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שמחת תורה של פנימיות התורה
שי"ט  התוועדות,  באותה  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
זה,  ועפ"י   .  . התורה  פנימיות  של  תורה  שמחת  הוא  כסלו 
שי"ט כסלו הוא שמחת תורה של פנימיות התורה, היות ואז 
ניתנה הרשות מלמעלה להפיץ את פנימיות התורה ורזין דרזין 
דאורייתא, ולהביא אותם עד לחב"ד של נפש האלוקית, ועל 
ידה לשכל אנושי – יש להבין את גודל מעלתו של י"ט כסלו. 
ולכן גם בזמנים בהם היו מתוועדים רק בזמנים מיוחדים, הרי 

שי"ט כסלו היה אחד מאותם זמנים.
)שיחות קודש תשי"ט ע' פט(

במקום התוועדות - אכלו "סופ"...
...ובהתאם לזה היתה ההתוועדות הראשית כאן בליל י"ט 
יארגנו  בודאי  שהחסידים  חזקה  התקוה  היתה  מ"מ,   – כסלו 
התוועדויות )בינם לבין עצמם( גם בליל כ' כסלו ]ליל שבת[, 
 – הסדר  להיות  צריך  הי'  לכך,  ובהתאם  ושנה.  שנה  כבכל 
החסידים  יערכו  שבת",  קבלת  "שטורעמ'דיקע  שלאחרי 
כסלו,  דכ'  להתוועדות  כראוי  התוועדויות",  "שטורעמ'דיקע 

כמידי שנה בשנה, ואדרבה – ביתר שאת כו'.

הדברים  מצב  הי'  לא  ממש  בפועל  הנה  לדאבוננו,  אמנם, 
כן: במקום לערוך "התוועדות חסידים" – הלך כאו"א לביתו, 
כדי לסעוד את סעודת השבת! סעודת השבת – דגים, "סופ", 
בשר שמן, וכל מטעמים, בהקדמת הקידוש על יין ישן – היא 
אמנם ענין נעלה ביותר, מצות עונג שבת, וכן צריכים לנהוג 
בכל השבתות; אבל אעפ"כ, כאשר מדובר אודות יום השבת 
יערכו התוועדות חסידית,  דכ' כסלו – הי' מתאים שחסידים 

ולא ירוצו לבתיהם לסעוד סעודת שבת!...

שצריכים  אלו  )או  הקהל  למנהיגי   – היא  הטענה  ועיקר 
להנהיג את הקהל(, ל"משפיעים" )לא רק מי שבשם משפיע 
יקרא, אלא אפילו מי שבשם משפיע יכונה( ולראשי הישיבה 
וכו' – היתכן שהם לא מצאו לנכון לארגן התוועדות חסידית 

בליל כ' כסלו!

ובוודאי  להתוועד,  בבקשה  אליהם  פנו  שלא  והטענה 
חלונות  את  לנפץ  באו  שלא 
לעוררם  כדי  בתיהם 
או  )כפשוטה,  משנתם 
 – שיתוועדו  ברוחניות( 
שהרי  במקומה,  אינה 
ה"משפיע"  של  תפקידו 
עד  להמתין  לא   – הוא 
בבקשה  אליו  שיבואו 
אדרבה,  אלא  שישפיע, 

ממה  יותר  חז"ל:  ובלשון  מעצמו.  להשפיע  להשתדל  עליו 
שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק! . . יתכן אמנם שהיתה 
היתה  הנראה,  כפי  אבל,   – שהוא  מקום  באיזה  התוועדות 
ידעו  לא  ובודאי  בלבד,  התלחשות  של  באופן  זו  התוועדות 
שהתוועדות  ופשיטא  זו,  התוועדות  של  קיומה  אודות  כולם 
 – ב"חוצה"  גם  ניכרת  תהי'  שפעולתה  באופן  היתה  לא  זו 
כפי שהתוועדות צריכה להיות! אפילו אם היתה איזו שהיא 
התוועדות – "האט אבער קראון הייטס ניט געשטורעמט"!...
)התוועדויות תו"מ תשד"מ ח"ב ע' 654(

י"ט כסלו – ראש השנה כפשוטו
שישראל  עליכם",  "תמלכוני  הוא  השנה  ראש  של  ענינו 
ועי"ז "מלך על  ישראל",  מכתירים את הקב"ה למלך, "מלך 

כל הארץ".

וענין זה מתגלה בפועל ובשלימות בראש השנה לחסידות 
– שבו נעשה עיקר הענין דיפוצו מעיינותיך חוצה, שהמעיינות 
שאין  לחוצה  עד  הפצה  של  באופן  באים  התורה,  דפנימיות 
חוצה ממנו, ובמילא, ניכר בגלוי בכל העולם כולו )גם בחוצה 

שאין חוצה ממנו( שהקב"ה הוא "מלך על כל הארץ"...

השנה  ראש  היותו  על  )נוסף  כסלו  שי"ט  י"ל,  ועפ"ז   .  .
כי   – כפשוטו  השנה  דראש  הפנימיות  גם  הוא  לחסידות( 
הפעולה דר"ה בהחידוש וההמשכה דמדת מלכותו ית' )מלך 
אוא"ס  ועצמיות  בפנימיות  הראשון  ממקורה  הארץ(  כל  על 
ב"ה, נמשכת ומתגלה בי"ט כסלו, ר"ה לחסידות, שבו נמשך 
"עומק ופנימיות תורת הוי' . . מבחי' פנימיות ועצמיות אוא"ס 
ב"ה", ומתגלה באופן של הפצה ובחוצה שאין חוצה ממנו, 
שגם בו יהי' ניכר בפועל ובגלוי מלכותו של הקב"ה, "והיתה 

לה' המלוכה".
)תו"מ התוועדויות תש"נ ח"א ע' 467(

י"ט כסלו – יום בשורה
מקורביל(,  יעקב  )ר'  התוספות  מבעלי  מאחד  ספר  ישנו 
ישנם  ושם  השמים",  מן  ותשובות  "שאלות  בשם  הנקרא 

עשרות תשובות.

"ליל  שאל  הוא  השאלה  שאת  כותב  הוא  מהשו"ת  באחד 
ג' י"ט לחודש כסלו", ולאחר מכן הוא מסיים שיום זה "היום 
של  ענין  כל  אין  התשובה  של  בתוכנה  אולם  בשורה".  יום 
"בשורה". מדובר שם בתשובה על שאלה הקשורה עם לימוד 

התורה בטהרה.

