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

Hachanos for Yud Shevat
• In preparation for this Yud Shevat, chassidim study 

the ninth chapter of the maamar Basi Legani 5710 
from the Frierdiker Rebbe (which corresponds to 
this year),1 as well as the maamarim of the Rebbe 
based on this chapter, namely, Basi Legani 5719 
and 5739.2 To study these maamarim, visit www.
lahak.org/4216195.

Shabbos 
6 Shevat, 5779 | Parshas Bo

Thing to do

• Today is the Shabbos before Yud Shevat. For 
the Rebbe’s letter detailing the horaos for Yud 
Shevat, visit www.chabad.org/2535407.

• In preparation for Yud Shevat, try to receive an 
aliyah.3 

• The parshah should not be split into additional 
aliyos for this purpose. Instead, the Torah should 
be read a number of times if necessary4 (making 
sure at least six members of each minyan have 
not yet heard kriah5).

• The most prominent individual in the group 
(following the opinion of the majority of the 
minyan) should be given maftir. Alternatively, 

1  על-פי הערה 2 בסה"מ מלוקט הישן ח"ב עמ' רלח, ובסה"מ מלוקט על סדר חודשי השנה ח"ב עמ' תו.

2 בעת ההתוועדות של י' בשבט בכל שנה, נהג הרבי לומר מאמר המתחיל בפסוק 'באתי לגני'. בכל שנה נהג הרבי 
לבאר פרק אחד בהמשך ההילולא לפי הסדר. תשי"א-תש"ל. תשל"א-תש"נ וכו'. הרבי ביאר את הפרק בפרטיות, 

בצירוף ביאורים מתורתו של כל אחד מרבותינו נשיאינו, מהבעש"ט ואילך )ראה 'כפר חב"ד' גיליון 795 עמ' 24(.

3  מכתב הרבי מר"ח שבט תשי"א )נדפס באג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ(.

4  מכתב הנ"ל.

5 קצות-השולחן סי' כה סי"ד. מי שמאזין לקריאת התורה במניין אחד ובדעתו להיות אחד מששת השומעים בקריאה 
נוספת, יכוון שלא לצאת ידי חובתו בקריאה זו )אך כמובן צריכים להיות שישה שכן מתכוונים לצאת בה(.

maftir should be allocated via a goral.6

• A kiddush/farbrengen should be arranged today, 
in preparation for Yud Shevat.7

• According to Kabbalah, the earliest time to recite 
Kiddush Levanah is the seventh day from the 
molad8 (i.e., motzoei Shabbos).

Tuesday
9 Shevat, 5779

Thing to do

• At sunset, light a candle (preferably of beeswax9) 
that will burn until after nightfall Wednesday 
night.10 

• After Maariv, a portion of the maamar Basi Legani 
5710 of the Frierdiker Rebbe11 is customarily 
reviewed (if not by heart, then from the text).12  

6  מכתב הנ"ל. 
א-ָבא", כמו שכתוב  א-ָבא", וזו טעות, אלא צריך לומר "ֶקֶרץ ִמָצפֹון ּבָ בהפטרה מודפס בכמה חומשים "ֶקֶרן ִמָצפֹון ּבָ

בנביא )ירמיה מו,כ(.

7  ראה ר"ד משיחת ש"פ בא, ו' שבט ה'תשי"ב, 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"ב ח"א עמ' 286.

8  סידור אדה"ז לפני קידוש לבנה.

9  'שעוה', ראשי-תיבות: "הקיצו ורננו שוכני עפר" )מהמכתב הנ"ל(. למעשה, נר של שעוות-דבורים טהורה אינו 
דולק יפה )מוציא גאזים רבים וכבה מהר, מלבד באבוקת-הבדלה שכולה פתוחה לאוויר(, ונרות ה'שעווה' המצויים 
בשוק מעורבים באחוז גבוה של סטיארין. ולכאורה די שיהיה הרוב שעווה לקיום המנהג כראוי )וכנראה המציאות 

בזה אינה דומה להמבואר בשו"ע אדה"ז סי' רסד ס"ז-ח(.

10  מכתב הנ"ל. משקיעה עד צאת הכוכבים מחר - ע"פ ספר-המנהגים עמ' 79 בקשר ליארצייט פרטי.

