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 ז' מנחם ה'תש"פ בס"ד. 
 

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

 

 "פ חם אב תש באים במנימים התזכורת ל
 

בברכת יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ותשעה באב הזה נזכה להיות בבית  
 השלישי! המקדש 

 לוי יצחק גרליק 
Rabbigarelik@sichosonline.org 

 
 נא לתלות על המקרר וכיו"ב. 

 נא לא לפרסם על שום אתר בלי רשות מהעורך. 
 

*            *            *           * 
 במשך הט' ימים  

אוכלין    נוהגים לשמוע ולהשתתף ב"סיום מסכת" כל יום מהתשעת הימים )אפי' ע"י רדיו וכו' אבל לא  סיומים:*  
)בעוד כמה ימים יפורסם הלו"ז(. אני    Chabad.orgכל יום משודר סיום על הרדיו ועל האתר   אחרי זה(. בשר

 על הרדיו ואתר הנ"ל.   8:00בשעה  נידהסיום על מסכת היום אערוך בעזה"י  
מרבים בלימוד התורה ובצדקה בימים אלה ע"פ מה שכתוב "ציון במשפט תפדה ושבי'    התורה וצדקה:לימוד  *  

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

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

 ....   לשון של בקשה לא לחכות עד הרגע האחרון לשאול את השאלהומבקשים בכל  
 אפי' אם רואים הלבנה, אין מקדשין אותה, אלא מחכים עד מוצאי תשעה באב.  * קידוש לבנה:

 
 , ערב תשעה באב רביעייום 

 .1עד השקיעה  –בדיעבד  )לכתחילה( לומדים אותם קודם חצות היום. שיעורי חת"ת והלכות בית הבחירה:* 
 קודם חצות היום )אם לא הספיק, ישלים אחרי הצום(. שיעור רמב"ם:  *
 אחר חצות לומדים הדברים המותרים בתשעה באב. לומדים פנימיות התורה.  לימוד התורה:* 
 

 תפלת המנחה 
 . 2*אין  אומרים תחנון 

 
 סעודה המפסקת

 יגמרו לפני השקיעה. יברכו ברכת המזון ושמותר לאכול רק עד השקיעה. ולכן לסדר בעוד מועד  .1
 להכין אפר, פת ובצים קשות. .2
 לא יזמנו. –לא ישבו לאכול שלושה ביחד, ואם אכלו  .3
 מחליפים הנעליים לפנות ערב ולא לפני סעודה המפסקת.  .4
 (. נמוך כסאאינם צריכים לישב על שקשה להם, ת וכו' )זקנים ונשים מעוברו  יושבים על כסא נמוך. .5
 אסור לשתות משקאות חריפים, וקפה או תה מותר.  .6
 באפר, וכן ביצה קשה וקרה טבולה באפר. פת טבולה  – נוהגים לאכול בסעודה  .7
 ברכת המזון כרגיל.  .8

 
 . וראה בהתקשרות.87הערה  691ספר השיחות תנש"א ח"ב ע'  1
 כולל חב"ד. לוח  2
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 לפנות ערב

 * מחליפים הנעליים. 
 

 תפלת ערבית 
 
 משניות מועד קטן.   פרק האחרון של ה יכינו   – לר" –האבלים * 
 לפני התפלה מסירים הפרוכת שעל הארון קודש וכיסוי הבימה ועמוד הש"ץ )ומדליקים פחות אור מהרגיל(. * 

 * יושבים על כסא נמוך. 
 * אחרי תפלת העמידה אומרים קדיש תתקבל. 

 אומרים איכה. יכה: א* 
 [.דהיינו כמו קדיש יתום  –   אומרים ואתה קדוש ]וקדיש שלם בלי תתקבל   של הערב   חרי הקינות אואתה קדוש:  *  
ואינו אומר משנת ר' חנניא  )   , הפרק האחרון )פ"ג( של מועד קטןלומד משניות  –]וקדיש יתום. אם יש אבל    עלינו*  

 קדיש דרבנן[. תניא,  , (3בן עקשיא 
 דולרים במוצאי שבת אחרי אמירת איכה. בשנת תנש"א הרבי חילק    *
 