בדברי  מתבוננים  שכאשר  האחרונים,  על־כך  מבארים 
ענין של "בשורה" שארע בי"ט כסלו,  ימי ישראל ומחפשים 

מוצאים שי"ט כסלו הוא יום הגאולה של אדמו"ר הזקן.
)שיחות קודש תשל"ט ע' 683(

"לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכיה תכתבו ותחתמו"
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ימי ההכנה
לקראת  כראוי  להתכונן  רבות  הרבי  עורר  השנים  לאורך 
ארגון  ידי  על  לו,  הסמוכים  והימים  כסלו  י"ט  הגאולה  חג 
התוועדויות בכל מקום ומקום, כדי שהמסר העיקרי של החג 
גדולים  לציבורים  יגיע   – החסידות  תורת  והפצת  לימוד   –

ורחבים ככל האפשרי.
שחלה   – תשמ"א  וישב  פרשת  קודש  שבת  בהתוועדות 
פעמים  וכמה  כמה  הרבי  השמיע   – לחנוכה  כסלו  י"ט  בין 
את הביטוי "מבצע י"ט כסלו", שעניינו הוא לימוד פנימיות 

התורה בעצמו, ולאחר מכן לפעול גם על ה"חוצה"...
הרבי עורר באופן מיוחד על עריכת התוועדויות "בכל קצווי 
ארץ הקודש", ובפרט על ההתוועדות המרכזית בכפר חב"ד, 
עליה התבטא ש"זהו ענין של כל אנ"ש בארץ הקודש", ופעם 

אף התייחס בפרטות לאופי הכיבוד שיוגש בהתוועדות.
הרבי עודד את המתעסקים להביא להתוועדויות אלו קהל 
רחב מבחוץ, וכן אישי ציבור בעלי עמדות השפעה כמו רבנים, 
ציבור  ואישי  צבא  אנשי  ערים,  ראשי  כנסת,  חברי  שרים, 

שונים. בכמה שנים הרבי אף האזין להקלטה מהתוועדות זו.

מכתבים ומברקים
במכתביו מימים אלו דרש הרבי את הפצת אור החסידות גם 
למקומות הנידחים ביותר ולחוגים המרוחקים ביותר, והדגיש 
את החובה המוטלת על כל אחד ואחד לפעול בזה, כמו גם 
ה'מאור  ללימוד  עיתים  בעצמו  לקבוע  אחד  כל  של  החובה 

שבתורה'.
בשנת תשי"ד שלח הרבי מכתב כללי לקראת י"ט כסלו, ובו 
ביאר בהרחבה את ענין גאולת הנפש ממאסרה, וההתבוננות 
הנדרשת בזה. את המכתב סיים הרבי "בברכת חג הגאולה", 

וחתם את שמו הק'.
לכל  מברקים  לשלוח  הרבי  נהג  הגאולה  חג  לכבוד 
קהילות אנ"ש ברחבי תבל, וכמו כן היה נשלח מברק מיוחד 
שנות  הגדולים".מתחילת  הפארבריינגענישן  ל"משתתפי 
המ"מים היה משולב במברק גם פסוק מהקאפיטל של הרבי, 

בקשר עם האיחול לגאולה האמיתית והשלימה.

בלימוד החסידות ובדרכי החסידות...
לאחל  הרבי  נהג  כסלו  י"ט  החגים  לחג  הסמוכים  בימים 
טובה  "לשנה  הריי"צ,  הרבי  של  בנוסחו  ובעל-פה  בכתב 

בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו".
שלו  יום',  'היום  בלוח  לראשונה  ונתפרסם  נקבע  זה  נוסח 
קשר עמוק ומיוחד עם י"ט כסלו. מלבד תכניו החסידותיים, 
גם בתאריכיו: הוא לוח השנה היחיד בעולם  מתבטא הדבר 
לחסידות,  השנה  ראש  כסלו,  י"ט  בתאריך  ומסתיים  הנפתח 
כיסוד  נקבע  שנתפרסם  – שמאז  מרכזי  חידוש  גם  בו  ונוסף 
התניא  חלוקת   – ליובאוויטש  וידידי  אנ"ש  קהל  כל  בקרב 
עם  ובקשר  לכבוד  שנעשתה  החסידית,  השנה  לפי  היומי 

הופעתו של הלוח.
הרבי  הוסיף  טוב",  יום  "גוט  הכיתוב  תחת  הלוח,  בסיום 

הריי"צ בכתב יד קדשו על דפי ההגהה, "לשנה טובה בלימוד 
הפך  מאז  ותחתמו".  תכתבו  החסידות  ובדרכי  החסידות 
איחול זה לחלק בלתי נפרד מ'ראש השנה לחסידות', והעצים 
בקרב החסידים את ההרגשה אשר ביום זה ממש ניתן לנו אור 

וחיות נפשנו.

האורחים
לחצרות  רבים  אורחים  מגיעים  היו  כסלו  י"ט  לקראת 
קודשנו, ותכונה רבה הייתה ניכרת בבית חיינו. כבר בכניסה 
ציבור,  אישי  חסידים,  יום-טוב.  של  תחושה  נרגשת  לבנין 
הגדול  הזַאל  העת.  כל  ויוצאים  נכנסים  עמך,  וסתם  נכבדים 
מלא עד אפס מקום ממש, וניתן להרגיש ולמשש את האווירה 

המיוחדת של י"ט כסלו – ראש השנה לחסידות.
יָאלעס, רבה  בין האורחים הקבועים בי"ט כסלו היה הרב 
ליחס  זכה  יָאלעס  הרב  נלהב.  וחסיד  פילדלפיא  של  הראשי 
מיוחד מהרבי במהלך ביקוריו, יחס שהתבטא בין השאר בכך 
רק  משתמש  הרבי  היה  הש"ס  בחלוקת  המסכת  שלכתיבת 

בעט ששאל ממנו, אף כשהגישו לו עט אחר.
כדי  כי  שחשו  רבים  ונכבדים  רבנים  מגיעים  היו  בנוסף 
לטעום טעמו של י"ט כסלו, מוכרחים לחסות בצילו של נשיא 

ישראל – ממלא מקומו של רבינו הזקן.

ערב החג
הרבי,  אמר  תשי"ב  כסלו  י"ט  בערב  מנחה  תפילת  אחר 
תחנון  אומרים  שאין  בכך  שמתבטאת  כסלו  לי"ט  "ההכנה 
שתהיה  וכדי  מרע".  ד"סור  בהקו  היא   – כסלו  י"ט  בערב 
שיאמרו  כדאי   – טוב"  ב"ועשה  גם  כסלו  לי"ט  ההכנה 
של  התחלה  בתור  בריקוד,  ויצאו  ניגון  ינגנו  'לחיים',  עתה 
התוועדות חסידותית. ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה על 

השנה החדשה בנוגע לדרכי החסידות"...

ליל י"ט כסלו
בתפילות י"ט כסלו, החל מתפילת מעריב, נהג הרבי לומר 
שזהו  אומרים  רשומות  דורשי  התפילה.  בסוף  הקדישים  את 

ה'יארצייט' של דודתו של הרבי, מרת גיטל. 
לקראת חג הגאולה י"ט כסלו תשי"ב – הראשון אחר קבלת 
כסלו,  לי"ט  שיצאה  חוברת  בראש  הרבי  הציע   – הנשיאות 
הן  תהיה  ואתר  אתר  דכל  כסלו  י"ט  שבהתוועדויות  שכדאי 
המעלה דכמות המשתתפים והן המעלה דאיכות ההתוועדות, 
ולכן יערכו שתי התוועדויות: בלילה הראשון, ליל י"ט כסלו 
בהן  שישתתפו  כדי  שונים,  במקומות  התוועדויות  יערכו   –
יגיעו להתוועדות במקום אחר, בהתוועדויות  גם כאלו שלא 
כ'  ליל  השני,  בלילה  שלמחרת.  ההתוועדות  על  יודיעו  אלו 

– יערכו התוועדות מרכזית עם הזקנים והגדולים שבחבורה.
בכמה מהשנים האחרונות חילק הרבי דולרים לכל הקהל, 

אחר תפילת מעריב של ליל התקדש החג.
קדיש  באמצע  הרבי  פנה  תש"נ,  כסלו  י"ט  ראשון  ביום 
הכרזות  ואחרי  לשיחות,  המיוחד  השטענדער  לעבר  בתרא 
 – ותוכנה  שעה,  כרבע  שארכה  בשיחה  הרבי  פתח  הגבאי 

נזכרים ונעשים
י"ט־כ' כסלו בבית חיינו
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יבואו בהבנה או בהרגשה, אלא  שאין לחכות עד שהדברים 
צריך לנקוט ב'מעשה בפועל', והורה להתוועד הלילה ביתר 
שאת מאשר אמש, והוסיף שעל אחת כמה וכמה מי שעדיין 
לא התוועד מאיזו סיבה משונה – שיתוועד בלילה זה. קטע 

זה אמר הרבי בעיניים עצומות...

