Shabbos,
23 Elul, 5780 Friday,
29 Elul, 5780

Your complete guide to this
week's halachos and minhagim.

•

•

Those planning on blowing the shofar on Rosh
Hashanah (e.g., for mivtzo’im) should review the
necessary halachos beforehand.1 (See below,
“Hosafos,” for a selection of these halachos.)
Those who will be serving as chazzan on Rosh
Hashanah and/or Yom Kippur should review the
davening, and especially the piyutim, to ensure
they will know at least their simple meaning.2

Shabbos

23 Elul, 5780 | Parshas Nitzavim-Vayeilech,
Shabbos Selichos

•
•
•

For local candle
lighting times visit
Chabad.org/Candles

Say Av Harachamim and Tzidkas’cha.4
Participate in a farbrengen (today and/or tonight),
in preparation for selichos.5
After Minchah, we read the fifth and sixth
chapters of Pirkei Avos. See note in last week’s
Luach regarding whether Kol Yisroel and Rabbi
Chananya ben Akashya should be said before
and after both chapters, or just once (before the
fifth chapter and after the sixth chapter).6

Motzoei Shabbos
24 Elul, 5780

Things to do
On this day

•

Today is the yahrzeit of the Rebbe’s maternal
grandfather, Reb Meir Shlomo Yanovsky. The
Rebbe would say Kaddish in his memory.

.299 ' ראה תו"מ תש"נ ח"ד ע4

Things to do
•
•

•

•
•

After Shemoneh Esrei of Maariv, we do say Viyhi
Noam and Ve’atah Kadosh7.
Selichos are recited shortly after chatzos.8
The chazzan puts on a tallis, but does not make
a berachah.9

. ועוד2045 ' תשמ"ג ח"ד עמ,2253 ' תשמ"ב ח"ד עמ,327 ' תשי"א ח"ב עמ: ראה תו"מ5

Although we don’t bentch the new month, we
still recite the entire Tehillim before Shacharis.3
The Baal Shem Tov said: On the last Shabbos of
Elul, Hashem Himself blesses the new month,
and this gives us the ability to bentch the other
eleven months of the year. (Hayom Yom, 25 Elul)
For today’s haftorah we read Sos Asis (Yeshayahu
61:10–63:9).

.7  הערה56 ' ראה ספר המנהגים ע1
. אג"ק חי"א ע' תטז וש"נ2
.30 ' ספר המנהגים ע3

. ראה בארוכה בהערה ללוח של שבוע שעברה6
 וכך נהגו. אבל לא כשחל בשבת, שו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג [שרק "אם חל יו"ט בערב שבת" נמנעים מלומר זאת7
.]7 ' 'שבח המועדים' עמ,שמעון דבורקין ע"ה- כפי שמסר הרה"ג הרה"ח ר' זלמן,בליובאוויטש בקביעות זו
.54 ' ספר המנהגים ע8
. וש"נ, עמ' כג,תשרי- אלול,'כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו יצא לסליחות בבגדי הש"ק – 'אוצר מנהגי חב"ד
 ועד"ז. שו"ע אדה"ז סי' תר"ז ס"ז-  ובפרט באמירת 'אשמנו' (מדינא. וכן נפוץ בין אנ"ש,י"א שצ"ל הסליחות בעמידה
. שמע קולנו, וכן י"ג מידות.) וכיו"ב,לכאורה גם באמירת "אשמנו מכל עם"; "סלח לנו" שאחרי י"ג מידות
 יאמר, ואם השלימו לעשרה מיד אחרי סיום אשרי,יש להתחיל 'אשרי' בעשרה כדי שיוכלו לומר אחריו קדיש מיד
 אך אם. אסור לצאת באופן שלא יישארו עשרה לקדיש, אם היו עשרה באמירת הסליחות.כמה פסוקים וחצי קדיש
המגן סי' תקפ"א-אפרים ואלף- מטה, יאמר הש"ץ קדיש תתקבל (כדין חזרת הש"ץ וכיו"ב,יצאו ונשארו אפילו שישה
.)סעיף י"ז
.)אפרים תקפ"א סי"ח- לקוט טעמים ומקורות' ממטה- "הנשמה לך" – הש"ץ מתחיל בקול רם ('סליחות
. וכן בכולם,בריתך" – ת' בקמץ
 למען,אמיתך
 "למען:ל רחום שמך' אמר הרבי תמיד כש"ץ-באמירת 'א
ָ
ָ
' דלא כמנהג העולם ('אוצר מנהגי חב"ד,באמירת 'עננו' מסיים הש"ץ בקול רם במקומות המופסקים בשתי נקודות
.)עמ' כח
.' גם אם מתפללים שחרית מיד לאחריהן ('סליחות – לקוט טעמים ומקורות,אומרים 'קדיש תתקבל' אחר הסליחות
.)וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כט
 מסיימים בשירת "רחמנא דעני, לאחר קדיש תתקבל,המדרש של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו-באמירת סליחות בבית
.) והרבי היה מעודד את השירה כדרכו בקודש ('אוצר מנהגי חב"ד' שם,"לעניי ענינא
אליהו-דבי-א ותנא, מר"ה יז, מתעטף בה (ע"פ שערי הל' ומנהג ח"א עמ' רכו, וגם אם הוא בחור.חב"ד- לוח כולל9
.)62 ' ובפרט בעמ, ואילך50 ' וראה באריכות ב'הערות וביאורים – אהלי תורה' גיליון תתנ"א עמ.זוטא פכ"ג

