
ארץ ושמים בעבודת האדם
יבאר ענין ארץ ושמים בעבודת האדם ברוחניות והוא הרצוא והשוב לד' יתברך, וכמאמר 

הנביא יחזקאל "והחיות רצוא ושוב"

)תורה אור בראשית ב, א(

בראשית – בשביל ישראל
)כיון שהשמים וארץ נבראו בשביל ישראל יש בעבודתם ג"כ 

בחינות אלו(

"כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה 
אשר אני עושה". 

הנה כתיב "בראשית ברא אלקים את השמים 
בשביל   - "בראשית  רז"ל  ואמרו  הארץ"  ואת 
בשביל  אמרו  וגם  ראשית".  שנקראו  ישראל 
כיון   - כן  ואם  ראשית.  שנקראת  התורה 
וישראל,  תורה  בשביל  נבראו  וארץ  ששמים 
מוכרח לומר שיש בחינת שמים וארץ בתורה 
יתקיימו  ידן  ועל  שבהן  ישראל,  ובעבודת 

שמים וארץ הגשמיים. 

והענין הוא, כי הנה אמרו רז"ל "למה נקרא 
קונה".  רצון  לעשות  שרצתה   - ארץ  שמה 
פירוש שרצתה היינו לשון רץ וגם לשון רצון. 

העבודה דרצוא
)מבאר ענין העבודה דרצוא – בחינת ארץ(

]=המלאכים[  "והחיות  כתיב  דהנה  והענין 
רצוא ושוב", בחינת רצוא זה הוא ענין תשוקה 
לשון  כן  גם  והוא  יתברך,  בו  לדבקה  בלב 
מרוצה, כמו הרץ ממקומו להלאה כך הוא ענין 
ועולים  יוצאים  להיות  החיות  של  זו  תשוקה 

ממקומם וליבטל וליכלל באין סוף ב"ה.

במקורן  ישראל  נשמות  כללות  בחינת  וכן   
ותשוקה  ברצון  רצוא  בחינת  בהן  יש  ושרשן, 

לדבקה בו באין סוף ב"ה. 

וכן הוא גם כן בנפש האדם למטה, המשכלת 
ומתבוננת בד' אחד איך שהוא יתברך "מחדש 
בראשית",  מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו 
ומהווה כל העולמות מאין ליש ממש, אשר על 
בו  לדבקה  ורצון  רצוא  בבחינת  כן  גם  הוא  כן 

יתברך ולאהבה את ד'. 

קטעים קצרים מתוך הספר תורה אור 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'".

ב"ה | ערש"ק פרשת בראשית ה׳תשפ״א
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באופן שגם אומות העולם מכירים ומסייעים 
בזה.

בעולם  וההכרה  הגילוי   – אשר  ובהקדים, 
ישראל  של  במעלתם  העולם  אומות  ושל 
יותר  מתקרבים  כשאנו  לדור,  מדור  מתחזק 
כאשר  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  ויותר 
מלכים  "והיו  לאורך"5,  גוים  "והלכו  יקויים 

אומניך ושרותיהם מניקותיך"6, וכו'.

גם   – הדורות  במשך  הרי  לזה,  וכהכנה 
העולם  אומות  מצינו שאפילו   – הגלות  בזמן 
כנראה  הנבחר.  העם  הם  שבנ"י  בכך  מכירים 
הגמרא  ]לדוגמא:  חז"ל  מדרשי  וכמה  בכמה 
בזבחים7, שמלך מאומות העולם סייע שיהודי 
בך  "אקיים  ולתפארת",  "לכבוד  לבוש  יהיה 

והיו מלכים אומניך", ועוד[.

לבנ"י  קוראים  העולם  שאומות  גם,  וכידוע 
 – ביניהם(  מדברים  הם  כאשר  )גם  בלשונם 

"העם הנבחר".

האחרונים8,  בדורות  יותר  עוד  נוסף  ובזה 
)ועוד  הברית  ארצות  במדינת   – ובמיוחד 
מדינות(, אשר היא מדינה של חסד, המתירה 
הנפש  מנוחת  מתוך  עבודתם  לעשות  לבנ"י 
בזה,  להם  מסייעת  ועוד  הגוף,  ומנוחת 

ומסייעת לבנ"י בארץ ישראל וכו'.

