
באצבעו  )מראה  זה  ש'הנה  העליונים(  העולמות 
את  אנו  גם  נזרז  בא"!  המשיח  מלך  זה(  ואומר 
הגאולה ונכריז יחדיו: 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך 

המשיח לעולם ועד'.
)ע"פ דבר-מלכות תזריע-מצורע תנש"א(

                                      ז' אייר )3.5(

22 יום לעומר
   ספירת העומר – ספירה של ציפייה

מקיימים  בו  יום  שבכל  בכך  מיוחד  אייר  חודש 
ספירת  העומר.  ספירת  מצוות   – ייחודית  מצווה 
מיוחדת  בציפייה  שמלווה  מצווה  היא  העומר 
לאחר  מיד  מבקשים  אנו  השלמה.  לגאולה 
בית- עבודת  לנו  יחזיר  הוא  "הרחמן  הספירה: 

כי  סלה".  אמן  בימינו  במהרה  למקומה  המקדש 
אכן לרוב הדעות, "עכשיו אין אנו סופרין אלא זכר 
למקדש ואין בספירה זו )כיום( עשיית מצווה כלל. 
ועכשיו   – ה(עומר  ל)קורבן  לספור  היא  שהמצווה 
אין לנו עומר לספור לו. אלא שחכמים תקנו לספור 
בית- שייבנה  מתפללין  לפיכך   – למקדש  זכר 

המקדש ונקיים המצווה כתיקונה". )שו"ע אדמו"ר 
הזקן סימן תפט, סעיף יא(

בהם  השבועות  באמצע  המשיח  יבוא  כאשר  גם 
הספירה  תהיה   – העומר  ספירת  את  סופרים 

בימים הבאים כבר "המצווה כתיקונה".
)תורת מנחם תשנ"א, חלק שלישי עמוד 100(                                       

                                      ח' אייר )4.5(

23 יום לעומר
ש ו ד ק י  ד ו ה י ל  כ

בשבת  נקרא  אותה  אחרי-קדושים,  פרשת 
ָקדוֹׁש  י  כִּ ְהיּו,  תִּ ים  "ְקדֹשִׁ בציווי  פותחת  הקרובה, 
יהודי הינו קדוש בקדושה  כל  ב(:  יט,  )ויקרא  ֲאִני" 
אין  הגלות  חשכת  שבגלל  אלא  ביותר.  הגבוהה 

בקרוב  אך  בגלוי.  זו  ייחודית  קדושה  רואים  אנו 
גם  יהודי,  כל  כי  ניווכח  המשיח  בימות  ממש, 

לו  יש  הגשמי,  בגוף  נמצאת  שנשמתו  כפי 
בבחינת  ביותר,  הגבוהה  הקדושה  את 

"קודש קודשים".  )ע"פ דבר מלכות אחרי-
קדושים תנש"א סעיף ט(

ירושלים        זמני השבת   ג' אייר  )29/4( 

יובל  הרואתי בן עליזה ומשפחתו שיחיו 
לשנת ברכה והצלחה בגו"ר מיום הולדתו ד' אייר 

   הדלקת נרות
   צאת השבת

חיפהתל-אביב
6.426.576.496.58
7.577.598.007.58

באר-שבע

                                 ב' אייר )28.4(

17 יום לעומר
יום הולדתו של הרבי המהר"ש, רבי שמואל 

מליובאוויטש, האדמו"ר הרביעי בשושלת חב"ד
לדלג מלמעלה

ידועה אימרתו של הרבי המהר"ש: "העולם אומר 
ברירה  שאם אי אפשר לעבור מלמטה, אזי בלית 
מלכתחילה   – יש לדלג מלמעלה. אבל אני אומר 
מלמעלה".  "לעבור  יש  מלכתחילה   – ער"  ַאִריבֶּ
כלומר, כאשר אנו נתקלים במכשולים המפריעים 
לנו בעבודת ה', אל לנו להתכופף ולהיכנע בפניהם, 
"מלכתחילה  מעליהם,  להתעלות  עלינו  אלא 

ער".  ַאִריבֶּ
נשים  אנשים  מאתנו:  אחד  לכל  כוח  נותן  זה  יום 
ידי  ואפילו הטף, להתעלות מעל כל הקשיים. על 
הקומה  זקיפות  את  בתוכנו  מגבירים  שאנו  כך 
ובתורתו  בה'  באמונה  מתבטאת  אשר  היהודית, 
ללא חת. על ידי כך אנו מתרוממים מעל ההגבלות 
זו  בדרך  בפנינו.  העולם  מציב  אשר  והמכשולים 
מתגברים על הניסיונות האישיים והכלליים בחיי 
היום יום בזמן הגלות, ומביאים את משיח צדקנו 

