаю и Эстер: «напишите о иудеях, что вам угодно». Вместе с тем: а) упомянутый переворот в Пурим произошел в результа-
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שייכות הנס לעם ישראל

שבת הגדול

נס גדול ממשיך גדלות בכל
התהליך הגאולה

ה .עפ”ז מובן שגם ה”נס גדול” ד”למכה
מצרים בבכוריהם” שייך לישראל,
ובשתים ( -א) בנוגע לסיבה שעל-ידה בא
ה”נס גדול”( ,ב) ובנוגע למסובב שנעשה
כתוצאה מה”נס גדול”:

ו .עפ’’ז יש לבאר גם מה ש”קבעו נס
זה לזכרון לדורות בשבת ,וקראוהו שבת
הגדול”:
ענינו של יום השבת הוא ש”מיני’
מתברכין כולהו יומין”  , 3כל ימי השבוע,
הן ששת ימי המעשה ,והן יום השבת
שלאחריהם ,אשר מלבד הברכה שיש
בו מצ”ע ,ה”ה גם מתברך מיום השבת
שלפניו.

א) בנוגע לסיבה שעל-ידה בא ה”נס
גדול”  -פעולתם של ישראל בלקיחת
הפסח ,כפשטות המאורע של הנס,
ש”כשלקחו ישראל פסחיהם ..נתקבצו
בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום וכו’”,
וכתוצאה מזה נתגלגלו הדברים עד ש”עשו
הבכורות עמהם מלחמה והרגו הרבה
מהם ..למכה מצרים בבכוריהם” .כלומר,
כאשר בנ”י עושים את שלהם בהכנות
ליצי”מ ,ובאופן גלוי גם לעיני אוה”ע ,אזי
פועלים בדרך ממילא  3שלימות הבירור
בעולם ,ש”בכורי מצרים” ילחמו עם
פרעה ומצרים בשביל גאולתם של ישראל
(אתהפכא חשוכא לנהורא).

ועד”ז ב”שבת שלפני הפסח”  -שממנו
מתברך חג הפסח ,כולל גם בקביעות
שנה-זו שיום ראשון של פסח חל בשבת,
שמתברך מהשבת שלפניו“ ,שבת שלפני
הפסח”.
ועפ”ז יש לומר שהשם “שבת הגדול”
(ולא “שבת של נס גדול”) מדגיש (לא
את גדלות הנס ,אלא) את הגדלות של
שבת שלפני הפסח (ש”קורין אותו שבת
הגדול”) לגבי הפסח ( -שלכן ,בכחו לברך
את הפסח).

ב) ובנוגע למסובב שנעשה כתוצאה
מה”נס גדול”  -כאמור לעיל שע”י ביטול
והעברת הלעו”ז עד לאתהפכא חשוכא
לנהורא ,נעשית דירה לו ית’ בתחתונים,
מעין “תכלית השלימות ..של ימות
המשיח ..גילוי אור א”ס ב”ה בעוה”ז
הגשמי” . 3

ויומתק יותר ע”פ המבואר במק”א בטעם
קריאת השם “שבת הגדול” “ -כי התורה
אמרה וספרתם לכם ממחרת השבת .. 3
שבת האמור כאן אינו שבת בראשית
כי-אם יום-טוב של פסח  .. 3אשר לזה..

 .33שהרי לא נתכוונו לפעול על בכורי מצרים ,כי-אם
שעסקו בעבודה שלהם בהכנה לפסח ,אלא שעשו זה באופן
גלוי לכל ,גם לבכורי מצרים ,ועד כדי כך ,שכאשר שאלום
“למה זה הם עושין כך” ,השיבו בגלוי “ -זבח פסח הוא לה’
שיהרוג בכורי מצרים”.
 .34תניא רפל”ז.

 .35זח”ב סג ,ב .פח ,א.
 .36אמור כג ,טו.
 .37מנחות סה ,ב ואילך .תו”כ ופירש’’י אמור שם .רמב”ם
הל’ תמידין ומוספין פ”ז הי”א.
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5. Связь великого чуда
с еврейским народом

Всевышнего в материальном мире 28в эпоху Мошиаха.

В свете вышесказанного ясно, что «великое чудо» уничтожения Египта руками
его первенцев имеет отношение к евреям
дважды: а) в связи с причиной великого
чуда и б) в связи с последствием этого
чуда.

