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שלחפרשת וי
�מי יוצא דופ�

על מהל� הלבנה של החודש–החודש העברי מתבסס כשהלבנה מתרחקת� כאשר במחצית הראשונה
� הולכת וגדלה�היא מאירה יותר ויותר ואנו רואי� אותה� במסלולה מ� השמש�בו עד לאמצע החודש
ואנו� הלבנה מתקרבת בהדרגה לשמש�דשבמחצית השניה של החו� לעומת זאת  היא מאירה במלואה

 אורה מתמעט  רואי� ממנה פחות ופחות
ב" רוב� באמצע החודש החגי� בלוח העברי או� כמו פסח וסוכות�#המותשליכאשר הלבנה מאירה

הכמו�#הולכת וגדלה� כאשר הלבנה הולכת ומתמלאת"בתחילתו שבועות שחל בתחילת חודש חג
ח–ג� פורי�  סיוו�  חל באמצע החודש�ג מדרבנ� שהוא

כאשר הלבנה הולכת� בסו% החודש# רובו"חלש� חנוכה� החגי� של חודש כסלו$ ה� חריגי� בכ�
י� ומתמעטת  חל לאחר שהלבנה מתחילה להתמעט ואורה נראה–�חג החגי��ואשה–ט כסלו&וכ�

 פחות ופחות
ה� כדי להבי� מדוע הדבר כ� פנימית בהתמעטות הלבנה במחצית נצטר� להבי� קוד� את המשמעות

של החודש  השניה

 להתבטל ולקבל� להתקרב
� כוכב מאיר�כרגע היא אינה� הלבנה אי� לה אור משלה� למעשה�אלא רק משקפת לנו את אור השמש

ה  המאיר עליה � נות��השמש היא� אז היו השמש–לא כ� היה הדבר בבריאת העול� �מקבל�והלבנה 
# דבר שיחזור בביאת משיח"� נות��שניה� האירו בשווה והיו בדרגת�&ת הגדולי�שני המאורו&והירח

  אורמקבלת יותר ויותרדווקא היא� כאשר הלבנה מתקרבת אל השמש� במחצית השניה של החודש
בקבמיוחדו�על מנת לקבל�אול� אל המשפייכשנמצאי�  שרק באמצעותו� מגיעי� להתבטלות�ערוב

 הלבנה מתמעט והול� ככל שהיא אורשל החודש במחצית השניה�לכ�  פעהנית� לקלוט את ההש
במחצית הראשונה� רק כאשר הלבנה מתרחקת מהשמש  ומקבלת ממנה יותר� מתקרבת אל השמש

ג�  מ� האור שקבלה מהשמשיותר ויותרלנו אירולה� מתחילה ג� להשפיעהיא�של החודש אול�
ל�אז  ולאחר מה� היא מהחמה� לקבל� היא עדיי� זקוקה–יא במילואה ג� כשה �נות�� אי� היא הופכת

ה� יותר� נות��מתחילה להתקד� לקראת היותה   בכ� תהיה רק לעתיד לבואשלימותא�

     גילוי העצ�זה� בעצ�
היא מתקרבת ג� לדרגה� שבהתקרבות הלבנה לשמש במחצית השניה של החודש� האמת היא

ה� שגבוהה מהשמש רק� דבר הגור� שאורה יתמעט  עלה משניה�שלמ� עצ��דרגת כיוו� שהאור הוא
ולכ� ככל שהוא� הוא דבר שאיננו מסוגלי� לקלוט–עצ�  ולא העצ� ממש� לעצמיותהביטוי חיצוני
ה–מתגלה יותר   שאנו מקבלי�# האור"'החיצוניי�� גילויי�� מופחתת כמות

אי�� עצ�האת  לת שלנו לקלוט ולקבל אות�לפי היכו& חוש�&ו& אור&אנו מכני� דברי� בש�� בכלל
שלגבי� ודווקא את ההארה הנובעת מ� העצ�� ולכ� הוא לגבינו העל� וחוש�� מסוגלי� לקלוטאנו 

� חוש��העצ� היא בכלל בדרגת � כי זו הדרגה אותה אנו כ� מסוגלי� לקלוט–& אור&אנו מכני� 
 ולקבל
ש במחצית השניה של החודש� א� כ� דווקא משו� שגילוי העצ� עצמו� אנו רואי�מתמעט האור

היינו יכולי� לחשוב שא�� שכ�� וזו הסיבה שג� מניי� ימות החודש ממשי� אז בעליה� הול� ומתגבר
ל� לסגת�ג� מניי� הימי� צרי� להתחיל� והיא הולכת ופוחתת� אנו מוני� ללבנה ג וכ�&י�ד&י�ולחזור

