
Your complete guide to this 
week's halachos and minhagim.

Shabbos 
Parshas Vayishlach, 16 Kislev, 5783

 § For today’s haftorah, Chazon Ovadyah is read 
(Ovadyah 1:1–21).1

Monday
18 Kislev, 5783

 § Today we complete the annual cycle of the 
study of Tanya (and Hayom Yom). 

 § Make sure to 
conclude the 
masechta you 
selected last year for 
chalukas hashas.2

 § During Minchah, do 
not say Tachanun. 3

1 ספר המנהגים עמ' 32 .לוח כולל חב"ד.

2 לשאלה אודות אדם שלא יכול היה לסיים את המסכת דחלוקת הש"ס עד י"ט בכסלו, האם צריך להשלימה 
אחר-כך, והאם יש איזה עניין לסיים עד כ"ד בטבת ]תאריך חלוקת הש"ס בשנים תרס"ג-תשי"ב[, ענה הרבי: "וכל 

ההקדם ישובח, כמובן" )נדפס ב'כפר חב"ד', גיליון 927 עמ' 21(.

3 ספר-המנהגים עמ' 16 ועמ' 92. 

Tuesday
Chag Hageulah 19 Kislev 
Rosh Hashanah LaChassidus, 5783

On this day 
Today marks the anniversary of the passing 
of the Maggid of Mezritch in 5533 (1772). His 
resting place is in Anipoli.

 § Additionally, today marks the anniversary of 
the release of the Alter Rebbe from his first 
imprisonment in 5559 (1798).

 § Yud-Tes Kislev is 
referred to as the 
Rosh Hashanah of 
Chassidus,4 Chag 
Hachagim,5 and 
the Matan Torah of 
penimiyus hatorah.6

 § We do not say 
Tachanun.7

 § Wear Yom Tov clothing 
(for married men—a 
kapote).8

4 מכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב מיום ט"ז כסלו תרס"ב )נדפס בהקדמה ל'היום יום'(.

5 אג"ק אדמו"ר הריי"ץ ח"ז עמ' ל. הקדמת 'היום יום'. נתבאר בלקו"ש ח"ה עמ' 436, חכ"ה עמ' 385.

6 ספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 483, ועיי"ש שגילויו למעלה מגילוי פנימיות התורה לע"ל.

7 ספר-המנהגים עמ' 16 ועמ' 92. 

8 בי"ט בכסלו, לבש כ"ק אדמו"ר בגדי שבת )יומן תשכ"ה אות קנו, 'כפר חב"ד' גיליון 692 עמ' 32(.

Shabbos, 16 Kislev, 5783—Friday, 22 Kislev, 5783

For local candle lighting times  
visit Chabad.org/Candles

“Gut Yom Tov! 
May you be 
written and 
sealed for a good 
year in the study 
of Chassidus 
and the ways of 
Chassidus!”

“Yud-Tes Kislev 
is the holiday in 
which our souls 
were redeemed 
in peace, and the 
light and chayus 
of our souls 
were given to 
us. Today is the 
Rosh Hashanah 
of Chassidus, 
which our 
holy ancestors 
bequeathed  
to us.” 
(Letter of the Rebbe 
Rashab, printed in the 
beginning of Hayom 
Yom)



Farbrengens

 § The main Yud-Tes Kislev farbrengen9 generally 
takes place in the evening between Yud-Tes 
Kislev and Chof Kislev. The reason for this is 
because the Alter Rebbe’s release took place 
in the afternoon of Yud-Tes Kislev, and his 
freedom was only complete three hours later, 
when he left the house of the misnaged.10 
However, the Rebbe encouraged farbrenging on 
the night of Yud-Tes Kislev as well.11

 § The Rebbe encouraged participating in (at least) 
three farbrengens.12

 § During the farbrengen, the famous niggun on 
the words Padah veshalom nafshi is sung.13 

 § It is customary to eat buckwheat (shvartze 
kashe).14

Chalukas Hashas

 § Participate in a chalukas hashas by selecting a 
masechta to study over the course of the year.15 

 § Regarding Shabbos, the halachah is that if one 
person is unable to perform a melachah alone 
and he does it with another, they are both liable 
as if they had each done the entire melachah. 
Similarly, when joining a chalukas hashas, it 

9 בליובאוויטש היו עורכים סעודה )ראה אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ד עמ' עג. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' 
סט(. בדורנו נערכת התוועדות י"ט כסלו 'ברוב עם - הדרת מלך' ללא סעודה, וכההוראה לוועד כפר-חב"ד )אג"ק 
חט"ז עמ' קז(: "במ"ש בהנוגע להסעודה, בכלל ראוי שבעיקר יהיה מיני מזונות, אלא שכיותר ממניין יטלו ידיהם 
נוסף על  לסעודה כדי שיוכלו לברך ברכת המזון בעשרה, משא"כ האורחים שלא תמיד נשארים... לברהמ"ז... 
הקושי בנט"י כדבעי", ולמעשה אף הרבי לא היה נוטל ידיו: "משנת תש"א ואילך, בכל שנה ביום י"ט כסלו הכינו 
גבאי ביהכ"נ סעודה לכבוד יו"ט ואח"כ עלו )מי שזכה להיכנס( להתוועדות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - למזונות 
ומשקה - אבל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לא נטל ידיו לסעודה אחרי הנ"ל, להוציא פעם אחת בי"ט כסלו תשי"ב" 

)הרה"ח רי"ל גרונר(.