בשמחה ובטוב לבב.  
)ע"פ דבר מלכות ש"פ שמיני תשנ"א(

                     ג' אייר )29.4(

18 יום לעומר
הזריעה שמולידה את הגאולה 

יש  תזריע-מצורע,  פרשת-השבוע,  של  לשמה 
להולדה  המביאה  זריעה  חיובית:  משמעות 
תוכנה  גם  זהו  חדשה.  מציאות  של  וצמיחה 
הפנימי של תקופת הגלות. אנו "זורעים" במהלכה 
מצוות ומעשים-טובים, על מנת ש'יצמחו' בביאת 
עלינו.  שתשרה  נפלאה  אלוקית  בהארה  המשיח, 
עובדה זו רמוזה בלשון התורה: "אישה כי תזריע 
– וילדה זכר": 'אישה' הוא כינוי ל'כנסת ישראל'. 
על-ידי זריעתה תורה ומצוות, היא תזכה ל'לידת 
הזכר,  של  כאופיו  ותקיפה  יציבה  לגאולה   – זכר' 
גם  רומזת  זכר'  'לידת  ונצחית.  שלמה  גאולה 
להתגלות המשיח המכונה בשם "מצורע" )ראה/י 
רוחני  מעולם  מגיעה  שנשמתו  הבא(,  הפתגם 

נשגב שמכונה בתורת הקבלה 'עולם הזכר'. 
)ע"פ דבר-מלכות תזריע-מצורע תנש"א(

                          ד' אייר )30.4(

19 יום לעומר
למה נקרא המשיח מצורע 

כתמים  עורו  על  שמופיעים  אדם  הוא  מצורע 
גשמיים.  באמצעים  להסירם  ניתן  שלא  חיצוניים 
כתמים אלה נועדו להזכיר לאדם כי עליו לשפר את 
מעשיו, והם נעלמים מאליהם לאחר שמילאו את 

המשאלה הכי מתבקשת
בחלוקת  שליט"א  הרבי  לפני  עבר  אחד  יהודי   
לעצמו  ברכה  וביקש  המפורסמת   דולרים 
לו  אמר  בבקשות  להרבות  והוסיף  ולמשפחתו, 

הרבי: אולי תבקש שמשיח כבר יבוא?
הנ"ל: אם ירצה השם.

שיהודים  רוצה,  כבר  שהקב"ה  כשם  הרבי:  השיבו 
ירצו גם כן.

 )מלוקט מ"זורע צדקות מצמיח ישועות"( 

ב( מכונה המשיח  )סנהדרין צח,  מטרתם. בגמרא 
בשם 'מצורע', משום שהוא מקבל על עצמו נגעים 
מייסרים במטרה לכפר על החוליים הרוחניים של 
"...נגוע,  עליו  שנאמר  וכמו  בגלות.  ישראל  כלל 
המשיח  ה(.  נג,  )ישעיה  ומעונה"  אלוקים  מוכה 
הקדוש-ברוך-הוא  לו  כשיורה  הנגעים  מכל  ייטהר 

להתגלות ולגאול את כלל ישראל.
)ע"פ דבר-מלכות תזריע-מצורע תנש"א(

                      ה' אייר )1.5(
20 יום לעומר

ח י ש מ ה ל  ש ו  י נ י ע ב  – ו  נ ר ו ד
הצרעת פוגעת רק "בעור בשרו" של האדם. העור 
והצרעת  הגוף,  של  ביותר  החיצונית  השכבה  זו 
בעור מסמלת מצב בו המהות הפנימית מושלמת, 
ורק בעור החיצוני נותר נגע. וזהו בדיוק המצב של 
נראה  חוץ  כלפי  הגלות.  בסוף  כיום,  ישראל  כלל 
שאלה  היא  האמת  אך  דוחים.  חטאים  קיימים  כי 
נטהרה  כבר  פנימיותנו  בלבד.  חיצוניים  נגעים 
זיכוך  את  לסיים  רק  לנו  ונשאר  הדורות,  במשך 
החיצוניות. בעומק יותר מוסבר בתורת החסידות, 
כי שורשה של הצרעת הוא אור אלוקי גבוה ונעלה 
ולכן  להכילו,  מסוגל  לא  שהעולם  אלא  ביותר. 
כאשר הוא מגיע לכאן הוא מתבטא בצורה שלילית 
ברגע  המצורע,  של  טהרתו'  'ביום  אך  נגעים.  של 
עונג  של  גילוי  אלא  אינו  הנגע  כי  יתגלה  הגאולה, 

