
להאיר את העולם
רבינו הגדול בעל התניא

)תניא אגה"ק י"ב(

העוסק  על  רז"ל  שאמרו  מה  זאת  ומודעת 
של  בפמליא  שלום  משים  לשמה  בתורה 
מעלה ובפמליא של מטה . .  פמליא של מטה 
הזה  עולם  ובפרט  התחתונים  ההיכלות  הן 
השפל המעורב טוב ורע מחטא אדם הראשון 
והרע שולט על הטוב . . וכנראה בחוש באדם 
שלפעמים  קטן  עולם  בשם  הנקרא  התחתון 
שלום  ואין  ח"ו  להיפך  ולפעמים  גובר  הטוב 

בעולם עד עת קץ שיתברר הטוב מהרע לידבק 
וזהו    .  . ב"ה  החיים  מקור  ומקורו  בשרשו 
התחתון  באדם  אך  לעתיד.  העולם  בכללות 
בכל עת מצוא זו תפלה או שאר עתים מזומנים 
זוכה  להתבודד עם קונו, כל אחד לפי מעשיו 
וכן  ע"י עסק התורה לשמה,  זה  בירור  למעין 

ע"י הצדקה. 

כ"ק האדמו"ר הריי"ץ נ"ע מלובאוויטש

)לקוטי דיבורים ליקוט י"ח(

רק  היא  ש״עבודה״  וחושב  טועה  העולם 
מה שהולכים לטבול לפני התפלה, מתפללים 
ולומדים  צמים  בחיות,  שעות  שש  או  חמש 

הרבה תורה, לא! זה טעות.

 — ברחוב  הולך  כשיהודי  נקראת,  ״עבודה״ 
האויר  עליה,  דרך  שיהודי  להרגיש  האבן,  על 

העולם  יותר,  וטהור  נקי  להיעשות  צריך 
יהיה  שאכן  וכדי  יותר.  מואר  להיות  צריך 
לכל  זקוקים  יותר,  מואר  יהיה  שהעולם  כך, 
חסידות,  ללמוד  צריכים  האמורים,  הדברים 
צריכים  ובחיות,  באריכות  להתפלל  צריכים 
ולקנות  כל המדות הרעות  לעקור מן השורש 

מדות טובות, אז נעשה העולם מואר.

קטעים קצרים מתוך הספר התניא להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת הביאור 
ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".
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כל יהודי שליח
במדור הקודם נתבאר העבודה להאיר ולזכך את העולם - להפריד הטוב מן הרע.

לקמן יבאר, דכל יהודי הוא שליח של הקב"ה להאיר את הארץ ולגלות בה אלקות,  וכעת עבודת השליחות היא 
לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש 

)משיחת ה'דבר מלכות' שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב(

השליחות המסופרת בפרשתנו
)אברהם מסר כל אשר לו לאליעזר, ומכאן מוכח שאליעזר היה 

שליח שכל מציאותו היא מציאות המשלח(

בתורה  שמסופרת  הראשונה  השליחות  א.   
 – בפרשתנו   היא  הפרטים(  )ובאריכות 
השליחות ששלח אברהם את אליעזר למצוא 
והאופן  בנו,  יצחק  עבור  שידוך  ולעשות 
שאליעזר ביצע אח"כ בפועל את שליחותו – 

בשידוך יצחק ורבקה.

לגמרי  המסור  שליח  היה  שאליעזר  ומובן 
לרצונו של אברהם, כמובן ממה שכתוב "ויקח 
וכל  וילך  אדוניו  מגמלי  גמלים  עשרה  העבד 
מבארים  שהמפרשים  כפי  בידו",  אדוניו  טוב 
, שאליעזר החזיק ברשותו )"בידו"( "כל טוב 
)ולא  כרצונו  בזה  לעשות  יכול  והיה  אדוניו", 
נזקק לנתינת רשות על כך(, כפי שנאמר קודם 

לכן "המושל בכל אשר לו".

דלכאורה, איך היה יכול אברהם למסור "כל 
מה  ספק  להיות  יכול  שעליו  לאדם  לו"  אשר 
היה  שאליעזר  מוכח,  מזה  בזה?!  יעשה  הוא 
ולכן  עבדו(.  )בהיותו  לאברהם  לגמרי  מסור 
יכול להשאיר ברשותו "כל אשר  היה אברהם 

לו" בלי שום ספק בדבר. 