יום י"ט כסלו
היו  חוצה,  המעיינות  בהפצת  הרבי  של  הוראותיו  פי  על 
תלמידי התמימים יוצאים ביום סגולה זה לדרוש בבתי כנסת 
שונים על מעלת החג ולימוד תורת החסידות, והדיווחים על 

הפעילות גרמו נחת רוח רב לרבי.
לפעולות  גם  ויצאו  התמימים  הוסיפו  השנים  במהלך 
טנקי  עם  מרכזיים  רחובות  על  ופשטו  היהדות,  הפצת  של 
יהודים  המבצעים, להביא את אור התורה והחסידות גם אל 

אלו, שלא מגיעים אל בתי הכנסת בקביעות.
נהג  אלו,  מימים  פעילות  בעניני  דיווח  מכתבי  על  במענה 
הרבי לכתוב נוסח המתאים לתקופה בשנה, ונוסח רווח של 
המענות מתקופה זו הוא, "נת' ות"ח, ודבר בעתו, חדש כסלו 

הוא חדש הגאולה, ביט בו, אזכיר עה"צ". 
והבחינו שהרבי  ביום שישי,  כסלו  י"ט  חל  בשנת תשד"מ 
נ"ה,  קאפיטל  את  גם  התפילה  שלאחר  תהלים  בתוך  אמר 

"פדה בשלום"...

נסיעה לאהל
כסלו.  בי"ט  ל'אוהל'  לנסוע  הרבי  נהג  רבות,  שנים  במשך 
החל משנת תשל"ח, מסיבות בריאותיות, נסע הרבי ל'אוהל' 

למחרת ליל ההתוועדות.
לקראת חג הגאולה י"ט כסלו תנש"א, הורה הרבי להדפיס 
הוצאה מיוחדת )בפורמט גדול( של ספר התניא, אותו יחלק 
השמועה  האהל.  מן  בואו  אחר  כסלו,  י"ט  הגאולה  בחג 
מנחה  לתפילות  רב  קהל  הגיע  החלוקה  ולקראת  התפשטה, 
ומעריב ב770. בסיום תפילת ערבית, לאחר הכרזת הגבאי – 
ירד הרבי אל השטענדער המיוחד לחלוקות, והחל בחלוקת 
התניא, שאליו צורף שטר של דולר לצדקה, באמרו לכל אחד, 

"בשעה טובה ומוצלחת".
על שער התניא היה כתוב: "חג הגאולה י"ט כסלו – קצב 
כ"ק  לנשיאות  שנה  ארבעים  ה'תקנ"ט-ה'תנש"א,   – שנה 

אדמו"ר שליט"א".
בסיום החלוקה לקח הרבי תניא אחד והניחו תחת סידורו, 
ויצא כשהוא מעודד את שירת את שירת הקהל "דידן נצח". 

בדרך החוצה חילק הרבי לעוד כמה שלא קיבלו.
התניא  ספר  עם  הרבי  נכנס  כך,  שלאחר  שבת  להתוועדות 
במהלך  ההתוועדות.  סוף  עד  השולחן  על  והניחו  שחולק, 
להגאולה  שנה  קצ"ב  מלאו  שהשנה  הרבי  אמר  ההתוועדות 
והאותיות  תנש"א(,   – )תקנ"ט  הראשונה  בפעם  כסלו  די"ט 
העבודה  נסתיימה  כבר   – א'  דברים:  כמה  על  מורות  קצ"ב 
דקיבוץ הנצוצות. ב' – שכבר "נקצב" ונסתיים הזמן "דהפצת 
וג' – מוכנים לקיום ההבטחה "דאתי מר  המעיינות חוצה", 

דא מלכא משיחא"...

סעודה של 'מזונות' 
אחר תפילת מעריב בליל כ' כסלו, היה הרבי עולה לקומה 
השניה של 770, אל דירתו של הרבי הריי"צ, שם היו נערכות 
הסעודות וההתוועדויות בחיים חיותו. במקום הייתה נערכת 
של  מצומצם  מספר  בהשתתפות  קטנה  יו"ט  סעודת  מעין 
תרגימא.  ומיני  משקה  מונחים  היו  השולחן  על  חסידים. 
בהם  החסידים  ורבני  וזקני  הרש"ג  השתתפו  זו  בהתוועדות 
הרב שמואל לויטין, הרב אליהו יאכיל סימפסון, הרב ישראל 

ניסן  הרב  דזשייקובסון, 
סביב  ועוד.  טלושקין 
מאנ"ש  כמה  עמדו 
בידם  שעלה  והתמימים, 
נוכחים  להיות  וזכו 
זה.  'פנימי'  במעמד 
לפעמים היה הרבי מציע 
החסידים  מזקני  שאחד 
יספר סיפור ויאמר ניגון.

נמשכה  השנים  בכל 
לא  זמן  ההתוועדות 
בה  היו  ולא  ארוך, 

דיבורים מרובים.
בזמן  תשי"א,  בשנת 
בבות'  'ד'  שניגנו 
הרבי  הביט  זו,  בסעודה 
הרבי  של  מקומו  לעבר 
עמדו  דמעות  הריי"צ, 
אותן  ועצם  הק',  בעיניו 

זמן  כל  במשך  מה.  לזמן 
ישיבתו בשולחן, לא דיבר הרבי מאומה, כדרכו כשישב לפני 

הרבי הריי"צ בחיים חיותו בעלמא דין.
בתשכ"ה לקח הרבי את בקבוק המשקה מידו של הרש"ג 
ואמר, "אני אמזוג לכם", ומזג לרש"ג ולעצמו ואמר 'לחיים'. 

בשנה זו נמשך המעמד כרבע שעה.
סעודה מיוחדת זו נערכה בכל שנה, עד שנת תשל"א.

