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  מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדאדונינו יחי 

  

 

  

איסוף המנהגים וליקוטם לכדי , נגשתי למלאכת הקודש, ברתת אך מבלי זיע
  . ספר מרשים בגודלו ובתכולתו

כמבואר בדבר מלכות , בעבודתי זו הרי מרגיש אני ככהן גדול על משמרתו 
  .. .........' פ

אין לתאר במילים ורסיסי משפטים את גודל העבודה והשקעה שהושקעה 
במשך השנים נוספו מנהגים והנהגות שונים ובמיוחד  ד"בחבכיוון ש, בספר זה

ממש בגאולה האמיתית והשלמה שאז  היותנואולי בגלל (בשנים האחרונות 
  .)ע"כידוע נבקעו מעינות כחמה ותורה חדשה מאיתי תצא וצ

הקונטרסים שהופיעו עד עתה הרי שבספרנו הזה ניפינו כל מילה  ושלא כמו
שלא כמו המקווה (מרבב ומים חיים ונקיים  הנקייומשפט עד שיצא כאן סולת 

  ).749ב

וזאת למודעי אשר כל מטרתי בעבודתי ויגיעתי הייתה מחמת פרסום 
 קונטרסים שונים ומשונים אשר הפכו כל טפל לעיקר וכל הנהגה של בחור פרטי

ושלא מיועד לרבים לעניין בפני עצמו לכן אמרתי אחדד את קולמוסי ואחרוט 
וכאמור תוך דגש רק על  ,על דפי הפוליו את המעשה הראוי ואת אשר אינו כזה

ההנהגות שנוגעות לרבים וכאן המקום הראוי להודות לכל המסייעים בידי 
א "שליט ק מלך המשיח"בהכנת ספר זה לדפוס למען זיכוי הרבים ובראשם כ

זימרוני י והרב 'והמשפיע הרב שמידע שיח )כמבואר(ו ולנצח סלע ועד "לע
א ולכל אלו שסייעו ואי אפשר לפורטם ותהיה משכורתם "שליט זעליג ציק

  .שלימה מן המשיח

י החפץ "ע ו"ת ל ואשר בא לעיל נאסף כאן עיר הגאולה והמשיח"כל הנ
  .א"בעילום שמו שליט
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  ת הנוגעות להשכמת הבוקרמכיל את ההלכו -' רק אפ
.ותפילת שחרית 

  השכמות הבוקר

  . פ"ג" יחי"מכריזין " מודה אני"קודם אמירת . א

. 'וכודגלין והמחמירין מוסיפין צורין ככתר " יחי"כותבין " יארמולקע"על ה. ב
ונהגו המהדרין לילבש , "מ"מה"ומשתדלין שמאחורי הכובע יבלטו המילים 

  .וכן ראוי לנהוג, את התורה דווקאשנכתבה על הבימה דקרי" יארמולקע"

   .ן"ידוע ליודעי חמנהג ההיעשה כמין יחי בצורת כ 770המצייר  .ג

ובימות החול  ,"קעשענע"נוהגין בחולצות עם יחי המלך המשיח על ה. ד
הכרזות קודש עם ציורי טנקים ו –שנוהגין בלבישת חולצה עם ציורין 

  .ב"וכיו" קעמפפין"מה

אחד , מנהג חכמים לשים בכיס החולצה כרטיס משיח ושני טעמים יש בדבר. ה
 דברבוודאי זהו ש, והטעם השני, ו"רהורי כפירה חולא יבא להז כנגד הלב "שה

יש הנוהגים לשים הרבה ' ומטעם הב, ט"בעשמקרב הרבה יהודים לתורת הה
ומנהג טוב הם , מ לחלקם בכדי להפיץ את בשורת הגאולה"ם עיכרטיסים בכיס

  .עושים

  . 'מקפידין בלבישת בגדים מלוכלכין ואין חוששין לחילול השם וכו. ו

, "דגלין"הכובע נועצין הצד הימני של על דש החליפה השמאלי וכן על  .ז
והמחמירין , את הכרזת הקודש עם פתקאשל הכובע  יבצד שמאל תוחביןוהמהדרין 

  .'הק "הטוליפ"נהגו לכתוב זאת באמצעות נוזל ה

וכבר נהגו רבים , ט"ללבוש סנדלים במשך כל השנה כולל שבתות ויו יש. ח
ם אם גורם לו ובימות הגשמי ,משרבבין –והמחמירין , לגרוב גרביים לבנות בדווקא

