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Shabbos, 24 Tammuz, 5782—Friday, 1 Av, 5782

§

To study about the Beis Hamikdash, visit www.

the molad will be on Thursday evening, at 7:32

Chabad.org/144586.

and 5 chalakim.4
§

Shabbos

The chazzan stands,5 holding a Sefer Torah,6
and leads the congregation with Mi shebeirach.
It is customary for the congregants to stand as
well.7

24 Tammuz, 5782 · Parshas Pinchas,
Shabbos Mevarchim Chodesh Menachem Av

§

Rosh Chodesh Menachem Av will be on Friday.

Display an even greater joy than on a regular

§

We don’t say Av Harachamim.

§

Shabbos, so that no one will suspect you are

Farbrengens

mourning on Shabbos.1

Tehillim
§

Early in the
morning we gather
in shul to recite
the entire Tehillim
with a minyan.
Following Tehillim,
a maamar should
be studied for
approximately an
hour, followed by
davening.2

§

§
“Make sure to
study a parshah
of Chumash with
Rashi every day,
to say Tehillim
every day, and
to complete the
Tehillim on Shabbos
Mevarchim. It is
crucial for you, your
children, and your
grandchildren.”
(Hayom Yom, 25 Shevat)

For more on saying
Tehillim on Shabbos Mevarchim, see below,
“Hosafos.”

Shabbos Mevarchim is a day to farbreng, ideally
in shul.8 For more on Shabbos Mevarchim
farbrengens, see below, “Hosafos.”

Minchah
§

After Minchah, read the first chapter of Pirkei
Avos.

Thursday
29 Tammuz, 5782 · Erev Rosh Chodesh
§

On Erev Rosh Chodesh (known as Yom Kippur
Katan), give extra tzedakah9 and increase in
davening and learning.10

Blessing the New Month
§

It is proper to know when the molad will be
before blessing the new month.3 This month,

.אפרים שער י ס"ק מז-רחמים על השערי- ושערי,)ב,פח
. לוח כולל חב"ד4
.) שבו ראש בי"ד עומד ואומר 'מקודש' וכל העם עונין אחריו (מג"א סי' תיז ס"ק א, זכר לקידוש החודש5
. משערי אפרים שער י סל"ו, קצות השלחן סי' פג בבדה"ש ס"ק י6
.אפרים שער י ס"ק מג-רחמים על השערי- שערי7

.358 ' לקו"ש ח"ב ע1

.30 ' ספר המנהגים ע8

.30 ' ספר המנהגים ע2

.160 ' תשמ"ז ח"ב עמ.593 ' תו"מ תשמ"ו ח"ג עמ9

 בהשמטות לח"ב, ראה ליקוטי מהרי"ח (בראש ח"ג, ולכן נהגו להכריז זאת באותה שעה ברבים. סידור אדה"ז3

. ועוד,663 'קודש תשל"ו עמ- שיחות10

§

Regarding Erev Rosh Chodesh Menachem Av

§

in particular, the Rebbe once directed to add

reaches Kesser, cover the shel rosh when

in Torah study, davening and giving tzedakah.

responding.14

Give the value of two meals to tzedakah, and
even better—the value of three meals. If you did
not do all this today, make up for it afterward.

Bentching

11

§

If you are wearing tefillin when the minyan

§

It is a mitzvah to enhance today’s meal in honor

Say the shiur Tehillim of both the twenty-ninth

of Rosh Chodesh.15 However, since it is Erev

and thirtieth days of the month.12

Shabbos, such meals should be eaten before
the beginning of the tenth halachic hour of

§

At Minchah we don’t say Tachanun.

§

Say Yaaleh Viyavo during Maariv tonight. See

the day (i.e., over three shaos zmaniyos before

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

shekiah).16
§

Say Yaaleh Viyavo and the Harachaman for
Rosh Chodesh. Additionally, replace the word
Magdil (in the possuk Magdil yeshuos malko)
with Migdol.

Friday

§

and for the laws that apply if you forgot to say

1 Menachem Av, 5782 · Rosh Chodesh
§

Say Yaaleh Viyavo in Shemoneh Esrei. See
below, “Hosafos,” for the laws that apply if you

Yaaleh Viyavo.
§

for Rosh Chodesh. (However, there is no need to
repeat the berachah if it was omitted.)17

After Shemoneh Esrei, Half Hallel is recited,
followed by Kaddish Shalem. For more on

§

Hallel, see below, “Hosafos.”