11  סה"מ תש"י עמ' 111 ואילך.

12  מכתב הנ"ל.



Wednesday
Yud Shevat, 5779

On this day

Today marks the 69th anniversary of the 
histalkus of the Frierdiker Rebbe and 
the beginning of the Rebbe’s nesius 
(in 5710/1950). Visit www.chabad.org/
YudShevat for more resources for this day.

Thing to do

Shacharis13

• Before Shacharis, 
study a chapter of 
Tanya.14

• Additionally, set 
aside a sum of 
money dedicated 
toward causes 
associated with the 
Frierdiker Rebbe, on 
your behalf and on 
behalf of each family 
member.15 This 
applies to women as 
well (and even more 
than to men).16

• After Shacharis, a second portion of the maamar 
Basi Legani 5710 is reviewed.17

• After Shacharis and the reviewing of the maamar, 

13 בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו – אומרים תחנון, מלבד אם בלאו-הכי הוא יום שאין אומרים בו תחנון – 
ספר-המנהגים עמ' 16. זו הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, שהובאה ונתבארה בשיחת כ' מנחם-אב ה'שי"ת 

)התוועדויות ח"א עמ' 172(, ושם נמסר הטעם בשמו שזהו הזמן היותר טוב לבקש ולפעול. וביאר הרבי, שחסידי 
פולין אין אומרים תחנון, מפני שהעלייה שביום היארצייט אצל הצדיק ש'באמונתו יַחֶיה' פועלת עלייה אצל כל 

מקושריו, אבל חסידי חב"ד שתובעים מהם פנימיות ועבודה דווקא, רוצים להעלות גם את הגוף ולטהרו, ולכן גם 
אז אומרים תחנון. וראה גם 'רשימות' חוברת סט עמ' 9. ובשיחות-קודש: ש"פ עקב תשי"ג ס"ד )'תורת מנחם – 

התוועדויות' ח"ט, תשי"ג ח"ג עמ' 115(. שמח"ת תשט"ז ס"ג )שם חט"ו, תשט"ז ח"א עמ' 129(. י"א ניסן תשכ"ב ס"א. 
ש"פ אחרי תשכ"ז ס"ב. ש"פ ויחי תש"ל ס"ה. וש"נ עוד.

14  מכתב הנ"ל. נפוץ בין אנ"ש ללמוד אגה"ק סי' ז"ך, ללא הביאור. וראה אג"ק הריי"ץ ח"א עמ' שצ. 

15  מכתב הנ"ל.

16  ספר-המנהגים ע' 85, עיי"ש בהערה.

17  מכתב הנ"ל.

read your pan (unless you will be going to the 
Ohel in person). While doing so, envision yourself 
standing before the Rebbe. Married men wear 
a gartel when reading the pan. The pan should 
then be placed between the pages of a sefer 
of the Rebbe and sent to be read at the Ohel 
(today, if possible).18 (Visit www.chabad.org/ohel 
for information on how to send your letter.) 

• See below, Hosafos, for customs relating to 
writing a pan and visiting the Ohel.

Minchah
• Before Minchah, set aside a sum of money 

dedicated toward causes associated with the 
Frierdiker Rebbe, as in the morning.19 This applies 
to women as well (see above).

• After Minchah, the last section of the maamar 
Basi Legani 5710 is reviewed. This is followed by 
studying a chapter of Tanya.20

Additional Hanhagos 

The following should be done over the course 
of the day:
• Study chapters of Mishnayos that correspond to 

the Frierdiker Rebbe’s name.21

• Participate in a farbrengen.22

• Arrange a time to talk to your family about the 
Frierdiker Rebbe and his accomplishments.23

• If you are able, visit local shuls and batei 
midrashos. When there, share a vort from the 
Frierdiker Rebbe, explain how he loved every 
Jew, and tell them about his takanah to recite 
a daily portion of Tehillim and study a daily 
portion of Chumash with Rashi (and Tanya, where 
appropriate). If possible, all this should be done 
in the course of a farbrengen.24 

• If you can, visit youth—both observant and, 

18  מכתב הנ"ל. 

19  מכתב הנ"ל.

20  מכתב הנ"ל. נפוץ בין אנ"ש ללמוד הביאור לאגה"ק סי' ז"ך.

