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.à"ùðú'ä åìñë 'æ ,àöéå ô"ù úåçéùî .ã"ñá

וחותם‡. השבוע1בסיום 2פרשת

בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב נאמר
ראם כאשר יעקב ויאמר אלקים מלאכי
המקום שם ויקרא זה אלקים מחנה
"ויפגעו רש"י: ומפרש מחנים", ההוא
ארץ של מלאכים – אלקים מלאכי בו
לארץ", ללוותו לקראתו באו ישראל
לארץ חוצה של מחנות, שתי – "מחנים
ישראל ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו

לקראתו". שבאו
לפרש רש"י של הכרחו ובביאור

מקרא של בפשוטו לומר3כהנ"ל יש –
פשטות:ב

הפרשה "והנה4בהתחלת נאמר
השמימה מגיע וראש ארצה מוצב סולם
בו", ויורדים עולים אלקים מלאכי והנה
ואח"כ תחלה "עולים רש"י: ומפרש
אין בארץ שליווהו מלאכים יורדים,
וירדו לרקיע, ועלו לארץ, חוצה יוצאים
ומסתבר ללוותו", לארץ חוצה מלאכי
חוצה (מלאכי אלה שמלאכים בפשטות
משך כל עמו והיו אליו נלוו לארץ)

כו' לשמרו לארץ בחוץ שהי' .5הזמן
בסיום מ"ש מובן אינו ועפ"ז
בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב הפרשה

לדרכו שבלכתו אלקים", åòâôמלאכי

åáמלאכי" הרי – אלקים מלאכי
åîòאלקים" åéä!?לכן מקודם גם

רש"י מלאכי6ומתרץ בו ש"ויפגעו
מלאכים הם היוíéøçàאלקים" (שלא

של "מלאכים – עתה) עד õøàעמו

ìàøùéלדרכו שבלכתו ,"ìàøùé õøàì,
לקראתו õøàì"באו åúååìì"7.

כאשר יעקב "ויאמר בכתוב וממשיך
–äðçîראם יחיד) (לשון זה" אלקים

ישראל ארץ דמלאכי המחנה óñåðùהוא

שבאו לארץ חוצה דמלאכי המחנה על
ההוא המקום שם "ויקרא ולכן עמו,

íéðçî" ע"ש ,"úåðçî éúùחוצה של ,
ארץ ושל כאן, עד עמו שבאו לארץ

לקראתו". שבאו ישראל
הפרשה התחלת בין והשינוי

:8לסיומה
ש"מלאכי נאמר הפרשה בהתחלת
תחלה "עולים ויורדים", עולים אלקים

עלוואח"כ שתחילה היינו, יורדים",
שליווהו ישראל ארץ מלאכי לרקיע

לארץë"çàåבארץ, חוצה מלאכי ירדו
משך הי' שלא – לארץ בחוץ ללוותו
המלאכים. סוגי ב' עמו שהיו זמן
שם "ויקרא נאמר הפרשה ובסיום

" ע"ש מחנים", ההוא éúùהמקום

úåðçî. לארץ חוצה של ארץ, ושל .
שתי היו זה במקום שרק ישראל",

המלאכים של ïîæהמחנות åúåàá.

החיתום"1) אחר הולך "הכל ממארז"ל להעיר
א) יב, (ברכות

בֿג.2) לב,
(וכיו"ב),3) דרשו" "רבותינו מקדים שאינו ועד

(פרש"י המקרא" דברי המיישבת "אגדה שזוהי
ממש. מקרא של פשוטו אלא ועוד), ח. ג, בראשית

יב.4) כח,
"והנה5) טו) (שם, הכתובים בהמשך וכמ"ש

אל והשיבותיך תלך אשר בכל ושמרתיך עמך אנכי
ע"י (בפשטות) היתה זו ששמירה – הזאת" האדמה

אלקים". "מלאכי

השאלה.6) הקדמת ללא – בכ"מ וכדרכו
חוצה7) יוצאים אין ישראל ארץ שמלאכי ואף

רק ה"ז – לארץ) לחוץ לקראתו יצאו (ואיך לארץ
זמן, משך שם להשאר בשביל שהיא ביציאה
אינה שמלכתחילה לארץ" "ללוותו היציאה משא"כ
לקו"ש בארוכה (ראה הארץ מן יציאה של בגדר

ואילך. 150 ע' ).ð"ùåחכ"ה
לדוד8) (משכיל רש"י מפרשי כקושיית

– ועוד). פרשתנו. סוף יעקב נחלת יב. כח, פרשתנו
והוראה ללימוד בנוגע (בעיקר) הוא לקמן והבא

בפנים. כדלקמן האדם, בעבודת
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עניני·. שכל הידוע ובהקדם
שבתורה הסיפורים (גם הם9התורה (

נצחיות ובפרט10הוראות בנ"י, בעבודת
האבות אודות ש"מעשה11הסיפורים ,

סימן ונתינת13ֿלבנים"12אבות הוראה ,
הזמנים בכל לבנ"י יש14כח שעפ"ז –

לדרכו הלך ד"ויעקב שבענין לומר,
שם ויקרא גו' אלקים מלאכי בו ויפגעו
סדר נרמז מחנים" ההוא המקום
כל במשך מישראל דכאו"א העבודה

.15הדורות
הענין: וביאור

כלול מישראל óåâåכאו"א äîùðî–
ממעל אלקה "חלק שהיא נשמה

"מאיגרא16ממש" שירדה רמה17,

עמיקתא" התחתון18לבירא לעוה"ז ,
ונתלבשה ממנו, למטה תחתון שאין
לאחרי גם אשר, וחומרי, גשמי בגוף
ה"ה בגוף הנשמה והתלבשות ירידת
הערך ריחוק בדוגמת זל"ז הערך בריחוק

õøàìשבין õåçì ìàøùé õøà,כי ,
"(נשמה למטה בירידתה גם הנשמה

éá úúðù"היא טהורה ארץ19) כמו ,
וטהורה, קדושה ארץ שהיא ישראל
דחויא" "משכא נקרא הגוף ,20ואילו
טמא) ואוירה (שגושה לארץ חוץ .21כמו

העבודה גם נחלקת לכך ובהתאם
(כלליות) חלוקות לב' מישראל דכאו"א

בעניני ישראל, דארץ העבודה –äùåã÷

דחוץ והעבודה הנשמה), מצד (שעיקרה
בעניני הגוף),ìåçלארץ, מצד (שעיקרה

– בזמן גם ישנם אלה חלוקות ב' אשר,
קדושה בעניני השבת דיום העבודה
ימי דששת והעבודה שמים), (מלאכת
כמ"ש חול, בעניני (שעיקרה) השבוע
כל ועשית תעבוד ימים "ששת

"ששêú"22מלאכ שדך23, תזרע שנים
כרמך" תזמור שנים .24ושש

כאו"א שבעבודת מובן ועפ"ז
ישנו25מישראל לדרכו") הלך ("ויעקב

(להרגצ'ובי)9) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
צט. מכתב
רפי"ז.10) (תניא נצחית היא התורה שהרי

הוראה מלשון שבתורה ההוראות גם כולל ובכ"מ),
נצחיות. הוראות שהם ועוד), ב. נג, זח"ג (ראה

(ב"ר11) שבאבות" "בחור – יעקב ובפרט
(של ש"נשמתו (ס"ז) מאגה"ק ולהעיר – רפע"ו).