  .מכך נעמלוראוי , צער רב יכול ללבוש נעלים

שהחוטם  -ולא כמנהג הכופרים , יגיע לחוטם" קנעיטש"שה, נהגו במדינתנו. ט
   ". קנעיטש"מגיע ל

  - 4  - 

  מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדאדונינו יחי 

 "דארדארנט"הנקראים  תכשיריןואין משתמשין בה אין מצחצחין שיניים. י
  .ז"בלע

ואין מהזיעות  "שמפאין" םומבקשי ,"שמפאין"רצים למקווה ואין לוקחים . אי 
  . חוששין לחשד כפירה

וטעות  "ולפני עוור"ויש שאינם מתנגבים משום , וכן מתנגבין במגבת החבר. בי
  .היא בידם

פני קדושת מ" יארמולקע"כשנכנסין למקווה וכן לבית הכסא הופכין ה. גי
  .מא ישכח ויחשבהו לזיעשד ז"ויש חולקין ע, האותיות

שהופכים את  הינו, בית הכיסאכל מה שנאמר לגבי הכניסה ל. די
ואין לחוש  ,לא חל חיוב זה 770ל שבאבל  ,אין זה אלא בכל מקום ,"יארמולקע"ה

  .שהרי מקום זה מקום קדוש הוא

  .א ודוחפין בהכניסה"נכנסין לבית משיח שליט –בדווקא  –לאחר הטבילה . טו

בפעם הראשונה נכנסים דרך הדלתות של מרכז  770כנסים לנהגו שכש. זט
  .גוטניק היינו ממעל לשרותים

י כפפות ובחורף יש המהדרים גם שיהיה בל(יגע בידו  770כל פעם שנכנס ל. זי
  .באבן הפינה) וכדומה

ויש המקפידים  770מי שצריך לנקביו פחות מכדי הליכת שלושה מיל ילך ל. חי
  .ל דווקא ומנהג טוב הוא בידם"במרכז גוטניק הנ

ם ראהו או, נשקין כל יהודי שחלף למעלה מיממה מאז שראהוחבקין וממ. טי
, ז"בלע "אפחאות'צ" -או מכות בהגב  ואיש לרעה" כיף"ע נותנין "בתוך המעל

  .וטוב לסייע בידםוגדול הוא הדבר 

מה נשמע  ,יחי המלך"פותחין ומסיימים כל שיחה בקבלת המלכות כגון . כ
. הארוך חוהמהדרין אומרין כל הנוס". יחי המלך, להתראות אחי.."וכגון .." אחי

  .ן'מוד משיחיסטכהפסק בתל
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י "ויש נוהגין לישב ע ,א"מתיישבין בבימת ההתוועדויות של משיח שליט. אכ
על הרצפה מלכתחילה גם  )ליד ארון הקודש(ן יש הנוהגים לישב וכ בימת התפילה

, )ז"כ' סע' דבר יום ביומו' 'ראה הל(כשהספסלים פנויים דהא תשמישי קדושה הן 
  . להחליף מקום כל כמה דקות המהדרין ועכב ריבוי המנהגים נהגו

ד וגדול "באמצע ביהמ' לאחר סדר חסידות מתיישבין סביב שולחן א. בכ
וכל  ,פ"בניגון הידוע ומיוחס להרח" בשורת הגאולה"קורא קטעים מתוך שבחבורה 

ג השולחן ובסיום השיעור "המשתתפין נותנים עיניהם במיני תרגימא המונחין ע
ואז חוטפין " יחי"פ "נעמדין וסומכין ידיהם על ראש המאכלין ומכריזין בקול גדול ג

' צמו ואין שותין קולה וכוואוכלין ושותין כולם מכוס אחת בדווקא או מהבקבוק ע
  . במשך כל היום

  

  תפילת שחרית

לאחר השיעור פורסין השטיח ופותחין הכיסא והשטענדער ומדליקין . א
  . ו"מ שיל"המנורות מעל בימת מה

  . מינים"י הוועד המה"נהגו שיהיו מאלו שכשרים ע, הסידורים. ב

  . ד"ת מונחין רוב היום על השולחנות בביהמ"הטו. ג

  . ג"ומלא גליונות שהזמ' ת עטור במדבקות וכו"ק הטונרתי. ד

  . ז ציורין והכרזות"והנשואין מוסיפין ע, ג"רוב התמימים מתעטפים בט. ה

  . על קופסאות הבתים מדבקות של דגלי משיח' התפילין נהגו שיהי. ו

ופותחין במחיאות כפיים תוך " שביל"לאחר הנחת תפילין נעמדים בצידי ה. ז
  ". שביל"ן תחילת השמביטין לכיוו