 במשך הערב 
 
 עד קשרי האצבעות )כמו ביום כיפור(.  –נטילת ידים לפני "אשר יצר"    נטילת ידים:* 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לומד בכל שנה ושנה בתשעה באב מדרש 'איכה רבה',   לימוד התורה: *

 נח סע"א(. – וסוגיית 'רבי יוחנן' דפרק הניזקין )גיטין נה סע"ב 
 כנ"ל מותר )וצריך....( ללמוד פנימיות התורה.  חסידות:* 
ו שמחות, מהעניינים  קטן א-לעת דתשעה באב יש לערוך 'סיום' )על מסכת מועד -גם במשך המעתסיום: * 

   המותרים ללמוד ביום זה(.
 * אין נוהגים לישון על הארץ או לשום אבן תחת מראשותיו. 

 
הסיפור.   48לקרוא בספר המנהגים ע'  סיפור מר' ישראל רוז'ינער "דער הייליגער רוזינער":* 

  
 

 תשעה באב בבוקר 
 : עד קשרי האצבעות )כמו ביום כיפור(. נטילת ידים* 
 אין אומרים ברכת "שעשה לי כל צרכי" עד מחר.  שעשה לי כל צרכי:* 
   אין אומרים "בוקר טוב" וכיו"ב. בוקר טוב:* 
 . לא הולכים למקוה בבוקרטבילה: * 

 
 תשורת חודוקוב  כ"ט סיון תשס"א  –הוראת הרבי להרב חודוקוב בתשי"א )כי מו"ק מסיים באגדתא[ 3
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 * בתפלת שחרית: 
המשניות במועד קטן    וצריך להכין  אבל לא צ"ל הש"צ לקינות( )התיבה    לפני מתפלל    –ל  ר"  – אבל   .1

 )עבור סוף התפילה(. 

 ין אומרים תחנון. א  .2
 מניחים טלית ותפילין.   יןא .3
 לא אוחזים הציצית )לא בברוך שאמר ולא בקריאת שמע(. .4

]אם שכח עננו: אם נזכר לפני שאמר )ברוך אתה( ה'  )הש"ץ אומר עננו ואין אומרים ברכת כהנים(.   .5
" אז אומר עננו בשומע תפילה וחותם  ה' רופא" רופא וכו' חוזר ואומר עננו ורפאנו. אבל אם כבר אמר  

שכח גם שם, אומרה כברכה בפני עצמה אחרי שים    רוך אתה ה' העונה בעת צרה ושומע תפלה. אםב
 .[שלום

כי תוליד(, השלישי מפטיר. חצי    -בפ' ואתחנן  ורה )רין המפה על שולחן הקריאה וקורים בתמחזי .6
   .(9כדלהלן מס.  עד אחרי ובא לציוןואין אומרים קדיש , קדיש. הפטרה. יהללו )ומחזירין הס"ת

 קינות.  .7
 אשרי. אין אומרים למנצח כו' יענך כו'.   .8
ה'". מדלגין "ואני זאת בריתי...מעתה ועד עולם", וממשיכים מ"ואתה    נאוםאומרים "ובא לציון...  .9

 . )כמו קדיש יתום( קדוש". קדיש שלם בלי תתקבל
 כי יאמרו את זה לפני מנחה[. אין אומרים שיר של יום ואין כאלוקינו ] .10
  שיא(,)ואינו אומר משנת ר' חנניא בן עקקדיש יתום, משניות )מועד קטן פ"ג(    –אם יש אבל  ועלינו. ] .11

 וקדיש דרבנן[.  
 כל אחד לעצמו קורא איכה.  .12

 
 [ לוח המקומיראה הזמן ב]אחרי חצות היום 

 יכולים לשבת על כסא רגיל.   כסא:* 
 לומדים אחרי מעריב.  שיעור רמב"ם:* 
 . 4לומדים אחר חצות או להשלימם במוצאי היום עניני הלכות בית הבחירה: * 
 

 מנחה תפילת ה
 

תפלת המנחה היא יותר ארוכה משאר הימים  כי  ת  מ חה תהי' בשעה מוקדמנלסדר שתפלת ה 
דברים   כמה  ישנם  עם  כי  התורה  וקריאת  שחרית,  מתפילת  להניח שמשלימים  וצריך    מפטיר, 