Minhagei Rosh Chodesh

Hallel is followed by Shir Shel Yom and Barchi

§

Chodesh (see note).18

This is followed by krias hatorah. Next, say
Ashrei and Uva Letzion. The chazzan concludes

§

§

§

Next, remove Rashi’s tefillin, don Rabbeinu
Tam’s tefillin, and say Shema, Kadesh li chol
bechor, and the Sheish Zechiros. After removing

It is customary to refrain from taking a haircut
on Rosh Chodesh.19

Uva Letzion quietly, and the Sefer Torah is
returned to the aron kodesh.

It is customary for women to refrain from
performing certain types of work on Rosh

Nafshi.
§

When saying a Berachah Acharonah Mei’ein
Shalosh (e.g., Al Hamichyah), add the addition

forgot to say Yaaleh Viyavo.
§

See below, “Hosafos,” for more on bentching

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

Rabbeinu Tam’s tefillin, we daven Musaf. The
chazzan should recite a chapter of Tehillim
before saying the Chatzi Kaddish that precedes
Musaf.13

.הקמח החדש שם ס"ק קה- ובלקט, 'מאסף לכל המחנות' סי' כה סוף ס"ק קלו14
. שו"ע או"ח סי' תיט15
. ראה שו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ט16
. מג"א סי' רח סקי"ח17

.19 ' ספר המנהגים ע12

-  יש מקומות שאסרו תפירה [ב'תורת מנחם. שהפרטים תלויים במנהג המקום, שו"ע ורמ"א סי' תיז ס"א18
 וגיהוץ,) כיבוס (ידני, סריגה,] וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד, מודגשת מלאכה זו948 'התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ
.)אברהם להרה"צ מבוטשאטש- אשל.לב,החיים ס"ק ל- כף.תשובה ס"ק ג- שערי:שלא לצורך היום (ראה שם
 שלא קיבלו עליהן להפסיד,השולחן שם ס"י כתב ש"אצלנו" נשים העוסקות באומנות – עושות מלאכה-ובערוך
.) סעיף עה, פרק ו,המועד כהלכתו- ראה ס' חול,פרנסתן (ואצ"ל ביחס למלאכות הקשורות בחינוך

. אג"ק ח"כ עמ' רפג13

. שו"ע אדה"ז סי' רס ס"א. צוואת רבי יהודה החסיד אות מח19

 מוצש"ק,דבר ל'הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים' של הרבי (הוצאת קה"ת- מתוך פתח11
.).י. ברוקלין נ, תשמ"ו,מברכים מנ"א

Days.33 If you were unable to do so, place the

commentaries).20 For Tehillim with Rashi, visit

garment on the floor for a short time before

www.chabad.org/16222.

wearing it.
Showering for pleasure.34 You may, however,

If there are less than twelve pesukim in your
kapitel (or less than thirteen in a leap year),

§

shower for health reasons,35 for a mitzvah,36 or if

when you finish the kapitel, learn it a second

you are uncomfortable due to heat or sweat.37 If

)time. If there are more than twelve (or thirteen

you go to the mikvah every day, you may do so

pesukim in your kapitel, study enough pesukim

during the Nine Days as well.38

each Rosh Chodesh to finish the kapitel over the

“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

Eating meat or

course of the year.21

§

drinking wine,

The Rebbe encouraged arranging farbrengens

except at a seudas

(in shul22) on Rosh Chodesh.23

mitzvah.39
The Rebbe urged

§

§

Shabbos Preparations

§

for siyumim to be

You may prepare for Shabbos by showering

made on each of

and wearing newly washed Shabbos clothing

the Nine Days,

as usual. If you go to the mikvah every Erev

and that they be

Shabbos, you may do so today as well.

24

26

27

§

25

attended by as

The Nine Days

many people as
possible.40 View

During the Nine Days, we refrain from:
Buying new clothing or shoes,28 even if they will

§

not be worn until after Tisha B’Av.29

 33כף-החיים שם ס"ק צא.
 34שו"ע שם סט"ז.
 35משנ"ב שם ס"ק פח ובשעה"צ.
 36שו"ע שם סט"ז.
 37שו"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.
 38ראה לוח 'דבר-בעתו'.
 39ראה שו"ע שם ס"ט-י .וראה במשנ"ב שם ס"ק סג.
 40ראה ,לדוגמא ,סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  564ואילך .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 ונכון לערוך 'סיומים' על מסכתות כאלה שסיומן בעניינים שקל לאומרם ולהסבירם במהירות לכל אחד
ואחד 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'  ,708שיש לערוך סיומים גם בערב תשעה באב ובתשעה באב – באופן המותר על-פי
שולחן-ערוך ,ושכדאי לערוך סיום גם ביום השבת שב'תשעת הימים' .ובסה"ש תשמ"ט ח"ב ע' " :606ומה טוב
[לערוך סיומים] גם לפנ"ז [=לפני תשעת הימים]".
ובסה"ש תנש"א ח"ב ע' " :719יש 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' " :283למסור 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'  .86וראה גם 'התוועדויות'
תש"נ ח"א עמ' .)97
בליובאוויטש אמרו בסיום מסכת רק 'הדרן עלך' ושמות בני רב פפא ,ותו לא ,וסיימו בקדיש דרבנן רגיל (רשימת
דברים להרב חיטריק ח"ד עמ' ריט) .והרב בנימין שי' אלטהויז ,כשהיה 'חיוב' בשנת אבלו על אביו הרב פנחס 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'  1700דמשמע שאומרים אותו ,וע"ע).

