
 הוראות כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א

 יו"ד שבט - יום ההילולא
 של כ"ק אדמו"ר )מוהריי"צ( נ"ע,

 והתחלת הנשיאות של
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב״ה

בלתי מוגה



שבת מברכים חודש שבט:
כאו”א צריך לקבל על עצמו להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במעשיו, תורתו ועבודתו 
ובפרט  נס”ו1,  באורחותיו  ונלכה  מדרכיו  הורנו  אשר  שבט(,  )דיו”ד  ההילולא  בעל  של 
בהביטול וההתקשרות אל כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא הדור, “הנשיא הוא הכל”, שבכאו”א 
- מציאותו וכל עניניו, בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, עי”ז שמלאים וחדורים 
בקיום שליחותו של נשיא הדור - משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל אחרון - 

שענינו העיקרי “להביא לימות המשיח” בפועל ממש.

כדאי ונכון לערוך התוועדויות מיוחדות - החל מיום הש”ק מברכים חודש שבט )נוסף 
על ההתוועדות שבכל שבת ושבת(, ובפרט בראש חודש שבט )נוסף על הנהוג לאחרונה 
ובמיוחד  ולחזק איש את רעהו בכל הענינים האמורים3,  - לעורר  בכל ראשי חדשים(2 

בזירוז והבאת הגאולה תיכף ומיד.

יש לעורר ע”ד ההכנות לעריכת ההתוועדות דהעשירי בשבט. 

ראש חודש שבט4:
לעורר ולהתחיל בכל עניני העבודה הקשורים עם יום ההילולא דעשירי בשבט )כפי 
שכבר נתפרסמו פרטי ההנהגות דיום ההילולא, החל מהשבת שלפנ"ז5(, כולל ובמיוחד 
- עריכת התוועדויות בכל מקום ומקום6, שבהם יתעוררו ויקבלו החלטות טובות להוסיף 

ביתר שאת וביתר עוז בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה.

מלוקט משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עד כמה שידינו מגעת. גם משיחות שלא הוגהו, ופעמים בעריכת 
הלשון. נכללו בזה רק הוראות לפועל, ללא המקורות והביאורים וכו', כמו"כ לא נכללו ההוראות משמו ומעניניו של בעל יום 
ההילולא, לשלימות הענין - יש לעיין בגוף השיחות כמצוין, ובשיחות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בכלל. הליקוט באחריות 

המלקט בלבד, ושגיאות מי יבין.

1( להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא ובקיום הוראותיו, ובכללות - בהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה.
2( בהן ידובר גם - ובעיקר - אודות סידור והכנת ההתוועדויות דיו”ד שבט, יום ההילולא.

3( בשיחת ש”פ וארא, מבה”ח שבט ה’תשנ”ב )סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 258 ואילך(.
4( ראה לעיל שבת מבה”ח שבט ס”ב אודות התוועדות מיוחדת בר”ח שבט.

5( ראה מכתב ר”ח שבט ה’תשי”א הנדפס להלן בהוספה. ועוד.
6( ולכל לראש - כאן, ב”עיר הבירה”, ד’ אמותיו של בעל ההילולא, ובארצנו הקדושה.



שבת שקודם יו"ד שבט:
החל מיום רביעי “מעלי שבתא” )ובפרט בעש”ק( יש להתכונן ליום שבת זה, כל חד 

לפום שיעורא דילי’, ויותר משיעורא דילי’, שהשבת תהי’ כדרוש.

להשתדל לעלות לתורה7.

לערוך התוועדות בכל מקום ביום זה, ובשבוע שלפניו ושלאחריו.

ללמוד מתורתו של בעל ההילולא במאמר באתי לגני ה’שי”ת, ועכ”פ בתחילת המאמר.