אלוקי )'נגע' אותיות 'ענג'(. 
)ע"פ דבר-מלכות תזריע-מצורע תנש"א(

הדרך הישרה לגאולה
ְהֶיה  תִּ "זֹאת  כך:  בתורה  מתוארת  המצורע  טהרת 
ב(.  יד,  )ויקרא  ָטֳהָרתוֹ"  יוֹם  בְּ צָֹרע,  ַהמְּ ּתוַֹרת 
כלומר, שטהרת המצורע נעשית באמצעות "יום", 
מן  לטהרה  בנוגע  גם  כך  אור.  הארת  שפירושו 
 - הגלות, שבהימצאו בה מכונה המשיח "מצורע" 
של  באור  הוספה  ידי  על  נעשית  ממנה  שהטהרה 

תורה. 
"הדרך  זו   בתורה,  ומשיח  גאולה  ענייני  לימוד 
הישרה" המובילה להתגלות וביאת המשיח. לימוד 
נגע  גורם לריפוי  זה מהווה תוספת של אור, אשר 
הצרעת – קושי הגלות. אם כן, עלינו לעסוק במרץ 
בכלל,  התורה  בלימוד  מוחלטת  ובהתמסרות  רב 
ובפרט בעניינים הקשורים לגאולה. ועל ידי כך נזרז 

ונמהר את התגלות המלך המשיח מיד.
)ע"פ דבר מלכות ש"פ תזריע מצורע תשנ"א( 

                                       ו' אייר )2.5(

21 יום לעומר
הכרזה שתישמע בכל העולם 

ביום זה, בשנת תשנ"א )1991( הכריזו לראשונה 
לפני הרבי מליובאוויטש מלך המשיח: 'יחי אדוננו 
בסיום  ועד'.  לעולם  המשיח  מלך  ורבינו  מורנו 
במילים:  הרבי  התבטא  ההכרזה  שלפני  השיחה 
תהיה... התגלות  )היום(  "ויהי רצון ש...בפשטות 
בכל  ההכרזה  לשמוע  שזוכים  צדקנו...  משיח 
בכל  גם  )כלומר,  השתלשלות  סדר  ובכל  העולם 



לקבלת ברכה פנו לבית חב"ד המקומי או למרכז "אגרות קודש" 
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לע"נ: מסעוד בן ימין ורבקה בת מימון ז"ל

מאת: כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

סיפור מיוחד לזכר קדושי השואה ה"י
ולזכות ניצולי השואה שיחיו

סיפור  הנהג  סיפר  בדרך  לחתונה.  נסע  אדם 
סלונים  חסיד  מפי  ששמע  ואמיתי  מדהים 

שנסע איתו ומכיר את המדוברים. 

במלחמת העולם השניה, היו יהודים שהגיעו 
הדלים  חפציהם  את  וזרקו  הריכוז  למחנות 
יצליחו  אחד  שיום  בתקווה  אולי  לגדר  מחוץ 

לברוח ולאסוף אותם. 
בסביבה  לפולנים  הורו  שמם  ימח  הנאצים 

לאסוף את החפצים האלה.

של  חדש"  "משלוח  פולניות   2 ראו  אחד  יום 
נשים שהגיעו למחנה וביניהן היתה אשה עם 
מעיל טוב גדול ומרווח שנראה היה חם מאד. 
ולהאבק  האישה  את  להפיל  החליטו  הנשים 
איתה ולקחת לה את המעיל וכך עשו. כמובן 
אך  רבים.  אוצרות  מצאו  המעיל  שבכיסי 
אותו.  שרוקנו  לאחר  גם  כבד  נשאר  המעיל 
אותו  כשפתחו  נסתר.  כיס  ומצאו  חיפשו  הן 
אמרה  הנשים  אחת  תינוקת.  לתדהמתן  גילו 
אותה  ואגדל  אותה  אקח  אני   - לחברתה 

כביתי. וכך עשתה. גידלה אותה באהבה. 