 תפילין דר"ת וכו'. 
גוללים הס"ת ל"ויחל" .1 )אם יש רק ס"ת אחד( ומחזירים הפרוכת על הארון    ' כי תשאבפ  ]לפני מנחה 

 וכו'[.  מה ועל עמוד התפילה, ועל הביקודש
 .)עם ברכה(  מניחים טלית ותפילין כרגיל .2
 דיש. תהילים וק  אומרים הג' פרשיות של קריאת שמע. שיר של יום )קדיש(, אין כאלוקינו )קדיש(. .3
 חת"ת.  .4
 מנחה.  אשרי של קרבנות ו .5
 . להיכל  ספר תורהוך שמחזירים הת קריאת התורה )ויחל(. השלישי מפטיר. אחרי ההפטרה חצי קדיש .6
 בשמו"ע מוסיפים: "נחם" בבונה ירושלים, ו"עננו" בשומע תפילה. ]מי שאינו צם אינו אומר עננו[.  .7

אומר    -אומרו לפני "ותחזינה". שכחו שם    -אומרו בשמע קולנו אחרי עננו. שכחו שם    שכח נחם:] 
 אינו חוזר התפלה. –לפני "ועל כולם". שכח וגמר התפילה 

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

  ברכת כהנים.. 3נחם בשומע תפילה.  . 2עננו בין גואל לרופא.  . 1 :בחזרת הש"ץ אומרים .8

 , קדיש דרבנן.ותניא (ותעלינו. קדיש יתום, משניות )הרגיל  .9
 פרשיות אומרים השש זכירות. מניחים תפילין דרבינו תם כרגיל. אחרי אמירת הד'   .10

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

 
 . 691ספר השיחות תנש"א ע'  4
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   תפלת ערבית
 בשנת תנש"א הרבי חילק דולרים )אחרי השיחה( לפני תפלת ערבית[. ] *
 כרגיל.  ערבית:* 
 

 אחרי תפלת ערבית:  
 נועלים הנעליים הרגילים.  .1
 רוחצים הפנים.  .2
 ( בלי ברכה. נטילת ידים )כבשחרית של כל יום .3

 קידוש לבנה.  .4
 

 ללמוד השיעור רמב"ם היומי.  במשך הערב:

 
 מוצאי הצום:

  אבל בשנה זו נוהגים עד מחר אחר חצות.  * אין אוכלים בשר ואין שותים יין, וכל הדברים הנוהגים בין המצרים
  : בערב שבת, ואם ישנו צורך )לדוגמא  כבר בבוקרולהסתפר  מותר לכבס בגדים  )כשי' מנחם אב חל בערב שבת(  

 ביסה וכיו"ב( מותר כבר במוצאי הצום.כ-בבונגולוס שכו"כ משתמשים באותה מכונת 
 

 סיומים:
 * כנ"ל, הרבי עורר להמשיך ה"סיומים" עד חמשה עשר באב.

 
 , י"ד מנחם אב שלישייום 

 במנחה אין אומרים תחנון.*  
 

 , חמשה עשר באב רביעייום 
 * אין אומרים תחנון. 

ולכן מי שיוסיף לימוד בלילות יוסיף חיים על    ים* הגמרא )בסוף תענית( אומרת שמט"ו באב הלילות מתארכ
 חייו.

  
  – לוי יצחק  של הרה"ג והרה"ח המקובל וכו' ר'    שה וש  שבעים כ' מנחם אב, יום ההילולא ה

 האבא של הרבי. 
הוא כ"ף במנחם אב, יום היארצייט וההילולא של אאמו"ר לוי יצחק  ..."(:  231וכך כותב הרבי )לקו"ש חל"ט ע'  

ללמוד בהתוועדות מתורתו, ולנדב    –  וכו'בן הרב אא"ז ברוך שניאור ז"ל... ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש  
לז"נ, שמסר נפשו על הפצת היהדות בתוככי בנ"י "מאחורי מסך הברזל", ועי"ז הי' חבוש בבית ביומא דין  

 " שליט"א. –האסורים ונשפט לגלות ומת בגולה ושם מ"כ, זכותו יגן עלינו ועכ"י 
  

 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
 לוי יצחק גרליק 

Sichosacademy.org 
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