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שבת  במוצאי  הנשמעת  לדרכו"  הלך  "ויעקב  ההכרזה 
בראשית בבתי הכנסת, מסמלת את הקריאה למעבר מימי 
הבאים  החולין  לימי  זו,  בשבת  המסתיימים  החגים  חודש 

עלינו לטובה.

נראה  רבות  פעמים  נכון, 
ונכון  טוב  יותר  הרבה  כי 
הקדושה  באווירת  להישאר 
חודש  את  האופפת  וההתעלות 
האפרוריים  החולין  ימי  תשרי. 
נראים  הדלת,  על  הנוקשים 
ונוצצים  אטרקטיביים  פחות 
בימי  שזהרה  החגיגיות  לעומת 
יהודי  על  אך  ההתרוממות. 
 - העיקרי  תפקידו  כי  לדעת 
לבנות לקדוש ברוך הוא "דירה 
דווקא  תלויה   - בתחתונים" 
בעבודתו היום-יומית, ה'אפורה' 
אור  את  ימשוך  אליה  אולי, 
הטבעי  מקומה  מתוך  הקדושה 

לרבדים הנמוכים של מקומו ועבודתו בעולם.

מתחילים מבראשית
בפרשת השבוע, מתארת התורה באופן מדויק את בריאתו 
גופו  העולם.  לבריאת  השישי  ביום  הראשון  האדם  של 
נשמת  באפיו  "ויפח  יתברך,  מהבורא  ונשמתו  האדמה  מן 
מוציאה  הניפוח  פעולת  כי  מסביר  הקדוש  הזוהר  חיים". 
כמו  שלא  האדם,  של  תוכו  בתוך  הנמצא  פנימי  אויר 
'חיצוני' ללא  בשימוש רגיל בכלי הנשימה המוציא אוויר 
מאמץ. כאשר התורה משתמשת במילה "ויפח" הכוונה היא 
'מתוכו נפח'. לאור דברים אלו, מגלה אדמו"ר הזקן בספר 
התניא את מעלתה הנפלאה של הנשמה היהודית השוכנת 
היא חלק  בישראל  "ונפש השנית  כאן למטה:  הגוף  בתוך 

אלוקה ממעל ממש".

מאדם  נמשך  זה  שילוב 
הראשון ועובר לכל יהודי 
בו  שוכנת  מחד  ויהודי. 

הנשמה הגבוהה והנישאה שמקור חוצבה ממנו יתברך מעל 
כל העולמות כולם, ומאידך נשמה אצילית זו יכולה לפעול 
פשוטים  צרכים  בעל  גשמי,  גוף  בתוך  דווקא  ולהתקדם 
דווקא  ושינה.  שתיה  כאכילה, 
ביותר  העליון  בין  זה  שילוב 
העולם,  מגבלות  מכל  שלמעלה 
אנושיים,  חיים  מסגרת  בתוך 
יוצר את הדרך הסלולה לעמוד 
הבאת  ביותר:  החשוב  ביעד 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה 
לו  "לעשות  האחר  ובשמה 
בתחתונים",  דירה  יתברך 
נראית  בו  בעולם  כאן  דווקא 
לעובדה  הגשמית  המציאות 
לעשות   - ומוחשית  מוגמרת 
דירה להקב"ה. בית ומשכן, בהם 
יוכל 'להיות' במלוא המובן, כמו 
דירתו של האדם, שבה הוא חש 

בנוח להתבטא בנוחות.

ותשמע  התורה,  ספרי  מחדש  יפתחו  זו  בשבת  כאשר 
קריאת פרשת בראשית המספרת את בריאת העולם, עלינו 
הוראה  היא  אשר  מהתורה,  העולה  המסר  את  לשמוע 
לגאולה  עד  הנמשך  תפקיד  הינו  הבריאה  סיפור  אישית. 
כאשר  אחד,  כל  על  המוטל  תפקיד  והשלימה,  האמיתית 
במקביל ניתנו לנו כל הכוחות הרוחניים לביצוע המשימה.

ועד אחרית
בתחילת  כבר  מוזכרת  העולם,  בריאת  ומטרת  תכלית 
"ורוח  בריאתו.  תחילת  עם  העולם  מצב  בתיאור  התורה, 
אלוקים מרחפת על פני המים" אומר הפסוק השני בתורה, 

וחכמינו מסבירים במדרש: "זו רוחו של מלך המשיח".

