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ב''ה. כ״ו סיון ה'תש''פ

לכבוד אחינו אנ''ש והתמימים שיחיו

שלום וברכה,

בעמדנו ובהתקרבנו ליום הגדול והקדוש יום ההילולא העשרים-ושש של אבינו רוענו עט״ר כ״ק 
אדמו״ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע —

הורנו  הק׳ אשר  רצונו  ולקיים  רוצה להשתדל לשמור לעשות  בלי ספק  והת׳  כל אחד מאנ״ש 
מאיתנו.   כאו"א  על  הטיל  אשר  הק'  השליחות  ולהמשיך   — מדרכיו 

וע״כ הננו בזה לעורר לנצל ימים אלו — כל איניש אדעתא דנפשי' — להתחזק ולהתעסק ביתר 
שאת ע"י לימוד תורתו וקיום הוראותיו הק׳. 

כולל ובמיוחד: 

א(  לימוד שיחותיו מאמריו רשימותיו ואגרותיו הק׳ – ובפרט לימוד קונטרס פורים-קטן תשנ״ב 
— המאמר ד״ה ״ואתה תצוה״ ]בו מבאר רבינו ענינו של רועה נאמן[ המאמר האחרון, לע״ע, 

שזכינו שכ״ק אדמו"ר הגי' וחילק לכאו״א בידו הק'.

ב( להתחזק בלימוד עניני גאולה ומשיח.

ג( להתחזק בלימוד שיעורי חת״ת ורמב״ם כל אחד כפי יכולתו )ג״פ, פ״א, וספר המצות(.

ד( להתחזק בביצוע עשרת המבצעים הק׳.

ה(  ביום ההילולא להקהיל בני ביתו שי' ולבאר להם ע"ד עבודתו הק' של כ"ק אדמו"ר ]כולל 
האהבת ישראל לכל יהודי והמסירת נפש שלו אשר "השליך נפשו מנגד"[, כפי שהורה במכתב 
מר"ח שבט תשי"א )המצו"ב( והזכות המיוחד לכאו"א מאתנו להיות חיל בצבאו הק' לקרב את 

העולם תחת מלכות שד-י.

ו( ע"ד הסדר באוהל הק' ביום ההילולא והימים הסמוכים, ראה רשימה מצו"ב. 
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ז(  ניתן האפשריות לכל ראש משפחה מאנ״ש לחתום שמו ושם אמו בהפ''נ כללי שייקרא על 
הציון הק׳ ביום ההילולא הבעל״ט, ע"י שידור חי.

חמישי  יום  עד   pankloli@aguch.org אימייל:  לכתובת  בכתיבה  בהפ"נ  להשתתף    אפשר 
ג' תמוז, שמונה בבוקר )שעון נ.י(.

ח(    ההתוועדות העולמית המרכזית תתקיים בעז"ה ביום חמישי, ג' תמוז, דרך וירטואלי. הנאומים 
ימסרו באידיש, לה"ק ובאנגלית. פרטים יבואו במודעה נפרדת.

ט(  להמשיך ה"ברכנו אבינו" ע"י שמירת אהבה ואחדות החסידים באופן ממשי ובזה אשר כל 
אחד יבקש רק טובת רעהו ולמנוע מחלוקת ופירוד הלבבות ר"ל בתוך אנ"ש שיחיו.

— מצו''ב מכתבים ששלח כ''ק אדמו''ר בר"ח שבט תשי"א בקשר למנהגי יום הילולא. 

יה״ר שכאו״א יזכה לעמוד הכן לקבל ברכות רבינו זי''ע ביום הגדול והקדוש שבו מעשיו ותורתו 
ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו עולה למעלה, ומאיר ומתגלה למטה — ו"פועל ישועות בקרב הארץ" 

)ראה אגה"ק סז"ך-כ"ח(. 

בתפילה לא-ל כביר: עד מתי?! במהרה בימינו ובעגלא דידן, נזכה כולנו יחד, בתוך אחב"י שליט"א, 
לקיום הייעוד "הקיצו ורננו וגו'" וכ"ק עטרת ראשנו בראשם, ויוציאנו מהגלות המר והחשוך הזה, 

ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' בגאולה האמתית והשלימה, תיכף ומיד ממ"ש.

טייערע ברידער און שוועסטער, לאמיר זיך האלטן צוזאמען.

בשם הועד,

 אברהם יצחק שם-טוב
יו''ר
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סדר הביקורים באהל הק' ביום ההילולא ג' תמוז תש"פ:

לאחר פגישות בין הנהלת אוהל חב"ד ליובאוויטש שע"י הציון הק' של כ"ק 
אדמו"ר זי"ע עם גורמי הרפואה והמשטרה בקווינס. 

הוחלט שסדר הכניסה לאוהל הק' יהיה כדלקמן:

משפחות, קבוצות, שלוחים עם בעלי בתים וכיו"ב מתבקשים להקדים 	 
ולהגיע לאהל, החל מיום ראשון כ"ט סיון

במשך המעת לעת של יום ההילולא ג' תמוז, )רביעי 20:00 עד חמישי 	 
ללא  והליכה  מעבר  של  בצורה  רק  תהיה  הק'  לאהל  הכניסה   )22:00

עצירה.

הבתים והטענטים הסמוכים יהיו סגורים לציבור. לא תותר כל התכנסות, 	 
גם לא לצרכי שמחות, לחיים וכיו"ב.

נא להביא נעלי בד, פ"נ אישי, נר נשמה, מענה לשון. 	 

מבקשים לחבוש מסיכה בכל משך הביקור במקום, ולשמור על מרחק.	 

לא יתאפשר לקיים מנייני תפילה במקום.	 

 נא ונא להזהר, לכבד את המקום
ולשמור על התנהגות מקדשת שם שמים ושם ליובאוויטש.


