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SICHOSONLINE.ORG    לוי יצחק גרליק  – טמנחם אב תשע" –תזכורת תשעת הימים–  

 טבס"ד. שלהי תמוז תשע"
 

 בריסל–לכב' אנ"ש שליט"א דק"ק שע"י האיחוד האירופאי 
 virtualcommunity@sichosonline.org-ו
 

תזכורת לתשעת הימים, שבת חזון )שחל בתשעה באב( ותשעה באב נדחה 
 ידחה!! –הואיל ונדחה  .טתשע")שחל ביום א'( 

 
בברכת יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ותשעה באב הזה נזכה להיות 

 בבית המקדש השלישי!
 לוי יצחק גרליק

Rabbigarelik@sichosonline.org 
 

 נא לתלות על המקרר וכיו"ב.
 

*            *            *           * 
 

 במשך הט' ימים 
נוהגים לשמוע ולהשתתף ב"סיום מסכת" כל יום מהתשעת הימים )אפי' ע"י רדיו וכו' אבל  סיומים:* 

של . בעמוד האחרון תחנת הרדיו סיום על)ע"י מוסד של"ה( דר וכל יום מש אחרי זה(. בשר םאוכלי לא
אני אערוך סיום על מסכת ביום בעז"ה ישנו הלו"ז של הסיומים שיערכו על הרדיו באיזור נ.י. התזכורת 

 .תכנית הזובערב על ה' מנחם אב ה שלישי
צדקה בימים אלה ע"פ מה שכתוב "ציון במשפט נתינת מרבים בלימוד התורה וב לימוד התורה וצדקה:* 

 תפדה ושבי' בצדקה".
לומדים ישנם ח' פרקים בהלכות בית הבחירה, וכל יום מהט' ימים )עד ערב ת"ב(  הלכות בית הבחירה:* 

 )לכה"פ( פרק א'.
 אין מברכים שהחיינו בימים אלה אפילו בשבת. שהחיינו:* 
 וכו'.ושותים יין בברית מילה ופדיון הבן אוכלים בשר  :ופדיון הבן ברית מילה* 
 תשעה באב יכול לקנותם גם במשך הט' ימים.-מי שאין לו נעלי נעלי תשעה באב:* 
לרב איך להתנהג.  ]לרופא )את דעתו בזה( ואח"כ[ישאלו  –להן הצום  )וחולים ר"ל( שקשה מעוברות ומניקות* 

 ....  )ואם מקבלים היתרומבקשים בכל לשון של בקשה לא לחכות עד הרגע האחרון לשאול את השאלה
 הפרטים בנוגע להבדלה, מתי לעשותה ואיך וכו'(.אצל הרב לברר צריכים  – לאכול 

 אפי' אם רואים הלבנה, אין מקדשין אותה, אלא מחכים עד מוצאי תשעה באב. * קידוש לבנה:
 

 !38סיום הרמב"ם ה' מנחם אב, ד-יום שני 
 

 ה' מנחם אב, יום ההילולא של האריז"ל -יום שלישי 
 * יום מסוגל להפצת המעיינות חוצה.

 
 ערב שבת חזון

  מנהג החסידים הוא ללכת למקוה בערב שבת חזון כמו בכל ערב שבת. מקוה: *
 לובשים בגדי שבת כרגיל בכל שבת. בגדי שבת:* 
כשמבשלים המאכלים לשבת, מותר לטעום המאכלים של בשר לראות אם הם טעימים, אבל  טועמי':* 

 לא לאכלם בתור "טועמי'".
 מותר לתת להם לאכול מאכלי בשר לפני השבת. קטנים:* 

 ראה להלן במוצאי שבת[. –* לא לשכוח להביא הנעליים של ת"ב לבית הכנסת לפני השבת. ]אם שכחו 
 

 שבת חזון
מצוה לפרסם, ו"בשם אומרו", המשל הידוע של ר' לוי יצחק מבארדיטשוב אודות שבת המשל הידוע: * 

 ח"ב,  ח"ט, חכ"ט, חל"ט. -  בכ"מראה לקו"ש שבת חזון  –וכו' חזון של האבא והבן עם הג' בגדים 
 מנהג החסידים הוא ללכת למקוה בשבת חזון כמו בכל שבת.  מקוה: *
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]אם לא . רי חת"ת(, שיעור היומי של הרמב"םלומדים חומש ותניא )של שיעובבוקר לפני התפלה: * 
 , יש מתירים ללמוד עד השקיעה.[)חומש ותהילים( הספיק