כאן  נשמתו  ירידת  תכלית  את  לדעת  ואחד  אחד  כל  על 
ביטוי  לידי  הבאה  העולם  בריאת  מטרת  ואת  לעולם, 
ומביאים את  ובמצוות המזרזים  בהוספה במעשים טובים 
התגלותו המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח, ותיכף 

ומיד ממש.
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מבצע חסר תקדים
לא  מלכות'  ה'דבר  שיחות  ללימוד  במטה 
גדול  מבצע  עם  וממשיכים  לרגע  נחים 
לעידוד לימוד שיחת שבת פרשת בראשית 
תשנ"ב. בין כל המשתתפים במבצע תתקיים 
וספרי  פרסים  עשרות  על  מיוחדת  הגרלה 
ולהירשם בלינק הבא:  קודש. הזרזו ללמוד 

.bit.ly/siyum1

שיר: הרש"י הראשון 
חדש  אקטואלי  סינגל  עם  חורף  פותחים 
בענייני התקופה של הזמר החב"די שמחה 
פרידמן. בשיר שהתפרסם השבוע לראשונה 
נחשפה יצירה מוזיקלית נפלאה על הרש"י 
בארץ  זכותינו  על  המדבר  בתורה  הראשון 
"הרש"י  ביוטיוב:  חפשו  להאזנה  ישראל 

הראשון".

בזכות נשים צדקניות
במרכז ההפצה ממ"ש פותחים את החורף 
בכל הכוח, והפעם עם מוצר מעניין וייחודי 
לרבי  שהוגש  עיצוב  באותו  מרים'  'תוף   -
שליט"א מלך המשיח לפני כשלושים שנה 
ועליו הכרזת הקודש  ע"י הגברת חווה כהן 
'יחי אדוננו'. ניתן להשיג במחיר מיוחד לרגל 

ההשקה בממש: 077-512-3770.

כל יהודי קשור לתורה
ישראל ראשי תיבות "יש שישים ריבוא אותיות 
לתורה". )בתמונה: חתן בר מצווה עולה לתורה(

הדירה שממתינה 
לייעודה האמיתי

על כל אחד ואחד לדעת את תכלית ירידת הנשמה כאן לעולם, ואת מטרת בריאת העולם הבאה לידי ביטוי 
בהוספה במעשים טובים ומצוות המזרזים ומביאים את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש



רעיון שבועי מתורתו של משיח

דבר מלךניצוצות של גאולה    הרב מנחם כהן

   עיבוד ועריכה: שלום דובער ישראלי 

ניסים גלויים  חייגו למוקד הברכות:החזקת ספר החת"ת וקופת צדקה
03-9412-770 

www.igrot.com :או באתר
בפניה לרבי שליט"א מלך המשיח בבקשת 

ברכה, עצה והדרכה באמצעות אגרות הקודש 
הוראת מלך המשיח
יש להשתדל ללמוד כל יום את השיעור היומי בחומש, תהילים, ותניא.שהצילה אלפים: 

בדיקת המזוזות והתפילין
 אם לא נבדקו בי"ב

החודשים האחרונים

הגליון השבועי
של ימות המשיח זמני
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ברא  שאיתם  המאמרות  עשרה  של  הראשון  המאמר 
הקדוש ברוך הוא את העולם הוא "יהי אור".

וצריך להבין: אור כשלעצמו אין בו שום תועלת אלא כל 
המציאות שלו היא עבור ההנאה והשימוש של אחרים, 
ולפי זה לא מובן מדוע ברא הקדוש ברוך הוא את האור 
מיד בתחילה עוד בטרם שנבראו כל הצמחים, האנשים 

ובעלי החיים, הרי לכאורה הוא היה אז חסר תועלת?

לכל  האור  בריאת  את  הקדים  שהקב"ה  נאמר  אם  גם 
יהיה כבר  יבראו הכל  כדי שכאשר הם  שאר הנבראים 
מיד  האור  נברא  מדוע  מובן  לא  עדיין  לפניהם,  מוכן 
ביום הראשון ולא סמוך לבריאה של בעלי החיים )ביום 

הרביעי( או הצמחים )ביום שלישי(?

האור  את  גנז  שהקב"ה  בגמרא  נאמר  נוספת:  שאלה 
עבור  לבוא  לעתיד  אותו  ושמר  העולם  מבריאת 
הצדיקים. וגם כאן לא מובן – באם כל מטרתו של אור 
היא להאיר עבור אחרים למה הקב"ה גנז אותו, הרי זה 

ממש הפוך מהמטרה שלו?