. ועדיעקב) מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה .
עולם".
גם12) אלא הדבר, שמברר "סימן" רק לא

ראה – טהרה כבסימני הדבר, ועושה שפועל "סימן"
ס"ה. לקמן

רמב"ן13) ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
וש"נ. .76 ע' חט"ו לקו"ש ו. יב, לך לך

(ולומדים)14) קורין שבו בזמן יתירה ובהדגשה
ס"ט. לקמן ראה – בתורה זה ענין

בשם15) נקרא מהם שכאו"א – יותר ויומתק
"ìàøùé"*של שמו ,á÷òé**"ש מובן שעפ"ז ,á÷òéå

כאו"א על (גם) קאי מחנים" וגו' לדרכו הלך
מישראל.
רפ"ב.16) תניא
ב.17) ה, חגיגה – חז"ל ל' ע"פ

יעקב18) "ויצא פרשתנו: בהתחלת גם כמרומז
הנשמה יציאת על שרומז – חרנה" וילך שבע מבאר
מטה למטה לירד שבע") ("באר ושרשה ממקורה
משיחות (קונטרס בארוכה כמשנת"ל ("חרנה"),

תולדות. ).ð"ùåש"פ
ב).19) ס, (ברכות השחר ברכות נוסח
שער20) ע"ח רע"ב). (נג, תכ"א תקו"ז ראה

רפמ"ז. הזהר). (בשם פל"א תניא פ"ב. אבי"ע קיצור
ואילך. א סח, להצ"צ החקירה ספר וראה

ואילך.21) סע"א ח, גיטין ב. טו, שבת ראה
רפי"א. מת טומאת הל' רמב"ם

ט.22) כ, יתרו
ג.23) כה, בהר
שבת24) הארץ "ושבתה הענין בהתחלת ומ"ש

ה"ז – úéìëúäåלה'" äðååëä,העבודה דכללות
העבודה היאìòåôáאבל שנים" ה"שש במשך

חול. עניני וב"כרמך", ב"שדך"
לפני25) גם ישנו ד"מחנים" שהענין לומר, ויש

. ישראל איש "לכל כי, – העבודה שתיהתחלת יש .

(*àèçù ô"òà"ù ãòåÏ‡¯˘Èïéøãäðñ) "àåä

.(à"òø ,ãî

(**àì ,åðééä ,á÷òéã äìòîä íù Z àôåâ äæáå

úæçåà åãé"ù ãòå) "á÷ò" ïåùìî ,"á÷òé" àø÷ðù éôë

Â˘Ú ·˜Ú·àø÷ðù éôë àìà ,((åë ,äë úåãìåú) "

" Z ãòå) "ùàø" ïåùìî ,"ìàøùé"˘‡¯ ÈÏ,ãé ö"îøã) "

"'åâ íé÷ìà íò úéøù éë" ù"ò ,((øäæä íùá Z á"òñ

.(èë ,áì çìùéå)
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(של מחנות "שתי ד"מחנים", הענין
. לארץ חוצה של ארץמלאכים), ושל .

ישראל":
ועבודה26ידוע מעשה שמכל

נברא מישראל וכיוןêàìîדכאו"א .
סוגי ב' ישנם מישראל כאו"א שאצל
ועבודה לארץ דחוץ עבודה עבודה,
מחנות ב' אצלו יש ישראל, דארץ
לארץ חוץ מלאכי מלאכים, של (סוגים)
ארץ ומלאכי לארץ) דחוץ (מהעבודה

ישראל) דארץ (מהעבודה .27ישראל
(שתי ד"מחנים" שהענין לכך ונוסף
ב(עבודת) הוא מלאכים) של מחנות

ìàøùéî à"åàëגם פועל ה"ה ,íå÷îäá

שם "ויקרא – בעולם) (חלקו בו שנמצא
שנעשההמקום – מחנים" á"äòáההוא

את הקובע הוא שלכן המקום, íùעל

תוכנו על (ומורה ומהוה שמחי' המקום,
המקום הוא28של) שקורא והשם ,

"íéðçîשל המחנות שתי ע"ש ,"

של שענינם מודגש שבזה – המלאכים
ע"י (שנעשו המלאכים של המחנות שתי
וחודר נמשך וחו"ל) א"י בעניני עבודתו
כך כדי עד ("המקום"), העולם בגדרי

íå÷îäשנעשה ìù åîù.
הענין‚. בביאור להוסיף ויש

מחנים" גו' אלקים מלאכי בו ד"ויפגעו
ד"שתי שהעבודה – האדם בעבודת
ארץ ושל לארץ חוצה ("של המחנות"
הנשמה) ועבודת הגוף עבודת ישראל",
העילוי ונרגש שניכר באופן היא

":íé÷ìàד"מלאכי
שאינם שמות מז' א' הוא "אלקים"

וחוזק29נמחקים כח מלשון ופירושו ,30,
הכחות ובעל היכולת בעל "תקיף

ד"מלאכי31כולם" הפירוש מובן ומזה .
íé÷ìàשהעבודה – האדם בעבודת "

מתוך æåçå÷היא çëמתוך עבודה היינו, ,
וחוזק, כח תוספת ע"י גדולה, יגיעה
ביגיעה (שמתבטא וחוזק לכח ועד

האדם מגדרי למעלה .32שהיא)
"עובד בתואר גם מודגש זה וענין

ע"ש – äòéâéäåאלקים" äãåáòäהן ,
והן לארץ) חוץ (מלאכי הגוף בעבודת
ישראל): ארץ (מלאכי הנשמה בעבודת
רבינו שמבאר כפי – הגוף בעבודת

בתו"א הכתוב33הזקן "שש34בפירוש
עבוד לשון הוא ש"יעבוד יעבוד", שנים

מן.35עורות שעלו עבודין עורות .

. הקליפהנשמות מצד אחת נפש נפשות, שתי שהן .
ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ונפש כו'
שמצד הנפש שגם די"ל, ורפ"ב), ספ"א (תניא ממש"

"מלאכי בכלל היא (כמו**אלקים"*הקליפה
של "שרו שהוא בשםåùòשהמלאך נקרא "

ובפרש"י)). יו"ד לג, כטֿלא. לב, (וישלח "אלקים"
מי"א.26) פ"ד אבות המשנה מפרשי ראה
נעלית27) היא ישראל דארץ שהעבודה וכיון

ארץ שמלאכי מובן, לארץ, דחוץ מהעבודה יותר
לארץ. חוץ ממלאכי יותר נעלית בדרגא הם ישראל
"ויאמר הכתוב לשון ואריכות דיוק יומתק ועפ"ז
את שבראותו – זה" אלקים מחנה ראם כאשר יעקב
אלקים") מלאכי בו ("ויפגעו ישראל ארץ מלאכי
עתה, עד עמו שהיו לארץ חוץ מלאכי על שניתוספו

כאשר יעקב "ויאמר אלקיםíàøאזי ",äæמחנה
הוא ישראל ארץ מלאכי של (דוקא) זה שמחנה

אלקים" åúåîéìùáå"מחנה åúúéîàì.
ובכ"מ.28) פ"א. שעהיוה"א ראה

יסוה"ת29) הל' רמב"ם סע"א. לה, שבועות
ה"ב. פ"ו
סוס"ה.30) או"ח טור
שם.31) ודאדה"ז טושו"ע
עוזרו32) הקב"ה ש"אלמלא לכך נוסף כלומר:

"עוזרו" וש"נ), רע"ב. נב, (סוכה לו" יכול אינו
גדרי שע"פ בעבודה וסיוע עזר דייקא, (להאדם)
שלמעלה וחוזק כח מתוך העבודה נעשית – האדם

