
חודש כסלו תשפ"ב )ע"ר(                                                                   מכון הלכה חב"ד  ע"י  יו"ל 

חודש 
כסלו

בשנת תשמ"ט הורה הרבי שבכל יום מימי חודש כסלו ילמדו ענין בתורת החסידות, מתורתם של כל אחד מרבותינו 	 
נשיאינו.

כמו כן בשנת תנש"א הורה הרבי באופן כללי להוסיף בחודש כסלו בלימוד התורה, נגלה דתורה ופנימיות התורה, באופן 	 
של עבודה ויגיעה ובאופן של "מוסיף והולך".

ט' כסלו

יום זה הוא יום ההולדת ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר האמצעי, רבנו דובער נ"ע.	 
ביום זה יש להוסיף בלימוד תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בעל יום ההולדת וההילולא, ובאופן ד'רחובות הנהר'; 	 

וכן ללמוד מאדמו"ר האמצעי להשתדל לבטא כל אחד את הרוחניות והחסיד'ישקייט שלו, בגשמיות שלו. כלומר, 
שהחמימות והחיוניות שלו יורגשו בעניניו הגשמיים, ועד לאופן שלא יהיה ביניהם כל פירוד כלל אלא יהיו דבר אחד 

ממש.
במנחה אין אומרים תחנון.	 

חג 
הגאולה 
יו"ד כסלו

חג הגאולה – בו השתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע ממאסרו. אין אומרים תחנון.	 
ביום זה יש ללמוד מתורתו של בעל הגאולה, ובמיוחד במאמר ד"ה "פדה בשלום" )נדפס בספרו "שערי תשובה", ביאור 	 

ביסוד ענין התפלה, מט, א ואילך(.
ביום חג הגאולה יו"ד כסלו נוהגים לערוך התוועדויות חסידותיות – ולהמשיך בזה גם בימים הבאים – ולדבר וללמוד 	 

בהן מתורתו של בעל הגאולה.
יש לנצל זמן זכאי ומסוגל זה – ט' כסלו ויו"ד כסלו – להוסיף עוד יותר ב"מעשינו ועבודתינו" למהר ולזרז עוד יותר את 	 

הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.
כמו כן ביום זה יש לקבל החלטות טובות להוספה והתחזקות בשלושת העמודים שעליהם העולם עומד – תורה עבודה 	 

וגמילות חסדים.

י"ד כסלו
יום חתונת כ"ק אדמו"ר מה"מ עם הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה, בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.	 
ביום זה נהוג בקרב אנ"ש והתמימים להתוועד ולברך את הרבי.	 

חג 
הגאולה 
י"ט-כ' 
כסלו – 

'חג החגים' 

על דרך ההכנות לראש השנה חודש אלול וימי הסליחות, יש צורך בהכנות לפני ראש השנה לחסידות – חג הגאולה י"ט 	 
בכסלו. 

בימי הגאולה י"ט-כ' כסלו, וכן בתפלת מנחה ביום י"ח כסלו – אין אומרים תחנון.	 
בחג הגאולה י"ט בכסלו מאחלים )בלשון יחיד(: "גוט יום טוב. לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתב 	 

ותחתם".
המנהג לערוך סעודה לרגל י"ט כסלו ולהודות לה' על הנס הגדול. בסעודה אוכלים 'שווארצע קאשע'.	 
ביום י"ט כסלו עורכים התוועדות )ומה טוב – שלוש התוועדויות, בליל י"ט בכסלו, ביום י"ט בכסלו, ובפרט קרוב לסיומו 	 

ובאופן שיומשך גם בליל כ' בכסלו(.
יש לערוך התוועדויות בכל מקום ומקום, ולא רק התוועדויות גדולות במקומות מרכזיים ועיקריים, אלא בכל מקום 	 

ומקום כפשוטו.
בהתוועדויות י"ט כסלו יש לעורר על קבלת החלטות טובות: בקביעות עיתים ללימוד התורה, הנגלית ודא"ח, ברבים, 	 

בחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים; בהתחזקות בג' הקווים דתורה עבודה וגמילות חסדים ובלימוד השיעורים 
היומיים; וכן לפעולות נמרצות בהפצת התורה בכלל והפצת מעיינות החסידות בפרט.

ביום זה יתעוררו אנ"ש להרים תרומה לקופת רבי מאיר בעל הנס כולל חב"ד, שנוסדה על ידי אדמו"ר הזקן בעל 	 
הגאולה.

תחילת הלימוד בי"ט כסלו צריך להיות בעניינים שהזמן גרמא, "ההלכות של יום זה", שבתחילת לוח 'היום יום' העוסק 	 
במעלת יום י"ט בכסלו. 

יש ללמוד בתורתו של בעל השמחה והגאולה – כמו ספר התניא, תורה אור ולקוטי תורה, יחד עם הביאורים שנתוספו 	 
במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו.

ביום י"ט כסלו מתחילים שוב ללמוד שיעורי לימוד התניא – החל מדף השער – כפי שנחלקו לימי השנה, בשנה זו 	 
)תשפ"ב( מתחילים ללמוד בחלוקה של שנה מעוברת.

בימים אלו מתחילה ההכנה לעבודה דימי חנוכה, החל מלימוד הלכות חנוכה, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת.	 

 תאריכים חסידיים
בחודש כסלו ומנהגיהם* 

ב"ה

המשך בעמוד הבא <<<
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עריכה: הרב שמואל מקמל.  הגהה: הרב משה קורנוויץ.

