
מנהגי יו"ד שבט
 יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,

ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אד"ש מה"מ
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מקורות: אודות מנהגי יום ההילולא כשחל יו"ד שבט בש"ק: ראה אג"ק כ"ק אד"ש חי"ד ע' שכד. שיחת מוצש"ק פ' 
בשלח, יו"ד שבט ה'תשי"ז )תורת מנחם חי"ט ע' 30 ואילך(. מנהגי יו"ד שבט: ספר המנהגים ע': 16, 34, 79, 95. אג"ק 

כ"ק אד"ש ח"ד ע' קמב, ח"ז ע' שיא. שיחת כ' מנ"א ה'שי"ת )תורת מנחם ח"א ע' 172(. וראה הע' 23 בסה"מ מלוקט ח"ב 
ע' רלח. וראה בהרחבה  'הלכה למעשה – מועדים' בהוצאת מכון הלכה חב"ד חנוכה ופורים פי"ד.

יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל יו"ד שבט תשפ"א

 יום ו' עש"ק
ט' שבט

•  יש להרים תרומה להעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד מבני ביתו שיחיו.   •  במשך היום  
כותבים פ"נ.  ומי שלא הספיק ישלים זאת ביום ראשון.   •  לפני כניסת השבת יש להדליק נר שידלק במשך כל 
המעת לעת. ואם אפשר בקל – ידליקו נר של שעווה.   •  כמו כן יש להדליק  בבית הכנסת לפני כניסת השבת 

חמישה נרות שידלקו בעת תפלות השבת.

תפלת ליל 
שבת קודש פ' 
בא יום הבהיר 

יו"ד שבט

•  יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום היארצייט, ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית, שני – שחרית, 
שלישי ]– מוסף, רביעי[ – מנחה, כדי לזכות בזה מספר יותר גדול של אנ"ש.   •  אחר התפילה יסיים המתפלל 
לפני התיבה פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר כך יאמר המשנה: "ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש 
– איזה שורות בתניא, ויאמר קדיש דרבנן.   •  לאחר תפילת ערבית – יחזרו חלק מהמאמר דיום ההסתלקות 

)ד"ה באתי לגני( בעל פה. המדבר יכין עצמו ללמוד תחלה היטב ולהבין הדברים לעצמו ואיך להביאם אל הזולת, 
באופן שיהיה מובן הענין להשומעים; ואם אין מי שיחזור בעל פה, ילמדוהו מתוך הספר. 

תפלת שחרית 
של שבת קודש

•  בבוקר לפני התפילה – ילמד כל אחד פרק תניא.   •  בשבת קודש זו ישתדל כל אחד לעלות לתורה. אם אין 
מספר העליות מספיק – יקראו בתורה בחדרים שונים, אך אין מוסיפים על מספר הקרואים. ישתדלו שמפטיר 

יהיה הגדול שבחבורה – בריצוי רוב המניין – או על-פי הגורל.   •  אומרים אב הרחמים.   •  אחר התפילה 
ואמירת תהלים בציבור – יסיים המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר כך יאמר 

המשנה: "ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש – איזה שורות בתניא, ויאמר קדיש דרבנן.   •  המשך חזרת 
מאמר "באתי לגני".   •  עורכים התוועדות. 

 במשך
 המעת לעת

•  לומדים פרקי המשניות של אותיות השם של בעל ההילולא.   •  יש לקבוע שעה לבאר לבני ביתו שיחיו 
אודות בעל ההילולא, עבודתו אשר עבד בה כל ימי חייו.   •  אלו הראויים לזה יבקרו בבתי הכנסיות ובבתי 

המדרשות לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו של בעל ההילולא; לבאר אודות אהבת כל ישראל שלו; להודיע 
ולהסביר תקנתו על דבר אמירת תהילים, לימוד חומש עם פירוש רש"י – ובמקומות המתאימים – גם על דבר 

לימוד התניא כפי שחלקו לימות השנה. ואם מתאפשר יש לעשות כל זאת מתוך התוועדות.   •  אלו המוכשרים 
לזה יבקרו את בני הנוער ולבאר להם איך שחיבה יתירה נודעת להם תמיד מאת בעל ההילולא, ולבאר להם את 
אשר תבע מהם והתקווה והביטחון אשר בטח בהם, אשר סוף סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת 
התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת הנוער.   •  נהוג ללמוד בכל שנה גם פרק מעשרים הפרקים )של 
מאמר "באתי לגני" תש"י והמאמרים שבהמשך לו( השייך לכל שנה, לפי הסדר. הפרק השייך לשנה זו הוא פרק 

יא, ונתבאר במאמרי י' שבט תשכ"א ותשמ"א.

תפלת מנחה 
של שבת קודש

•  מי שלא עלה לתורה בשחרית ישתדל לעלות לתורה במנחה.   •  אחר התפילה יסיים המתפלל לפני התיבה 
פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות. אחר כך יאמר המשנה: "ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר". בלחש – איזה 

שורות בתניא, ויאמר קדיש דרבנן.  •  לאחר התפלה – סיום חזרת מאמר "באתי לגני".  •  לאחר תפלת מנחה 
ילמד כל אחד פרק תניא.

עריכה: הרב שמואל מקמל. 
הגהה: הרב משה קורנוויץ.
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הסדרה הושלמה
הספר הרביעי והאחרון בסדרה!

חנוכה פורים ומועדי החורף

 ניתן לרכוש את ספרי הלכה למעשה
בחנויות הספרים המובחרות
מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770

סדר כתיבת פ"נ
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל יו"ד שבט תשפ"א

ההכנות 
לכתיבת הפ"נ

יש להקפיד לטבול במקווה ביום הכתיבה, וגם את הטיוטה 
ראוי לכתוב לאחר הטבילה במקווה. 

נוטלים ידיים ונותנים צדקה לפני התחלת הכתיבה. 
הנשואים, כותבים אותו בחגירת אבנט. 
משתדלים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק.

נוסח כתיבת 
הפ"נ

אין נהוג לכתוב בראש העמוד "ב"ה". בראש הדף, כותבים 
רק את המילה: פ"נ.

אחר כך פותחים במילים 'אנא לעורר רחמים רבים עלי 
]או: על[ פלוני בן פלונית', וממשיכים בבקשת הברכות.

בסיום הפ"נ חותם הכותב את שמו 'פלוני בן פלונית'.

תוכן הפ"נ

אין לכתוב בפ"נ את החסרונות שמוצא בנפשו, אלא רק 
יבקש שיתוקן אצלו ענין פלוני. 

יש לבקש בפ"נ לבטל את הדברים הלא טובים, באם ישנם 
ח"ו, ואין לכתוב בפ"נ אשר מקבל ע"ע יסורים וכדומה. 

אין מקום כלל לכתוב בפ"נ דברים שליליים.

מקורות: אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' קנד. אג"ק כ"ק אד"ש ח"ד ע' שמח וע' תכד. שיחת ליל ב' אייר 
תש"י )תורת מנחם ח"א ע' 39(. שיחת ער"ה תש"כ, בעת מסירת הפ"נ כללי )תורת מנחם חכ"ו ע' 242(. ספר 
המנהגים ע' 55. אוצר מנהגי חב"ד אלול תשרי ע' תג-תד. קובץ העו"ב גליון תתקכד ע' 80. וראה בהרחבה  

'הלכה למעשה – מועדים' בהוצאת מכון הלכה חב"ד תשרי )מהדורת תש"פ( פ"ג.
עריכה: הרב שמואל מקמל. 
הגהה: הרב משה קורנוויץ.

 יו"ד שבט יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,
ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אד"ש מה"מ