6. Великое чудо предает
величие всему процессу
освобождения
В свете вышесказанного можно объяснить, почему память о великом чуде приурочена именно к субботе, и почему эта
суббота названа Великой субботой – Шабат ѓа-гадоль.

а) Причиной великого чуда послужило то, что евреи взяли ягнят для пасхальной жертвы, согласно упомянутой
последовательности событий: «И когда
евреи брали жертвы, египтяне их спрашивали…» и так далее. В конечном итоге это привело к тому, что «первенцы
подняли восстание и убили многих из
них». Другими словами, когда евреи выполняют свою роль в подготовке к исходу из Египта открыто на глазах своих
поработителей, это само собой 27 приводит к очищению мира, когда египетские
первенцы сами сражаются с Египтом за
освобождение евреев (превращение тьмы
в свет).

Особенность субботы в том, что ею
благословляются последующие дни недели 29 – как шесть рабочих дней, так и следующая суббота. Таким образом, помимо
благословения, заложенного в субботе изначально, она получает дополнительное
благословение от предыдущей субботы.
Таким же образом от субботы перед
Песахом получает благословение Песах,
в том числе если, как в этом году, первый день Песаха приходится на субботу,
получающую благословение от субботы
перед Песахом.
В свете этого можно сказать, что название Шабат ѓа-гадоль (т.е. «Великая суббота», а не «суббота великого чуда») подчеркивает не только величие этого чуда,
но и величие субботы перед Песахом относительно самого Песаха, что дает ей
силы наделить благословением Песах.

б) Что же касается последствия великого чуда, то как сказано выше, благодаря
уничтожению духовной нечистоты и превращению тьмы в свет Египет воплотил
задачу духовной работы еврейского народа – превращения низкого материального мира в жилище для Всевышнего, что
подобно раскрытию безграничного света

Это проливает новый свет на еще одно
объяснение 30 того, почему суббота перед
Песахом названа Шабат ѓа-гадоль:

27. Евреи не стремились своим поведением повлиять на первенцев Египта, а просто выполняли
указание Всевышнего. Вместе с тем, они это делали открыто, и поэтому на вопрос первенцев, зачем
они это делают, евреи прямо ответили, что готовятся принести жертву Всевышнему за то, что Он
убьет египетских первенцев (прим. Ребе).

28. Тания, гл. 37.
29. Зоѓар, ч. 2, 63б, 88а.
30. Из книги Орим гдолим (автор – р. Авраам
Исраэль Зееви, раввин Хеврона, 18 в.).
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הנהיגו מימי עולם לקרוא לשבת שלפני
הפסח שבת הגדול ,להודיע לבני אדם כי
יש יום אחריו סמוך ונראה שנקרא שבת
ואינו גדול כמוהו ,והוא יום-טוב של פסח
שנקרא גם-כן שבת”  , 3שבזה מודגשת
הגדלות של שבת שלפני הפסח (“שבת
הגדול”) לגבי פסח (“שבת” סתם).

שבת הגדול
ובסגנון אחר :הפעולה ד”שבת הגדול”
היא לא רק בענין ה”נס גדול” ש”למכה
מצרים בבכוריהם” (ביחס לבירור
ואתהפכא דמצרים) ,אלא גם  4המשכת
גדלות ב”שבת שלפני (ומברך) הפסח”,
שכל פרטי עבודתם של ישראל בענין
הפסח יהיו באופן של גדלות ,שעי”ז
נעשית כללות הגאולה של פסח באופן של
גדלות (“נס גדול”).

וע”פ האמור לעיל ששלימות הגאולה
(אתהפכא חשוכא לנהורא ,דירה לו ית’
בתחתונים) התחיל בענין “למכה מצרים
בבכוריהם” ,יש לבאר את תוכן העילוי
של שבת שלפני הפסח לגבי הפסח“ ,שבת
הגדול” (למעלה מ’שבת’ סתם של פסח)
שמברך את ימי הפסח  -ש”שבת הגדול”
פועל וממשיך גדלות (“נס גדול”) גם
בפסח  , 3היינו ,שהגאולה של פסח תהי’
לא באופן של נס סתם ,אלא באופן של
“נס גדול” . 4

