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ב"ה

בשבח והודיה להשם יתברך וכהמשך להתעוררות והשמחה 
המיוחדת בה התקבלו בקרב אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו, 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  במאמרי  ענינים"  תוכן  "מפתח  חוברות 
המשיח שליט"א על חג הפסח וחג השבועות. שמחים אנו 
להגיש חוברת נוספת ) ג ( של מפתח תוכן ענינים במתכונת 

חדשה למאמרי "ראש השנה לחסידות - י"ט כסלו".
של  הכללי  עניינם  בסיכום  עוסקת  כקודמתה,  זו,  חוברת 
החג.  בענייני  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאמרי 
שיש  והשמחה  הגאולה  בעל  הזקן  אדמו"ר  פתגם  כידוע 
"לחיות עם הזמן", ואין אפשרות טובה ונאותה מזו שבה ניתן 
"לחיות עם הזמן" במובן הפנימי של הדבר, לחיות עם הזמן 
בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענייני החג 

כפי שנתבארו על ידו.
החוברות  פני  על  מיוחדת  מעלות  נוספו  זו  בחוברת 
הקודמות, אשר תחילה הובא סקירה כללית המתארת את 
סדר השתלשלות התאריך י"ט כסלו מימות בעלי התוס' ועד 
לחידושי רבותינו נשיאנו. על מנת שהלומד ידע תחילה על 

דבר מהותו של יום.
המתבאר  אחד  נושא  על  התמקדנו  זו  בחוברת  כן  כמו 
במאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקשר לחג זה, 
והוא: ביאור הפסוק "פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים 

היו עמדי".

פתח דבר
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תחילה הובא סקירה כללית על הפסוק ממקורו בספר התהלים 
במאמרים  שנתבארו  כפי  הפסוק  במהות  רבינו  לחידושי  ועד 
במהלך השנים. לאחר מכן הובאו "מפתח תוכן ענינים" לכעשרה 

ממאמרי רבינו על הפסוק.
וחידושו  ביאורו  על  בעיקר  התמקדנו  הענינים  תוכן  בכתיבת 
מכך  הנלמדות  ההוראות  ועל  החג  בנושא  רבינו  של  הכללי 

בעבודת ה'.
בי"ט  שנאמרו  רבינו  מאמרי  תרשים  הוא  מאמרים"  "מפתח 
כסלו )או בשבת שלפניו ולאחריו( המחולקים כפי נושאי החג. 
בכתיבת המפתח נעזרנו בספרים וקבצים רבים, וביניהם ספרי 
על  נוסף  משיח".  של  לתורתו  ו"המכון  בלה"ק"  הנחות  "ועד 
זה, כל הנכתב בחוברת הוא על אחריותם הבלעדית של חברי 

המערכת.  
יהי רצון אשר חוברת זו תהווה נדבך נוסף בחיזוק התקשרותנו 
לכ"ק אבינו רוענו – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר 
ולהתראות  לחזות  והצימאון  בתורתו  והעיון  הלימוד  ידי  על 
אתו עמו בעיני בשר נזכה תיכף ומיד לחזות בהתגלותו המלאה 
והמושלמת לעין כל בגאולה האמתית והשלימה, אשר בה נזכה 
לשמוע מפי קדשו "תורה חדשה מאתי תצא" ותיכף ומיד ממש.

בברכת גוט יום טוב לשנה טובה בלימוד החסידות 
ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו

המערכת

ראש חודש כסלו ה'תשע"ט
למעלה מארבעים שנה ליום הבהיר

קט"ז שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ן שער ראשו

תולדות 
היום

הבהיר
י"ט כסלו
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שער
תולדות היום הבהיר "יומא טבא לרבנן" י"ט בכסלו - ראש השנה לחסידות
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י שער שנ

ביאורי רבינו 
על הפסוק 

"פדה בשלום 
נפשי"
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שער
סקירה כללית על מאמרי הרבי לי"ט כסלו – המתחילים עם הפסוק "פדה בשלום"
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שער שלישי

 מפתח
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תוכן ענינים על הפסוק
"פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי"

תש"מ - תשמ"ח
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 התשמ" –ד"ה 'וכל בניך' 
 תשמ"ו –ד"ה 'פדה בשלום' 
 תשמ"ז –ד"ה 'פדה בשלום' 
 תשמ"ח –ד"ה 'פדה בשלום' 

 

 3ותשונ

 תשי"ז - ד"ה מזמור לתודה
 תשל"ח - שלום רבד"ה 

 רבי שמעון פתח תשכ"ב. 
 (4) מוגה פתח אליהו, תשט"ו 

 (5)מוגה ברוך שעשה ניסים, תשט"ו 
 זה היום, תשד"מ 

 יום אשר עשה, תשכ"ה 

 

                                                           
 מלוקט חלק ב'. 1
 מלוקט חלק א'. 2
 מזמור לתודה, ט כסלו. כגון: גאולת י"ב מאמרים אלו עוסקים:  3

 י כ"ק אדמו"ר מיוסדים על דרושו פתח אליהו וכו'.
 אד"ש. כ"ק שנאמרו בחתונת הריי"ץ

 מלוקט חלק ה'. 4
 מלוקט חלק ה'. 5



מפתח תוכן ענינים | 27
 תשל"ב –ד"ה 'פדה בשלום' 
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לזכות חברי מערכת
"מפתחות לתורתו של משיח"
וכל המסייעים במלאכת קודש זו

ובפרט בהוצאת קובץ זה:
יעקב קאפל בן נחמה דינה

מנחם מענדל בן מילכה
מנחם מענדל בן נטלי

שמואל בן נטלי 

לזכות והצלחת
הרה"ת יעקב ישראל וזוגתו אסתר

וילדיהם
אפרת רויטל אדרי, שמואל, עקיבה – אליהו,
מנחם – יוסף, לוי יצחק, חנה, יהודה ברוך 

למשפחת רייך
יהי רצון שימשיכו לעשות 

נח"ר לכ"ק אדמו"ר שליט"א 
ויזכו לקבל את פניו תיכף ומיד ממש!
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לזכות
 כלל תלמידי התמימים

חיילי בית דוד
שבכל אתר ואתר

להצלחה רבה ומופלגה בכל 
ענייניהם

ובפרט בעניין הכי עיקרי שהזמן 
גרמא - 'קבלת פני משיח צדקנו', 
מתוך הרחבה ומתוך מנוחת הנפש 
והגוף לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א.
־יחד עם כל בני ישראל בכל מקו

מות מושבותיהם תיכף ומיד ממש! 
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לזכות
כ"ק אבינו רוענו 

הוד כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר
יהי רצון שיראה רוב נחת 

מתלמידיו,
חסידיו, שלוחיו, ומכלל ישראל.
ותיכף ומיד ממש נראה בעיני 
בשר בקיום נבואתו העיקרית 

"הנה זה משיח בא"
ובעגלא דידן יתגלה לעין כל 
ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' 
ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ 

נדחי ישראל
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש!