יום  ילדים.  לרופאת  והפכה  גדלה  התינוקת 
כך  אחר  ימים  מספר  ה"אם".  מתה  אחד 
לה,  שאמרה  אשה,  הרופאה  אל  התקשרה 
אינך  את  סוד.  לך  לספר  חייבת  אני  תשמעי- 
ביתה של "אמך" אלא תינוקת יהודיה שמצאנו 
הסיפור.  כל  את  לה  וסיפרה  הריכוז.  במחנה 
לכך?  הוכחה  לך  יש  האם  שאלה  הרופאה 
והאישה אמרה - כשמצאנו אותך הייתה עליך 
יכול  משונים,  ריקועים  עם  מזהב  שרשרת 
תחפשי  בעברית.  שכתוב  משהו  שזה  להיות 
את  ומצאה  הרופאה,  עשתה  כך  ואכן  בבית. 

השרשרת.

לחופשה  הרופאה  נסעה  כך  אחר  מה  זמן 
שני  ראתה  לה  משוטטת  בעודה  באירופה. 
אליהם  פנתה  היא  רבנים.  שנראו  בחורים 
שהיא  ואמרה  הסיפור  את  להם  וסיפרה 
כתוב  ומה  יהודיה  היא  אכן  אם  לדעת  רוצה 
שכתוב  השם  את  לה  אמרו  הם  בשרשרת. 
 - לשאלתה  שבקשר  ואמרו  בשרשרת, 
מלך  שליט"א  מלובאוויטש  לרבי  שתכתוב 

המשיח ותשאל אותו. 

ענה  והרבי  לרבי  וכתבה  כך  עשתה  אכן  היא 
ושבמקום  יהודיה,  היא  לדאוג,  מה  לה  אין  לה 
ותטפל  ישראל  לארץ  שתעלה  בפולנים  לטפל 
שם בילדים יהודים. היא שמעה לעצתו ועלתה 
ובנתה  ליהודי  נישאה  בירושלים,  וגרה  לארץ 

ביתה. והתקבלה בבית רפואה לעבודה.

נשמע  בעלה,  עם  מטיילת  בעודה  אחד  יום 
הרופאה  הסמוכה.  סבארו  במסעדת  פיצוץ 
הגיעה  היא  הביתה.  שיסע  לבעלה  אמרה 
לטפל  והלכה  האמבולנס  עם  הרפואה  לבית 

בפצועים. 
ואמר  הרפואה  לבית  מבוגר  אדם  הגיע  לפתע 
שהוא מחפש את נכדתו שהיתה איתו בפיגוע. 
הוא היה נרגש ואיש לא הצליח להבין מי הילדה 
ומה שמה. הוא אמר שיש לה שרשרת עם השם 

על הצוואר. 

הרופאה התנדבה לעזור לו למצוא את הילדה. 
החווירה  היא  השרשרת.  את  ראתה  היא  ואז 
לו את השרשרת  יש  ושאלה את הזקן מאיפה 
עשיתי  אני  אומרת?  זאת  מה  ענה-  הוא  הזו. 
להשיג  אפשר  ואיפה  שאלה  הרופאה  אותה. 
שרשראות כאלה ואיפה מוכרים אותן? והאיש 
בנות   2 לי  היו  העולם.  בכל  כאלה  אין  ענה 
זה  כי  שרשרת  אותה  את  להן  עשיתי  ואני 
הילדה  של  האמא  זו  אחת  בת  מקצועי,  היה 
השניה  בתי  אצל  היתה  והשניה  הפצועה, 

שנרצחה בשואה עם אמה...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

אבות ב, א

לוֹ  )שיבחר(  בוֹר  יָּ שֶׁ ָרה  ְישָׁ ֶרְך  דֶּ ִהיא  ֵאיזוֹ  אוֵֹמר:  י  ַרבִּ
ִמן  לוֹ  ְוִתְפֶאֶרת  יָה  ְלעֹשֶׂ ְפֶאֶרת  תִּ ִהיא  שֶׁ ל  כָּ  – ָהָאָדם? 
לשבחו(.  לסביבה  תגרום  וגם  לו  שתועיל  )דרך  ָהָאָדם 
ן  ה יוֵֹדַע ַמתַּ ֵאין ַאתָּ ַבֲחמּוָרה, שֶׁ ה כְּ ִמְצָוה ַקלָּ ְוֱהֵוי ָזִהיר בְּ
ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה )הפסד כספי,  ל ִמְצוֹת. ְוֱהֵוי ְמַחשֵּׁ שְָׂכָרן שֶׁ
)השכר  ָכָרּה  שְׂ ֶנֶגד  כְּ המצווה(  מקיום  שנגרם  למשל, 
ַכר  העצום על קיומה הצפוי בעולם הזה ובעולם הבא( ּושְׂ
ֶהְפֵסָדּה  ֶנֶגד  כְּ קיימת(  שאולי  הזמנית  )ההנאה  ֲעֵבָרה 
)הפסד רוחני עצום, שיקבל ביטוי מודגש לעתיד לבוא(. 
ע  דַּ ַעֵבָרה:  ִליֵדי  ָבא  ה  ְוֵאין ַאתָּ ָבִרים  דְּ ה  לֹשָׁ שְׁ ל בִּ כֵּ ִהְסתַּ
ְך – )1( ַעִין רוָֹאה )2( ְואֶֹזן ׁשוַֹמַעת )3(  ַמְעָלה ִממָּ ַמה לְּ

