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

Shabbos
2 Tammuz, 5781 | Parshas Korach

Things to do

• Try to receive an aliyah.1 
• The parshah should not be split into additional 

aliyos for this purpose. Instead, the Torah should 
be read a number of times if necessary2 (making 
sure at least six members of each minyan have 
not yet heard the kriah3).

• The most prominent individual in the group 
(following the agreement of the majority of the 
minyan) should be given maftir. Alternatively, 
maftir should be allocated via a goral.4

• A kiddush/farbrengen should be arranged today, 
in preparation for Gimmel Tammuz.5

• Read the fourth chapter of Pirkei Avos.

Motzoei Shabbos
• After Maariv, a portion of the maamar Ve’atah 

Tetzaveh is customarily reviewed (if not by heart, 
then from the text).6  Learn Ve’atah Tetzaveh at 
www.chabad.org/3364051.

• Light a candle (preferably beeswax) that will burn 
until after nightfall, Sunday night.

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

2  ע"פ מכתב הנ"ל.

3 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(.

4  ע"פ מכתב הנ"ל. 

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

6  ע"פ מכתב הנ"ל.

Sunday
Gimmel Tammuz, 5781

On this day 
Today, in the year 5687 (1927), the Frierdiker 
Rebbe was released from the Spalerno prison 
in Leningrad and sent to Kostroma for (what 
was originally meant to be) a three-year exile.

On this day 
Today is the yom hilula of the Rebbe. The 
yahrzeit of the nassi is a day of increased 
hiskashrus with the Rebbe, as well as a day of 
yeshu’os, blessing and growth. It is marked by 
strengthening our connection through learning 
his Torah, fulfilling his directives and mivtzoim, 
and sharing his message and life with others. 

Things to do

• We follow the 
customs the Rebbe 
wrote regarding 
the Frierdiker 
Rebbe’s yahrzeit,7 
as enumerated 
below. For the 
Rebbe’s letter 
detailing these 
horaos, visit www.
chabad.org/82245.

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

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
2 Tammuz, 5781 -
Friday, 
8 Tammuz, 5781

“Each person with a 
connection to the 
Rebbe should reflect 
upon the following 
and engrain it into his 
mind and heart: The 
Rebbe, our ‘shepherd,’ 
did not desert his 
flock, chas veshalom. 
He continues to do his 
holy work, protecting 
us and giving us 
whatever we need, 
both materially and 
spiritually.”
(Igros Kodesh vol. 3,  
p. 256)



• For more on 
Gimmel Tammuz, 
visit www.chabad.
org/142232.

Shacharis 
• Before Shacharis, 

study a chapter of 
Tanya.8

• 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.9 This applies to 
women as well (and even more than to men).10

• After Shacharis, a second portion of the maamar 
Ve’atah Tetzaveh is reviewed.11

Writing a pan
• After Shacharis and the reviewing of the maamar, 

read your pan (unless you will be going to the 
Ohel in person). While doing so, envision yourself 
standing before the Rebbe. 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).12 (Visit www.chabad.org/ohel for 
information on how to send your letter.) 

• Go to the mikvah the day you will be writing a 
pan.13

• Married men wear a gartel when writing a pan.14

• It is customary to write the pan on blank, unlined 
paper.15 

• A pan begins with the  words רחמים לעורר   אנא 
if (עלינו or) עלי followed by רבים,  you are writing 
on behalf of yourself (and your family), or עבור if 

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

9  מכתב הנ"ל.

10  ספר-המנהגים ע' 85, עיי"ש בהערה.

11  ע"פ מכתב הנ"ל.

12  מכתב הנ"ל. 

13 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.

14  מפי הנ"ל.

15  מפי הנ"ל.

writing on behalf of others.16 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.17

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

• Make sure your tzitzis are not visible.18

• 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.19 
However, when in the Ohel, they should remain 
four tefachim away from the the enclosure 
surrounding the Rebbeim,20 and they should ask 
someone else to deposit their panim inside.

Minchah
• After Minchah, the last section of the maamar 

Ve’atah Tetzaveh is reviewed. 
• Additionally, study a chapter of Tanya.21 

Additional Hanhagos to Be Done Over 
the Course of the Day
• Study chapters of Mishnayos that correspond to 

16  מפי הנ"ל.