קודם המטרה
והביאור: מנהג העולם הוא שכאשר אדם מחליט לבנות 
מהי המטרה  לעצמו  מברר  מתכונן מראש,  הוא  משהו 
המדויקת שאליה הוא חותר ורק אחרי שברור לו מהי 
מה  את  לבנות  בפועל  מתחיל  הוא  הסופית  המטרה 

שהוא רוצה.

ידי  על  העולם  בבריאת  היה  )כביכול(  לזה  בדומה 
את  הוא  ברוך  הקדוש  קבע  הבריאה  בתחילת  הקב"ה: 
המטרה הסופית של בריאת העולם – להפוך את העולם 
התחתון והגשמי לאור אלוקי ולקדושה ובכך לעשות לו 

יתברך דירה בתחתונים, ולכן רק לאחרי שנברא האור, 
והמטרה כבר הייתה ערוכה ומוכנה, רק אז החל הסדר 

של כל הבריאה – הצומח, החי והמדבר.

ולכן האור נברא מיד ביום הראשון עוד לפני שנבראו 
כל היצורים כי הוא מהווה את המטרה והתכלית, אבל 
מיד בתחילת הבריאה האור נגנז לצדיקים עד לגאולה 

האמיתית והשלימה.

הארה שמסייעת
ולמרות שהאור נגנז, הארה חלקית מן האור כן התגלתה 

בכל שלב בבריאה, כמו שכתוב בסיום כל יום בבריאה 
זו  הארה  אור.  הכוונה  "טוב"   – טוב"  כי  אלוקים  "וירא 
מתגלה בכל פעם ומסייעת לנבראים להתאים את עצמם 

למטרה שלשמה הם נבראו להפוך את העולם לטוב.

והשלימה  האמיתית  בגאולה  האור  את  לגלות  והדרך 
היא על ידי לימוד התורה וקיום המצוות עכשיו כי בתוך 

התורה גנז הקב"ה את האור.

כל אחד מאיר
פשוטה  היא  היהודי  של  בעבודתו  זה  מכל  ההוראה 
הקב"ה  ברא  שלשמה  המטרה  זו  אור"  "יהי  וברורה: 
בתורה  העולם  כל  את  להאיר  עליו  ולכן  היהודי,  את 

ובמצוות ולהפוך אותו לטוב.

וכשם שהקב"ה בבריאת העולם הקדים לכל את קביעת 
והמטרה  האור  הרי  לזה  ובנוסף  והתכלית,  המטרה 
אותם  להתאים  כדי  בבריאה  ופרט  פרט  בכל  נמשכו 
יום  יהודי בכל  גם צריך להיות הסדר של  למטרה, כך 
ניעור משנתו עליו להגדיר לעצמו  ויום: מיד כשיהודי 
היום  שכל  עצמו  אצל  ולקבוע  המדויקת  המטרה  את 
יוביל למטרה –  "יהי אור". ובנוסף לזה עליו להשתדל 
בעסקיו  ופרט  פרט  בכל  ותחדור  תאיר  זו  שמטרה 

ומעשיו במהלך היום.

התורה  באור  העולם  את  להאיר  העבודה  ידי  ועל 
לגילוי האור בשלימות כפי שהוא היה  זוכים  והמצוות 
בעת בריאתו ביום הראשון, בגאולה האמיתית והשלימה 

על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.
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האור השמור מתחילת הבריאה

השולחן ערוך כבר קבע
דידן  בנדון  וכמה  כמה  אחת  ועל 
פיקוח  על  מדובר  כאשר   – ]=בענייננו[ 
נפשות בעקבות החזרת השטחים, כפסק 
סימן  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  הדין 
ש"נכרים  פעמים(,  כמה  )כמדובר  שכט 
שצרו על עיירות ישראל . . אם באו על 
באו  לא  עדיין  ואפילו   .  . נפשות  עסקי 
עליהם  יוצאים  לבוא  ממשמשים  אלא 
 . זיין ומחללים עליהם את השבת  בכלי 
. ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצין 
מחללין  ותבן  קש  עסקי  על  אלא  לבוא 
העיר  ילכדו  שמא  השבת  את  עליהן 
ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם"