האדם. מגדרי
א.33) עו, משפטים
ב.34) כא, משפטים
אלה35) דימים הרמב"ם משיעורי להעיר

גם נתבאר שבהם תורה, וספר ומזוזה תפילין בהלכות

(*úåçë íììëáå) íééòáè úåçë íâù øéòäìå

" íùá íéîòôì íéàø÷ð (íãàäÌÈÎ‡ÏÓð"åî äàø) "

.(320 'ò ä"ç ù"å÷ì äàøå .é"ô á"ç

(**éëàìî"ã ïéðòä úåîéìùå ø÷éòù àìà

ÌÈ˜Ï‡÷ìç" àéäù äîùðäì òâåðá àåä "‰˜Ï‡
.(72 äøòä ïî÷ì äàøå) "ùîî ìòîî
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דבירור העבודה על דקאי כו'", הרחצה
úéîäáä ùôðå óåâäחומריותם שמפני ,

והזיכוך הבירור להיות צריך וגסותם
בדוגמת עצומה ויגיעה עבודה ע"י שלהם

úåøåòהעבודה ãåáéòãעבודה שהיא ,
äù÷עבודה שהיא – עיקר וג"ז ועוד ,
'éåæáכהן ולא מלך מעמידין "אין שלכן, ,
. .גדול עורות) (מעבד בורסקי הואיל. .

בהם"äì÷ðואומנתם מזלזלין .36העם
שמבאר כפי – הנשמה ובעבודת

בתניא הזקן מארז"ל37רבינו 38בפירוש

הכתוב בין39על גו' וראיתם "ושבתם
ש"עובד עבדו", לא לאשר אלקים עובד
מאה פרקו ששונה מי היינו, אלקים
ששונה מי היינו עבדו ולא ואחד, פעמים
אע"פ כלומר, לבד", פעמים מאה פרקו

קלה,40ש"לא עבירה שום מימיו עבר
לקיימן, לו שאפשר המצוות כל קיים וגם
פסיק ולא כולם, כנגד תורה ותלמוד

מגירסא" אומנתו"41פומי' ),42("תורתו
פעמים מאה פרקו ש"שונה כיון מ"מ,

ש"היתה כפי (בימיהם)úåìéâøäלבד",
(שעי"ז פעמים" מאה פרק כל לשנות
ואינו בשלימות), הזכרון במוח נחקק
נקרא הרגילות", טבע "לשנות מתייגע

"åãáò àì" התואר כי, ,"ãáåò"אלקים
על רק שייך הוה) äòéâéå(לשון äãåáò

טבע גם (כולל הרגילות טבע לשנות
קשה עבודה שהיא דקדושה), ורגילות

ובדוגמת ע"ד שבעיבודäòéâéäביותר,
.43עורות
יותר:„. ובעומק

("עובד ה"עבודה" ונקודת תוכן
העבודה עניני בכל היא אלקים")
עבודה – הנשמה) ועבודת הגוף (עבודת
מגדרי שלמעלה וחוזק כח מתוך ויגיעה

") íé÷ìàהאדם éëàìî"44ענין אשר, ,(
בעבודת ענינה: לפי עבודה בכל בא זה
וזיכוך בבירור – הבהמית ונפש הגוף
עיבוד של באופן והגסות החומריות
הרבה משתנים העיבוד ש"ע"י עורות,

היא45למעליותא" שהעבודה היינו, ,
הגוף מגדרי ומתעלה שיוצא באופן
הנשמה ובעבודת הבהמית; ונפש
וזיכוך בבירור עבודתו שלימות (לאחרי
בעניני היא עבודתו שאז החומריות,
בשינוי – אומנתו") "תורתו קדושה,
שיוצא היינו, דקדושה, הרגילות טבע
הרגילות דטבע מהציור גם ומתעלה
מציור שלמעלה לדרגא עד דקדושה
שביניהם הערך ריחוק אשר, והגבלה,
צורך יש זה שבשביל כך כדי עד הוא
עורות עיבוד בדוגמת שהיא .46בעבודה

חי' או בהמה עור "לוקחין – העורות עיבוד אופן
אותו מולחין ואח"כ תחלה, ממנו השער ומעבירין
תפילין (הל' וכו'" בקמח אותו מעבדין ואח"כ במלח,

ה"ו). פ"א
מלכים36) הל' רמב"ם סע"א. פב, קידושין

ה"ו. פ"א
שם).37) בתו"א גם (הובא פט"ו
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי
שם.40) בתניא אדה"ז לשון
תורה,41) ביטול עון בו שאין גם כולל

"אין בתחלתו), תניא (ראה הענין חומר שלמרות
פכ"ה). (שם יום" בכל ממנו ניצול אדם

א.42) יא, שבת

בנוגע43) הוא הדמיון äòéâéìכלומר,

וזיכוך להבירור בנוגע ולא בלבד, עורות שבעיבוד
ורגילות בטבע כאן שמדובר כיון עורות, דעיבוד

.(46 הערה לקמן (וראה דקדושה
"עובד44) הכתוב לשון יומתק "íé÷ìàועפ"ז

"עובד הכח*"éåä'(ולא ענין מודגש שבזה – (
והיגיעה. העבודה שלצורך והחוזק

שם.45) תו"א
בנוגע46) רק לא הוא שהדמיון י"ל ועפ"ז
äòéâéìבנוגע גם אלא עורות, øåøéáäìשבעיבוד

êåëéæåשלמעלה הדרגא לגבי כי, עורות, שבעיבוד
הרגילות טבע שע"פ העבודה נחשבת והגבלה מציור

עיבוד. שצריכים עורות בדוגמת כמו דקדושה
(*íé÷ìà ãáåò ïéá ùøôää" :íù àéðú äàøå

òöîàá àåäù äåä ïåùì àåä ãáåòù ,àåä ,÷éãöì

øàåúä íùá 'ä ãáò àø÷ð ÷éãöä ìáà .. äãåáòä

,"ãáò"ì ,äåä ïåùì ,"ãáåò"î ÷ø àì) äðùîù Z "'åë

(ãáò)"ì "íé÷ìà (ãáåò)"î íâ (àìà ,øàåúä íùá

.(íù àéðúì ö"éåì éèå÷ì íâ äàøå) "'ä
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קצת: אחר בסגנון
עיקר ונפשהבהמית הגוף בעבודת גם
וזיכוך בבירור כ"כ (לא היא ההדגשה

בהיציאה אלא) והגסות, éøãâîהחומריות

åúåàéöîהגוף מציאות שגדר כיון אלא, ,
החומריות, הו"ע הבהמית ונפש
מציאותו מגדרי היציאה מתבטאת

החומריות. וזיכוך בבירוך
העבודה שהשלים לאחרי גם ולכן,
ונפש הגוף חומריות וזיכוך דבירור
היא התעסקותו ועיקר הבהמית,
(עבודת קדושה בעניני בעבודה
בענין להמשיך צריך הנשמה),

לצאתäãåáòה" – "åúåàéöî éøãâî

הרגילות טבע שינוי ע"י בהוה,
מגדרי בהיציאה והולך ומוסיף דקדושה,
אחר בעילוי גופא) (בקדושה מציאותו

איןֿסוף. עד עילוי,
עבודתו המשך עיקר: וג"ז ועוד
מהוה דקדושה הרגילות טבע בשינוי

על גם åúãåáòהוכחה úåîéìùבבירור
שעבודתו – הבהמית ונפש הגוף וזיכוך
אינה הבהמית ונפש הגוף וזיכוך בבירור