ט  הלאה ט&אול� למעשה אחרי  כפי המתאי� לגילוי ההול�– הול� ועולה–�ז וכו&י�ז&ו בחודש בא
  הלבנהעצ�וגובר של
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 כסלו מול סיוו�
של משפיע ומקבל וה �מתבטא במיוחד בחודש כסלו� שלה�שלימותכל העניי�

  והוא כנגד חודש סיוו� שהוא השלישי מחדשי הקי)� כסלו הוא החודש השלישי מחודשי החור%
חז– התורה בחודש סיוו� הייתה קבלת  בימות ואילו�ה& בי� ישראל והקב&אירוסי�&ל& המכונה בדברי

את� המשיח ה& תורתו של משיח&כאשר נקבל  שהיא פנימיות התורה(תורת החסידות& נישואי�&יהיו
מ( של משיח מהווה טעימה ו  תורתו בי&של תורת החסידותמת� תורה&ראש השנה לחסידות ט&הוא

 כסלו
כ�א ��ע�� חודש שלישי בו מקבלי� תורה�ה בי� החודשי� מושלמתההקבל וע� ישראל מתאחד

ה ה&הקב האול �נות��ה–ה&והקב� מקבל� כרגע ישראל ה�  בכ� היא כאשר ה� יתאחדושלימות�
�נישואי��ב�לגמרי בביאת משיח�חד&אי� תגלהיו & ישראל וקודשא ברי� הוא כולא

�שמש הוי& זה גילוי�כשיש אור וחו�� שכ� בקי)� וו�סי את זה מבטא חודש כסלו יותר מחודש&–
מהה של ישראל–& עבודת האד�&לזמ�ה זהו� כשקר וחשו��אול� בחור%  אלינו� השפעה  עבודת�

� מקבל�ו� משפיע� שאי� פה מה שאומר� בעול��אלא המקבל נעשה כמו המשפיע ויש את האיחוד
  ביניה�

�אז הנה התשובה המלאה
כ ל� כסלו�הש� #  ההארה"והגילוי# העצ�"סלו כולו מבטא את חיבור ההעל� חודש � מילי�$(מתחלק

�לו�ו� מלשו� כיסוי�כס לו(כס�של� מבטא את הגילוי �אלה�זהה למילה�לו�שכ� הער� המספרי
על משהו�אלה�אנו משתמשי� במילה  שמשמעותה גילוי � כלומר  שרואי� אותוכאשר אנו מדברי�

 אלא שניה� בדרגה אחת� איחוד בו אי� משפיע ומקבל  ג� הוא לגילויחיבור כזה בו ההעל� בא
חל במחצית החודש בה יש חוש� והעל�� ג� בחג החנוכה בא ההעל� לגילוי אז� שכ� הוא אנו ודווקא

&מוסיפי� עוד ועוד באור מ(& מוסי% והול�� נר מתחילי� מנר אחד וכל יו�  וסיפי�
שהיא� מכיוו� שזהו ראש השנה ומת� תורה של תורת החסידות� מודגש הדבר עוד יותרט כסלו&יוב

של משיח& התחלת גילוי ה�&תורתו בו מתאחדי�& נישואי�&הרי היא מתחילה ג� את השלב של
 לדבר אחד�#המקבל והמשפיע"ה&ישראל והקב

י מת&לכ� חל במחצית החודש בה הלבנה על–קרבת אל השמש ואל העצ� שמעל שניה�ט כסלו
ל ה�ו� חנוכהה�� ג� עניינו של חודש כסלו כולו &והיה אור הלבנה כאור החמה&מנת להתאחד ולהגיע

של החודשט כסלו&י מבטאי� בדרגה גבוהה יותר את מה שהמחצית השניה� החלי� במחצית השניה
 � לגלויגילוי העצ� באופ� שהוא עצמו הופ� מבטאתשל החודש

*זה רמוז כבר בפרשה
על ידי יעקב לעשיו זו  פרשתנו פותחת בשליחת המלאכי� החסידות מלמדת אותנו כי לפעולה

של יעקב להביא� הייתה משמעות נוספת המחשבתו בו  גאולהאת � יעקב כבר תיק� את כל התלוי
בו� והוא שולח מלאכי� לעשיו  להתאחד וללכת יחדיועל מנת� מתו� הנחה שג� הוא תיק� את התלוי

 לגאולה
של עשיו גבוה משורשו של יעקב על ידי האיחוד בי� עשיו ליעקב �העל��אול� הוא בגדר� שורשו