כל יהודי הוא שליח
 )כל יהודי מקבל "כל אשר לו" דהקב"ה בשביל 

העבודה להאיר העולם באור אלקי(

 – אברהם  עבד  אליעזר  של  מהשליחות 
נתינת  ישנה   - בתורה  הראשונה  השליחות 
ואחד  אחד  כל  של  לשליחותו  בנוגע  גם  כך 

מישראל:

של  שליח  הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל   
שליחותו  וכללות  קונו".  את  "לשמש  הקב"ה 
היא – "להאיר על הארץ" , להאיר את העולם 

כולו באור הקדושה ובאור האלקי. 

ובשליחות זו נתוסף יותר בדורנו זה במיוחד 
– אשר בו נוסף חידוש, שכ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו מינה כל אחד ואחד מישראל דדור 
והיהדות  התורה  בהפצת  שלוחו  להיות  זה 
הגאולה  להבאת  עד  חוצה,  המעינות  והפצת 

האמיתית והשלימה.

יותר  קל  שעכשיו  בפועל,  שרואים  וכפי 
לא  זה  שלפני  כזה  אפילו   – ליהודי  להסביר 
היתה לו בגלוי שייכות לכך – שבנוסף לעבודתו 
להיות  האחריות  את  גם  לו  יש  האישית, 
כו'(  וידיעותיו  )ממעלותיו  "שליח", להשפיע 
על אחרים, החל מבני ביתו, חבריו וידידיו, וכל 

מי שהוא יכול להגיע אליהם.

נתן  הראשונה  שבשליחות  שכשם  ומובן, 
לאליעזר,  לו"  אשר  "כל  )המשלח(  אברהם 
יהודי  של  ושליחות  שליחות  בכל  כן  כמו 



"לשמש את קוני", הוא מקבל כביכול "כל אשר לו" 
מהמשלח )הקב"ה(, עד הכח של עצמותו ומהותו 
שכל  ובאופן,  לו"(  אשר  "כל  את  )הכולל  יתברך 
ישראל,  של  בעבודתם  הפרטים  ופרטי  הפרטים 
האחת  והתכלית  בנקודה  בגלוי  חדורים  נעשים 

והיחידה: הגילוי של משיח צדקנו.

עומדים מוכנים לגאולה
 )בדורנו זה סיימו השליחות דכל הדורות, כפי שרואים 

במאורעות העולם(

ב.  בשליחות זו נתוסף חידוש בשנה זו במיוחד, 
ביד  נא  "שלח  של  השליחות  עבודת  של  בקשר 

תשלח", השליחות של משיח צדקנו:

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  פעמים  כמה  דובר 
העבודה,  עניני  כל  את  סיימו  שכבר  הודיע,  דורנו 
וכבר עומדים מוכנים, "עמדו הכן כולכם", לקבלת 

פני משיח צדקנו.

כפי שרואים זאת )כמדובר כמה פעמים( גם בכך, 
על  סימנים  כמה  נתקיימו  העולם  שבמאורעות 
הגאולה, החל מהסימן )בילקוט שמעוני ( ש"הגיע 
 , זו בזו"  זמן גאולתכם", מזה ש"מלכיות מתגרות 

בפרט במדינות הערביים.

 – שעברה  השנה  של  הסימן  נתקיים  וכבר 
אראנו,  נפלאות  שנת  תהא  הי'  ר"ת  ה'תשנ"א 
ובהוספה בשנה זו – והולך ונמשך – הי' תהא שנת 
נעשה  )הנפלאות(  שזה   – )ו(בתוכה  בה,  נפלאות 

המהות והתוכן והנשמה של השנה.

מלחמת  ה"ילחום  שהתקיים  איך  בפועל  ורואים 
ה' וינצח" ]=אחד מסימניו של משיח1[ בכמה וכמה 

ענינים – ודוקא מתוך מלחמה של שלום.

הדבר היחיד
 )השליחות כעת היא לקבל פני משיח צדקנו – הוא 

"נשיא דורנו"(

כבר  עומדים  שהשלוחים  שמאחר  מובן,  ומזה 
מזמן לאחר מילוי עבודת השליחות בהפצת התורה 
סיימו  והפצת המעינות חוצה, עד שכבר  והיהדות 

1.  רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד.

בלי להתמהמה
העין"  אל  היום  "ואבוא 
מפרש  רש"י  מב(.  כד,  )בראשית 
היום  הוא  שיצא  יום  שבאותו 
שבא – מלמד שנעשה לו קפיצת 
השי"ת  שאין  אמרו  חז"ל  הדרך. 
עושה נס למגנא )לחינם(, ובודאי 
היתה בזה מטרה ותכלית. הביאור 
בזה: כאשר הגיע רבקה אמנו לגיל 
עם  להתחתן  ראויה  והיתה  שלוש 
אפילו  לעכבה  היה  אסור  יצחק, 
של  הטומאה  במקום  אחד  לרגע 
לבן הארמי, נדרש להוציאה משם 
כרוך  הדבר  אם  גם   – במהירות 
הדרך.  קפיצת  של  נס  בעשיית 
ישראל  לבני  בנוגע  הוא  כן  כמו 
ראויים  שהם  ברגע  הגלות,  בזמן 
ולו  מעכבם  הקב"ה  אין  לגאולה 
לרגע קט - אף אם דרוש לכך אופן 
כ'הרף  גואלם  תיכף  אלא  ניסי, 

