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הודפס מאתר אוצר החכמה ספר המאמרים - תרפ"ז תרפ"ח / שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב בר {עמוד 467} (100)

א. ״פותחין בברכה״ – באמירת ״גוט יו״ט״, ומצוה למסור את הענין ד״גוט יו״ט״ לכאו"א מישראל

, החל מלימוד תורתו של בעל  ב. להוסיף בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה
הגאולה, מאמריו ושיחותיו, ובפרט אלה שיצאו־לאור לאחרונה

 , ג. ללמוד – האנשים והנשים והטף – את המאמר ד"ה עשרה שיושבין ועוסקים בתורה תרפ"ח
וברבים )בעשרה או יותר(

, ברוב  ד. לערוך התוועדויות של שמחה בקשר עם חג הגאולה בכל מקום ומקום )בכל קצוי תבל(
פאר והדר, "ברוב עם הדרת מלך", שבהם יתעוררו ויקבלו החלטות טובות בהוספה בעניני יהדות, 

 . תורה ומצוותי', ובפרט – בהפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה

וכו’  הביאורים  ללא  לפועל,  הוראות  רק  בזה  נכללו  מגעת.  שידינו  כמה  עד  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  משיחות  מלוקט 
בכלל.  שליט”א  מה”מ  אדמו”ר  כ”ק  ובשיחות  כמצוין,  בגוף השיחות  לעיין  יש   – הענין  לשלימות  הלשון(,  ועריכת  בעיבוד   – )ופעמים 

הליקוט באחריות המלקט בלבד, ושגיאות מי יבין.

 .) ( שיחת ליל י"ב תמוז תשמ"ח )ראה התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 

. ועוד(. וראה בכ"ז: התוועדויות  . התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע'  ( שזהו כללות הכוונה דפרשת המאסר והגאולה )לקו"ש חל"ג ע' 
. ועוד. . סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  ־  . . לקו"ש חכ"ח ע'  . תשמ"ג ח"ד ע'   . ־ שם ע' 

כולל – הפצת קיום מצוות בני־נח בכל העולם כולו. התוועדויות תשמ"ג שם.

. וראה ג"כ דברי משיח תשמ"ט ח"ד ע'  ( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 

( בימי הגאולה בכלל, מתחיל מי"ב תמוז, או אפילו לפנ"ז – כשמתחילים להתכונן לימי הגאולה. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח.

( נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמח ואילך. תש"ח ע'  ואילך.

( ואם אין אפשרות – יכולים להסתפק גם בלימוד בפחות מעשרה, עד ללימוד ביחיד. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח )ראה התוועדויות 
.  ואילך. שיחת ליל ט"ו תמוז  ־ .  )וראה ג"כ התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע'  (. עיי"ש. סה"ש תש"נ ח"ב ע'  תשמ"ח ח"ד ע' 

תשמ"ח. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 

־  ( ראה מברקים לקראת חג הגאולה תשט"ו־תשכ"ג )לקו"ש חכ"ג ע' 

( בכל מקום ומקום ביום המתאים לפי תנאי המקום – אם ביום די"ב תמוז, או י"ג תמוז, או בשני הימים, או גם – בימים שלאחרי זה, ובפרט 
(. ו"כל המרבה )בריבוי מקומות ובריבוי זמנים( הרי זה משובח"  . וראה ג"כ סה"ש תשמ"ט ח"ב ע'  ביום השבת )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 

)התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 

. התוועדויות תשמ"ב ח"ד  : להתבונן בפרשת ימים אלה ולקבל החלטות טובות כו'. וראה ג"כ שם ע'  ( וראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 
. חכ"ח ע'  . חי"ח ע'  . חי"ג ע'  . לקו"ש ח"ב ע'  ס"ע 

( ובלשונו של בעל המאסר והגאולה )במכתבו הידוע לחגיגת י"ב תמוז הראשונה – נדפס באג"ק שלו ח"ב ע' פ. וש"נ(: "לקובעו ליום 
התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר לפי ענינו".

