
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת דברים - חזון • ז' מנחם אב ה'תשפ"א

א'תז

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים •

• יומנים ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

במה שנוגע להתבוננות במעמדו ומצבו, ישנם זמנים מיוחדים המתאימים לכך, אבל בשאר הזמן 
עדיף לחשוב על הרבי, כיצד הוא נמצא תמיד עם המקושרים אליו וכיצד הוא מנהיג אותם על כל 

צעד ושעל. 
והרעיון כשלעצמו, אף ללא התבוננות מיוחדת, צריך לפעול חיזוק בכל כוחות הנפש על מנת 

לנצל אותם, מתאים לרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. 
...היוצא מזה שצריך להיות חזק בבטחונו בברכת הצדיק הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר 
הוא עומד עליו ומנהלו בדרך הישרה, ובלבד שלא יהיה נופל ברוחו, ויאמר בכל יום פרק ע"א 

מתהלים, והעיקר, שיהיה מונח אצלו במוחלט, שהרבי נמצא אתו, והוא יכול לסמוך עליו שהכל 
יהיה טוב, כי עצמות ומהות א"ס ב"ה הוא תכלית הטוב, והרבי הוא הממוצע המחבר עם עצמות 

ומהות א"ס ב"ה וממלא את הרצון שהכל יהיה טוב, וסוף סוף שיהיה בטוב הנראה והנגלה.
(אגרות קודש עמ' תיט)
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המענה דלהלן בא כנראה בתשובה לכותב, אשר הציג מקורות תורניים על החובה לדור בארץ ישראל:

 =] ביהמ"ק  שמשחרב   – לו  ידוע  בודאי 
ובפרט לאחרי חתימת  בית המקדש] השני 
בדורנו  וגם  שנה)   1400 מן (יותר  המשנה 
המכריע של הרבנים, ראשי ישיבות  זה רוב
שומרי  דבני-ישראל]   =] דבנ"י   – ובכלל 
ומצות] דרו ודרים בחו"ל  תומ"צ [= תורה 
[= בחוץ לארץ] – האומנם לדעתו ידוע לו 
יותר פס"ד [= פסק דין] התורה מאשר לכל 

אלה?

היכן דרים רוב היהודיםהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ז' במנחם אב ה'תשפ"א – י"ד במנחם אב ה'תשפ"א

דברים | לא לדרוך במקום
לכם  "רב  המילים  את  רק  הפסוק  מן  מצטט  רש"י 
שבת", ללא המילים "בהר הזה", ומפרש "כפשוטו", ורק 

במדרש האגדה הוא מזכיר את המילים "בהר הזה".
ויש לומר, שבכך הוא רומז להוראה כללית בעבודת 

ה':
על יהודי לדעת, שמצב של "שבת" – הישארות במקום 
אחד, עמידה באותה דרגה בעבודת ה' וחוסר התקדמות 

ועליה – הוא "רב לכם" "כפשוטו": "הרבה יותר מדאי".
זאת,  בכל  ה',  בעבודת  טובה  תהיה  שדרגתו  ככל 
והישארות  אחד  במקום  דריכה  של  ממושכת  תקופה 
באותה דרגה מהווה ניצול של זמן רב מדי. יהודי צריך 
להיות "מהלך", עליו להתקדם ולהתעלות באופן תמידי 

– מעלין בקודש. 

(ליקוטי שיחות חלק כ"ד עמ' 18. בתרגום ללה"ק עמ' 22)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מתנות הל' ברכות פרק ז-ט.ז' במנחם-אבו'
מ"ע יט.עניים פרק ז.

פרק י-יא. הל' מילה.. בפרקים ח' במנחם-אב*ש"ק
מ"ע יט. רטו.פרק ח.אלו. פרק א.

ט' במנחם-א'
אב**

פרק ב-ג. סדר תפלות כל השנה. 
פרק ט.נהגו העם.. ימלוך עלינו וכו'.

מ"ע רטו. ספר משנה תורה סוף 
ספר אהבה: סדר תפלות כל 

השנה. נהגו העם.. ימלוך עלינו 
וכו'.

י' במנחם-אבב'
נוסח ברכות התפלה וסידורן. 
(א) ברוך אתה.. נוסח הוידוי.. 

עושה שלום וכו'.
פרק י.

שם: נוסח ברכות התפלה וסידו־
רן. (א) ברוך אתה.. נוסח הוידוי.. 

עושה שלום וכו'.

י"א במנחם-אבג'

נוסח ברכת המזון. ברוך אתה.. 
אשיש ביי'. נחלתי עדותיך וגו'. 
ספר זמנים והוא ספר שלישי.. 
הל' שבת.. בפרקים אלו. פרק 

א-ב.

הל' תרומות.. 
בפרקים אלו. 

פרק א.

שם: נוסח ברכת המזון. ברוך 
אתה.. אשיש ביי'. מ"ע קנד.

מ"ע קנד.פרק ב.פרק ג-ה.י"ב במנחם-אבד'

מל"ת שכ.פרק ג.פרק ו-ח.י"ג במנחם-אבה'

מל"ת שכ.פרק ד.פרק ט-יא.י"ד במנחם-אבו'

* השיעור של ערב תשעה באב – ללמוד קודם חצות היום. ** השיעור של תשעה באב – ללמוד במוצאי היום. 30



29

דברמלכות

4

גאולה ונחמה
ב"חזון ישעיה"

כיוון שהתורה היא "תורת חסד" מוכרחים לומר שגם בפסוקי ההפטרה 
ד"חזון ישעיה" יש תוכן של גאולה ונחמה • כיוון שמתקרבים לזמן 

הגאולה, מתגלים בהפטרה פירושים חדשים המורים על מעלת ישראל 
וגאולתם • לא די בכך שהנחמה היא בפנימיות העניינים, יש להמשיך 

זאת בגלוי • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
באב,  תשעה  שלפני  השבת   – חזון  לשבת  בנוגע 
שנקראת על שם התחלת ההפטרה שבה מסיימים את 
שלושת ההפטרות שבהם מדובר אודות היפך הנחמה 
– הרי כיוון שכללות עניין החורבן הוא בכדי שלאחרי 
זה תהיה "נחמה בכפליים"1, בהכרח לומר שבהפטרה 

זו עצמה ישנו גם עניין שהוא היפך החורבן.
שהתורה  מזה  גם  הוא  לזה  שההכרח   – ובהקדמה 
נקראת "תורת חסד", והיינו, שלא זו בלבד שכללותה 
ותכליתה הוא עניין של חסד, אלא גם כל פרט ופרט 
שבתורה הוא בעצמו (לא רק תכליתו) עניין של חסד,

האמת  ועניין  אמת",  "תורת  היא  התורה  שהרי   –
לאמיתתו הוא לא רק בנוגע לסוף ותכלית הדבר, אלא 
ועד סופו,  שבו מתחילתו  פרטי העניינים  לכל  בנוגע 
האותיות  משלוש  שמורכבת  אמת  בתיבת  כמרומז 
האותיות2,  (ת')  וסוף  (מ')  אמצע  (א')  התחלת  שהם 
להורות שעניין האמת הוא מתחילתו ועד סופו, ואם 
נאמר שפרט מסוים רק מביא לידי האמת (אבל הוא 
בעצמו אינו אמת), נמצא שרק רובו (ולא כולו) אמת, 
הוא אמת,  בעצמו  פרט  שכל  ועל כורחך צריך לומר 

ולא שייך בו היפך האמת – 
חסד3,  של  עניין  הם  התורה  עונשי  גם  הנה  שלכן 

1. ראה איכה-רבה סוף פרשה יא.
2. ירושלמי סנהדרין פרק א הלכה א. דברים-רבה פרשה א, י.

3. ראה גם תורת-מנחם חלק נג עמ' 271. וש"נ.

חסד,  של  עניין  בא  שממנו  או  שמביא  רק  לא  היינו, 
שיכול  אלא  חסד;  של  עניין  בעצמו  שהוא  אם  כי 
אבל  מכוסה,  להיותו  בגלוי,  אינו  שהחסד  להיות 
ישנו בהעלם, וצריך רק לצאת מן ההעלם אל הגילוי 
(על-ידי עבודה קלה על-כל-פנים), כמו יציאת חמה 

מנרתיקה (כמבואר בתניא4).
פעם5 כמדובר  ד"גם זו לטובה" –  העניין  ועל-דרך 

עביד"  לטב  רחמנא  דעביד  "כל  בין  החילוק  אודות 
שאמר רבי עקיבא6 ל"גם זו לטובה" שאמר נחום איש 
גם זו7, ש"לטב עביד" פירושו שמזה יבוא אחר-כך עניין 
טוב, וכמו במאורע שנכבה הנר וכו', שהמאורע עצמו 
אינו דבר טוב, אלא שעל-ידי-זה באה אחר-כך טובה; 
שעל- בלבד  זו  שלא  פירושו  לטובה"  זו  "גם  ואילו 

שעניין  אלא  טובה,  של  עניין  אחר-כך  נעשה  ידי-זה 
נראה  היה  לא  לטובה (ורק שבתחילה  הוא  זה עצמו 
הטוב בגלוי, והיה צורך לגלות את הטוב שבזה), וכמו 
והמרגליות  הטובות  האבנים  את  שהחליפו  במאורע 
שעל-ידם  בליסטראות  ואבני  לחיצים  שהפך  בעפר 
ניצח המלך את אויביו, שלא זו בלבד שעל-ידי העפר 
נעשה  עצמו  שהעפר  אלא  טוב,  דבר  אחר-כך  נעשה 
דבר טוב – עוד יותר מאשר אבנים טובות ומרגליות, 

4. פרק כו.
(תורת- ב  תשכ"ט סעיף  חזון,  שבת  דברים,  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .5

מנחם חלק נז עמ' 163). תורת-מנחם חלק סח עמ' 223 הערה 28. וש"נ.
6. ברכות ס, סוף ע"ב.
7. תענית כא, א. וש"נ.

4



המלך  בבית  כבר  ישנם  ומרגליות  טובות  כי, אבנים 
ה"עפר"  ואילו  המלך"8),  בבית  חסר  "כלום  (שהרי 

סייע למלך בעניין שלא היה יכול לעשותו בעצמו.
חזון,  דשבת  להפטרה  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
בכל  חסד"  "תורת  שהיא  מהתורה  חלק  שלהיותה 
פרטיה (להיותה תורת אמת בכל פרטיה), יש בה (לא 
רק עניין שמביא אחר-כך נחמה בכפליים, אלא) גם 

עניין שהוא עצמו חסד.

ב
והעניין בזה:

מראה   – הוא  ישעיה"  ד"חזון  הפשוט  הפירוש 
הנבואה של ישעיה על עניין החורבן כו', שזהו תוכן 
כל ההפטרה (מלבד הפסוק האחרון9: "ציון במשפט 
ד"חזון  מהעניין  שהפדייה  בצדקה",  ושביה  תפדה 
שאר  כל  ואילו  וצדקה  משפט  על-ידי  היא  ישעיה" 
העניינים שבהפטרה הם עניינים של היפך הנחמה).

ידוע10 הפירוש של הרה"צ ר'  זה,  אבל, ביחד עם 
לוי יצחק מבארדיטשוב (כמדובר כמה פעמים וכבר 
נדפס11) שבשבת חזון מראה הקדוש-ברוך-הוא לכל 
כבר  והיינו, שהוא  דלעתיד,  המקדש  מישראל  אחד 
מוכן לגמרי, "בנוי ומשוכלל"12, כך, שכל אחד יכול 

לראותו.
– "חזון",  בלשון תרגום  זה נמשך גם  ועד שעניין 
אחזה  "מבשרי  (כמו  ראיה  של  התרגום  שהוא 
ששייך  לשון  הוא  תרגום  לשון  והרי  אלוקה"13), 
לעולם [אלא שזהו כפי שלשון תרגום נמצא בתורה, 
כמו "יגר שהדותא"14], היינו, שגם מצד גדרי העולם 

יכולים לראות את בית-המקדש.
[ומה שלא רואים אותו בעין הגשמית, הרי זה רק 
בגלל שהעין הגשמית אינה ראויה לראות את בית-

לשלימות  עדיין  הגיע  לא  שהאדם  בגלל  המקדש, 
עבודתו בבירור הגוף כו', אבל מיד כשיגיע לשלמות 

8. על-פי שבת קנג, א.
9. ישעיה א, כז.

10. ראה אור-התורה נ"ך ח"ב עמ' א'צז בהערה.
11. ראה גם שיחת שבת פרשת דברים, שבת חזון, תש"ל בתחילתה (תורת-

מנחם חלק סא עמ' 121). וש"נ.
12. פירוש רש"י ותוספות – סוכה מא, סוף ע"א. ועוד.

13. איוב יט, כו.
14. ויצא לא, מז. וראה גם תורת-מנחם חלק לה סוף עמ' 161. וש"נ.

ומובן,  לראותו.  יוכל  כו',  הגוף  בבירור  עבודתו 
שהעובדה שעדיין לא השלים את בירור הגוף, אינה 
משנה את המציאות שבית-המקדש עומד מוכן כו'].

ג
שבהמשך  הפסוקים  לשאר  בנוגע  ועל-דרך-זה 
כפי   – טוב  עניין  הם  שבפנימיותם  ההפטרה, 
הדברים  מבארדיטשוב תוכן  יצחק  שמבאר רבי לוי 

למעליותא.
ולדוגמא: "עם כבד עוון"15 – שעניין העוון אצלם 
עבירה,  לעבור  להם  שקשה  היינו,  כבד16,  דבר  הוא 
ועל-דרך מה שכתוב בזוהר17 על הפסוק18 "ונפש כי 

תחטא" – "תווהא".
ולהעיר, שהפירוש הנ"ל ב"עם כבד עוון" הוא (לא 
פירוש על-פי הזוהר, עניין של קבלה, אלא) פשוטו 
תיבת  של  הפשוט  הפירוש  זהו  שהרי  מקרא,  של 

"כבד", שקשה לעשותו.
ומה שהמפרשים שלפני זה לא פירשו כן – הרי זה 
בגלל שעניין זה היה עדיין בבחינת חסדים המכוסים, 
נתגלה  המשיח,  ביאת  של  לזמן  כשמתקרבים  אבל 
על-פי  הפשוט  הפירוש  שזהו  לאופן  ועד  הדבר, 

פשוטם של כתובים. 

ד
ומזה מובן, שבשבת חזון יש כבר עניין של גאולה 

– ראיית בית-המקדש.
ראיית  אודות  שמדובר  שכיוון  בזה,  להוסיף  ויש 

15. ישעיה א, ד.
16. הובא ספר 'שיחת חולין של תלמידי-חכמים' (ורשה תר"ם, ובהוצאות 

שלאחרי זה). בספר 'ארץ החיים' (פשעמישל, תרפ"ז) סימן שיא (מו, ב).
יצחק  דברי הרה"ק רבי לוי  לשלמות העניין, מובאים כאן  הערת המערכת:

בשלמותם:
"פעם אחת ביום הכיפורים, פתח פיו (רבי לוי יצחק) ללמד זכות על ישראל 
והמטהרים  המקדשים  גוי  הם  ישראל  בני  פירוש,  חוטא',  גוי  'הוי  ואמר: 
מאוד  להם  שכבד  פירוש,  עוון',  כבד  'עם  ואשמה.  ועוון  חטא  מכל  עצמן 
אברהם  בני  אהובים,  ֵרִעים  מזרע  הם  פירוש,  מרעים',  'זרע  עוון.  לעשות 
גופם  שמשחיתים  בנים  שהם  פירוש,  משחיתים',  'בנים  ויעקב.  יצחק 
וכוחם לעשות רצון יוצרם. 'עזבו את ה' נאצו קודש נזרו אחור', פירוש, אם 
לפעמים עזבו את ה' ונאצוהו, הלא תיכף 'נזורו אחור' לחזור לפניו בתשובה 

שלמה". 
17. חלק ג יג, ריש ע"ב. טז, א.