21  מכתב הנ"ל. כדי להקל על הציבור, מוצעים בזה פרקים קלים-יחסית:
י – יומא פ"ח; ו – דמאי פ"ב; ס – תענית פ"ב; ף – חלה פ"ב; י – ביכורים פ"א )אפשר גם לחזור על יומא פ"ח – אג"ק כרך 

יז, עמ' רעא(; צ – פרה פ"ט; ח – שבת פכ"ב; ק – נדרים פ"ח.

22  מכתב הנ"ל.

23  מכתב הנ"ל.

24  מכתב הנ"ל.

Regarding Beis 
Nissan, the 
Rebbe once said: 
“Although it is the 
anniversary of the 
histalkus of the 
Rebbe Rashab, 
what’s more 
relevant to us—
chassidim of the 
Frierdiker Rebbe—
is that it is the 
beginning of the 
Frierdiker Rebbe’s 
nesius.”
(See Toras Menachem 
4742 vol. 2, pp. 
1089–1090).



wherever possible, the not-yet-observant—and 
talk to them about the great affection the Rebbe 
had for them and the hope he placed in them as 
future propagators of Torah and Yiddishkeit.25 

Thursday,
11 Shevat, 5779

Thing to do

• The Rebbe focused on the uniqueness of this day 
as the first complete day following the histalkus 
of the Frierdiker Rebbe and the beginning of the 
tekufah of dor hashvi’i.26

• If possible, the relevant horaos of Yud Shevat 
should be continued in the subsequent days as 
well.27

Hosafos
Yud Shevat, 5779

Writing a pan
• Go to the mikvah the day you will be writing 

a pan.28

• Married men wear a gartel when writing a 
pan.29

• It is customary to write the pan on blank, 
unlined paper.30 

• A pan begins with the words לעורר  אנא 
רבים  if you (עלינו or) עלי followed by ,רחמים 
are writing on behalf of yourself (and your 
family), or עבור if writing on behalf of others.31 
This is followed by the name(s) and mother’s 
name(s) of the people you wish to mention.

25  מכתב הנ"ל.

26 ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 349. וראה ג"כ ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 255 הע' 99. ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 
.319-318

27  מכתב הרבי מר"ח שבט תשי"א )נדפס באג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 95, ובכ"מ(.

28 מקפידים לכתוב )אפילו את טיוטת הפ"נ – ראה 'אספקלריה' נספח ל'כפר חב"ד' גיליון 1243 עמ' 20( דווקא באם 
טבלו באותו היום במקווה )באם לא טבל - יכתוב ע"י אחר( – מפי המזכיר הרה"ח רי"ל שי' גרונר.

29  מפי הנ"ל.

30  מפי הנ"ל.

31  מפי הנ"ל.

Visiting the Ohel
• Do not eat before entering the Ohel, but make 

sure to drink.32

• Wear non-leather shoes or slippers when entering 
the Ohel.

• Make sure your tzitzis are not visible.33

• Knock on the door of the Ohel before entering.
• After reading your pan, rip it up and place it in 

the enclosure.
• When leaving the Ohel, exit backwards.
• Wash negel vaser after leaving the Ohel.
• Kohanim may enter the Ohel, since a fence ten 

tefachim high separates the walkway leading 
to the Ohel from the surrounding kevarim.34 
However, when in the Ohel, they should remain 
four tefachim away from the the enclosure 
surrounding the Rebbeim,35 and they should ask 
someone else to deposit their panim inside.