" יחי"פוצחין בשירת ) 10מינוטין קודם השעה ' מס(, בעת שניתן האות. ח
הרבי חי "ובין התיבה ועד להתיבה יחי שלאחריה מוסיפין " חיילי אדונינו"במנגינת 

ובמשך הניגון מזיזים " והוא בסעוונטי לא באוהל ללא שינוי דגניזה. . . וקיים
מ "תו ועד סופו וכשמגיעין לבימת התפילה דמהמתחיל" שביל"המבטים לאורך ה
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במחיאות " שיבנה"מתחילתו לסופו ואז פותחין בשירת " שביל"א סוגרין ה"שליט
  . כפיים ורוב שירה

שהרי זהו חייוב , בלחש" יחי"מוסיפין הכרזת " שומע תפילה"בברכת . ט
רק  אבל זהו ר"ויש מוסיפין גם קודם יהי, לבקש בצרכיו בכל יום –דאורייתא 

  .דרבנן

 ןצריך לחזור כבעניי" שומע תפילה"אם שכח ולא אמר יחי ב, ל"ומהטעם הנ. י
  ".יעלה ויבא"ד

אין אומרין תחנון בכל ימות השנה שהרי הזמן דעתה הוא תחילת ימות . יא
  .המשיח

  . הכרזת יחי בלחש -בעת פתיחת הארון . בי 

גב לבימת שלא להפנות ה –כמו בשאר התפילה  –ת מקפידין "בקרה. גי
  . התפילה

  . פ"ג" יחי"אחר הקריאה הכרזת . די

  " . . . מי שבירך"אחר ההכרזה אמירת . טו

מ "ראות בהתגלות הרבי מהויזכה ל: "לעולה לתורה" מי שבירך"נוסח . זט
  ".א"שליט

יחי . . הודו על ארץ ) "במנגינה הידועה(ת נוהגין לשיר "בעת הכנסת הס. יז
  .'אדוננו וכו

  ".קעמפפין"כמנהג ה" ל תיראא"שירת . יז

  .פ"מכריזין יחי אחר התפילה ג. חי

אף על פי שאמרו שיחי נאמר בכל שפה חוץ מאידית הרי שהמהדרים . טי
  .משתדלים שיהיה בעברית

 איןו "לעייילום"צריך להישמע  "לעולם"עברית וה בהבהרהכל היחי נאמר . כ
  .חוששין לזיעתיות
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 מלך המשיח חי וקיים ללא שינוי דגניזה בין אמירת יחי למשניה אומרים. אכ
  .ומהירי הלשון מוסיפין צמח צמח צמח

נהגו שיהיה אחד העם צועק בקול גדול עד מתי  ,ל"לאחר הכרזת היחי כנ. בכ
כבענין  עשמילהבגלל הספק אם ההכרזה צריכה ו, א ואין עונים אחריו"פ
  .נתפשט המנהג שמכריזין בשני הלשונות ,דהיחי או לא "הלעייילום"ד

  . וכן נהגו אשר יהיו כמה אשר יצעקו באריכות יחי המלך בצרפתית. גכ

ברוב שירה " שביל"פותחין ה ,לעייל יםהאמוראחר התפילה והכרזת יחי . דכ
וסוגרין " שביל"ומפנין המבטים מבימת התפילה עד סוף ה ,במנגינת יחי הידועה

א דגל קטן בגודל טפח על טפח "אותו באופן שנהפך למעגל ריקוד ואז מחלקין לכ
וממשיכין ' ז וכו"ומביאין כלי, נוסף על הדגלים הגדולים שמתגדלין מיום ליום

באופן שהשירה " והוא גואלינו" - איזה מינוטין ואז מהפכין הניגון לל "בניגון הנ
  .מניגוני שמידע' רצון מוסיפין א ז ובעת"מתחזקת יותר מלפנ

וישתדל למשוך ולגרור עוד , כל בעל נפש צריך לנהוג חומרה לעצמו. הכ
  .בחורים למעגל הרוקדים

מצד לצד  ן בחוזקהמחזיקין המוט ביד ימין ומניפי –מ "ת דגלים בכפסדר הנ. וכ
  .כל הרוקדין) ואף נוגע(אופן שמכסה 

