
 

 טסיון תשע" יום המיוחס, ב'  ס"ד.ב
 

 שכונת קראון הייטס, ה' עליהם יחיותושבי אנ"ש  ודלכב
 

 טלחג השבועות תשע" מדריך קצר
 

 תחנון
 * אין אומרים תחנון מר"ח עד י"ב סיון.

* מנהגינו שאין מסתפרים עד ערב חג 
אפי' בשלשת ימי  -השבועות (ולא לפני כן 

ר להסתפר בערב תבשנה זו מו הגבלה).
 שבת (במדבר) ד' סיון.

 
 מה לזכור ולקנות לפני החג

ביום א' דחג השבועות  מאכלי חלב: .1
אוכלים מאכלי חלב. ישנם הרבה 
מנהגים בזה וכל אחד ינהג כפי מנהגו, 
ולהתארגן לזה, ובפרט בהלכות 

 וחלב.-הקשורות לבשר
לקנות  - /הלמי שאין לו סכין פרווה: .2

לחתוך  יבכד פרווה מיוחדסכין 
וגם במשך  הבצלים (והפירות וירקות)

ולחסוך בזה הרבה השנה לעשות כן, 
 .שאלות המצויות

לסדר עזרה (אם ישנו  עשרת הדברות: .3
צורך) בכדי להביא את כל הילדים, 
ואפילו התינוקות, ואפי' הכי קטנים 

אם זה לא יזיק  -(פחות מחודש 
לבריאותם), לשמוע את עשרת 

החג,  להדברות ביום הראשון ש
בבית  םבשחרית, בשעת קריאת

 לברכת כהנים). –הכנסת (ולאחרי זה 
ז עם ג ו/הלמי שאין ל יארצייט ליכט: .4

צריך , החגאש דולקת במשך שני ימי 
 שדולק לכה"פ ליכט-לקנות יארצייט

 החג, ימישני (השבת ו)עבור  ,ג' ימים
עבור הדלקת גם בכדי שיהי' אש 

(ועבור  השני של החג לילהדהנרות 
וגם ולמי שיש לה גז דולקת  .בישול)ה

דאי שתדליק גם כמשרתת בבית, 
ליכט, כי הרבה פעמים -היארצייט

 קורה שהמשרתת מכבה את הגז...

לאלה שמשתמשים  נרונים: .5
 -ב"נרונים" (עבוד הדלקת הנרות 
 ,שמוכרח לנקות אותם לפני השימוש)

, הדלקות 'גלהכין מספיק נרונים עבור 
 .ני ימי החגשערב שבת והן להן של 

לקנות (מי שאין יקון ליל שבועות: ת .6
לו) ולהכניס התיקונים שנדפסו 

נדפסו להלן 315i.בלקו"ש חכ"ח ע' 
 בסוף התזכורת.

 
הכנת האוכל לסעודה החלבית דיום ב

 הראשון של החג
 

 להשתמש אך ורק בסכין פרווה  -נא ונא * 
פירות לחתוך בצל או  (גם במשך השנה)
א להשתמש בסכין לו וירקות (או לחם),

 יכול לגרוםכי זה  - בשרי או חלבי
 .שאלותל
ה רק תנור אחד ו/מי שיש ל תנור: *

שמשתמשים בו לבשר ורוצה להשתמש בו 
 לחלב, נא להתקשר לרב. 

המנהג לאכול דברים הסעודה החלבית: * 
 .חלביים הוא רק ביום הראשון

 
שבת ' סיון, ערב ד, השישייום 

 קודש פ' במדבר
 היום מותר להסתפר. –תספורת 

 
 לפני כניסת השבת

להתארגן  –אם ישנו צורך  .1
להכין ולכוון את הגז עבור ו

 .(גם עבור יו"ט) הבישול
להדליק  –מי שאין גז דולקת ל .2

 ליכט.-צייט-את היאר
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-לוודא שהשעון שעון שבת: .3

שבת שבת הוא מתאים ל
 .החג ולשני ימי

הוראת הרבי לתת  צדקה: .4
צדקה לפני הדלקת הנרות 

 הימים. ג'ר ועב
: זמן הנכון הדלקת הנרות .5

כמו בכל  הוא הדלקת נרותל
 )בשכונתינו. 8:06( ערב שבת.