נשים  אנשים  בדורנו,  מישראל  כאו”א  צריך   - זה  שלאחרי  ובימים  זו  משבת  החל 
מלימוד  החל  ההילולא,  בעל  הענינים שתבע  לכל  בנוגע  טובות  החלטות  לקבל  וטף8, 
התורה )תושב”כ ותושבע”פ(9 וקיום המצוות בהידור, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע להזולת 
- העבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה10, כולל ובמיוחד - ע”י ההוספה 
חיזוק   - יותר  ובפרטיות  הוראותיו11.  וקיום  עצמו  ההילולא  בעל  של  תורתו  בלימוד 
הפעולות בקשר ליו”ד שבט צריך להיות עם כל הסוגים בבנ”י, אנשים נשים וטף, וכל 

סוג - לפי ענינו12. והדגשה מיוחדת על פעולות עם נשי ובנות ישראל וטף.

ובמיוחד: לעורר ולפרסם בכל מקום ומקום13 ע”ד ההכנות המתאימות ליום ההילולא 
בכל  עצמו,  ההילולא  ביום  המתאימה  ההנהגה  ע”ד  ועאכו”כ  מועד(,  מבעוד  )שיעשום 
הענינים ומנהגים הקשורים עם יום ההילולא )שכבר נדפסו בפרטיות( - בנוגע לתפלות 

7(  )מה טוב( למפטיר - ראה שער אפרים שער ט סמ”ב. ברכי יוסף שו”ע או”ח סרפ”ד. הובא בס’ המנהגים־חב”ד ע’ 79.
בנוגע לשאר המנהגים הקשורים עם הכנות להיארצייט )הוספה בלימוד התורה, בנתינת הצדקה וכיו”ב( אפשר להשלימם ופשיטא 
לקיימם גם בימי השבוע שלאחרי השבת; אבל העלי’ לתורה שייכת דוקא לשבת לפני היארצייט, וצע”ג באם אפשר להשלימו בקריאת שני 
וחמישי הבא, ובפרט שהוא בפרשה אחרת )ואף את”ל שהעלי’ בשבת יכולה להיות בקרה”ת דתפלת מנחה )שהיא גם בפרשת בשלח(, מ”מ 

ה”ז חלק משבת פ’ בא )בנדו”ד((. 
וראה עוד במכתב ר”ח שבט ה’תשי”א הנדפס להלן בהוספה.

אלו שאינם יכולים לעשות זאת בפועל )מפני סיבות( - שיעלו במחשבה ו”מחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה”, שענין העלי’ לתורה 
הוא כשמו - שהוא עולה לבחי’ התורה.

8) ובפרט אלו שזכו לראות את כ”ק מו”ח אדמו”ר, או להתאחד עמו ע”י לימוד תורתו.
9( ובאופן אותו תבע בעל ההילולא, שלימוד התורה של יהודי צריך להיות באופן שלא זו בלבד שהוא לומד תורה, אלא שהתורה 

מלמדת אותו כיצד עליו להתנהג.
10( לעשות כאו”א מישראל לכלי לקבלת “אתפריעו כל נהורין” ד”שני המאורות הגדולים”, תושב”כ ותושבע”פ, נגלה דתורה ופנימיות 

התורה.
11( וכל זה בהדגשה - שכל אחד יקבל על עצמו שהלימוד בתורתו של בעל ההילולא ישלים וימלא גם מה שנחסר בהתפשטות והפצת 

המעינות בגלל המניעה והעיכוב בכח הדיבור דבעל ההילולא, הן ע”י לימודו הפרטי בדיבור והן בהפצת המעינות חוצה לאחרים.
12( שכל א’ יחליט בנוגע להכנות ופעולות המתאימות לענינו, שכן יש פעולות מיוחדות בהתאם לענינן של נשי ישראל, ועל דרך זה 

בנוגע לטף.
13( נוסף על הפעולות בד’ אמותיו של בעל ההילולא. 



הוספה  לימוד תורתו של בעל ההילולא;  ובמיוחד  כולל  בלימוד התורה,  הוספה  היום; 
מיוחדת בנתינת הצדקה למוסדות שמתנהגים ברוחו או שנקראים על שמו, וכו’.

ועוד וגם זה עיקר: לארגן שביום ההילולא תהיינה התוועדויות14 בכל מקום ומקום, 
באופן ד”ברוב עם הדרת מלך” - בכל מקום מתאים לתנאי המקום והזמן בכדי שיהי’ 

ה”ברוב עם” הגדול ביותר15.