קורין כרגיל, דהיינו שמתחילים העלי' של שני מ"איכה" בלי שום שינוי ]שמעתי מזקני  בקריאת התורה* 
ראה הסיפור  –הי' נוהג בפועל אצל הרבי ראיתי שוכן  770-קריאה ב-הרה"ח ר"מ שוסטערמאן הבעל

 [.138בזה בארוכה בספרו "למען ידעו...בנים יולדו" ע' 
 אומרים. אב הרחמים:* 
 אחרי התפלה כרגיל. תהילים* 
 הרגילות. משניות שאחר התפלה:*

 
 שבת אחרי חצות 

לומדים עניני ת"ב, ולומדים פנימיות התורה, וישנם כו"כ מאמרים, שיחות, התוועדויות  אחר חצות:* 
 בשנים הכי אחרונות: תשמ"א, תשמ"ח ותנש"א[ וכו'.ובפרט וכו' מקביעות כזו של שבת שחל בו ת"ב ]

 .לפני השקיעה מתפללים מנחה מוקדם מהרגיל בכדי לתת מספיק זמן לאכול סעודה שלישית מנחה:* 
 אין אומרים צדקתך. ו)לכאו'( אין אומרים פרקי אבות. צדקתך ופרקי אבות:* 
 הרגילות. משניות שאחר התפלה:*

עד  ולא) רק עד השקיעהמותר לאכול ולשתות כל היום כסעודת שלמה בשעתו אבל  לפני השקיעה:* 
 צאת הכוכבים( ואין אוכלים סעודה המפסקת עם הביצה ואפר וכו'.

אם מברכים בזימון ועל כוס יין, צריך לסדר את זה  לגמור לפני השקיעה.שלישית צריכים הסעודה ה* 
 שישתו הכוס של ברכה לפני השקיעה.באופן 

-הכנסת )וכמו-לבית אסור להכין את נעלי תשעה באב או את הקינות או להביאןא.  אחר השקיעה:* 
]משום הכנה משבת  ד צאת השבת ואמירת 'ברוך המבדיל'כן לפשוט בגדי שבת או לחלוץ נעליים( ע

 עד קשרי האצבעות )כמו ביום כיפור(. –נטילת ידים לפני "אשר יצר"   נטילת ידים:ב.  לחול[.
 

 יציאת השבת אחר
  

 פי זה:הרבי הי' נכנס לתפלת ערבית בנעלי בד ובבגדי שבת. ועל 
* מתפללים ערבית קצת יותר מאוחר כדי שהקהל יוכלו לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ולהחליף 

 אבל לא מחליפים את בגדי שבת. .)ולהביא הקינות( הנעליים
אחרי שהתפללו ערבית או עכ"פ אחרי שאמרו "ברוך  –הנשים שנשארות בבית  בורא מאורי האש:* 

כרגיל(  –לות לברך לעצמן "בורא מאורי האש" )ולא מביטות בצפרניים המבדיל בין קודש לחול" יכו
 .[]אם הבעל נמצא בבית לפני שיוצא לתפלת ערבית, יברך "ברוך המבדיל" ואז יברך "בורא מאורי האש"

 מעכשיו עד מחר אחר חצות היום יושבים על כסא נמוך. כסא נמוך: *
 רק למחרת אחר חצות.המנהג הוא שמדיחים את כלי השבת  הדחת הכלים: *
 

 בבית הכנסת
 והמפה משולחן הקריאה ועמוד הש"ץ מסירים הפרוכת מהארון הקודש –* אחרי אמירת "ברוך המבדיל" 

 .)וממעטים קצת באורות הבית הכנסת( ויושבים על כסא נמוך 
 בשמו"ע אומרים "אתה חוננתנו". אתה חוננתנו:* 
י האש" מדליקים אבוקה ואומרים ברכת "בורא מאוראחרי שמו"ע ]וקדיש תתקבל[  בורא מאורי האש:*