טבעòáèäמפני (היפך האלקית דנפש
וראי' הבהמית), ונפש דהגוף החומריות
העבודה שלימות לאחרי שגם לדבר,
עובד הבהמית, ונפש הגוף בבירור

באופן קדושה בעניני äðùîùעבודתו

äùåã÷ã úåìéâøä òáè,מוכח שמזה ,
מפני (לא היתה לפנ"ז עבודתו שגם
היותו מפני אלא) האלקית, דנפש הטבע

"íé÷ìà ãáåò"47שלמעלה באופן ,
מצד מציאותו, דגדרי מההגבלה

שלו.íé÷ìàה"מלאכי "

שלמעלה‰. שהתנועה להוסיף, ויש
גם היא העבודה) ותוכן (נקודת מהגבלה

הבהמית ונפש הגוף דבירור –48בעבודה
בנוגע ההגבלה העדר (א) ובשתים:
פעולה שבכל ועד העבודה, עניני לריבוי
לפעולה הכנה גם שהיא ונרגש ניכר

בנוגע49נוספת ההגבלה העדר (ב) ,
שמוסיף והזיכוך, הבירור ואיכות למעלת
לזכך לברר בירור, לאחרי בבירור והולך

שבדקות. ומציאות ישות גם
מרומזים אלה ענינים שב' לומר, ויש
הרמז גם (כולל דבהמות טהרה בסימני
הבהמית) נפש שבאדם, ל"בהמה" בנוגע

. פרסה "מפרסת גרה"– מעלת .50.
במק"א המבואר 51ובהקדם

רק לא הם אלה øåøéáש"סימנים"

גם אלא הטהרה, íéîøåâשישנה

לה ,52הטהרהúåäîîיותםהטהרה
ראויים שלכן טהרה, של תכונות היינו,
כבשרו ובשר דם שיהי' למאכל הם
לסימני בנוגע גם י"ל ועפ"ז דבנ"י,

הבהמית: דנפש טהרה
ומעלת פרסה דמפרסת השוה הצד

הו"ע "סדוקהìôëäגרה פרסה, מפרסת :
בשתי ומלמטה מלמעלה ומובדלת

ומעלת53צפרנין" לשתים. שמחולק –
ממעי' האוכל ומקיאה "מעלה גרה,
ולטחנו לכתשו פי' לתוך אותו ומחזרת

המאכל53הדק" לעיסת שלאחרי –

ואילךæ"ãòראה47) סע"ב יט, תולדות תו"א
חנינא רבי עם קיסמא בן יוסי דר' מעשה בביאור –
לחיי אני "מה שאל שר"ח א), יח, (ע"ז תרדיון בן
לש"ש היא עבודתו אם מסופק שהי' כיון העוה"ב",
ור"י ותכונותיו, טבעו גם בזה שמעורב או בלבד
מוכח שמזה כו'", לידך בא מעשה "כלום השיב
ללא אחד, אלא בלבו שאין לפי רק היא שעבודתו

.(306ֿ7 ע' ח"כ לקו"ש (וראה טבעו תערובת

לכך48) טבעêùîäùנוסף בשינוי עבודתו
עבודתו שגם מוכיחה דקדושה æ"ðôìהרגילות

אלא הטבע, מצד היתה לא ונה"ב) הגוף (בבירור
אלקים", "עובד היותו ס"ד.מפני כנ"ל

(בוא"ו),49) "ויתן" בפירוש משנת"ל וע"ד
כח), כז, תולדות (פרש"י ויתן" ויחזור "יתן
ויתן", ויחזור ד"יתן באופן היא הנתינה שהתחלת
סי"ב). תולדות ש"פ משיחות (קונטרס כפולה נתינה

ו.50) יד, ראה ג. יא, שמיני
מאכלות51) הל' ריש לרמב"ם צפע"נ ראה
אסורות.
ע'52) ח"ב ואילך. 222 ע' ח"א לקו"ש ראה

ועוד. ואילך 375
שם.53) שמיני פרש"י
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וענין שני'. פעם המאכל ולועסת חוזרת
שלמעלה תנועה על מורה ה"כפל"
רק לא הוא ד"כפל" הפירוש כי, מהגבלה,
עניני כל גם כולל אלא אחת, פעם עוד

עילוי. אחר בעילוי הוספה
היא ההגבלה דהעדר זו ותנועה

פרסה" "מפרסת (א) –54בשתים:
לעבודתו לצאת פסיעה פוסע שכאשר
פסיעה שזוהי ניכר בעולם, בחלקו
שחושב היינו, פסיעות, שתי שכוללת
יותר, ונעלית נוספת פעולה אודות כבר
לריבוי בנוגע ההגבלה העדר שזהו"ע
– גרה" "מעלת (ב) העבודה, עניני
(נפש ה"בהמה" והעלאת וזיכוך שבירור
כבשרו ובשר דם להיות הבהמית)

האכילה (שזהו"ע באופן55דהאדם הוא (
אלא ראשון בבירור מסתפק שאינו
העדר שזהו"ע שני, בירור מוסיף
גם הבירור ואיכות במעלת ההגבלה

בדקות.
.Âד"ויקרא הענין לבאר יש עפ"ז

שבמקום – מחנים" ההוא המקום שם
המלאכים, של המחנות שתי היו זה
ישראל, ארץ ומלאכי לארץ חוץ מלאכי

יחד: גם
ע"ש "מחנים" המקום שם קריאת

éúùבאותו זה במקום שנמצאים מחנות
היא זה במקום שהעבודה מדגישה, זמן,

שמורהìåôëבאופן תנועה, על
כנ"ל. מהגבלה, שלמעלה

בחוץ בהיותו שגם – ובפשטות
הגוף דבירור בעבודה שעוסק לארץ,
הכח רק (לא אצלו נרגש הבהמית, ונפש

הדרוש לארץ חוץ דמלאכי והחוזק
גם) אלא עתה, בה שעוסק זו לעבודה
בנוגע ישראל ארץ דמלאכי והחוזק הכח
שעבודתו היינו, הנשמה, לעבודת
באופן היא הבהמית ונפש הגוף בבירור
בירור כ"כ (לא בה ונרגשת שניכרת
תנועה בעיקר) אלא החומריות, וזיכוך

åúåàéöîשל éøãâã äìáâääî äàéöé,
הגוף בירור שיושלם לאחרי גם שלכן,
לארץ דחוץ (העבודה הבהמית ונפש
לא בודאי לארץ), חוץ מלאכי בכח
הרגילות טבע שמצד בעבודה יסתפק
באופן בעבודתו יוסיף אלא דקדושה,
בכח דקדושה, הרגילות טבע שינוי של

ישראל. דארץ אלקים" "מלאכי
(שתיùåãéçäùוכיון שב"מחנים"

ד) ב(עבודה שגם הוא õøàìמחנות) õåç

אלא לארץ, חוץ מלאכי רק (לא ישנם
ישראל ארץ מלאכי לכן:56גם) ,

הלך כשיעקב הפרשה, בסיום
שנכנס (לפני בדרך עדיין בהיותו לדרכו,
– לארץ בחוץ ,(– ישראל לארץ ממש
מלאכי בו ד"ויפגעו החידוש מדגישים
לארץ בחוץ בהיותו שעוד אלקים",
ארץ של המלאכים כבר בו פגעו
ההוא המקום שם ש"ויקרא ועד ישראל,
(חוץ ההוא במקום שנרגש מחנים",
מלאכי מחנות", ד"שתי הפעולה לארץ)