 –אלה שאוכלות אצל אחרים  .6
 שבתלא לשכוח להדליק נרות 

 .בזמן הנכון וכו'
רק ברכה אחת: מברכים  .7

 .להדליק נר של שבת קודש
 

 במשך יום השבת
 כמו בשבת רגילה.* התפלות והסעודות 

 .י אבות פרק שישיקאומרים פר* 
(כגון  * אסור להכין משבת ליום טוב.

לסדר את השולחן או לשטוף כלים או 
להביא יין מן המרתף לכבוד סעודת יו"ט, 

 וכיוב"ז.)
 

 אחרי כניסת החג -מוצאי שבת 
והסעודה  עבור החגכל ההכנות * 

 אחרי צאת השבת, (אחרי השעהמתחילות 
9:15.( 

בדיל בין מ"ברוך ה* הנשים צריכות לומר 
ורק אז יכולות להתחיל  קודש לקודש",

 ההכנות (אפילו לפני תפלת ערבית).
 

חג השבועות : ובמכתב כותב אדמו"ר הריי"ץ
הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד 
התורה והעבודה ביראת שמים, וכן להתעסק 
בתשובה בהנוגע לתורה, באין מפריע משטן 

השנה  המקטרג כדוגמת זמן התקיעות בראש
והרבי הוסיף  " ויום הקדוש דצום הכפורים

מכתב זה צריכים ללמדו, וגם לפרסמו ע"ז: "
 ".לו שאין יודעים אודותיואבין 

 
    תפילת ערבית

תפלת ערבית היא של שלוש רגלים  .1
לחכות עד הלילה וצריכים 
 ,)9:15אחרי שעה (להתפלל 

דהיינו, שהיום א"א לקבל את 
 )תהחג מוקדם (כשאר ערבי שבתו

שיהי' מה  ,מפני ספירת העומר
שבע שבתות תמימות שכתוב "

 ".תהיינה
תפילת ערבית מתחילה מ"שיר  .2

 המעלות".
בתפלת העמידה מוסיפים  .3

"ותודיענו". (שכח לומר 
אומר אחר התפלה  ,"ותודיענו"

"ברוך המבדיל בין קודש 
 לקודש").

 הדלקת הנרות

צריכים להדליק אחרי צאת השבת  .1
בה נוהגות הר ).9:15שעה (אחרי 

סמוך לפני הקידוש להדליק 
 לסעודה. 

[אם  .מדליקים רק מאש דולקת .2
 –צריכים להביא נר דולק משכן 

יוציאוהו החוצה מכוסה (בכד 
 וכיו"ב) שלא יכבנו הרוח].

חרי יכולה להדליק א –אם איחרה  .3
  .רק מאש דולקת) -כנ"ל ( הז

לא  –אלה שאוכלות אצל אחרים  .4
ם א .לשכוח להדליק נרות יו"ט

צריכות להתקשר לרב  –שכחו 
אחרי החג ולברר מה לעשות 

 בעתיד.
של יום טוב . 1מברכים ב' ברכות:  .5

 שהחיינו..2ו
 

 הסעודה
לברר שכל  –לפני הסעודה  .1

הנשים הדליקו נרות. אם אין 
מספיק נרונים לא להסתמך על 
זה שידלקו אח"כ בבית אלא ילכו 

וידלקו אצל השכנים לקבל נרונים 
 .לפני הסעודה

היום א"א לעשות קידוש לפני  .2
 .)9:10 צאת הכוכבים (שעה

יקנה"ז. דהיינו:  נוסח הקידוש: .3
ר, נידוש, קבורא פרי הגפן, -יןי

 .שהחיינו-מןזבדלה, ה
אין מביטים בצפרניים  .4

ברכת "בורא מאורי כשאומרים 
רק מסתכלים על הנרות האש" 