בשנים  יותר  עוד  נוסף   – גופא  ובזה 
האחרונות, ובפרט בשנה שעברה )שנת אראנו 
זו )שנת נפלאות בה(  נפלאות( ובתחלת שנה 
– בנוגע להיתר היציאה והסיוע דמדינה ההיא 

5. ישעי' ס, כג.
6. שם מט, כג.

7.  יט, ריש ע"א.
שאומות  נשיאינו  רבותינו  עם  סיפורים  כמה  8. וכידוע 
העולם חלקו להם כבוד )ראה לדוגמא בנוגע לאדמו"ר מהר"ש 

– ספר המאמרים מלוקט ח"ד ע' כו(.

בעליית אחינו בנ"י לארץ ישראל, כנ"ל.

נפלאות הגאולה
)תיכף ומיד רואים בשלימות הנפלאות בגאולה(

ויהי רצון, שיתוסף בזה עוד יותר ועוד יותר 
כל  שיתבטלו  עד  ואור,  והולך  דמוסיף  באופן 
ובהכרת  לבנ"י  החסד  בהשפעת  ההגבלות 
ארץ  על  ובבעלותם  ישראל  של  מעלתם 
ישראל, בהתאם לדברי רש"י בריש פרשתנו: 
"כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, 
לסטים  לישראל  העולם  אומות  יאמרו  שאם 
הם  גוים,  שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם 
אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא 
ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה  בראה 

להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו"

באסיפה  ממש  אלו  בימים  שהכריזו  ]וכפי   
ובמיוחד  ישראל  שארץ  העולם,  אומות  של 
חברון, שייכת לבנ"י, ככתוב בתורה, ובלשונם 
ב"בייבעל", אשר גם הם מחשיבים אותו כספר 

קדוש[.

ותיכף ומיד ממש, בשבת בראשית היה תהא 
שנת נפלאות בה – גילוי נפלאות הקב"ה, עד 
לעיקר הנפלאות – "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות"9, בגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו. 

עתה  לעת  הנמצאים  אלה  גם   – בנ"י  וכל 
בחו"ל ]כולל אבות חסידות חב"ד – אדמו"ר 
וכל  צדק,  והצמח  האמצעי  אדמו"ר  הזקן, 
שבכל  ובנ"י  הצדיקים  וכל  נשיאינו  רבותינו 
לירושלים  הקודש,  לארץ  הולכים  הדורות[, 
המקדש  לבית  הקודש,  להר  הקודש,  עיר 

השלישי, לקדש הקדשים, ותיכף ומיד ממש.

9.  מיכה ז, טו.

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.
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לע״נ
צאלח ציון הרב מרדכי בן 

ענתי
נתרם ע״י הרב שי מיארה שי׳

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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



גילוי אלקות לאחר הרצוא
)יבאר ענין השוב המגיע לאחר הרצוא – בחינת שמים(

ואחר כך הוא בחינת "שוב" )"והחיות רצוא 
ושוב"(, כי מבחינת רצוא הנ"ל בקריאת שמע 
]כשאומר - "ד' אלקינו ד' אחד . . ואהבת את 
ד' אלקיך"[ נעשה בחינת שוב אחר כך בתפלת 
שמונה עשרה, להיות בחינת גילוי אלקות בכל 
אחד ואחד מלמעלה למטה, ונמשך זה הגילוי 
ברוך  באמרו  ברכות  בח"י  ממש  שוב  בבחינת 

אתה ד'.

גילוי  נמשך  ואחר התפילה בלימוד התורה   
זה בתורה, כמו שכתוב "ותורה אור", ואחר כך 
יותר.  זה  שוב  בחינת  נמשך  המצות  במעשה 

כרחך  "בעל  רז"ל  אמרו  המצות  קיום  ועל 
והתשוקה  האהבה  שאחר  פירוש   חי",  אתה 
במסירות נפש בבחינת רצוא - נעשה אחר כך 
בחינת שוב להיות בעל כרחו בגוף, כדי להיות 
במעשה  למטה  מלמעלה  האלקי  אור  גילוי 

המצות. 

