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 ראש חודש כסלו

ְסֵלו מלשון כיסוי  כִּ

וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש  ,איתא במדרש: "משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים

חודש של גאולה . . ראשון הוא לכם לחדשי השנה", והיינו, שבתחילת הבריאה התחיל ענין החדשים מתשרי, 

 ו"כשבחר ביעקב ובניו", שזהו הענין דמתן תורה, אזי נעשה חודש ניסן "ראש חדשים".

אך אין הכוונה שלאחרי שבחר ביעקב ובניו נתבטל ענין התחלת החדשים מתשרי כפי שהוא מצד הבריאה, 

אלא גם עכשיו יש אצל בני ישראל כפי שהם מצד הבריאה, וכפי שהם מצד הענין דמתן תורה; וכפי שהם 

 .הנה חודש תשרי הוא התחלה גם על ענין החדשים -מצד הבריאה 

בחר ביעקב ובניו" הוא ענין שמלמעלה למטה, שהרי ענין הבחירה הוא מלמעלה למטה, " :והחילוק ביניהם

ומזה מובן, שענין התחלת החדשים מניסן )"כשבחר ביעקב ובניו"( הוא בנוגע לענינים שמלמעלה למטה; 

ואילו ענין התחלת החדשים מחודש תשרי )ובמיוחד בראש השנה, שבו ממשיכים ענין הבחירה בגלוי גם 

 שזהו סדר העבודה שמתחיל בחודש אלול(.(למטה( הוא בנוגע לעניני העבודה שמלמטה למעלה 

וזהו שכללות החילוק שבין ניסן לתשרי הוא החילוק שבין עבודת הצדיקים לעבודת בעלי תשובה כידוע 

שעבודת הצדיקים היא מלמעלה למטה, ואילו עבודת בעלי תשובה היא "והרוח תשוב אל האלקים אשר 

 .נתנה", מלמטה למעלה

וענין זה מרומז גם בשמותיהם של החדשים: ניסן הוא "חודש האביב", והרי בתיבת "אביב" האותיות הם 

ולאחרי זה  'ב, שזה מורה על הענין דמלמעלה למטה; ואילו ב"תשרי" האותיות הם שלא כסדרן, ת-כסדרם: א

 ש' כו', שזה מורה על ענין דמלמטה למעלה.

כמו חודש מרחשון, שבו מתחילה  -וענינו של חודש תשרי, מלמטה למעלה, נמשך גם בשאר חדשי החורף 

חשון", "מר" מלשון טפה, טיפות הגשמים והרי ענין הגשמים הוא -עונת הגשמים, ועל שם זה, נקרא "מר



 

 

 .כס" מלשון כיסוי וצריך לפעול ענין הגילוי, שזהו מלמטה למעלה" -מלמטה למעלה; וכן חודש כסלו 

וכיון שחודש כסלו הוא חודש השלישי מתשרי )התחלת העבודה מלמטה למעלה( הרי מובן שיש לו השוואה 

 :חודש השלישי מניסן ,עם חודש סיון

ירחא תליתאי" שבו ניתנה "אוריאן תליתאי לעם " -תורה -חודש סיון, חודש השלישי מניסן, קשור עם מתן

 .תליתאי". ולכן, גם בחודש כסלו, חודש השלישי מתשרי, צריך להיות חידוש מיוחד בנוגע לתורה

הרי בזה גופא ישנו  -פעמי, ולא יהיה עוד הפעם מתן תורה -אף על פי שמתן תורה הוא ענין חד :והענין בזה

הענין ד"ישקני מנשיקות פיהו", שהוא ענין טעמי תורה שיתגלו לעתיד לבוא על ידי משיח, שילמד את כל 

 העם טעמי תורה, ועד שהתורה דעכשיו נקראת "הבל" לגבי תורתו של משיח.

כי, אף על  -וענין זה התחיל בחודש כסלו בכלל, ובי"ט כסלו בפרט, שאז התחיל הגילוי של פנימיות התורה 

פי שגם לפני זה היתה פנימיות התורה, שהרי כשם שישנו תמיד חלק הנגלה, ישנו תמיד גם חלק הפנימיות,  

מכל מקום, לפני זה היתה פנימיות התורה "נסתרה ונעלמה . . כי אם ליחידי סגולה", וגם לא באופן של הבנה 

חודש השלישי( נעשה הגילוי דפנימיות התורה ועד לאופן של הבנה והשגה (והשגה, ואילו בחודש כסלו 

שזהו הענין ד"יפוצו מעינותיך חוצה", שעל ידי זה קא אתי מר דא מלכא משיחא. -בשכל אנושי   

 קטע משיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, רשימת השומעים בלתי מוגה
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