18. ויקרא ה, א.
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המקדש דלעתיד, הרי מובן, שזהו עניין של טוב וחסד 
לא רק לגבי המעמד ומצב שבזמן הגלות, אלא עניין 
שיש בו מעלה ועילוי גם לגבי בית-המקדש הראשון 
והשני, וכפי שנתבאר בארוכה בהתוועדויות שלפני 
זה19, שבית ראשון ובית שני היו מעשי ידי אדם (בית 
כורש  על-ידי   – ובית שני  – על-ידי שלמה,  ראשון 
והורדוס), ואילו בית-המקדש השלישי יהיה "בנינא 
דקודשא-בריך-הוא"20, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך"21, 

שלכן לא יחרב לעולם.
והעיקר – שראיית המקדש דלעתיד פועלת שאכן 
מאב שיש לו  המשל  כמבואר שם10  בפועל,  יומשך 
ועד שעושה לו  בן יקר ועשה לו מלבוש יקר וכו', 
גנזו,  רק  אותו,  ללבוש  לו  נתן  ולא  שלישי,  לבוש 
ואומר  לו הלבוש,  מראה  רחוקים ידועים  ולפרקים 
לו, ראה, שאם תתנהג בדרך הישר, ינתן לך לבוש זה 
ללבוש אותו, ומצד זה מרגילו לילך בדרך הישר עד 
שנעשה אצלו כמו טבע, ואז נותן לו הלבוש, כי אינו 

ירא פן יחזור לסורו כו',
ועל-דרך-זה בנמשל, שהמכוון בזה שמראים לכל 
רצון  אצלו  לעורר  כדי  דלעתיד הוא  המקדש  אחד 
ותשוקה שאכן יתנו לו בפועל, ועניין זה פועל עליו 
התשובה,  עניין  כללות  שזהו   – כו'  הנהגתו  לשנות 
גמור  צדיק  נעשה  תשובה  הרהור  על-ידי  והרי 
האמיתית  הגאולה  באה  ואז  הגמרא22),  (כפסק-דין 
והשלימה מיד – "היום אם בקולו תשמעו"23, ובאופן 

ד"שמחת עולם על ראשם"24.

ה
שבפנימיותו  חזון,  לשבת  בנוגע  לעיל  האמור 
אחד  לכל  מובן  להיות  צריך  נחמה,  של  עניין  הוא 
מישראל, גם לפשוט שבפשוטים, ובלשון הכתוב25: 
(אלא  גדולם"  ועד  למקטנם  אותי  ידעו  כולם  "כי 
שפסוק זה נאמר על הזמן שלאחרי ביאת המשיח26, 

19. ראה תורת-מנחם חלק עג עמ' 51. וש"נ. 
20. ראה זוהר חלק א כח, א. וחלק ג רכא, א.

21. בשלח טו, יז.
22. קידושין מט, ב (לגרסת האור-זרוע סימן קיב).

23. תהלים צה, ז. וראה סנהדרין צח, א.
24. ישעיה לה, י. נא, יא.

25. ירמיה לא, לג.
26. ראה רמב"ם הלכות תשובה סוף פרק ט.

צריך  שאז  הגלות,  בזמן  עדיין  כשנמצאים  גם  אך 
בני  ואחד  לאחד  תלוקטו  ד"אתם  העניין  להיות 
אחד  לכל  מובן  להיות עניין הנ"ל  צריך  ישראל"27, 

מישראל).
 – ההפטרה  בהתחלת  מיד  מרומז  זה  עניין  ובכן: 
"חזון ישעיה", שהרי הפירוש הפשוט ד"ישעיה" הוא 

מלשון ישועה, שהוא עניין הגאולה28.
וזהו החידוש שבהפטרת שבת זו לגבי ההפטרות 
 – ירמיה  מספר  שהם  זה,  שלפני  השבתות  בשתי 
צירופי  את  יש צורך לשנות  ירמיה  לשם  בנוגע  כי, 
האותיות ולפרש מלשון "רם"29, מה-שאין-כן בנוגע 

לשם ישעיה שפירושו מלשון ישועה.

ו
בפנימיות  רק  הוא  שהטוב  בכך  די  לא   [...]
יש  אלא  המכוסים,  חסדים  של  ובאופן  העניינים, 
טפחים.  מעשרה  למטה  בגלוי,  זאת  להמשיך  צורך 
וכפי שאמר אדמו"ר מהר"ש לצמח-צדק30, שצריכים 
("דאלאי")  שיבטל  למטה,  כפשוטה  הגאולה  את 

שעבוד מלכויות, ו"כל המעדנים מצויין כעפר"31.
ועל זה היא ההתעוררות וה"שטורעם" לאחרונה32

 – ובצדקה  תשעת הימים להוסיף בתורה  לנצל את 
שמבאר  (כפי  במשפט  "ציון  שכתוב33  מה  על-פי 
התורה)  הלכות  על  קאי  ש"משפט"  הזקן34  רבינו 
תפדה ושביה בצדקה", כדי לסיים את שיירי הגלות 

כו'.
להשתדל  יש   - לאחרונה35  כמדובר   – ובמיוחד 
בעיקר בנוגע לתינוקות של בית-רבן, להוסיף עמהם 
בענייני תורה וצדקה, דכיוון שאצלם ישנה המעלה 
את  מבטלים  על-ידם  ד"הבל שאין בו חטא"36, הרי 

27. ישעיה כז, יב.
28. ראה ליקוטי-שיחות חלק יח סוף עמ' 343 ואילך. וש"נ.

29. ראה ליקוטי-שיחות שם.
30. ראה גם תורת-מנחם חלק סז עמ' 82. וש"נ.

31. רמב"ם הלכות מלכים בסופן.
32. ראה גם לעיל עמ' 101. וש"נ.

33. ישעיה א, כז.
34. ליקוטי-תורה ריש פרשתנו (א, סוף ע"ב).

35. ראה גם תורת-מנחם חלק עג עמ' 101. וש"נ.
עג  חלק  מנחם  תורת   – זו  התוועדות  בהמשך  וראה  ב.  קיט,  שבת   .36

עמ' 118.
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סיכום
הוא:  בשבת  הנקראת  ההפטרה  של  תוכנה 

תוכחה, גלות וחורבן.

ברם, בהכרח לומר שבהפטרה זו ישנו גם תוכן 
של גאולה, שכן:

להגיע  בכדי  היא  לגלות  הירידה  מטרת  א) 
אודות  שבפסוקים  כן  אם  מובן  לגאולה. 

החורבן נרמזת התכלית – הנחמה והגאולה.

שגם  ומכיוון  חסד",  התורה נקראת "תורת  ב) 
וחורבן  גלות  בענייני  העוסקים  התורה  חלקי 
קרויים בשם "תורת חסד", בהכרח לומר שגם 

בהם מצוי תוכן של חסד וגאולה.

ביאר  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  ואכן, 
על  מורים  שהם  כפי  מההפטרה  פסוקים 

גאולה:

"חזון ישעיה" – המילה "חזון" מורה על ראיית 
בית-המקדש.

שאינו  עם  הינו  ישראל  עם   – עוון"  כבד  "עם 
מעוניין בחטא, העוון "כבד" עליו וקשה לו.

ויש להוסיף: 

גאולה  של  תוכן  גם  יש  שבהפטרה  זה,  עניין 
שכן  ישעיה",  "חזון  המילים  מעצם  מובן 

משמעות השם ישעיה הוא – ישועה והצלה.

והגאולה  החסד  שענייני  לכך  זקוקים  אנו 
הסיבה  זו  כפשוטה.  גאולה  גילוי,  לידי  יבואו 
בתשעת-הימים  להרבות  שמעוררים  לכך 
בוא  את  המחישות  פעולות  ובצדקה,  בתורה 
הגאולה, כפי שקוראים בסיום ההפטרה: "ציון 

במשפט תפדה ושביה בצדקה"

ש"גלינו  לכך  הסיבה  שזוהי  חטאינו"  ד"מפני  העניין 
מארצנו", ובהבטל סיבת הגלות, מתבטל בדרך ממילא 

גם המסבב.
ויש לעסוק בזה מתוך "שטורעם", ולפרסם זאת בכל 

מקום שבו צריך לפעול עניין הגאולה.
וכדי לקשר זאת עם עניין של פועל בשבת חזון – הנה 
יאמרו  בר-מצווה  שלפני  מהילדים  אחד  שכל  מהנכון 

עתה "לחיים"37.
"הבל   – רבן  בית  תינוקות  של  שפעולתם  רצון  ויהי 
שאין חטא", שאין העולם מתקיים אלא בשבילו – תפעל 
כפי  מלא39,  תולדות"38  ד"אלה  באופן  העולם  קיום  את 

למעלה –  לעלות  עצמם  את  יטריחו  הם  "ואם  ואמר:  הוסיף  אדמו"ר  כ"ק   .37
אתן להם בעצמי לומר 'לחיים'".

38. בראשית ב, ד.
39. בראשית-רבה פרשה יב, ו. שמות-רבה פרשה ל, ג. 

שהיה בתחילת הבריאה, ש"עולם על מילואו נברא"40.
ונזכה לכך ש"מחזון ותחזינה עניינו" (כלשון הצמח-
הייעוד42 לקיום  נבוא  חזון  שמשבת  היינו,  צדק41), 
"ותחזינה עניינו בשובך לציון ברחמים", בביאת משיח 
שבט  וקם  מיעקב  כוכב  "דרך  נאמר43  עליו  צדקנו, 
מישראל", ועד "וישראל עושה חיל", בגאולה האמיתית 

והשלמה.

(משיחת שבת פרשת דברים, שבת חזון, ה'תשל"ג. תורת-מנחם חלק 
עג עמ' 112 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

40. ראה בראשית-רבה פרשה יד, ז. פרשה יב שם. פרשה יג, ג.
41. ראה אור-התורה נ"ך חלק ב עמ' א'צז בהערה.

42. נוסח תפילת העמידה.
43. בלק כד, יז-יח.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

בנין בית המקדש בידי 
אדם (משיח)

אבילות – תשובה • בליובאוויטש לא אכלו מצות בחג (השבועות) שזכה 
לכינוי "חג המצות" • ביטול כלפי ה' ועבדיו הצדיקים • קביעתו של 

הרבי ש"דברים בטלים" הם דיבורים שאין מהם תועלת מעוגנת בדברי 
הראשונים • רשימה נוספת בסדרת "יסודתו בהררי קודש"

מעלת בניית ביהמ"ק
ע"י בני אדם (משיח)

בעוסקו בתיווך הדעות בעניין בית המקדש דלעתיד, 
וביאורים  ('חידושים  הרמב"ם  בדעת  הרבי  מבאר 

בהלכות בית הבחירה', קה"ת תש"נ, עמ' ה): 
שבמעשה הבנין הם [בני-אדם] מקיימים את מצות 
מה  זה יתווסף  ולאחר  בשלימותה,  המקדש  בית  בנין 

שייגלה ויבוא משמים.
ועוד (שם עמ' צח):

יש בזה "חביבות"  המטה,  שבעבודת  מצד החידוש 
מתשעה  שלו  בקב  רוצה  "אדם  אשר  (ועד  מיוחדת 
שלו"  זהו "קב  אבל  רק "קב"  זהו  חבירו")..  של  קבין 
לישראל  הקב"ה  ציוה  וכאשר  הנבראים,  עבודת   –
עבודת  הכוונה בשביל  ומקדש, הייתה  לעשות משכן 
האדם הנעשית בו.. ולכן גם לעתיד-לבוא משיח יבנה 

המקדש.
תשובה'.  ה'שערי  דברי  יומתקו  הרבי  דברי  לאור 
שמונה- בסיום  הכריעות  "דיני   – קכג  בסימן  הרמ"א 

רצון  'יהי  אחר-כך  לומר  "ונהגו  כתב:  ס"א   – עשרה" 
כי התפלה במקום העבודה,  כו'',  המקדש  בית  שיבנה 
עבודה  לעשות  שנוכל  המקדש  על  מבקשים  ולכן 

ממש".
המקדש בית  "שיבנה  העיר:  שם  ובשערי-תשובה 

לומר  שיש  די-לונזאנו  מהר"מ  בשם  בר"י  וכתב   –
שתבנה, שהבית הג' יהי' מעשה ידי הקב"ה כו' (ומסיים 

השע"ת:) ואין נוהגין כן".
(מיוסד  הרבי  קביעת  לאור  היטב  מובנים  והדברים 
על פס"ד הרמב"ם) – במעלת בניין ביהמ"ק בידי אדם. 

וק"ל.

אבילות – תשובה
במספר הזדמנויות התבטא הרבי: "אבילות הוא ענין 
 (47 עמ'  מא  כרך  מנחם'  'תורת  (השווה:  התשובה" 
ופעמים ציין את דברי הרמב"ם הלכות אבל (סוף פרק 
יג) בנידון: "כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי 
ויחזור  במעשיו  ויפשפש  וידאג  יפחד  אלא  אכזרי  זה 

בתשובה".
וראוי לציין (גם) לפירוש על הש"ס, ברכות ה, ב ד"ה 

"דהוו": "האבלות מכפרת על עוונותיו".

לא אכלו מצות ב"חג המצות"
השיחות- (ספר  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

תרצ"ו עמ' 137 ואילך):
חג-השבועות היה נקרא בליובאוויטש "חג המצות", 
יען כי בו היו באים רבנים חסידים.. ונקרא "חג המצות" 
[=מורה- "מו"צ"  בשם  הרב  נקרא  החסידים  אצל  כי 

צדק]... 
והעיר הרבי ('תורת מנחם – התוועדויות תש"נ' כרך 
ג' עמ' 280 הערה 24): "חג המצות" מרמז גם על ענין 
הביטול (שמצה הוא ענין הביטול) – שזהו עיקר ענינו 
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צריך  לאמיתתה  להלכה  לכוון  לזכות  רב, שבכדי  של 
הרב להיות בבחינת ביטול וציין:

"חג  ולא  המצות",  "חג  שנקרא  יומתק  ועל-פי-זה 
המוצי"ם" או כיוצא-בזה. 