לאכול בגלל  להקפיד שלא  רק  לא  והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   .96 ע'  17  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.

18 שו"ע אדה"ז או"ח סי' כג ס"ב.

19 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.

20 אג"ק ח"ו ע' שמט.

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

“You may ask: ‘How 
can I connect to the 
Rebbe? After all, he 
doesn’t recognize me 
by face!’ 

“True hiskashrus is 
through learning 
Torah. When you learn 
my maamorim, read 
the sichos, join Anash 
and the temimim 
in their studies and 
farbrengens, and 
fulfill my requests...
through this you are 
connected to me.”
(Hayom Yom, 24 Sivan).



the Rebbe’s name.22

• Participate in a farbrengen.23

• Set up a time to talk to your family about the 
Rebbe, his life, and his inspiration and impact on 
the world, hastening the geulah.24

• If you are able, visit local shuls and batei midrashos. 
When there, share a vort from the Rebbe, explain 
how he loved every Jew, and tell them about the 
horaos he gave us. If possible, all this should be 
done in the course of a farbrengen.25 

• If you can, visit youth—both observant and, 
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.26

Monday
4 Tammuz, 5781

Things to do

• Where appropriate, the relevant horaos for the 
yom hilula (see above) should be continued in 
the subsequent days as well.27

Tuesday
5 Tammuz, 5781

Things to do

• According to Kabbalah, the earliest time to recite 
kiddush levanah is the seventh day from the 
molad,28 i.e., Tuesday night.

22  ע"פ מכתב הנ"ל. 
כגון הפרקים דלהלן: מ - ברכות פ"א; נ - שבת פכ"א; ח - חלה פ"א; ם - סוטה פ"ח; מ - אבות פ"א; ע - פסחים פ"י; 
נ - ידים פ"ב; ד - סנהדרין פ"ג; ל - סוכה פ"ד. )לאותיות מ' ונ', אפשר גם לחזור על אותו פרק ב"פ או ג"פ – אג"ק חי"ז 

ע' רעא.(

23  ע"פ מכתב הנ"ל.

24  ע"פ מכתב הנ"ל.

25  ע"פ מכתב הנ"ל.

26  ע"פ מכתב הנ"ל.

27  ע"פ מכתב הנ"ל.

28  סידור אדה"ז לפני קידוש לבנה.



Rambam
Visit www.chabadorg/dailystudy

פרק אחד ליוםספר המצוות שלושה פרקים ליום

Most of the content has been translated from 

Hiskashrus Publication
courtesy of Tzeirei Agudas Chabad (Tzach) in Israel

Translated by 

Rabbi Yehuda Altein 

Rabbi Eliyahu Baron

Thank you to 

Rabbi Yossi Shusterman

Rabbi Avremi Kievman 

Rabbi Menachem Posner

Design

Rabbi Levi Weingarten

ב מל״ת מו מ״ע קצמל״ת נו 
נז מ״עקצב קצג

ג מ״ע קצא רידמל״ת שיא 
נחמ״ע רכא מל״תרסג רסד

ד השרשים

ה השרשים

ו השרשים

ז השרשים

ח מ״ע א מל״ת א מ״ע ב

Shabbos
הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק ז-ט

Sunday
הלכות מלכים ומלחמותיהם, פרק י-יב

Monday
הקדמת הרמב"ם-
כל המצות  ימי שנת החמה

Tuesday
מצוות עשה-ובן אין לו

Wednesday
מצוות לא תעשה-
בין עשה ובין לא תעשה

Thursday
 מניין המצוות לפי סדר ההלכות

Friday
ספר המדע
הלכות יסודי התורה, פרק א-ג

Shabbos
הלכות נזירות, פרק א

Sunday
הלכות נזירות, פרק ב

Monday
הלכות נזירות, פרק ג

Tuesday
הלכות נזירות, פרק ד

Wednesday
הלכות נזירות, פרק ה

Thursday
הלכות נזירות, פרק ו

Friday
הלכות נזירות, פרק ז


