לידידינו אנ״ש ,השלוחים ,התמימים ,ונשי ובנות חב״ד ,ה׳ עליהם יחיו .שלום וברכה!
קרוב ובא יום ההילולא כ"ב שבט ,שלושים שנה ליום הסתלקותהרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי״ע שניאורסאהן מליובאוויטש,וכפי שזכינו
לשמוע מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בשיחתו הקדושה בקשר עם יום ההילולא ,בכ"ב שבט תשנ"ב ,וזל״ק:
״יום היארצייט כ״ב שבט הוא ״יום ברכה״ שממנו מתברכים כל בני ישראל..כמרומז במספר כ״ב  -אותיות ״בך״ ,המרמז למ״ש ״בך יברך ישראל״..ובכל שנה ביום היא�ר
צייט מתוספת עליה נעלית יותר ,הן לנשמה והן לאלו הנמצאים נשמות בגופים למטה..ובמיוחד ביום היארצייט של בתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורינו בכ״ב שבט,
אשר נוסף על זכות עצמה יש לה גם את זכות אביה ,ובפרט אשר לבת יש שייכות מיוחדת לאביה..ויש בה את כח האב יותר מאשר אצל בן ..ובפרט בתו של נשיא דורינו
עצמו אשר נתחנכה על ידי נשיא דורינו..וכשם שאצל נשיא הדור -נשיא מלשון התנשאות -הוא מנשא ומעלה את כל הדור ,מובן שכך הוא גם בנוגע לבתו ,שכל ענייניה
כולל ובמיוחד ההסתלקות שלה -פועלים עליה בכל אנשי הדור..ובפרט שהיארצייט שלה חל באותו חודש שבו חל היארצייט של אביה..ומזה מובן שהברכות ביום כ״בשבט -״בך יברך ישראל״ -נמשכים לכל יהודי ולכל עם ישראל..ובפרט כאשר מתנהגים על פי הוראותיה ומתנהגים ברוחה ..ברכות בכל העניינים בגשמיות וברוחניות..
וכאלו ברכות ,אשר מכל ברכה נמשכת עוד ברכה ועוד ברכה עד אין קץ״ ,עכל״ק.

הנה בודאי שכאו״א מאנ״ש ,השלוחים והתמימים ,נשי בנות חב״ד ,אנשים נשים וטף ,יציינו יום זה כהוראת כ"ק אדמו"ר ביום ההילולא הראשון בשנת
תשמ"ט ,וזל"ק:
״לערוך ולציין את יום ההילולא..של הצדקנית..בתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורינו..ע״י הוספה בתפלה ,בלימוד התורה ובנתינה לצדקה..ולהראות ש״זרעה בחיים״
(אשר אז הרי ״היא בחיים״) ,ע״י שלומדים מהנהגתה ומתנהגים ברוחה..אשר כשהיתה כאן למטה עשתה עבודתה ״כמצות רצונך״..בעילוי אחר עילוי..מתוך מסירות נפש..
ואז פועלים שהיא מבקשת ומתפללת בעולם האמת על כל המצטרך ,בגשמיות וברוחניות ,ואריכות ימים ושנים טובות ,מתוך בריאות הנכונה ,בבני חיי ומזוני רויחי
ובכולם רויחי״ ,עכל״ק.

ובודאי יוסיפו ביום זה בהתחזקות במילוי הוראות כ"ק אדמו״ר במשך השנים בקשר עם יום ההילולא:
הוספה בקביעות עתים לתורה בכל מקום  -לקבוע שיעורים חדשים ברבים בלימוד נגלה וחסידות ,ולחזק השיעורים הקיימים; בניית והקמת מוסדות
הקשורים לנשי ובנות ישראל  -ר״ת הח"ן (נרות ש״ק ,חלה (כשרות) ,נדה (טהרת המשפחה) ,ומוסדות חינוך לבנות ישראל; נתינת שמות לילדות בשמה של
בעלת ההילולא; נתינה לצדקה במספר ע"ת –  470הגימטריא דשמה של הרבנית (לדוגמא  470סענטס (נחושת) או יותר מזה וכו'),
הנה בנוסף לכהנ״ל באנו בזה בהצעתינו בהיות אשר יום ההילולא המתקרב ובא הוא "ויהי בשלושים שנה" ,שאז כדברי כ"ק אדמו"ר (בשיחת ש"פ יתרו
תש"מ) מתחילה תקופה חדשה ,וכן חל באותו יום בשבוע ,ביום רביעי ,כבהקביעות דשנת ההסתלקות ,ובמלאות חיי״ם שנה לנשיאות כ״ק אדמו״ר ושנת
הצדי"ק לנשואי כ"ק אדמו"ר והרבנית הצדקנית בעלת ההילולא,
הנה מיוסד על בקשת כ"ק אדמו"ר בסיום השבעה ,וזל"ק" :א מנהג אויף עליית הנשמה מאכן א פארברענגען ,ברוב פאר והדר ו"ברוב עם הדרת מלך" ,כל המרבה
הרי זה משובח ,זאל זיין "הקיצו ורננו שוכני עפר" ,עכל״ק ,הננו בזה להציע ולעורר את כל ידידינו אנ"ש ,השלוחים התמימים ,נשי ובנות חב"ד ,חיילי צבאות

השם ,אנשים נשים וטף ,לעשות התוועדויות חסידיות בכל קהילה ובכל מוסד של אנ"ש ביום ההילולא כ״ב שבט ,וכן לעשות התוועדות-מסיבה בכל
משפחה עם הבני בית ביום ההילולא ,ולספר כלשונו הק׳ על המסירות נפש שלה ,על הנהגתה והוראותיה ,ללמוד ממנה ולהתנהג ברוחה ,ללמוד משניות
באותיות של שמה (שכידוע היה לנח״ר הרבי) ,וכן ללמוד קטע מהשיחות שנאמרו בימי ההילולא כ״ב שבט בנוגע להרבנית הצדקנית נ״ע זי״ע ומהמאמרים
שהוגהו לכבוד יום ההילולא ,ולעורר ולהתחזק בקיום הוראות כ״ק אדמו״ר הנ"ל הקשורים ליום ההילולא ,ובמיוחד לחזק את ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר
בחיי היום יומיים במילוי רצונו והוראותיו הק' ,ובפרט בתפקיד ושליחות דורנו ,דור השביעי ,בהפצת היהדות והפצת המעיינות כדי להביא לימות המשיח
תיכף ומיד ממש.
ונסיים בדברי הרב ,שיחת כ"ט שבט תשמ"ח אחרי סיום השבעה ,וזל"ק:
״מכיון שהניחום (והברכות הקשורים בזה) הוא על בתו של נשיא דורנו  . .הרי מובן ,שבברכותיו של הקב"ה הנמשכים ע"י הברכות הקשורים בניחום אבלים זה ,ניתוסף
גם פעולת הזכויות והכוחות של הנפטרת  . .ובפרט ש"טוב עין הוא יבורך" הרי בודאי שנותנת מהזכויות שלה לכל אחד ואחת  . .הן בענינים הפרטיים דכל אחד ואחת
בישראל  . .והן ,ועד בענין הכללי – הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש  . .ובפרט שהנפטרת היא בתו של נשיא הדור ,שהוא הממלא מקום דהנר
שיאים שלפניו ועד לאדמו"ר הזקן והבעש"ט ,והפצת המעיינות דהבעש"ט  . .מביאה ל"אתי מר" דא מלכא משיחא " . .והקיצו ורננו שוכני עפר" והוא [אדמו"ר מוהריי"צ]
וכל בני ביתו בראשם״ ,עכל״ק.
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