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 ט כסלו"ימים הסמוכים לי
נוסף על (להדפיס ענינים בתורה שבעל פה , ט כסלו"יש לנצל ימים אלה עד י. א

 .1כפי המוכרח -כפי הצורך וכל שכן ) תורה שבכתב

דרושי חתונה שנאמרו על ידי יש לעורר ולזרז אודות הדפסת ולימוד קונטרס . ב
ט החל מהמאמר דשבת פרשת ויצא דיבור "ר בשנת תרפ"ח אדמו"ק מו"כ

אושעיא צדקת פרזונו ' ה אמר ר"ט כסלו ד"עד למאמר די, המתחיל וכל בניך
 .2בישראל

כדאי שיתחילו ההכנות בעוד , כדי שההתוועדויות יהיו בתוספת הצלחה. ג
בדבר ' שאזי בטוחים שלא יהי, עם אחריםלהתדבר  - ותשועה ברוב יועץ, מועד

 .3פניות עצמיות וחשבונות

 4ראש השנה -ט כסלו "י
יחיד ' כדיוק לשון הרב בל, יש לברך - ראש השנה לחסידות -ט כסלו "בי. ד
כי כל יחיד , "לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתב ותחתם"

 .5מברך ומתברך מחבירו

, היינו(, צריך להיות בענין שהזמן גרמא, זה םדיופשוט שתחילת הלימוד . ה
 שיש להתחיל, ומובן, ])ההלכות שביום זה[ בהענינים שבהם נתבאר ענין דיום זה

 .6"היום יום" לספר" מבוא"כפי שנדפס ב, בלשון הרב

 בכל מקום ומקום -התוועדויות 
ל מקום בכ") חסידישע פַארּבריינגענישן("יש לערוך התוועדויות חסידותיות . ו

לא רק התוועדויות גדולות ', בכל עיר ובכל שכונה כו, בכל מדינה ,ומקום
 .7אלא בכל מקום ומקום כפשוטו, במקומות מרכזיים ועיקריים

------------------------ 
רשימת (וזאת למודעי שהליקוט כולל הן השיחות המוגהות והן השיחות הבלתי מוגהות 

 .והוא על אחריות המלקט בלבד, ח ואילך"משנת תשמ, )השומעים
 .405' שיחות קודש ע -ב "פ וישלח תשנ"ש) 1
וכנהוג בתקופה האחרונה להדפיס : "...554' התוועדויות ע -" נהדרך אמו"ד הספר "ע -ח "פ ויצא תשמ"ש) 2

התוועדויות  -ב "פ וישלח תשנ"ראה ש". 'כאן המקום לעורר וכו, הרי -מאמרי חסידות בסמיכות לימי סגולה 
שנדפסו מחדש בתוספת (ר נשיא דורנו "ח אדמו"ק מו"ויש לקשר זה עם דרושי חתונה שאמרם כ: "367' ע

א לכל אחד ואחת שיחיו "ר שליט"ק אדמו"נתן כ -ב כסלו "לוישב טו' פ' ביום א: 111ה הער[' ביאור כו
 )])".ל"המו(בצירוף שתי דולר לצדקה , "קונטרס דרושי חתונה"

 .387' התוועדויות ע -א "פ וישלח תנש"ש) 3
 )לחסידותה "נוסף על היותו ר(ט כסלו "שי: "472' התוועדויות ע -נ "פ וישלח תש"להעיר מש) 4

 -ט "תשמ" יחידות"בעת ה -כסלו ' וראה משיחת מוצאי כ". ה כפשוטו"הוא גם הפנימיות דר
ד הנאמר בנוגע "ע(א "כ, אינה נחלת העבר בלבד, ט כסלו"גאולת י, והנה: "10' התוועדויות ע

, אלא, ולא עוד, היינו שענין הגאולה חוזר מידי שנה בשנה, "בזמן הזה –בימים ההם ", )לחנוכה
שעד היום הזה חוגגים את , וכנראה במוחש. ט כסלו"על פעולתו גם על הימים שלאחרי ישזה פו

