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ñ"ùä ú÷åìç úåãåà äòãåä*

(נדפס תוכיח הוכח ד"ה הק' באגרתו כותב הזקן רבינו כ"ק הוד

ובכל ושנה שנה בכל הש"ס כל לגמור לכאן: מהשייך וז"ל התניא), בסו"ס

מנינים בה שיש ועיר ברצון. או הגורל עפ"י המסכתות לחלק ועיר עיר

אליהם יצרפו מהכיל קטן מנין איזה ואם ומנין. מנין בכל יגמרו הרבה

עכ"ל יעבור. ולא חק ישונה בבל גדול מנין מאיזה .1אנשים

– הוא הגאולה חג ביום הש"ס חלוקת לסדר מאז נהגו זה פי ועל

כסלו. י"ט יום

הנהיגו כסלו, בי"ט הפנאי אפס מפני ואילך, תרס"ג משנת

הזקן. רבינו של ההילולא יום – טבת בכ"ד הש"ס חלוקת ַבליובאוויטש

בנשיאותו – ישראל" "מחנה ע"י בכאן גם זה מנהג נקבע שנים ומכמה

שליט"א אדמו"ר מו"ח כ"ק .2של

"קטן הוא שתהי', סיבה מאיזה אשר, במקום הנמצאים ואותם

מצטרפים הש"ס כל לחלק מדרשו3מהכיל" בבית הנעשית הש"ס לחלוקת

שליט"א. אדמו"ר מו"ח כ"ק של

זה שלאחר בעמוד נדפס – המשתתפים על הודעת4להקל טופס

בחר, שבה המסכתא להודיע המשתתף ועל הש"ס. בחלוקת ההשתתפות

ול באגה"ק, וכנ"ל עליו, שיגרילו שרצונו להורות ובתוספתאו חתום שלחו

ישראל". ל"מחנה שלו הכתובת

טבת כ"ד קודם מהשתתפותם להודיע הספיקו שלא אלו אשר מובן

כן. אחרי גם להצטרף יוכלו

הודעה*) תש"ט. טבת לכ"ד שי"ל ב) תקז, (ח"ד כח ליקוט דיבורים ללקוטי בהוספה נדפסה
460 ע' לקמן (ראה תשי"א טבת לכ"ד שי"ל א) תקצח, (שם לב לליקוט בהוספה עוה"פ נדפסה זו

זו). חוברת עם ביחד שנשלח המכתב ì"åîä.ואילך

אפי1) התמניא שבוע בכל לעצמו יגמור הנ"ל מהלומדים וכאו"א מסיים: שם באגה"ק
בזה. נזהרים ראיתי לא אבל – קיט. שבתהלים

(2:ïîæ øçàì äøòäלי"ט – מקומות בכמה הש"ס דחלוקת המנהג נקבע שוב תשי"ג משנת
כסלו.

תרל"ח):3) חומותיך, על (סד"ה שלו דא"ח ממאמרי באחד כותב, נ"ע מהר"ש אדמו"ר כ"ק
כמ"ש תושבע"פ ד' ונאום רז"ל, מדרשי תרומות שהוא פרש"י עם תושב"כ יום בכל ללמוד צריכים

בשנה. גמרא מס' ללמוד אחד כל צריך הפחות שלכל ובאגה"ק ת"ת בהל'
בפ"ע.4) בקונטרס בשעתו שי"ל כפי בהחוברת נדפס הי' ì"åîä.כן