)שיחת שבת פרשת בראשית ה'תשנ"ב - מוגה(

ותרא האשה כי טוב העץ למאכל . . ונחמד 
)בראשית ג, ו(  העץ להשכיל 
אין להרחיק להיות לצדיקים לעולם הבא סעודה, כפשט 
תכלית  ואין  והגדות.  במדרשים  לרבותינו  שבאו  הדברים 
בלבד  והמשקה  המאכל  כוונת  סעודה  באותה  הכוונה 
למילוי הכרס ולהנאת הגוף והגרון, שאין זה עניין העולם 
הוכנו  מאוד  הטבע  זכי  המאכלים  שאותם  ואפשר  הבא. 
כעניין  בטבע.  השכל  מרבים  להיות  הבריאה  מתחילת 

שכתוב "ונחמד העץ להשכיל".

  )רבינו בחיי בראשית א, כא(

)בראשית ג, יד( ועפר תאכל כל ימי חייך 
בזמן  ואפילו  לעולם,  ממנו  יסור  לא  הזה  שהעונש  יגיד 
הנחש,  ובין  האישה  שבין  האיבה  תסתלק  אשר  המשיח 

הזה  העונש  פתן",  חור  על  יונק  "ושעשע  שכתוב  כעניין 
ממאכל העפר לא יזוז ממנו לעולם. ועל כן אמר "כל ימי 
חכמינו  שדרשו  כעניין  המשיח,  ימות  על  לרמוז  חייך", 
ז"ל לגבי יציאת מצרים )ברכות סוף פרק א'(: "ימי חייך – 

העולם הזה, כל ימי חייך – להביא לימות המשיח".

  )רבינו בחיי בראשית ג, יד(

)בראשית ג, יט(  כי עפר אתה ואל עפר תשוב 

אף על פי שכתוב שאצל כל יהודי צריך להיות "אל עפר 
 – המתים"  תחיית  לפני  אחת  "שעה  פנים  כל  על  תשוב", 
תשוב"  עפר  "ואל  חובת  ידי  לצאת  אפשר  שעתה  מובן, 
המיתה  עניין  )עפר(,  הביטול  עבודת   – רוחנית  בעבודה 

בעבודה רוחנית.

  )שיחת שבת פרשת בא תשמ"ח(

ההוראה מכל זה בעבודתו 
של היהודי היא פשוטה 

וברורה: "יהי אור" זו המטרה 
שלשמה ברא הקב"ה את 

היהודי, ולכן עליו להאיר את 
כל העולם בתורה ובמצוות 

ניו-יורק באר שבע  תל אביב   חיפה  לפי שעון קיץ    ירושלים 

17:55   17:48   17:35  17:45   17:30   הדלקת נרות 
18:53   18:44   18:42  18:43   18:41   יציאת השבת  

הפטרה: ויאמר לו יהונתן מחר חודש - עד עולם )שמואל-א כ, יח-מב(



נפלאות עכשיו    משיח פרידמןהראש והממשלה

ְוָיֹכף ָּכל ִיְׂשָרֵאל. הוראותיו והדרכותיו של ראש בני ישראל - להנהגת השלטון בארץ

   מענדי ליפש

   כ"ח תשרי - ד' חשווןמורה שיעור בלימוד הרמב"ם היומי

הם מפרים את ההסכם פרק אחד ליוםג' פרקים ליום
יום שישי

שבת קודש
יום ראשון

יום שני 
יום שלישי
יום רביעי

יום חמישי

הל' מאכלות אסורות פרק יד-טז.
פרק יז. הל' שחיטה .. בפרקים אלו פרק א-ב.

פרק ג-ה.

פרק ו-ח.
פרק ט-יא.
פרק יב-יד.

ספר הפלאה .. הל' שבועות. פרק א-ג.

הל' ברכות פרק ט.
פרק י.

פרק יא.
הל' מילה פרק א.

פרק ב.
פרק ג.

סדר תפילות .. אם לא וכו'

ת.ד. 6132 צפת | מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני שלימות הארץ המטה להצלת העם והארץ 

דולר מחושב תמצית מדיניות 
החוץ הישראלית

להלן אחת מני השיחות הרבות שהקדיש הרבי שליט"א מלך המשיח 
שבת  במוצאי  הקדוש,  מחדרו  שנאמרה  שיחה   - הראשון  לרש"י 

בראשית תשל"ח:

"התירוץ שרש"י מביא כלפי הטענה "לסטים אתם שכבשתם ארצות 
כך  משום  היא"  הקב"ה  של  הארץ  ש"כל  שמכיון  גויים",  שבעה 
"ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" - הנה תירוץ זה 
)לאחר שרש"י הכניס זאת בפירושו על התורה( מובן בפשטות, עד 

גם לבן חמש.