 ".ומשנה לשנה הולך ומתפשט יותר ויותר בקרב אחינו בני ישראל, ענין הגאולה
א את כל התלוי "שמהברכה יעשה כאו: "ושם. 4' התוועדויות ע -ט "ט כסלו תשמ"שיחת ליל י) 5

שיש להמשיך ממנו על כל יום . . ה בכלל "ובדוגמת הענין דר, יוםבו שזה יבוא לפועל בכל יום ו
 -כסלו ' וראה שיחת מוצאי כ". ויום הענינים השייכים לאותו היום בעניני תורת החסידות

אחת הסיבות להתכנסות זו היא : "10' התוועדויות ע -ט "תשמ -כללית לאורחים שיחיו " יחידות"
חג -אסרו, ובפרט שההתכנסות היא למחרת, ט כסלו"י" חגיםה-חג"לכבוד האורחים שבאו לכאן ל –
ק "צריכה להיות בברכה שפירסם כ –" פותחין בברכה", ולכן מובן ופשוט שפתיחת הדיבור. ט כסלו"די
לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי ": ט כסלו"בקשר לי, בשם אביו, ר נשיא דורנו"ח אדמו"מו

 ". בסופו" היום יום"ראה : "2הערה )". בלשון רבים, "מואו תכתבו ותחת( "החסידות תכתב ותחתם
שנדפס בחיי נשיא ") ל'ספר("ספר : "ושם. 4' התוועדויות ע -ט "ט כסלו תשמ"שיחת ליל י) 6

ומזה מובן . . של הספר ") דער אריינפיר("כ המבוא "ועאכו, לנגד עיניו בפרטי פרטיות' והי, דורנו
) ע"ר נ"ק אדמו"פתגמו של אבי נשיא דורנו כ(, וא בלשון הרבשיש להתחיל בלימוד ענין זה כפי שה

 "".ותן לחכם ויחכם עוד"
התוועדות באופן ' כולל גם שבכל מקום פרטי תהי: "368' התוועדויות ע -ב "פ וישלח תשנ"ש) 7
)". מקבל, "טפל"ומקום פלוני הוא , משפיע, "עיקר"ולא באופן שבמקום פלוני הוא " (עיקר"של 

הוא לא , ט כסלו כאן"שההתוועדות די, וכנהוג בשנים האחרונות: "399' ת קודש שם עוראה בשיחו
אלא בכמה וכמה מקומות נערכות , באופן שההתוועדות העיקרית נערכת במקום אחד בלבד

שבזה שישנן כמה , ומובן. באופן שכל אחת מהן הוא התוועדות עיקרית, התוועדויות חסידיות
כשיודעים שבאותה שעה שמתוועדים במקום  -ואדרבה , ם חיסרוןהתוועדויות עיקריות אין שו

קנאת סופרים תרבה "הרי , כ התוועדות עיקרית"ישנה עוד התוועדות במקום נוסף שהיא ג, אחד
!" עיקרית שבעיקרית -' משתתף תהי הואשההתוועדות שבה , משתדל' וממילא כל א, "חכמה

שאינו צריך  –" לעיקר שבעיקר"ועד , "עיקר"נעשים בבחינת  שכולםועד : "ובהתוועדויות שם
 ".כיון שנעשה בעצמו כמו המקום המרכזי והעיקרי, לקבל השפעה ממקום מרכזי ועיקרי

בכל עשר כוחות (עם עצמו  -יערוך התוועדות שכל אחד ואחד כדאי ונכון . ז
 .9!להגיע אליהם ועד לכל יהודי שהוא יכול, 8עם חבריו וידידיו, עם בני ביתו, )נפשו

, אם עברו כמה שעות, ט כסלו"גם במקומות אלו שכבר ערכו התוועדויות בי. ח
וממילא יש מקום להתוועדות נוספת , בודאי התעלו למעמד ומצב נעלה יותר

