
 יחי המלך המשיח! ב"ה 

 כ"ח ניסן
 אראנו נפלאות

 זה:  זמןבפרט בנושא הגאולה, כפי שניתן לראות בכל ההיבטים של  –כ"ח ניסן הוא "יום זכאי" 
נת שהיה תיה ה: שראשי התיבות שלה הם 'השנה בה נאמרה השיחה("א, נה'תש)=מבחינת השנה 

 פלאות'.נראנו א
מודע לנס שהתחולל לו, כמאמר רז"ל "אין בעל  לא יהיהלו יתכן שאפי ,נס לו נעשהשאדם בכללות, 

גם מוסתרים הם ולכן למעלה מגדר גילוי, , הם ניסים בדרגה גבוהה יותר, נפלאותוהנס מכיר בניסו". 
משום שהם נפלאות כה גדולות, ובאים  – "לבדויותר, כמו שכתוב בפסוק "לעושה נפלאות גדולות 

 . ואין הם מתגלים לנו לבדו יודע עליהם מדרגת אלוקות גבוהה יותר, רק ה'
את גם אולם ראשי התיבות של שנה זו מלמדים על השתדלות מיוחדת של הקב"ה להראות לנו 

 נפלאות". אראנוהנפלאות אותם הוא מחולל בעבורנו. "
"כימי צאתך  –פסוק ב שהם כתובים"א ניתן לכתוב בשני אופנים: כמו נאת ראשי התיבות של שנת תש

או לפי סדר כתיבת  "נפלאות".-באה לפני הנ' "אראנו",-אז האות א'ש, "אראנו נפלאות צריםמארץ מ
 תהא שנת נפלאות אראנו'. היה ' –האותיות 

'אראנו : ישראל-ניסים אותם מחולל ה' למען בניהתגלות הב םמסויי אופןכל צורת כתיבה מבטאת 
לא , ה' מראה לנו – 'אראנו'יקר מלמעלה, התגלות מדרגה גבוהה יותר, אבל הגילוי הוא בע –נפלאות' 

התגלות ה –'נפלאות אראנו'  לעומת זאתלא חודר לגדרי העולם. מתחיל מתוך העולם וממילא 
מצד התחתון, אולם מתגלה רק דרגת אלוקות ששייכת לעולם. השלמות היא  מתחילה מלמטה,

שכת וחודרת בגדרי דרגת אלוקות שלמעלה מהעולם, אך נמהתגלות  –בשילוב שניהם גם יחד 
  .העולם

 ."כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" בגאולה האמיתית והשלמה נפלאות הגאולה –ובעיקר 
 

 יום זכאי לגאולה
 גם מבחינת החודש השבוע והיום מדובר בזמן זכאי באופן מיוחד בנושא הגאולה:

 גאל בגאולה השלמה. יחודש ניסן, בו נגאלו אבותינו ובו עתידין לה
כ"ז הוא אותיות 'זך', מלשון בהירות, שמדגיש את  .תאריך בחודש: הלילה שבין כ"ז לכ"ח ניסןה

 3שכן , שיש בו תוקף מיוחד, 72הגילוי של הגאולה. כמו כן, כ"ז בגימטריה הוא  –ה'אראנו' שבניסן 
פעמים  3)"חזקה"( וכאשר החזקה עצמה מוכפלת תוקף ונצחיות הוא מספר שמבטא על פי תורה 

(72=3X3X3זה מורה על תכלית שלמות ותוקף העניין )מסמל כ"ח ניסן גם  ., חזקה בעניין הגאולה
 הגאולה. והתוקף שלהכח של ניסן, הכח  את

הוא מספר הקשור עם  8המיוחד בתאריך מבחינת השבוע: פרשת השבוע היא פרשת שמיני. בכלל 
זהו בקביעות שנה זו )תשנ"א( כאשר  ובפרט ."כינור... של ימות המשיח שמונה" חז"ל אמרהגאולה כמ

, הרי זה יוצר "חזקה" בעניין של 'שמיני'. בפרט קוראים את פרשת שמיניבו )בחו"ל( השבוע השלישי 
שמיני שבשמיני, גאולה  –שזה ערב שבת, שבה יקראו בתורה פעם שמינית את פרשת שמיני 

 תכלית השלימות בגאולה. –שבגאולה 
 

 תאריך של גאולה
 מים מבטא זמן ראוי במיוחד לגאולה:גם רצף הי

חודש, המכונה "יום כיפור קטן", ורומז על יום כיפור -אשמכ"ח ניסן באים לכ"ט ניסן, שהוא ערב ר
-הנקרא "יום חתונתו" של הקב"ה עם ישראל, ששלמותו היא בגאולה העתידה. אחר כך מגיע ראש

להתחדש  םעתידימשלו ללבנה והם ישראל נש –יש את מולד ותחילת חידוש הלבנה  וחודש עצמו, ב
בעניין הגאולה כפול שזהו חיזוק  –חודש -ובפרט כאשר יש יומיים ראש .כמותה בגאולה השלמה

