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

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

the 11th 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 5721 
and 5741.2 To study these maamarim, visit http://
lahak.org/4953517. 

Shabbos
3 Shevat, 5781 | Parshas Va’eira

Things to do

• This year, the aliyah we usually try to receive on 
the Shabbos before Yud Shevat is received next 
Shabbos, on Yud Shevat itself.3

• A kiddush/farbrengen should be arranged today, 
in preparation for Yud Shevat.4

Motzoei Shabbos
4 Shevat, 5781

Things to do

• If there is a cloudy forecast for many of the 
evenings following the seventh day from the 

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 
וכו'. הרבי ביאר את הפרק בפרטיות,  לבאר פרק אחד בהמשך ההילולא לפי הסדר. תשי"א-תש"ל. תשל"א-תש"נ 

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

3  ע"ד האמור ב'מנהגי יארצייט', ספר המנהגים עמ' 79: "שבת שלפני יום היארצייט, או יום היארצייט אם חל בשבת, 
עולים לתורה למפטיר".

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

molad (i.e., Wednesday night), Kiddush Levanah 
may be recited as early as three days after the 
molad (i.e., practically, starting from Motzoei 
Shabbos).5

Wednesday
7 Shevat, 5781

Things to do

• According to Kabbalah, the earliest time to recite 
Kiddush Levanah is the seventh day from the 
molad, i.e., Wednesday night.

Friday
9 Shevat, 5781 | Erev Yud Shevat

Things to do

• Being that Yud Shevat is on a Shabbos this year, 
the hanhaghos for Yud Shevat are split between 
today, erev Yud Shevat, and Shabbos—Yud 
Shevat itself. (For the Rebbe’s letter detailing 
the horaos for Yud Shevat, visit www.chabad.
org/2535407.) Hanhagos to be performed today 
are:6 

• In the morning, set aside a sum of money 
dedicated toward causes associated with the 

5  הגהות כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע לסידור אדה"ז )בסידור 'תורה אור' ברוקלין תשמ"ז, עמ' רמה(. וראה סה"ש 
תשנ"ב ע' 68 ובהערות שם.

6  מנהגי יום ההילולא בכלל בספר המנהגים עמ' 95 ובכ"מ. בקביעות זו יש לציין להוראה בנדו"ד בפעם הראשונה 
וקריאת  ]כתיבת  וכיו"ב  דחול  שעובדין  "מובן  שכד:  עמ'  חי"ד  באג"ק  ההסתלקות,  כבשנת  בש"ק  חלה  שההילולא 
הפ"נ, נתינות לצדקה וביקור באוהל[ אין לעשותם ביום השבת-קודש כי אם בערב שבת, מתאים להכרעת האחרונים 

בכגון-דא".

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
3 Shevat, 5781 -
Friday, 
9 Shevat, 5781



Frierdiker Rebbe, on your behalf and on behalf 
of each family member. This applies to women as 
well (and even more than to men).7   

• After Shacharis, 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).8 (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.

• Before Minchah, set aside a sum of money 
dedicated toward causes associated with the 
Frierdiker Rebbe, as in the morning.  This applies 
to women as well (see above).

• Before Shabbos, light a candle (preferably of 
beeswax9) that will burn until after nightfall 
tomorrow night.10 

Hosafos
Yud Shevat, 5781
Writing a pan
• Go to the mikvah the day you will be writing a 

pan.11

• Married men wear a gartel when writing a pan.12

• It is customary to write the pan on blank, unlined 
paper.13 

• A pan begins with the words :
אנא לעורר רחמים רבים

followed by עלי (or עלינו) if you are writing on 
behalf of yourself (and your family), or עבור if 

7  ספר-המנהגים ע' 85, עיי"ש בהערה.

8  מכתב הנ"ל. 

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 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.

12  מפי הנ"ל.

13  מפי הנ"ל.

writing on behalf of others.14 This is followed by 
the name(s) and mother’s name(s) of the people 
you wish to mention.

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

sure to drink.15

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

• Make sure your tzitzis are not visible.16

• 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.17 
However, when in the Ohel, they should remain 
four tefachim away from the the enclosure 
surrounding the Rebbeim,18 and they should ask 
someone else to deposit their panim inside.

14  מפי הנ"ל.

לאכול בגלל  להקפיד שלא  רק  לא  והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   .96 ע'  15  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.

16 שו"ע אדה"ז או"ח סי' כג ס"ב.

17 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.

18 אג"ק ח"ו ע' שמט.
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