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Shabbos
1 Menachem Av, 5781 | Parshas Matos-
Massei, Rosh Chodesh Menachem Av, 
Shabbos Chazak

Things to do

• The Rebbe urged
for siyumim to be
made on each of
the Nine Days,
and that they be
attended by as
many people as
possible.1 A siyum
should be made

1 ראה, לדוגמא, סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 564 ואילך. ושם: "ומה טוב – 'ברוב עם הדרת מלך', לשתף עוד כמה וכמה 
מישראל )מצד אהבת-ישראל ואחדות-ישראל( בשמחה, גם אם רובם לא סיימו בעצמם המסכת. ולהוסיף, שכדאי 
ואחד  אחד  לכל  במהירות  ולהסבירם  לאומרם  שקל  בעניינים  שסיומן  כאלה  מסכתות  על  'סיומים'  לערוך  ונכון 
מישראל, אפילו פשוט שבפשוטים – ולדוגמא: מסכת תמיד )מסכת הכי קטנה, שמונה דפים בלבד, שיכולים ללמדה 
ולסיימה במשך זמן קצר( שסיומה "השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש", וכן הסיום ד"כל בניך לימודי ה'" – בארבעת 
המסכתות: ברכות, נזיר, יבמות, כריתות – ראשי-תיבות "בניך" – שב'סיומים' אלו יכולים לשתף גם יהודי שפוגשים 
ברחוב, ובאמצע עסקיו – כשחוזרים לפניו על הסיום, או אף שאומרים לו המאמר דסיום המסכת מבלי לספר לו שזהו 

'סיום', שהרי 'זכין לאדם שלא בפניו'".
ובסה"ש תנש"א ח"ב ע' 708, שיש לערוך סיומים גם בערב תשעה באב ובתשעה באב – באופן המותר על-פי שולחן-

]לערוך  טוב  "ומה   :606 ע'  ח"ב  תשמ"ט  ובסה"ש  הימים'.  שב'תשעת  השבת  ביום  גם  סיום  לערוך  ושכדאי  ערוך, 
סיומים[ גם לפנ"ז ]=לפני תשעת הימים[".

ובסה"ש תנש"א ח"ב ע' 719: "יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים 'ברוב עם הדרת מלך', לאחד רבים 
מישראל בהשמחה לגמרה של תורה, כולל גם הקטנים )לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים בשנים( שעדיין אינם 

שייכים להבנה והשגה, על-דרך ובדוגמת הסיום דערב-פסח, שמנהג ישראל להביא גם בכורים הקטנים".
ובמענה שנדפסה ב'מאוצר המלך' ח"א ע' 283: "למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים: לסיים כל סיום בהצעה-

התעוררות ע"ד )להוסיף ב(נתינות לצדקה. נוסף על ההצעה לפנ"ז לחתום כל סיום בתיבות )ענין( דאהבת ישראל".
אף שיש דעות שניתן לעשות סיום על פרק, או על מסכת שלמה במשניות, מוטב לערוך סיום על מסכת בגמרא, 
'סיום' עם כל הפרטים, לכל הדעות, כמו מסכת תמיד )'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 86. וראה גם 'התוועדויות' תש"נ 

ח"א עמ' 97(.
'הדרן עלך' ושמות בני רב פפא, ותו לא, וסיימו בקדיש דרבנן רגיל )רשימת  בליובאוויטש אמרו בסיום מסכת רק 
פנחס  הרב  אביו  על  אבלו  בשנת  'חיוב'  כשהיה  אלטהויז,  שי'  בנימין  והרב  ריט(.  עמ'  ח"ד  חיטריק  להרב  דברים 
ע"ה, שאל את הרבי איזה קדיש לומר בסיום מסכת, והוסיף שראה בהתוועדות של הרבי )כ"ד טבת תשי"ב, הפעם 
היחידה שנערך 'סיום' ממש בהתוועדות, ולא רק 'הדרן' של הרבי( שהרב מאיר אשכנזי ז"ל אמר 'קדיש' "של הגמרא" 
)="בעלמא דהוא עתיד" כנדפס בגמרא(. וענה הרבי: "אצלי זה חידוש. מלבד הפעם הזאת, לא ראיתי זאת מעולם" 
)תודה להרב מיכאל שי' זליגזאן(. וכן ל' הש"ך יו"ד סי' רמו ס"ק כז, וכ"מ באג"ק חי"ד עמ' שעה, עיי"ש. לגבי המשך 

נוסח הסיום, ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1700 דמשמע שאומרים אותו, וע"ע(.

today as well.2

• Display an even greater joy than on a regular
Shabbos, so that no one will suspect you are
mourning on Shabbos.3

• Eat meat and drink wine as usual this Shabbos.