ויש להוסיף ,שב”שבת הגדול” כלולים
שני הענינים  -הן הגדלות ד”נס גדול” ,והן
הגדלות בענין הפסח ,כי :יום השבת קשור
עם מציאות העולם (שבעת ימי בראשית),
שלימות הבריאה ,והרי שלימות הבריאה
לאמיתתה היא  -כשמתגלה המציאות
האמיתית של כל עניני הבריאה ,עד
לענינים הכי תחתונים ,שגם הם נעשים
דירה לו ית’ ,שזהו”ע דאתהפכא חשוכא
לנהורא  -התוכן ד”נס גדול”“ ,למכה
מצרים בבכוריהם” . 4

 .38ספר אורים גדולים (לר’ אברהם ישראל זאבי  -אזמיר
תקי”ח) למוד כד .הובא בשו”ת שמן המור (ליוורנו תקנ”ג)
חיו”ד סט’’ו .וראה גם הגדה שלמה (להרב כשר) פי’’ב ס”ד.
 .39וי”ל שמרומז גם בלשון אדה”ז (ס’’ב) “שבשבת הגדול
היתה התחלת הגאולה והנסים’’  -התחלה לכללות הגאולה
דפסח.
 .40וי”ל  -גדלות גם לגבי “נסי נסים” (המרומז בב’
נו”נין ד”ניסן”  -ראה ברכות נז ,רע”א ובחדא”ג מהרש”א).
ולהעיר ,שב’ נו”נין בגימטריא מאה  -ענין השלימות (כידוע
בענין מאה ברכות  -ראה תו”א הוספות קכא ,ד .ביאוה’’ז
ר”פ חיי’’ש .המשך חייב אדם לברך תרל”ח .ועוד) ,והוספת
הגדלות הוא באופן שלמעלה מענין המספר ,ועד  -לגמרי.

 .41ואדרבה :בנוגע לעבודה בפועל  -פעולת הגדלות היא
בעבודתם של ישראל בעניני הפסח ,ועי”ז נעשה גם -
ממילא  -הפעולה ד”למכה מצרים בבכוריהם” ,אתהפכא
חשוכא לנהורא (כנ”ל בפנים).
 .42ועפ”ז יומתק טעם קביעת ה”נס גדול” בשבת דוקא,
ולא בימי החודש (כדרך שנקבעו כל המועדים)  -מכיון
שתוכנו שלימות הבריאה ,הקשורה עם ימי השבוע ,ולא עם
ימי החודש (ראה לקו”ש חכ”ז ע’  44ואילך).
בדרך
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В Торе сказано 31: «И отсчитайте себе
от второго дня после шабата, от дня
приношения вами жертвы омера, семь
недель…».

Это можно сформулировать иначе:
Величие Шабат ѓа-гадоль не только в
великом чуде уничтожения Египта руками его первенцев (то есть превращения
зла в добро), но и в передаче величия
этого чуда субботе перед Песахом (которая дает благословение Песаху), чтобы
все детали служения евреев, связанные
с Песахом, приобрели характер величия
(подобного величию чуда бунта первенцев), и это наделило бы величием происходящий в Песах процесс избавления
в целом.

Упомянутый здесь шабат – это не седьмой день недели, а первый день праздника Песах 32. И поэтому издавна принято
называть последнюю субботу перед Песахом «Шабат ѓа-гадоль», чтобы отличить
ее от приближающегося первого дня Песаха, который в Торе тоже называют «шабат». Таким образом, название Шабат
ѓа-гадоль подчеркивает величие этой субботы по сравнению с праздником (просто
шабатом).
В свете сказанного выше о том, что
полноценное освобождения из Египта
(превращение тьмы в свет и создание из
нашего мира жилища для Всевышнего)
началось с уничтожения Египта руками
его первенцев, следует пояснить, в чем
заключается то преимущество Шабат ѓагадоль перед Песахом, которое позволяет
этой субботе наделить благословением
этот праздник. Дело в том, что Шабат
ѓа-гадоль – Великая суббота – способна
передать величие (великого чуда) самому
Песаху так, что чудо освобождения из
Египта произойдет как «великое чудо» 33.

К этому можно добавить, что эти два
аспекта – уникальность «великого чуда»
и величие Песаха – Шабат ѓа-гадоль
объединяет в себе по следующей причине. Суббота связана с существованием нашего мира (семь дней творения) и
с полной реализацией сотворенного. А
ведь настоящая реализация сотворенного
мира наступает тогда, когда реализуется
истинный смысл всех вещей и явлений
вплоть до самых нижних их пластов, которые также становятся частью жилища
для Всевышнего. То есть происходит превращение тьмы в свет – то же самое, что
происходило, когда египетские первенцы
уничтожали Египет 34.