ויתר על כן: מאחר שרש"י אומר זאת כמענה לאומות העולם - "שאם 
יאמרו אומות העולם לישראל כו' הם אומרים להם" מובן, שבשעה 
שיאמרו זאת לאומות העולם ]ויאמרו דברים כהווייתם, וכמו שכתוב 
בתורת אמת[, גם הם יכירו באמת שבמענה האמור, עד שהם יסייעו 
שיקויים "לתת להם נחלת גויים", מתוך ידיעה שיש בכך משום עילוי 
וחשיבות גם להם, עד ש"והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מיניקותיך", 
שגם אלה שמנהיגים את אומות העולם )מלכים ושרותיהם( יתחננו 
וישתדלו ויתפארו בכך, שהם יכולים עכ"פ "אומנייך" ו"מניקותייך".

ממה שאנו רואים שעל אף שאמרו לאחדים מאומות העולם המענה 
"לסטים  בטענתם  מתעקשים  הם  רש"י(,  בפירוש  )המובא  האמור 
אתם" הרי זה בא או מכך שלא היו אלה דברים היוצאים מן הלב אצל 
אותו אדם שמסר להם את המענה האמור, או שאפשרי הדבר שעדיין 

)מאיזו סיבה שהיא( זה לא הגיע לידיעת השר של אותה אומה.

הדבר אבל ברור שלאחרי שהמענה האמור בוטא בגלוי )ע"י שנאמר 
גם  בזריזות(  סוף  )וסוף  יגיע  זה  הרי  למטה(,  כאן  האומות  בפני 
גם כשאין  לשריהם שלמעלה, ]שהם קולטים את האמת שבמענה, 
אלה דברים היוצאים מן הלב[, ועל ידי כן זה יומשך בלב המלכים 
והשרים שלמטה, שגם הם יחליטו )ביודעם טעמו של דבר, או בלא 
יודעם(, שכל ארץ ישראל לגבולותי' שייכת לבני ישראל. וכדי לבצע 
המתייחס  בכל  בתוקף  יעמוד  ישראל  שבני  רק  נדרש  בפועל,  זאת 

לשלימות הארץ )יחד עם שלימות התורה ושלימות העם(.

מכיון שאי אפשר לחכות עד שכולם יעמדו בתוקף האמור - ישנו 
הרי פסק הדין שכל העולם כולו נידון על פי רובו, ושכל העולם כולו 

הוא במצב שקול מחצה על מחצה.

)"מצוה  ידי פעולה טובה אחת  הוא, שעל  שלכן פסק הדין הברור 
או במחשבה, הוא מכריע  אחת"( שיהודי מקיים, במעשה, בדיבור 
תשובה  ולהם  לו  וגורם  זכות,  לכף  כולו  העולם  ואת  עצמו  והצלה".  .את 

תנאי ההסכם,  את  בפועל שאינם מכבדים  כבר  הצד שכנגד הראה 
ואילו יהודים מדקדקים על "חוט השערה" בתנאי ההסכם, גם כאשר 
דבר זה מתנקם בבטחונם של 3 מליון יהודים כן ירבו )ע"י החזרת 

הנפט, החזרת שטחים אסטרטגיים(! 
)חג הסוכות תשמ"ב - בלתי מוגה(

בצורה  רואה  הקטן  האדם  בהם  פעמים  יש 
ברורה את השגחתו הגלויה של בורא עולם 
על כל המתרחש איתו. הזדמנויות מיוחדות 
כיצד הקב"ה שולח מראש  ניכר בגלוי  בהם 
עבדיו  ידי  על  ובמיוחד  למכה,  תרופה 
בדורנו  רבות  זאת  שרואים  כפי  הצדיקים. 
בשפע הברכה וההצלחה שיורד לעולם דרך 
מליובאוויטש  שליט"א  הרבי   – הדור  נשיא 

מלך המשיח.

