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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ,ברוקלי

או המקושרי� אל התמימי�, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכי�

יחיו עליה� ה' הכ"מ,

וברכה! שלו�

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יו� הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביו� מפורט סדר אודות רבי� שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שוני�, בחדרי� בתורה יקראו � מספיק העליות מספר אי להוסי�א� הקרואי�.לא מספר על

הגורל. פי על או � המני רוב בריצוי � שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה � שלישי שחרית, � שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכו היארצייט, ביו� התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר � בקל אפשר א� לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלי� פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיי�) ילמוד תהלי�) אמירת אחר � (בבקר התפלה אחר

.דרבנ קדיש בתניא, שורות איזה � בלחש ויאדיר. כו' עקשיא ב חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אי וא� בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיו� מהמאמר חלק יחזרו � ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכ בפני�. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכ תניא. פרק � התפלה קוד� בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכי� להעניני� תרומה אחד כל ירי� התפלה קוד� כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קוד� וכ ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמוב פ"נ אחד כל יקרא � הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בי אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר � הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (א� ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביו�וכו' שלו.בו ציו על לקראותו מנת על (

הש�. אותיות של המשניות פרקי ללמוד � לעת המעת במש�

התועדות. לעשות � לעת המעת במש�

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר � לעת המעת במש� שעה לקבוע

של מתורתו פתג� או מימרא ש� לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוי� (אלו לבקר � לעת המעת במש�

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק ע�כל חומש לימוד תהלי�, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתו� הנ"ל כל לעשות באפשרי א� � השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד ג� � המתאימי� ובמקומות � פירש"י

התועדות.

במקו� ג� שלו�, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, � החרדי הנוער כנוסי במקו� לזה) (המוכשרי� לבקר � לעת המעת במש�

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד לה� נודעת יתירה שחבה אי� לה� ולבאר � חרדי אינו עדיי עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקיד� את ימלאו סו� סו� אשר בה�, בטח אשר והבטחו והתקוה מה� תבע אשר את לה� לבאר

הנוער. מסגולת שה� והחיות החו� �המר בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביו� ובפרט היארצייט אחרי אשר בימי� הנ"ל בכל ימשיכו המקו�, לתנאי מתאי� זהו א� אשר, מוב

* * *

ישמיענו בתוכ� ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א�ל. בית העולה בדר� וינהלנו נפלאות