דרך  על  שמים,  נקרא  השוב  בחינת  והנה 
משל מארץ ושמים הגשמיים, הרי אנו רואים 
מרחב  לגבי  חרדל  כגרגיר  רק  אינה  שהארץ 
הכדור של השמים המקיפים עליה מכל צדדיה 
הזה  הרצוא  בחינת  ערך  כך  אחת.  בהשואה 
דארץ לגבי בחינת השוב דתורה ומצות שנקרא 
גרגיר  כערך  רק  הוא  יתברך  וחכמתו  רצונו 

חרדל לגבי מרחב הגדול דשמים.

העם הנבחר מכל האומות
נתבאר לעיל שישראל הם ראשית הבריאה ובשבילם נברא העולם אשר לכן כל העניינים 

הקיימים בעולם קיימים גם בעבודתם

לקמן יבאר דענין זה שישראל הם ראשית העולם וכל העולם נברא בשבילם הולך ומתגלה 
בדורנו זה בעולם הזה החומרי, כך שתרחשים להם נפלאות ואומות העולם מכירים במעלתם 

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

'בראשית' – ראשית הבריאה
)ישראל הם ראשית העולם ובהם בחר הקב"ה מכל האומות(

"בראשית  הפסוק  על  רז"ל  מאמר  ידוע  א. 
ברא אלקים", בראשית – ב' ראשית, "בשביל 
התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל 
שנקראו ראשית תבואתו". היינו שהכל – כל 

העולם – נברא "בשביל ישראל".

הגשמי  הזה  בעולם  גם  מתגלה  זה  ענין   
והחומרי בזה שהקב"ה בחר בבני ישראל מכל 
מכל  בחרת  "ובנו   - לעם  לו  להיות  האומות 
העמים1" – הרי מובן שבכל מעמד ומצב, בכל 
ביותר,  חומרי  במצב  אפילו  מקום,  ובכל  זמן 

1.  נוסח התפילה – ברכת "אהבת עולם".

בדרגת  בנ"י  נמצאים   – הגלות  בזמן  אפילו 
 – ואדרבה  הענינים,  מכל  למעלה  "ראשית" 
הנבחר,  העם  בהיותם  הכל,  נברא  בשבילם 
בהם בחר הקב"ה )שבבחירה זו אין שייך שום 

שינוי(.

ולכן מובן, שלא זו בלבד שאין בנ"י נמצאים 
אז תחת השליטה של אומות העולם ח"ו )לא 
הגופים  מצד  גם  אלא  נשמותיהם  מצד  רק 
הם  הגלות(  בזמן  )גם  אדרבה:  אלא  שלהם(, 
כל  נבראו  ובשבילם  הבריאה,  כל  "ראשית" 
]ועד  העולם.  חלקי  ושאר  העולם  אומות 
שגדלות אומות העולם תלויה בבנ"י, כדאיתא2, 

יד,  מכילתא בשלח  ב.  יג,  חגיגה  וראה  א.  צב,  לך  2. תו"ח 
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שישראל  אומה  זמן,  ובכל  דור  ש"בכל 
תחתם בגלות מתנשאת על כל הגוים"[3.

נפלאות – נ' פלאות
)ענין הנ"ל מודגש בכך שנעשים ניסים ופלאות 

לישראל, ובפרט בשנים האחרונות(

יתירה  בהדגשה  נמצא  הנ"ל  ענין  ב. 
 – זו  בשנה  בראשית  בשבת  ובגלוי 
אותה  ציינו  ישראל  בני  אשר  ה'תשנ"ב, 
נפלאות  שנת  תהא  "הי'  תיבות:  בראשי 

בה", ו"נפלאות בכל".

על  מורה  נו"ן פלאות4 –   – "נפלאות" 
שלימות הגילוי של בחינת פלא, שאפילו 
ומופרש  מובדל  הריהו  פלא  אחת  פעם 
מופלא  מלשון  )'פלא'  אחרים  מענינים 
ומופרש(, ועל אחת כמה וכמה נ' פלאות. 

מרמז,  בה"  נפלאות  שנת  תהא  ו"הי' 
ששנה זו תהיה "נפלאות בה" – הנפלאות 
ענין  אלא(  בשנה,  פרט  רק  )לא  יהיו 

השנה, ו"נפלאות בכל", בכל הענינים.