מקורות: ימי חודש כסלו: התוועדויות בימי חודש כסלו: סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 97-8. תורת רבותינו נשיאינו: סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 85 וע' 98 )וראה שם ע' 86 שזה שייך גם לנשים(. הוספה בלמוד התורה בכלל ובדא"ח 
בפרט: סה"ש תנש"א ח"א ע' 165. פסוק תהלים מפורש בר"ח:  ספר המנהגים חב"ד ע' 77. ט' כסלו: ספר המנהגים ע' 16 וע' 90. סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 152-3.  חג הגאולה יו"ד כסלו: שיחת י' כסלו תשמ"ח )התוועדויות 

תשמ"ח ח"א ע' 579 ואילך(. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 97. סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 153. התוועדויות תש"נ ח"א ע' 443.  חג הגאולה י"ט-כ' כסלו: ראה אגרות קודש אדמו"ר מהורש"ב ח"ד ע' עג. סה"ש תרח"ץ ס"ע 250. וראה 
סה"ש תש"ב ע' 19. אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' סט. ח"ה ע' תמג. היום יום י"ח כסלו. ספר המנהגים חב"ד ע' 16 וע' 92. התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 4-5 וע' 8. סה"ש תש"נ ח"א ע' 182. תנש"א ח"א ע' 191. תשנ"ב 

ח"א ע' 166-7 וע' 172 הע' 58. אגרות קודש ח"כ ע' סא, חכ"ב ע' שע. לוח כולל חב"ד. וראה ס' 'חג החגים' )להרה"ח ר' מיכאל אהרן שי' זליגזאן, ברוקלין תשנ"ט(. חלוקת הש"ס: סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 476 ואילך, ע' 487 
הערה 114, ע' 491 וע' 496. ימי הגאולה ממאסרו השני של כ"ק אדה"ז: ספר המנהגים ע' 93. לקו"ש חכ"ה ע' 399, ובהערה 44 שם. 

חלוקת 
הש"ס 

בי"ט כסלו מחלקים את הש"ס, כלומר, כל אחד מקבל על עצמו ללמוד אחת )או יותר( ממסכתות הש"ס במשך השנה 	 
)עד י"ט כסלו הבא(, כך שכל אנשי העיר או כל מתפללי המנין מצטרפים יחד ללמוד את כל הש"ס.

נוהגים לחלק את "כל הש"ס כולו", וגם את המסכתות שאין בהן גמרא )כמו בסדר זרעים וטהרות(.	 
ראוי שההתחייבות על לימוד המסכת תבוא בכתב, וליתן הכתב בידי אחר, שהרי רואים שזה פועל תוספת כוח וזירוז גם 	 

אם יהיו קשיים בדבר, ביודעו שיכולים לשאול ולברר אצלו האם אמנם קיים את הבטחתו. ויש להדביק על כותלי בית 
הכנסת את רשימת המשתתפים בחלוקת הש"ס.

אלו הנמצאים במקום אשר הוא קטן מהכיל לחלק את כל הש"ס, וכן כל מי שרוצה, יכולים להצטרף לחלוקת הש"ס 	 
הנעשית בבית מדרשם של רבותינו נשיאינו – 770 – ועליהם להודיע זאת ב"טופס" ולמסרו לידי הנהלת "מחנה 

ישראל".
מי שלא הספיק, מאיזה סיבה, להודיע מהשתתפותו בחלוקת הש"ס עד י"ט כסלו, ביכלתו להצטרף אחר כך, ובהקדם 	 

הכי אפשרי.

ימי 
הגאולה 
ממאסרו 

השני 
של כ"ק 

אדה"ז

יום ג' דחנוכה – כ"ז בכסלו, הוא יום הגאולה של אדמו"ר הזקן שבו יצא לחירות ממאסרו השני בשנת תקס"א.	 
החופשה השניה בשנת תקס"א היתה ניצחון תורת החסידות ודרכי החסידות ביתר שאת ויתר עז מכמו שהיה בפעם 	 

הראשונה )בשנת תקנ"ט( – שאז היתה ההלשנה בעיקרה על אדמו"ר הזקן, ואילו ההלשנה בתקס"א היתה בעיקרה על 
תורת החסידות.

שלימותה של הגאולה די"ט כסלו היתה בימי חנוכה, ומודגש הקשר ביותר בגאולה ממאסרו השני – שיצא לחירות )בנר 	 
שלישי או( בנר חמישי דחנוכה, ונקבע ליום התוועדות ושמחה.

* יצויין כי חודש כסלו "מרובה במועדות" ובתאריכים חסידיים מרכזיים, וביחוד זכה דורנו לתאריכים חסידיים רבים בחודש זה, ובכלל 	 
בשנת תשמ"ט הורה הרבי לנצל את כל הימים להתוועדויות חסידותיות ולהוספה בלימוד בכל יום ויום מימי חודש כסלו עד לסיום 

החודש. 
בדף זה באו התאריכים להם ישנם מנהגים או הוראות למעשה.	 
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חובה בכל בית!
מתאים לכל המשפחה

ניתן להשיג בחנויות המובחרות:
ובאתרים: סמס לרב, חב"ד שופ
הפצה ראשית: חיש הפצת המעיינות

חדש!

 לראשונה, ספר חב"די "הלכה למעשה"
על שנת השמיטה, בצורה בהירה, מקיפה ומפורטת 

מצוות 
התלויות 

בך!