שניאורסאה� מענדל מנח�



















































































































2































































































































































































































































































































































































































LikuteyTorahdocs.com



































06:3006:2608:3608:3409:1109:0810:0710:0517:2017:2517:4617:5117:0418:02

06:3206:2708:3608:3409:1109:0910:0710:0517:1917:2517:4417:4916:5417:59

06:3006:2508:3508:3309:0909:0710:0510:0417:2217:2717:4417:4916:4617:59

06:3206:2708:3608:3409:1109:0910:0710:0617:1817:2417:4617:5117:0318:01

07:1707:0808:5608:5209:4109:3710:3210:2917:0117:1017:3617:4516:5117:58

06:3806:4509:2209:2710:0410:0811:1511:1820:3120:2421:0020:5320:0721:05

07:1507:0708:5808:5409:4109:3710:3310:3017:0717:1617:4117:5016:5718:03

06:5106:4208:3008:2609:1509:1110:0610:0316:3516:4517:1017:1916:2517:33

07:0306:5408:4108:3709:2709:2210:1710:1416:4516:5517:2017:3016:3517:43

07:3307:2409:0709:0309:5509:5010:4410:4117:0617:1617:4317:5216:5718:06

07:2707:1709:0008:5509:4709:4310:3710:3416:5817:0817:3517:4516:4917:59

07:3907:3109:2309:2010:0610:0210:5810:5517:3817:4718:0918:1717:2818:30

06:2406:2508:5508:5509:2409:2410:2710:2718:3218:3218:5518:5518:1419:03

06:1806:2409:0209:0609:4109:4410:5110:5319:5819:5220:2520:1919:3520:31

06:5707:0509:4109:4710:2610:3011:3811:4121:0120:5321:3321:2520:3721:37

07:0907:0309:0409:0209:4309:4010:3710:3517:3217:3918:0218:0917:2018:20

07:0106:5408:5408:5109:3409:3010:2710:2517:1917:2617:4917:5617:0718:08

07:0206:5508:5508:5209:3409:3110:2810:2517:1917:2717:5017:5717:0718:08

07:4107:3409:3109:2810:1210:0811:0511:0217:5218:0018:2318:3117:4018:43

07:0907:0409:1609:1409:5009:4810:4710:4518:0318:0818:2918:3417:5018:44

06:4506:4008:4808:4609:2409:2110:1910:1817:2717:3317:5518:0017:1418:11

07:0206:5909:1409:1209:4709:4510:4410:4318:0818:1218:3318:3717:5318:47

06:5806:5108:5008:4709:3009:2710:2310:2117:1317:2117:4417:5117:0218:03

07:2507:1809:1809:1509:5809:5410:5110:4917:4317:5118:1418:2117:3218:32

06:5806:5108:4908:4609:3009:2610:2310:2017:1117:1917:4217:5017:0018:01

06:2406:2609:0209:0309:3309:3510:3910:4019:0919:0719:3319:3118:4919:40

08:1308:0309:4409:4010:3310:2811:2211:1917:4017:5118:1818:2817:3118:42

08:1208:0209:4409:4010:3310:2811:2211:1917:4117:5218:1918:2917:3218:43

05:4805:5208:2908:3109:0209:0410:1010:1118:5718:5419:1819:1418:3619:24

05:3705:4108:1808:2008:5108:5309:5810:0018:4018:3619:0519:0118:1919:11

07:3207:2209:0208:5809:5109:4610:4010:3716:5917:1017:3517:4616:5318:00

07:4707:3509:1209:0710:0309:5710:5110:4717:0017:1217:4017:5116:5518:06

07:4107:3009:0909:0409:5909:5410:4810:4417:0217:1317:3917:5016:5318:05

07:5307:4309:2709:2310:1410:1011:0411:0117:2617:3718:0318:1317:1718:27

05:4505:4908:2608:2909:0109:0310:0910:1119:0419:0019:2319:1918:4319:29

07:1107:0909:2909:2810:0009:5910:5910:5818:3418:3718:5819:0118:1819:10

07:0707:0409:2509:2409:5609:5510:5510:5418:3118:3318:5518:5718:1519:07

07:0506:5608:4508:4109:2909:2510:2010:1716:5117:0117:2617:3516:4117:48

07:0707:0008:5908:5609:3909:3510:3210:3017:2217:3017:5318:0017:1118:12

07:2607:2009:2309:2010:0109:5810:5510:5317:5317:5918:2218:2817:4018:40

07:2407:1609:0509:0209:5009:4510:4110:3817:1417:2317:4817:5717:0318:10



07:0907:0609:2609:2509:5709:5610:5610:5618:3118:3418:5518:5818:1519:07

05:3005:3908:1408:2109:0509:0910:1910:2219:5619:4720:3120:2219:3120:36

06:4806:4408:5808:5609:3109:2910:2810:2717:4717:5218:1318:1817:3318:28

07:1707:1709:4609:4610:1610:1611:1811:1819:2119:2119:4319:4419:0319:53

07:1006:5908:3808:3409:2809:2310:1710:1316:3116:4217:0917:2016:2217:34

06:0506:0708:4108:4209:1209:1310:1610:1718:3918:3819:0319:0118:2019:10

07:5707:4909:4109:3710:2410:2011:1611:1317:5318:0218:2618:3417:4218:47

08:1508:0509:5209:4810:3810:3311:2811:2517:5718:0718:3118:4017:4718:53

06:1206:1208:4008:4009:0909:0910:1110:1118:0918:0918:3118:3217:5118:41

07:2907:2109:1709:1409:5809:5510:5110:4817:3717:4518:0718:1417:2618:27

07:1007:0208:5408:5109:3709:3310:2910:2617:0817:1717:4017:4916:5818:01

06:4106:3508:4208:4009:1809:1610:1310:1217:1817:2417:4617:5217:0518:03

08:3908:2709:5909:5410:5310:4711:4011:3617:4217:5518:2418:3617:3518:51

08:1508:0309:3309:2810:2810:2211:1411:1017:1617:2917:5518:0717:0918:23

07:4107:3309:2209:1810:0610:0210:5710:5517:3017:3918:0418:1317:1918:26

07:4607:3709:2709:2310:1110:0711:0210:5917:3917:4818:0918:1717:2818:30

06:4506:4309:0609:0609:3609:3610:3610:3618:2018:2218:4318:4518:0418:55



P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

www.chazak.co.ilE-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00564
05/02/2017

P.P.

1949


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	סדר מפורט ליום העשירי בשבט
	מאמרים
	ד"ה באתי לגני ה'תש"י
	ד"ה באתי לגני ה'תשל"ז

	התוועדות - ש"פ בשלח ה'תנש"א
	לקוטי שיחות - פרשת בשלח, כרך טז
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת בבא בתרא
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	תורה אור
	שערי תשובה
	מאמרי הצמח צדק
	תורת שמואל - תרל"ב
	שיעורים בהמשך המאמרים - תער"ב
	ספר המאמרים קונטרסים חלק א
	ספר השיחות - ה'ש"ת-תש"א בלה"ק
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

	חומש לקריאה בציבור 
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