Additions When Davening and Bentching
• Say Yaaleh Viyavo during Shemoneh Esrei and

when bentching. See below, “Hosafos,” for the
laws that apply if you forgot to say Yaaleh Viyavo.

• When bentching, add the Harachaman for Rosh
Chodesh (as well as Retzei and the Harachaman
for Shabbos). There is no need to repeat
bentching if the Harachaman was omitted.

• When saying a Berachah Acharonah Mei’ein
Shalosh (e.g., Al Hamichyah), add the additions
for Shabbos and Rosh Chodesh. There is no need
to repeat the berachah if they were omitted.4

Shacharis, Krias Hatorah, and Musaf 
• After Shemoneh Esrei, say Half Hallel. (For more

on Hallel, see below, “Hosafos.”) This is followed
by Kaddish Shalem, Shir Shel Yom and Barchi
Nafshi.

• Next, two Sifrei Torah are removed from the aron
kodesh. From the first Sefer Torah, seven aliyos
are read in Parshas Matos-Massei.

• It is customary to stand when the last possuk of
the Chumash is read.5

• After the baal korei finishes reading the seventh
aliyah, the entire congregation recites aloud,
“Chazak chazak venischazek!” This is then
repeated by the baal korei. (The one receiving

2 סה"ש תנש"א ח"ב ע' 708.

3  לקו"ש ח"ב ע' 358.

4 מג"א סי' רח סקי"ח.

5 רצוי שהקורא יפסיק קימעא לפני תחילת הפסוק )עכ"פ עד שיספיקו היושבים לעמוד(, כדי שהציבור ישמע היטב 
את קריאת הפסוק – לוח 'דבר בעתו'.

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
1 Av, 5781 -
Friday, 
7 Av, 5781

“During these days, we 
try to implement any 
type of joyous activity 
that is permissible. We 
therefore make siyumim,
which give us reason 
to rejoice. Through 
this, we reveal the inner 
good hidden within the 
sadness.” 
(Sefer Hasichos 5751 vol. 2, 
p. 708)



the aliyah says these words as well.6)
• The second Sefer Torah is then placed next to 

the first one, and Chatzi Kaddish is recited. This is 
followed by hagbah and gelilah of the first Sefer 
Torah.

• From the second Sefer Torah, Uveyom hashabbos 
is read for Maftir (Bamidbar 28:9–15). This is 
followed by hagbah and gelilah of the second 
Sefer Torah.

• The haftorah of Shimi'u d'var A-donai is read 
(Yirmyahu 2:4-28 4:1-2).

• Additionally, we add the first and last verse of the 
haftotrah Hashamayim kis'ee (Y'shayahu 66:1, 23-24, 
23 )

• We do not say Av Harachamim.
• At Musaf, say Atah Yatzarta (instead of the regular 

Tikanta Shabbos). See below, “Hosafos,” for the 
laws that apply if you said Tikanta Shabbos.   

Kiddush/Farbrengen
• The Rebbe encouraged the minhag that the

gabbaim prepare a kiddush/farbrengen on
Shabbos Chazak. At this farbrengen, share words
of Torah, accept positive hachlatos, and celebrate 
the conclusion

of the Chumash 
(similar to 
Simchas Torah).7

Rest of the Day
• The Frierdiker

Rebbe cites 
an “ancient 
custom” to 

study a possuk from the kapitel corresponding to 
one’s age each Rosh Chodesh, along with Rashi’s 
explanation (and additional commentaries).

• If there are less than twelve pesukim in your
kapitel (or less than thirteen in a leap year), when
you finish the kapitel, learn it a second time. If
there are more than twelve (or thirteen) pesukim
in your kapitel, study enough pesukim each Rosh
Chodesh to finish the kapitel over the course of
the year.8

• The Rebbe encouraged arranging farbrengens

6  ספר-המנהגים ע' 31. 

7  ספר-השיחות תש"נ ח"א ע' 233.

8  שם.

(in shul9) on Rosh Chodesh.10

• At Minchah, omit Tzidkas’cha.

Minchah
• After Minchah, read the second chapter of Pirkei

Avos.