ישראל; ארץ מלאכי וגם לארץ חוץ
בהיותו הפרשה, בהתחלת משא"כ
עצמה ישראל (ובארץ ישראל בארץ
. אלקים "בית ביותר, המקודש .במקום
(וחידוש) צורך אין – השמים") שער
גם יהיו ישראל ארץ מלאכי על שנוסף
חוץ דמלאכי "כיון לארץ, חוץ מלאכי
ישראל" ארץ ממלאכי גריעי ,57לארץ

ארץ מלאכי מכבוד זה "אין ואדרבה, מה):54) (ס"ע שמיני מאוה"ת גם ולהעיר
נה"ב, לתאוות בלבד לגשמיות שמכוין הוא "הקלוט
מעשה בבחי' שאפילו זהו הפרסה התחלקות אבל

לה'". כוונה עוד רצוף בהמה
דוקא55) בבית הוא האכילה שמקום ולהעיר

דומה בשוק "האוכל שהרי – בחוץ) ולא (בפנים
סע"ב). מ, (קידושין כו'"

שאין56) – ישראל ד)ארץ ב(עבודה משא"כ
בפנים. כדלקמן לארץ, חוץ במלאכי (וחידוש) צורך

(57.8 שבהערה לדוד משכיל
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חוץ מלאכי אליהם שיתחברו ישראל
ביחד,58לארץ" מחנות שתי היו לא ולכן ,

ויורדים", ואח"כ) (תחלה "עולים אלא
. בארץ שליווהו לרקיע"מלאכים עלו .

ללוותו". לארץ חוצה מלאכי וירדו
.Êמלאכי בו ש"ויפגעו ולאחרי
ההואאלקים המקום שם ויקרא גו'

בפרשה הכתוב ממשיך – מחנים"
במנחה) לקרוא (שמתחילין שלאח"ז

עשוíéëàìîיעקב59"וישלח אל לפניו
אדום": שדה שעיר ארצה אחיו

(וכאו"א יעקב פעולת על נוסף
חדורå÷ìçáמישראל) שנעשה בעולם

אשר ששמו ועד המלאכים, של בענינם
"מחנים", הוא הקודש בלשון לו יקראו
המלאכים של המחנות שתי ע"ש
מוסיף – א"י) ומלאכי חו"ל (מלאכי
("מלאכים ה"מלאכים" ושולח בעבודתו

לפני60ממש" הכתובים "מאותן ,
כו'" מלאכי61השליחות בו "ויפגעו ,

מחנים" גו' אחיו62אלקים עשו "אל גם (
שדה שעיר ל)ארצה מזה (ויתירה
בדרגא גם הבירור לפעול כדי אדום",
"ארצה ממנה, למטה שאין תחתונה הכי

אדום". שדה שעיר
"מלאכים רש"י –ùîî"63ומדייק

הקצוות לב' לרמז שכוונתו די"ל,
ממש "ממש": íéëàìîשבתיבת

מלשוןíé÷ìà(מלאכי וממש ,(úåùîî

דהמלאכים שיעקב64(הממשות היינו, ,(
הן ממש", "מלאכים לעשו שלח

úåùîîäהתחתונה (הדרגא דהמלאכים
ה" והן (הדרגאíéëàìîשבהם), ממש"
שבהם) דעשו65העליונה הבירור כי, ,

דהמלאכים שבממשות עי"ז נעשה
למטה לירד ששייכת התחתונה (דרגא
גם ומתגלה נמשך המישוש) לחוש עד

ד"מלאכי "מלאכיםíé÷ìàהעילוי ,"
ממש".
.Áמלאכים יעקב ("וישלח זה וענין

הוא גו'") שעיר ארצה øîâåגו' íåéñ

משך66"מעשינו זמן כל ועבודתינו
הגלות":

העבודה על שנוסף – ובהקדמה
הבהמה הבהמית, ונפש הגוף דבירור

íãàáù"אדם קרויין ),67("אתם
גרה מעלת הטהרה, שפועלים בהסימנים
מודגשת ס"ה), (כנ"ל פרסה ומפרסת

דבירור העבודה הגלות ,ò"äåàבזמן
גלו שאליהם המלכיות בד' שנכללים

הגלויות בד' במדרשי68בנ"י כדאיתא ,
מדי69חז"ל יון (בבל המלכיות שד'

שנתפרש הבע"ח לד' נמשלו ואדום)
שאין70בכתוב מפני אכילתם איסור

בלבד. אחד טהרה סימן אלא להם

(58.8 שבהערה יעקב נחלת
וישלח.59) ר"פ
עה"פ.60) פרש"י
הרא"ם.61) פי'
ר"ת62) ש"מחנים" פרשתנו סוף בעה"ט ראה

מלאכים". יעקב נטל חיילים "מאותם
לכך63) (נוסף בכגוןֿדא רגיל שאינו לשון

שלוחים הוא בכ"מ (סתם) ד"מלאכים" שהפירוש
ואילך)). 389 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה (ראה

שה"ממש"64) המגיד מפירוש להעיר
שלהם הרוחניות אבל לעשו, יעקב שלח דהמלאכים
וראה .155 ע' תש"ג (סה"ש יעקב אצל נשארה

ואילך). 100 ע' ח"י לקו"ש

(65– דהמלאכים המחנות שתי ובדוגמת ע"ד
ומלאכי דהמלאכים) הממשות (ע"ד חו"ל מלאכי

ממש). מלאכים (ע"ד א"י
רפל"ז.66) תניא
רע"א.67) סא, יבמות
יגֿיד)68) (פס"ח, פרשתנו מב"ר גם להעיר

יעקב לחלום קריי'*בנוגע "פתר וגו'": סולם "והנה
. גומרתבגלות ששלטנותן מלכיות ארבע אלו .

ריש ברמב"ן הובא – (פל"ה ובפרדר"א בהן".
מושלן מלכיות ארבע הקב"ה לו "הראה פרשתנו):

כו'". ואובדן
ספי"ג.69) ויק"ר
זֿח.70) יד, ראה דֿז. יא, שמיני

(*í"áîøä åàéáäå„"È‰ ¯ÙÒ·ú"äåñé 'ìä)

íéëàìîå åðéáà á÷òé äàøù íìåñä" :(â"ä æ"ô

."ïãåáòùå úåéëìîì ìùî 'éä .. åá íéãøåéå íéìåò
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חלוקות ב' גופא "את71ובזה (א) :
מעלה כי השפן ואת הארנבת ואת הגמל

הפריסו" לא ופרסה המה (ב)72גרה ,
ולא הוא פרסה מפריס כי החזיר "ואת

על72גרה" קאי ושפן ארנבת שגמל –
"אדום", על קאי ו"חזיר" ומדי, יון בבל

מיער חזיר בשעה73"יכרסמנה חזיר מה ,
ראו ואמר טלפיו מוציא רובץ שהוא
כו'" אדום מלכות כך טהור, ,74שאני

"להורות בפ"ע, הזכירו הוא75ולכן כי
ארוך גלות אדום) גלות הרביעי, (גלות

כולם" כנגד ושקול עצמו .76בפני
בגלות ועבודתינו" "מעשינו וע"י
כמארז"ל דאדום, הבירור נעשה 77אדום

ליטהר"ש"עתיד ב'78חזיר לו יהיו (שאז

גרה ומעלה פרסה דמפריס ),79הסימנים
המדרש דברי זו80וכסיום החזיר "את

גוררת שאינה יגר לא גרה והוא אדום,
אחרי' חזיר,81מלכות שמה נקרא ולמה ,

הה"ד לבעלי', עטרה ועלו82שמחזרת

שנחלקו71) – תורה) (משנה ראה בפ' ומודגש
בד' שנזכרו שמיני, בפ' (משא"כ פסוקים לב'