 .(וגם לא מקרבים אותם)
 בברכת המזון מוסיפים: .5

אם  –: שכח יעלה ויבא .א
נזכר לאחר שהתחיל 
הברכה הבאה (אפי' אם 
רק אמר "ברוך") צריך 
לחזור לראש, אבל אם 
נזכר לפני שאמר "ברוך", 
אומר הנוסח הנדפס 
בסידור "ברוך..אשר 

 נתן.."
נחילנו ליום הוא י הרחמן .ב

 .שכולו טוב
 

האבא ניעור  ניעורים כל הלילה ותיקון:* 
[ישנם  כל הלילה ולומד תיקון ליל שבועות

כמה "תיקונים" של הרבי על הנוסח 
 ]315נדפסו בלקו"ש חכ"ח ע'  – המודפס

י עלות השחר (לפנ ואח"כ הולכים למקוה.
.) מנהגינו אשר גם הניעור 3:37בשעה שזה 
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כל הלילה נוטל ידיו נטילת ידים שחרית 
ג"פ לסירוגין, ואומר כל ברכות השחר ע"פ 
הסדר. אלו הרוצים להתפלל מוקדם 

לא להתעטף בציצית לפני שעה קו שידיי
לפני לקרות ק"ש ואלו שרוצים 4:23

לפני שעה שהולכים לישון לא יקרא ק"ש 
ולא להתחיל תפלת שמו"ע לפני  4:23

. ולאלו שהולכים לישון לפני 5:24השעה 
התפלה לזכור שסוף זמן ק"ש הוא בשעה 

9:09. 
 

ראשון של ה, ו' סיון, יום אשוןם ריו
ט של יחג השבועות, יארצי

הבעש"ט (שנת המאתיים 
 ):שתיםוחמישים ו

לסדר שכל הילדים, ואפילו  .1
התינוקות (אם זה לא יזיק 
לבריאותם), ילכו לבית הכנסת 

(ואחרי  עשרת הדברותלשמוע את 
להיות  –בסוף תפלת מוסף  –זה 

 נוכח ברכת כהנים).
בתפלה (של שלש רגלים) מוסיפים  .2

 הלל שלם, מוסף, וברכת כהנים. 
הקידוש בסעודה הוא  הקידוש: .3

של שלש רגלים המתחיל עם 
 "אתקינו וכו' אלה מועדי וגו'".

אוכלים מאכלי חלב (כל אחד כפי  .4
מנהגינו לקדש ולאכול  מנהגו).

ולאחרי  סעודה חלבית של מזונות
שגמרו לאכול מאכלים חלביים 
מברכים ברכה מעין שלוש 
ומחכים שעה אחת לאכול סעודה 

ל פת ובשרית (ונוטלים ידים לאכ
 המוציא) לכבוד יום טוב.

בברכת המזון מוסיפים "יעלה  .5
ראה אתמול)  –ויבא" (שכח 

 ו"הרחמן...יום שכולו טוב". 
 

* מותר לבשל ביום טוב [כמובן באופן 
אבל וכפשוט].  -המותר על פי ההלכה 

אסור להכין ולבשל מיום טוב ראשון עבור 
(וכן כל שאר דברים כגון  .יום טוב שני
ולחן או לשטוף כלים או שלסדר את ה

להביא יין מן המרתף לכבוד סעודת יו"ט, 
 וכיוב"ז, כנ"ל ביום השבת.)

 
המנהג בליובאוויטש הוא  תהלוכה:* 

 ללכת ל"תהלוכה" ביום א' דיו"ט.
 

קרבנות, אשרי,  תפילת המנחה:* 
 ובא לציון ותפלת שלש רגלים.

 
 חגהלילה השני של 

תפילת ערבית תפילת ערבית: * 
מתחילים מ"שיר  רגלים. ששל של

 המעלות".