Motzoei Shabbos
• Make havdalah on wine, and give the wine to a

child to drink. The child should be old enough
to understand the concept of making berachos
(so that your berachah will not have been said
in vain), but young enough that he/she does not
understand the concept of mourning (allowing
him/her to drink the wine). If no such child is
present, you may drink the wine yourself.11

The Nine Days

During the Nine Days, we refrain from:
• Buying new clothing or shoes,12 even if they will

not be worn until after Tisha B’Av.13

• Washing clothing, even if they will not be worn
until after Tisha B’Av.14  Children’s clothing that
get soiled often may be washed.15

• Wearing newly washed clothing.16 Therefore,
before the Nine Days begin, wear for a short time
all shirts and pants or dresses and skirts you plan
on wearing throughout the Nine Days.17 If you
were unable to do so, place the garment on the
floor for a short time before wearing it.

• Showering for pleasure.18 You may, however,
shower for health reasons,19 for a mitzvah,20 or if
you are uncomfortable due to heat or sweat.21 If

9 היום יום ל' ניסן. וראה סה"ש תש"נ שבהערה הבאה.

10 ספר-השיחות ה'תש"נ ח"ב עמ' 539. וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז עמ' שכד, עיי"ש. תורת מנחם כרך 
ח, עמ' 178.

11 לוח כולל חב"ד, ע"פ שו"ע סי' תקנא ס"י ונ"כ.

12 שו"ע סי' תקנא ס"ז.

13 משנ"ב שם ס"ק מט. לוח כולל חב"ד.

14 שו"ע שם ס"ג.

15 שו"ע שם סי"ד.

16 שו"ע שם ס"ג.

17 כף-החיים שם ס"ק צא.

18 שו"ע שם סט"ז.

19 משנ"ב שם ס"ק פח ובשעה"צ.

20 שו"ע שם סט"ז.

21 שו"ת אגרות-משה אה"ע ח"ד סי' פד אות ד, נטעי-גבריאל הל' בין-המצרים ח"א פמ"ב ס"ד. וראה גשר-החיים 
ח"א ס"ע רכ, המתיר בזה באבילות דיחיד אפילו בסבון ובמים חמים )וע' נטעי-גבריאל הל' אבילות ח"א פרק קה סי"ג(. 

מאידך בכף-החיים סי' תקנ"ד סוף ס"ק מו כתב בעניננו, שאם יכול להעביר זאת בצונן לא ירחץ בחמין.

“On Shabbos Chazak, 
every Jew should 
strengthen himself, his 
family, and all those in 
his vicinity in all matters 
of Yiddishkeit, Torah 
and mitzvos.” 
(Sefer Hasichos 5750, Vol. 1, 

p. 233)



you go to the mikvah every day, you may do so 
during the Nine Days as well.22

• Eating meat or drinking wine, except at a seudas
mitzvah.23

• The Rebbe urged for siyumim to be made on
each of the Nine Days, and that they be attended 
by as many people as possible.24 View online 
daily siyumim: www.chabad.org/siyum

Sunday
2 Menachem Av, 5781

Things to do

• Today’s shiur Chumash ends with the words
ka’asher diber lachem (Devarim 1:11).25

22 ראה לוח 'דבר-בעתו'.

23 ראה שו"ע שם ס"ט-י. וראה במשנ"ב שם ס"ק סג.

24 ראה, לדוגמא, סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 564 ואילך. ושם: "ומה טוב – 'ברוב עם הדרת מלך', לשתף עוד כמה וכמה 
מישראל )מצד אהבת-ישראל ואחדות-ישראל( בשמחה, גם אם רובם לא סיימו בעצמם המסכת. ולהוסיף, שכדאי 
ואחד  אחד  לכל  במהירות  ולהסבירם  לאומרם  שקל  בעניינים  שסיומן  כאלה  מסכתות  על  'סיומים'  לערוך  ונכון 
מישראל, אפילו פשוט שבפשוטים – ולדוגמא: מסכת תמיד )מסכת הכי קטנה, שמונה דפים בלבד, שיכולים ללמדה 
ולסיימה במשך זמן קצר( שסיומה "השיר שהיו הלוויים אומרים במקדש", וכן הסיום ד"כל בניך לימודי ה'" – בארבעת 
המסכתות: ברכות, נזיר, יבמות, כריתות – ראשי-תיבות "בניך" – שב'סיומים' אלו יכולים לשתף גם יהודי שפוגשים 
ברחוב, ובאמצע עסקיו – כשחוזרים לפניו על הסיום, או אף שאומרים לו המאמר דסיום המסכת מבלי לספר לו שזהו 

'סיום', שהרי 'זכין לאדם שלא בפניו'".
ובסה"ש תנש"א ח"ב ע' 708, שיש לערוך סיומים גם בערב תשעה באב ובתשעה באב – באופן המותר על-פי שולחן-

]לערוך  טוב  "ומה   :606 ע'  ח"ב  תשמ"ט  ובסה"ש  הימים'.  שב'תשעת  השבת  ביום  גם  סיום  לערוך  ושכדאי  ערוך, 
סיומים[ גם לפנ"ז ]=לפני תשעת הימים[".