Washing clothing, even if they will not be worn

§

until after Tisha B’Av.30 Children’s clothing that
get soiled often may be washed.31
Wearing newly washed clothing.32 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

 20ספר-המנהגים עמ' .36
 21שם.
 22היום יום ל' ניסן .וראה סה"ש תש"נ שבהערה הבאה.
 23ספר-השיחות ה'תש"נ ח"ב עמ'  .539וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז עמ' שכד ,עיי"ש .תורת מנחם כרך
ח ,עמ' .178
 24ראה 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.
 25שו"ע שם ס"ג.
 26ספר המנהגים ע' .46
 27משנ"ב שם ס"ק צה.
 28שו"ע סי' תקנא ס"ז.
 29משנ"ב שם ס"ק מט .לוח כולל חב"ד.
 30שו"ע שם ס"ג.
 31שו"ע שם סי"ד.
 32שו"ע שם ס"ג.

online daily siyumim: www.chabad.org/siyum
§

Mevarchim and the special dates of the
upcoming month (e.g., Chamishah Asar B’Av

In addition to studying more Torah and giving

and Chof Av).46

more tzedakah beginning from the start of the
Three Weeks, each period of time within these

§

Women and girls should arrange their own

days should be marked by yet an additional

farbrengens, either on Shabbos or on motzoei

increase: from Rosh Chodesh Menachem Av

Shabbos.47

and onward; during the week of Tisha B’Av; on
Erev Tisha B’Av; and on Tisha B’Av itself.41

Rosh Chodesh Menachem Av

Yaaleh Viyavo When Davening

Hosafos

§

and remembered after saying Hashem’s name
at the end of the berachah, do not go back to

Shabbos Mevarchim Chodesh Menachem Av

Tehillim
§

repeat it.48
§

saying Hashem’s name at the end of the
berachah, finish the berachah and say it before

At the conclusion of Tehillim, an individual

Modim.49 If you already began saying Modim,

whose parents have passed recites

go back to Retzei.50 If you already said the

Kaddish Yasom. If a chiyuv (an individual

second Yihiyu leratzon at the end of Shemoneh

commemorating a yahrzeit or an avel) is

Esrei, go back to the beginning of Shemoneh

present, Kaddish is recited at the end of each

Esrei.51

sefer. In such a case, the Yehi Ratzon following
each sefer should be recited beforehand (at least

§

Musaf, do not repeat the Shemoneh Esrei of

If you did not finish reciting Tehillim before
davening, finish it as soon as possible (after
Minchah, on Sunday,44 or on the following

Shacharis.52
§

If you forgot to say Yaaleh Viyavo during
Minchah and only remembered at night, do not

Shabbos45).

repeat the Maariv Shemoneh Esrei of Shabbos.53

Farbrengens
§

If you forgot to say Yaaleh Viyavo during
Shacharis and only remembered after davening

by the one reciting Kaddish).43
§

If you forgot to say Yaaleh Viyavo during
Shacharis or Minchah and remembered after

It is not our custom to recite the pesukim
printed before and after the Tehillim.42

§

If you forgot to say Yaaleh Viyavo during Maariv

§

Continue the Shabbos Mevarchim farbrengen at

All the above also applies if you are unsure
whether you have said Yaaleh Viyavo.54

home during the Shabbos meal, by discussing
with your family the general idea of Shabbos

.523 ' לקו"ש חט"ז ע46
. לקו"ש שם47

 מוצש"ק,דבר ל'הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים' של הרבי (הוצאת קה"ת- מתוך פתח41
.).י. ברוקלין נ, תשמ"ו,מברכים מנ"א
 כדי ללומדם שמונה ימים, שהל' בית הבחירה נחלקו לשמונה פרקים, מבואר187 'ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ד עמ
 מפורש שיש ללמוד,87  הערה691 ' בסה"ש תנש"א (מוגה) ח"ב עמ, מאידך. עיי"ש,""עד ערב ת"ב לפני חצות
 או, לאחרי חצות היום, כמובן, "באופן המותר:שיעור בהל' בית הבחירה גם ביום תשעה באב (נדחה) בעצמו
."להשלים במוצאי היום