 .10)ראה לקמן אות י(ט כסלו "ובפרט במוצאי י

שישלימו מה , ט כסלו"אלו שמאיזה סיבה משונה טרם התוועדו ביום י. ט
וגם בנוגע , על ידי זה שישפיעו ויעוררו גם על כל הנמצאים בסביבתם, סירושהח

 .11'ביתר שאת כו 'הנוספת תהי שההתוועדות ,ט כסלו זה"התוועדו בי לאלו שכבר

 זמן ההתוועדויות
דראש השנה ) לההתוועדות( 12"דיקע פַארבריינגען'שטורעמ"זמן העקרי דה. י

' אף על פי שבשנים קדמוניות הי, 13כסלו' ט וכ"לחסידות הוא בלילה שבין י
 . 14ט לאחר חצות"בי' הי הסדר שעיקר ההתוועדות

אחת , ")בתלת זמני הוי חזקה("התוועדויות ' א ישתתף בג"מה טוב שכאו. יא
 .15באם הם נערכות באותו זמן, בעצמו ושתים על ידי שלוחיו

מאז  בפרט על פי חילוקי המנהגים בזה(ובאם הם נערכות בזמנים שונים . יב
או קרוב לסיומו באופן שההתוועדות תמשך , באמצעו, ט"אם בליל י, ומקדם

 .17ישתתף בעצמו בשלשתן, )16ף בסלו"בכ

 החלטות טובות
, וטף) בפני עצמם(אנשים ונשים , בהתוועדויות אלו יתאספו רבים מישראל. יג

תורה , ולהתחזק ולקבל החלטות טובות ברבים בכל עניני יהדות 18כדי להתעורר
 .19כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות', צוותיומ

החלטות אלו צריכות להוות ולהתוות את הדרך והיסוד לכל הפעולות  .יד
ט "ט כסלו זה ועד לי"החל מי, והענינים הטובים שיעשו במשך כל השנה כולה

 .20שאז יוסיפו ויקבלו שוב החלטות טובות חדשות, כסלו הבא עלינו לטובה

הכנסת -בית -ובפרט , המדרש-הכנסת ובבית-החלטות שנעשות בביתה. טו
והן באופן , הן בעצם קיומם, מקבלות משנה תוקף, המדרש של נשיא דורנו-ובית

 .21דהיינו בקלות יותר, קיומם
 קוין' הוספה בהג

, ח"הקוין דתורה עבודה וגמ' בהתוועדויות אלו יעוררו ויתעוררו להוסיף בג. טז
כל העוסק ", "פדה בשלום נפשי) "הקשור לגאולה(סוק ל על הפ"חז כדרשת

 .22"'עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי כו ח ומתפלל"בתורה ובגמ
------------------------ 

כדי להדגיש עוד יותר שכל אחד ואחד הוא גם : "368' התוועדויות ע -ב "פ וישלח תשנ"ש) 8
 "".בנים על אבותםוהשיב לב אבות על בנים ולב ) "בשייכות להגאולה(ש "וכמ. . משפיע 

 .401' בשיחות קודש שם ע) 9
 .12' התוועדויות ע -נ "ט כסלו תש"שיחת מוצאי י) 10
 .13' שם ע) 11
עתה נמצאים אנו כבר בלילה : "7' התוועדויות ע -ט "ט כסלו תשמ"ראה שיחת מוצאי י) 12

להיות תמורת , הקהל כולו נמצא כעת בתפלה –ולמרות זאת , לאחרי תפילת מעריב, שלאחרי
ועל מעשה בפועל לא , כך זה בפועל. . של התוועדות חסידית ") סאמע ברען("בשיא ההתלהבות 

, יש לעורר כעת שבודאי ינצלו את המשך הלילה להתוועדות חסידים: ומכיון שכן. שואלים שאלות
וכל , כמתאים לראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות, "דיקן פארבריינגען'א שטורעמ"

