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חסידות בדרושי מהמבואר מלאכים1ולהעיר יעקב "וישלח בפירוש
. נתברר כבר שעשו חשב ש"יעקב אחיו", עשו אל יעקבלפניו שלח לכך .

. .מלאכים ונשלם נגמר שכבר להודיעו ותשובת. בשלימות", התיקון מלאכת .
. שמחמתך היות ש"עם היתה גו'") עשו אל אחיך אל ("באנו נמצאהמלאכים .
. עשו מצד היא שהמניעה לעשות מה אבל התיקון, של השלימות (ש)לאבך .

הגלות. משך זמן כל ועבודתינו מעשינו ע"י נעשה זה ובירור כו'", עדיין נתברר
:ïéãä úøåùî íéðôìã úåìéâøä éáâì íâ äøåúä ãåîéìá äôñåä ,à"éñá

יותר: ובפרטיות
חז"ל כדרשת בתורה, שנתפרשה הדין משורת דלפנים הנהגה על2ישנה

חלק3הפסוק נעשה זה שענין – הדין" משורת "לפנים והטוב", הישר "ועשית
äøåúá4כמו בתורה, חלק שנעשו הדין משורת דלפנים הענינים שאר ועד"ז .
אבותהענינ שבמסכת דחסידותא"5ים "מילי משורת6, לפנים חסידות, (מדת

א' שזהו נפש, לכל השוה בסידור לחלק ועד בתורה, חלק שנעשו הדין),
שזהו"ע להדגיש כדי בהסידור, אבות פרקי הכניס הזקן שרבינו הטעמים

אבות במסכת המשנה ובלשון מישראל, לכאו"א נפש, לכל "אפילו7השוה :
. בתורה ועוסק שיושב שנאמראחד אבוא8. שמי את אזכיר אשר המקום בכל

וברכתיך". אליך
ביחס גם הדין משורת דלפנים באופן ההנהגה להיות צריכה לזה, ונוסף

בתורה. חלק שנעשו הדין משורת דלפנים להענינים
המצטרך כל מישראל לכאו"א שנותן מהקב"ה, נתינתֿכח יש זה ועל
הן ברוחניות, הן בגשמיות הן והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו לו

כו'. המוחין לפנימיות ועד המוחין, שלימות והן המדות שלימות
:äîéîú äøåú Z íéîéîú éëîåú úáéùéá äøåúä ãåîéì ,114 äøòä ,íù

מייסד ע"י ניתן – תמימים" "תומכי – הישיבה של ששמה ולהעיר,
ב"שמחת ממלאäøåúהישיבה יחידו בנו ע"י זה זמן נקבע ומאז ההקפות, בעת "

ובכ"מ.1) וישלח. ר"פ ותו"ח תו"א
עה"פ.2) פרש"י
יח.3) ו, ואתחנן
וש"נ.4) .330 ע' חכ"א לקו"ש ראה

לבנים".úåáàולהעירממארז"ל"מעשה5) סימן
א.6) ל, ב"ק
מ"ו.7) פ"ג
כא.8) כ, יתרו
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תמימים תומכי לישיבת במיוחד השייך לזמן .9מקומו
:"éîìåòä íéçåìùä ñåðéë" ,(118 äøòäå) íù

השלט את תלוי השאירו כבר, הסתיים בפועל שהכינוס שאף ולהעיר,
שהכינוס מודגש שבזה – ברכה עליהם ותבוא העולמי", השלוחים "כינוס
בעולם ופועל שנמשך גם כולל ("עולמי"), לעולם נמשך אלא מסתיים אינו

העלם הסתר10מלשון – מזה ה11(ויתירה המקום שם ד"ויקרא ובאופן הוא),
ליחידו היחיד", "רשות שנעשה עד אלקים", ד"מלאכי בגילוי שחדור מחנים",

עולם .12של
"מהדורא של באופן – טובות בהחלטות יותר עוד יוסיפו ובודאי

דפשיטא, יותר, עוד להוסיף וצריכים יכולים לאח"ז וגם äìáâääùבתרא",

תוסיפו". ש"לא ולא תגרעו", ש"לא רק היא ההחלטות דקבלת
:í"áîøä íåéñã úéîìåòä äâéâçä ,íù