 בלילה(. מחרמבדילין אבל ומביטים בצפרניים כרגיל )
 .והקינות אמירת איכה )כנ"ל על כסא נמוך(איכה: * 
 אחרי איכה אין אומרים ויהי נועם. עם:וויהי נ* 
אבל הש"ץ  דהיינו כמו קדיש יתום – תתקבלאומרים ואתה קדוש ]וקדיש שלם בלי ואתה קדוש: * 

 [.אומרו
ואינו אומר משנת משניות )הפרק האחרון )פ"ג( של מועד קטן( אומר  –ום. אם יש אבל ]וקדיש ית עלינו* 

 קדיש דרבנן[. אומר ו, 1ר' חנניא בן עקשיא
 בשנת תנש"א הרבי חילק דולרים במוצאי שבת אחרי אמירת איכה.  *

 
 במשך הערב

 אין אומרים "שבוע טוב". טוב": * "שבוע

                                                 
 תשורת חודוקוב  כ"ט סיון תשס"א –בתשי"א )כי מו"ק מסיים באגדתא[ הוראת הרבי להרב חודוקוב 1
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כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לומד בכל שנה ושנה בתשעה באב מדרש 'איכה  לימוד התורה: *
 נח סע"א(. –רבה', וסוגיית 'רבי יוחנן' דפרק הניזקין )גיטין נה סע"ב 

 כנ"ל מותר )וצריך....( ללמוד פנימיות התורה. חסידות:* 
 םקטן או שמחות, שה-דתשעה באב יש לערוך 'סיום' )על מסכת מועדלעת -גם במשך המעתסיום: * 

 מהעניינים המותרים ללמוד ביום זה(.
 /המי שקבל/ה היתר מרב מורה הוראה שאסור לו/ה להתענות, צריך הבדלה לאינם מתענים:]* 

 ורה הרב[.ילהבדיל לפני האכילה )בלי בשמים( וכפי ש
נדפס הסיפור.  48לקרוא בספר המנהגים ע'  יגער רוזינער":סיפור מר' ישראל רוז'ינער "דער הייל* 

 לקמן בעמוד האחרון.
 * אין נוהגים לישון על הארץ או לשום אבן תחת מראשותיו.

 
 יום ראשון בבוקר

 : עד קשרי האצבעות )כמו ביום כיפור(.נטילת ידים* 
 .)יום ב', י"א מנחם אב( אין אומרים ברכת "שעשה לי כל צרכי" עד מחר שעשה לי כל צרכי:* 
 אין אומרים "בוקר טוב" וכיו"ב. בוקר טוב:* 
 

 * בתפלת שחרית:
 אין אומרים תחנון. .1
 מניחים טלית ותפילין.  יןא .2
 לא אוחזים הציצית )לא בברוך שאמר ולא בקריאת שמע(.  .3
 )הש"ץ אומר עננו ואין אומרים ברכת כהנים(.  .4
ורה )כי תוליד(, השלישי מפטיר. חצי קדיש. מחזירין המפה על שולחן הקריאה וקורים בת .5

 הפטרה. יהללו )ומחזירין הס"ת(. 
 קינות. .6
 אשרי. אין אומרים למנצח כו' יענך כו'.  .7
ה'". מדלגין "ואני זאת בריתי...מעתה ועד עולם", וממשיכים  נאוםאומרים "ובא לציון... .8

 . )כמו קדיש יתום( מ"ואתה קדוש". קדיש שלם בלי תתקבל
 ם שיר של יום ואין כאלוקינו ] כי יאמרו את זה לפני מנחה[.אין אומרי .9

)ואינו אומר משנת ר' חנניא בן קדיש יתום, משניות )מועד קטן פ"ג( אומר  –עלינו. ]אם יש אבל  .10
 קדיש דרבנן[. אומר ו עקשיא(,

 כל אחד לעצמו קורא איכה. .11
 

 ]ראה הזמן בלוח המקומי[ אחרי חצות היום
 יכולים לשבת על כסא רגיל.  כסא:* 
 . 2לומדים אחר חצות או להשלימם במוצאי היוםעניני הלכות בית הבחירה: * 
 אחרי הבדלה. שיעור רמב"ם:* 
 