 .  . . סה"ש תש"נ ח"ב ע'   . . סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ד ע'  )ושם שזהו "בקשה נפשית"(. 
. ועוד. וראה לקו"ש חל"ג ע'  ואילך. מתחיל בהמבצעים הכלליים וכל פרטיהם )ראה מברקים לקראת חג הגאולה  סה"ש תנש"א ח"ב ע' 
(. וראה  . סה"ש תנש"א ח"ב ע'  . סה"ש תש"נ ח"ב ע'  ־ . חל"ג ע'  ־ . חכ"ח ע'  ־ תשמ"א־תנש"א )לקו"ש חכ"ג ע' 

ב״ה

 מהוראות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

לחג הגאולה י"ב־י"ג תמוז
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הודפס מאתר אוצר החכמה ספר המאמרים - תרפ"ז תרפ"ח / שניאורסון, יוסף יצחק בן שלום דוב בר {עמוד 467} (100)

א. ״פותחין בברכה״ – באמירת ״גוט יו״ט״, ומצוה למסור את הענין ד״גוט יו״ט״ לכאו"א מישראל1.

ב. להוסיף בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה2, החל מלימוד תורתו של בעל 
הגאולה, מאמריו ושיחותיו, ובפרט אלה שיצאו־לאור לאחרונה3.

ג. ללמוד4 – האנשים והנשים והטף – את המאמר ד"ה עשרה שיושבין ועוסקים בתורה תרפ"ח5, 
וברבים )בעשרה או יותר(6.

ד. לערוך התוועדויות של שמחה7 בקשר עם חג הגאולה בכל מקום ומקום )בכל קצוי תבל(8, ברוב 
פאר והדר, "ברוב עם הדרת מלך", שבהם יתעוררו9 ויקבלו החלטות טובות בהוספה בעניני יהדות, 

תורה ומצוותי', ובפרט – בהפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה10. 

וכו’  הביאורים  ללא  לפועל,  הוראות  רק  בזה  נכללו  מגעת.  שידינו  כמה  עד  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  משיחות  מלוקט 
בכלל.  שליט”א  מה”מ  אדמו”ר  כ”ק  ובשיחות  כמצוין,  בגוף השיחות  לעיין  יש   – הענין  לשלימות  הלשון(,  ועריכת  בעיבוד   –  )ופעמים 

הליקוט באחריות המלקט בלבד, ושגיאות מי יבין.

1( שיחת ליל י"ב תמוז תשמ"ח )ראה התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 19(. 

2( שזהו כללות הכוונה דפרשת המאסר והגאולה )לקו"ש חל"ג ע' 144. התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 1831. ועוד(. וראה בכ"ז: התוועדויות 
שם ע' 8־1777. 1797. תשמ"ג ח"ד ע' 1733. לקו"ש חכ"ח ע' 267. 7־276. סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 504. ועוד.

כולל – הפצת קיום מצוות בני־נח בכל העולם כולו. התוועדויות תשמ"ג שם.

3( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 572. וראה ג"כ דברי משיח תשמ"ט ח"ד ע' 350.

4( בימי הגאולה בכלל, מתחיל מי"ב תמוז, או אפילו לפנ"ז – כשמתחילים להתכונן לימי הגאולה. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח.

5( נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמח ואילך. תש"ח ע' 265 ואילך.

6( ואם אין אפשרות – יכולים להסתפק גם בלימוד בפחות מעשרה, עד ללימוד ביחיד. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח )ראה התוועדויות 
תשמ"ח ח"ד ע' 13(. עיי"ש. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 552. 564 )וראה ג"כ התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 7־1776. 1832 ואילך. שיחת ליל ט"ו תמוז 

תשמ"ח. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 594(.

7 ( ראה מברקים לקראת חג הגאולה תשט"ו־תשכ"ג )לקו"ש חכ"ג ע' 390־389(.