פארבריינגען
מערכות  חג,  לובש   770 היה  הגדולה  ההתוועדות  לקראת 
הגברה נתלו בכל פינה, הספסלים סודרו והמקום כולו אמר 

– "חג החגים".
התוועדויות י"ט כסלו היו מתחילות בסביבות השעה תשע 
בערב, והיו שמחות במיוחד, באווירת יו"ט ממש. הרבי היה 
מעודד את שירת החסידים בצורה נפלאה, וכמעט בכל השנים 
היתה הדגשה מיוחדת בניגון "ניע זשוריצי"... השמחה היתה 

יוצאת דופן ונחקקה בלבבות כולם.
שזהו  כך  על  ומעורר  מדבר  הרבי  היה  אלו  בהתוועדויות 
הזמן להוסיף ולהתחזק בעניני הפצת המעיינות חוצה – שזהו 
ענינו של אדמו"ר הזקן, וזהו תוכנו של יום זה. הרבי ביאר את 
ענין "יפוצו מעיינותיך חוצה", וכן את תוכן האיחול "בלימוד 
הקדיש  שונות,  בהזדמנויות  החסידות".  ובדרכי  החסידות 
הרבי שיחה מיוחדת לנבחרי ממשלת ארצות הברית שנכחו 
בההתוועדות, בדברו על השפעתו של המאורע שאירע בי"ט 

כסלו על אומות העולם. 

אחת בשנה
היו  יקטרינוסלב  ילדי 
עורכים סעודה בי"ט כסלו. 
כסלו,  י"ט  לפני  ימים  כמה 
עבור  כספים  אוספים  היו 
מנהל  שלהם.  ההתוועדות 
היה  הכספים  של  החשבון 
כל  של  המנהיג   - הרבי 
שהוא  מכיון   - הילדים 
היום  היה  זה  הבכור.  היה 
היחיד בשנה שבו יצא הרבי 
מהרגלו והיה מתעסק בענין 
כי  התורה,  מלימוד  אחר 
במשך כל השנה היה עוסק 
בלימוד  ושקידה  בהתמדה 

התורה.
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בלימוד  הנדרשת  ההתחזקות  על  גם  לעורר  נהג  הרבי 
תורת  בלימוד  הנדרשת  וההוספה  היומיים,  השיעורים 

החסידות.
במהלך ההתוועדות נהג הרבי לומר מאמר, וברבות מהשנים 
זמן ארוך מהרגיל. בולטת היא ההתוועדות  נמשכה אמירתו 
בשנת תשכ"ח, בה ארך המאמר שעה ועשרים וחמש דקות! 

בדרך כלל נפתח המאמר בפסוק "פדה בשלום נפשי". 
להזכיר  הרבי  נהג  הגדולות,  ההתוועדויות  בשאר  כמו 
הברזל,  מסך  מאחורי  הנמצאים  היהודים  את  זו  בהתוועדות 
ולברכם שיצאו משם בקרוב ממש. לפעמים היה הרבי מקדיש 
כסלו,  י"ט  לחג  הנשים  של  שייכותן  הודגשה  שבה  שיחה 
בהזכירו את הרבנית דבורה לאה נ"ע, שמסרה את נפשה בעד 

אביה, אדמו"ר הזקן.
נערכת  ההתוועדות  היתה  קודש,  בשבת  חל  כסלו  כשי"ט 
ביום ש"ק, ובנוסף לכך התקיימה התוועדות נוספת במוצאי 

שבת. כך היתה ההנהגה גם כשי"ט כסלו חל בערב שבת.
ההתוועדות בשנת תשי"א – לפני קבלת הנשיאות – היתה 
מיוחדת במינה. בהתוועדות נכחו למעלה משש מאות איש. 
מאז בואו של הרבי הריי"צ לארה"ב לא נכח קהל כזה ב770. 
בזאל שררה צפיפות נוראה, לא היתה פינה שלא נוצלה, עמדו 
על השולחנות, על הספסלים, על החלונות ועל כל דבר שרק 

היה ניתן להיתלות עליו.
במהלך ההתוועדות הציע הרבי שלש הצעות, כהכנה ליום 
היָארצייט יו"ד שבט הקרב ובא. הראשונה – שכל אחד יקח 
עד   – בעל-פה  או  הכתב  מן   – ללמוד  משניות  פרקי  חמש 
היָארצייט. שתי ההצעות הנוספות היו – להיות בקי במאמר 
י' שבט.  עד  יום  בכל  צדקה  ולתת  לגני" תש"י,  "באתי  ד"ה 
וציוה לערוך חלוקת משניות,  באמצע הדברים הפסיק הרבי 
לקחו  לא  שעדיין  שאלו  הרבי  הורה  החלוקה  את  וכשגמרו 
מסכת, יקחו למחרת בחלוקה שניה. בקשר עם חלוקת הש"ס 

משניות, ערך הרבי 'הדרן' על הש"ס.
אחר כמה שיחות הורה הרבי לנגן "ניע זשוריצי חלָאּפצי" 
יומשכו  ועי"ז  ובשעת מעשה יתקשרו במחשבתם עם הרבי, 
כל ההשפעות. הקהל התחיל לנגן, והרבי הניף את ידיו הק' 
בעוז, להגברת השמחה. לפתע הפסיק הרבי לנגן – כל הקהל 
הגבלת  את  לבטל  היחידה  הרבי שהעצה  אמר  ואז  השתתק, 
ולכן  גדר",  פורצת  "שמחה  כי  השמחה,  ע"י  היא  הנבראים 
ינגנו את הניגון בשמחה גדולה במאוד, ובעת הניגון יהרהר 
וההגבלות  ההעלמות  כל  יתבטלו  שעי"ז  בלבו  אחד  כל 
ויתקשר לרבי! הרבי התחיל לנגן בעצמו שוב "ניע זשוריצי 
ניגן עמו בשמחה רבה. לפתע נעמד  חלָאּפצי", והקהל כולו 

מלוא קומתו ורקד על מקומו במשך כרבע שעה!
השמחה  ואת  העצומה  ההתרגשות  את  לתאר  מילים  אין 
בשמחה  גדולים.  רגעים  באותם  בקהל  שאחזה  הגדולה 
נסחפו ורקדו בכל כוחם גם כאלו שלא שמרו תומ"צ, אחרי 
מהלך  את  שינה  זה  שריקוד  מכיריהם  סיפרו  ההתוועדות 

חייהם מן הקצה אל הקצה!
י"ט כסלו תשי"ב הייתה ההתוועדות הראשונה  התוועדות 
במקום  הרבי,  של  מקומו  עבור  מסודרת  בימה  הכינו  בה 
הבמה הארעית שהיו מסדרים עד אז. הקהל היה גדול מאד, 

והצפיפות בביהמ"ד היתה גדולה עוד יותר מבשמחת-תורה.
בהתוועדות זו נטל הרבי ידיו הק' לסעודה.