עין'.
)לקוטי שיחות ח"א(



הנ"ל(,  דורנו  נשיא  )כהודעת  השליחות  את 
בפועל ממש הגאולה  לא באה  עדיין  ואעפ"כ 
שעדיין  לומר,  צריך   – והשלימה  האמיתית 
כדי להביא את הגאולה  נשאר משהו לעשות 

בפועל.

נולד  ודור  דור  ש"בכל  הידוע  ע"פ  והוא: 
משיח  להיות  ראוי  שהוא  יהודה  מזרע  אחד 
לישראל" , "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל 
וישלחו  השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  וכשיגיע 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הודעת  וע"פ   , כו'" 
דורנו, השליח היחיד שבדורנו, המשיח היחיד 
שבדורנו, שכבר סיימו את כל הענינים – הרי 
מובן, שמתחיל להתקיים, השליחות של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר. 

עכשיו  שנשאר  היחיד  שהדבר  מובן,  ומזה 
משיח  פני  לקבל  הוא:  השליחות,  בעבודת 
את  לקיים  שיוכל  בכדי  ממש,  בפועל  צדקנו 
ישראל  כל  את  ולהוציא  בפועל  שליחותו 

מהגלות!

עבודת השליחות
)מבאר ענין עבודה זו - להסביר עניינו של משיח המבואר 

בתורה(

לכל לראש – צריך לצאת בהכרזה ובהודעה 
עכשיו  השליחות  שעבודת  השלוחים,  לכל 
ושל כאו"א מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו 

את פני משיח צדקנו.

השליחות  בעבודת  הפרטים  כל  כלומר: 
המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  הפצת  של 
 – זו  בנקודה  חדורים  להיות  צריכים  חוצה, 

כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

לבוא  שצריכים   – היא  בפשטות  והכוונה 
כיצד כל שליח צריך  ולהביא החלטות טובות 
במקומו  בנ"י  כל  את  ולהכין  בעצמו  להתכונן 
ע"י  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת  וכו'  ובעירו 

כמבואר  משיח,  של  ענינו  את  מסביר  שהוא 
באופן  פה,  שבעל  ובתורה  שבכתב  בתורה 
שכלו  לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל 
עניני  לימוד  ע"י   – במיוחד  כולל  והבנתו, 
וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה  משיח 

ודעת.

מובן  הרי  הזה,  בזמן  העבודה  שזוהי  והיות 
שזה שייך לכל אחד ואחד מישראל, ללא יוצא 

מן הכלל.

גילוי מלך המשיח
)ע"י זה נעשה הגילוי של השליח העיקרי וגילוי המשלח(

את  ימלא  שליח  שכל  שע"י  רצון,  ויהי  ג.  
הנפש,  כחות  עשר  בכל  בשלימות  תפקידו 
ויכנסו בזה –  ובפרט שכל השלוחים יתאחדו 
יביאו תיכף ומיד ממש את הגילוי של השליח 
כ"ק   – שבדורנו  השליח  והאמיתי,  העיקרי 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – וכפי שהיה בדור 
עם  נתאחד  אדמו"ר  מו"ח  שכ"ק  שלפניו, 
את  שיש  כך  יחידו,  בנו  היה  הוא  אשר  אביו, 
כל  המנורה",  קני  "שבעת  כל  של  השלימות 

השבעה דורות .

ועוד ועיקר: מאחר שכבר סיימו את עבודת 
השליחות – בא כל שליח אל המשלח האמיתי, 
שליחותי,  את  עשיתי  ומודיע:  הקב"ה, 
תעשה  כביכול,  שאתה,  הזמן  הגיע  ועכשיו 
)כיון  שליח  הוא  הקב"ה  ]שגם  שליחותך  את 
עם  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  ש"מגיד 
ישראל" ([: "שלח נא ביד תשלח"  – שלח לנו 

את משיח צדקנו בפועל ממש!

הקודש,  לארץ  ישראל  כל  את  מוליך  והוא 
לבית  הקודש,  להר  הקודש,  עיר  לירושלים 
והוא העיקר – תיכף  ועוד  המקדש השלישי, 

ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

 לזכות
לזכות צבי מרדכי ושלומית ויוצ״ח שיחיו

גודמן