כזה הוא גם הסיפור המפעים הבא, שהחוליה 
האחרונה בו התרחשה ממש בשבוע שעבר:

שבוע.  לפני  חמישי  יום  בצהרי  זה  היה 
בחורים  צמד  מרחום,  ואלעד  חביב  מענדי 
חב"דניקים, יצאו לרחובות העיר בית שמש 
כדי לזכות יהודים בקיום מצוות נטילת לולב 
מלך  שליט"א  הרבי  כהוראת  הסוכות,  בחג 

המשיח ב"מבצע ארבעת המינים".

בעודם מסתובבים הבחין בהם יהודי שעמד 
בואו  חב"דניקים,  "היי,  סוכתו.  פתח  על 
"אני  בהתלהבות,  להם  קרא  הוא  לכאן", 
מוכרח לספר לכם סיפור מדהים". ומיד החל 

לספר את הסיפור הבא:

עובד  שמו,  אלימלך  תומר  הטוב,  חברו 
לפרנסתו כתקליטן אירועים. לתומר יש חבר 
לפני  בפלורידה.  נתי שמתגורר  בשם  ילדות 
כשנה ארגן נתי אירוע גדול בימי חול המועד 
לבוא  ואחיו  תומר  את  הזמין  והוא  סוכות 

לערוך את הפקת המוזיקה באירוע.

יום  לפלורידה.  וטסו  להזמנה  נענו  האחים 
חג  של  רביעי  ביום  ארצה,  שחזרו  לפני 
בקניון  קניות  לערוך  תומר  יצא  הסוכות, 
של  בשטר  למוכר  שילם  הוא  באיזור.  גדול 
מאה דולר וקיבל מספר שטרות בתור עודף. 
אחד השטרות צד את עיניו. היה עליו כיתוב 
חול המועד  רביעי,  "יום  בעברית:  יד  בכתב 

סוכות, תשמ"ט". 

המוזר.  הכיתוב  פשר  את  הבין  לא  תומר 
קרא  בדולר  שהבחין  מחבריו  אחד  אולם 
לברכה  דולר  זה  זכית!  "תומר  בהתפעלות: 
מהרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח!"

תומר היה בהלם. הוא זוכה היום, ביום רביעי 
מהרבי  דולר  לקבל  תש"פ,  הסוכות  חג  של 
שליט"א מלך המשיח שהתקבל בדיוק ביום 
שהרבי  הרגיש  הוא  הסוכות!  חג  של  רביעי 
שליט"א מלך המשיח החליט לשלוח לו היום 

דולר לברכה...

משמר.  מכל  הברכה  דולר  על  שמר  תומר 
המיוחד,  המעשה  על  ששמע  מחבריו  אחד 
 10,000 במקום  לשלם  מוכן  שהוא  לו  אמר 
שקלים חדשים אם יביא לו את הדולר. תומר 

זה  על  לשלם  מוכן  אתה  "אם  מיד:  הגיב 
10,000 ₪ בלי להתווכח, כנראה שזה שווה 

הרבה יותר. לא אמכור לך את הדולר"...

וחזר לשגרת  הימים חלפו, תומר שב ארצה 
תומר  השתתף  שבועות  מספר  לפני  חייו. 
האימון  במהלך  כושר.  בחדר  גופני  באימון 
תשומת  חוסר  של  וברגע  שגה  לידו  מישהו 

לב 'הכניס לו' אגרוף אדיר בבטן...

סובל  כשהוא  הרפואה  לבית  הובהל  תומר 
כי  אבחנו  הרפואה  בבית  עזים.  מכאבים 
הוא סובל מבקע בחלל הבטן. נקבע לו תור 
לניתוח לתאריך של יומיים לפני חג סוכות. 

אך יום לפני הניתוח התקשרו אל תומר מבית 
כי הם מוכרחים לטפל  לו  והודיעו  הרפואה 
במקרה דחוף, הניתוח שלו מוכרח להידחות. 
למתי? והתשובה מעבר לקו הייתה: "לשביעי 
לעשירי". בדיקה מהירה בלוח השנה גילתה 
ש... הניתוח נופל בדיוק ביום רביעי של חול 

המועד סוכות!

את  מהסוכה  היהודי  מסיים  "אתמול", 
בהצלחה  הניתוח  את  תומר  "עבר  סיפורו, 
מיוחדת  שמירה  לו  שיש  מרגיש  הוא  מהרבי שליט"א מלך המשיח!" .רבה! 