על  המוטלת  החובה  על  הרבי  דיבר  ההתוועדות  במהלך 
כל חסיד ותמים למסור מזמנו ועניניו עבור הפצת המעיינות 
צריכים  ישיבה  שלבחורי  הרבי  אמר  לזה  בהמשך  חוצה. 
להבהיר הכל, מפני שאם לאו, הרי מחר לא יבואו אל הסדר 
שבין  הזמן  על  שיוותרו  שהכוונה  והסביר  אלו,  דברים  עקב 

הסדרים הנתון לבחירתם.
"ברשות  רם,  בקול  הרבי  אמר  המזון  ברכת  קודם  כשזימן 

אדוננו מורנו ורבינו הרב בעל הבית הזה"!...  
בין השיחות בהתוועדות שנת תשי"ג, ציוה הרבי לנגן את 
ניגון הד' בבות  עשרת הניגונים של רבינו הזקן והורה שאת 
ינגנו בסוף. הרבי פנה ל'בעל מנגן' ר' שמואל זלמנוב ושאל 
האם יודעים את הניגונים. כאשר סיימו לנגן תשעה ניגונים, 

ציוה הרבי לנגן "ניע זשוריצי חלָאּפצי".
לאחר מכן דיבר הרבי על "כל האומר שמועה יראה כאילו 
שדווקא  אמר  שהצ"צ  והוסיף  לנגדו",  עומד  השמועה  בעל 
בעל   – בניגון  אולם  כנגדו",  עומד  "כאילו  זה  תורה  בדברי 
השמועה עומד ממש לנגדו! הרבי סיפר שכאשר הצ"צ ציוה 
לנגן את ניגון אדה"ז, הביטו הקהל לראות אם אדה"ז עומד 

לידו...
כשהרבי דיבר על זה היו פניו הק' חיוורות כסיד, וראו שידו 
לדבר  התחיל  אח"כ  רעדה.  השולחן,  על  שהניחה  הקדושה, 

בהתרגשות גדולה בענין המאמרים של הרביים.
הש"ס  את  לחלק  הרבי  ציוה  תשי"ד  התוועדות  באמצע 
ואמר: בפורים עושים "פורים רב", ויעשו גם עכשיו "ַא 'י"ט 
העיקר  אך  ועדה,  גם  יקימו   – צורך  יש  ואם  גבאי'",  כסלו 

שהדבר ייעשה במהרה.
נרחב: עקב הקהל  בשנת תשט"ז עברה ההתוועדות שינוי 
העצום שהתאסף, היה הכרח לשכור עבור ההתוועדות אולם 
בשכונת קראון הייטס, כשבמשך כל ההתוועדות עוד הוסיפו 

להגיע אל האולם קהל רב מאד.
לקראת סיום ההתוועדות הזכיר הרבי כי בהסכמתו של ר' 
נקראת השנה "שנת פדותנו"  זושא מַאניּפָאלי לספר התניא, 
)בגימטריא תקנ"ו( וסיים באמרו "יהי רצון שתהיה "פדותנו" 
יבוא  אשר  עצמו,  משיח  ע"י  טפחים  למטה מעשרה  באמת, 

ויגאלנו בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה".
אמו  על  האבילות  שנת  תשכ"ה,  שנת  של  בהתוועדות 
 – ההתוועדות  כל  במשך  מלשיר  הרבי  נמנע  חנה,  הרבנית 
מלבד בניגון 'ד' בבות' שהרבי "עזר" כשניגנוהו – אך עודד 
זו לבש הרבי בגדי שבת  את קהל החסידים בשירתם. בשנה 

בימי החג. 
ומיוחדת  עמוקה  שיחה  הרבי  דיבר  תשכ"ו  כסלו  בי"ט 
שיחה  החסידות.  תורת  של  ענינה  על  ובמתיקות  בהרחבה 
זו הוגהה לאחר מכן ע"י הרבי, ונדפסה כקונטרס המפורסם 

"עניינה של תורת החסידות".
זה  שלילה  לכך  שבנוסף  הרבי  אמר  תשכ"ח  בהתוועדות 
נוהגים  ובישיבות  שישי",  "ליל  גם  הוא   – כסלו  י"ט  שהוא 
ללמוד ולהיות ערים כל הלילה, אזי הלילה יאריכו בזה יותר 
כסלו.  י"ט  והן  שישי  ליל  הן   – הזכויות  שתי  מצד  מהרגיל 
לפנות   5:30 השעה  עד  נמשכה  ההתוועדות  זו  בשנה  ואכן, 

בוקר!
ימי  ותבע שבמשך  דיבר בהרחבה על מבצע תפילין  הרבי 
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תפילין,  הנחת  בענין  יפעלו  הסמוכים  בימים  וכן  החנוכה 
ואלפים  מאות  עשיריות,  יחידים,  "יתווספו  אלו  ושבימים 

ורבבות מניחי תפילין".
לפתע  לדבר  הרבי  החל  תשל"ו,  בשנת  ההתוועדות  בסוף 
הקדושות  כשעיניו   – רגיל  בלתי  בסגנון  מיוחדת  שיחה 
עצומות. הרבי דיבר אודות היחס המיוחד של רבותינו נשיאינו 
וחסידים  לארץ הקודש, החל מאדמו"ר הזקן ששלח כספים 
הישוב  את  שיסד  האמצעי  באדמו"ר  ממשיך  ישראל,  לארץ 

היהודי בחברון ועד הרבי הריי"צ שיסד את כפר חב"ד.
לפתע אמר הרבי, "במשך הימים או השבועות הקרובים – 
יסעו עשרה יהודים )כדי ללמוד תורה ולקיים מצות, ובמיוחד 
המצוות התלויות בארץ(, ל"כולל" ולישיבת חב"ד בירושלים 
פירט מדוע  יהודים לצפת". הרבי  יסעו עשרה  וכן  העתיקה. 
וירושלים, ואמר כי אלו המוכנים ליציאה  נבחרו דוקא צפת 
עם  יתאמו  וכן  במזכירות,  יירשמו  המיוחדת  לשליחות 
ובצפת  העתיקה  בירושלים  חב"ד  מוסדות  של  ההנהלות 
אודות כל פרטי הענינים. הרבי התבטא אז בביטויים נדירים 
בסגנון "הרי שלוחו של אדם כמותו – מקבל הנני על עצמי 

את האחריות לנסיעתם זו לשם 'עלי ועל צווארי'"... 
הרבי הבהיר שעל כל הנוסעים להיות בריאים, הן בגשמיות 
רופאים  ישנם  ישראל  בארץ  שגם  למרות  כי  ברוחניות,  והן 
לנסוע  המטרה  אין  אך   – מחכים(  ישראל  דארץ  אוירא  )וכן 
בריאים  להיות  הנוסעים  צריכים  לכן  להתרפא.  כדי  לשם 
קבוצת  נשלחה  שבט,  בי"א  כבר  ואכן,  ורוחניות.  בגשמיות 

השלוחים המפורסמת לארץ הקודש...
הגדולה  וההתוועדות  בשבת,  כסלו  י"ט  חל  תשל"ז  בשנת 
נערכה במוצאי כ' בחודש. ההתוועדות היתה מלאה וגדושה 
ולוהטת, ובמהלכה קרא הרבי באופן מפתיע לר' חיים יהודא 
פלדי, וביקש ממנו לעורר על תיקון חוק 'מיהו יהודי', שהרב 
דיבר  גם  הרבי  זו.  בחזית  המרכזיים  מהפעילים  היה  פלדי 
הדברים  אחד  קהילה.  בכל  משפיעים  מינוי  על  לראשונה 
המרכזיים עליהם דיבר הרבי בהתרגשות היה שלילת הדיעה 
יהודים  ע"י  שהתבצע  אנטבה'  'מבצע  שהצלחת  הכוזבת 
שאינם שומרי תומ"צ – היתה ענין טבעי, ולא נס שיש לברך 