•

The Rebbe once suggested that before beginning
selichos, a topic in Torah should be studied and
tzedakah should be given. The Rebbe suggested
studying (at least the beginning and ending
of) the maamar of Lecha Hashem hatzedakah,
printed in the beginning of the selichos.10

Monday

Things to do

Today marks the anniversary of the creation
of the world (according to Rebbi Eliezer—
which halachah follows).

•

Say Tachanun during Minchah,18 and Krias Shema
al Hamitah, tonight.19

Friday

Things to do

•

•

Today, the third day of selichos, is an auspicious
date.14
The Rebbe suggested studying (at least part
of) one of the maamarim said on the third day
of selichos,15 participating in a shturemdike
farbrengen,16 and giving extra tzedakah.17

28 Elul, 5780

On this day

•

•

Thursday

25 Elul, 5780

•

Things to do

From today until Erev Rosh Hashanah, selichos
are recited before Shacharis.11
Since it is already morning, the chazzan makes
a berachah when donning the tallis before
selichos.12
When saying selichos without a minyan, omit
the Yud-Gimmel Midos Harachamim (Hashem
Hashem Kel rachum…).13

29 Elul, 5780 | Erev Rosh Hashanah
On this day
Today marks the birth of the Tzemach Tzedek
in the year 5549 (1789).

Things to do

Tuesday

•

26 Elul, 5780

. ואילך435 ' שיחות קודש תשל"ד ח"ב ע10

•

The Rebbe encouraged utilizing this day to
learn some of the Tzemach Tzedek’s teachings
and follow his ways.20 To learn more about the
Tzemach Tzedek, visit chabad.org/3268073.
Say Tachanun during selichos, but not during

.54 ' ספר המנהגים ע11
.) ע"פ שו"ע אדה"ז סי' מו ס"ח,חב"ד- קודם הסליחות (לוח כולל,התורה- ולפחות את ברכות,יש לברך ברכות השחר
,; והיכל מנחם ח"ג עמ' רמה277 ' מוכח ברשימות היומן עמ' רי; תורת מנחם ח"ב עמ, לאמירת סליחות ביום12
 ובפרט. וא"כ ה"ה בנדו"ד, הרי שמכוונים אז גם לקיום מצות ציצית,שעקרונית לבישה לברית מילה חייבת בברכה
.שבד"כ ממשיך ומתפלל בה
, 'היכל מנחם' ח"ג עמ' רסה (למרות האמור בעניין זה בשו"ע שם-  גם לא בניגון ובטעמים. שו"ע סי' תקסה ס"ה13
 וכן נהג,אלעזר ח"ד סי' כב מסיק שלא לומר גם בניגון ובטעמים- גם בשו"ת מנחת.החיים סי' קלא ס"ק ג-ראה כף
.)בפועל – 'דרכי חיים ושלום' אות קצ
 כיוון שיחיד מנוע מלהתפלל בלשון,חב"ד הביא שידלגם- בלוח כולל, 'מרן דבשמייא' ביחיד,'לעניין אמירת 'מחי ומסי
 ואף שאדה"ז בסידורו הסתייג רק מאמירת 'יקום פורקן' השני ביחיד (ולא.ארמי כמבואר בשו"ע רבינו סי' קא ס"ה
 ורק יש. וא"כ אין מזה ראיה לענייננו," כבר ציינו לשו"ע שלו סי' רפד סי"ד "שאין זו תחינה אלא ברכה,)הראשון
 אפילו יחיד יכול לאומרה, ש"תפלה הקבוע לציבור,להעיר מהלימוד זכות (של רבינו יונה) המופיע בשו"ע רבינו שם
.בכל לשון" וכש"כ בלשון שנתקנה בו

