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הוראות והדרכות
Guidance from the Rebbe

Hora’os for 
Tisha B’Av

לזכות
 החתן הרה"ת ר' יעקב דוד שי' 

קאטלארסקי
 והכלה מרת חי' מושקא תחי' 

וויינגארטען
 לרגל חתונתם בשטומ"צ 

 ביום ח"י מנחם אב ה'תשע"ו, 
שנת הקהל הבעל"ט

נדפס ע"י
 הרה"ת ר' אברהם בן ציון 

מרת קרעסל חנה שיחיו קאטלארסקי
ניו סיטי, ניו יארק

As we near the fast day of Tisha B’Av, and we yearn for the day 
when it will be changed into a day of joy, it is our privilege and 
pleasure to present two holy Kisvei Yad of the Rebbe that have 

never before been published. They contain hora’os regarding 
Tisha B’Av, which we have compiled and synopsized.

פרסום 
ראשון!
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Protests
One area where the “Who is a Jew” 
controversy became especially relevant 
was when the Israeli government 
included converts as recipients of 
citizenship under the Law of Return, 
even if they hadn’t been converted 
halachically. The Rebbe strongly 
opposed the credibility that the law 
offered to these invalid conversions. 
Here, a notice was placed in the 
Algemeiner Journal calling for 
protests against the expansion of 
the Law of Return to include people 
not halachically Jewish. The Rebbe 
edited the notice before it was 
published.

Bearing in mind that the 
terrible decree “Who is a Jew” 
seeks to recognize conversion that 
isn’t done according to halacha, 
and allows non-Jews to utilize the 
Law of Return to live in the Holy 
Land, and in Yerushalayim, and 
bearing in mind that the churban 
that happened on Tisha B’Av 
was when non-Jews entered the Beis 
Hamikdash in Yerushalayim,

We suggest that on this coming 
Tisha B’Av, protests should take place 
against the terrible decree of “Who is 
a Jew.”

Since the redemption will come 
through Torah and tzedakah, as the 
possuk states, “Tzion will be redeemed 
with justice, and its captives with 
righteousness” (“justice” means 
Torah), we suggest that every Yid 
should learn Torah on Tisha B’Av (of 
the subjects permissible to learn on 
Tisha B’Av) and give tzedakah.

The Rebbe made several corrections, 
including: replacing the call to “our 
friends” to increase in Torah study, 
with “every Yid” instead. The Rebbe 
also asked that the notice be signed 
by האגודה למען קיום היהדות - a special 
organization founded to fight the issue 
of Mihu Yehudi, and not by Tzach.  

ב"ה

מודעה

נעמענדיק אין אכט אז די שרעקלעכע גזירה "מיהו יהודי", וועלכע אנעקענט גיור שלא כהלכה און 
גיט די  פולע רעכט צו כאלנע גוים  צו געניסן פון דעם חוק-השבות און ווערן בעלי בתים בירגער 

זאגן א ]דיעה?[ אין אונזער הייליק לאנד, און אין ירושלים עיר הקודש, איז ענדלאך ענליך צו דעם 
חורבן וועלכער איז פארגעקומן תשעה באב ווען אויך דאן האבן גוים זיינען אריין אין בית המקדש 

איבער גענומען ירושלים עיר הקודש. 

לייגן מיר פאר, אז אין דעם היינטיקן תשעה-באב זאלן צוזאמן מיט די קינות וועלכע ווערן געזאגט 
אויף יענעם חורבן, זאלן געמאכט ווערן פראטעסטן א. ז. וו. אויך אויף געגען דער שרעלעכע גזירה 

פון "מיהו יהודי" וועלכע איז א פארזעצונג פון יענעם חורבן. 

היות וואס די אויסלייזונג פון גלות וועט קומען דורך תורה און צדקה - ווי עס שטייט אין פסוק 
ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה )"משפטיה” איז דער אלטער רבי )בעל התנ]יא[ והשלחן ע]רוך[ 

מיינט אויך תורה( - לייגן מיר פאר פאר אונזערע חברים און פריינט יעדער איד אז אין דעם טאג 
פון תשעה-באב זאל מען לערנען תורה )די ענינים וואס וועלכע מען מעג לערנען תשעה-באב( און 

געבן צדקה אויף הייליקע מוסדות - צוליב מבטל זיין די שרעקלכע גזירה און חורבן.