  :הדלקת הנרות
והכנת  הדלקת הנרותזמן  .1

המאכלים הוא לאחרי 
שעה צאת הכוכבים (

9:15.( 
הרבה נוהגות להדליק  .2

 מיד לפני הקידושהנרות 
 .סמוך לסעודה

אש הדלקת הנרות היא מ .3
 .דולקת

של יום . 1מברכים ב' ברכות:  .4
 שהחיינו.. 2 ,טוב

לא  – םאלה שאוכלות אצל אחרי .5
אם  .לשכוח להדליק נרות יו"ט

צריכות להתקשר לרב  –שכחו 
אחרי החג ולברר מה לעשות 

 בעתיד.
 סעודת החג

לברר שכל הנשים  –לפני הסעודה  .1
הדליקו נרות. אם אין מספיק 
נרונים לא להסתמך על זה שידלקו 
אח"כ בבית אלא ילכו אצל 

וידלקו לפני השכנים לקבל נרונים 
 .הסעודה

של שלש רגלים  ש:ונוסח הקיד .2
 ואומרים שהחיינו.

בברכת המזון מוסיפים"יעלה  .3
ראה באתמול)  –ויבא" (שכח 

 ". ..יום שכולו טובו"הרחמן
 

 יום השני של חג, ז' סיון, שנייום 
  השבועות

להכין את הילדים  ברכת כהנים: .1
ללכת ל"ברכת כהנים" שתתקיים 

 בסוף תפלת מוסף. 
עשרת הדברות קורין רק ביום  .2

 .ןהראשו
כדאתמול אבל לפני היא התפלה  .3

. מי שלא יזכורמוסף מוסיפים 
יכול/ה ללכת לבית הכנסת 
ל"יזכור", יכולים לומר את זה 

לכוון לערך  –בבית. באם אפשרי 
מתי אומרים את זה בבית הכנסת 

 ולומר אז.
ברכת   – ת מוסףסוף תפלקרוב ל .4

 כהנים.
הקידוש בסעודה הוא  הקידוש: .5

 כדאתמול.
מוסיפים "יעלה  בברכת המזון .6

ראה באתמול)  –ויבא" (שכח 
 "...יום שכולו טובו"הרחמן

 מנחה היא של שלש רגלים .7
 .כדאתמול
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הרבי  ההתוועדות: – לפני השקיעה
מתחיל ההתוועדות ע"י נטילת ידים, 
המוציא, אמירת לחיים וריבוי שיחות 

לתוך הלילה, ובסופה  תונמשכ(ומאמר) 
(אחרי ברכת המזון) מתפלל תפילת 

רבית, הבדלה וכוס של ברכה. בין השאר, ע
 הרבי מעורר אודות:

, השייך למשה חת"תהלימוד של   .א
רבינו (חומש), דוד המלך 
(תהילים) והבעש"ט (תניא) 
(השייכים לחג השבועות). ולהעיר 
שהשנה היא שנת המאתיים 

 להסתלקותו. שתייםוחמישים ו
הרבי אומר שיחה "כינוס תורה":   .ב

ס תורה" ובתור השתתפות ב"כינ
 המתקיים באסרו חג. 

ההתוועדות של חג השבועות היא גם * 
"שמחה של מצוה": כמו כשילד מתחיל 
ללכת ל"חדר" עורכים סעודה, כמו כן 
 היום, כל ישראל התחילו ללכת ל"חדר"...

 
 החגמוצאי 

 .9:16מוצאי יום טוב בשעה  .1

בתפלת ערבית אומרים אתה  .2
 ו.חוננתנ

 אבל ללא בשמים עושים הבדלה .3
 .וללא אש, ואין אומרים "ויתן לך"

 
 תחנון

 * אין אומרים תחנון עד י"ב סיון.
אסרו חג השבועות נקרא  יום טבוח:* 

"יום טבוח" (שבו הקריבו עולות ראי' של 
 החג).

 
*             *              * 

בחג השבועות ושנזכה  בברכת חג שמח
לקבל את התורה הזה (ועוד לפני זה) 

ולקבלת התורה   אצחדשה מאתי ת
און א געזונטן זומער בשמחה ובפנימיות 

 און א פרייליכן תמיד.
 

*** 
 
 
 

מצוב"ז העתק משיחת הרבי עם הגהותיו 
 לתיקון ליל שבועות
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i מצוב"ז צילום השיחה 
                                                           