בפ"ע). בפסוק חי' כל פסוקים,
שם.72) ראה
יד.73) פ, תהלים
לד:74) כו, תולדות פרש"י וראה שם. ויק"ר

מיער, חזיר יכרסמנה שנאמר לחזיר, נמשל הי' "עשו
ראו לומר טלפיו פושט שוכב כשהוא הזה החזיר

כו'". אלו כך טהור, שאני
שם.75) שמיני בחיי רבינו
בהחילוק76) גם מרומז זה שענין לומר, ויש

גרה" ולא הוא פרסה "מפריס שחזיר דהסימנים,
לא ופרסה המה גרה ש"מעלה שלפנ"ז הג' (משא"כ
(מוציא הוא פרסה שמפריס ש"זה – הפריסו")

אדרבה טהור) שאני ראו ואמר åìטלפיו òøì"
מח). ע' שמיני (אוה"ת

בחזיר הרגל "פריסת שכח: ע' תקס"ז סה"מ וראה
ראש החזיר וע"כ לחיצונים ומקור פתח ענין

.78 הערה לקמן וראה הקליפות".
(77– ועוד. ו. ח, מאו"א שרה. חיי פ' של"ה

ב. ל, ראה לקו"ת א. כה, וישלח בתו"א ונת' הובא

פפ"ד. תרל"ו רבים מים המשך שם. תקס"ז סה"מ
בלקו"ש שנסמנו בספרים השקו"ט (וראה ובכ"מ

בשוה"ג). 58 הערה 128 ע' חכ"ט
ולכן78) נוגה, קליפת נק' "חזיר שם: במא"א

אוה"ת וראה קדושה". ותהי' לחזור עתידה במיתוקה
וג' ק"נ, י"ל החזיר "בענין רלט: ע' הוספות ויקרא
במא"א וכ"כ ג"ק, הם ושפן) ארנבת (גמל הראשונים
רע הם הנ"ל ג"ק שהרי צ"ע "וא"כ והקשה: כו'",

. יותר הרשיעה היא ואמאי מק"נ, לתרץיותר ויש .
יותר והשנאה הקנאה לכן יותר קרובה שהיא דלפי

כו'".

(76 (שבהערה תקס"ז בסה"מ המבואר וע"פ
הוא שחזיר שאף – שבדבר הסתירה לתווך יש אולי
פרסה מפרסת להיותה מ"מ, מגקה"ט, שלמעלה ק"נ
"ראש ה"ה לחיצונים", ומקור "פתח שהו"ע
(הרשיעה דגקה"ט הראש גם כולל הקליפות",
ק"נ, דכללות הבירור יהי' לבוא ולעתיד יותר),

החיצונים יניקת שרש ויופרד יטהר,*ויובדל אזי
החיות (משא"כ מק"נ להיותו (דוקא), חזיר

.**שמגקה"ט)
בהמשך – האדם בעבודת – אחר ובסגנון
פרסה" ד"מפרסת בהחילוק (ס"ה) לעיל להמבואר
מורה – גרה" ולא פרסה "מפריס גרה": ו"מעלת
אלא ובריבוי, כדבעי הוא (רגל) בפועל שהמעשה
ולכן, גרה"). ("ולא והזיכוך הבירור בענין אצלו שחסר

äúåçôאף åúìòîùמבוררים שהם הגרה ממעלי
בפועל, בהמעשה אצלם שחסר (אף יותר ומזוככים
(שהוא שהמעשה כיון מ"מ, הפריסו"), לא "פרסה

עתיד ולעת"ל כדבעי, הוא (מעלתøäèéìהעיקר)
זה (משא"כ בשלימות יהי' אזי והזיכוך), הבירור
העיקר). שהוא המעשה אצלו חסר אבל יותר שמזוכך

דרושים79) גם וראה שם. שמיני אוה"ח
.77 שבהערה

שבהערה80) דרושים וראה שם. ויק"ר
הקודמת.
שאין81) גאולה היא אדום מגלות הגאולה כי

ועוד). א. טו, בשלח (מכילתא גלות אחרי'
בסופו.82) עובדי'
(*"øéòù"ã ïéðòä ïëåú íâ åäæù ,øîåì ùéå

íéîåöîöä éåáéøìù ïôåàá àì Zàúåéìòîì (úåøòù)

úåøòùã ïôåàá àìà ,íéðåöéçä ú÷éðé äùòð æ"éòù

ìù ïôåàá äùåã÷ä úìòî ìãåâ ãöîù ,äùåã÷ã

éøúåî,úåøòù'éçááäëùîä÷øúåéäìäìåëé ,äìãáä

.(î"ëáå .êìéàå ã ,àì øåîà ú"÷ì äàø) ãáìá ïéçåî

(**àáåä) äîåøú ô"ñ ø"åîùî ò"ö ïééãòå

àìå ùã÷îá àì ïàë áéúë ïéà ìæøá" :(íù ú"äåàá

,÷"îäéá åáéøçäù íåãà åá ìùîðù ,äîì ,ïëùîá

ãéúòì ïåøåã ä"á÷ä ìá÷é úåéëìîä ìëîù êãîìì

ïåøåã àéáäì úù÷áî àéä óà .. íåãàî õåç àåáì

."'åë äð÷ úéç øòâ ä"á÷ä äì øîåàå çéùîä êìîì

àåä øäèéì øéæç ãéúòã ïéðòäù ,ì"é éìåàåÈ¯Á‡Ï
,äð÷ä úøëåéù ,"äð÷ úéç øòâ ä"á÷ä äì øîåà"ù

ä÷éðé úëùîð äðîîù ó"å÷ úåàã éìàîùä ìâø

Z äøåúä úåéúåà ã"áç-íéëøòä øôñ äàø) úåôéì÷ì

.î"ëàå ò"öòå .(ð"ùå .æëù ò"ñ ó"å÷
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עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים
מתקיימת שאז המלוכה", לה' והיתה

הפרשה (בהמשך יעקב "עד83הבטחת (
"אימתי שעירה", אדוני אל אבוא אשר
מושיעים ועלו שנאמר המשיח, בימי ילך

עשו" הר את לשפוט ציון .84בהר
*

.Ëהאמור ולקשר להוסיף ויש
ויצא פרשת קורין שבו החודש עם לעיל

וישלח) חודש85(ופרשת (התחלת) –
כסלו:

לחדשי השלישי חודש כסלו, חודש
השלישי החודש כנגד הוא, החורף,

סיון חודש הקיץ, החודש86דחדשי –
. תליתאי "אוריאן בירחאדמתןֿתורה, .