עליו בשם ומלכות.
על  מוטלת  הלכתית  מבחינה  מדוע  להוכיח  האריך  הרבי 
המשוחררים החובה לברך, בלי להתייחס האם הרופא שביצע 
 – המשימה  את  שביצעו  צה"ל  חיילי  היינו   – הניתוח  את 

הריהו ירא שמים.
שמסירות  הטוענים  דברי  את  וגלוי  רב  בכאב  הזכיר  הרבי 
נפשם של החיילים שהצילו במבצע מאה יהודים שווה ח"ו 
יהודים  עשרות  שרצח  מתאבד  מחבל  של  נפש  למסירות 
בארה"ק, והתבטא בביטויים חמורים מאד כלפי אלו שאחזו 
אלו  לדברים  להתייחס  נדרש  שהוא  הסביר  הרבי  זו.  בדיעה 
ומצפצף"  פה  פוצה  ו"אין  נטויה"  ידם  ש"עוד  מפני  היא 
לעומתם ועוד להיפך, וביקש שכל אחד במקומו יכריז בגלוי 

שזהו נס, ויש לברך עליו – בלא להתפעל מהמתנגדים לזה.
תיערך  אם  ודאות  אי  שררה  תשל"ח  כסלו  י"ט  לקראת 
רק  שהתרחש  הבריאותי  המאורע  עקב  לא,  או  התוועדות 

כחודשיים קודם לכן.
לכל  המשמחת  הבשורה  פשטה  החג  של  הבוקר  בשעות 
לראשונה  'למטה'!  התוועדות  תתקיים  היום  העולם:  רחבי 

מאז שמיני עצרת! בהמשך נודע מהרב חדקוב שהרבי קרא לו 
ואמר לו שהיה לפלא בעיניו כששמע שאומרים שאין יודעים 
והורה שאפשר להודיע שהלילה  אם תהיה התוועדות היום, 

בשעה 9:00 תהיה התוועדות בשעטומ"צ...
למרות שבאופן רשמי פורסם רק עתה על קיום ההתוועדות, 
לקראת  לכן.  קודם  ימים  כמה  כבר  החלו  לה  שההכנות  הרי 
בעת  הרבי  יושב  שעליה  הבימה  את  שיפצו  ההתוועדות 
רמקולים  מערכת  הוספת  ע"י  נערכו  בזַאל  וגם  ההתוועדות, 

בכל פינה. היה חשש שהרבי 
באמצעות  למטה  יירד 
דרך  ולא  המעלית 
עברו,  כבימים  המדרגות 
ולכן שיפצו את המעלית, 
על  ופרשו שטיח  צבעוה 
את  גם  אמנם,  רצפתה. 
שיפצו  המדריגות  חדר 
משני  מעקה  בהרכבת 

צידי המדרגות.
היתה  זו  התוועדות 
שודר  בה  הראשונה 
של  הסימולטני  התרגום 
ליושבים  הרבי  דברי 

בקהל.
ישבו  הקהל  בתוך 
ביניהם  הרופאים,  גם 
שהגיע  ווייס  הד"ר  גם 
משיקגו  במיוחד 
כשהוא  להתוועדות, 
וחגור  במגבעת  חבוש 
והביא  כחסיד,  בגרטל 
מחבריו  כמה  עמו 
 – בכניסתו  הרופאים. 
לפני כניסת הרבי – מחא 
כפיים  הקהל  כל  לו 
סוערות כאות הוקרה על 
יחסו  טיפולו,  שירותו, 
ומסירותו  דופן  היוצא 

להרבי.
הרבי  שנכנס  לפני 
כולם  שרו  להתוועדות 
נַאפוליאון"  "מַארש  את 
סימן  נכנס  וכשהרבי 
השירה.  להגברת  בידו 
ניגש  לשיחה  שיחה  בין 
המזכיר הרב גרונר ומסר 
שרשמו  פתקים  לרבי 
במהלך  הרופאים 
אודות  ההתוועדות, 
הרבי  בריאותו.  מצב 
כך  ואחר  בפתקים  עיין 

הכניסם לסוף סידורו. 
לפני ההתוועדות תוכנן 

5

אולי יספרו לזקנים?...
בי"ט כסלו תשכ"ד, הגיע 
מענדל  ר'  המשפיע  ל770 
אז  ממש  שיצא  פוטרפס, 
נכנס  כשהרבי  מרוסיה. 
על  הביט  מעריב  לתפילת 
ר' מענדל משך זמן, וכך גם 

בצאתו מהתפילה.

הרבי  התעניין  למחרת, 
קיבלו  איך  הריל"ג  אצל 
סיפר  והוא  פניו,  את 
פניו  את  קיבלה  שמשלחת 
בשירה  התעופה  בשדה 
שאל:  הרבי  וריקודים. 
וענה  מספר?  הוא  ומה 
שבהיותו  שמספר  המזכיר, 
בתשי"א,  עוד  במאסר, 
מדוע  ושאלוהו  קראוהו 
הוא רוצה לנסוע לארצה"ב. 
לחוקריו  השיב  מענדל  ר' 
בפשטות שרצונו להתראות 
למרות  זאת  הרבי!  עם 
מחוץ  הייתה  שמשפחתו 
שזו  לענות  ויכל  לרוסיה 

הסיבה לבקשתו.

לר'  אמרו  החוקרים 
שהרבי  הידעת  מענדל: 
כבר,  איננו  )הקודם( 
חדש,  רבי  נעשה  ובמקומו 
אלא שבינתיים בחרו בו רק 
 – הזקנים?  ולא  הצעירים 
השיב להם ר' מענדל: ואף 
על פי כן! את הסיפור סיים 
שמכאן  באומרו  מענדל  ר' 
"להם",  שיש  משמע 
ידיעות   – הרוסית  לבולשת 

טובות על הנעשה ב770.

כששמע זאת הרבי הייתה 
וואלט  "אפשר  תגובתו: 
די  דערציילן  דאס  מען 

אלטע"?
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כשנודע  אך  ב770,  ההתוועדות  על  הודאה  סעודות  לערוך 
לאולם  המסיבה  את  העבירו  בחדרו,  ללון  נשאר  שהרבי 
ואמירת  חסידים  התוועדות  התקיימה  שם  תורה",  "חובבי 
"לחיים" מתוך שמחה רבה ושירה וריקודים עד אור הבוקר, 

על שאנו חוזרים וזוכים שוב להתוועדות עם הרבי...

 – עצום  היה  תשמ"א  בהתוועדות  המשתתפים  קהל 
שולחנות הקהל הגיעו כמעט עד הקיר המזרחי. כפי הנראה 
בעקבות  רבים  הגיעו 
הגדולות  המודעות 
בעתונות  שפורסמו 
לצפות  האפשרות  לגבי 
בשידור  בהתוועדות 

בערוצי הטלוויזיה.

סיום  לקראת 
הרבי  אמר  ההתוועדות 
כאן  ונמצאים  שהואיל 
שהניגון  ה'",  "צבאות 
מה  בדבר  הוא  שלהם 
משיח  רוצים  שהם 
מוכנים  ואינם  עכשיו, 
את  שישירו   – לחכות 
הרבי  שלהם.  הניגון 
"ווי  הניגון  את  התחיל 
ווָאנט משיח נַאו" ומחא 

כפיים בשמחה גלויה.