יו"ד שבט
לערוך התוועדויות בכל מקום ומקום, באופן ד”ברוב עם הדרת מלך” - בכל מקום 

מתאים לתנאי המקום והזמן בכדי שיהי’ ה”ברוב עם” הגדול ביותר.

ביום  חל  ההילולא  יום  כאשר  אך  ההילולא,  ביום  מסכת  סיום  לערוך  המנהג  ידוע 
השבת אין נוהגים כן.

ההילולא  יום  מתחיל משבת שקודם  היארצייט,  עם  הקשורים  המנהגים  את  לקיים 
בכל  עצמו,  ההילולא  ביום  ועאכו”כ  ההילולא,  יום  בערב  ואח”כ  וכו’(,  לתורה  )העלי’ 
הענינים )שכבר נדפסו בפרטיות( - בנוגע לתפלות היום, הוספה בלימוד התורה, הוספה 
מיוחדת בנתינת הצדקה, וקיום המצוות בכלל, ובהפצת המעינות חוצה, בענינים שבעל 
ההילולא תובע, כולל ובמיוחד לימוד תורתו של בעל ההילולא16, ובפרט בהמשך ההילולא 
- באתי לגני, ובזה גופא - בפרק המתאים לשנה זו17, ומה טוב - שהלימוד יהי' ברבים 
)באופן ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה", ועכ"פ בשנים(, שזה מוסיף יותר בהצלחה 

בהבנת הלימוד, וגם - לאחרי הקדמת נתינת הצדקה, שמוסיפה ג"כ בהצלחת הלימוד.

לקיים - ובהוספה - כל ההוראות והתקנות של בעל ההילולא, הן בלימוד התורה - 
לימוד שיעורי חת”ת וכיו”ב, והן בעבודת התפלה והן בגמילות חסדים. ובפרט ההוראות 
)או  כיצד שמע  ע"י שיצייר לעצמו  בעצמו18  ההילולא  והתקנות שזכינו לשמוע מבעל 
בתקנות  להוסיף  ועד"ז  ובהוספה.  בהן  שיחזיק  מנת  על  הראשונה,  בפעם  ממנו  למד( 

14( התוועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל, שבהם יקבלו החלטות טובות להוסיף יותר ויותר בהליכה “בדרך ישרה אשר הורנו 
מדרכיו ונלכה באורחותיו נס”ו”. והדגשה יתירה בנוגע להכנה להגאולה ע”י חיזוק האמונה והבטחון והצפי’ לגאולה. 

15( באם קשה לערוך ההתוועדות “ברוב עם” בו ביום - כדאי לעורכה אחרי יום ההילולא, משא”כ לפני יום ההילולא - אין נוהגין 
להקדים סיום וכיו”ב.

16( וענין זה שייך גם לנשים וקטנים וקטני קטנים.
17( כהמנהג שנקבע אצל כו”כ ללמוד פרק מעשרים הפרקים של ההמשך ע”פ סדר )גם( דשנה אחר שנה. ולאחרי שנשלמו עשרים 
השנים הראשונות )ה’תשי”א־ה’תש”ל(, מתחילים המנין דעשרים שנים השניות, בעשרים פרקים אלו, כל שנה פרק אחד. - ראה ב”פתח 

דבר” לד”ה באתי לגני ה’תשכ”ח - סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רלח.
18( פנים אל פנים, או ע”י מכתב, שיחה ותורה - שהכניס בזה את כל עצמותו, ע”ד כביכול “אנא נפשי כתבית יהבית”.



הפרטיות והשיעורים הפרטיים שכאו"א לוקח על עצמו, כל אחד ואחת לפום שיעורא 
דילי'19. וכל זה - ביתר שאת וביתר עוז, בהוספה בכמות ובאיכות20, עד להוספה שלא 

בערך, עד - באופן חדש לגמרי.

19( אבל מכיון שזה קשור עם נשיא הדור - ה”ז כולל בתוכו ריבוי הכי גדול.
20( להעלות בקודש, הן בענינים שבין אדם למקום והן בענינים שבין אדם לחבירו.