והנה, בכמה מקומות (החיד"א בספר לב דוד פל"א; 
של  התפילה  לסידור  הסבעוני  דוד  ר'  של  הגהותיו 
רבינו מימון ז"ל) הובא כי יש נוהגים לאכול מצה בחג-
השבועות (ראה גם פסקי תשובות (רבינוביץ) סתצ"א 

ס"א והע' 7).
ואחד הטעמים משום שחג-השבועות נקרא עצרת, 
כך  סוכות,  של  סיומו  היא  סוכות  של  שעצרת  וכשם 
חג-השבועות הוא סיומו של חג הפסח (פסקי תשובות 

שם).
 – מצה  באכילת  כן  נהגו  לא  בחב"ד  הנה  ולפועל, 
(אגרות-קודש כרך  ואולי הוא עפ"י מה שכותב הרבי 

ז"ך עמ' קכד) בענין פסח "ראש לרגלים":
להעיר שצריך-להיות [=נדרש] לימוד מיוחד שאין 
ספרא  יב.  טז,  ראה  (ספרי  וסוכות  בשבועות  מצה 
וראיתי.  ד"ה  ו)  (יד,  מצורע  החיים  אור  ו)  כג,  אמור 

תורה תמימה אמור כג, ו.
עניינים  לעוד  בדומה  זאת  לבאר  יש  נוסף  ובאופן 
רות,  מגילת  קריאת  (כגון  במחשבה  שכיוונו  בחב"ד 

אמירת "אל תירא עבדי יעקב" ועוד) בלבד.

ביטול כלפי ה' ועבדיו הצדיקים
א'  כרך  תשמ"ג'  ('התוועדויות  מסוימת  בהזדמנות 
להימנע  החסידים  למנהג  הרבי  התייחס   (543 עמ' 
מלהרבות בתוארי כבוד – וציין את הגמרא (שבת נו, 
שנענש שמכיוון שבעומדו לפני  א) על אוריה החיתי 
דוד המלך קרא ליואב בתואר של כבוד – "אדוני יואב". 

הרבי הסביר (עיין שם):
עיניהם  לנגד  תמיד  וחקוקה  ניצבת  חסידים,  אצל 
חקוקה  תמיד  שהרי  הרבי  של  פניו  וקלסתר  צורתו 
בעל  כאילו  להיות  צריך  וממילא  אצלם  רבם  תורת 
לקרוא  הם  יכולים  כיצד,  וכו'.  כנגדו  עומד  השמועה 

למישהו בתואר כשהרבי עצמו עומד כאן?!
חז"ל: "צדיקים דומין לבוראם" (מדרש  אמרו  והנה 
פי  על  זאת  להבהיר  ניתן  וממילא  ועוד),  רות-רבה, 
מה שמצינו בתיאורו של גוי המובא בסידור היעב"ץ 
הדברים  את   – בביהמ"ק  הפסח  הקרבת  סדר  המתאר 

הבאים:
"ובהגיע יום העשור, כי בארבעה-עשר מן החדש היו 

הזבח  את  לקנות  כולם  יוצאין  היו  קרבן,  אותו  עושין 
שכשיוצאין  היהודים  ומתקנת  פסח.  אצלם  הנקרא 
לעבודה זו לא יאמר שום אדם לחבירו 'גש הלאה' או 
שיאמר 'הניחני ואעבור', אפילו היה האחרון שלמה או 
דוד מלכם. ושאלתי לכהנים כי זה אינו מדרך המוסר, 
המקום  לפני  גבהות  שאין  להראות  הוא  כי  והשיבו 
בזמן הכנת עבודתו, כל שכן בעבודתו ממש, ובאותם 

שעות כולם שווים לטובה".
"אין   – לרבם  ביחס  חסידים  אצל  דידן:  בנדון  גם 

גבהות לפני המקום".

"דברים בטלים" - דברים שאין מהם 
תועלת מעשית

(גמורה)  כקביעה  הרבי  ציטט  הזדמנויות  במספר 
אמירה [המיוחסת גם לצדיקי פולין] כי דברים שאין 
יוצא מהם ענין לפועל הרי הם בגדר "דברים בטלים" 

(לא דברים האסורים אלא דב"ט).
על  מיוסדים  אלה  דברים  לכאורה  כי  להצביע  ויש 

דברי הראשונים.
ראשון להם הוא הרמב"ם הלכות דעות כ, ד: "לעולם 
בדבר  או   (1] אלא  ידבר  ולא  בשתיקה  אדם  ירבה 
להם לחיי גופו. אמרו  שצריך  חכמה, 2) או] בדברים 

על רב... שלא שח שיחה בטלה כל ימיו כו'".
המשניות  בפירוש  והבהיר  הרמב"ם  הקדים  וכבר 
מעט  החכמים  "וממופתי  יז:  משנה  א  פרק  אבות 
בהם  תועלת  שאין  דברים  הג'  החלק  הדברים... 
לאדם  תועלת  בו  אין  אשר  הנמאס  הדבור  נזק..  ולא 
בנפשו... במה שאירע ומה שהיה ומה הם מנהגי מלך 
שיחה  החכמים  אותם  קוראים  ואלו  בהיכלו..  פלוני 
בטלה והחסידים השתדלו בעצמם להניח זה החלק מן 
הדבור ונאמר על רב.. שלא שח שיחה בטלה כל ימיו".
"אמרו  בם:  ודברת  ד"ה  יא  ברכות  יונה  וברבינו 
בעשה.  עובר  חולין  שיחת  שהשח  מכאן  בירושלמי 
אבל  הבאי  דברי  כשמדבר  מיקרי  חולין  ושיחת 
שיחה  שאינה  אע"פ  פרנסתו  לצורך  בעסקיו  כשמדבר 

של תורה מותר".
וראה גם במאירי יומא יט: "לעולם יזהר אדם שלא 
להיות ביושבי קרנות ושלא לדבר בשיחה בטלה אלא 
כפי מה שיכריחנו הצורך. דרך צחות אמרו השח שיחת 
בדברים  ולא  בם  ודברת  שנאמר  בעשה  עובר  חולין 

בטלים".
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תשב"ר ובית-המקדש
הייתכן ש"תורת חסד" תמנע מתינוקות של בית-רבן להיות שותפים 
בעניין נעלה כהקמת המקדש?! • "אין מבטלין תשב"ר לבניין בית-

המקדש" – מצד מעלת לימוד התורה או מצד צביון מבנה המקדש? • 
המעלה המיוחדת בלימוד תורה של תשב"ר בענייני בית-המקדש 

רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  "אין  חז"ל:  אמרו 
אפילו לבנין בית המקדש" (שבת קיט, ב).

מאמר זה מגיע בהמשך למאמר חז"ל נוסף המדבר 
בית-רבן:  של  תינוקות  של  התורה  לימוד  במעלת 
"אמר ריש-לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם 
מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר 
לימוד   =] מאי?   – ודידך  דידי  לאביי:  פפא  רב  ליה 
של  לימוד  האם  כלומר,  מהו?   – ושלך  שלי  התורה 
אמר  העולם?!]  את  לקיים  בכדי  כדאי  אינו  מבוגרים 
בו  שאין  להבל  חטא  בו  שיש  הבל  דומה  אינו  ליה: 

חטא".
של  תינוקות  של  התורה  לימוד  כי  למדים  נמצינו 
בית-רבן הינו כה נעלה וחשוב, עד שאין מבטלים אותם 

מתלמודם אף לא לעניין נעלה כבניין בית-המקדש.
תינוקות  על-ידי  תורה  שלימוד  היות  עם  ברם, 
של  השתתפותם  אי  וחשוב,  נעלה  הינו  רבן  בית  של 
מניח  אינו  המקדש  בית  בבניין  בית-רבן  של  תינוקות 
בית-רבן  של  מתינוקות  שייבצר  הייתכן  הדעת:  את 

מלהשתתף בבניין המקדש?!
הלוא בניין בית-המקדש הינו דבר כה מרומם ונעלה, 
ובו שוכנת השכינה בעולם הגשמי; הייתכן כי תינוקות 
של בית-רבן אינם יכולים ליטול חלק בהקמתו? הייתכן 
של  מתינוקות  תמנע  חסד",  "תורת  שהינה  שהתורה, 

בית-רבן שותפות בעניין כה נעלה?!
על כורחך יש לומר, שגם לתינוקות של בית רבן יש 
חלק בהקמת בית-המקדש, אלא שחלקם נפעל על ידי 

עיסוקם בלימוד התורה.

תפקיד מרכזי ביותר
הביאור בזה:

לאחרי  שגם  מסופר,  המשכן  הקמת  אודות 
והחלה העבודה בו,  המשכן  שהסתיימה הקמת מבנה 

מיוחדת  בתפילה  צורך  והיה  שכינה  עליו  שרתה  לא 
על מנת לפעול זאת, כמובא בפירוש רש"י (שמיני ט, 
כג): "כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו 
כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל היה מצטער... 
שכינה  וירדה  רחמים  וביקשו  עמו  משה  נכנס  מיד 

לישראל".
בהפעלת  די  לא  השכינה  השראת  לצורך  כי  נמצא, 
אלא  הקורבנות,  במלאכת  לא  ואף  הגשמי  הבניין 

נדרשת ברכה והצלחה מיוחדת.
והנה, אמרו חז"ל "משחרב בית המקדש אין לקדוש-
אמרו  ועוד  הלכה",  של  אמות  ארבע  אלא  ברוך-הוא 
עמו",  שכינה  בתורה  ועוסק  שיושב  אחד  "אפילו 
שכינה  המשכת  פועלים  לימוד תורה  היינו, שעל-ידי 

והשראתה בעולם, "שכינה עמו" בעולם הגשמי.
על פי זה יש לבאר את אופן השתתפותם של תינוקות 

של בית רבן בבניית בית-המקדש: 
לימוד התורה של תינוקות של בית רבן, "הבל שאין 
שכינה  תשרה  שאכן  לכך  ומסייע  מועיל  חטא",  בו 
בבית המקדש הנבנה בידי בני ישראל. הוא פועל את 
השראת השכינה ומביא לכך שבית-המקדש יגשים את 

ייעודו כבית ששורה בו השכינה.
בסגנון אחר: 

לבניין  שותפים  אינם  אומנם  רבן  בית  של  תינוקות 
כן  הם  הגשמי.  המבנה  קרי:  המקדש,  בית  ה'גוף' של 
בהשראת  המקדש,  בבית  ה'נשמה'  בהכנסת  שותפים 

השכינה שבו.
הרי שלתינוקות של בית-רבן יש חלק חשוב ומכריע 

בהקמת בית-המקדש.

(ע"פ שיחות-קודש תשל"ט ח"ג עמ' 518; תש"מ ח"ג עמ' 859)

של  תינוקות  מבטלין  "אין  הגמרא  דברי  בפשטות, 
בית רבן אפילו לבנין בית המקדש", הם דין בהלכות-

תלמוד תורה בלבד.

סוגיותבתורת רבינו
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ברם, מדברי הרמב"ם נראה שדין זה שייך גם לבניין 
תשב"ר  יבטלו  חלילה,  באם,  כלומר,  בית-המקדש. 
מתלמודם ויעסיקו אותם בבניית בית-המקדש, מלבד 
גם פגיעה  תהיה  תשב"ר  של  בלימוד התורה  הפגיעה 

בבניין המקדש; הבית יהיה חסר ופגום.
ביאור הדברים:

בספרו משנה-תורה, מביא הרמב"ם את דברי הגמרא 
הנ"ל פעמיים, פעם אחת בהלכות תלמוד-תורה ופעם 

נוספת בהלכות בית-הבחירה. 
ב): "מכניסין  הלכה  ב  (פרק  תלמוד-תורה  בהלכות 
את התינוקות להתלמד כבן שש כבן שבע לפי כח הבן 
מערבי  חוץ  כלל  התינוקות  יבטלו  ולא  גופו...  ובנין 
שבתות וימים טובים... ואין מבטלין התינוקות ואפילו 

לבניין בית המקדש".
"והכל  יב):  הלכה  א  (פרק  הבחירה  בית  ובהלכות 
תינוקות  מבטלין  ואין  בעצמן...  לבנות ולסעד  חייבין 

של בית-רבן לבניין".
כתב  שכבר  מאחר  תמוהה:  זו  כפילות  פניו,  על 
בהלכות תלמוד-תורה ש"אין מבטלין התינוקות אפילו 
לבניין בית המקדש", מדוע שנה זאת גם בהלכות בית-

הבחירה? 
אלא יש לומר, שדברי הגמרא השמיעונו שני דברים: 
האחד – חשיבות לימוד התורה של התינוקות, והשני 
שלא  (בנייה  בית-המקדש  של  הרצוי  הבנייה  אופן   –

ביטלו עבורה תינוקות מתלמודם).
בכתיבת  הרמב"ם  'הסתפק'  לא  מדוע  אפוא,  מובן, 
בהלכות  וכתבו  אלא שב  בהלכות תלמוד-תורה  הדין 
בבניית  תינוקות  של  המעורבות  אי  בית-הבחירה: 

הבית מגדירה את צביונו של הבית.
הרמב"ם  מביא  זו  שבהלכה  ולהוכיח  להוסיף  ויש 
בית- למבנה  להעניק  בכדי  הנצרכים  שונים  פרטים 
המקדש  את  בונין  "אין  הרצוי:  צביונו  את  המקדש 
בלילה... והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם, 
אנשים ונשים, כמקדש המדבר. ואין מבטלין תינוקות 

של בית רבן לבניין".
על פניהם, דברי הרמב"ם קשים וטעונים ביאור (כפי 

שהעירו כמה מפרשים):
הציבור,  על  מוטלת  בית-מקדש  לבנות  החובה  א) 
כפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות "וזו (מצוות בניית 
המקדש) מן המצוות שאינן מוטלות על כל יחיד כי אם 
על הציבור כולו". הכיצד, אפוא, כותב הרמב"ם "הכל 
לבנות ולסעד בעצמן", הלוא זו חובת הציבור  חייבין 

ולא חובת כל יחיד!
ב) מצוות בניית המקדש הינה מצוות עשה שהזמן 
גרמא, כפי שכתב הרמב"ם בראשית דבריו "אין בונין 
את המקדש בלילה". כיצד כתב מיד לאחרי מכן "הכל 
פטורות  נשים  הלא  ונשים",  אנשים  לבנות...  חייבין 

ממצוות עשה שהזמן גרמן?!
הרמב"ם  זו אין  שבהלכה  לומר,  הדברים מכריחים 
על  אלא  ה'גברא',  על  המוטלת  הבנייה  בחובת  עוסק 
חובת  ה'חפצא'.  מצד  הנדרשת  הבנייה  וצורת  סוג 
על הציבור, לא על כל יחיד. כמו כן,  מוטלת  הבנייה 
נשים פטורות ממצווה זו. עם זאת, מצד בית-המקדש 
המורכב  הציבור,  על-ידי  להיבנות  עליו   – עצמו 
מאנשים ונשים. לפיכך, על אף שאין חובה זו מוטלת 
המקדש  בית  של  ה'חפצא'  שמצד  הרי  ה'גברא'  על 
יש צורך שהכל יהיו שותפים בבנייתו, ועל כן: "הכל 

חייבין לבנות ולסעד... אנשים ונשים".
לעיל,  המבואר  עם  יפה  עולים  הדברים  כן,  אם 
בית- של  תינוקות  ש"אין מבטלין  הדין  את  שבהביאו 
רבן לבניין", כוונת הרמב"ם להורות על תהליך בניית 
שעליו  בית-המקדש,  בניין  של  ה'חפצא'  הבניין, 
תינוקות  בנייתו  עבור  ביטלו  שלא  באופן  להיבנות 

מתלמודם.
(ע"פ ליקוטי-שיחות חלק ל עמ' 119)

צו):  (תנחומא  המדרש  דברי  ומפורסמים  ידועים 
"אמר לו הקדוש-ברוך-הוא (ליחזקאל): גדול קרייתה 
בתורה כבנינה. לך אמור להם, ויתעסקו לקרות צורת 
בה,  לקרות  שיתעסקו  קרייתה  ובשכר  בתורה.  הבית 

אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבניין הבית".
בית- של  תינוקות  מבטלין  שאין  אף  על  כן,  ואם 
הנה כאשר  המקדש,  בנית  בניין  מתלמודם עבור  רבן 
הרי  בית-הבחירה  ענייני  בלימוד  התינוקות  עוסקים 

"מעלה אני עליהם כאילו הם עוסקים בבניין הבית".
בית  בענייני  בית-רבן  של  תינוקת  לימוד  כי  נמצא, 
את  נושא  ביותר שכן הוא  ונעלה  חשוב  הינו  המקדש 
נעלה,  באופן  תורה  לימוד  מעלת  הן  המעלות:  שתי 
בבניין  עיסוק  של  המעלה  והן  חטא",  בו  שאין  "הבל 

בית-המקדש.

