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Shabbos
9 Elul, 5780 | Parshas Ki Seitzei

Things to do

• During shvi’i and maftir, the baal korei reads 
zeicher zecher Amalek (first zeicher and then 
zecher).1

• At Minchah (as well as on Monday and Thursday), 
at the end of the third aliyah, it is customary for 
the baal korei to raise his voice when reading the 
possuk of Hashkifah.2

• After Minchah, read the first and second chapters 
of Pirkei Avos. See note regarding whether 
Kol Yisroel and Rabbi Chananya ben Akashya 
should be said before and after both chapters, 
or just once (before the first chapter and after the 
second chapter).3

1 הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ספר-המנהגים עמ' 31, ובאריכות שם עמ' 72. וראה 'התקשרות' גיליון כה עמ' 
17 הערה 3.

2 לוח כולל-חב"ד.

3 לראשונה מצאנו את הנושא בשיחת ש"פ תצא תשמ"א )הנחה בלה"ק סכ"א(, שם הביא הרבי ראיה מהנהוג בזה: 
"מאחר שבשבת זו לומדים שני פרקים בהמשך אחד, ובאופן שאמירת משנת 'כל ישראל' )קודם הלימוד( ומשנת 'רבי 
חנניא בן עקשיא' )לאחרי הלימוד( היא רק פעם אחת, על שני הפרקים כאחד ]משנת 'כל ישראל' – קודם התחלת 
פרק ראשון, ומשנת 'רבי חנניא בן עקשיא' – לאחרי סיום פרק שני[ – מובן, שישנו קשר ושייכות בין שני הפרקים, 

ועד שלומדים אותם בהמשך אחד".
לאחר מכן, במשך השנים, דן בזה הרבי פעמים רבות, ודרש לחקור ולברר זאת, ללא מסקנא סופית )'התוועדויות' 
תשמ"ה ח"ה עמ' 2887 ואילך, 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ' 352 ואילך(. ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ד עמ' 444 מחלק, 
שבכלל אין לומר את המשניות בין הפרקים כמו שאין מפסיקין בין שתי פרשיות מחוברות בקריאת התורה, וצריך 

לאומרן רק בין הפרקים ה-ו כדי להפריד בין משנה וברייתא.
אמנם לאחר מכן, ב'התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ' 400, לאחר שמביא ראיה לנושא זה מקורבנות מוסף דסוכות ודוחה 
אותה, מסביר שמצד תוכן מרז"ל אלו והסיבה לאמירתם מספיק לאומרם פעם אחת, ומאידך מביא ראיה להיפך מכך 
שצריך להפריד בין פרק ה' שהוא משנה לפרק ו' שהוא ברייתא )כמודגש בתחילתו "שנו חכמים בלשון המשנה"(, 
ואמירה זו היא "העצה הכי פשוטה" לעשות כן. ומסיים: "ומזה יש ללמוד גם בנוגע לפרק שלישי ופרק רביעי )אף 
ששניהם משנה ולא ברייתא( – כי, נוסף להטעם שאין לחלק באופן האמירה דפרק חמישי ושישי לשלישי ורביעי, 
יש צורך להדגיש את החילוק שבין פרק שלישי לפרק רביעי, שהרי גם בחלוקה לשני פרקים יש נפקא-מינה לדינא", 

עכ"ל.
 279 מאידך, ברור שאין להתייחס לשיחה זו כ"משנה אחרונה", שהרי לאחר-מכן ב'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 
את  רק  מביא   104 הערה   681 עמ'  ח"ב  )מוגה(  תש"נ  בספר-השיחות   – מזו  ויתרה  בשווה,  הצדדים  שני  את  הביא 
15 מביא רק סברא זו, אך מוסיף "וצ"ע  797 הערה  הסברא לומר פ"א, וכן בספר-השיחות תנש"א )מוגה( ח"ב עמ' 

ובירור בזה", וכלל לא צויין בשיחות הללו להתוועדויות תשמ"ז הנ"ל.

Monday
11 Elul, 5780

On this day

Today is the wedding anniversary of the 
Rebbe Rashab and Rebbetzin Shterna Sarah 
in 5635 (1875).

Wednesday
13 Elul, 5780

On this day

Today is the wedding anniversary of the 
Frierdiker Rebbe and Rebbetzin Nechamah 
Dinah in 5657 (1897).