ז בכל מקום ששומעים את הדברים "ועד. הרי זה משובח -הן בכמות והן באיכות  -ה בזה המרב
: ובנוגע לפועל: "9' ושם ע". 'שיעשו התוועדות חסידית וכו -או שימסרו להם את הדברים , עכשיו

דיקע 'שטורעמ"ויש להתחיל תיכף ב, "המעשה הוא העיקר" -חבל על הזמן של הדיבורים אודות זה 
 ".כאן ובכל מקום האפשרי, ס'געןפארבריינ

ויש שאומרים שהטעם בזה הוא מפני : "7' התוועדויות ע -ט "ט כסלו תשמ"שיחת מוצאי י) 13
כך שהגאולה בפועל היתה רק , )בשל טעות בכתובת(שעות נוספות ' ר הזקן התעכב ג"שאדמו

ו לסדר ההתוועדות ומטעם זה נהגו רבותינו נשיאינ: "155' ח ע"ש תשמ"וראה סה". ז"בלילה שלאח
גם המאמרים  -) ט כסלו חל ביום החמישי"שי(ובקביעות כזו . כסלו' באור לכ -ט כסלו "די

ומכיון שנהגו כן . ט כסלו"בעניני י) ?ובעיקר(היו גם ) ק"ואפילו במוצש(ק "והשיחות דיום הש
 ".הרי זה הוראה לרבים -ברבים ובפירסום 

 ".מכיון שעיקר הגאולה היתה באותו הזמן: "7' דויות עהתווע -ט "ט כסלו תשמ"שיחת מוצאי י) 14
התוועדויות  -א "פ וישלח תנש"וראה ש. 368' התוועדויות ע - 120ב הערה "פ וישלח תשנ"ש) 15

) פ"עכ(וזה מהוה הזדמנות קלה יותר לערוך , ט כסלו ביום החמישי בשבוע"שבשנה זו חל י: "386' ע
כסלו ' כ -ששי ) ויום(בליל , ט כסלו"י -חמישי ) ויום(יל בל: ימים רצופים' שלוש התוועדויות בג

כך שיש חזקה , א כסלו"כ -ובליל ויום שבת קודש ) ט כסלו"כנהוג לעשות אז עיקר ההתוועדות די(
והדבר נותן חזקה וחוזק בכל , ט כסלו"של שלושה ימים רצופים של התוועדויות חסידיות בקשר לי

 ".עד עתה' עוד יותר מכפי שהי, ה חסידיתשנ' הענינים דיהדות וחסידות שתהי
כמנהג החסידים לערוך את ההתוועדות : "473' התוועדויות ע -נ "פ וישלח תש"ראה ש) 16

 ". ט כסלו קרוב לסוף היום ולהמשיך במוצאי היום"העיקרית די
 .405' וראה שם בשיחות קודש ע. 368' התוועדויות ע - 120ב הערה "פ וישלח תשנ"ש) 17
 -מטרת ההתוועדות היא : "11' התוועדויות ע -ט "תשמ" יחידות"בעת ה -כסלו ' יחת מוצאי כראה ש) 18

 -וככל עניני קדושה , ע בעבר"טובות שכבר קיבלו ע-מחדש את ההחלטות") איבערלעבן("לעורר ולחיות 
 ".מתוך שמחה וטוב לבב, ולקיימם במעשה בפועל, להוסיף ולקבל החלטות נוספות

ההסכם אשר עושים שנים או רבים יש "ש: "94ושם בהערה . 473' התוועדויות ע -נ "פ וישלח תש"ש) 19
כמודגש גם בפסוק , כח דמעלת הציבור-כיון שישנה הנתינת, "ע"לזה חיזוק הרבה יותר מההסכם שעושה בפ

 ".מעלת התפילה בציבור דווקא, "כי ברבים היו עמדי' פדה בשלום נפשי גו) "ט כסלו"הקשור לי(
 .29וראה לקמן הערה . 12' התוועדויות ע -ט "תשמ" יחידות"בעת ה -כסלו ' מוצאי כ שיחת) 20
 .ט שם"תשמ) 21
 .ועוד. 368' התוועדויות ע -ב "פ וישלח תשנ"ש) 22