– ומקום מקום בכל הרמב"ם סיומי אודות גם לעורר יש זו ובהזדמנות
(במחזור הרמב"ם סיום עדיין ערכו לא שבהם למקומות בנוגע לראש לכל
עוד להוסיף וצריכים יכולים הרמב"ם סיום ערכו שכבר במקומות וגם זה),

הרמב"ם. ללימוד הקשור בכל יותר
***

.·Èזוכים ידם על אשר, ממונטריאל, אורחים קבוצת הגיעו זו לשבת
חז"ל אמרו עלי' אורחים, הכנסת מצות לקיים כאן הכנסת13הנמצאים "גדולה

שכינה". פני מהקבלת יותר אורחים
וינגנו לחיים, באמירת – בראשם העומדים עם יחד – יכבדום ובודאי

שמח. ניגון – הקהל כל עם יחד –
שבכל בנ"י כל עם כאן, הנמצאים כל כולנו, נפגש ממש שבקרוב ויה"ר
כדי לבתיהם לחזור יצטרכו לא שהאורחים כך, הקדושה, בארצנו כולו, העולם
בנ"י, כל עם יחד הם, יבואו זה הש"ק ביום כי, בניֿביתם, את עמהם להביא

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו שמיא"14"בנערינו ענני "עם להדעה15, (ובפרט
טפחים מעשרה למעלה תחומין איסור לירושלים16שאין הקדושה, לארצנו ,(

ממש. ומיד תיכף המקדש, ולבית הקודש להר הקודש, עיר
***

(9.69 ע' חב"ד המנהגים ספר גם ראה
ובכ"מ.10) ד. לז, שלח לקו"ת
כי,11) מ"העלם", למטה הוא "הסתר" שהרי

הוא הסתר אילו בלבד, הגילוי העדר הוא העלם
סתירה. מלשון גם "הסתר" המנגד, דבר

ובכ"מ.12) ספל"ג. תניא ראה
וש"נ.13) א. קכז, שבת
ט.14) יו"ד, בא
יג.15) ז, דניאל
ואילך.16) סע"א. מג, עירובין ראה
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.‚Èויכריזו המשמח, משקה שהכינו אלה למעלה מלמטה יעלו – כרגיל
כו' פעולותיהם רבים.ע"ד יעשו וכן יראו ומהם ,

את תיכף ותביא ותזרז תמהר בכהנ"ל שההחלטה – העיקר והוא ויה"ר
בכל יותר עוד יתוסף שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה
ורננו "הקיצו הדורות, שבכל בנ"י גם כולל בנ"י, כל ע"י האמורים הענינים

עפר" רבותינו17שוכני עם יחד בראשם, דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח וכ"ק ,
עמהם אהרן ומשה בשלימות, מקומם ממלא שהי' .18נשיאינו

ההוספה ובמיוחד כולל האמורים, הענינים בכל ההוספה ע"י ובפרט
ומזרזים ממהרים שעי"ז ובנפש), (בזמן קביעות של באופן התורה בלימוד
דבית והקביעות והשלימה, האמיתית דהגאולה הקביעות תיכף ומביאים

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, דקוב"ה"19המקדש "בנינא ,20.
(בסיומו החנוכה ימי בוא לפני עד השלישי המקדש בית לחנוכת וזוכים
אצלם יבררו עמהם ואהרן שמשה וכיון זה, הש"ק ביום – כסלו) חודש של

ימים ד' ביקור שטעון התמיד, להקרבת בנוגע זה.21הדין הש"ק ביום ,
שוין ("מ'זאל בפועל למעשה נוגעת תהי' זה בענין שהשקו"ט – והעיקר
השלישי ביהמ"ק ובנין השלימה האמיתית שהגאולה כיון דעם"), בא האלטן

ממש. ומיד תיכף יהיו
ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי
כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ הורה אח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות
הזכיר ואח"כ ניקאווא". ניעט "ניעט לנגן התחיל אח"כ המקדש". בית שיבנה

אחרונה]. ברכה אמירת אודות
�

יט.17) כו, ישעי'
פסחים18) – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה

סע"ב. קיד,
יז.19) טו, בשלח
א.20) רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר
וש"נ.21) א. צה, פסחים