הנפלאות שהתרחשו בשנת 
ה'תשנ"ב

)מפרט הניסים המתרחשים - שבני ישראל יכולים 
להתנהג בחופשיות ואומות העולם מסייעים להם בכך(

הנפלאות  את  בגלוי  ראינו  שכבר  וכפי 
לנפלאות  בהמשך   – זו  שנה  בתחילת 
לזה,  בקשר  במיוחד   – שעברה  בשנה 
שמדינה ההיא )רוסיה( מתירה ומסייעת 
לאלפי אלפי יהודים לעלות לארץ ישראל 
יכולים  שם  אשר  נוספים(,  )ולמקומות 
בחייהם  החפשיות  במלוא  לחיות  הם 
ישראל,  של  מעלתם  גילוי   – הפרטיים 

ה. זוהר ח"ב ז, א.
3.  ואע"פ שישנו הציווי של "דינא דמלכותא דינא", 
ו"לא ימרדו באומות" – הרי הטעם לכך הוא, לא בגלל 
)בזמן  העולם  אומות  מפני  ופחד  מורא  יש  שלבנ"י 
הגלות( ח"ו, אלא משום שהקב"ה קבע וציוה שכן צריך 
זה  שאין  ופשוט  מובן  אך  הגלות;  בזמן  הסדר  להיות 
נוגע כלל וכלל בכך שישראל )גם בזמן הגלות( הם העם 

הנבחר, ה"ראשית" של כל העולם וכל אומות העולם.
4. זוהר ח"א רסא, ב.

משיח קודם לכל
"ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" )בראשית א. 
ב(. נאמר במדרש: "ורוח אלוקים" - זו רוחו של מלך 
המשיח. עוד קודם שנברא העולם, היתה מרחפת רוחו 
איברי  "לא  חז"ל  כפי שאמרו  מלך המשיח. שכן  של 
משיח  של  התגלתו   - משיח"  בשביל  אלא  עלמא 
וביאת הגאולה זוהי מטרת בריאת העולם כולו, ומובן 
לכן מדוע מציאותו קודמת לבריאת העולם. ההוראה 
מכך בעבודת ד' היא שצריכה להיות האמונה והצפיה 
נשימה  בכל  האישיים,  ענינינו  לכל  קודמת  למשיח 

ונשימה צריך היהודי להרגיש אויר של משיח. 

)משיחת ש"פ אחרי תשמ"ו(

חצות האלף השישי
של  יומו  ה(.  א,  )בראשית  בוקר"  ויהי  ערב  "ויהי 
אלף  "כי  בתהילים  כמרומז  שנים,  אלף  הוא  הקב"ה 
אשר  וכמו  יעבור".  כי  אתמול  כיום  בעיניך  שנים 
וביום  הארץ,  ואת  השמים  את  ד'  עשה  ימים  "ששת 
הוא  שנה  אלפים  ששת  במשך  כן  שבת".  השביעי 
העולם הזה, ובאלף השביעי - גאולה. על שנת ה' ת"ק 
הקדוש  החיים'  ה'אור  אמר  העולם,  לבריאת   )5500(
ליל  של  שנים   500 )לאחר  השישי  היום  בוקר  שזהו 
זה  ובזמננו  הגאולה,  הארת  ומתחיל  השישי(  האלף 
אנו לאחר לאחר חצות  האלף השישי שהתחיל בשנת 
ה'תש"נ, ולכן בזמן זה עלינו לראות כבר בהתגלות אור 

הגאולה האמתית והשלימה.

 )משיחת ש"פ צו תש"נ(

אוצר הנשמות
הארץ"  את  ומילאו  ורבו  פרו  אלוקים  להם  "ויאמר 
עד  בא  דוד  בן  "אין  בגמרא  נאמר  כח(  א.  )בראשית 
שיכלו נשמות שבגוף". אוצר הנשמות למעלה נקרא 
צדקנו,  משיח  יבוא  שב'גוף'  נשמות  וכשיכלו  'גוף' 
ביאת  את  ממהרת  נוסף  יהודי  ילד  שלידת  ומכאן 
התרשמו  לא  מצרים  שבגלות  וכשם  צדקנו.  משיח 
היהודים מגזרת "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" 
יוכבד  את  עמרם  נשא  העולם  בבורא  אמונה  ומתוך 
ונולד משה מושיען של ישראל - כמו כן מתוך אמונה 

ללא התחשבות בקשיים נצא גם אנו מהגלות. 

)משיחת כ"ה אייר תשמ"ג(
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