קודם תחלת  –וכן נתפשט המנהג אשר ברגע שמתחיל להיסגר השביל . זכ
  .הפרוכת של ארון הקודש במקום הידוע) בפה(ינשקו  ל"ין הנהריקוד

התפילין בערימה מעל בימת ההתוועדויות שקיות רמין ולאחר התפילה ע. כח
  .א"הדרין מנחין בקצה בימת המשיח שליטוהמ) הרחק ממקומות הכפירה(
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  ,ל את ההלכות הנוגעות ליום יוםמכי -' פרק ב
  .ולשאר היום, לסעודה וברכת המזון

  סעודה וברכת המזון

הצהוב עם הכיתוב " באס"י ה"הולכין לאכול סעודת הבוקר ואם עוברין ע. א
  .'בירה וכוויש מחמירין ליתן מסמרין לפני הגלגל להציל מע, יורקין' וכו 770

חלק דולרין לו 770ל לעמוד ליד המעלית ד"נהגו בכל יום ראשון קודם הנ. ב
  .'כך עשה הלל' 'כענין שנא 770מ יםלהיוצא

וכן בעת שמקנחין  ,ולא במגבת –בדווקא  –משתמשין בהחליפה  –י "לנט. ג
' בעת האכילה מזמרין משירים שחוברו בעת האחרונה ומוחין כפיים וכו, ב"וכיו

  .מ"שנהגו בזה בכ כסדר

  . 'דוחפין כפי האפשרי וחוטפין וכו' בעת שמביאין האוכל וכדו. ד

על ספסל , מינים"י ועד המה"יעמוד אחד שנקבע ע, נהגו שבשעת הסעודה. ה
  .ש"גאומ יבעניינויקרא קטע 

ש במהלך "וכן הוא בכל הגאומ(ש "ונהגו שהנוסח שלפני הקראת קטע הגאומ. ו
 – ..."בעיניי משיח וגאולהמלך המשיח א "הרבי שליט מתורתו של"יהיה ) היום

  .בקול שרירותי בטון הידוע

, דכן חוששין לזעתיות, ש צריך הקורא להיזהר בלשונו"בעת קריאת הגאומ. ז
  .ל"ולא כבענין הלעייילום דהיחי כנ

ושירים " הקעמפפין"ירי שבקול הכי גדול וכן נהגו שבשעת הסעודה ישירו . ח
   .ג"הזש

ומשתדלין למנוע מאחרין בזה כפי , ז"בלע "ה"קול"שותין משקה הנקרא אין . ט
  .האפשרי ובתוקף הכי גדול

בכדי להוציא ידי חובה את כל , וכן נהגהו שהמזמן יעמוד ויזמן בקול גדול. י
  .הסועדים בחדר האוכל
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  .אשכנזית' בנוסח הזימון אין אומרים התיבות שבל. יא

' וכו" ו"מ שיל"הר מ"ק אדמו"ברשות כ: "המזמן אומר הוא נוסח הזימוןוכך 
ר "ק אדמו"ברשות כ: "נוסח הזימון המתוקן לישיבת צפת הוא[ א כפי שבליבו"כ

  . .."]נברך 770א חי וקיים ומתהלך ב"מלך המשיח שליט

ו "מ שיל"ר מה"הרחמן הוא יברך את אדמו: "בסדר דהרחמן אומרים. בי
  . . . ".ב הזה "בעה

  .אחר ברכת המזון מכריזין יחי. יג
   

  ביומודבר יום 

בפרט ובכל מקום בכלל את היחי  770ש המקפידים להגיד בכל רגע נתון בי. א
וזה התקינו מפני קלקול הדורות ומפני שנתרבו הזיעות בישראל כמבואר במסכת 

  .משיחיסטין

הרי ' מסרב להאמין על נצחיות המשיח וכו 770כאשר יהודי שנכנס ל. ב
  .בלת המלכותהמעשה הוא העיקר וחל חיוב להחתים אותו על ק

קבלה היא בידינו אשר המילה יעס מסוגלת לפעול ישועות ולעורר את קבלת . ג
  .'מלכותו עלינו בבחינת שום תשים עליך מלך כו

ו לקומה למעלה "מ ובפרט שלא לעלות ח"נמנעים כל היום מלצאת סתם מבי. ד
  . ל"רח

ירת במשך היום נמנעין מלימוד יתר על המידה ובמקום זה עוסקין בגר. ה
תלישת מודעות שאינן , החתמת חותמות ושאר מיני פרסום, ספסלין ושולחנות