.87תליתאי"
(חודש כסלו שבחודש מזה, ויתירה
לגבי מעלה יש החורף) בחדשי השלישי
בחדשי השלישי (חודש סיון חודש

יותר מודגשת שבו – äãåáòäהקיץ)

התורה: בלימוד אלקים") ("עובד
הקיץ חדשי שבין מהחילוקים

החורף הקיץ88לחדשי שבחדשי –
בעיקר מודגש בניסן) (שהתחלתם
הצדיקים), (עבודת מלמעלה הגילוי
בתשרי) (שהתחלתם החורף ובחדשי

בעיקר íãàäמודגש úãåáòעבודת)
שלכן תשובה), הםבעלי החורף חדשי

האדםíéîùâäזמן עבודת ע"י שבאים

"לפי89(כמ"ש גו'", המטיר לא "כי
מכיר ואין האדמה את לעבוד אין שאדם
וידע אדם וכשבא גשמים, של בטובתן
עליהם התפלל לעולם צורך שהם

(גם)90וירדו" שישנו טל, משא"כ ,
מיעצר" "לא הקיץ, ).91בחדשי

(שניתנה התורה ללימוד בנוגע וענינו
שהוא כסלו שבחודש – השלישי) בחודש

בחדשי äãåáòäמודגשתóøåçäהשלישי

äòéâéäåמאשר יותר התורה בלימוד
בחדשי השלישי שהוא סיון ,õé÷äבחודש

מתקצרין הימים החורף שבזמן דכיון
בלימוד מוסיפים מאריכין, והלילות

בלילה ליליא92התורה איברא ש"לא ,
לגירסא" –93אלא יותר ובפרטיות ,

. וליסבר""ליגמר בריבוי94. הוספה ,
באיכות והוספה לגירסא, הלימוד כמות

ע"י לעיונא,äòéâéäהלימוד בהלימוד
"חריף ושקו"ט, פלפול של באופן

–95ומקשה" "חורף" בשם גם כמרומז ,
חריפות. מלשון

(חודש סיון שחודש – ועיקר ועוד
(בעיקר) ענינו הקיץ) לחדשי השלישי
כסלו וחודש דתורה, דנגלה מתןֿתורה
ענינו החורף) לחדשי השלישי (חודש
כפי התורה דפנימיות מתןֿתורה
באופן חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה
כסלו בי"ט חוצה" מעינותיך ,96ד"יפוצו

החסידות לתורת השנה –97ראש

יד.83) לג,
עה"פ.84) פרש"י
א)85) רצז, תושב"כ (חלק השל"ה כמ"ש

שייכות יש בכולן כו' השנה כל של "המועדים
הזקן רבינו וכפתגם בהן". שחלות הפרשיות לאותן
עם לחיות ש"צריכים ובכ"מ) חשון. ב' יום" ("היום

הזמן".
וראה86) ריז. רה. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה

תרפ"ט. כסלו י"ט שיחת
א.87) פח, שבת
לז88) ס"ע תרע"ח לח. ע' עזר"ת סה"מ ראה

תש"נ נח ש"פ משיחות קונטרס גם וראה ואילך.
וש"נ. ס"ט.

ה.89) ב, בראשית
עה"פ.90) פרש"י
סע"א.91) ג, תענית
רמ"א92) שם. ובפרש"י ב קכא, ב"ב ראה

ה"ח. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' סכ"ג. סרמ"ו יו"ד
א.93) סה, עירובין
א.94) סג, שבת – חז"ל ל'
בסופה.95) הוריות – חז"ל ל'
שעיקר96) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כדברי

לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין
שלום תורת (סה"ש כסלו בי"ט הזקן רבינו גאולת

ואילך). 112 ס"ע
(97– נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו. יום" ב"היום נעתק
וש"נ. רנט.
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(ביוה"כ) שבו תשרי לחודש בהמשך
שניות לוחות מעלתם98ניתנו שגדלה

כו'), נתקיימו (שלא ראשונות לוחות על
נאמר לך99שעליהם úåîåìòú"ויגד

äîëçזה שגילוי לתושי'", כפלים כי
ע"י נעשה חכמה") äãåáò("תעלומות

äòéâéå(התשובה (ענין .100דוקא
.Èוהשייכות הקשר לבאר יש עפ"ז

כסלו: לחודש וישלח ור"פ ויצא דס"פ
ענינו – שבאבות השלישי יעקב,

äøåúביעקב101(כמ"ש עדות "ויקם
במספר היא שאף בישראל"), שם ותורה
תליתאי לעם תליתאי ("אוריאן שלשה

של. עבודתו וגם תליתאי"). בירחא .
íìåòäיעקב øåøéááע"י ,äøåúä102היא
דתורה103כידוע להשייכות שמהטעמים

ש"התורה לפי הוא, שלש, למספר
לעשות íìåòáניתנה íåìù"104,

הפכים: ב' חיבור ענינו ש"שלום"
פירוד, שנים, – ועולם אחד, – אלקות

ביניהם. שלום נעשה התורה וע"י
בס"פ מרומז זה שענין לומר, ויש
בו ויפגעו גו' לדרכו הלך "ויעקב – ויצא
ההוא המקום שם ויקרא אלקים מלאכי
("יעקב יעקב של שעבודתו – מחנים"
צריכה התורה בלימוד לדרכו") הלך
וחוזק בכח ויגיעה עבודה מתוך להיות
טבע שמשנה האדם, מהגבלת שלמעלה
בו ד"ויפגעו שזהו"ע דקדושה, הרגילות

íé÷ìà éëàìîארץ מלאכי גם ,"

עבודתו105ישראל וע"י בארוכה), (כנ"ל
בירור גם פועל התורה בלימוד ויגיעתו

íå÷îäשם "ויקרא – בעולם) (חלקו
מחנים". ההוא המקום

ה כהמשך – מזה בר"פויתירה כתוב
ארצה גו' מלאכים יעקב "וישלח וישלח,
העבודה שע"י – אדום" שדה שעיר
בלימוד ממש") ("מלאכים והיגיעה
באופן הבירור שלימות נעשה התורה
ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא
"ארצה תחתונה, הכי לדרגא עד למיתקא
חזיר ש"עתיד עד אדום", שדה שעיר
עסק ע"י נעשה זה ש"בירור להטהר",
מלשון תורה שנק' הטעם כי דוקא, התורה
הטהור ובין הטמא בין להבדיל הוראה
גם ומטהר מכשיר שהוא הוראה ויש כו',

. לכאורה וטמא אסור שנראה והיינומה .
לנהורא חשוכא לאהפכא הבירורים ענין

דוקא. בחכמה כי התורה ע"י .
.106אתברירו"
.‡Èהלימוד גם מובן ומזה

– בפועל למעשה בנוגע וההוראה
העיקר" הוא :107"המעשה

השביעי וביום כסלו, בחודש בעמדנו
השבת ביום זו בשנה (שחל ),108שבו

ימים שבעה כבר íéôåöøשישנם

ובפרט השבוע, ימי שבעת כל (הכוללים
מתאימים החודש ימי ששבעת זו בשנה

– השבוע) ימי íìùלשבעת ó÷éä

ב.98) ל, שם ובפרש"י. ב כו, תענית
רפמ"ו.99) שמו"ר ו. יא, איוב
ואילך.100) פו ע' תרס"ו המשך ראה
ה.101) עח, תהלים
(102– הבהמית ונפש הגוף בירור על נוסף

כח שמתשת תושי', נקראת שהתורה כמארז"ל
ב). סז, יתרו תו"א וראה ב. כו, (סנהדרין הנה"ב

ע'103) חכ"א ואילך. 180 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ. .111
בסופן.104) חנוכה הל' רמב"ם
"אין105) ד) פט"ז, (ב"ר ממארז"ל גם להעיר

ישראל". ארץ כתורת תורה

ושם,106) .77 שבהערה תקס"ז וסה"מ לקו"ת
. עשו הוא "רב בניך", שלום "ורב להיותושזהו"ע .