8( בכל מקום ומקום ביום המתאים לפי תנאי המקום – אם ביום די"ב תמוז, או י"ג תמוז, או בשני הימים, או גם – בימים שלאחרי זה, ובפרט 
ביום השבת )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 681. וראה ג"כ סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 572(. ו"כל המרבה )בריבוי מקומות ובריבוי זמנים( הרי זה משובח" 

)התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 570(.

9( וראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 499: להתבונן בפרשת ימים אלה ולקבל החלטות טובות כו'. וראה ג"כ שם ע' 512. התוועדויות תשמ"ב ח"ד 
ס"ע 1777. לקו"ש ח"ב ע' 591. חי"ג ע' 248. חי"ח ע' 475. חכ"ח ע' 267.

10( ובלשונו של בעל המאסר והגאולה )במכתבו הידוע לחגיגת י"ב תמוז הראשונה – נדפס באג"ק שלו ח"ב ע' פ. וש"נ(: "לקובעו ליום 
התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר לפי ענינו".

ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ד ע' 2375 )ושם שזהו "בקשה נפשית"(. 2428. סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 508. 523. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 539. 552. 
סה"ש תנש"א ח"ב ע' 681. ועוד. וראה לקו"ש חל"ג ע' 145 ואילך. מתחיל בהמבצעים הכלליים וכל פרטיהם )ראה מברקים לקראת חג הגאולה 
906(. וראה  746. סה"ש תנש"א ח"ב ע'  5־293. סה"ש תש"נ ח"ב ע'  340־339. חל"ג ע'  2־391. חכ"ח ע'  תשמ"א־תנש"א )לקו"ש חכ"ג ע' 

ב״ה

 מהוראות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

לחג הגאולה י"ב־י"ג תמוז



לזכות

כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח

שליט"א

דתורה  הקוין  בג'  טובות,  החלטות  )עכ"פ( שלש  יהיו  אלו11  א' מהתוועדויות  – שבכל  טוב  ומה 
תפלה וגמ"ח, וכיו"ב12.

ה. להמשיך בכל מקום ומקום את ההתוועדויות של חג הגאולה בי"ד, ט"ו13 וט"ז תמוז, ובתקוה 
חזקה שי"ז תמוז יהפך בפשטות לששון ולשמחה ולמועדים טובים14.

ו. לומר וללמוד15 את המזמור תהלים החדש שמתחילים לומר16 בי"ב תמוז ע"פ מספר שנותיו של 
בעל יום ההולדת והגאולה17.

וקיום  יכול להוסיף בעבודתו בלימוד התורה  ויחכם עוד, כפי שכאו"א  ונוסף לזה – תן לחכם  ז. 
המצוות בהידור18, כל א' לפום שיעורא דילי'19.

ח. ובהדגשה שהוראות אלו שייכות לכאו"א מישראל, כי כולם נגאלו בגאולת י"ב־י"ג תמוז של 
נשיא הדור ש"הוא הכל" וכלשון בעל המאסר והגאולה )במכתבו הידוע(20 "לא אותי בלבד גאל 
.
הקב"ה . . כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה"21

ג"כ התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 1797. ועד שהם כוללים את כל הפרטים ופרטי פרטים דכל עניני התורה ומצוותי'. )שם ע' 1800((. ומתחיל 
מההוספה בשיעורי תורה ברבים )עשרה. ובפרט בתורתו של בעל הגאולה. סה"ש תש"נ ח"ב ע' 552. ס"ע 563. וראה ג"כ לקו"ש חכ"ח ע' 267. 

271 ואילך. התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 11 ואילך. וראה בסעיפים הקודמים(.
ע'  ג"כ סה"ש תשמ"ח ח"ב  וראה  עיי"ש.   .1837 ע'  ח"ד  )התוועדויות תשמ"ב  והבנות  הבנים  חינוך  ולכל לראש בפעולות הקשורות עם 

510־509. התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 20. שיחות קודש תשל"ג ח"ב ע' 248. ועוד(.