. וש"נ, ואילך347 'שיחות חי"ד עמ- ראה לקוטי14
.298 ' תו"מ תנש"א ח"ד ע15
. תו"מ תנש"א שם16
.373 ' תו"מ תשמ"ט ח"ד ע17
.) בשו"ע אדמו"ר הזקן חסר סעיף זה. יענך' (לבוש ומג"א סי' קלא ס"ו... סידור אדמו"ר הזקן לפני 'למנצח18
 כיוון שאומרים,השחר- אלא מעלות, יענך' (מאחר שאינו נוהג כיו"ט מיום שלפניו... לפני 'למנצח, סידור אדמוה"ז19
.)ה- ואף לא כערב יו"כ – ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תר"ד ס"ד, שלא כשאר עיו"ט,הרבה סליחות באשמורת
.11 ' ראה ספר השיחות תשנ"ב ע20

•
•

•

•

•

•
•
•

Shacharis and Minchah.21
After davening,22 say Hataras Nedarim before ten
people23 (or at least before three24).
The shofar is not blown today.25 If you need to
practice for Rosh Hashanah, do so in a closed
room.26
It is customary to
“Typically, a person
visit kivrei tzaddikim
preparing for
judgment gets
today.27 It is customary
dressed
in black,
to write a pa”n and
because he does
send it to the Ohel;
not know what
those who are able,
the outcome will
should visit the Ohel
be. We, however,
28
do
not do so:
in person.
we put on our
Take a haircut and
finery and eat
immerse in the mikvah
and rejoice on
in honor of Yom Tov.29
Rosh Hashanah,
The Rebbe Rashab
because we know
Hashem will
would
accept
a
perform a miracle
new hiddur each
[and judge us
year before Rosh
compassionately].”
Hashanah.
(Sefer
(Midrash, quoted in
Haminhagim, p. 5630)
Tur §581)
Give tzedakah today
for the two days of Rosh Hashanah.31
Beginning from one hour before Minchah, use
every spare moment to say Tehillim.32
Today’s Minchah, the last tefillah of the year,

•

•

•

Hosafos
Mivtza Shofar:
A Selection of Relevant Halachos
•

•
•

•

.' 'קודם חצות: ובסידור אדה"ז,חב"ד- לוח כולל22

•

.אפרים סי' תקפ"א ס"ק קא-המגן למטה- ראה אלף24
. שו"ע סי' תקפא ס"ג25
.) ובחדשה עמ' תסח,1364 ' השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס תקפא (במהדורה הישנה עמ26
.אפרים שם ס"נ- וראה מטה, שו"ע סי' תקפא ס"ד27
.55 המנהגים ס"ע- ספר28
 הטבילה במקוה – מחצות. שו"ע אדה"ז סי' רנא ס"ד, להסתפר מדינא מותר גם אחר חצות. שו"ע סי' תקפא ס"ד29
.ב, ליקוטי מהרי"ח ח"ב דף ז.אפרים סי' תקפ"א ס"ק קכא-המגן למטה- ועיין אלף.865 'דיבורים ח"ג עמ- לקוטי,היום
השנה צריך כל אחד לקבל על עצמו זהירות יתירה- "בכל ראש: וראה סה"מ קונטרסים ח"א עמ' קלב (ושם30
 בזהירות:32 'תעשה [בתורת מנחם ח"ד עמ- וזהירות בסייג של לא,] בהידור מ"ע:במצוות עשה [בלקו"ש דלהלן
.386 'שיחות חלק ב עמ- לקוטי.)" הוספה] בהנהגה טובה: וזהירות יתירה [בתורת מנחם שם,]יתירה מל"ת

For a thorough grasp of the necessary halachos,
study Shulchan Aruch Orach Chaim, chapters
585–590.

