Hakhel for All
Jewish Children
In honor of the upcoming hakhel year, 5776, we present the
following fascinating letter written by the Rebbe to Jewish
children all over the world, entirely in his holy handwriting!
The letter is dated Chol Hamoed Sukkos 5741, the same
time that the Rebbe established Tzivos Hashem, and it is
addressed to “All Jewish children under bar/bas mitzvah…”
In a very down-to-earth and easy-to-read manner, the
Rebbe describes what the special mitzvah of hakhel entails,
and of course, its practical application for us today.
Most interesting is the fact that the Rebbe translates even
common Hebrew phrases (like “hachlatos tovos”) into
Yiddish for the children to better understand the content.
At the end of the letter, the Rebbe does not affix his holy
signature as usual, because it was chol hamoed.
The letter appears in Likutei Sichos vol. 19 p. 575. Presented
here is the entire letter in the Rebbe’s holy handwriting,
with a few short selections translated into English.
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B”H
Chol Hamoed Sukkos
Parshas Bracha, Shnas Hakhel
5741.
Brooklyn, N.Y.
To all Jewish Children under bar/bas mitzvah,
May Hashem bless you all
Shalom U’vracha!
You certainly know that we find ourselves in a year called
“shnas hakhel.” When the Beis Hamikdash stood, in such a
year—and specifically during these days (at the beginning of)
Chol Hamoed Sukkos—we would fulfill Hashem’s mitzvah
of hakhel, gathering together all of the Jewish people; men,
women, and children, including even the very young children.
They would gather in the Beis Hamikdash, and there the king
would read before them sections of the Torah. They would
listen attentively, to learn and keep everything that is written in
the Torah throughout their entire lifetime…
...We must also perform hakhel—starting now and continuing
throughout the year—at appropriate times, especially on
Shabbos. Come together to learn a parsha or a Torah idea, and
to make good resolutions to increase in mitzvah observance…
...Wishing much success in all of the above, and a joyous yom
tov, and that the entire year should be a good, sweet year.
/Due to the holiness of the moi’ed we do not include a signature/

, חול המועד סוכות,ב"ה
, שנת הקהל,פרשת ברכה
.תשמ"א
.י. נ,ברוקלין
בת מצוה/צו אלע אידישע קינדער פון פאר בר
ה' עליהם יחיו
]!ש[לום] ו[ברכה
זיכער ווייסט איר אז מיר געפינען זיך אין א יאר וואס ווערט
 ווייל ווען דער בית המקדש איז געווען גאנץ,אנגערופען שנת הקהל
 און גענוי אין די טעג (אנהויב) פון חול- פלעגט מען אין דעם יאר
 צוזאמען-  ערפילן דעם אויבערשטנ'ס מצוה הקהל- המועד סוכות
 די, די מענער די פרויען און די קינדער ביז אויך,קלייבן אלע אידן
- גאר קליינע קינדער
צוזאמען קלייבן זיי אין בית המקדש און דארט פלעגט דער מלך
 אין וועלכע זיי פלעגן- פארליינען פאר זיי פרשיות פון דער תורה
זיך איינהערן און לערנען און אפהיטן צו טאן אלץ וואס עס שטייט
…אין דער תורה זייער גאנצן לעבן
 אנהויבנדיק פון איצט און פארזעצן א- און אויך טאן הקהל...
 צוזאמען קלייבן-  ובפרט שבת, אין פאסנדע צייטן- גאנץ יאר
 אן ענין בתורה און אננעמען החלטות טובות,זיך לערנען א פרשה
…(גוטע באשלוסן) אויף נאכמער צוגעבן אין עשיית (טאן) מצוות
 א- מיט א וואונטש פון א סאך הצלחה אין דעם אלעם און...
פריילעכן יום טוב און אז דער גאנצער יאר זאל זיין א שנה טובה
ומתוקה
/צוליב דער קדושה פון מועד קומט דא ניט קיין חתימה/
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