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תשחחחח����ככככ תש ניס� תש ניס� אאאא����ננננ ניס� תש ניס�
 אראנו נפלאותאראנו נפלאותאראנו נפלאותאראנו נפלאות

של� בפרט בנושא הגאולה–� יו� זכאי�ח ניס� הוא�כ �זהזמ�כפי שנית� לראות בכל ההיבטי�
ה��!השנה בה נאמרה השיחה�א�נתש ה��מבחינת השנה ראנואאאאנתששששהיהתתתתיההההה שראשי התיבות שלה

" פלאותננננ
לולא יהיהלו יתכ� שאפי�נסלונעשהשאד�� בכללות רז� מודע לנס שהתחולל אי� בעל הנס�ל�כמאמר

כמו� ג� מוסתרי� יותרה� ולכ�� למעלה מגדר גילוי� ה� ניסי� בדרגה גבוהה יותר� נפלאותו�" מכיר בניסו
ובאי� מדרגת אלוקות� משו� שה� נפלאות כה גדולות–�לבדולבדולבדולבדולעושה נפלאות גדולות�שכתוב בפסוק 

ה� גבוהה יותר על" ואי� ה� מתגלי� לנו לבדו יודע עליה� רק אול� ראשי התיבות של שנה זו מלמדי�
�את הנפלאות אות� הוא מחולל בעבורנוג�ה להראות לנו�השתדלות מיוחדת של הקב �" נפלאותאראנואראנואראנואראנו"

כימי צאת�–פסוקב שה� כתובי�כמו�א נית� לכתוב בשני אופני��נאת ראשי התיבות של שנת תש
אש�� אראנו נפלאותרי�מאר% מצ הנ��אראנו�& אז האות  או לפי סדר כתיבת�"נפלאות�&  באה לפני

" תהא שנת נפלאות אראנוהיה –האותיות
הב� מסוייאופ�כל צורת כתיבה מבטאת ההתגלות   אראנו נפלאות � ישראל&למע� בני  ניסי� אות� מחולל

מתחיל מתולא� מראה לנו ה– אראנו � קר מלמעלהאבל הגילוי הוא בעי� התגלות מדרגה גבוהה יותר–
 מצד�מתחילה מלמטההתגלותה–  נפלאות אראנו לעומת זאת" לא חודר לגדרי העול�העול� וממילא 

התגלות–השלמות היא בשילוב שניה� ג� יחד" אול� מתגלה רק דרגת אלוקות ששייכת לעול�� התחתו�
"כת וחודרת בגדרי העול�א נמש� דרגת אלוקות שלמעלה מהעול�

"בגאולה האמיתית והשלמה� כימי צאת מאר% מצרי� אראנו נפלאות� נפלאות הגאולה–ובעיקר

 יו� זכאי לגאולהיו� זכאי לגאולהיו� זכאי לגאולהיו� זכאי לגאולה
�ג� מבחינת החודש השבוע והיו� מדובר בזמ� זכאי באופ� מיוחד בנושא הגאולה

לה� חודש ניס� " גאל בגאולה השלמהיבו נגאלו אבותינו ובו עתידי�
כ� רי בחודשהתא לכ�הלילה שבי� ה� מלשו� בהירות �ז ז הוא אותיות�כ"ח ניס��ז   אראנו שמדגיש את

כ�" הגילוי של הגאולה–שבניס�  הוא מספר*שכ�� שיש בו תוק( מיוחד�)'ז בגימטריה הוא�כ� כמו
�)'� פעמי�*וכאשר החזקה עצמה מוכפלת �! חזקה��תוק( ונצחיות שמבטא על פי תורה*X*X*!זה מורה

אתח ניס��כג�"חזקה בעניי� הגאולה� על תכלית שלמות ותוק( העניי� והתוק( הכח� הכח של ניס�מסמל
" הגאולהשל