(שיחות-קודש תש"מ ח"ג סוף עמ' 658; וראה גם 'תורת-מנחם – 
התוועדויות' תשמ"ח עמ' 50)

הערת המערכת: לליקוט נרחב בעניין "אין מבטלין תשב"ר עבור 
בניין בית-המקדש" – ראה התקשרות, מדור "ניצוצי רבי", גיליונות 

תשל"ג-תשל"ד.
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מוצאי תשעה באב
סיום הצום – בצאת הכוכבים (20:14 בתל-אביב).

את  נוטלין  באב  תשעה  מוצאי  שבליל  "כמדומה, 
שחרית,  ידיים  נטילת  כמו  לסירוגין  פעמים  ג'  הידיים 

אבל בלא ברכה"72.
מבדילים על הכוס - "הנה א-ל ישועתי", ברכת הגפן, 
הפנים,  ורוחצים  הנעליים  נועלים  בלבד.  ו'המבדיל' 

ואחר-כך קידוש-לבנה73.
היא,  תורה  אשר  ישראל,  מנהג  "על-פי  הרבי:  כתב 
לקדש הלבנה דווקא במוצאי תשעה באב... הרי הזמן 
גרמא לחדש ההתעוררות להחלטות טובות בכל ענייני 
סיבת  המבטלות  שהן  ומצוותיה,  והתורה  תשובה 
הגלות... וכיוון שגדול כוח החלטות הנעשות בציבור - 
לקבלן בהתאסף רבים יחד בהתוועדות שמחה, שמחה 
ועיניים  לב  המשמחת  שהיא  תורה,  דברי  באמירת 
התורה  בלימוד  והגבלה  גדר  פורצת  ושמחה  מאירה, 
ביומין  בפרט  התוועדויות  מצוותיה,  בקיום  והידור 
זכאין הסמוכין לט' באב, ועל- כל-פנים: בחמישה-עשר 
באב, ובשבת "שלו" שלאחריו, ובשבת שלאחריה, שבת 
(והתשלומין)  החשבון  חודש  אלול,  דחודש  מברכים 
חזקת   - חזקה  הווי  פעמים  ובשלוש  זו.  שנה  דימות 
כל  תמיד  לבב  וטוב  שמחה  ומתוך  ומצוותיה  תורה 

הימים"74.
יש לערוך 'סיום' גם במוצאי תשעה באב75.

יום שני
י' במנחם-אב

הדברים  וכל  יין,  שותים  ואין  בשר  אוכלים  אין 
עשירי  היום  חצות  עד  אסורים  המצרים  בין  הנוהגים 

באב22.

יום-הכיפורים"  מוצאי  מהנהגת  למדתיה  אבל  בפירוש,  זה  שמעתי  "לא   .72
- שם.

73. לוח כולל-חב"ד (וההכנה לקידוש לבנה כמו במוצאי יום-הכיפורים באג"ק 
חלק כ עמ' רפד).

בנוכחות  לשיר  התמימים  החלו  תש"ל,  ת"ב  במוצאי  קידוש-לבנה  לאחר 
"היכן  ושאל  רצון  שביעות  חוסר  הביע  הרבי  ציון",  יושיע  אלוקים  "כי  הרבי 
צריך  שו"ע  ע"פ  אבל  טוב,  דבר  הינה  השירה  שעצם  ציין  הרבי  המשפיע?". 

להמתין עד מחר בצהריים. 
גם  קידוש לבנה,  בסוף  מאורות"  העולם לזמר ולרקד "טובים  ולהעיר ממנהג 
במוצאי ת"ב (לוח 'דבר בעתו'. ובנטעי-גבריאל פמ"ט ס"ד וס"פ פז מביא בשם 

גדולי הוראה להתיר, דאין זה נחשב לריקוד וגם לצורך מצווה קיל).
74. ממכתב כללי-פרטי, לקוטי-שיחות כרך לט עמ' 229.

 .  . ת"ב)  ובמוצאי  עצמו  (בת"ב  שני סיומים   - נוספת  מעלה  תהיה  "ועי"ז   .75
ש'כפול' קשור עם הגאולה" - התוועדויות תשמ"ט ח"ד עמ' 94.

צריך עיון אם למנהגנו יש להימנע מברכת 'שהחיינו' 
היום76.

תספורת-מצווה לילד, כשממתינים לה כדי להכניסו 
ל'חדר', מתירים לעשותה לפני חצות77.

"אם יתעכב חס-ושלום משיח בימים הבאים, ימשיכו 
חמישה  עד  שלאחרי-זה,  בימים  גם  'סיומים'  בעריכת 
(ב'משפט'  ה'סיום'  ולקשר  בכלל.  ועד  באב,  עשר 
 - המתאים  ובמקום  לצדקה.  נתינה  עם  גם  הלכה)   –
לקשר את ה'סיום' - "יומא טבא לרבנן" - גם עם סעודה 

והתוועדות.
"ויש לפרסם זאת בכל מקום האפשרי, הן במקומות 
שימשיכו   - שלפני-כן  בימים  זאת  קיימו  שכבר 
ועל-אחת-כמה-וכמה  וחיזוק,  חיות  ובתוספת  בזה, 
לשם  שיגיעו   - הגיע  לא  הפרסום  שאליהם  במקומות 
ב'משפט'  ולהוסיף  שם,  גם  'סיומים'  לעשיית  ויפעלו 

וב'צדקה' בכלל"78.
ומצוות  (דתורה  הטובים  "ענינים  הרבי:  אמר  פעם 
וכו') שנעשו בשלושת השבועות – יש להמשיך בהם גם 
זכותו  וגדול  כו'.  הגאולה  כדי לזרז  באב,  תשעה  אחר 
של חודש מנחם-אב, כזמן מסוגל (מזל אריה) לתוספת 

בעבודת ה'"79.
באב  תשעה  לאחר  שונים  למקומות  הנוסעים   *
ואודות  בכלל  יהדות  אודות  יהודים  עם  לדבר  בכדי 
תשעה באב בפרט – ייקחו עמם קופת צדקה (במקום 
להאריך בדיבורים לעורר על נתינת הצדקה) שמזכירה 
'ייקחו'  וכן  בפועל.  הצדקה  נתינת  אודות  ומעוררת 
שניתן לומר בעל- דיומא  מעניינא  דברי-תורה  עמהם 

פה באותיות המתאימות לשומעים (ללא יצירת רושם 
ועל-אחת- יודעים,  שאינם  דבר  להם  לספר  שבאים 

כמה-וכמה שאין באים לעוררם לתקן הנהגתם), בדרכי 
נועם ובדרכי שלום80.

תזכורת: בקביעות  היערכות לקראת שנת שמיטה:   *
י"ד  שישי,  יום  בשבת-קודש),  חל  ט"ו  (שיום  זו  שנה 
במנחם-אב, הוא היום האחרון לנטיעת עצי פרי גלויי 

שורש81. 

76. ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים ח"ב פרק פט סי"א.
77. שם ס"ט בשם האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג נ"ע.

78. ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.
79. משיחת ש"פ ואתחנן תשמ"א, בלתי מוגה, שיחות-קודש תשמ"א ח"ד עמ' 

.408 409-
80. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 121, 123.

81. הובא ונסמן בגיליון הקודם (א'תתו).
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרפ"ט

הביקור בחברון
מבקר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בחברון במקומות הבאים: מערת 
"אברהם  הכנסת  בית  המכפלה, 
הדסה,  בית  רומנו,  בית  אבינו", 
סלונים  יוסף  יעקב  הרב  בית 

ובישיבת סלבודקה.

ז' 
אב

ט' 
אב

תקנ"ו

פטירת הרבנית רחל
כ"ק  של  הצעירה  בתו  רחל,  הרבנית 
בצעירותה  נסתלקה  הזקן  אדמו"ר 

בחיי אביה. 
מנחם-אב  ט'  ביום  כנראה,  נסתלקה, 
בסמיכות  בליאזני  ונטמנה  ה'תקנ"ו, 

לאחותה הרבנית דבורה לאה.
(ראה הערות הת' ואנ"ש, מאריסטאון,
גיליון תרנא עמ' יט)

כ"ק  של  בגידולו  סייעה  רחל  הרבנית 
אדמו"ר הצמח-צדק, שהתייתם מאימו 
הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק  שלוש.  בגיל 

נהג לשמור את יום היארצייט שלה. 
(ספר-השיחות תש"ד עמ' 65)

י"א 
אב

י"ב 
אב

 יום פטירת ר' הלל 
מפאריטש

הרה"צ  פטירת  יום 
הלוי  הלל  ר'  הרה"ח 
מפאריטש,  מאליסאוו 
הנעלים  מהחסידים 
ביותר  והמפורסמים 
חב"ד.  חסידי  בקרב 
פ'  ש"ק  ביום  נסתלק 
כבוד  ומנוחתו  נחמו, 

בעיר חרסון.
(ימי חב"ד ע' 224)

יום חתונת כ"ק אדמו"ר הזקן
הזקן  אדמו"ר  כ"ק  חתונת  יום 
הרבנית  עם  עשרה)  חמש  (בגיל 
יהודה  הרב  הנגיד  בת  סטערנא, 
מרת  ואשתו  מוויטבסק  סגל  ליב 
שבת  ערב  שישי,  יום   - ביילא 

"נחמו", בעיר וויטבסק. 
    הרבנית סטערנא היתה אישה 
בעלת  וחשובה,  צנועה  גדולה, 
רבות  פעמים  ודעת.  חכמה 
רבינו  בעלה,  עבור  נפשה  מסרה 

הזקן, והוא היה מכבדה מאד.
(עטרת מלכות ע' 19)

תק"כתרכ"ד

תקס"א

כ"ק אדמו"ר הזקן עוזב את פטרבורג
לאחר ששוחרר ממאסרו השני, בימי חנוכה, דרשו השלטונות מרבינו 
לאחר  פעילותו.  על  לפקח  שיוכלו  כדי  בפטרבורג  שיישאר  הזקן 
ליובאמירסקי,  הנסיך  של  ובסיועו  החסידים,  של  גדולה  השתדלות 

אפשרו השלטונות לרבנו הזקן להתיישב בליאדי.
ביום שלישי, י"א מנחם-אב תקס"א עזב רבינו הזקן את פטרבורג ויצא 

לכיוון ליאדי (וראה המובא לקמן, בתאריך י"ד מנחם-אב).
(ימי חב"ד ע' 224)
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י"ד 
אב

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל

כ"ק אדמו"ר הזקן מתיישב בליאדי
חמשת  בלווית  הגיע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
ליאדי,  בעיר  והתיישב  חסידים  אלפים 

ביום ששי ערב שבת פ' נחמו. 
היו  הזקן בליאדי,  של רבינו  שבתו  ימי      
בעסקנות  עבודתו  רוח;  קורת  של  ימים 
הכלל התפשטה בכל רחבי רוסיה הלבנה 
לעדת  התווספו  אלפים  ואוקראינה, 

החסידים.
[ראה המובא לעיל בתאריך י"א מנחם-אב].
(ספר התולדות אדמו"ר-הזקן ח"ד ע' 1006)

ת"ש

 תקס"א

קניית בניין "בית חיינו", 770
בנין  את  קנה  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
770 שבשדרת איסטערן פארקוויי, "בית 
הסתיים  הבנייה  תשלום  שבבבל".  רבנו 
אדמו"ר  כ"ק  של  הסתלקותו  אחרי 

מוהריי"צ, בראש חודש סיון תש"י.
"ה'  התבטא:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
קבע  דירת  תהיה  שזו  ייתן  יתברך 
ארעי  ודירת  ולעבודה,  לתורה   – בנפש 
עם  בארץ-הקודש  נהיה  שבקרוב   –

משיחנו".  
קזרנובסקי,  אהרן  שלמה  ר'  הרה"ח 
היה  הבית,  לקניית  הוועד  יו"ר  שהיה 
אומר  היה  לא  כיום-טוב:  זה  ביום  נוהג 
חסידית  התוועדות  עורך  והיה  תחנון 

שמחה.
(בית חיינו – 770 עמ' 115-118)

בכוח היחיד 
לשנות את 
הבריאה כולה

שני פירושים למילה 'חזון' • כוחו של 
היחיד להביא את הגאולה • הנהגות 
הרבי בתשעה באב • מאמר מוגה חדש
• הבי מביע תמיהה על סיום מסכת 

ללא אמירת קדיש

שבת פרשת דברים, ו' מנחם-אב
בתפילת שחרית לפני 'הודו', פתח הרבי את ספר התהלים 

והביט בו משך זמן. לאחר התפילה ערכו סיום מסכת.
"שיבנה  שר  הקהל   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
שעשה  ואחרי  מקומו  התיישב על  שהרבי  עד  בית-המקדש" 
קידוש שרו כרגיל את הניגון ממזמור פ"ט. הרבי ענה לקהל 

'לחיים' והחל באמירת שיחה.
נבואה  מלשון  'חזון'  שבשבת  הזכיר  הראשונה  בשיחה 
זו  שבשבת  וראייה,  מחזה  מלשון  ל'חזון'  הפירוש  מיתוסף 
שנבנה  היא  שמעלתו  השלישי,  בית-המקדש  את  רואים 
בתי-המקדש  שחרבו  ומה  נצחי.  הוא  ולכן  הקב"ה  על-ידי 
הראשונים – זוהי ירידה צורך עלייה, לבית-המקדש השלישי, 

שיהיה בית נצחי.
ההוראה בעבודת ה': בשעות השינה ישנה ירידה, לכאורה, 
באיכות עבודת ה', לעומת עבודת ה' שבשעות הערנות. ברם, 
כפסק דין התורה שאחד   – זו מוכרחת על-פי התורה  ירידה 
 – לאלתר  וישן  אותו  ימים, מלקים  יישן מספר  שלא  שנשבע 
שאין  כורחך  על  התורה,  על-פי  מוכרחת  שהשינה  ומכיוון 
היות וכל כוונת ותכלית  היא אלא חלק מתהליך של עלייה, 
"בריה  שנעשה  השינה,  שאחרי  העלייה  בשביל  היא  הירידה 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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אסור לעשות  היום54 (12:47 בתל-אביב),  עד חצות 
צורכי  מכינים  אין  קצת.  שיהוי  בה  שיש  מלאכה 
סעודה55 ואין יושבין על הספסל56 [גם אחרי חצות, עד 

סיום הקינות57].
כתב הרבי: "לא ראיתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר הולך 

לבית-החיים בתשעה באב"58.