כ עומדים "וכמו. ג"ותליית מודעות המאושרות ע, מינים"י ועד המה"מאושרות ע
מחוץ לסעוונטי ומוכרים מיני הקצנות כדי לזכות בהם יהודים אחרים שאינם 

ירגונים שתחת ע ובשעות הפנאי מסתובבים בכל הלשכות והא"מינים לע"מה
  .ל "נשיאות הועד הנ
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, מינים"המה גם משתדלין להשחית ולגנוב כל דברים שאינם באישור ועד. ו
  . בטעותים ומסתפקין בזה ולא כהמקילין בזה

כן מתעסקים בהדפסת קובצים וחוברות מינים ממינים שונים כשבכולם . ז
 –דכל מאן דבעי ופשוט שהקובצים ', מינים וכו"העיקר והמודגש בעניני ועד המה

וכפשוט , ת"נעשה עם החותם דקה –ז משובח "ה' וכל המרבה ומוסיף ומהדר וכו
  . ל"וד "אר-אוו"בלא הסימון ד

גם כותבין ומפיצין מיני פאשקווילין וקול קורא ומחאות ועוד מיני הודעות . ח
  .ל"הכל בעניני ותעסוקות הועד הנ, ב"ותמונות וכיו

ומדביק בכל המקום , ג שליטין ומדבקות"ע ותמצווה לפרסם יחי בראש חוצ. ט
ובעמודי תאורה  עירונים-כגון בהאוטובוסין והתמרורין שבכבישים הביןהנראה 

  .ט"והכתובה בהאינטערנ, ס"וכן בהתקשורת העלעקטרי, ואפילו על פחים

ואם , צריך להדביק היחי בימין, המדביק מדבקת יחי המלך ומדבקת עד מתי. י
כהמבואר במסכת , "עד מתי יחי המלך"א יטעה ויאמר הרואה טעה יחליפן כדי של

  .ן'משיחיסט

תמונת המשיח ל "הנוהשלטים וכן צריך לשים בכל הפאשקווילין והמודעות . אי
  .או לקריעתן ןואין חוששין לביזיו, א"שליט

  .בשום מקום ומצב' חוששין לחילול ה והוא שאין, וכלל גדול הנהיג. בי

כמובן מאלו המותרין  –התדבר עם כל מי שפוגשים מ ל"גם מסתובבין ע. יג
תוך ' ומודיעין לו כל המנהגים וכו, ל"בענינים הנ –ל "פ קביעת הועד הנ"בדיבור ע

  .רה וריקודים וקפיצות ומחיאות כףשי

 א שצריך לכתוב"וימובן וגם פשוט אשר צריך לכתוב יחי בראש כל דף . די
  .והמחמיר תבוא עליו ברכה בסופו

  .ל"כבענין הנ נהגו המחמירין לכתוב בכל עמוד ועמודוכן . טו

כל כתבי המלכות מ להחתים אנשים על "גם מתרוצצין ממקום למקום ע. טז
  .י הועד"ל ע"היו
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בליבו  הא ככל העול"כ, ותתגם כותבין ומכתיבין ריבוי בקשות ושאיל. יז
רים מאלו המאוש –א "מ שליט"ק דמה"באותה שעה והכל מכניסין לתוך ספרי האג

 –פ יחי ואז פותחין הספר ובמקום שנפלו עיניו "וסוגרין מייד ומכריזין ג - י הועד "ע
ובמקום שנכתב בשפת האידיש כבר , וינהג כמו שקיבל מכתב זה אליו עתה, יקרא

ונוהגין לפרסם התשובות , התפשט המנהג להפך הדפין ולחפש דבר הראוי יותר
  . 'ולהדפיסם כו

פלא ועוד מיני סגולות ומכריזין כל -יאים מיגם נהגו שבעת צרה מב. חי
  . ומייד שמחים ומרקדין, הנוסחאות הידועות

חל איסור מוחלט לגעת בשולחן שעל גבי בימת התוועדות והמחמירין לא . יט
  .דהרי מזבח קודש הוא, יגעו גם בציפוי הפלסטיק שעליו

רות ליבו א לפי סגנונו וסב"כ, אלו המוכשרים לכך –משתדלים במשך היום . כ
לחבר ולשורר מיני זמירות ופיוטין הכל בהתוכן דעניני הועד והוראותיו  –