 בימים אלו.הטמון 
, וגם הגאולה נמשלה לשבת חל בשבת חודש-עוד עניין מיוחד יש בקביעות הזו, והוא, שערב ראש

 ונקראת "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".
יום הולדתו של הרבי המהר"ש )=רבי שמואל, האדמו"ר  –חודש הוא ב' אייר -יום שלאחר ראשה

הרביעי בשושלת חב"ד(. האדמו"ר המהר"ש טבע את הביטוי "לכתחילה אריבער" )בתרגום מאידיש: 



, ואני 'מלמעלה'הולכים  'ללכת מלמטה'אפשר -לכתחילה מלמעלה(, ואמר תמיד: "העולם סבור שכשאי
 ".' להללכת מלמע'שמלכתחילה צריך  –סבור 

שיהיו  –היום, כ"ז ניסן לפניו, החל מהימים ש –ואופן זה של פעולה משפיע גם על הימים ש'לכתחילה' 
 באופן של "לכתחילה אריבער".

 

 מצד ספירת העומר
 גם מבחינת ספירת העומר אנו עומדים בזמן מתאים במיוחד לגאולה, זמן ש'צועק' גאולה:

גאולה השלמה ההיא  של מתן תורה תכליתההעומר זהו זמן ההכנה למתן תורה, כאשר  בכלל ספירת
בקביעות שנה ודגש הדבר "תורה חדשה מאיתי תצא". בפרט מ התחדשות נפלאה בתורה, תהיהבה 

מתחילה במוצאי שבת והשבועות של ספירת העומר מקבילות כאשר ספירת העומר זו )תנש"א(, 
היא בשלמות )"שבע שבתות תמימות תהיינה"( של הספירה ה"תמימות"  לימות השבוע. בקביעות כזו

גם עניין הגאולה שבימי הספירה הוא בשלמות נעלית  ממילאו"תמימות שבתמימות", נעלית יותר, 
 יותר.

 ספירת העומר שבכל אחד מימים אלו, החל מכ"ז ניסן ועד סוף החודש, רומזת לגאולה:גם כמו כן, 
, כאשר שלמות זו של עם ישראל על כל שבטיו השבטים 27רומז על  –"ז ניסן( יום לעומר בכ 27י"ב )

 תהיה בגאולה העתידה.
הוא בגימטרייה 'אחד', דבר הרומז על השלמות שתהיה בגאולה העתידה "ביום ההוא  –)לעומר( י"ג 

 יהיה ה' אחד ושמו אחד".
 - ""יד הגדולהו", "יד רמה", חזקה"היד ה - ות שנאמרו בנוגע לגאולת מצריםידה 3-רומז ל –י"ד 

 .גאולה העתידהב גם היהי שכדוגמתם
שלימות הלבנה, ודוגמתו בישראל שנמשלו  –רומז ושייך לט"ו בחודש בו הלבנה היא בשלמותה  –ט"ו 

 ללבנה, ועתידים להתחדש כמותה בגאולה.
 

 ועדיין לא בא?!
מתעוררת תמיהה גדולה  –ולה שנמצאים אנו בזמן כה מסוגל, מתאים ו"צועק" גא –לאור כל זאת 

 עדיין לא פעלו את ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!איך יכול להיות שמאוד: 
 דבר שאינו מובן כלל וכלל!

יחד, ובזמן זכאי בנוגע לגאולה, ולמרות ב( כמה עשרותועוד פלא הוא שמתאספים עשרה יהודים )ו
צלם )ה' ישמור!(, שמשיח לא יבוא זאת לא מרעישים לפעול ביאת משיח תיכף ומיד, ולא מופרך א

 הלילה, ושגם מחר הוא לא יבוא, וגם מחרתיים... רחמנא ליצלן!
אילו היו מתכוונים  .נימיות הלבהצעקה היא משום הצווי, ולא באה מפ –גם כשצועקים "עד מתי" 

 , בוודאי ובוודאי שמשיח כבר היה בא!!באמתמבקשים וצועקים ו

 
  מה רוצה מאתנו כעת הרבי?

 ציטוט מהשיחה, ההדגשות במקור()
"מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל, 

בגלות  –עדיין בגלות, ועוד ועיקר , והראיה, שנמצאים לא הועיללאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, 
 פנימי בעניני עבודת ה'.

ענינים שהם באופן  – לתכםועשו כל אשר ביכר הענין אליכם: למסו –הדבר היחידי שיכולני לעשות 
 להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש! –דאורות דתוהו, אבל, בכלים דתיקון 

עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובוודאי  יימצאוסוף כל סוף ויהי רצון ש
 לה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.יפעלו אצל הקב"ה ... להביא בפועל את הגאו
וה ליתן ומצ-אוסיף ואתן לכל אחד ואחת מכם שליחות –וכדי למהר ולזרז עוד יותר ע"י הפעולה שלי 
 .לצדקה, ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

 לתכם.וני את שלי עשיתי, ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר ביכאו
 –טכסו עצה מה לעשות וכיצד לעשות, ועוד והוא העיקר ויהי רצון שימצא מכם אחד, שנים, שלשה, שי

 שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב.