מנחה
תפילת מנחה - בשעה מאוחרת יחסית59.

בגלל  שנחסכו  הסעודות  דמי   =) דתעניתא'  'אגרא 
התענית) - נותנים לצדקה לפני תפילת מנחה60.

קריאת- מתעטפים בטלית ומניחים תפילין בברכה. 
כל  אומרים  בתפילין,  קריאת-שמע  לומר  (כדי  שמע 
וכל  כאלוקינו,  אין  שיר-של-יום.  הפרשיות61).  שלוש 

לא נזכרה בפירוש בעניין הסיום היום אלא מס' מו"ק (אלא שברוב המקומות 
הלשון היא "בלימוד המותר אז ע"פ שו"ע" וכד'). כן לכאורה ניתן לסיים מסכת 

סוטה, שסיומה – מהענינים המותרים בת"ב.
54. ב'תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"א שבהערה 29: "כפי שראיתי על הרבי 
– הנה בתשעה באב לאחר חצות היום לא היתה ניכרת עליו מתיחות ועצבות".
קודם חצות, מאשר  55. וכבר כתבו, שיותר טוב לעסוק בצורכי סעודה אפילו 

לדבר דברים בטלים וכדומה (טור-ברקת סי' תקנ"ט ס"ק י).
(בהערה)  בספר-המנהגים  ונו"כ.  סכ"ב  שם  שו"ע  על-פי  כולל-חב"ד,  לוח   .56
אם  אחר-כך (אפילו  על-גבי קרקע  לישב  להחמיר  רשאי  שאין  אומרים  שיש 

אין בכך משום יוהרא, עיין שם).
 – הקינות  סיום  ואחר  היום  חצות  "אחר  ספר-המנהגים  מלשון  נראה  כן   .57
יושבים על הכסא כרגיל" ומציין לסי' תקנ"ט ס"ג, והכוונה שכדי לשבת צ"ל שני 
התנאים - הן חצות (שלפני זה, גם לאחר הקינות, אין לשבת על הספסל כמ"ש 
במשנה ברורה שם ס"ק יב ע"פ הרמ"א שמיקל בזה, כי השו"ע כאן כתב כמנהג 
סיום  והן  המנחה),  עד  ארצה  שיושבים  מהר"ם,  בשם  בב"י  שהביא  צרפתים 
הקינות (גם אם לא הספיק לסיימן לפני חצות, כי יושבים לארץ כדי לקונן). ולא 

כהנמנעים מקריאת הקינות אם כבר עבר חצות היום.
58. ספר-המנהגים. וראה הסבר ע"ז באג"ק חלק יא עמ' שז.

ישראל  'מנהג  בס'  וראה  קכט.  סימן  אדה"ז  שו"ע  ע"פ  ספר-המנהגים,   .59
תורה' סי' תקנ"ה ס"ק ב, שיש המתפללים מנחה גדולה בת"ב כזריזין מקדימין 
בקביעות  מתפלל  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  וכ"ק  ודחה זאת.  תפילין,  להנחת 
יום  בכל  מנחה  לתפילת  הרגילה  בשעה  באב,  תשעה  כולל  התעניות,  בכל 

.(15:15)
בכף-החיים סי' תקנ"ט ס"ק יט הביא מס' פתחי-עולם (שמחברו היה מחסידי 
שלובשים את הטלית. וכן  כמו  הפרוכת במקומה  את  תולין  חב"ד), שבמנחה 

מנהגנו, וכן נהגו אצל הרבי (הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר).
ב)  ס"ק  תקס"ו  סי'  רבה  אליה  תשנ"ו,  סי'  משה  בספרים (מטה  כדאיתא   .60
סכום הסעודות לצדקה, כדי שדמי המאכלים שאינו  התענית יש ליתן  שביום 
אוכל ושותה באותו יום אכן יעלו לקדושה ממש - 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב 

עמ' 460.
61. ודלא כמשנה-ברורה סי' תקנ"ה ס"ק ה. וראה בס' 'מנהג ישראל תורה' סי' 
הספר  שבסוף  בשו"ת  בין-המצרים,  הל'  נטעי-גבריאל  ובספר  ג,  ס"ק  תקנ"ה 

(במהדו"ב - סימן יט) בעניין זה.
י"ח,  לצאת  קטנה  (כבק"ש  אברים  רמ"ח  דהשלמת  עניין  כאן  שאין  כיוון  אך 
בהנחת תפילין  (כמו  הפרשה בתפילין  את  רק לומר  המטה) אלא  שעל  וק"ש 
עמ'  חט"ז  אג"ק  (ראה  אמת"  אלוקיכם  "ה'  תיבות  לחזור  אין  יום),  בכל  דר"ת 
רצד). וצריך ביאור מ"ט חוזר אצלנו הש"ץ 'ה"א אמת' בק"ש שבסדר התפילה 

בשבתות וימים-טובים בשחרית, אף שהוא לאחר זמנה, ואכ"מ.

הבחירה63)  בית  וענייני  חת"ת62  (כולל:  השיעורים 
השייכים לשחרית64. אחר-כך סדר תפילת מנחה.

קוראים  קדיש.  חצי  אשרי.  קטורת.  וידבר,  מנחה: 
ה'  ב"דרשו  מפטיר  והשלישי  אנשים,  לשלושה  'ויחל' 

בהמצאו".
'נחם'  אומרים  שמונה-עשרה.  קדיש.  חצי  יהללו. 
ב'שומע  לחש)  (בתפילת  ו'עננו'  ירושלים,  בבונה 
קולנו'  'שמע  בברכת  אומרו   - 'נחם'  שכח  תפילה'65. 
ב'מודים'  או  'ותחזינה',  קודם  ב'רצה'  או  'עננו',  אחר 
קודם 'ועל כולם', ואם שכח - אינו חוזר11. שכח 'עננו' 
- יאמרנו (ללא חתימה) אחר 'אלוקי נצור' קודם 'יהיו 

לרצון'66.
'נחם'  לרופא,  גואל  בין  'עננו'  אומר  הש"ץ  בחזרת 
ברכנו..."  אבותינו,  ואלוקי  "אלוקינו  ירושלים,  בבונה 
ונוטלים  יום.  בכל  אותה  לנוהגין   - כפיים  נשיאת  (או 
תחילה ידיהם עד הפרק67). קדיש תתקבל. עלינו. קדיש 

יתום22.
תפילין  מניחים  השקיעה69),  (קודם  מנחה68  לאחר 
כי  והיה  קדש,  קריאת-שמע,  ואומרים  דרבנו-תם70 

יביאך, ושש זכירות71.

62. לכאורה, את שיעור התניא ניתן לומר בבוקר, ראה לעיל ובהערה 27, וצע"ק 
הלשון 'כל השיעורים'.

63. ראה ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 691 (ושם, שיש לזה השלמה במוצאי 
היום). אך בשיעור הרמב"ם היומי, ההוראה במורה-שיעור, המוגה, היא ללמדו 
עמ'  לו  עמ' 16, גיליון  כח  במוצאי תשעה באב. (ראה 'התקשרות' גיליון  (רק) 

15 וגיליון נב עמ' 16).
בסמוך  חת"ת  שיעורי  ללמוד  שטוב  קמו,  עמ'  יז  חלק  אג"ק  גם  ראה   .64
תורה  שיעורי  כל  לגבי  עדיף  שכן  ס"א,  קנה  סי'  אדה"ז  ובשו"ע  לשחרית. 

הנלמדים ביום.
הזה"). ראה  65. מי שאינו מתענה, לא יאמר 'עננו' (גם לא "ביום צום התענית 

הדעות בזה בפסקי תשובות סי' תקס"ה ס"ק א.
66. לוח כולל-חב"ד, צום גדיה.

ושם,  ריז.  עמ'  אלול-תשרי  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  ביו"כ,  הרבי  הוראת   .67
שגם הם צריכים ליטול ידיהם במוצאי היום ג"פ לסירוגין עד הפרק.

68. הרבי נהג תמיד להניח בבוקר רק תפילין דרש"י. למנחה הניח שוב תפילין 
תפילין  ואחריהם  דר"ת,  תפילין  והניח  בחדרו  אותם  חלץ  ולאחריה  דרש"י, 

דשימושא-רבא וראב"ד (כסד המבואר בלוח "היום-יום" יט מנחם-אב).
וולף,  שיחי'  מענדל  מנחם  מני  הרה"ח  לנו  כתב  זה,  בעניין  הערת המערכת: 
ירד לתפילת מנחה  ששמע מהרב יהושע מונדשיין ע"ה, שבדק וראה שהרבי 
בלוד  תומכי-תמימים  בישיבת  המשפיעים  כן  גם  נהגו  וכך  דר"ת.  בתפילין 
ד'  אומרים  מנחה,  תפילת  קודם  דר"ת  תפילין  מניחים  היו   – ובכפר-חב"ד 
פרשיות ומתפללים עמהם תפילת מנחה. ההסבר להנהגה זו – בדרך אפשר – 

משום שעפ"י קבלה, אין מניחין תפילין דר"ת לאחר תפילת המנחה.

69. ראה פסקי הסידור אות נג. קובץ 'אהלי שם' גיליון ז, עמ' רלח. אך מסתבר, 
שמי שלא הניח עדיין - יניח גם אחרי השקיעה.

אביו  70. לעצם ההנחה בת"ב - "מסיפורי כ"ק מו"ח אדמו"ר על-דבר הנהגות 
משו"ת  ס"מ  במשמרת-שלום  שכתב  כמו  דלא  והוא  מהרש"ב.  אדמו"ר  כ"ק 
הרמ"ע מפאנו" - ספר-המנהגים [וראה שם להלן עמ' 77 אודות אבל ר"ל בתוך 
שבעה שיניח תפילין דר"ת, בשם הרה"צ הרה"ח ר' הלל מפאריטש, ושכן מובא 

בשם מהר"ר שלום שרעבי].
71. ספר-המנהגים, והאמירות - ה"ה מכלל סדר היום.
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ובקריאת  שאמר'  ב'ברוך  הציציות  את  אוחזים  אין 
שמע38.

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לובש הטלית בבוקר 
כל   - בהם  ומתפלל  התפילין  מניח  ואחר-כך  ופושטו, 
זה בחדרו, שלא ירגישו בדבר. ובעת שהתפללו - אמר 

תהילים וכיו"ב39.
הש"ץ אומר 'עננו' בין 'גואל ישראל' ל'רפאנו'. שכח 
לאומרה ונזכר קודם שאמר "ה'" מחתימת רפאנו - חוזר 
ואומר 'עננו' ו'רפאנו', ואם כבר אמר "ה'" - אומר 'עננו' 
בברכת 'שמע קולנו' וחותם: "ברוך אתה ה', העונה בעת 
צרה ושומע תפילה". שכח גם שם – אומרה כברכה בפני 

עצמה אחר 'שים שלום'40.
אומר:  הש"ץ  ואין  כפיים,  נשיאת  אין  בשחרית 
אומרים  אין  ברכנו..."41.  אבותינו,  ואלוקי  "אלוקינו 

תחנון. הש"ץ אומר חצי קדיש. 
תוליד  ואתחנן "כי  לשלושה אנשים בפרשת  קוראים 
הפטרה  קדיש42.  חצי  המפטיר.  הוא  והשלישי  בנים", 

בירמיהו (ח,יג - ט,כג) "אסוף אסיפם"22.
באמירה   – אפשר  (אם  ישתדל   – מתענה  שאינו  מי 

לגבאי מראש) שלא יקראוהו לעלות לתורה43.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב היה עולה למפטיר. ולפעמים 

בשחרית וגם במנחה44.
אמירת כל הקינות45. אשרי. ובא לציון גואל, ומדלגים 
תתקבל.  בלא  שלם  קדיש  בריתי".  זאת  "ואני  פסוק 
אומרים  תפילת שחרית אין  בסיום  יתום.  עלינו. קדיש 

38. מנהג העולם, נטעי-גבריאל פנ"ח סכ"ב וש"נ.
39. משיחת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע - ספר-המנהגים, ועיי"ש בהערה. וראה 

'רשימות היומן' עמ' קנה.
הרבי לא אמר תהלים באותו זמן, אלא (כפי המסופר – וחלק ממראות קודש): 
בשנים הראשונות קרא ברשימות הצמח-צדק. בשנות הלמ"ד היה מביא סידור 
עיין  תשל"ה  בשנת  בסידור.  עיין  ותשמ"ט  תשל"ב  בשנים  משהו.  ועוד  וקינות 

גם בקינות.
40. שו"ע אדה"ז או"ח סי' קיט ס"ה.

41. כפי שכהן שאירעו אבל אינו נושא כפיו, מפני שאינו שרוי בשמחה – כדעת 
האבודרהם, שיירי כנה"ג סי' תקנ"ט, דגול מרבבה שם, ועוד. וראה נטעי גבריאל 

פרק נט ס"ה.
צט.  סעיף  ח  שער  בשערי-אפרים  וכמ"ש  תשמ"ח),  (בשנת  הרבי  נהג  כך   .42
זאת, למרות דברי אדמוה"ז (ע"פ המג"א) בשו"ע שלו סי' רפב סי"ב וי"ח שאין 
לסי'  רעק"א  בגיליון  שהקשה  (וכמו  להפטרה  המפטיר  בין  בקדיש  להפסיק 
שיטות  עשרות  שריכז  תקנט  סי'  תנינא  בירור-הלכה  בס'  וראה  ס"ד).  תקנ"ט 
הסוברות שיש לנהוג כן (אך לא ביאר הטעם). לדיון בעניין – ראה 'התקשרות' 

גיליונות תתל"ו, תתמ"ז ותתנ"ו.
43. ראה הדיעות בזה בספר פסקי-תשובות סי' תקס"ה ס"ק ז.

44. ספר המנהגים.
ראה  בזה  השונים  לעמוד (המנהגים  הרבי  נהג  ציון' –  'אלי  פיוט  לאמירת   .45
נטעי-גבריאל פרק סא סעיף יב, וש"נ). כמדומה שחוזרים את הפזמון 'אלי ציון' 

רק בסוף הפיוט, ולא בין בית לבית.
ב'כפר  השואה (ראה  קדושי  לזכר  בדורותינו  שחוברו  הקינות  את  אומרים  אין 

חב"ד' גיליון 1005 שהרבי שלל זאת. וראה נטעי-גבריאל שם סי"ד).