 מנחה
 לפני מנחה גוללים הס"ת ל"ויחל" )אם יש רק ס"ת אחד( ומחזירים הפרוכת על הארון קודש וכו'.. 1
 מניחים טלית ותפילין כרגיל. . 2
 . אומרים הג' פרשיות של קריאת שמע. 3
  )ולא אומרים בית יעקב אלא מתחילים מהיום יום ראשון(, קדיש יתום.שיר של יום . 4
 . , קדיש יתוםאין כאלוקינו. 5
 חת"ת.. 6
 . וחצי קדיש מנחהאשרי של קרבנות ו. 7
 ספר תורהתוך שמחזירים ה חצי קדישאומרים המפטיר. אחרי ההפטרה הוא הקריאת התורה )ויחל(. השלישי . 8

 .להיכל
 "נחם" בבונה ירושלים, ו"עננו" בשומע תפילה. ]מי שאינו צם אינו אומר עננו[. מוסיפיםבשמו"ע . 9

                                                 
 .691ספר השיחות תנש"א ע' 2 
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אומר לפני  -אומרו לפני "ותחזינה". שכחו שם  -אומרו בשמע קולנו אחרי עננו. שכחו שם  שכח נחם:]
 אינו חוזר התפלה. –"ועל כולם". שכח 

אינו חוזר  –)בלי הברכה לבסוף(, ואם שכח  העמידהאומרו קודם ה"יהיו לרצון" השני שבסוף  שכח עננו:
 התפלה[.   

 .בחזרת הש"ץ אומרים ברכת כהנים. 10
 (, קדיש דרבנן. יםעלינו. קדיש יתום, משניות )הרגיל .11
 מניחים תפילין דרבינו תם כרגיל. אחרי והי' כי יביאך אומרים שש זכירות. .12

 בשנת תנש"א הרבי חילק דולרים אחרי תפלת המנחה.צדקה:  *
 תפלת ערבית

 בשנת תנש"א הרבי חילק דולרים )אחרי השיחה( לפני תפלת ערבית[.] *
 
 כרגיל. ערבית:תפלת * 

 ערבית:תפילת אחרי 
 . נועלים הנעליים.1
 . רוחצים הפנים.2
 . נטילת ידים )כבשחרית של כל יום( בלי ברכה.3
 )בלי בשמים ונר( ואין אומרים ויתן לך.. הבדלה 4
 . קידוש לבנה.5
 שיעור היומי ברמב"ם. –. במשך הערב 6
 

 במוצאי הצום בלילה
 אבל מותר להסתפר ולעשות כביסה, רחיצה ושמיעת כלי זמר וכו'. ,* בלילה, אין אוכלים בשר ואין שותים יין

 
 סיומים:

ראה בסוף המסמך הזמנים של הסיומים  עשר באב.* כנ"ל, הרבי עורר להמשיך ה"סיומים" עד חמשה 
 שיערכו על הרדיו באיזור נ.י.

 
 , י"ד מנחם אבחמישייום 

 *  במנחה אין אומרים תחנון.
 

 , חמשה עשר באבב שבת קודשרישי, עיום ש
 * אין אומרים תחנון.

בלילות יוסיף חיים גמרא )בסוף תענית( שמט"ו באב הלילות מתארכות ולכן מי שיוסיף לימוד כתוב ב* 
 על חייו.

 
 אביו של הרבי -הרב לוי יצחק ז"ל  יום ההילולא של הרה"ג הרה"ח והמקובל וכו'  –מנחם אב  'כ
 

 :231וכך כותב הרבי בלקו"ש חלק לד ע' 
וההילולא של אאמו"ר לוי יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור  רצייטיום היאהוא  חם אב"... כ"ף במנ

ללמוד בהתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין  - וכו'ז"ל ..., ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש 
, שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי בנ"י "מאחורי מסך הברזל", ועי"ז כר נשמתולז]=ביום זה[ 

 לגלות ומת בגולה ושם מ"כ,זכותו יגן עלינו ועכ"י שליט"א"הי' חבוש בבית האסורים ונשפט 
 

 מצו"ב שני לינקס לשיעורים באנגלית אודות כ' מנחם אב:
 http://theonlinerabbi.com/sichosonline/parsha-ekev-chof-menachem-av/ 
http://theonlinerabbi.com/sichosonline/chof-menachem-av/ 

  
 בברכת יהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים

 
 צחק גרליקלוי י

Sichosonline.org 

http://theonlinerabbi.com/sichosonline/parsha-ekev-chof-menachem-av/
http://theonlinerabbi.com/sichosonline/chof-menachem-av/
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