The Berachos

. שו"ע סי' תקפא ס"ג21
ידי כ"ק-עשרה מידות" יש כמה וכמה שינויים שתוקנו ב'סליחות' בהוצאות האחרונות (מוגה על-בפיוט "שלוש
 התיקונים בפנים בפיוט 'שלוש עשרה מידות' הם בכמה שינויים מהנסמן ב'לקוט טעמים.אדמו"ר נשיא דורנו
). וכנראה הוגה שוב,'ומקורות
.את הקטע "אל תבוא במשפט עמנו" אומרים החזן והקהל פסוק בפסוק
. "והוא ישפוט" נפוץ לאומרם ביחד כפסוק אחד,"את הפסוקים "אל תבוא
."חב"ד – "ובעשרה-המנהגים ובלוח כולל- ובספר," בסידור הלשון "וטוב שיהיה עדה שלמה23
.) אראנו נפלאות ועוד, וביומנים – הקהל תשמ"ח,1 'הרבי נהג להתיר בפני עשרה דווקא (ראה סה"ש תשנ"ב עמ
ולכאורה זה שולל את מש"כ בסידור הרב ראסקין שי' עמ' תקד שלפי הטעם שבלקו"ש מצטרף המבקש התרה
 ולזימון – ע"פ,לעשרה; מאידך יש לזכור שהרבי תמיד הקפיד כשצריך מניין שיהיו י"א דווקא (לתפילה – בשנת תש"י
.)סיפור הרב נחמן שי' סודאק

should be said with extra concentration.33
Before Yom Tov, light a long-burning candle, from
which the Yom Tov candles can be lit tomorrow
night.
Women and girls light candles before sunset,
saying the berachos of Lehadlik Ner Shel Shabbos
Ve’shel Yom Hazikaron and Shehecheyanu.
A man lighting candles should not make the
berachah of Shehecheyanu when lighting, as
he will say this berachah later when making
Kiddush34.

•

Before blowing the shofar, two berachos are said:
Lishmoa Kol Shofar and Shehecheyanu.
When blowing for a man, ideally the listener
should make the berachos. If he cannot do so,
you can make the berachos (having in mind to
be motzi him). You can do so even if you have
already been yotzei the mitzvah.35
When blowing for a woman, she should make
the berachos. If she cannot do so (and you are
not being yotzei the mitzvah at present), blow
without berachos.36
If blowing for a group, one man should make the
berachos and be motzi everyone else. However,
if the group consists solely of women, each one
should make the berachos.37
If the one making the berachos spoke between
the berachos and the blowing, the berachos
must be repeated (unless the interruption was
.41  ראה ספר המאמרים תש"ג ס"ע, אודות תוכן ההתבוננות שצ"ל בתפילה זו. נז, מטה אפרים תקפא33
. לוח כולל חב"ד34
. שו"ע אדה"ז סי' תקפה ס"ה35

.315 ' לקו"ש חכ"ח ע31

. שו"ע אדה"ז סי' תקפט ס"ב36

.56 ' ספר המנהגים ע32

. ע"פ שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' נג,'' מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר37

related to the blowing).38

Tekiah
•

Each tekiah must be at least as long as the
minimum length of the middle blasts of that
section. In other words, in the section of tashrat,
each tekiah must be at least as long as 18 short
blasts; and in the sections of tashat and tarat,
each tekiah must be at least as long as 9 short
blasts.39

•

Shevarim
•

•

•

Each one of the three shevarim should be at least
as long as 3 short blasts, and no longer than 9.40
Extra care should be given to the third shever,
which some have a tendency to blow shorter
than the rest.41
If even a single teruah was added after the
shevarim of tashat, you must return to the
beginning of that unit.42 Therefore, if adding
a short blast after the shevarim (as some are
accustomed to do), make sure it is longer than
the size of a teruah.43