כל  קורא  מכן  לאחר  כאלוקינו'46.  ו'אין  יום'  של  'שיר 
אחד לעצמו 'איכה'47.

אם יש ברית-מילה, מלים אחר הקינות48. האב והאם, 
לא  (אך  שבת  בגדי  ללבוש  מותרים  והסנדק  המוהל 
ונותנים  הכוס  על  מברכים  המילה.  אחר  עד  נעליים) 

לתינוקות22.
אין 'שאלת שלום' בתשעה באב. וכן אין לומר 'בוקר 
טוב' וכדומה, או לשלוח שי לחברו. מי שאינו יודע מכך 
ונותן שלום, משיבים לו בשפה רפה ובכובד ראש, וטוב 

שיודיענו שתשעה באב היום49.

שיעורי תורה
אמירת תניא היום: לכאורה – אין בזה הגבלה50, ובכל 
זאת עדיף לומר את השיעור היומי לפני מנחה  (השלמה 

– מצאת הכוכבים, כרגיל).
לפני  רק  היום:  דחת"ת  וחומש  תהילים51  אמירת 

מנחה ואילך (השלמה – מצאת הכוכבים, כרגיל).
לימוד הרמב"ם היום: במוצאי היום52. 

חצות  אחרי  היום:  בית-הבחירה  ענייני  לימוד 
היום, השלמה – מצאת הכוכבים53.

כאלוקינו'  'אין  שיר-של-יום,  לומר  רשאיות  בכך,  הנוהגות  נשים  לכאורה,   .46
בסיום תפילת שחרית וחומש דחת"ת.

בשעה 12:30 התפילה  את  מסיימים  היו  בשחרית  מהורש"ב  אדמו"ר  47. אצל 
לערך [וכיוון שהתחילו להתפלל שחרית "לא יאוחר משעה ח' וחצי" (רשימות 
אדמו"ר  כ"ק  היה  כך  אחר  בקינות].  הרבה  שהאריכו  הרי  תד),  עמ'  היומן 
מוהרש"ב אומר [לעצמו, לא בציבור] איכה במשך שעה וחצי לערך, ורק אחרי 

כן ישב על כסא כרגיל - ספר-המנהגים. 
שלא  במקום שאין מאריכין בקינות – כתב בשערי-תשובה ר"ס תקנ"ט, שטוב 

להשכים, על-מנת שיעסקו בקריאת הקינות עד סמוך לחצות היום.
48. בספר מהרי"ל – מנהגים (הוצאת מכון-ירושלים ס"ע רנה) איתא, שכאשר 
יש ברית-מילה, באמירת 'ובא לציון', אין מדלגים עה"פ 'ואני זאת בריתי'. וצ"ב 

מנהגנו בזה.
49. שו"ע סי' תקנ"ד ס"כ ומשנה-ברורה שם.

50. ראה הערה 32.
השייכים לשחרית" ניתן  השיעורים  הלשון בספר-המנהגים "וכל  מפשטות   .51
אדמו"ר  על  המנהגים  בס'  מהמסופר  אבל  לתהילים,  גם  שהכוונה  להבין  היה 
מהורש"ב שהיה אומר תהלים בשעה שהתפללו הציבור שחרית, מוכח לכאורה 
 – מנחם  'תורת  שבס'  הרבי  במענה  עיין  מאידך  הגבלה.  אין  בתהלים  שגם 
מנחם ציון' ח"א עמ' 312, שהרבי בתוך שבעה נמנע מלומר שיעור תהלים לפני 
שמחה,  של  ענין  שהוא  וזמירות"  "נעימות  גם  ענינו  שתהילים  משום  התיבה 
ומקשר זאת עם אמירת תהילים בת"ב, ע"כ. ולפ"ז מתירין תהילים במנחה רק 

בגלל "סדר היום", ובשחרית ההיתר הוא רק על חולה וכיו"ב. וע"ע.
להקל  הרבי  שלא רצה  ואולי כיוון  לרמב"ם (מוגה).  ב'מורה שיעור'  הוא  כן   .52
בגדר "השלמה"  בלילה לימוד כסדרו, לא  מראש שילמדו זאת  קבע  בדין ת"ב, 
ביום  עיקרו  יום  שלא), אף שבכל  עמ'  כרך יג  כמבואר באג"ק  חת"ת,  (משא"כ 

דווקא, כמ"ש בסה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 194 הערה 39. וראה הערה הבאה.
53. סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 691 סוף הערה 87. וראה לקו"ש חלק כח עמ' 286. 
תום  ואולי מפני שענייני בית-הבחירה הם בגדר "בניין ביתי" שעיקר זמנו לפני 

יום ת"ב, לכן לא נדחו למוצאי היום.
העירני ח"א, שאולי כיוון שמותר ללמוד ענייני בית-הבחירה אחה"צ – ניתן יהיה 
 (29 בהערה  צויינו  מהן  (כמה  שבשיחות  אף  ותמיד,  מידות  מס'  גם לסיים אז 
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השחר  ברכות  נשמה",  חדשה" ויכול לומר "אלוקי 
ועוד עניינים נוספים.

נפוליאון'.  'מארש  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
ונתן  ׳לחיים׳  שאמר  הקטן  שארף  לילד  פנה  הרבי 
לו חתיכה מ׳המזונות׳. אחר-כך החל להניף את ידו 

בתנועות חזקות במיוחד ובשמחה לכל הכיוונים.
בראשו  תנועה  על-ידי  הורה,  השירה  באמצע 
הק', לר' דוד נחשון ור' אבי טאוב שיאמרו 'לחיים', 

ובהמשך עודד בתנועות חזקות לעברם.
אחר-כך הורה בידו בחיוך להר"י נימוטין שיאמר 
מפית  הרבי  לקח  'לחיים',  אמר  וכשהנ"ל  'לחיים', 
ראה  הנ"ל  מהמזונות.  חתיכות  בתוכה  והניח  נייר 
מיד  בידו.  לו  נתן  והרבי  הרבי  לשולחן  עלה  זאת, 
לאחר מכן החל מניף ידו בשמחה עצומה כשמסובב 
הנ"ל  אמר  אחר-כך  רגילה.  בלתי  במהירות  ידו 
הרבי חייך ועשה תנועת ביטול בידו,  משהו לרבי. 
תוך  גדולה  בשמחה  השירה  את  לעודד  והמשיך 
כדי שהקהל מגביר את השירה ביתר שאת. העידוד 

נמשך כל זמן השירה.
כלולה  הבריאה  שאמנם  אמר,  השנייה  בשיחה 
באיכות  מעלה  ישנה  אופן  ובכל  פרטים,  מריבוי 
ימי  שכל  העולם  מבריאת  וכדמוכח  הכמות,  על 
הבריאה היווה הכנה לבריאת האדם, שהעולם יהיה 
מוכן עבורו. ההוראה: בכוחו של כל יחיד שמעלתו 
ולעשות  הבריאה  כל  על   לפעול  לעליון"  "אדמה 

מהדומם, הצומח, החי והמדבר "חפצא" דקדושה.
על-ידי  הגאולה  להבאת  לפעול  בכוחו  בנוסף, 
הוספה בתורה ומצוות, ולימוד תורה ונתינת צדקה 
בפרט, כלשון הפסוק בהפטרה "ציון במשפט תפדה 

ושביה בצדקה".
בסיום השיחה ניגן הקהל ניגון שמחה, הרבי ענה 

לקהל 'לחיים'.
בשיחה השלישית אמר בין הדברים: נהוג לדבר 
סיומים  – לעשות  גרמא, והוא  שהזמן  עניין  אודות 
תמיד  מסכתות  על  בפרט  הימים",  "תשעת  במשך 
שתי  בית-המקדש.  בניין  על  מדובר  שבהם  ומדות 
האדם:  עבודת  כללות  על  רומזות  אלו  מסכתות 
"תמיד" – העבודה צריכה להיות בתמידיות, "מדות" 
– הכל צריך להיעשות לפי המדידה של התורה לא 

תוסיפו ולא תגרעו.
כאן המקום שכל אלו שהכניסו ׳משקה׳ המשמח, 
שייגשו  וכיוצא-בזה,  מסכת  לסיום  בקשר  ובפרט 
בית  כל  אצל  בשמחה  תוסיף  זו  ושמחה  ויכריזו, 
ישראל ובפרט שנשיא דורנו שמו קשור עם שמחה 
שלאלתר  גילה  והוא  לי",  יצחק  השומע  "כל   –
שעשו  אמר  גם  והוא  לגאולה,  לאלתר   - לתשובה 
שיוציאנו  בהקב"ה  אלא  תלוי  הדבר  ואין  תשובה 

מהגלות ע"י משיח צדקנו ונשיא דורנו בראשינו.
ה'משקה'. המזכיר  בסיום השיחה החלה חלוקת 
כרגיל  מזג  והרבי  בקבוקים,  ארבעה  העמיד 
מהבקבוקים לתוך כוסו, וחזרה מכוסו לבקבוקים, 
והקרואים ניגשו לקבל את המשקה. בסיום החלוקה 
וטעם  ז״ל,  לאביו  ה׳הקפות׳  ניגון  לנגן  הרבי  החל 
מהמזונות. הרבי הורה לחזן שינגן ״שיבנה ביהמ״ק״ 
ועודד בידו את השירה. אחר-כך הורה לחזן שינגן 
"ניעט ניעט ניקאווא". הזכיר אודות ברכה אחרונה.
מר שלמה נקדימון, כתב 'ידיעות אחרונות', הרים 
כוסית לאמירת ׳לחיים׳, הרבי השיב ׳לחיים׳ בחיוך. 

ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 15:45.
לספר-תורה  עלה  והרבי  מנחה,  התפללו  אח"כ 
בתפילת  עלה  לא  שהרבי  רב  זמן  (זה  משיח  של 
בסיום  בידו.  עודד  שלום׳  ב׳שים  בשבת).  מנחה 
התפילה התיישב לאמירת פרקי אבות פרק ג' יחד 

עם הקהל וכשיצא עודד בידו את השירה. 
אחר-כך ערך אחד התמימים סיום מסכת. במוצאי 
שבת-קודש נכנס הרבי לתפילת ערבית לזאל הקטן 
כשמעודד בידו את השירה, במיוחד לעבר הילדים 
שארף. בסיום ההבדלה נתנו לילד קטן שישתה את 
את  שסיים  עד  מיוחד  במבט  בו  הביט  הרבי  היין. 
את  בידו  כשמעודד  ויצא  אחרונה,  ברכה  אמירת 

השירה.

יום ראשון, ז' מנחם-אב
בשעה 11:30 החלה חלוקת הדולרים לצדקה.

החלוקה הסתיימה בשעה 15:50.
בשעה  וחזר   ,17:20 בשעה  ל׳אוהל׳  נסע  הרבי 
מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  מספר  לאחר   .21:30
דולרים  בחלוקת  החל  התפילה  בסיום  ומעריב. 
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נמשכה  החלוקה  אחד.  לכל  אחד  שטר  לצדקה 
את  בידו  כשמעודד  יצא  ובסיומה  דקות  כעשר 

השירה.

יום שני, ח' מנחם-אב
מוגה - קונטרס "שבת  הרבי מאמר  הוציא  היום 
שאמר  גו׳"  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  ד"ה   – נחמו" 

הרבי בש"פ מטות-מסעי, מנחם-אב תשכ״ב.

ליל תשעה באב
בערב הורידו את המפה המונחת דרך קבע על-

גבי הסטענדר של הרבי והכינו קופסת עץ מרופדת 
(בצבע חום), שעליה יישב הרבי ולצידה הניחו את 

שולחן היחידות.
בשעה 21:00 נכנס הרבי לתפילת מעריב כשבידו 
ודפי  גדול (הוצאת ירושלים)  קינות  הסידור, ספר 
לבוש  היה  הרבי  איכה.  מגילת  של  גדולים  צילום 
בסירטוק משי כמו בכל ימות שנה זו. אחרי "ברכו" 
על  הסידור  את  שם  הקופסה,  על  הרבי  התיישב 
השולחן הנ"ל וישב באלכסון כשפניו מוטות לכותל 

הדרומי.
בסיום התפילה התיישב הרבי שוב באותו האופן, 
מהקופסה  חלק  על  רק  לשבת  מקפיד  הוא  כאשר 
את  קרא  שוסטרמן  הר"מ  "איכה".  באמירת  והחל 

מגילת איכה בקול רם. 
לאחר שסיימו, המשיך הרבי לומר בדפי הקינות 

כשלוש דקות ועמד לאמירת "ואתה קדוש".
אחר התפילה לימד הרב יואל שי' כהן את המאמר 

החדש שיצא היום ברבים.
תמימים  של  משמרות  ארגנו  שהשנה  יצוין 
באב)  תשעה  (של  היממה  כל  במשך  שילמדו 
כמה  לפני  בזה  הרבי  כהוראת  המותרים,  בדברים 

שנים (הוכנס על כך דו"ח לרבי).

יום שלישי, תשעה באב
10:16 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 

משך  כל  עמד  הרבי  בידו.  והקינות  כשהסידור 

תמך את ראשו בידו השמאלית  בתחילה  התפילה. 
(כמנהגו  מתפלל.  וניכר שלא  כלומד)  נראה  (והיה 
בכל השנים אשר בט' באב אינו מתפלל עם הקהל 

תפילת שחרית).
את  ואמר  ל'מפטיר',  עלה  התורה  בקריאת 

ההפטרה "אסף אסיפם" בקול רגיל.
מכיסו  הוציא  קינות  לאמירת  שהתיישב  לפני 
הקינות  באמירת  כשהחלו  והתיישב.  משקפיים  זוג 
הרכיב את משקפיו וכך נשאר כל משך זמן אמירת 
הקינות. בשעה 10:55 לערך החלו באמירת הקינות 
ציון  ״א-לי  הפזמון  לאמירת  בשעה 12:45.  וסיימו 
לומר  והמשיך  ה׳סטענדר׳  ליד  הרבי  עמד  ועריה״ 
את  הוריד  אחר-כך  הש״ץ.  שסיים  לאחר  מה  זמן 
משקפיו והחל לומר מהסידור "אשרי" "ובא לציון". 

כשסיים – יצא לחדרו.
באמירת  התמימים  אחד  החל  למעלית  כשנכנס 
סיום (על מסכת ׳מועד קטן׳) ברמקול שנשמע בכל 
היה  מהמעלית  הרבי  וכשיצא  למעלה),  (גם   770
זה באמצע הסיום. הרבי עצר בפתחה של המעלית 
לשמוע את הסיום. באמצע התקדם מעט והמסיים 
לסיומו)  מאזין  שהרבי  ידע  (שלא  למטה  שהיה 
הרבי  הסיום.  שאחר  רצון"  ה"יהי  באמירת  המשיך 
על הרצפה  עמד במשך כל הזמן כשעיניו מביטות 

ומקשיב.
את  אמר  ולא  רצון'  ה'יהי  את  סיים  כשהנ״ל 
אינו  הוא  "וכי  ואמר:  בפליאה  הרבי  פנה  הקדיש 
הגמרות  בכל  סיום!  עשה  הוא  הרי  קדיש?!  אומר 
מובא קדיש לאחר הסיום, מדוע אינו אומר קדיש?". 
שלחו מישהו שירוץ לומר למסיים המסכת שיאמר 
הלך.  שהנ״ל  לרבי  אמר  המזכיר  אחר-כך  קדיש, 
הרבי עשה תנועות ביטול בשתי ידיו ובראשו הק' 

ונכנס לחדרו.
לתפילת מעריב נכנס הרבי בשעה 21:00. בדרכו 
שלמה"  "סעודת  וועד  שהכינו  הסעודה  על  הביט 

לסיום הצום ובפרט בדרכו חזרה.
ב"נסיעה  נוסעים  בירך  לחדרו  שנכנס  לפני 

בבריאות, בשורות טובות".
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האחרון,  'השיבנו'  פסוק  יותר22.  הקול21  את  מגביהים 
אומר הקהל בקול רם עם החזן.