יום ההילולא . . והתחלת הנשיאות: ראה לקו”ש חי”ב ע’ 7־146. וראה התוועדויות תשמ”ב ח”ב ע’ 90־1089. סה"ש תש"נ ח"א 
ע' 255. 259.

שבת מבה"ח שבט: סעיף א: סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 266. וראה ג”כ סה”ש תש”נ ח”א ע’ 235. בהביטול . . נשיא הדור: ראה ג”כ 
דברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 467. הערה 1: סה”ש תש”נ ח”א ע’ 245. סעיף ב: סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 7־266. נוסף על ההתוועדות שבכל 
שבת: ראה ג”כ סה”ש תש”נ ח”א ע’ 233. ועוד. וראה דברי משיח תשנ”ב ח”ב ע’ 188. הערה 2: דברי משיח תשנ”ב ח”ב ע’ 194. סעיף ג: 

סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 267.
ר"ח שבט )והערות 6־5(: סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 197.

שבת שקודם יו"ד שבט: ראה גם דברי משיח תשנ”ב ח”ב ע’ 211 וע’ 214 אודות השבוע שלפני יו”ד שבט. סעיף א: דברי משיח תש”נ 
ח”ב ע’ 200. וראה ג”כ שיחות קודש תשמ”א ח”ב ע’ 9־118 אודות גודל הענין והעבודה שצ”ל בשבת זו. )ובפרט בעש"ק(: ראה שם ע’ 201. 
ויותר משיעורא דילי': ראה דברי משיח תשמ”ט ח”ב ע’ 306 )ולהלן הע’ 19(. וראה ג”כ סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 60 הע’ 76. סעיף ב: מכתב 
ר”ח שבט תשי”א - נדפס להלן. וש”נ. הערה 7: סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 221 הע’ 2. את"ל שהעלי' . . מנחה: ובדברי משיח תשמ”ח ח”ב 
ע’ 388: ומי שעדיין לא עלה לתורה יכול לתקן זאת ולעלות לתורה במנחה )וראה שו”ת חת”ס ח”ו סי’ קג(. אלו . . התורה: שיחות קודש 
תשמ”א ח”ב ע’ 118. עיי”ש. סעיף ג: סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 298. וראה ג”כ שיחות קודש תשמ”א ח”ב ע’ 118 אודות הקהלת קהלות. סעיף 
ד: דברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 383. סעיף ה )והערות 11־8(: סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 226. תשנ”ב ח”א ע’ 6־295. וראה עוד בדברי משיח 
תשמ”ט ח”ב ע’ 306. כאו"א מישראל בדורנו: ראה ג”כ סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 221. תש”נ ח”א ע’ 235. דברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 406 
)ושם: לאלו המרגישים שזה נוגע להם, ולאלו שאין מרגישים שזה נוגע להם )שלהם זה נוגע עוד יותר, כי הם אינם מרגישים אפילו שזה 
נוגע להם...((. נשים וטף: ראה ג”כ בהנסמן להלן הע’ 16. וראה )בנוגע לנשים( לקו”ש חי”א ע’ 226. סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 306. הערה 8: 
ראה גם דברי משיח תנש”א ח”ב ע’ 233. וראה ג”כ להלן הע’ 19. הערה 12: דברי משיח תשנ”ב ח”ב ע’ 226. סעיף ו )והערה 13(: סה”ש 
תשמ”ח ח”א ע’ 226. תנש”א ח”א ע’ 284. וראה ג”כ להלן יו”ד שבט ס”ג. סעיף ז: סה”ש תשמ”ח שם. הערה 14: סה”ש תנש”א שם. וראה 
ג”כ דברי משיח תשנ”ב ח”ב ס”ע 209. מברקים ליו”ד שבט )סה”מ באתי לגני ח”א ע’ שעא־ד. ח”ב ע’ שטו־שכה. סה”ש תנש”א ח”ב ע’ 903. 