 הוא מספר הקשור ע� הגאולה+בכלל" פרשת השבוע היא פרשת שמיני� המיוחד בתארי מבחינת השבוע
זוב ובפרט"�של ימות המשיח שמונה""" כינור�ל�חז אמרכמ זהו השבוע כאשר!א�תשנ�קביעות שנה

של� חזקה�הרי זה יוצר� קוראי� את פרשת שמיניבו!ל�בחו�השלישי  � בפרט שזה ערב שבת" שמיני בעניי�
 תכלית השלימות–גאולה שבגאולה� שמיני שבשמיני–שבה יקראו בתורה פע� שמינית את פרשת שמיני

"בגאולה

 תארי של גאולהתארי של גאולהתארי של גאולהתארי של גאולה
� מבטא זמ� ראוי במיוחד לגאולהג� רצ( הימי�

לכ�מכ ר�ט ניס��ח ניס� באי� ורומז על יו� כיפור הנקרא��יו� כיפור קט��המכונה� חודש&אששהוא ערב
ישוב� חודש עצמו&אחר כ מגיע ראש" ששלמותו היא בגאולה העתידה�ה ע� ישראל�של הקב� יו� חתונתו�
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" להתחדש כמותה בגאולה השלמה�עתידיו ללבנה וה� ישראל נמשלש–את מולד ותחילת חידוש הלבנה
"בימי� אלוהטמו� בעניי� הגאולה כפול שזהו חיזוק–חודש&ובפרט כאשר יש יומיי� ראש

וג� הגאולה נמשלה לשבת ונקראת� חל בשבתחודש&שערב ראש� והוא� עוד עניי� מיוחד יש בקביעות הזו
�"יו� שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי��

ב& שלאחר ראשהיו� ר הרביעי�האדמו� רבי שמואל��ש� יו� הולדתו של הרבי המהר–אייר  חודש הוא
�לכתחילה אריבער�ש טבע את הביטוי�ר המהר�האדמו!"ד�בשושלת חב לכתחילה� בתרגו� מאידיש�

�ואמר תמיד�!מלמעלה –ואני סבור� מלמעלה  הולכי� ללכת מלמטה אפשר&העול� סבור שכשאי�
�" להללכת מלמע שמלכתחילה צרי

ש ש–  לכתחילה ואופ� זה של פעולה משפיע ג� על הימי� מ� לפניוהימי�  שיהיו–ז ניס��כ� היו�החל
�"לכתחילה אריבער�באופ� של

 מצד ספירת העומרמצד ספירת העומרמצד ספירת העומרמצד ספירת העומר
ש� ג� מבחינת ספירת העומר אנו עומדי� בזמ� מתאי� במיוחד לגאולה �גאולה  צועק זמ�

בהה היא של מת� תורהתכליתהכאשר� העומר זהו זמ� ההכנה למת� תורהבכלל ספירת גאולה השלמה
מ�" תורה חדשה מאיתי תצא�� התחדשות נפלאה בתורהתהיה �!א�תנש�בקביעות שנה זו ודגש הדבר בפרט

בקביעות" מתחילה במוצאי שבת והשבועות של ספירת העומר מקבילות לימות השבועכאשר ספירת העומר
תמימות�� היא בשלמות נעלית יותרשל הספירה �! שבע שבתות תמימות תהיינה��� תמימות�ה כזו

" ג� עניי� הגאולה שבימי הספירה הוא בשלמות נעלית יותרממילאו��שבתמימות
מכ� ספירת העומר שבכל אחד מימי� אלוג�� כמו כ� �רומזת לגאולה�ז ניס� ועד סו( החודש�החל

בכ',�ב�י על–!ז ניס�� יו� לעומר כאשר שלמות זו של ע� ישראל על כל שבטיו תהיה� השבטי�', רומז
"בגאולה העתידה

ה�דבר הרומז על השלמות שתהיה בגאולה העתידה  � אחד  הוא בגימטרייה–! לעומר�ג�י   ביו� ההוא יהיה
�"אחד ושמו אחד