•

•

do not take a breath between the shevarim and
teruah of tashrat.48 Similarly, do not take a breath
in the middle of an individual blast.49
Both the one blowing and the one listening
should not speak until the blasts are completed.
If the one blowing spoke in between blasts (i.e.,
between a tekiah, shevarim, and/or teruah), there
is no need to repeat them;50 however, if the one
listening spoke during the blowing, those blasts
must be repeated.51
If the shofar blower is having difficulty
proceeding, he may be replaced by another. The
second person should continue from where the
first person left off, and does not need to repeat
the berachos.52
If you cannot blow all thirty blasts (for example,
if you do not have enough strength to do so or if
the other person is in a rush), blow tashrat three
times without a berachah.53
The shofar may be blown after shekiah until tzeis
hakochavim. However, no berachah should be
made at that point.54

Teruah
•

The teruah is comprised of at least 9 short blasts.44
Some have a tendency to blow the last blast a bit
longer than the rest; care should be taken that it
is equally short.45

Additional Halachos
•

•

The shofar should be held in the right hand,46
and should be blown using the right side of the
mouth.47
Take a breath between each tekiah, shevarim, and
teruah. However, when blowing the tekios after
krias hatorah—and similarly for mivtza shofar—
. שו"ע אדה"ז סי' תקצב ס"ז38
. שו"ע אדה"ז סי' תקצ ס"ד39

. ראה שו"ע אדה"ז סי' תקצ ס"ט48

. שו"ע אדה"ז סי' תקצ ס"ז40

. שו"ע אדה"ז סי' תקצ ס"ח49

.' 'מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר41

. שו"ע אדה"ז סי' תקצ סי"ב50

. שו"ע אדה"ז סי' תקצ סט"ז42

. ראה שו"ע אדה"ז סי' תקצב ס"ח51

.' 'מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר43

.ט- שו"ע אדה"ז סי' תקפה ס"ח52

. שו"ע אדה"ז סי' תקצ ס"ז44
. ד, מטה אפרים סי' תקפה46

. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקצג ס"ג ותקצב ס"ג,' 'מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר53
 הורה הרב יקותיאל שי' פרקש, כגון שצריכים להספיק 'בית רפואה' שלם,כשאין אפשרות לתקוע את כל הל' קולות
 וכדי, ולא לתקוע כלל," ולכוון שכל מה שאינו שייך לחיוב התקיעות מתכוונים בו רק "לשורר,לתקוע ג"פ תשר"ת
. תש"ת ותר"ת, ובזה ייצאו ידי תשר"ת,להפריד בין הקולות יפסיקו בנשימה בין השברים לתרועה

. שו"ע אדה"ז סי' תקפה ס"ו47

. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקפח ס"א,' 'מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר54

.' 'מדריך הלכתי למזכי הרבים במצות תקיעת שופר45

Rambam

Visit www.chabadorg/dailystudy

ספר המצוות
כג מ״ע קנג
כד מ״ע קנג נט
כה מ״ע נט
כו מ״ע נט
כז שם :פרק ג-ד מ״ע ריג
כח מ״ע ריג
כט מל״ת שנה

פרק אחד ליום

שלושה פרקים ליום

Shabbos
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ג

Shabbos
הלכות קדוש החדש ,פרק טו-יז

Sunday

הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ד

Monday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ה

Sunday
הלכות קדוש החדש ,פרק יח-יט
הלכות תעניות ,פרק א

Monday

Tuesday

הלכות תעניות ,פרק ב-ד

הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ו

Tuesday

Wednesday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ז

Thursday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ח

Friday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ט

הלכות תעניות ,פרק ה
הלכות מגילה וחנוכה ,פרק א-ב

Wednesday
הלכות מגילה וחנוכה ,פרק ג-ד
ספר נשים
הלכות אישות ,פרק א

Thursday
הלכות אישות ,פרק ב-ד

Friday
הלכות אישות ,פרק ה-ז
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