ִבים. ֵסֶפר ִנְכתָּ יָך בְּ ְוָכל ַמֲעשֶׂ

2 שרשראות
ו-2 תינוקות

הדרך הישרה לגאולה

ולע"נ  דניאל נמדר בן רפאל ז"ל  
 נלב"ע בה' אייר ת.נ.צ.ב.ה.

 ויתקיים בו: "הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם". 
יגן וימליץ טוב בעד כל משפחתו 

ובכללם אסתר בת שרה שתחי' לבריאות והצלחה 
ומנחם יעקב בן אסתר שי' לזיווג ופרנסה טובה 

וכל משפחתם שיחיו לברכה והצלחה בגו"ר

לזכות: ישראל יצחק בן שיינה חווה ושרה טובה 
ומשפחתם שיחיו לברכה והצלחה במשפט 

הדירה ובכל בגו"ר מיום הולתו ה' אייר

רבי  של  המקוצר  כינויו  הוא  המשנה  את  הפותח  "רבי"  התואר 
כי אם  בין חכמי-ישראל בדורו נאמר,  יהודה הנשיא. בדיון שנערך 
המשיח הוא מאלו שחיים עכשיו – בוודאי זהו רבי יהודה הנשיא, 
משום שהיה "חסיד גמור", שעבודתו הייתה בשלמות. וכמי שראוי 
לתפקיד המשיח, הייתה בוודאי כוונת אִמרתו של רבי קשורה גם 
לגאולה השלמה. לאמור: "איזו היא הדרך הישרה, הקלה והמהירה, 

שהאדם יבחר בה להבאת הגאולה בפועל?".

מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת  שהיא  "כל  כך:  על  והתשובה 
האדם". "תפארת" הוא שמה של ספירה רוחנית עליונה המסמלת 
בה  בתורה,  לדוגמה,  כמו,  ניגודים.  בין  משילוב  שנוצר  הפאר  את 
 – לעושיה"  "תפארת  הפוכות:  רוחניות  תנועות  שתי  משתלבות 
אל  ה"עושה",  אל  למעלה,   – בה  העוסקים  את  מקרבת  התורה 
כלומר,  למטה.  הנמצאים  מן   – האדם"  מן  לו  ו"תפארת  הבורא. 
מהעולמות  רוחניים  אורות  של  השפעה  מעורר  התורה  לימוד 

העליונים אל העולם הזה.

הגאולה,  לקירוב  המרכזי  הכלי  הוא  ה"תפארת",  התורה,  לימוד 
משום שתפקידו המרכזי של הגואל קשור בתורה: המשיח מגלה 
את סודות התורה ומביא את חוקי התורה לקיום מושלם. במיוחד 
והדור  הגאולה,  לקראת  הנדרש  כל  את  סיימנו  כאשר  זה,  בדורנו 
כולו נמצאים במצב של  "חסיד גמור" )התואר שנאמר על "רבי"(, 
עבודת השם בשלמות. כי כל הפגמים שנותרו הם רק בחיצוניות, 

אך בפנימיות ובאמת הכול כבר מוכן לגאולה.

סגולה מיוחדת בעניין יש ללימוד הסוגיות העוסקות במלך המשיח 
ב"מאמרים   – ובפרט  התורה,  מקצועות  בכל  הפזורות  ובגאולה, 
ודוגמא  "מעין  הוא  כזה  לימוד  דורנו".  נשיא  של  שיחות  וליקוטי 
פנימיות  העם  לכל  שילמד  משיח...  של  תורתו  ללימוד  והכנה 

התורה".
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