און מיר זאלן זוכה זיין בקרוב ממש שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ע"י משיח צדקינו בקרוב 
בימינו    

צעירי אגודת חב"ד המרכזית  איגוד למען..]קיום היהדות[

בדעתינו ליתן המודעה במכ"ע אלגעמען דזורנאל 

אם ישנם הערות ע"ז
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בס"ד

דרינגענדער רוף און נפשית'דיקע בקשה פון ליובאוויטשער רבי'ן שליט"א

אין צוזאמענהאנג מיט די איצטיגע ניין טעג ווען אידן טרויערן אויפן חורבן בית המקדש און 
ביטערן גלות, און לויט דעם צוזאג פון דעם נביא הגאולה, ישעי' הנביא "ציון במשפט תפדה ושבי' 
בצדקה" – איז כדאי אז יעדער איד, מענער פרויען און קינדער, זאל אין די טעג ספעציעל צוגעבן 

אין לימוד התורה )"משפט"(, ובפרט אין די הלכות )"משפטים"( שבתורה , און אין צדקה.

*         *

כדי אז יעדערער זאל קענען אפשאצן אויף אן אמת'ן און עכטן אופן זיינע דערגרייכונגען אין לימוד 
התורה וקיום מצוותי', און כדי פארשטארקן די שטרעבונג צו שטייגן אלס העכער און העכער 

אין דעם געביט – האט דער רבי שליט"א מציע געווען און געבעטן, אז יעדערער זאל באשטימען 
אויף זיך )אדער פארפעסטןיגען זיין פארבונד מיט( א "רב און "משפיע" אד"ג באזירט אויף מאמר 
חכמינו ז"ל )אין פרקי אבות( "עשה לך רב"(, צו וועמען ער וועט דארפן אפגעבן פון צייט צו צייט 

-במשך כל השנה- א דין-וחשבון (א פראטאקאל) פון זיינע דערגרייכונגען , און וועלכער וועט אים 
"פארהערן" אין די ענינים וואס ער לערנט און טוט אד"ג. 

ספעציעל איז דאס געזאגט געווארן אין באציאונג צו ישיבה-בחורים, אז זיי זאלן נאך צוגעבן אין 
זייער זמן און התמדה ושקידה בלימוד התורה;  און כדי זיי מחזק זיין אין התמדה ושקידה והליכה 

מחיל אל חיל בלימודם – איז כדאי מען זאל איצטער מוסיף זיין אין די "בחינות" וואס מ'גיט 
ישיבה-בחורים אין די ישיבות. אזוי ארום, אז ניט נאר וואס זומער צייט וועט ניט זיין א צייט פון 

"חופש" ח"ו וח"ו פון לימוד תורתנו הקדושה, נאר פארקערט, די בחינות זומער צייט )און ספעציעל 
אין די ניין טעג( וועלן פארשטארקן די התמדה ושקידה.

*         *

דער אויבערשטער זאל העלפן, אז דורך דיער התחזקות אין אידישקייט בכלל, און בפרט אין די 
ענינים פון "משפט" און "צדקה" – זאלן מיר זוכה זיין, אז נאך היינטיקן יאר וועט מקויים ווערן די 

הבטחה יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, במהרה בימינו ממש.

*          *         *

פאר מער אינפארמאציע רופט: צעירי אגודת חב"ד, 770 איסטערן פארקויי, ברוקלין נ.י. 11213, 
טעלעפאן: 778-4270 )718)

Summer Study
On Shabbos Parshas Devorim 5749 the Rebbe gave several horaos in connection to the nine 
days. This page is a press release containing them with the Rebbe’s edits before it’s release: 

In connection with the days in which Yidden mourn for the churban Beis Hamikdash 
and the bitter galus, and in keeping with what the Navi Ha’Geulah, Yeshaya Hanavi, 
that “Tzion will be redeemed with justice, and its captives with righteousness,” every 
Jew should make a special effort during these days in the study of Torah ([mishpat-
]“justice”), especially the halachos ([mishpatim] “laws”) in Torah, and in the giving of 
tzedakah. 