 

 המעשה
הוא העיקר 
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לחזור  - תורה. קוין' בה הג' מובן ופשוט שבהתוועדות גופא צריך שיהי. יז
 .23ט כסלו"מהדרושים הקשורים לי, ובמיוחד, בהתוועדות מתורת רבותינו נשיאינו

וכן באמירת . ברובא דרובא דחסידות יש תפילות ותחנונים - תפילה, עבודה. יח
הן את מי שמיסב אתו , כאשר איש מברך את רעהו, בעת ההתוועדות" לחיים"

אך חושבים עליהם , והן אותם רעים וידידים שלא נמצאים אתם יחד, בשולחן
 .24שזהו ענין התפלה -ומתקשרים אתם במחשבה 

או על כל פנים לקבל , לתת בשעת מעשה כסף לצדקה - גמילות חסדים .יט
כאשר אומרים אחד לשני  -ובנוסף לזה . החלטות טובות לתת לצדקה אחר כך
" איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", מלה טובה ומעודדים איש את רעהו

 .24ח"ענין של גמ גם זה –

 חסידות ובהפצת המעיינותהוספה בלימוד 
החל , להתחזק ולהוסיף בלימוד תורת החסידות והפצת המעיינות חוצה. כ

עם  היחידה שבתורה הקשורה' בחי, שלימוד החסידות, היינו, מהחוצה שבעצמו
 .25חודר בכל מציאותו וכחות נפשו, היחידה שבנפש

ראל צריכה להיות בקו של אהבת יש, ההוראות שיש לקחת מחג הגאולה .כא
לכל : ובפרטיות יותר". ט כסלו"י"זהו היסוד והתוכן של , שכן, ואחדות ישראל

כאיש אחד ובלב , "ואהבת לרעך כמוך"כים להתנהג על פי הציווי דילראש צר
 .26ואהבת ישראל אמיתית, שלום אמיתי, "פדה בשלום"' שיהי, דהיינו, אחד

וזכותו ) ביחד עם זהו(שזהו חובתו " הפצת המעיינות] "על דרך זה בענין[ .כב
צריך להעשות  -לכל יהודי ' להביא תורת החסידות ודרכי, של כל אחד ואחת
 .27ודרכי נועם ודרכי שלום, ואחדות ישראל, מתוך אהבת ישראל

 ט כסלו"הימים לאחרי י
ט כסלו יש הדגשה מיוחדת ללמוד מאמרי חסידות "הסמוכים לי 28בימים. כג

שאז יש יותר חיות ומרץ ללימוד התורה וקיום , ולקיים הוראותיו, דרבינו הזקן
 .28ההוראות דרבינו הזקן בשמחה ובטוב לבב

ט כסלו מפרקים את המטען הרוחני שקיבלו בראש "בימים הסמוכים לי. כד
 .29"'לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות וכו"החל מהברכה  השנה

ועל אחת כמה וכמה בדורות , לא לפני זמן רב(מנהג חסידים בעבר . כה
ט כסלו אל תוך ימי החנוכה "שהיו ממשיכים ההתוועדות די) הקודמים

 .30")פלעגט אריין פארבריינגען ביז ימי החנוכה'מ("

החל מלימוד הלכות , 31ההכנה לעבודה דימי חנוכהבימים אלו מתחילה כבר . כו
 .32הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת, חנוכה

------------------------ 
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" יאירו"וכולם " מנורת זהב כולה"ו" דמקשה זהב"שכולם יהיו באופן , שבעת המדות -המנורה שבו 

 ההכנה להגאולה
 לכל יחיד שיתכונן עיקר ההדגשה בנוגע' תהי, )אחד יוםשהוא (כסלו  ט"בי. כז

אנשים (שגם לכל יחיד  ,"עמדו הכן כולכם"ובלשון נשיא דורנו , להגאולה
שכולם , לקבץ ולאסוף כל פרטי כוחותיו ועניניו, םרבי' פונים בל) נשים וטף