ל–ד�י ה�& ות שנאמרו בנוגע לגאולת מצרי�ידידידידה*& רומז  שכדוגמת�&�יד הגדולה�ו��יד רמה���חזקההיד
"גאולה העתידהבג�היהי

לט–ו�ט ודוגמתו בישראל שנמשלו� שלימות הלבנה–ו בחודש בו הלבנה היא בשלמותה� רומז ושיי
"ועתידי� להתחדש כמותה בגאולה� ללבנה

באועדיי� לא באועדיי� לא בא ....----ועדיי� לא באועדיי� לא
ו� שנמצאי� אנו בזמ� כה מסוגל–לאור כל זאת � מתעוררת תמיהה גדולה מאוד–ה גאול� צועק�מתאי�

ש שאי יכול להיות שאי יכול להיות שאי יכול להיות ....דבר שאינו מוב� כלל וכללדבר שאינו מוב� כלל וכללדבר שאינו מוב� כלל וכללדבר שאינו מוב� כלל וכלל....----עדיי� לא פעלו את ביאת משיח צדקנו בפועל ממשעדיי� לא פעלו את ביאת משיח צדקנו בפועל ממשעדיי� לא פעלו את ביאת משיח צדקנו בפועל ממשעדיי� לא פעלו את ביאת משיח צדקנו בפועל ממשאי יכול להיות
לא� ובזמ� זכאי בנוגע לגאולה� יחדב! כמה עשרותו�ועוד פלא הוא שמתאספי� עשרה יהודי� ולמרות זאת

ושג� מחר� שמשיח לא יבוא הלילה�.!ישמור ה�� ולא מופר אצל� מרעישי� לפעול ביאת משיח תיכ( ומיד
.רחמנא ליצל�""" וג� מחרתיי�� הוא לא יבוא

מפ� הצעקה היא משו� הצווי–� עד מתי�ג� כשצועקי� ו"נימיות הלבולא באה מבקשי� אילו היו מתכווני�
בא� באמתבאמתבאמתבאמתוצועקי�  ..בוודאי ובוודאי שמשיח כבר היה

������������
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!ההדגשות במקור� טוט מהשיחהצי�?מה רוצה מאתנו כעת הרבי
מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח�

ועוד� עדיי� בגלותשנמצאי�� והראיה� לא הועיללא הועיללא הועיללא הועיל� לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה� בפועל
ה–ועיקר "  בגלות פנימי בעניני עבודת

 עניני� שה�– לתכ�לתכ�לתכ�לתכ�וווועשו כל אשר ביכעשו כל אשר ביכעשו כל אשר ביכעשו כל אשר ביכ� העני� אליכ� למסור–הדבר היחידי שיכולני לעשות
להביא בפועל את משיח צדקנו תיכ( ומיד להביא בפועל את משיח צדקנו תיכ( ומיד להביא בפועל את משיח צדקנו תיכ( ומיד להביא בפועל את משיח צדקנו תיכ( ומיד–בכלי� דתיקו�� אבל� באופ� דאורות דתוהו

....ממשממשממשממש
ש שיימצאוסו( כל סו( ויהי רצו� שה� מוכרחי� לפעול אצל� יתעקשו� עשרה מישראל

 האמיתית והשלימה תיכ( להביא בפועל את הגאולה"""ה�ובוודאי יפעלו אצל הקב�ה�הקב
"ומיד ממש

ע & אוסי( ואת� לכל אחד ואחת מכ� שליחות–י הפעולה שלי�וכדי למהר ולזרז עוד יותר
"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה�ו� וה לית� לצדקהומצ

"לתכ�וומכא� ולהבא תעשו את� כל אשר ביכ� ני את שלי עשיתיאו
ועוד והוא� סו עצה מה לעשות וכיצד לעשותשיטכ� שלשה� שני�� ויהי רצו� שימצא מכ� אחד

� תיכ( ומיד ממש� שיפעלו שתהיה הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש–העיקר ומתו
"שמחה וטוב לבב