ובסה"ש תנש"א ח"ב ע' 719: "יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים 'ברוב עם הדרת מלך', לאחד רבים 
מישראל בהשמחה לגמרה של תורה, כולל גם הקטנים )לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים בשנים( שעדיין אינם 

שייכים להבנה והשגה, על-דרך ובדוגמת הסיום דערב-פסח, שמנהג ישראל להביא גם בכורים הקטנים".
ובמענה שנדפסה ב'מאוצר המלך' ח"א ע' 283: "למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים: לסיים כל סיום בהצעה-

התעוררות ע"ד )להוסיף ב(נתינות לצדקה. נוסף על ההצעה לפנ"ז לחתום כל סיום בתיבות )ענין( דאהבת ישראל".
אף שיש דעות שניתן לעשות סיום על פרק, או על מסכת שלמה במשניות, מוטב לערוך סיום על מסכת בגמרא, 
'סיום' עם כל הפרטים, לכל הדעות, כמו מסכת תמיד )'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 86. וראה גם 'התוועדויות' תש"נ 

ח"א עמ' 97(.
'הדרן עלך' ושמות בני רב פפא, ותו לא, וסיימו בקדיש דרבנן רגיל )רשימת  בליובאוויטש אמרו בסיום מסכת רק 
פנחס  הרב  אביו  על  אבלו  בשנת  'חיוב'  כשהיה  אלטהויז,  שי'  בנימין  והרב  ריט(.  עמ'  ח"ד  חיטריק  להרב  דברים 
ע"ה, שאל את הרבי איזה קדיש לומר בסיום מסכת, והוסיף שראה בהתוועדות של הרבי )כ"ד טבת תשי"ב, הפעם 
היחידה שנערך 'סיום' ממש בהתוועדות, ולא רק 'הדרן' של הרבי( שהרב מאיר אשכנזי ז"ל אמר 'קדיש' "של הגמרא" 
)="בעלמא דהוא עתיד" כנדפס בגמרא(. וענה הרבי: "אצלי זה חידוש. מלבד הפעם הזאת, לא ראיתי זאת מעולם" 
)תודה להרב מיכאל שי' זליגזאן(. וכן ל' הש"ך יו"ד סי' רמו ס"ק כז, וכ"מ באג"ק חי"ד עמ' שעה, עיי"ש. לגבי המשך 

נוסח הסיום, ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1700 דמשמע שאומרים אותו, וע"ע(.

25 כך נהגו בקרה"ת בליובאוויטש. כאשר שינו והנהיגו בבית-חיינו לסיים פסוק אחד לפני 'שני', כדי שלא להתחיל 
בפסוק 'איכה', כנדפס בספר-המנהגים ס"ע 31, העירו על כך הזקנים, והדבר חזר לקדמותו. וראה בזיכרונות הבעל-
קורא בבית-חיינו, הרה"ח ר"מ שוסטרמאן ע"ה )"למען יידעו… בנים יוולדו", אה"ק תשנ"ז, עמ' 138(, המספר שהוא 

שהנהיג זאת וכיצד הפסיק לנהוג כך.

Wednesday
5 Menachem Av, 5781

On this day
Today is the yahrzeit of the Arizal.

Things to do

• The Arizal’s life mission was to reveal pnimiyus
hatorah. The day of his passing therefore inspires 
us to add in our activities to spread the mayanos 
of Chassidus within ourselves and to others. 
(Sefer Hasichos 5749 vol. 2, p. 619)

Thursday
6 Menachem Av, 5781

Things to do

• According to Kabbalah, the earliest time to
recite Kiddush Levanah is the seventh day from 
the molad,26 i.e., Thursday night. However, in the 
month of Av the minhag is to recite it on motzoei 
Tisha B’Av.27

Friday,
Menachem Av, 5781

Things to do

• You may prepare for Shabbos by showering28 and
putting on newly washed29 Shabbos30 clothing as 

26  סידור אדה"ז לפני קידוש לבנה.