תשנ”ב ח”ב ע’ 535(. הערה 15: סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 227 הע’ 53 )ועיין בדברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 406(. וראה שם ס”ע 234 ואילך.
יו"ד שבט: סעיף א: מכתב ר”ח שבט תשי”א - נדפס להלן. סה”ש תשמ”ח ע’ 226. מברקים ליו”ד שבט )ראה בהמצוין לעיל בהע’ 14(. 
ועוד. סעיף ב: התוועדויות תשד”מ ח”ב ע’ 3־872. עיי”ש. סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 5־234 והע’ 71. דברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 423. וראה ג”כ 
לעיל הע’ 15. סעיף ג: סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 206. לעיל שבת שקודם יו”ד שבט ס”ה. ואח"כ בערב יום ההילולא: צ”ע הכוונה בזה. וראה 
דברי משיח תשמ”ט ח”ב ע’ 316. תש”נ ח”ב ע’ 8־147. לימוד תורתו של בעל ההילולא: ראה סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 296. דברי משיח תשנ”ב 
ח”ב ע’ 214. המשך ההילולא - באתי לגני: ראה לקו”ש חי”א ס”ע 218. באופן ד"עשרה . . בתורה": סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 319. הערה 
16: ראה דברי משיח תשמ”ח ח”ב ע’ 389. תשמ”ט ח”ב ע’ 332. וראה ג”כ מברקים ליו”ד שבט תשמ”א־תשנ”ב )ראה בהמצוין לעיל בהע’ 14( 
ובהערה )עד תשמ”ח(: ואפילו קטני קטנים. לעיל שבת שקודם יו”ד שבט סוס”ה והע’ 12. הערה 17: סה”מ מלוקט ח”ב ע’ רנז הע’ 23. וראה 
לקו”ש ח”ד ע’ 1268. 1270. סעיף ד )והערות 19־18(: סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 207. וראה ג”כ סה”ש תש”נ ח”א ע’ 235. בלימוד התורה . . 
בעבודת התפלה . . בגמ"ח: ראה ג”כ סה”ש תש”נ ח”א ע’ 272. ושם: בכל המוסדות של בעל ההילולא, ובנוגע לגמ”ח וצדקה - להוסיף 

בזה במספר ארבעים. הערה 18: ראה ג”כ לעיל הע’ 8. הערה 19: ראה דברי משיח תשמ”ט ח”ב ע’ 306. הערה 20: לקו”ש ח”ב ע’ 504.
באגרות קודש חכ”ג ע’ פה )בנוגע לבית ספר(: מובן שאין ענינו דיו”ד שבט לטיולים לשם טיול וכיו”ב, ובפרט שגם ביטול ת”ת קשור 

בזה.
ימים שלאחרי יום ההילולא: סעיף א: מברקים ליו”ד שבט תשכ”ו־תשל”א אודות התוועדויות בש”ק שאחרי, ומתשמ”ה גם אודות 
מוצ”ש )ראה בהמצוין לעיל בהע’ 14(. וראה במכתב ר”ח שבט תשי”א הנדפס להלן. לעיל שבת שקודם יו”ד שבט ס”ג. דברי משיח תשנ”ב 



ימים שלאחרי יום ההילולא:
לערוך התוועדויות פעילות ומתוך אהבת ישראל בשבת קודש שלאחרי יום ההילולא, 
שלהן  והמשך  החודש(,  כל  על   - עד  זה,  שלאחרי  בימים  נמשך  )וזה  שבת  ובמוצאי 

ופירותיהן בכל הימים שלאחריהם.

לימוד  ההילולא,  ליום  השייכים  הענינים  בכל  שלימות(  )מלשון  ולהשלים  להוסיף 
תורתו )ובאופן ד”עשרה שיושבים ועוסקים בתורה”( והליכה בדרכיו ואורחותיו בהפצת 

התורה והמעיינות חוצה, כולל ובמיוחד המשך ההתוועדויות דיום ההילולא.

לנצל הזמן שבין יום ההילולא וראש השנה לאילנות, להתבונן עוד הפעם כיצד להוריד 
למעשה )“ַארָאּפבריינגען”( עוד יותר את כל הענינים שקיבל ביום ההילולא, וכיצד עליו 

לנצל את הימים שבינתיים להתכונן לראש השנה לאילנות.