Things to do

• In connection with 11 and 13 Elul, the Rebbe 
suggested studying maamorim that discuss the 
topic of weddings, and especially the maamorim 
said at the wedding of the Frierdiker Rebbe 
(Samach Tesamach 5657).4

• Wednesday night is the last night to recite 

4 סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 699-700.

For local candle 
lighting times visit  
Chabad.org/Candles

Shabbos, 
9 Elul, 5780 -
Friday, 
15 Elul, 5780



Kiddush Levanah, which may be said until 8:16 
p.m.5 

Thursday
14 Elul, 5780

Things to do

• Today marks thirty days before Sukkos.6 Begin 
studying the halachos of Sukkos,7 and (after 
Shabbos) start providing those in need with 
provisions for Sukkos8 (as well as the other Tishrei 
holidays).9

Friday
15 Elul, 5780

On this day

Today marks the anniversary of the founding 
of Yeshivas Tomchei Tmimim in 5657 (1897).

Things to do

• In connection with 15 Elul, the Rebbe encouraged 
studying the sichah of Kol hayotzei lemilchemes 
Beis Dovid, said by the Rebbe Rashab on Simchas 
Torah 5661 (1900).11

• Additionally, farbrengens should be arranged in 
each place where there is a branch of Yeshivas 
Tomchei Tmimim, attended by all the students 
of the yeshivah, both past and present. These 
farbrengens should be held with a big shturem, 

5 לוח כולל חב"ד.

6 שו"ע אדה"ז סי' תכט ס"א.

7 ראה שם ס"ג. וראה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 625.

8 סה"ש תנש"א ח"ב ע' 808.

9 לקו"ש חי"ד ע' 372.

10 וראה גם סה"ש תשמ"ט ס"ע 700 ואילך.

11 סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 697. השיחה נדפסה בלקו"ד ח"ד ע' תשפז, ב ואילך. סה"ש תש"ב ע' 141 ואילך.

to the extent that we will be able to say that 
“there was no Yom Tov as great as the fifteenth 
day of Elul!”12

12 סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 700-701, ע"ש בארוכה.

“The tremendous kochos 
invested by the Rebbeim 
in Tomchei Tmimim 
remain deep within 
each student forever. 
Throughout his entire life, 
at his core he is a talmid 
of the Rebbeim.”10

(Likkutei Sichos vol. 14,  
pp. 323–324

“The students of Yeshivas 
Tomchei Tmimim are the 
soldiers of Beis Dovid. 
Through spreading Torah 
with yiras shomayim and 
arousing others to do 
teshuvah, they will rescue 
Klal Yisroel from the 
enemies of Hashem and 
from those who ridicule 
the coming of Moshiach.”
(Sichah of Kol hayotzei 
lemilchemes Beis Dovid,  
cited in Sefer Hasichos 5749 
vol. 2, p. 697)

“Each house can—and 
should—become a small 
version of Tomchei 
Tmimim, through 
Chassidus being studied 
there.”
(Sefer Hasichos 5751  
vol. 2, p. 808)
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Shabbos
הלכות שביתת יו״ט, פרק א-ג

Sunday
הלכות שביתת יו״ט, פרק ד-ו

Monday
הלכות שביתת יו״ט, פרק ז-ח
הלכות חמץ ומצה, פרק א

Tuesday
הלכות חמץ ומצה, פרק ב-ד

Wednesday
הלכות חמץ ומצה, פרק ה-ז

Thursday
הלכות חמץ ומצה, פרק ח
הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק א-ב

Friday
הלכות שופר וסוכה ולולב, פרק ג-ה

Shabbos
הלכות תשובה, פרק ג

Sunday
הלכות תשובה, פרק ד

Monday
הלכות תשובה, פרק ה

Tuesday
הלכות תשובה, פרק ו

Wednesday
הלכות תשובה, פרק ז

Thursday
הלכות תשובה, פרק ח

Friday
הלכות תשובה, פרק ט

ט מ״ע קנט מל״ת שכג מ״ע 
קס מל״ת שכד

י מ״ע קסב מל״ת שכה מ״ע 
קסג מל״ת שכו

יא מ״ע קסו מל״ת שכז מ״ע 
קסז מל״ת שכח קצט

יב מ״ע קנו מל״ת קצז קצח

יג מל״ת ר רא מ״ע קנח

יד מ״ע קנז מ״ע קע

טו מ״ע קסח