. הריבוי שהוא הפירוד שמבחי'בבחי' שלום, ורב .
היחוד בבחי' ויתייחד יוכלל דעשו ופירוד ריבוי

. .האלקי שלום הנק' והוא ב'. בין התחברות .
. דוקא".הפכים התורה עסק ע"י .
מי"ז.107) פ"א אבות
("ויכולו")108) והשלימות העילוי נעשה שבו

וממנו החודש, ימי כל שכולל כסלו, חודש דראש
ויו"ד ט' על (נוסף שלאחריו השבת יום גם מתברך
ד"קיימא העילוי עם שקשור כסלו, י"ד כסלו),
קונטרס (ראה באשלמותא" כסלו) (דחודש סיהרא
– שם 39 ובהערה ס"ו תשמ"ז ויצא ש"פ משיחות

.(568 ע' ח"א התוועדויות
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מישראל כאו"א צריך – כסלו בחודש
בלימוד עוז וביתר שאת ביתר להוסיף
התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה,
מטבע יותר ויגיעה עבודה של באופן

דקדושה הלימוד109הרגילות שגם (אף
הדין), משורת לפנים הוא בו שנתרגל
חנוכה ימי כהוראת – והולך ומוסיף
ש"מנהג כסלו, חודש של וחותמו בסיומו

קטן ועד (מגדול בנ"י כל אצל )110פשוט"
באופן המהדרין" מן כ"מהדרין לנהוג

והולך" ליום111ד"מוסיף .112מיום
יושביֿאוהל הן יותר: ובפרטיות
שיש בעליֿעסק והן אומנותם, שתורתם
(קביעות לתורה עתים קביעות להם

בנפש קביעות ועיקר ועוד –113בזמן, (
עוז וביתר שאת ביתר להוסיף צריכים
הלימוד, זמן בכמות הן התורה, בלימוד

(ובעיקר) הןוהן הלימוד, באיכות
כפי התורה בפנימיות והן דתורה, בנגלה
של באופן חב"ד בחסידות שנתבארה

והשגה ויגיעה114הבנה עמל ומתוך ,
במיוחד כמודגש הרגילות, מטבע יותר
נסים", "שנת לאחרי שהיא זו, בשנה
שכל נפלאות", אראנו "שנת והיא
של באופן להיות צריכים הענינים

òáèäî"נסים" äìòîìùועד ,

מ"נסים", גם שלמעלה ל"נפלאות"
ידה שעל התורה ללימוד בנוגע ובפרט
עם האדם שכל ומתייחד מתאחד

ב"יחוד הקב"ה של àìôð"115חכמתו

פנימיות בלימוד ובפרט ("נפלאות"),
" שבתורהúåàìôðהתורה, "116.

להשלוחים בנוגע מיוחדת והוראה
מ"כינוס זהֿעתה בבואנו – שיחיו

העולמי" בהתחלת117השלוחים שנמשך
ביום ושלימותו ויצא, דפרשת השבוע
כולה, ויצא פרשת קורין שבו הש"ק,

" (במנחה) לקרוא יעקבçìùéåומתחילין
ההחלטות כל על שנוסף – גו'" מלאכים
שנתקבלו השליחות עניני בכל הטובות

בודאי הכינוס, äðäëåבמשך äðäë åôéñåé

בקבלת עליהם) הטובה ה' (כיד
שלמעלה באופן בפועל וקיומן ההחלטות
(ולאחרי דקדושה הרגילות מטבע
טבע, כמו הרגיל דבר נעשית זו שהוספה

יותר להוסיף מההוספה118צריך החל ,(
והן לעצמם, בנוגע הן התורה, בלימוד
הפצת ע"י הזולת על לפעולה בנוגע
המעיינות הפצת ובמיוחד כולל התורה,
נעשה שעי"ז חוצה, התורה דפנימיות

השלימות. בתכלית העולם בירור
החלטות וקבלת שהדיבור ויה"ר
גמר יותר עוד ויזרזו ימהרו בהנ"ל טובות
מושיעים "ועלו העולם, בירור ושלימות
לה' והיתה עשו הר את לשפוט ציון בהר
בסיום הרמב"ם ובלשון המלוכה",

(לאחרי109) דשמיני המעלה ובדוגמת ע"ד
שו"ת (ראה ההיקף שומר – כסלו) חדש ימי שבעת

ס"ט). ח"א הרשב"א
הקטנים110) הבנים שגם מישראל כמה כמנהג

חנוכה. נר מדליקים ונשים) בנות (משא"כ
ב.111) כא, שבת
(112– ס"ב) סתרע"א (או"ח הרמ"א כפס"ד

ביד יוצאים ישראל נרמזäîøש"בני שבזה ,"
פסקי ע"פ היא בנ"י כל (שו"תà"îøäשהנהגת

לשו"ע חת"ס בהגהות הובא – סק"ג או"ח חת"ס
סתכ"ט). או"ח

וש"נ.113) .351 ע' חי"ז לקו"ש ראה
נ"ע114) (מהורש"ב) אדמו"ר דרישת כהוראת

"להיות – תמימים תומכי לישיבת בשייכות בקשר
תמימה", החסידות ותורת הנגלית תורה ה' תורת
להבינה הטוב "בעיון הוא החסידות שלימוד ובאופן
שבתורה" בגליא הסוגיות כלימוד ולהסבירה

כגֿכה). ע' ח"א ("התמים"

פ"ה.115) תניא
וש"נ.116) ואילך. תנט ס"ע אור יהל ראה
דכאו"א117) השליחות ע"ד ומעורר שמזכיר

של שלוחו הוא מישראל שכאו"א בעולם, מישראל
(ראה ממש דהמשלח כמותו כמותו, (העליון) אדם
משיחות (קונטרס בארוכה כנ"ל ג), א, ויקרא לקו"ת

תולדות). ש"פ
הרגילות118) טבע דשינוי שהעבודה כיון

באופן צ"ל הוה) לשון אלקים", ,éãéîú("עובד
עולם – העולמי" השלוחים ל"כינוס בנוגע ועאכו"כ
השליחות שעבודת נצחיות, תמידיות מלשון גם

לעולם. תמידי, באופן היא הוה) לשון ("עובד"
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חמש [שביום הי"ד ספר עשרוחותם ה
באשלמותא, סיהרא קיימא שבו בכסלו,
דסיום העולמית החגיגה מתקיימת
מחזור והתחלת שביעי במחזור הרמב"ם
והדר, פאר ברוב תהי' שבודאי שמיני,

מלך" הדרת עם שמשיח119ו"ברוב [
את לעבוד כולו העולם את "יתקן צדקנו

שנאמר ביחד, אל120ה' אהפוך אז כי
ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים

אחד" שכם "ובאותו121ולעבדו הזמן122,
ולאמלחמה שםלארעב יהי' ולא.123לא .

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי'
שנאמר כו', דעה124בלבד הארץ מלאה כי

מכסים". לים כמים ה' את

כח.119) יד, משלי
ט.120) ג, צפני'
ספי"א.121)
ספי"ב.122)
(123– האחרונים הגלות ברגעי גם זה ומעין

פרס "מלך כו'", מתגרות "מלכיות כאשר *שגם
. ערבי במלך מתרעשיםמתגרה העולם אומות וכל .

של ומצב במעמד בנ"י נמצאים äçåðîומתבהלים",

íåìùåתתייראו אל "בני להם אומר שהקב"ה כיון ,
. בשבילכם אלא עשיתי לא שעשיתי מה הגיעכל .

ישראל של גואלן – המשיח" ו"מלך גאולתכם", זמן
. המקדש בית גג על "עומד הגיע– ענוים ואומר .

תצט).זמן רמז ישעי' (יל"ש גאולתכם"
ט.124) יא, ישעי'
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