הרה"צ מרוז'ין  מובא סיפור אודות  בספר המנהגים 
שובבות  ומעשי  'בערעלאך'  לזריקת  בקשר  וחסידיו, 
ירבו  שלא  כדי  הדברים  הובאו  כנראה  באב.  בתשעה 

באבילות יותר מדי23.
ללא  שלם  קדיש  קדוש',  'ואתה   - הקינות  אחר 

תתקבל. עלינו, קדיש יתום22.
אבל (רח"ל) תוך 'שבעה' מותר ללכת לבית-הכנסת 

בלילה וביום עד גמר הקינות24.
(וראה  טוב'  'שבוע  אמירת  ללא  לבתיהם  נפטרים 

להלן, לאחר שחרית, פרטי איסור 'שאילת שלום').

תלמוד תורה
אפילו בתשעה באב, ש"אסור לקרות בתורה... משום 
חייבים   - לב'"25  משמחי  ישרים  ה'  'פיקודי  שנאמר 
הוא  שהלימוד  אלא  ורגע26,  רגע  בכל  תורה  ללמוד 

בחלקי התורה המתאימים ליום זה27.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה לומד בכל שנה ושנה 
יוחנן'  'רבי  וסוגיית  רבה',  'איכה  מדרש  באב  בתשעה 

דפרק הניזקין (גיטין נה סע"ב - נח סע"א)28.
גם במשך המעת-לעת דתשעה באב יש לערוך 'סיום' 
המותרים  מהעניינים  שהוא  מועד-קטן,  מסכת  (על 

ללמוד ביום זה)29.

נהוג אצלנו בזה ככל הפרטים שבמנהגי מהרי"ל (הוצאת  21. כפי הנראה, לא 
מכון-ירושלים עמ' רנא) וברמ"א סי' תקנ"ט ס"א.

22. לוח כולל-חב"ד.
23. וראה תורת-מנחם ח"ג עמ' 262: "בליובאוויטש היו משחקים בתשעה באב 

עם 'בערעלאך'... ולא היה זה 'שלא ברצון חכמים'...".
24. לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע ונו"כ סי' תקנ"ט ס"ו.

25. שו"ע או"ח ר"ס תקנ"ד.
להתחיל כבר  צריכה  במנחם-אב  דט"ו  שההוספה בלימוד  לומר  יש  26. ואולי 

ביום תשעה באב – ראה לקו"ש חי"ד עמ' 206 בהערה ד"ה 'בנתנם סימן'.
27. ראה שו"ע שם ס"ב. וראה שדי-חמד, אסיפת-דינים, מערכת בין-המצרים 
הלכות  גרמא,  שהזמן  בעניינים  הלימוד  קדימת  ובדוגמת  על-דרך  סי"ב,  ס"ב 
החג בחג וכיו"ב, בכל השנה. ראה טושו"ע ודאדה"ז או"ח ר"ס תכט, ובט"ז שם 
- ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 574 (וכ"כ בילקוט-יוסף ח"ה עמ' 580, ובנטעי-

גבריאל מהדו"ב ח"ב פרק עה הערה יז. וע"ש בשו"ת שבסוף הספר סי' יז). 
היממה  כל  במשך  ללימוד  משמרות  לערוך  אדמו"ר  כ"ק  הורה  תש"ל  בשנת 
רשימות  הוא  עניינא דיומא  בלימוד  ביותר  שהמתאים  והוסיף  באב,  דתשעה 

כ"ק אדמו"ר ה'צמח-צדק' על מגילת איכה - לקוטי-שיחות חלק ט' עמ' 250.
בתמוז  י"ז  "שביום  מובא   63 הערה   547 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  בספר-השיחות 
ולא נתפרסם כלל וכלל)  הם ביותר -  שמעטים  יש לומדים (אף  באב  ותשעה 
(על-דרך  החמישי'  ו'צום  הרביעי'  'צום  ע"ד  היום  פרשת  (בנביאים)  בתורה 
כה,א- מלכים-ב  היום:  פרשת  יום וכיוצא-בזה)".  שירו של  אומרים  שבכל יום 

כא. ירמיהו נב,יב-כז. דברי הימים-ב לו,יז-כ.
28. ספר-המנהגים.

29. ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 579 הע' 189 (ועד"ז בכ"מ, כגון לקוטי-שיחות 
117 הע'   564 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  סה"ש   ,287 עמ'  כח  כרך   ,336 עמ'  כד  כרך 

חצות  עד  באב:  בתשעה  יארצייט  ללימודי  בנוגע 
בפרקי  הוא  התפילה  דאחרי  משניות  לימוד  היום, 
דתענית30 ומועד-קטן (פרק ג) הידועים, ולאחר חצות 
היום, נוהגים בזה כמו בשאר השיעורים, היינו שהעוסק 

בזה בכל ימות השנה שומר עליהם גם בתשעה באב31.
לעניין לימוד חסידות – משמע שמותר32.

תחת  אבן  לשים  או  הארץ  על  לישון  נוהגים  אין 
הראש23.

יום ראשון
יום תשעה באב

שחרית
עד  רק   - באב  בתשעה  שחרית  ידיים  נטילת  שיעור 
העיניים  על-גבי  לכלוך  יש  אם  האצבעות33.  קשרי 

והרגילות היא לשטוף לכלוך זה במים - מותר34.
אין מברכים "שעשה לי כל צרכי"35 עד למחרתו36.

בשחרית אין מתעטפים בטלית ואין מניחים תפילין37. 

וסה"ש  תנש"א ח"ב עמ' 708 ועמ' 733). וראה הערה 53.
מ"ד  בענייני התעניות, מפ"א  זו העוסקות  30. אולי הכוונה למשניות ממסכת 

עד ספ"ג.
והכוונה לומר  היום-יום ביום זה,  ללוח  שם  ומציין  שו.  עמ'  יא  חלק  אג"ק   .31
שלימודי יארצייט דינם כמו שיעורי חת"ת. וצע"ק שבשנת תשמ"ח סיים הרבי 

במנחה דת"ב את המשניות דמו"ק.
32. בספר-המנהגים עמ' 77 מובא בשם הרה"צ הרה"ח ר' הלל מפאריטש ז"ל, 
זה  בעניין  חמור  אבל  והרי  התורה.  פנימיות  לומד  השבעה  בימי  ר"ל  שאבל 
עמ'  חוברת ד  'רשימות'  וראה  שפד.  בטור יו"ד סו"ס  כמבואר  מתשעה באב, 
למיגרס  בתשעה באב, "וכנראה  פעם דא"ח  מהורש"ב למד  אדמו"ר  6, שכ"ק 
בעלמא", וצע"ק. וראה גם ספר-המנהגים עמ' 46 והערה 11. וע"ע 'לשמע אזן' 
ס"ע רטו. ומ"מ רצוי ללמוד מענינא דיומא, ראה המובא לעיל הערה 27 בעניין 

לימוד רשימות כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק על מגילת איכה. 
גם-כן כ"ק מו"ח אדמו"ר.  הורה  המצויין שם: "כן  33. ספר-המנהגים. ובמכתב 
ויש לומר אשר בתשעה באב מפני החלישות שבקדושה אין הטומאה מתאווה 
ד,  סו"ס  בתרא  מהדורא  רבינו  בשו"ע  שכתוב  מה  ועל-דרך  לשרות,  כל-כך 
קמז, עיי"ש. וראה לעיל  ומתפשטת רק עד קשרי אצבעותיו" - אג"ק ח"ג עמ' 

הערה 17.
34. לוח כולל-חב"ד, על-פי שו"ע אדה"ז סי' תרי"ג ס"ג.

35. סידור אדה"ז, וכן הוא בכתבי האריז"ל. וראה השקלא-וטריא בזה בספרים 
ט  ס"ק  ס"ב  בין-המצרים  אסיפת-דינים,  פאת-השדה,  בשדי-חמד,  שהובאו 
[בהוצאת קה"ת: כרך ח' עמ' א'תשס"ה] - ספר-המנהגים. וראה בארוכה בס' 

חקרי-מנהגים עמ' קפה ואילך (גם בקשר להערה הבאה).
בלילה  לברך  נוהגים  כיש  ודלא  הזקן.  רבנו  בשם  הצמח-צדק  הוראת   .36

כשנועל הסנדל - ספר המנהגים.
הלכה  'ציצית  ובס'  ס"א.  תקנ"ה  סימן  משולחן-ערוך  כולל-חב"ד,  לוח   .37
למעשה' (תשנ"ה) פי"ב הערה 57 העיר, שכיוון שע"פ קבלה צ"ל לבישת טלית 
האדמו"רים  שרק  אף  הנה  יום,  בכל  כרגיל  באב  בתשעה  וברכותיהן  ותפילין 
עצמם נהגו בזה כמבואר בספר-המנהגים, הרי טלית-קטן שהוא בצינעא והכל 
 - נגלה  ע"פ  ואפילו  בשחרית.  לדידן  עליו  לברך  מקום  יש  אולי  אותו,  לובשין 

ראה משנ"ב תקנ"ה ס"ק ב מס' פתחי-עולם. ובפועל לא נפוץ לברך. וע"ע.
בישיבת תו"ת בצרפת נמנעו – עד חצות היום – מלהוציא את הציציות החוצה 

(ע"פ האמור בשו"ע סי' תקנ"ה ס"א. וכ"כ בלוח דבר-בעתו) .
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'ברוך  ואמירת  השבת  צאת  עד  נעליים)  לחלוץ  או 
המבדיל', משום הכנה משבת לחול. 

מוצאי שבת-קודש
צום תשעה באב 

"ברוך  יאמר   – השבת  צאת  לאחר  בביתו,  הנמצא 
'בורא  לבני-ביתו  ויברך  לחול",  קודש  בין  המבדיל 
מאורי האש'10 (מומלץ שהגבאים יאחרו את זמן תפילת 

ערבית, כדי שיספיק הציבור לבוא לבית-הכנסת)11.
חולה שאוכל בתשעה באב12, יבדיל על היין, אך לא 
יאמר פסוקי "הנה א-ל ישועתי" ולא יברך על הבשמים. 

ורשאי המתענה להבדיל לחולים והם ישתו13.
בתשעה באב נועלים נעלי גומי ובד, ודלא כהמחמירין 

בזה14.

והט"ז  האש'",  מאורי  'בורא  אומר  הנר  "כשרואה  איתא:  תקנו  סי'  בשו"ע   .10
כתב שמברכים זאת לפני קריאת 'איכה', וכ"כ בלוח כולל-חב"ד, וכן נהג הרבי 
שנהנים  בני-ביתם,  עם  בבית  השבת  בצאת  לנמצאים  אבל  שלו).  (ובביהכ"נ 
מלאכה  יעשו  שלא  כדי  המבדיל'  'ברוך  לומר  ללמדם  יש  ובוודאי  מהאור,  אז 

באיסור, לכאורה עדיף לברך שם.
מאידך  האש,  בברכת  חייבות  נשים  אם  מסתפק  רצו  סו"ס  בביה"ל  המשנ"ב 
הריטב"א  שכן דעת  בזה, והוכיחו  שחייבות  וכמה אחרונים פסקו  יוסף  הברכי 
אופן  ובכל  וש"נ),  יז  הע'  בשבת פל"ח  שחל  ע"פ  נטעי-גבריאל  והכל-בו (ראה 
מי שלא ברך לה  צו בבדה"ש ס"ק יב). לכן  רשאיות לברך (קצות-השולחן סי' 

בעלה, עדיף שתברך לעצמה.
נטעי  שם.  תשובות  פסקי  ס"מ,  סב  פרק  ח"ב  כהלכתה  שבת  שמירת   .11

גבריאל, בתשובות שבסוף הספר סו"ס י.
שא"א  כיוון  המעלות –  האוכלים סעודה בת"ב, אומרים [שיר  חולה וקטן   .12
אומרים  שאין  (הטעם  'הרחמן',  לאחר  'נחם'  מוסיפים  בברכת-המזון  תחנון]. 
זאת קודם, בברכה שלישית – כיוון שיש פלוגתא אם לאומרו בברכה זו. ראה 

שער-הכולל פל"ד ס"ט, נטעי-גבריאל פרק סו סעיף יא וש"נ).
פסקי  (וראה  כרגיל  שיאכל  לפסוק  נהוג  בעלמא  באב,  בתשעה  חולה  בעניין 
תשובות סי' תקנ"ד ס"ק ט, שם מביא גם את אלה שהחמירו לאכול בשיעורים 
מכמה  שמעתי  וכן  ח),  הערה  סו  פרק  ח"ב  נטעי-גבריאל בין-המצרים  וכיו"ב. 
מרבני אנ"ש, שאינם מכירים כלל פסיקה כזו שיאכל בשיעורין בדומה ליוהכ"פ. 
לאכול  מציע  קח-קי)  תשנ"ד: סי'  הצמח-צדק או"ח (במהדורת  שבשו"ת  ואף 
בשיעורים, הרי שם מדובר: א) למי שרוצה להחמיר, וגם זה - רק ב) לבריאים 

(שבגלל המגפה ר"ל היו חייבים גם הם לאכול).
המצרים  בין  ב'מנהגי  דווקא  "כדי-אכילת-פרס"  עניין  הרבי  שהביא  ומה 
(ותענית ציבור)' (שנדפסו לראשונה בסוף 'רשימות על מגילת איכה' להצמח-
צדק, קה"ת תשי"א, עמ' 61, ומשם לספר-המנהגים עמ' 45), כשהכוונה כנראה 
הללו (שיעור עינוי  הקטעים  לחידושו האמור של הצ"צ, לכאורה כוונתו בשני 
בככותבת,  בשיעורין]  אוכלין  אין  לכו"ע  האחרים  [=שבצומות  צומות  בד' 
ושיעור אכילת פרס) היא רק לעניין זה, שגם מי שאכל בשיעורין בכל התעניות 
סי'  תשובות  בפסקי  (כמ"ש  לתורה  ויעלה  עננו  ויאמר  'מתענה',  נקרא  עדיין 
תקס"ו אות ו בשם שו"ת מהר"ם שיק סי' רצ, מרחשת ח"א סי' יד ס"ק ובשם 
קובץ  וראה  לט).  ס"פ  בהערות  כהלכתה  בש"ש  גם  הובא  אויערבך,  הגרש"ז 

'אהלי שם' גיליון 3, עמ' קח.
ואין  וש"נ.  ס"ח-י  פצ"ה  נטעי-גבריאל  ו.  סעי'  רצד  סי'  אדה"ז  שו"ע  עפ"י   .13

נוהגים להבדיל לקטן.
עיין שערי-תשובה ואחרונים בסימן תרי"ד. דרכי-חיים ושלום ס"ק תרע"ג   .14

- ספר-המנהגים עמ' 46, וש"נ.

