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ענין עם הקשור – כסלו י"ד ביום היא זה הש"ק דיום הקביעות
.1הנישואין

הענין כבר מתחיל חודש) (בכל בחודש י"ד שביום להוסיף, ויש
בחודש ט"ו שביום באשלמותא" סיהרא ע"י2ד"קיימא הלבנה, שלימות ,

הנישואין לענין והשייכות הקשר מודגש ובזה בשלימות. השמש אור קבלת
וסיהרא שמשא יחוד ובדוגמת ע"ד –3.

וההוראה הלימוד על – לראש לכל – להתעכב יש לכך ובהתאם
מתחיל שבו כסלו, י"ד גרמא), שהזמן (ענין היום של מתוכנו האדם בעבודת

באשלמותא". כסלו) (דחודש סיהרא "קיימא כסלו, ט"ו של ענינו כבר
היא זו בשנה כסלו) וט"ו (י"ד אלה דימים שהקביעות – ובהקדמה
שיום היינו, הראשון, ביום חל כסלו וט"ו השבת ביום חל כסלו שי"ד באופן
סיהרא קיימא שבו כסלו, ט"ו ראשון ליום והכנה ערב הוא כסלו י"ד השבת
לחול מכין שבת ואין לשבת מכין שחול הוא הרגיל שהסדר אף 4באשלמותא,

חל כסלו וט"ו שבת בערב חל כסלו שי"ד באופן היא שקביעותה בשנה (כמו
בשבת).

הענין מתחיל (שבו בחודש י"ד דיום השלימות שלאחרי – הענין ונקודת
חל בחודש י"ד כשיום ובפרט באשלמותא"), סיהרא úáùäד"קיימא íåéáלא ,

היא זו ששלימות בידעו, זו, נעלית בשלימות יהודי (ערב)äðëäמסתפק
øúåéלשלימות ãåò úéìòðהענין נשלם שבו בחודש, ט"ו דיום השלימות –

באשלמותא. סיהרא דקיימא
דחודש באשלמותא סיהרא לקיימא ובשייכות בקשר – יותר ובפרטיות

åìñë:
לעיל כנגד5דובר החורף, לחדשי השלישי חודש הוא כסלו שחודש

החודש – הקיץ דחדשי השלישי עםäøåú-ïúîãהחודש במיוחד וקשור ,
שנתגלתה כפי התורה, דפנימיות החלמתןֿתורה כסלו, בחודש החסידות בתורת

(בימי ולפנ"ז לחסידות), השנה (ראש כסלו בי"ט הזקן רבינו של הגאולה מחג
רה.1) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
תשמ"ז2) ויצא ש"פ משיחות קונטרס ראה

.(568 ע' ח"א (התוועדויות 39 הערה
ס"י.3) דלעיל שיחות גם ראה
הי"ט.4) פ"א יו"ט הל' רמב"ם ראה
ס"ט.5) ויצא ש"פ משיחות קונטרס
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והסתלקותו הולדתו ויום כסלו, ביו"ד האמצעי אדמו"ר של הגאולה חג החודש)
נס עם הקשורים חנוכה, בימי כסלו חודש של וחותמו לסיומו ועד כסלו, ט' –

התורה6השמן לפנימיות שרומז ,7.
מיום והולך דמוסיף ובאופן כסלו, חודש בימי העבודה נעשית זה ובענין
כל הכוללים השבוע ימי (כל רצופים ימים ז' שעברו לאחרי ובפרט ליום,
כסלו, בי"ד שקביעותה כסלו דחודש השני' בשבת כבר ונמצאים הזמן), המשך
תורת והפצת בלימוד עוז וביתר שאת ביתר להוסיף – (כנ"ל) כסלו ט"ו ערב
החסידות ותורת הנגלית תורה ה' "תורת דתורה, נגלה עם ביחד החסידות,

שלימות.8תמימה" אחר ובשלימות עילוי, אחר בעילוי ,
:äçéùä íåéñ

טובות לפעולות בקשר המשמח משקה שהכינו אלה עתה יעלו – כרגיל
יעשו. וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו לעיל, האמורים הענינים בכל

בפועל ויביאו יותר עוד ויזרזו ימהרו אלה שפעולות העיקר והוא ויה"ר
ממש. ומיד ותיכף צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את

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
ניעט "ניעט לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אח"כ המקדש". בית שיבנה

אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר ואח"כ ניקאווא".
�

ובפרש"י.6) ב כא, שבת
ואילך.7) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב ראה

בקשר8) נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כהוראת
סה"מ (ראה תמימים תומכי לישיבת ובשייכות

רכה). ע' בהוספות תרנ"ט