*     *     *

ח”ב ע’ 214. 249. )וזה נמשך . . החודש(: דברי משיח תנש”א ח”ב ע’ 225. וראה ג”כ בהנסמן בהערה הקודמת. סעיף ב: סה”ש תשנ”ב 
ח”א ע’ 319. וראה ג”כ דברי משיח תשנ”ב ח”ב ע’ 253. וראה גם לקו”ש ח”ו ע’ 291. סעיף ג: דברי משיח תשמ”ט ח”ב ע’ 40־339. וראה ג”כ 

לקו”ש ח”ו ע’ 296 ואילך. חי”א ע’ 9־238. ועוד.

מעלת אחד עשר בטהרתו
יום העשירי בחודש האחד עשר בדורנו זה הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו, שבו נעשית העלי' ד"כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו" 
)בעל  דורנו  נשיא  של  מהעלי'  החל  שבאין־ערוך,  לעילוי  ועד  יותר,  נעלית  לדרגא 
ההילולא(, ועל ידו גם העלי' דכל הדור )"בתר רישא גופא אזיל"( - כמודגש בהמשך 

הימים, שמיום העשירי )יום ההילולא( באים ליום האחד עשר לחודש האחד עשר.

בשנה  . והשלימות העיקרית בזה נעשית בעשירי והאחד עשר בחודש אחד עשר   .
זו - שנת הארבעים ושתים )תש"י-תשנ"ב(, שקשורה עם שם מ"ב שעל ידו נעשים כל 
ידי  העליות שעל  וכל  ההילולא,  ימי  דמ"ב  העליות  כל  נשלמו  - שכבר  העליות  עניני 
מעשינו ועבודתינו במ"ב השנים )בהוספה על השלימות ד"ויהי בארבעים שנה"( שהם 
בדוגמת מ"ב המסעות במדבר העמים שבדור זה )דור האחרון של הגלות ודור הראשון 
של הגאולה(, ותיכף ומיד ממש נעשית הכניסה לארץ טובה ורחבה בגאולה האמיתית 

והשלימה, שאז תהי' שלימות הגילוי דבחינת אחד עשר שבאחד עשר, "אנת הוא חד".

)ע"פ ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 713 ואילך(



מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
אודות סדר היארצייט

ב"ה, ראש חדש שבט, ה'תשי"א.
ברוקלין, נ. י.

המקושרים  אל  התמימים,  תלמידי  אנ"ש,  אל 
זצוקללה"ה  או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נבג"מ זי"ע הכ"מ,

ד' עליהם יחיו
שלום וברכה!

במענה על שאלת רבים אודות סדר מפורט ביום העשירי בשבט הבע”ל, הוא יום היָארצייט 
של כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, הנני בזה להציע:1

בשבת קדש שלפני היָארצייט ישתדלו לעלות לתורה.

לא להוסיף על מספר  אם אין מספר העליות מספיק - יקראו בתורה בחדרים שונים, אבל 
הקרואים.2

ישתדלו שמפטיר יהי’ הגדול שבחבורה - בריצוי רוב המנין - או על פי הגורל.

ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית,  וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט,  יבחרו 
שני - שחרית, שלישי - מנחה כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ”ש.

להדליק נר שידלק כל המעת לעת. אם אפשר בקל - נר של שעוה.3

בשעת התפלות ידלקו חמשה נרות.

אחר התפלה )בבקר - אחר אמירת תהלים( ילמוד )יסיים( המתפלל לפני התיבה פכ”ד דכלים 
ופ”ז דמקואות. אח”כ יאמר המשנה ר’ חנניא בן עקשיא כו’ ויאדיר.4 בלחש - איזה שורות בתניא,5 

קדיש דרבנן.

1( הנני בזה: ראה ג”כ מכ’ כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ ע”ד יארצייט הראשון של אביו כ”ק אדמו”ר )מהורש”ב( נ”ע )חכמי ישראל בעש”ט, 
ע’ לג(.

2( יקראו . . . אבל לא להוסיף: הוראת כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ בשם אביו. ועיין שו”ת צ”צ חאו”ח סל”ה.
3( של שעוה: ר”ת ה’קיצו ו’רננו ש’וכני ע’פר.