27  באר היטב לסי' תכו ס"ב. באר היטב ולבושי שרד לסי' תקנא ס"ח. וראה לקו"ש חל"ט ע' 229. 

28 ראה שו"ע שם סט"ז. ולמעשה רוחצים כל הגוף, במים חמים ובסבון. וראה בכ"ז בס' 'מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א 
ס"ק יא.

29 שו"ע שם ס"ג.

30 ספר המנהגים ע' 46.



usual. Like showering, if you usually go to the 
mikvah on Erev Shabbos, you may do so today 
as well.31

Hosafos
Yaaleh Viyavo 
• During davening. If you forgot to say Yaaleh

Viyavo during Maariv and remembered after
saying Hashem’s name at the end of the berachah,
do not go back to repeat it.32

• If you forgot to say Yaaleh Viyavo during Shacharis 
or Minchah and remembered after saying
Hashem’s name at the end of the berachah, finish
the berachah and say it before Modim.33 If you
already began saying Modim, go back to Retzei.34

If you already said the second Yihiyu leratzon, go
back to the beginning of Shemoneh Esrei.35

• If you forgot to say Yaaleh Viyavo during Shacharis 
and only remembered after davening Musaf, do
not repeat the Shemoneh Esrei of Shacharis.36

• If you forgot to say Yaaleh Viyavo during Minchah
and only remembered at night, daven Maariv
twice, once for Maariv and the second time as a
voluntary tefillah. However, since it is no longer
Rosh Chodesh, do not say Yaaleh Viyavo during
either Shemoneh Esrei.37 Say Atah Chonantanu
during the first Shemoneh Esrei, but not during
the second.38

• All the above also applies if you are unsure
whether you have said Yaaleh Viyavo.39

• When bentching. If you remembered Retzei but
forgot to say Yaaleh Viyavo and remembered
before starting the berachah of Hatov
vehameitiv, say the added paragraph for Rosh
Chodesh printed in the bentcher or siddur. If you

31 משנ"ב שם ס"ק צה.

32  שו"ע סי' תכב ס"א ובמג"א שם סק"א.

33  שו"ע סי' תכב ס"א. ראה באריכות ב'התקשרות' גיליון ת"ת.

34  שם.

35  שם. 

36  שו"ע אדה"ז סי' קכו ס"ג.

37 שו"ע אדה"ז סי' קח סי"ז. 

38 ע"פ שו"ע אדה"ז סי' קח סט"ז.

39  מג"א סי' תכב סק"ד.

remembered after starting that berachah, do not 
go back.40

• If you forgot to say both Retzei and Yaaleh Viyavo
and remembered before starting the berachah of
Hatov vehameitiv, say the added paragraph that
combines Shabbos and Rosh Chodesh printed in
the bentcher or siddur. If you remembered after
starting that berachah (even if you just said the
word “Boruch”), go back to the beginning of
bentching.41

• When repeating bentching due to forgetting
Retzei, say Yaaleh Viyavo as well, even if you said
it the first time.42

Atah Yatzarta
• If you said Tikanta Shabbos instead of Atah

Yatzarta and have not yet finished Shemoneh
Esrei, go back to Atah Yatzarta. If you have already 
finished Shemoneh Esrei, repeat Shemoneh Esrei
and say Atah Yatzarta.43

40  סידור אדה"ז. 

41  סידור אדה"ז.

42 שו"ע אדה"ז סי' קפח סי"ד.

43 לוח כולל חב"ד. מקורות ופרטים בזה הובאו ב'התקשרות' גיליון תקי"ז עמ' 15.
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א מ״ע יג

ב מ״ע טו יח

ג מ״ע יז

ד מ״ע יד

ה מ״ע יט

ו מ״ע יט

ז מ״ע יט

Shabbos
הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק ב-ד

Sunday
הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק ה-ז

Monday
הלכות תפילין ומזוזה וס״ת, פרק ח-י

Tuesday
הלכות ציצית, פרק א-ג

Wednesday
הלכות ברכות, פרק א-ג

Thursday
הלכות ברכות, פרק ד-ו

Friday
הלכות ברכות, פרק ז-ט

Shabbos
הלכות מתנות עניים, פרק א

Sunday
הלכות מתנות עניים, פרק ב

Monday
הלכות מתנות עניים, פרק ג

Tuesday
הלכות מתנות עניים, פרק ד

Wednesday
הלכות מתנות עניים, פרק ה

Thursday
הלכות מתנות עניים, פרק ו

Friday
הלכות מתנות עניים, פרק ז