 .33"דעמדו הכן כולכם"יהיו במעמד ומצב 
 34ט כסלו"ס בי"חלוקת הש

ט כסלו הבא עלינו לטובה בכל מקום "ס גם בי"בודאי יסדרו חלוקת הש. כח
 -ומה טוב (מסכת אחת " לקיחת"וכל אחד ואחד ישתתף בזה על ידי , ומקום

 .35)מסכתות או יותר' בליקח  -באם זה ביכלתו 

כמו זרעים (גם המסכתות שאין בהן גמרא , 36"ס כולו"כל הש"נוהגין לחלק . כט
 .37)אף שאינן אלא סיפור(וגם תמיד ומדות , )וטהרות

שזהו בהתאם , מסכת סנהדרין) ס"בחלוקת הש(לוקח ' ר הי"ח אדמו"ק מו"כ. ל
רו על פי הוראות שהוא מורה דרך לכל בני דו, לענינו של נשיא ורועה ישראל

 .38רי הוראהמו -ם ינשענ, סנהדרין -היא " טפי' הוי זהיר בי"ולכן המסכת ד, התורה
וגם אותם הנמצאים במקום אשר הוא קטן מדי לחלק כל  -אלו הרוצים . לא
ק "ס הנעשית כאן בבית מדרשו של כ"ביכלתם להצטרף לחלוקת הש -ס "הש
מחנה "ולמסרו לידי הנהלת " טופס"ועליהם להודיע זאת ב, ר"ח אדמו"מו

 .39"ישראל

ט "ס עד י"לא הספיק להודיע מהשתתפותו בחלוקת הש, באם מאיזה סיבה. לב
 .40ובהקדם הכי אפשרי, ביכלתו להצטרף בזה אחר כך, כסלו

 לסיים המסכת
כי על ידי זה , כדאי וראוי שההתחייבות על לימוד המסכת תבוא בכתב .לג

שכל אחד יסיים המסכת שקיבל  -בפועל  יתוסף חיזוק בקיום הלימוד במעשה
 .41על עצמו

שהרי רואים בטבע האדם שזה פועל תוספת כח  ,אחרכדאי ליתן הכתב ביד . לד
בידעו שיכול לשאול ולברר אצלו האם אמנם , וזירוז גם אם יהיו קשיים בדבר

 42!קיים את הבטחתו

ות ועל המשתתף למלא, לכל אחד ואחד) כרטיסים(נהוג לחלק טפסים . לה
ולשלחו חתום יחד עם הכתובת שלו , להודיע המסכת שבה בחר, הטופס
 .43ר"ח אדמו"ק מו"וכן נוהגים מדי שנה בשנה בבית מדרשו של כ, להגבאי

------------------------ 
, הדיעות שבזה ובעבודת האדם אפשר לקיים שניהם' כב, או המערבי(אל מול הקנה האמצעי 

שבין אם ענינים אלו מובנים לו , כלומר, א"הכוונה היא לכאו, וגם בנוגע לעבודה זו). פ"כמדובר כמ
בנוגע  הרי -' פ חסידות וכו"בחכמה בינה ודעת ובין אם הוא עדיין צריך ללמוד את הביאור בזה ע

להאיר את כל שבעת , ל כל ההכנות וכל הפעולות הדרושות לעבודת ימי חנוכה"לפועל ממש צ
ח "ק מו"ד של כ"ס וביהמ"הנה עצם הדבר שנמצא בביהכנ, ע"ואף מי שאינו מוכן לזה מצ. (המידות
ם מהווה נתינת כח שגם א -' תפילה ומעשים טובים כו, בית שמגדלין בו תורה, ר נשיא דורנו"אדמו

המעשה הוא "כ בנוגע ל"אעפ, אינו יודע את ההסברה שבדבר ואינו מרגיש את רגש הלב שבזה
 )".כל העבודה דיום הראשון בתכלית השלימות' תהי, "העיקר
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