נשאר  אך  בד15,  בנעלי  לבית-הכנסת  נכנס  הרבי 
בבגדי שבת עד אחר התפילה, וכן נפוץ בין אנ"ש.

בבית הכנסת 
הפרוכת,  את  מסירים  המבדיל'  'ברוך  אמירת  אחר 

כיסויי הבימה ועמוד הש"ץ16.
ולקריאת  לתפילה  הנחוץ  כפי  רק  אור  מדליקים 

הקינות, ולא יותר17.
אומרים  אין  חוננתנו'18.  'אתה   - בשמונה-עשרה 
'ויהי נועם' ולא 'ויתן לך'. אחרי שמונה-עשרה - קדיש 
ומברכים  נרות)  שני  (או  אבוקה  מדליקים  תתקבל. 
'בורא מאורי האש', ואין מבדילים על הכוס. יושבים19

על הארץ20 וקוראים 'איכה'. בכל פרק המתחיל 'איכה' 

15. ולא כמ"ש בנטעי גבריאל פצ"ד הערה טו, שעשה זאת (כמ"ש בלוח כולל-
חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקנ"ג ס"ב, שהציבור עושה זאת) אחרי ברכו [ולכאורה, 
להרה"צ  (תנינא,  מהאשל-אברהם  שם  והביא  המבדיל'].  'ברוך  לפני-כן  צ"ל 
כל  שהבדילו  "אחר  גם  שבת  בבגדי  להישאר  איסור  שאין  מבוטשאטש)  וכו' 
מילואים  אדה"ז'  משו"ע  הלכות  מ'קיצור  ולהעיר  התפילה.  סיום  עד  הציבור" 

(ב) לסי' רצט.
16. נטעי גבריאל פרק צד ס"ט.

17. שו"ע סי' תקנ"ט ס"ג, וראה 'מנהג ישראל תורה' שם ס"ק ז.
את חמשת הנרות הנהוגים בעמוד הש"ץ, כשיש 'חיוב', מדליקים היום כרגיל.

בקיצור שו"ע סי' קכד ס"ב ובמשנ"ב סי' תקנ"ט ס"ג, מא"ר בשם מהרי"ל, כתבו 
שלא  איתא: "נהגינן  רמז  ס"ע  עצמו  במהרי"ל  אבל  תפילה".  נר  מדליקין  "אין 
רנ: ב'  בעמ'  נר אחד [ובשינויי נוסחאות  בביהכ"נ בט' באב כי-אם  להדליק נר 
נרות] לחזן" וראה כה"ח ס"ק כו. כולם לא הבדילו בבירור בין ערבית לשחרית. 
תועלת  בו  (שיש  בביהכ"נ  'חיוב'  כשיש  נרות  ה'  בין  הבדל  יש  אם  צ"ב  וכן 
שהוא  כד]  ס"פ  הקצר  [שו"ע  נרות  ב'  'חיוב'  שם  כשאין  הנהוג  לבין  לנשמה), 
(רק) לכבוד ביהכ"נ. בלוח כולל-חב"ד לא נעתק הנושא כלל, וכנראה הוא כנ"ל.
מי שיצא לצרכיו, מותר ליטול ידיו עד קשרי אצבעותיו לתפילה (שו"ע אדמוה"ז 
המכוסה, כדי ליטול ולברך אשר  במקום  סי' תרי"ג ס"ד-ה. ורצוי לגעת תמיד 
יצר בידיים נקיות, שם). במטה-אפרים שם כ' שהנוטל בכל השנה ג"פ יכול גם 
לאחר  בשחרית,  ניתן  ולפ"ז  חולק.  ללא  ספרים  בכמה  והובא  כך,  ליטול  עתה 
עד  שרק  (אלא  השנה  כל  כנהוג  מגבת  עם  שוב  ידיו  ליטול  הבגדים,  לבישת 

קשרי אצבעותיו) כדי לברך ברכות-השחר.
בדברים שבין איש לאשתו נוהגות היום כל ההרחקות שבסי' קצ"ה (כמבואר 
בקו"א  כדבריו  ליו"כ  זהה  ט"ב  ודין  ביוהכ"פ,  ס"א  תרט"ו  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע 
יו"ד סי' קפ"ד ריש ס"ק ב). וכנראה שמסיבה זו, כשחל ברי"מ היום, יש נמנעים 
מלקחת בני-זוג ל'קוואטר' (ראה גם בנטעי-גבריאל ח"ב פרק פא סי"ז והערה 

כ).
18. רמ"א ר"ס תקנ"ט.

לא  וקינות  איכה  לקרוא  שיש  אלא  הספסל,  על  יישב  שלא  רק  לא  היינו   .19
'מנהג ישראל תורה'  בס'  הביא  כן  הקרקע.  על  בישיבה  דווקא  אלא  בעמידה 
ו'סדר  כל-בו  מהרי"ל,  הרוקח,  ומשמעות  יוסף',  כצאן  'נוהג  מס'  ה  ס"ק  שם 

היום', עיי"ש.
מלשבת  להימנע  המקור  דבר".  איזה  "בהפסק  כתב  כולל-חב"ד  בלוח   .20
בשם  ח  ס"ק  שם  מברכ"י  ס"ק ג  תקנ"ב  סי'  בשע"ת  מובא  ממש,  הקרקע  על 
מהר"ש שער-אריה. אמנם בכף-החיים שם ס"ק לט דן להקל לשבת ע"ג קרקע 
מרוצפת, ומבאר בזה מנהג מהרי"ל (בהוצאת מכון-ירושלים עמ' רנד. רנו. וכ"כ 
הקרקע  על  חוות-יאיר סי' תקנ"ט ס"ג) שיישב בת"ב  לבעהמ"ח  במקור-חיים 
ממש. ובילקוט-יוסף ח"ז עמ' קכט כתב, שלמנהגם יושבים אבלים על הקרקע 
תורה'  ישראל  'מנהג  בס'  בארוכה  וראה  סט"ו),   582 עמ'  ח"ה  (ועיי"ש  ממש 

שם ס"ק ו.
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ערב שבת-קודש
ז' במנחם-אב

ב'שבת חזון'1 לובשים בגדי שבת, כבכל שבת2.

שבת-קודש פרשת דברים
ח' במנחם-אב, 'שבת חזון'

בקריאת התורה מסיימים לכוהן "כאשר דיבר לכם" 
ומתחילים ללוי "איכה אשא לבדי", כנדפס בחומשים3.

תשעה  ערב  חזון,  שבת  בהתוועדות  תורה:  לימוד 
שהיו  כיוון  הרבי:  אמר  בתחילתה,  ה'תשמ"א,  באב 
גם  להתוועד  בשבתות שלפני-כן, חייבים  התוועדויות 
השבת, כדי שלא תהא אבלות דפרהסיא, אבל "מהיות 
באב  בתשעה  "מהמותר  דברי-תורה  יאמר  טוב..."4 

בלבד".
בתל-  12:47) חצות  "אחר  כולל-חב"ד:  בלוח  וכן 
אביב) נכון ללמוד רק דברים המותרים בתשעה באב, 

כמו איוב, ובדברים הרעים שבירמיה, ומדרש איכה".

בעניין  מברדיצ'וב  הרה"צ  תורת  אודות  אומרו")  (ו"בשם  לפרסם  "מצווה   .1
המקדש  את  ואחת  אחד  לכל  מראים  שבו  ראייה,  מלשון  ש'חזון'  חזון'  'שבת 
לעורר  צריך  "וזה   .132 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  התוועדויות   – מרחוק"  דלעתיד 
בשבת)" –  המותר  באופן   - (ובשבת  וב'צדקה'  ב'משפט'  הוספה  כאו"א  אצל 

התוועדויות תשמ"ט ח"ד עמ' 108.
 ,46 עמ'  המנהגים  ספר  בשבת.  דפרהסיא  אבילות  למנוע  כדי   - הטעם   .2
משו"ת דברי נחמיה יו"ד סי' כז, שכך נהג אדה"ז, וש"נ לפוסקים הדנים בעניין 
1846 עמ'  ה-ו  חלק  הישנה  במהדורה  אדה"ז,  לשו"ע  בהוספות  גם  וראה  זה. 
השמועה'  ב'שער  אלא  זאת,  מצאתי  לא  החדשה  [במהדורה  בשולי-הגיליון 
שבסוף חלק השו"ת, סי' טו (עמ' רו). וציינו לשו"ת הרב סי' ל, שם העיר, שלפי 
חול,  בגדי  ללבוש  שאסור  אלא  בלבד,  'רשות'  זו  אין  בפוסקים,  בזה  המבואר 

מצד אבילות דפרהסיא בשבת].
טו),  הערה  פכ"ה  נטעי-גבריאל   - החסידים  (וכלל  אנ"ש  בין  מהנהוג  ולהעיר 
שאף את פסוקי התוכחה מהפטרת 'חזון' אין קוראין בניגון איכה, שלא כמנהג 
ט  שער  שערי-אפרים  יד,  רפב ס"ק  סי' קיב, מג"א סי'  הריב"ש  העולם (שו"ת 

סכ"ז). וראה 'מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק ג.
אחד  פסוק  לסיים  בבית-חיינו  והנהיגו  שינו  כאשר  בליובאוויטש.  נהגו  כך   .3
לפני שני, כדי שלא להתחיל בפסוק 'איכה', לא היה הרבי שבע-רצון מזה (מנהג 
ובלקוטי מהרי"ח  קלח.  באשל אברהם להרה"צ מבוטשאטש סי'  הנ"ל מופיע 
כן  איכה.  בניגון  הפסוק  מנגנין  שאין  במקומות  אף  כן  שנוהגין  כתב  נב,א  ח"ג 
ע"פ  לכאורה,  אך  כולל-חב"ד.  ובלוח   ,31 ס"ע  המנהגים  בספר  המנהג  נדפס 
הפשט, וכן ע"פ המדרש - איכ"ר רפ"א, פסוק זה אינו תוכחה). ראה בזכרונות 
הבעל-קורא בבית חיינו, הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמאן ע"ה ('למען יידעו... בנים 

יוולדו"), המספר שהוא שהנהיג זאת, וכיצד הפסיק לנהוג כך.
4. שהחמיר לנהוג כדעת המג"א, אם-כי לא פסק כמותה, ראה להלן הערה 7.

בית הבחירה  וענייני  אמירת שיעורי חת"ת, רמב"ם, 
היום: לכתחילה – לפני חצות היום (כנ"ל). בדיעבד – 

(חומש ותהילים) עד השקיעה5.
עורכים סיום בשבת-קודש זו, עם סעודה6.

במנחה אין אומרים 'צדקתך'.
פרקי-אבות: בשיחה מוגהת נטה הרבי לדעה שצריך 
לומר פרקי-אבות בתשעה באב (וכל-שכן בערב-תשעה 
באב) שחל בשבת. אולם בהתוועדות מאוחר יותר ציין, 

שלמעשה לא נהגו בכך7.
רגילה,  שבת  כסעודת  נאכלת   - המפסקת  סעודה 

מותר לאכול בשלושה ולברך בזימון8.
חייבים לסיים הסעודה לפני השקיעה (בתל-אביב – 
19:47). גם רחיצה וסיכה אסורים החל מהשקיעה, אך 

דיני אבלות אינם חלים עד צאת השבת9.
הקינות  את  או  באב  תשעה  נעלי  את  להכין  אסור 
שבת  בגדי  לפשוט  (וכמו-כן  לבית-הכנסת  להביאן  או 

עצמו  בת"ב  אפילו  והרי  מותר,  ממנהגא)  אף   – (ועקרונית  שמדינא  כיוון   .5
ע"פ  הבחירה,  חת"ת כדלהלן. וכן ענייני בית  מדינא) אומרים  אחה"צ (שאסור 

ההוראה ללומדם בת"ב אחה"צ (כלהלן הערה 53). 
בספר- מופיעה  עליו  שההוראה  בשבת,  שחל  באב  מתשעה  בקל-וחומר   .6
האמור  לפי  הרי  חצות,  אחרי  הוא  שאם  אלא   .733 עמ'  ח"ב  תנש"א  השיחות 

לעיל רצוי לעשות סיום רק על מסכת מו"ק.
לראשונה  לאור  יצאה  (השיחה   53 הערה   43 עמ'  יט  חלק  בלקוטי-שיחות   .7
כקונטרס שבועי בשנת תשל"ח, שבה חל תשעה באב בשבת) מכריע בבירור 
בשבת  שחל  באב  בתשעה  אף  ללמוד,  המתירים  ועוד  ברכי-יוסף  כהט"ז, 
גם  יש לדייק  בשבת), ומסיים ש"אולי  באב שחל  (שחמור יותר מערב תשעה 

מלשון אדה"ז בסידורו 'כל שבתות הקיץ'".
[ולהעיר, שאף באבלות דיחיד מותר ללמוד ספרי מוסר, גשר-החיים ח"א עמ' 
רכב, וראה במדרש-שמואל לפני פ"א מ"א דאבות, שהשם 'אבות' משמעו בין 

השאר שהן "אבות לכל המוסרים"].
בלה"ק  (הנחה  תשמ"א  באב  תשעה  ערב  שבת-חזון,  בשיחת  זאת,  למרות 
סכ"ז), הודיע הרבי שלא יאמר פרקי-אבות ברבים כדי שלא להכריע בזה, וכ"א 
שכדי שלא  אמר,  נחמו (הנחה בלה"ק סכ"ו)  בש"ק  יכריע לעצמו. לאחר מכן, 
לעשות חילוקי מנהגים בישראל, גם אלה שלמדו פרקי-אבות בשבת שעברה, 
ילמדו אותו פרק פעם נוספת בשבת נחמו. וכן בשיחת ש"פ נחמו תנש"א סי"א 

"שלומדים בפרקי-אבות דשבת זה - פרק שלישי".
שנתפשט,  למנהג  "בהתאם  נאמר:   2695 עמ'  ח"ה  תשמ"ה  בהתוועדויות 
דשבת  שהפרק  נמצא  פרקי-אבות,  אומרים  אין  בשבת  שחל  באב  שתשעה 
זו הוא...". וזה פשר האמור ב'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב ס"ע קפד בהערה.

מבני-ביתו,  שלא  אף  חברים  בסעודת  לאכול  מתירין  ויש  כולל-חב"ד.  לוח   .8
דלא כמג"א, ראה משנה-ברורה סי' תקנ"ב ס"ק כג.

9. רמ"א סי' תקנג ס"ב, ומשנה ברורה שם ס"ק ו ש"אסור לשום סימן אבילות 
בשבת" וגם לאחר זמן צאת השבת, עד שיאמר ברוך המבדיל, משום קדושת 

תוספת שבת – פסקי תשובות סי' תקנג סוס"ק א.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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