31. Ваикра, 23:15.
32. Талмуд, Менахот, 68б.
33. То есть чудо освобождения из Египта раскроется не посредством сверхъестественных событий, а посредством самого материального мира,
как это произошло во время «великого чуда» бунта
первенцев.

34. Это объясняет, почему память о чуде бунта
первенцев установили именно в субботу, а не в
дату месяца, когда это произошло (подобно установлению других праздников). Поскольку цель
этого чуда заключалась в полной реализации всего сотворенного, что соответствует дням недели –
дням Творения.
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שבת הגדול
העולמים”  , 4וענין זה מודגש ביותר
ב”שבת הגדול” ,גדלות ושלימות בענין
הגאולה (שבת).

ונוסף לזה ,יום השבת מורה גם על
שלימות הגאולה “ -מזמור  4שיר ליום
השבת  , 4ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי

(משיחת שבת הגדול תשמ"ח)
 .43תהלים צב ,א.
 .44וקשור גם עם הענין דאתהפכא  -כדרשת חז”ל עה”פ
“מזמור שיר ליום השבת”“ ,למשבית מזיקין מן העולם שלא
יזיקו” (תו”כ ויל”ש בחוקותי כו ,ו) ,ובזה גופא  -לא רק
ביטול מציאות המזיקין (שבת סתם) ,אלא באופן שהמזיקין

עצמם מתהפכים לטוב“ ,שבת הגדול” (ראה המשך מים
רבים תרל”ו פקס”א ואילך .וראה לקו”ש חי”ז ע’  59ואילך).
 .45תמיד בסופה.
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Кроме того, суббота указывает на совершенство Избавления, как видно из
слов стиха 35: «Хвалебная песнь в честь
субботнего дня». Мудрецы говорят 36, что
эти слова подразумевают эпоху Мошиа-

ха, названную «днем сплошной субботы
и покоя вечного». Этот аспект особенно
хорошо виден в Шабат ѓа-гадоль – субботу, в которую раскрывается величие и
совершенство Избавления.
(Из беседы в Шабат ѓа-гадоль,
субботу главы Цав 5748 (1988) г.)

35. Теѓилим, 92:1.
36. В конце талмудического трактата Тамид.

●

לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה
שיחיו ליפסקר
לזכות ילדיהם:
מלכה ,רבקה ,חיה מושקא ,חנה ,יעקב ,אריה זאב שי'
להצלחה בשליחות ,התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות ,נחת ,שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה
שיחיו וובר
לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון ,ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין
רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל ,יחיאל מיכל ,אסתר גיטל ,חוה הדסה ,חנה ,ברוך
שניאור זלמן ,לוי יצחק ,שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות ,התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות ,נחת ,שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה
שיחיו נימוי
לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה ,מנוחה רחל ,שמחה קלמן ,ביילא ליבא ,מנחם מענדל ,טויבא
רייזל ,ברכה הדסה ,שיינא שי'
להצלחה בשליחות ,התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות ,נחת ,שמחה ופרנסה בהרחבה.

לזכות
'מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי
'ומשפחתם שי
יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן
'ומשפחתם שי
אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל
'ומשפחתם שי
לאורך ימים ושנים טובות
●

Эта книга вышла в свет
в заслугу
Михаэля, сына Моше
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;
Ицхака, сына Михаэля
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;
Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, дочери Михаэля
и их семьи.
Пусть Всевышний пошлет им
долгих и счастливых лет жизни!

לעילוי נשמת
רפאל ותמר ז"ל-משה בן גבריאל
נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל
מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти
Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар
Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям
Мирьям, дочери Нетанэля и Сары

לזכות
הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל
וזוגתו רבקה פייגא בת חנה
וילדיהם:
חיה מושקא בת רבקה פייגא
אריה לייב שאול בן רבקה פייגא
יהודה מאיר בן רבקה פייגא
שלום דובער בן רבקה פייגא
שניאור זלמן בן רבקה פייגא
גולדשמיד

וזקניהם:
חיים משה בן רבקה
פייגא איידל בת סוניה
גולדשמיד
אברהם הלוי בן נעמי
חנה בת מרים פועה
לוין
סוניה בת חיה
ליפסקר

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה
בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות
ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'