כסלו  י"ט  בהתוועדות 
הרבי  דיבר  תשמ"ו 
הקטרוג  על  באריכות 
שהיה על אדמו"ר הזקן. 
זאת  קישרו  חסידים 
שהחל  המשפט,  לענין 
מספרים  ממש.  ביום  בו 
יכלו  זו  שבהתוועדות 
בעצמו  שר  הרבי  את  לשמוע 

'דידן נצח' יחד עם הקהל.

בהתוועדות י"ט כסלו תשמ"ז – ימים ספורים לפני הפסיקה 
עודד הרבי את השירה בצורה מיוחדת.   – במשפט הספרים 
לפעם  מפעם  נעצר  באיטיות,  הרבי  צעד  ההתוועדות  בסיום 
לכל אחד  ומחייכות  מאירות  הק'  כשפניו  את השירה  ועודד 
ואחד. כשירד מהבימה הסתובב לעבר הרב יָאלעס, נטלו בידו 
הק' והוליכו אחריו. במשך כל זמן זה ניגן הקהל "דידן נצח" 

בשמחה רבה מתוך הרגשה ש"יד החסידים על העליונה".

חלוקת  דבר  על  הרבי  הזכיר  תשמ"ח  התוועדות  במהלך 
ברמב"ם  היומי  משיעור  והלימוד  חת"ת,  ושיעורי  הש"ס 
"ההולך ומתפשט, ואף אלו שאינם לומדים מודים שזהו מפני 

שאין הדבר לפי כוחם"...

קרוב לסיום ההתוועדות, היה הרבי מצוה לנגן 'ניגון הכנה' 
לניגון אדמו"ר הזקן, ואח"כ – ניגון אדמו"ר הזקן )ד' בבות(. 
לפני הניגון, היה הרבי מרמז באצבעותיו את מספר הפעמים 
שיחזרו על הבבא הג' שבניגון. אחרי הניגון, היה הרבי מורה 

לנגן ניגון 'ניע זשוריצי'. 

על  רב  בקָאך  לעורר  הרבי  נהג  ההתוועדות  סיום  לקראת 
הצלחת  למען  ובא,  הקרב  חנוכה  לקראת  הנדרשות  ההכנות 

מבצע חנוכה בהיקף הכי רחב, ובצורה המוצלחת ביותר.

חלוקת הש"ס
בשנת תשי"ג הורה הרבי בעת ההתוועדות שיערכו חלוקת 
היה  עתה  עד  שהסדר  אף  על  אדה"ז,  תקנת  כפי  הש"ס, 
הריי"צ  הרבי  נהג  גם  וכך  טבת  בכ"ד  הש"ס  את  שמחלקים 
– כיון שבאותה שנה חל כ"ד טבת ביום ראשון שאחרי שבת 
מברכים ולכן יתכן שלא תתקיים התוועדות ביום זה. ארך זמן 
ניגון,  שינגנו  הורה  והרבי  החלוקה  את  לסדר  שהתחילו  עד 
הקהל ניגן ניגון דביקות עמוק והרבי הצטרף לניגון בדביקות 

עצומה. 
את  מחלקים  כסלו  י"ט  ביום  שנה  שבכל  הדבר  נקבע  כך 
הש"ס בין משתתפי ההתוועדות ב770. חלוקת הש"ס נערכת 
מספר  בהם  שמקומות  כתב  הרבי  ומקום.  מקום  בכל  גם 
יצטרפו   – הש"ס  כל  את  לחלק  מהכיל"  "קטן  המשתתפים 

לחלוקת הש"ס ב770.
ישראל".  "מחנה  ע"י  נערכת  הרבי  אצל  הש"ס  חלוקת 
במהלך ההתוועדות חולקו כרטיסים עליהם כתב כל אחד את 

המסכת שלקח בלי נדר וכן את שמו ושם אמו.
וראוי  שכדאי  הרבי  פעם  הסביר  לכתיבה  הסיבה  את 
יתווסף  בכך  כי  בכתב,  תבוא  המסכת  ללימוד  שההתחייבות 

חיזוק בענין הלימוד במעשה בפועל. 
הרבי בעצמו היה משתתף גם בחלוקת הש"ס והיה גם רושם 
את שמו הק' ואת המסכת שבחר. בדרך כלל לקח הרבי את 
הרבי  נהג  שכך  הרבי  סיפר  תשכ"ה  בשנת  סנהדרין,  מסכת 
לכתיבת  העט  את  זו.  מסכת  את  שנה  בכל  לקחת   – הריי"צ 

הכרטיס היה הרבי שואל בכל שנה מהרב יָאלעס.
את  הקיר  על  שידביקו  במכתב  הרבי  הורה  תשנ"ב  בשנת 
טוב  ולזכרון  לחיזוק  "ויהיה  בחלוקה  המשתתפים  רשימת 

בהיכל ה', והוא מנהג ליובאוויטש".

הדרן עלך...
השתתפות  בתור   – עורך  הרבי  היה  ההתוועדות,  במהלך 
בחלוקת הש"ס – סיום על אחת ממסכתות הש"ס ומבאר את 
על  זה  היה  הזדמנויות,  בכמה  עמוקים.  בביאורים  ה'הדרן' 
מסכת ברכות – המסכת הראשונה בש"ס, או על מסכת נדה, 

שהיא המסכת האחרונה בש"ס. 

החל משנת תשמ"ב, היו פעמים שהרבי ערך סיום על מסכת 
בתלמוד  המסכת  סיום  שבין  השינויים  את  וביאר  בירושלמי 

בבלי ובין סיומה בתלמוד ירושלמי.

ואמר  קידושין,  מסכת  על  סיום  הרבי  ערך  תשל"ט  בשנת 
זו  ששנה  מפני  היא  דוקא  זו  מסכתא  לסיום  הסיבות  שאחת 

היא שנת היובל לנישואין שלו... 

היו כמה שנים בהם ערך הרבי סיום על ספר התניא.

מגבית
בדרך כלל ערך הרבי במהלך התוועדות זו "מגבית" צדקה 

עבור "קופת רבינו", כפי שהיה נוהג הרבי הרש"ב.

כשהזכיר הרבי אודות המגבית, אמר גם שאלה המתנדבים 
למטרה זו, ירשמו את שמם ושם אמם בכדי שיוכלו להזכירם 

על הציון. 

מפי ספרים
כסלו  י"ט  במהלך 
הרבי  אל  נכנס  תשמ"א 
הרב גליק מאנגליה, והביא 
עמו את ספר התניא החדש 
בין  ּפרַאג.  בעיר  שנדפס 
כי  הרבי  לו  אמר  הדברים 
אמנם  היה  הראשון  התניא 
בי"ט  לאור  לצאת  אמור 
יצא  למעשה  אולם  כסלו, 
ואילו  כסלו,  בכ'  רק  לאור 
יצא לאור לי"ט  זה  תניא – 
הרבי  אמר  כן  כמו  כסלו. 
ספרים"  ב"מפי  שהכוונה 
הזקן  אדמו"ר  )שכותב 
בשער התניא( היא למהר"ל 

מפראג.