11( כולל גם ההתוועדויות די"ד וט"ו תמוז )ואילך, ראה להלן ס"ה(.

12( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 572. דברי משיח תשמ"ט ח"ד ע' 330 )וראה ג"כ התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 1855. 1־1880. 1884(. וכפי שכל 
אחד מהם כלול מכל השלושה )דברי משיח שם )אודות ג' ההתוועדויות די"ג, י"ד וט"ו(. עיי"ש(.

13( יום שבו הגיע לביתו בפועל )ואז בירך הגומל(. וזהו ג"כ יום ההילולא של ה"אור החיים" הקדוש )ראה דברי משיח בלק תשמ"ז ס"ג 
וסכ"ה. וש”נ(.

14( סה"ש תש"נ ח"ב ע' 563. ובהנסמן בהע' 12 ובהע' 13. וראה הע' 8. וראה )בנוגע לליל י"ז תמוז( התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 33־32. ובאופן 
שכל התוועדות תוליד עוד התוועדות, בכל מקום ומקום )דברי משיח תשמ"ט ח"ד ע' 325(.

15( עם מפרשי התהלים, ובפרט רשימות הצ"צ על המזמור )סה"ש שבהע' 17 בנוגע למזמור דאותה שנה. וראה דברי משיח תש"נ ח"ד ע' 
.)212

16( המזמור שנשיא דורנו אומרו, ובמילא הההולכים בעקבותיו אומרים אותו, מתחיל מיום ההולדת, בי"ב תמוז, וממשיך במשך כל השנה, 
ובפרט בי"ג תמוז. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח. עיי"ש.

וראה ג"כ לקו"ש ח"ב ע' 496. חי"ח ע' 476 ואילך. אג"ק ח"ג ע' שמב. וש"נ )וצ"ל תרנח במקום תרנז, ויש להוסיף תשיז(. ימי בראשית ע' 
113. )ולהעיר שבחלק מהמכתבים כותב לאומרו לכה"פ עד יו"ד שבט התשי"א )אג"ק ח"ג שם. ע' שמח. שסט. תמב(. ובחלקם כותב לכה"פ עד 
ר"ה תשי"א )שם ע' שנ )והוא לכו"כ? – ראה הערה שם(. שסה. ובלי "לכה"פ" – שנז. שנט(. ובחלקם כותב עד י"ב תמוז תשי"א )ח"ד ע' קיד. 

קיט(. וראה בח"ד ע' ח. סט. ואכ"מ.

17( והוא תועלת גם לחסיד וגם לרבי )שיחות קודש תש"כ ע' 350־349. וראה סה"מ תש"י ע' 4־263. אג"ק שנס' בהע' הקודמת(. סה"ש 
תש"נ ח"ב ע' 564. שיחת מוצאי י"ג תמוז תשמ"ח. וראה ג"כ שיחת ליל י"ג תמוז תשמ"ח )התוועדויות ח"ד ע' 14(. ובריבוי מאמרי ושיחות 

כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לי"ב תמוז מבאר איזה פסוקים מהמזמור שלפי מספר שנותיו של בעל יום ההולדת והגאולה.

ג"כ  וראה   .328 ע'  ח"ד  תשמ"ט  משיח  )דברי  לו"  מוסיפין  המוסיף  ו"כל   )10 הע'  לעיל  )ראה  הגאולה  בעל  של  מכתבו  תוכן  ברוח   )18
התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 8־1777. 1832. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 594(.

19( סה"ש תש"נ ח"ב ע' 564.

20( דלעיל הערה 10.

21( ראה לקו"ש חי"ח ע' 475. ועוד. וראה ג"כ שיחת ליל י"ב תמוז תשמ"ח )התוועדויות ח"ד ס"ע 6(. דברי משיח תשמ"ט ח"ד ע' 325 
)בנוגע להתוועדויות(.
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