  . המתקבלים מזמן לזמן

וידאו וכל ר מצווה ורשות וכל מיני פעולות ואחר וקודם עשיית כל דב. כא
  . ב מכריזין ומקבלים המלכות"כיו

כל כן ו ,מ"שליח הס -ש לזרוק מבית משיח כל אדם דובר אידיש "מנהג אנ. בכ
לבנה בזקנו ' ומצד הספק מחמירין לזרוק כל אדם בעל שערה א, למינהו" מוסר"

  . 'ל ביד חזקה ומשליכין מאכלים וכו"וסילוק האנשים צ. פ"למעט רח

ו ולחבוש לראשו כיפת יחי "מ שיל"א שנכנס לבית מה"משתדלין לגשת לכ. כג
להנהגת מלכות עד  מעוטרת בכתרים ולשכנעו בכל הענינים לזכותו בהכרזות קבלת

  .ל וכדלקמן"כל המנהגים הנ

וכן לינו שיחיו שלא להתקרב לזה הקרוי קרינסקי "זהירות יתירה נהגו חח. כד
  .וכן ישנם הנוהגים שלא להתקרב לאף זיע משום כך ,וזאת משום חשדכ "לי

לניו להתקרב לאלו הלומדים עדיין בישיבות קטנות "התירו חח כ"עאפ. כה
  .ז מצווה גדולה ביותר"וה בתשובה םשתרש בחטא וניתן להחזירמשום שעדיין לא נ
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אחד  ,ושני איסורים יש בזה ,ב"ם וכיו"איסור מוחלט חל להתווכח עם כפחי. וכ
ומחר , היום אומרים כך, ו שכך הם דרכיהםנושני משום שמה יסית ,משום חשד
  .עד שאומר לך להתפלל באוהל, אומרים כך

הדבר גדול ש ,ספלים או ספסלטים על זיעות מצד אהבת ישראל יש לזרוק. זכ
  .יכול לעורר בתשובההוא ו

לחריצי "ואף לזרוק לפח או , נהגו לצנזר כל הספרים שנכתב בהם זיע. כח
  .מינים"הכל כהחלטת ועד המה, )ש"ידועים לאנ םשמקומותיה" (הגאולה

ישנו חיוב על כל יהודי להאמין שישנם ארבעה תקופות וחמישה עשר תתי . טכ
  .תקופות וכל הכופר בזה הרי הוא כופר בעיקר

ו ושאין כל דבר באוהל חוץ מגופו "מ שיל"ר הוא מה"ק אדמו"האמונה שכ. ל
ע ויוכיח שאין חיוב "פ שיבוא זי"כ חזקה שאע"של הרבי הקודם צריכה להיות כ

לפרסם זהותו או לקבל מלכותו יהיה ברור שישנה את נקודת האמונה שלמעלה מן 
  .השכל

ושתדלין למנוע מאחרים , פני החשדמ הרבי הקודםלאוהל של  אסור ללכת. לא
  ."מונטיפיורי"החיים  תשאין מתקרבין לבינהגו  –ל "ומטעם הנ, בזה ככל האפשר

והכרזות וריקודי יחי " שביל"ודם ואחר תפילת מנחה נוהגין במנהגי הק. בל
  . כדלעיל בשחרית

  . י כותל המזרח"ש כהמנהגים דלעיל ע"אחרי מנחה שיעור גאומ. גל

בשנים " יחי"ש כדלעיל תחת מרפסת ה"קודם סדר חסידות שיעור גאומ. דל
  .ל קבלת המלכותהראשונות ש

ותמוהני  ,משום צניעותא אומרת יחי ם שהכלה תחת חופתה ליש אומרי. הל
בירור העניין אצל גדולים  ,שהרי חזינו בהרבה חתונות שהכלה כן עונה אחרי

ובמקומות שלא  ,וקטנים נתברר אשר מקומות שנהוג שהכלה עונה טוב הוא בידם
ן מכוון שנכתב במקום שכן 'חיסטיומה שכתוב במסכת מש הרי אלו מקטני האמונה

  .אחרת חוששין הרי נפסק שם
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ולאחריו שיעור , בתפילת מעריב נוהגים ככל מנהגי התפילות כדלעיל. ול
  .ל"ש בהמנהגים הנ"גאומ

 להעמיד הסטענדר עם הרמקול, בנהגו ביומא דפגריא לאחר תפילת מערי. זל
 –כמו בהתפילה  –וכפשוט שמקפידין (, א"המשיח שליטהתפילה של על בימת 