. שו"ע סי' תכב ס"א ובמג"א שם סק"א48
. ראה באריכות ב'התקשרות' גיליון ת"ת. שו"ע סי' תכב ס"א49
. שם50
. שם51
. שו"ע אדה"ז סי' קכו ס"ג52

. היכל מנחם ח"ג ע' רסו44

 שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קח סעיף, כיוון שבנידון דידן ספק אם יש לה תשלומין (אף שבכלל יש תשלומין בשבת53
 הפתרון הוא להתפלל אותה,חודש בחול- וכשחל מוצאי ראש.' כיוון שבליל שבת זו כבר לא יאמר 'יעלה ויבוא,)יד
 אך כיוון שאין מתפללין נדבה בשבת (שם סי' קז סו"ס א) – אין כאן,)'נדבה' (שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קח סעיף יז
.תשלומין

. 'דעם רבינ'ס קינדער' ע' תלד45

. ע"ש, וראה משנ"ב סי' תכב סק"י. מג"א סי' תכב סק"ד54

. ואילך17 ' וגיליון תפד עמ, ומשם ב'התקשרות' גיליון תמה,11 ' עמ789  ראה צילום כי"ק ב'כפר חב"ד' גיליון42
.30 ' ספר המנהגים ע43

Hallel
§

remembered after saying Hashem’s name at

If you are saying Hallel without a minyan, say
the berachos at the beginning and end.55 When
saying the berachah at the end of Hallel, the
word al is omitted.56

§

the end of the berachah but before starting the
berachah of Hatov Vehameitiv, say the added
paragraph for Rosh Chodesh printed in the
bentcher or siddur. If you remembered after
starting that berachah, do not go back.63

Many are accustomed to saying these berachos
even when saying Hallel with a minyan.57 If
doing so, say the berachos before or together
with the chazzan, and do not answer amen on
the chazzan’s berachah.58

§

Repeat the possuk of Hodu after each of the
three pessukim of Yomar na (even when saying
Hallel without a minyan59).

§

With regard to interrupting for devarim
shebikdushah, Hallel shares the laws of birchos
krias shema.60 (To elaborate: With Kaddish, you
may interrupt for Yehei Shmei Rabba and the
amen of da’amiran be’alma. With Kedushah,
you may interrupt for Kadosh, Boruch, and
Yimloch. With Modim, you may say the words
Modim anachnu lach. You may interrupt for
Borchu and for the amen of Hakel hakadosh,
Shomei’a tefillah and birchos hatorah.61)

Bentching
§

The one leading the bentching raises his voice
when saying the words zachreinu Hashem
Elokeinu bo letovah, u’fakdeinu vo levrachah,
vehoshi’einu vo lechaim tovim, and those
listening answer amen after each phrase.
However, if they are in the middle of bentching
as well, they may only answer if they are
between berachos.62

§

If you forgot to say Yaaleh Viyavo and

.36 'המנהגים עמ- ספר55
.36 'המנהגים עמ- ספר56
. סל"ז322 'קודש תשמ"א ח"ד עמ- ראה שיחות57
.47 ' הע19 'תמט עמ- ו,17 ' תמז עמ,17 ' שלח עמ: ראה בארוכה ב'התקשרות' גיליונות58
. ל' תשרי, היום יום59
. ראה 'התקשרות' גיליון תמא ובס' הפסק בתפילה ספ"ד ובמילואים שם60
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ג פרקים ליום

פרק אחד ליום

ספר המצוות

Shabbos
הלכות קדוש החדש
יט-פרק יח
הלכות תעניות
פרק א

Shabbos
הלכות גניבה
פרק ו

Shabbos
מ״ע קנג נט

Sunday
ד-פרק ב
Monday
הלכות מגילה וחנוכה
ב-פרק א
Tuesday
ד-פרק ג
ספר נשים
הלכות אישות
פרק א
Wednesday
ד-פרק ב
Thursday
ז-פרק ה

Sunday
מ״ע נט

Sunday
פרק ז

Monday
מ״ע נט

Monday
פרק ח

Tuesday
מ״ע ריג

Tuesday
פרק ט

Wednesday
מ״ע ריג

Wednesday
הלכות גזילה ואבידה
פרק א

Thursday
מל״ת שנה

Thursday
פרק ב

Friday
מל״ת שנה

Friday
פרק ג

Friday
י-פרק ח
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