4( חמשה נרות . . . )יסיים(: ראה קונטרס ב’ ניסן ה’תש”ח, וה’תש”ט.
5( בלחש . . . בתניא: כך נהג כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ.

נדפס בלקו”ש חי”א ס”ע 216 ואילך. ספר המנהגים חב”ד ע’ 95 ואילך. אגרות קודש ח”ד ע’ קמד ואילך. וראה ג”כ אג”ק ח”ה ע’ קעו־ז. 
)רב־ג(. ח”ז ע’ קלט־קמ. קמג. חי”ח ע’ קפו. סה”ש תשמ”ח ח”א ע’ 221. 226. תשמ”ט ח”א ע’ 197. 199. 206. תנש”א ח”א ע’ 284. תשנ”ב ח”א 

ע’ 298. דברי משיח תש”נ ח”ב ע’ 148.
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 יוצא לאור על ידי מחלקת הוצאה לאור של
hisachdus.co.il | 058-4601770 התאחדות החסידים לקבלת פני משיח

אחר תפלת ערבית - יחזרו חלק מהמאמר דיום ההסתלקות )ד”ה באתי לגני, נדפס בקונטרס 
עד( בע”פ. ואם אין מי שיחזור בע”פ ילמדוהו בפנים. וכן אחר תפלת הבוקר. ולסיימו אחר תפלת 

מנחה.

בבוקר קודם התפלה - פרק תניא. וכן לאחר תפלת מנחה.

מו”ח  כ”ק  הוא  לנשיאנו,  השייכים  להענינים  תרומה  אחד  כל  ירים  התפלה  קודם  בבוקר 
אדמו”ר הכ”מ. בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפלת מנחה.

)כמובן בחגירת אבנט(. אלו שזכו  - יקרא כל אחד פ”נ  וחזרת הדא”ח  לאחר תפלת הבוקר 
להכנס ליחידות, או עכ”פ לראות את פני כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ - יצייר עצמו, בעת קריאת 
הפ”נ, כאלו עומד לפניו. להניח הפ”נ אח”כ בין דפי מאמר, קונטרס וכו’ של תורת כ”ק מו”ח 

אדמו”ר הכ”מ. ולשלחו )אם באפשרי - בו ביום( על מנת לקראותו על ציון שלו.

במשך המעת לעת - ללמוד פרקי המשניות של אותיות השם.

במשך המעת לעת - לעשות התועדות.

הכ”מ  אדמו”ר  מו”ח  כ”ק  אודות  שי’  ביתו  לבני  לבאר   - לעת  המעת  במשך  שעה  לקבוע 
ועבודתו אשר עבד בה כל ימי חייו.

לחזור  בעיר  ובבהמ”ד אשר  הכנסיות  בבתי  לזה(  הראוים  )אלו  לבקר   - לעת  במשך המעת 
שם מימרא או פתגם מתורתו של כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו, 
להודיע ולהסביר תקנתו ע”ד אמירת תהלים, לימוד חומש עם פירש”י - ובמקומות המתאימים - 
גם ע”ד לימוד התניא כפי שחלקו לימות השנה. - אם באפשרי לעשות כל הנ”ל מתוך התועדות.

במשך המעת לעת - לבקר )המוכשרים לזה( במקום כנוסי הנוער החרדי - ולהשתדל, ככל 
האפשרי בדרכי שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת עתה עדיין אינו חרדי - ולבאר להם איך 
שחבה יתירה נודעת להם תמיד מאת כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, לבאר להם את אשר תבע מהם 
והפצת  והבטחון אשר בטח בהם, אשר סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות  והתקוה 

התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.

*     *     *

מובן אשר, אם זהו מתאים לתנאי המקום, ימשיכו בכל הנ”ל בימים אשר אחרי היארצייט 
ובפרט ביום הש”ק שלאחריו.

*     *     *

והוי’ יחיש ביאת גואלנו והקיצו ורננו שוכני עפר, ונשיאנו, הוא כ”ק מו”ח אדמו”ר הכ”מ, בעל 
ההילולא, בתוכם ישמיענו נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית א־ל.

מנחם מענדל שניאורסאהן