In order for everyone to have an honest idea of the extent of their Torah-study and 
mitzvah observance, and in order to strengthen the aspiration to improve, the 
Rebbe suggested and requested that everyone appoint a mashpia (or enhance 
their connection with their existing mashpia) to whom he will give reports 
throughout the year and who will test him on what he learns and does.

This applies especially to yeshiva bochurim: they should apply themselves 
to their learning and increase in it. In order to strengthen their diligence, there 
should be an increase in tests, so that summertime won’t, chas v’shalom, be a 
vacation, but rather the diligence in learning will increase.

The Rebbe made a few corrections in his holy handwriting, including an 
instruction to be in touch with one’s mashpia throughout the entire year, and adding 
twice “chas v’sholom” when the word “vacation” from Torah learning was mentioned.
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How to Bring Moshiach
An advertisement placed by 
the Rebbe’s mazkirus in the 
Algemeiner Journal detailing the 
Rebbe’s instructions for Tisha 
B’Av:

The Rebbe suggested that on 
Tisha B’Av we should:

Give extra tzedakah, 
especially before shacharis and 
mincha.

Learn more of the Torah 
subjects that one may learn 
on Tisha B’Av according 
to Shulchan Aruch (which 
includes the Tzemach Tzedek’s 
reshimos on Eicha), and, where 
possible, to organize shifts to 
study during the entire 24-
hour period (but in a way that 
will not harm anyone’s health, 
bearing in mind the fast).

Increase activities of 
mivtza tefillin (during the 
hours when tefillin may be 
worn on Tisha B’Av). ב"ה

מעלדונג פון סעקרעטַאריַאט פון

ליובַאוויטשער רבי'ן כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסָאהן

אויף דער גרויסער צָאל ָאנפרַאגעס וועגן די ספעציעלע הוראות פַאר תשעה באב, וועלכע 
זיינען געהערט געווָארען פון רבי'ן שליט"א אויף דער התוועדות פון שבת חזון טיילן מיר מיט 

פאלגענדעס:

נעמענדיק אין אכט דעם מצב פון איצטיקער צייט, און אויפ'ן יסוד פון די ָאנווייזונגען פון חז"ל, און 
בפרט פון ַאלטען רבי'ן זצ"ל אין מאמר פון ציון במשפט תפדה )געדרוקט אין לקוטי תורה(, אז אין 

ַאזַא צייט איז נויטיק ַא ספעציעלע התחזקות אין תפלה, לימוד התורה און צדקה.

האט דער רבי שליט"א מעורר געווען ַאז הַאיָאר  תשעה באב זָאל מען:

א( געבען-בלי נדר-מער ווי אין ַאנדערע טעג צדקה בפרט פַאר תפלת שחרית און פַאר תפלת 
מנחה

ב( לערנען מערער-פון די ענינים אין תורה וועלכע עּפ"י שלחן ערוך מעג מען לערנען תשעה 
באב, )צווישען דעם-די רשימות פון אדמו"ר ה"צמח צדק" אויף איכה(, און וואו ס'לָאזט זיך-

איינָארדענען משמורות אויף לערנען פאר דעם ַגאנצן מעת לעת פון ט' באב )ָאבער אין ַאן אופן, אז 
עס זָאל נישט ָאנרירן קיינעמס געזונט, נעמענדיק אין ַאכט דעם תענית(.

ג( פַארשטַארקען תשעה באב דעם מבצע תפילין )אין די שעות ווען מען מעג לייגען תפילין דעם 
טָאג(.

דער רבי שליט"א הָאט פַארענדיקט: ויהי רצון, ַאז דָאס ַאלעס זָאל נָאך מער צואיילען די גאולה 
און במהרה בימינו ממש זָאלען מיר זעהן די ערפילונג פון דער הבטחה ציון במשפט תפדה ושבי' 

בצדקה ויהפכו ימים אלה לששון ולשמחה בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו.

מזכירות פון ליובַאוויטשער רבין שליט"א

770 איסטערן פַארקוועי, ברוקלין, טעל.: 493-9250   