תומר אלימלך עם הדולר

•    לזכות התינוקת חיה מושקא בת ר' יונה ויוכבד שיחיו שיפרין ויזכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים    •

תומר הובהל לבית 
הרפואה כשהוא סובל 

מכאבים עזים שם 
אבחנו כי הוא סובל 
מבקע בחלל הבטן. 

נקבע לו תור לניתוח 
ליומיים לפני חג 

סוכות. אך יום לפני 
הניתוח הודיעו לו כי 

הניתוח יידחה

באינספור הזדמנויות ציטט הרבי 
שליט"א מלך המשיח את פירוש 
הרש"י הראשון - בראשית א,א - 

כיסוד ובסיס לעמדת העם היהודי 
וכמענה הפשוט לטענת אומות 

העולם על ארץ ישראל



אור החיים

   מדברי נשיא הדור שליט"א, משיח צדקנועצה והדרכה

   מנחם מענדל אקסלרוד
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ימים אלו הם סיומו של חודש תשרי, החודש המבורך 
בחגים ומועדים. ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושמחת 
החגים  תקופת  מסתיימת  וכעת  ועברו,  חלפו  תורה 
אשר  ה'אפרורי',  חשוון  לחודש  הכניסה  עם  השמחה 

בשונה מחודש תשרי לא התברך בחגים ומועדים.

התורה  את  ישראל  עם  מתחיל  בה  זו,  מיוחדת  בשבת 
אנו  בראשית,  פרשת  וקריאת  הראשון  בחומש  מחדש 
בפירושו  המלווה  בתורה,  הראשון  לפסוק  מתוודעים 

והסברו של גדול מפרשי התורה, הלא הוא רש"י.

השגת מטרה
ואת  את השמים  אלוקים  ברא  "בראשית  זה,  פסוק  על 
הארץ", מסביר רש"י: למעשה, כל התורה כולה ניתנה 
בה.  הכתובות  המצוות  את  יקיימו  ישראל  שבני  כדי 
לפיכך היה מתאים יותר להתחיל את התורה עם מצוות 
'קידוש החודש' שהיא המצווה הראשונה שניתנה לעם 

ישראל. בכך תודגש מטרת התורה מיד בתחילתה.

'מתעלמת' משיקול  כאילו  התורה  כי  רואים  אנו  אולם 
מעשה  בסיפור  להתחיל  בוחרת  זאת  ולמרות  זה, 
בראשית ובריאת העולם. מסתבר שישנה מטרה חשובה 
הפתיחה  באמצעות  דווקא  להשיג  התורה  רוצה  אותה 

בסיפור הבריאה.

ארץ  על  הבעלות  הוכחת  היא  רש"י,  מסביר  זו,  מטרה 
בו  אפשרי  למצב  תשובה  לספק  רוצה  התורה  ישראל. 
גזולה  יטענו אומות העולם כלפי עם ישראל כי הארץ 
עמים  בשטחה  גרו  ארוכות  שנים  במשך  שכן  בידם, 
יאמרו   - הארץ  בכיבוש  שהצלחתם  העובדה  שונים. 
וכל  עליה,  לבעלים  אתכם  הופכת  אינה   - הגויים 

אחיזתכם בארץ היא גזלה.

התשובה הטובה ביותר
את  המספק  "בראשית...",  הפסוק  לתמונה  נכנס  כאן 
התשובה הניצחת לטענה זו: הרי הדבר הראשון שנכתב 
בתורה, הספר שניתן לנו מאת הבורא ובו מאמינים רוב 
אוכלוסיית העולם, היא שהארץ נבראה על ידי הקב"ה. 
השליטה  ובעל  היחיד  הבעלים  הוא  הרי  שכך,  מכיוון 

עליה, והוא המחליט למי זכות הישיבה בה.

אכן היו זמנים שבארץ ישראל גרו עמים שונים, אולם 
יתן  כי  לאבותינו  הקב"ה  של  הבטחתו  מופיעה  בתורה 

ולזרעם את הארץ. במילים אחרות: בעל הקרקע  להם 
ישראל.  לעם   - אותה  לתת  ברצונו  למי  והעיד  קבע 
הסוגיה הזו חשובה כל כך, עד שהיא גוברת על שיקולים 

אחרים, ומכריעה מה יהיה הנושא הראשון בתורה.