אול� בפועל עשיו לא היה  של ימות המשיחשלימותהזוו�מתגלה� העל��ה� מגיע התיקו� של עשיו
זה� אז מוכ�  וגילוי העצמות בכל השמש והלבנהכמו איחוד מדרגת� ורק בביאת משיח יתקיי� איחוד

בי הענייני� & רומזת לאותו עניי�– פרשת וישב–ט כסלו&ג� הפרשה שנקרא הוא עניי�& וישב�
זה� הישיבה בשלווה אליה רצה יעקב להגיע ב&# נפשיבשלו�פדה"&אול� דבר ו רק שלימותיתקיי�

 בימות המשיח
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כל ההכנות והתיקוני� שנד  עבודת כלל ישראל– נגמרה עבודת הבירורי��רשוהיו� כבר סיימנו את
כל עוד משיח צדקנו מתעכב מאיזו סיבה בלתי ידועה– מה שנשאר לעשות להכנת העול� למשיח

  עבודה מיוחדת להביא את התגלותו בפועל בעול�יהוז–ומובנת כלל

 וג� בהפטרה
של דורנו &דור הגאולה(בהפטרה מרומזת המעלה המיוחדת אשיעוהיה בית�  להבה ובית יוס% קב

ירשו את ערי הנגב ועלו מושיעי� בהר     צרפתעד     וגלות    וירשו הנגב את הר עשו    ובית עשו לקש
&ציו� לשפוט את הר עשו

של האדמו� בדורות הקודמי� חב"&יעקבבית&המכונה�ר הזק�&עד דורו ט&שי�ד&הראשו� בשושלת
המסמלת את התחתו�"תה הפצת המעיינות באופ� קבוע בצרפת לא היי�#כסלו הוא חג הגאולה שלו

תומכי& שלח את שלוחיו לייסד ש� ישיבת–# יצחקיוס%רבי"ר הקוד�&אול� האדמו�#ביותר
ל� כמו בליובאוויטש& תמימי� ועלו מושיעי� בהר ציו�&ו�&ירשו את ערי הנגב&ובדורנו כבר הגיע הזמ�

  חתר יעקב אבינו אליהשלימותה–&לשפוט את הר עשו
של הפצת המעיינות� ,++בגימטריה צרפת  חוצה עוד שזהו מספר הבית ממנו יוצאת כל הפעילות הזו

כ�  ועוד באופ� של פריצת כל הגדרי� �כמו �דבר המלמדנו שדווקא �פרצת�לזהה באותיותיה� צרפת
וככפי שמתבטא בתיקו� צרפת� התחתו� ביותרבירורמ �ו שהיא מקור המתירנות�של מגיעי� לגילוי
& עלה הפור) לפניה�&האמור בפרשה ורומז למל� המשיח עליו נאמר& פרצת עלי� פר)&

ש ה בשולח� הערו�& שישראל כבר יושבי� ע� הקב�בפועל ממש היאכעת המציאות צרי� לדעת
�סעודת הנישואי��ל�ניי� וצרי� רק לפקוח את העי– יש כבר את שור הבר ויי� המשומרעל השולח�

*ולראות זאת

י� ר הקוד�& ע� בתו של האדמווהוא יו� נישואישט&ד כסלו תרפ&הרבי רומז מספר פעמי� בשיחה על
�בית יוס%נישואי�" רבי יוס% יצחק(#�דבר המדגיש עוד יותר את השייכות המיוחדת שיש לחודש כסלו

 � הנישואי�ילכל עני

B

 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה(& המעשה הוא העיקר&
שב–� עיר שכונה וכו– מקו�בכלערו� התוועדויותל• של עיקרכל מקו� מהווה מקו�אופ� י

 התוועדות בפני עצמו

 ח&עבודה וגמ� עורר בהתוועדויות אלו על הוספות בתורהל•

ע�וע� בני ביתו� ע� עצמוולהתוועד� התוועדויותשלושב#כל אחד ואחת"שתדל להשתת%הל•
וכ&ביסביבתו  וכסל�ט

)מדברי הרבי בשיחה( כל אחד הוא משפיע
בתלת זמני הוי&� התוועדויותשלוש(ומה טוב" ונכו� שכל אחד ואחת יערו� התוועדות וכדאי

 כדי–ב&ע� חבריו וידידיו וכיו� ע� בני ביתו�#בכל עשר כוחות נפשו"ע� עצמו &# חזקה
על דר� שלימות הלבנה שנשית כמו"להדגיש עוד יותר שכל אחד ואחת הוא ג� משפיע

&ת להגאולהבשייכו"וכמו שכתוב�#החמה &והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על אבות�#