ז טורח "שכן יותר מזה ה, דקות 15הוא עד  ז"וכ, שלא להפנות הגב לבימת התפילה
  . ולאחר מכן יעשו שביל כבכל תפילה) ציבור

פינת (ד "ביום שני בלילה נוהגים לשבת בפינה הצפונית מזרחית דביהמ. חל
וכן " קעמפפין"הל וכן כל שירי "השירים הנומנגנים שם במשך זמן ארוך ) החי

  . "מבצעים"פורים מהוכן סי ומרבים בסיפורי מופתים, ג"השירים שהז

  . במקומות שניתן האות מסלקין כל המתוועדים הפסולים מתוך שירה .טל

ויש שמתוועדים ומטכסים , ל דמשך היום"נהגו לנצל הלילות בפעולות הנ. מ
  . ל"עצה בהנ

ידית (מנהג טוב הוא להגיד קריאת שמע שעל המיטה תוך נגיעה בקליימקע . אמ
ויש שמהדרים ואף בביתם אומרים תוך ) ו"א לע"חדרו של מלך המשיח שליט

נגיעה בידית שהרי כתוב להחזיק בידית ולא פירשו איזו ואלו המשתדלים שלא 
  .החדרים של מרכז גוטניק' י הידית של א"למעלה יגידו ע 770לעלות ל

ש דאורייתא "שכן ק, )ל"במקום הנ( ןש שעל המיטה במניי"טוב לקרוא קר. במ
  .בעשרהפ "לכהל "וכל דבר שבקדושה צ, היא

שאין לדבר אחר ברכת המפיל מכיוון ' ואפי, אחר קריאת שמע אומרים יחי. גמ
  .ן'כמבואר במסכת משיחיסט, ז מותר"שזהו דבר חשוב ביותר ה

ומנשקין הפרוכת  770ל יורדים ל"רזת היחי הנקודם הכ, ש"לאחר הקר. דמ
וראוי , לפניויש המכריזין היחי לאחר הנשיקה ולא , כהמנהג שלאחר התפילה

  .להחמיר בענין גדול זה

  - 14  - 

  מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדאדונינו יחי 

' ומשתדלים שיהי, הספסלין' ג א"מ ע"המהדרין מקפידים לישן בבית מה. המ
כמה שניתן מבלי להתקרב (א "ק המשיח שליט"בריחוק מבימת התפילות דכ

  ). למקומות כפירה
  

  .ק"ומוצש ובו ההלכות הנוגעות לערב שבת ושבת קודש -' פרק ג

א כפי יכולתו "לוקחין כ –ב "עים למבצע תפילין וכיושנוס –ביום שישי . א
י ועד "ב ומעוטרים בהכרזת יחי ומאושרים ע"דפין ושאר מוצרין כמו מי סגולה וכיו

  . מ לחלקם"ע, מינים דלעיל"המה

תפילת המנחה )השביל ד(מקפידים לשוב ממבצעים קודם ' ש והת"כמה מאנ. ב
  . א"ין המשיח שליטיבמנ

י "ב המופצים ע"וכיו' ס קונט"משתדלין להביא לביהכנ קודם כניסת השבת. ג
, המה' וכן אוספים כל הקונטרסים אשר לא לה, ל ולחלקם לכל המתפללים"הועד הנ

  . ל"ודינם כדין ספרי הזיעות הנ

  . כבכל יום –סדר התחלת קבלת שבת . ד

  . במנגינת יחי דהתחלת התפילות" לכה דודי. "ה

משתדלים לעמוד באופן שלא , שמסתובבין" לכה דודי"בבבא האחרונה ד. ו
  . א"להפנות הגב לבימת המשיח שליט

מושכין הניגון עם התיבות דיחי והנלווה אליו שבתחילת " לכה דודי"בסיום ה. ז
  . ל"התפילה הנ

ל "ל משתדלין למנוע מהרוקדים שירקדו במעגל ויפנו רח"בעת השירה הנ. ח
  . גבת לבימת המשיח

  . כבימות החול ע"בשמו" יחי"אמירת . ט

ק "וכן בכל הש. כרגיל 'מכריזין ומנגנין ועושים שביל וכו, אחר התפילה. י
  . ל בימות החול"הכל בתחילת התפילה וסופה כהנ', ט וכו"ויו
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ועד ש שבשכונה מידידי "ק משתדלין לסעוד בבית אנ"סעודת ליל ש. יא
  .ומתחזקין באמונה, מינים"המה