חוזר  הארץ,  שלמות  על  המאבק  שנות  עשרות  במשך 
הרבי שליט"א מלך המשיח ומצטט את פירושו הראשון 
הטענה  זוהי  כי  הקביעה  בצירוף  לתורה,  רש"י  של 
הניצחת והתשובה הטובה ביותר אל מול כל הערעורים 

על ישיבתנו בארץ ישראל.

נוכחנו לראות לא מעט  למרבה הצער, במהלך השנים 
נמנעו  ישראל  בארץ  ההחלטות  מקבלי  כי  פעמים 
מלשמוע בקולו של הרבי שליט"א מלך המשיח וליישם 
בעקבות  שבאה  הכואבת  המציאות  בנושא.  דבריו  את 

הטעות הזו גרמה לאסונות גדולים וקורבנות רבים.

ניצחונו של מלך המשיח
אולם יחד עם זאת ניתן למצוא מקרים בהם כן חלחלו 
על  והשפיעו  המשיח  מלך  שליט"א  הרבי  של  דבריו 
ניצחון,  המבטא  דבר  ואחרים,  כאלה  נאום  או  החלטה 
הארץ  שלמות  על  הגדולה  במערכה  חלקי,  אפילו 

וביטחון יושביה.

מן הראוי להזכיר, כי הסיבה לצאתו של הרבי שליט"א 
זה, הם סימני המשיח המופיעים  מלך המשיח למאבק 
אחד  שם,  ההלכה  פסיקת  לפי  ברמב"ם.  מלכים  בספר 
ה',  מלחמות  את  ללחום  הוא  המשיח  של  מתפקידיו 
דבר המתבטא בין השאר בזעקה ובתיקון המצב החמור 
בנושא שלמות ארץ ישראל ומניעת מסירת חלקים ממנה 
לאויב. מובטחים אנו שנזכה לראות את הניצחון המלא 
ממש.  .במלחמה זו, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח מיד 

 לראות את הטוב:
הלימוד מסיפור אדם הראשון 

שהמצב  למרות  יותר  ועוד  ותוכנו,  מכתבה  סגנון  למרות 
נשנה כמעט בכל מכתב ממנה, הרי לא אבדתי חס ושלום 
תקותי, אשר סוף סוף לא רק תראה את הטוב בחיים, כולל 
גם חייה, אלא שראיה זו תבוא בהרגשה בלב. ובפרט על פי 
זה הכל מעורב טוב  סגנון תורת החסידות, אשר בעולמנו 
ורע, ועל האדם לבחור מה להדגיש ובמה להתבונן, ובמה 
להתעניין, כי בחיי כל אחד ואחת שני דרכים ישנם, לראות 

את הטוב הסובב אותו או וכו'. 

ואם בכל אחד ואחת הדברים אמורים על אחת כמה וכמה 
בנצחיות  מוחלטת  אמונה  המאמינים  ישראל,  ובנות  בבני 
נצחון  אומרת  זאת  הרוחניות,  נצחיות  אומרת  זאת  הנפש, 

ועובר  חולף  שדבר  אפשר  אי  שהרי  בהחלט,  נצחון  הטוב 
שלא ינוצח בהחלט על ידי הקיים ונצחי, שהרי אין גם ערך 

ביניהם. 

אדם  אשר  לברכה,  זכרונם  חכמינו  סיפור  מאלפנו  והרי 
על  התאונן  עדן,  בגן  בהיותו  הגירוש  קודם  עוד  הראשון, 
ענייניו, וקראוהו כפוי טובה, ובבני ובנות ישראל, שנמצאו 
במחנות ההסגר של האשכנזים )- הנאצים( ימ"ש ובתקופה 
הודאה  וכו'  ברכת השחר  ברכו  ליצלן,  רחמנא  איומה  הכי 

וברכה לבורא עולם ומנהיגו . . 

מלאים  חיים  אם  האדם,  חיי  וסוג  אופן  אשר   - והנקודה 
חשובה  במידה  תלוי  ההפכי,  בקו  או  ותוכן,  רצון  שביעת 

וגדולה - ברצון האדם.

)אגרות קודש כרך כ עמוד מא(

המסר הטמון בהתחלת התורה

במאבק נגד 'תכנית המאה' הכוללת מסירת שטחים

למרבה הצער, במהלך 
השנים נוכחנו לראות לא 

מעט פעמים כי מקבלי 
ההחלטות בארץ ישראל 

נמנעו מלשמוע בקולו 
של הרבי שליט"א מלך 

המשיח