10 אג"ק ח"ה עמ' מח. ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 155, וש"נ.

11 אג"ק ח"ה עמ' מח.

12 ראה סה"ש תנש"א ח"א ע' 178. סה"ש תשנ"ב ע' 166 ובהערה 120.

13 בתקופות שונות )כגון: שיחת י"ט בכסלו תשכ"ב סכ"ג, תשכ"ד ס"א, ש"פ מקץ תשכ"ד ס"א( הורה הרבי לנגן 
ניגון זה בהתוועדות, ופעם אחת הורה לנגנו כבר בשבת מברכים חודש כסלו )ראה שיחת ש"פ תולדות תשי"ד ס"א, 
ועוד(. אף לסיום ההתוועדויות בתקופת י"ט כסלו, לפעמים היה הרבי, בצאתו מההתוועדות ]וגם בשבת-קודש 
הסמוכה וכדומה[, מתחיל לשיר "פדה בשלום" או את סיום הניגון "ואני אבטח בך" )ס' 'חג החגים' )להרה"ח ר' 

מיכאל אהרן שי' זליגזאן, ברוקלין תשנ"ט( עמ' 66(.

14  זכר למאכל אדה"ז בהיותו במאסר. ובבישול והכנת ה'קאשע' ראו זכות מיוחדת )ראה סה"ש תרח"ץ ס"ע 250(.

15 משנת תרס"ג ואילך, מפני אפס הפנאי בי"ט כסלו, הנהיגו בליובאוויטש חלוקת הש"ס בכ"ד טבת – יום ההילולא 
של רבינו הזקן, ומשנת תשי"ג שוב נקבע המנהג דחלוקת הש"ס בכמה מקומות ]על-ידי הרבי[ – לי"ט כסלו )סה"ש 

תשנ"ב עמ' 492. ובמקור: 'תורת-מנחם - התוועדויות' תשי"ג ח"א עמ' 216.(. 
נוהגין לחלק "כל הש"ס כולו" גם המסכתות שאין בהן גמרא )כמו זרעים וטהרות(, וגם תמיד ומידות )אף שאינן 

אלא סיפור דברים( – סה"ש תשנ"ב ח"ב עמ' 487 הערה 114.
"ומה טוב - באם זה ביכלתו - ליקח ב' מסכתות או יותר" )סה"ש תשנ"ב ע' 491(.

הרבי היה לוקח מסכת סנהדרין. בשנת תשי"ב לקח גם מס' סוכה, ובשנת תשט"ז גם מס' תמיד )ספר השיחות 
תשנ"ב עמ' 490, בשוה"ג להערה 141(.

is as if each participant has studied the entire 
shas! (Sefer Hasichos 5752, p. 495)

 § If you are unable to participate in a local 
chalukas hashas, select a masechta in the 
central chalukas hashas by visiting www.
chalukashashas.com. 

Learning for Today 

 § Today we begin studying the Tanya anew, 
following the division for a shanah me’uberes (a 
leap year). 

 § We also begin studying Hayom Yom anew.

 § In a letter to someone who asked what to 
study on Yud-Tes Kislev, the Rebbe wrote that 
he should study the Alter Rebbe’s teachings, 
namely—Chassidus Chabad. This can be 
done by studying either the Alter Rebbe’s own 
sefarim (such as Tanya, Torah Or, and Likkutei 
Torah), or the maamarim and sichos of the 
Rebbeim (which explain his teachings).16

 § The Rebbe once said that today’s learning 
should begin with texts that explain the 
greatness of Yud-Tes Kislev, starting with 
the letter of the Rebbe Rashab printed in the 
beginning of Hayom Yom.17

Wednesday
Chag Hageulah 20 Kislev, 5783

 § Today is celebrated as a Yom Tov as well. The 
reason is because the geulah of the Alter Rebbe 
was only complete on Chof Kislev, when he left 
the house of the misnaged who emotionally 
tormented him.18

 § Additionally, Chof Kislev is the date when the 
Tanya was printed for the first time, in the year 

16 אג"ק ח"כ עמ' סא.

17 שיחת ליל י"ט בכסלו תשמ"ט ס"ב )'תורת-מנחם - התוועדויות' ח"ב עמ' 4(, ועיי"ש במעלת לוח זה בכלל.

18 'בית רבי' ח"א פי"ח. 



5557 (1796).19

 § We do not say Tachanun.20

19 היום יום כ' כסלו.

20 ספר-המנהגים עמ' 16 ועמ' 92. 
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פרק אחד ליוםספר המצוות ג פרקים ליום

Shabbos
הלכות טומאת מת
 פרק יא-יג

Sunday
פרק יד-טו
הלכות טומאת צרעת
פרק א

Monday
פרק ב-ד

Tuesday
פרק ה-ז

Wednesday
פרק ח-י

Thursday
פרק יא-יג

Friday
פרק יד-טז

Shabbos
הלכות מלוה ולוה
פרק ב

Sunday
פרק ג

Monday
פרק ד

Tuesday
 פרק ה

Wednesday
פרק ו

Thursday
 פרק ז

Friday
פרק ח

Shabbos
מ״ע קח

Sunday
מ״ע קח קא

Monday
מל״ת שח שז

Tuesday
מ״ע קיב

Wednesday
מ״ע קי

Thursday
מ״ע קיא

Friday
מ״ע קב קג