י הועד "תוך סידורים או ברכונים שאושרו ערק מ –" זמר בשבחיןא"שירת . יב
  . פ"כמ" יחי"מוסיפין הבבא דל ו"הנ

כפי שנדפס באישור  –השבועי " דבר מלכות"לימוד ה –קודם התפילה . גי
  . ל"הוועד הנ

  . כניסת ויציאת המשיח כבהתפילות –ק מברכים החודש "תהילים בש. די

  .סיפין הקדמתוומו, דצרפת' מארש'המנגנים " האדרת והאמונה"ב. טו

  ".האדרת והאמונה"כשירת " ל אדון- א"שירת . טז

כ פעמיים עד "ץ בניגון שמחה ומחיאות כף כו"דחזרת הש" הוא אלוקינו. "יז
  .ומשתדלין לשיר כמה שיותר מהר, שמשתקין הקהל

  . 'בניגון שמחה ומחיאות כף וכו –שחרית ומוסף  –" שים שלום. "חי

ז רשות "ומבקש ע' ת וכו"בימה לומר דעל ה' ת עולה א"קודם קריה. טי
  . וכשמקשיבין אליו אין מפנים הגב לבימת התפילה, מהמשיח

  . ק"וכן במנחה ש, ת כבימות החול"קריה. כ

  . הכרזת יחי –אחר ברכת החודש . אכ

  . א"קודם ההתוועדות מסדרין הכיסא והשולחן להתוועדות המשיח שליט. בכ

אל בימת " שביל"א להתוועדות ועושין "כניסת המשיח שליט, 1:30בשעה . גכ
  . ההתוועדויות ומנגנין כבכניסתו לתפילות

 –שנמשכת עד לתפילת המנחה כפי אשר יקבע הגבאי  –בעת ההתוועדות . דכ
ג וניגוני השנה "ומנגנים ניגונים שהזמ, א"ומדין ופניהם אל כסא המשיח שליטע

ומגביהין המבט לעבר  ,ב ובעת קביעת האות מתחזקת השירה בריקוד גדול"וכיו
ובזמני סגולה שורקין ומקפצין ומחזיקין . א שנעמד אז מכסאו ומעודד"המשיח שליט

  . איש את רעהו ומפזזים יחדיו
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  מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדאדונינו יחי 

ולהמתין כמה רגעים בעת ההתוועדות נוהגין כמה אישים להגביה כוסות יין . הכ
  . א"לעבור בימת המשיח השליט" לחיים"לומר אז ו

  . 'דוחפין כפי האפשרי וחוטפין וכו' ות וכובעת שמביאין המזונ. וכ

י "רק מתוך סידורים או ברכונים שאושרו ע –" אסדר לסעודתא"שירת . זכ
  . "אזמר בשבחין"כענין ד פ"כמ" יחי"ל ומוסיפין הבבא ד"הועד הנ

, מבימת ההתוועדויות לבימת התפילה" שביל"לתפילת המנחה עושין . חכ
  . ובחציו ניגון דכניסה, דיציאה" יחי"ה ומנגנין אז בחציו של הזמן ניגון

 - מהמובחרין ולוקח את הכסא לבימת התפילה' הולך א" שביל"בעת ה. טכ
  .בשרירותיות ומתוך כניעה וביטול

ולכן אין צריך להתחשב באלו ' לעולם אל יבוש אדם מפני המלעיגין וכו. ל
 כמו עמלקשהרי הם באים לקרר  ,בשבת שדיגלון הוא טלטול ואומריםשגוהרים 

   .ל"לנהוג בהם כנראוי לכן ו, וטו לא

  . אחר הבדלה מוחאין כף משך זמן לאות שבח על נגינת המבדיל. אל

ומרקדין כרגיל ואין , ס"א מביהכנ"יציאת המשיח שליט –אחר הבדלה . בל
  . ב שיש המדליקין אז"מתיישבין בווידאו או כיו

, אליו" שביל"וב ועושים לקידוש לבנה מכינים השטענדער ומנורה על הרח. גל
  . 'וכו כניסה ויציאה

פ ריבוי "ריקודים משך זמן רב ע –שלאחר קידוש לבנה " שביל"אחר ה. דל
  . כבענין שלאחר התפילהז ודגלים "כלי

  ". לחיים"מינים ומחלק "מבחירי המה' בזמן הריקוד עומד א. הל
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