הרבי שאל אם כבר הגיעו 
התניא  ספרי  כל  לכאן 
ענה  והלה  שם,  שנדפסו 
חודש,  בעוד  יגיעו  שהם 
וענה הרבי ש"אילו היו כאן 
כך  על  מדבר  היה  עכשיו, 

בהתוועדות".
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חסידישע אוצרות
תמונות, מסמכים וכתבים מיוחדים

כב' ידידנו . . . .
ירושלים.

שלום רב וברכה לבבית!
כסלו,  י"ט  הגאולה  חג  והקדוש,  הגדול  היום  בהתקרב 
ראש השנה לחסידות, אנו פונים בקריאת התעוררות אל כל 

אחד ואחד מן השייכים לרבותינו הקדושים:
הן כל מי שזכה להתקשר לאילנא דחיי ולקבל השפעתם 
להיות  חייב   - ובגשמיות  ברוחניות  רבותינו  של  הקדושה 
שרוי באתערותא דלתתא תמידית, ולהיות תמיד הכן למילוי 

הוראותיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר שליט"א נשיא דורנו.
בין החובות המוטלות על כל או"א מן השייכים לנושאי 
היא   - זי"ע  נבג"מ  השמחה  בעל  של  מייסודו  חב"ד,  דגל 
חסידי  של  אחים  שבת  בהתוועדויות  ההשתתפות  חובת 
לחב"ד.  המיוחדים  בחגים  ובמיוחד  מצוא  עת  בכל  חב"ד 
)וזאת נוסף על שאר החובות של: השתתפות בלימוד תורת 
חינוך  המעינות,  הפצת  בפעולות  חלק  נטילת  החסידות, 
הצאצאים במוסדות חב"ד, תמיכת והחזקת מוסדות חב"ד, 

ועוד(.
של  הזכויות  לקבלת  התנאים  אחד  הוא  זו  חובה  מילוי 

השפע הרוחני והגשמי של רבוה"ק לדורותיהם.
לצערנו, נמסר לנו ע"י גבאי בתי כנסת חב"ד פעיה"ק על 
השתתפות זעומה של אנ"ש בהתועדויות י' כסלו לאחרונה, 
ואין עתה הזמן להשבית השמחה ח"ו בהרחבת הדבור על 

נושא כאוב זה.
להתועדויות  בקשר  ישנים  ולעורר  להזכיר  הננו  כאן  אך 
נ"ע,  הזקן  רבינו  של  שמחתו  יום  הבעל"ט,  הגאולה  חג 
שתתקיימנה במשך ימי החג בכל בתיכנ"ס חב"ד בירושלים 
)ובמוצש"ק בביהכנ"ס בשכון חב"ד(; בל ייפקד איש מאנ"ש 

מן ההתועדויות. יבוא כל אחד ויביא אתו אחרים. ישתתף כל אחד 
בלב שמח ובבגדי יום טוב, ויטול חלק פעיל בניגונים לקדש שם 
שחשיבותן  )שיחות-רעים,  נפשו.  על  החג  אור  ולהשרות  חב"ד 

אמנם גדולה, יידחו למועד אחר(.

שבמשך  ההתועדויות  כל  לגבי  גם  כמובן,  אמורים,  הדברים 
השנה כולה.

תכתבו  החסידות,  ובדרכי  החסידות  בלימוד  טובה,  "לשנה 
ותחתמו".

שנה  חמישים  מאתיים  עם  בקשר 
להסתלקות הבעש"ט, מובאת כאן מודעה 
על התוועדות חג הגאולה י"ט כסלו 
שנת   - תש"כ  בשנת  חב"ד,  בכפר 

המאתיים להסתלקות הבעש"ט.

תשכ"ז  בשנת  שנשלח  פנימי  מכתב 
צא"ח  ידי  על  עיה"ק,  בירושלים  לאנ"ש 
בקשר  והנחיות  זירוז  ובו  ירושלים,  סניף 

להתוועדויות י"ט כסלו.

<

<
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נדפס לע"נ הרה"ת השליח מנחם מענדל ע"ה בן יבדלחט"א ישראל הכהן שי' דערען

יוצא לאור ע"י
ועד תלמידי התמימים העולמי

Tel: (718) 771-9674
Email: LebnRebbe@gmail.com
770 Estern Parkway, Brooklyn N.Y. 11213

הרבי  החל  תשל"ז  כסלו  כ'  התוועדות  סוף  לקראת 
לדבר על "ענין שטורד את מנוחתו כבר שנים", והוא – 
העובדה שההמשך הגדול של שנת תער"ב מהרבי נ"ע לא 
בא עדיין למכבש הדפוס. הרבי סיפר כיצד העתיק את את 

ההמשך, ברגע שרק הגיע לידיו.
לחשוש  טעמים  כמה  שישנם  שהיות  המשיך  הרבי 
לעשות זאת, הריהו ישליך את הענין אל בין החסידים... 
וכדי שכולם ישאו באחריות על ההדפסה, יתן כל המעוניין 
או המעוניינת לא יותר ולא פחות מדולר אחד )או שוויו( 
גם  יוכלו  הורים  וכן  במזכירות,  לזה  המיוחדת  לקופה 

לזכות את ילדיהם ולתת דולר עבור כל נפש מבני ביתם.
יותר  ולא  פחות  לא  תהיה  שהנתינה  שוב  חזר  הרבי 
לקופה  שיכנסו  ה'שקלים'  מספר  שלפי  והוסיף  מדולר, 

יוכלו לשער את מספר אלו שנושאים יחד באחריות.
לפנינו מענה מהרבי בו רואים היטב את חשיבות הענין 

אצל הרבי:
משקל  יותר  לא  שיתנו  בההתועדות  הדגשתי 
 25 של  השמות  יפרט  כאו"א       בעד  אחד 
האנשים או שיקח חזרה ההמחאה - ולא יבלבל 

החשבון וכוונתי.

שמוגה  כפי  ההמשך  של  דבר'  ה'פתח  צילום  וכן 
בכתב-יד-קדשו של הרבי.

לפנינו הגהות הרבי על מברק להתוועדות הגדולה 
בכפר חב"ד בשנת תשכ"ט:

חב"ד  בכפר  הגדול  בהפארבריינגען  המשתתפים  לכל 
רצון מהשי"ת שבכל  יהי  ולברכה.  לחיים  לחיים  שליט"א. 
ושיצליחו  במילואו  וגו'  בשלום  פדה  יהיה  ואחת  אחד 
העוסק  שזהו  בהכתוב  חז"ל  כביאור  לזה  הכלים  בעשיית 
בתורה הנגלה והחסידות ובגמ"ח ובתפלה ותמהר פדיה זו 
פדיית כל ישראל בכל מקום שהם ובמיוחד הנמצאים בצרה 
זה כרמז הקביעות בשבת שמשבית המזיקין  וכל  ובשביה 
האמיתית  בגאולה  לזה  ותיכף  בארצכם  לבטח  וישבתם 

njnM.S.F והשלימה על ידי משיחו צדקנו. בברכת ופרצת  

<

<
< כרטיס חלוקת הש"ס שע"י "מחנה ישראל" משנת תשט"ז, 

בו לקח הרבי בנוסף למסכת סנהדרין גם מסכת תמיד.

<

ַא רבי'ס ַאן ענטפער
כתב יד קודש בעניני דיומא