לאכול בגלל  להקפיד שלא  רק  לא  והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   .96 ע'  32  ספר-המנהגים 
"א  לאוהל:  שהלך  לפני  שאכל  התמימים  לאחד  הרבי  אמר  ]ופ"א  תענית  ללא  שמה  ללכת  שאין  בזוהר  האמור 
גם  אלא   ,]226 עמ'  החדש  קודש – תש"י'  ל'שיחות  נספח  תש"י,  יומן   – עליך..."[  ]=רחמנות  דיר"  אויף  רחמנות 
להקפיד לשתות תחילה )וכן הקפיד הרבי(, כדי שלא להיות בכלל "מרעיב עצמו ולן בבית-הקברות" )ראה גם בגשר-
החיים ח"א ס"ע שז, ובנטעי-גבריאל הל' אבילות ח"ב עמ' תרכ"ג. בנטעי-גבריאל שם כתב, שלכן נמנע הרבי מלבקר 
באוהל ביום התענית(. וע"ע דיון בזה ב'התקשרות' גיליון תיב עמ' 19. ולהעיר עוד מסיפורו של חבר המזכירות הרה"ח 
כן להעיר מיומנו האישי של  ר' בנימין קליין ע"ה שלפעמים היה הרבי אוכל פיסת שוקולד לפני הנסיעה לאוהל. 
255(, שביום ה' מנ"א  252 ועמ'  )'מסע הרבי בארה"ק' עמ'  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מביקורו בארה"ק בשנת תרפ"ט 
אכלו מזונות בשכם ואח"כ נסעו לציוני האר"י וכו' בצפת, וביום ז' מנ"א בשעה 12 היתה סעודה, ואח"כ נסעו לקבר 
רחל. ואם-כי מצב בריאותו של הרבי היה קשה אז, עד שביקשו ממנו לבל יתענה בת"ב )שם עמ' 256(, הרי לכאורה 
השתתפו בזה גם המלווים אותו. וצ"ע. ומאידך בלקוטי-דיבורים ח"ד ליקוט לז, ברשימת המאסר עמ' 1354, מספר 

אדמו"ר מהוריי"צ שהלך ל'אוהל' בעודו בתענית ממש. ואולי היו כל אלה מצבים מיוחדים, וע"ע.

33 שו"ע אדה"ז או"ח סי' כג ס"ב.

34 ב'ימי בראשית' ע' 235 מביא "הוראות שמסר כ״ק אדמו״ר שליט״א בקשר לבנין האהל על הציון של כ״ק אדמו״ר 
מהוריי״צ נ״ע": ")א( חלק הגג שמצד הקבר בלי מכסה כיון שגם כהנים באים להתפלל, ואהל מביא הטומאה )שו״ע 
יו״ד סימן שעא(. )ב( מחיצה סביב הקבר כדי שיוכלו כהנים לעמוד בסמיכות אליו )עד ד׳ טפחים( ולא בריחוק ד׳ אמות 
)שם סעיף ה׳(". ושם מובא ג"כ ש"בכל פעם שהולכים ל״אהל״ נוהג כ״ק אדמו״ר שליט״א לעורר שעל הכהנים להזהר 
מאד, בכניסתם וביציאתם שלא יעברו בתוך ד״א של קבר. ולכן נוהגים אנ״ש והתמימים להקיף את הכהנים בתור 
מחיצה בין הכהנים והקברים".)וראה אג"ק ח"ג עמ' שמב, צוין שם בהערה(. בשנים האחרונות בנו מחיצה של עשרה 

טפחים משני הצדדים לאורך כל הדרך מהכניסה למקום הקברים ועד האוהל.

35 אג"ק ח"ו ע' שמט.



Rambam
Visit www.chabad.org/dailystudy

Shabbos
הלכות מעשר, פרק י-יב

Sunday
הלכות מעשר, פרק יג-יד
הלכות מעשר שני ונטע רבעי, פרק א

Monday
הלכות מעשר שני ונטע רבעי, פרק ב-ד

Tuesday
הלכות מעשר שני ונטע רבעי, פרק ה-ז

Wednesday
הלכות מעשר שני ונטע רבעי, פרק ח-י

Thursday
הלכות מעשר שני ונטע רבעי, פרק יא
הלכות בכורים, פרק א-ב

Friday
הלכות בכורים, פרק ג-ה

 שלושה פרקים ליום

ו מ״ע קכז ז מ״ע קכז קכח מל״ת קנב ח מל״ת קנ קנא ט מל״ת קמא 
קמב קמג י מ״ע קיט יא מ״ע קלא קכה יב מל״ת קמט מ״ע קלב

ספר המצוות

Shabbos
הלכות איסורי מזבח, פרק ו

Sunday
הלכות איסורי מזבח, פרק ז

Monday
הלכות מעשה הקרבנות, פרק א

Tuesday
הלכות מעשה הקרבנות, פרק ב

Wednesday
הלכות מעשה הקרבנות, פרק ג

Thursday
הלכות מעשה הקרבנות, פרק ד

Friday
הלכות מעשה הקרבנות, פרק ה

פרק אחד ליום
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