בס"ד

יום ראשון ה' באב תש"פ ()26.7
אהבת ישראל

בין אדם לחברו

גלות וגאולה

בניין בית המקדש

בין המיצרים
ותשעה באב

אהבת חינם ,בין המיצרים
ובניין בית המקדש

דברי פתיחה

17:00

הרבנים הראשיים שליט"א  -הרב יצחק יוסף ,הרב דוד לאו ,הרב ישראל מאיר לאו ,הרב שלמה משה עמאר.
רב העיר העתיקה  -הרב אביגדר נבנצל ,הרב אשר וייס -מנחת אשר ,ראש ישיבת הכותל -הרב ברוך וידר.
הרב ישראל גנס
הכנה לבין הזמנים,
תורה ואהבת ישראל
הרב יעקב אריאל
ואהבת לרעך כמוך -
יחסי שכנות

הרב אשר וייס
התיקון לחורבן בית המקדש

הרב אריה שטרן
רוח חדשה בתוך האבל על
החורבן

הרב דוד לאו
מהו בעצם בית המקדש?

הרב ברוך דב פוברסקי
בשלהי התענית

הגב' מרים פרץ
אהבת חינם -
אבן יסוד בבניין העם

הגב' סיון רהב מאיר
הקורונה ,שלושת השבועות
ואנחנו

הרב מיכה הלוי
היחס לעוברי עבירה

הרב שלמה אבינר
הגאולה

הרב זלמן מלמד
התמיד  -אחדות ישראל

הרב שמואל אליהו
איך תורת האר"י הקדוש
מביאה גאולה ברחמים

הרבנית ימימה מזרחי
תשעה באב ואהבת חינם

הרבנית רחלי פרנקל
עיר שחוברה לה יחדיו

הרב שלום ארוש
התחזקות באמונה

הרב ראובן אלבז
צער החורבן

הרב מרדכי גרינברג
אדום וישמעאל -
המאבק על הר הבית

הרב שלמה ריסקין
תשעה באב וט"ו באב

הגב' אתי אנקרי
ערבויות

הרבנית דנה סליי
לראות את האור

הרב חגי לונדין
איך מתמודדים עם חורבן?

הרב יהושע ויצמן
האבן הראשונה בבית המקדש

הרב בניהו שמואלי
חודש אב -ימי בין המיצרים

השליחה חני ליפשיץ
עם ישראל ואהבת חינם

הרבנית אסתי רוזנברג
מבט על תשעה באב דרך
הקינות

הרב בן ציון אלגאזי
שבירת הכוס וחורבן הבית

הרב קלמן בר
כל המתאבל על ירושלים זוכה
ורואה בשמחתה

הרב זמיר כהן
על מה מתאבלים בתשעה
באב

הרבנית חנה קטן
אחדות ישראל

הגב' בת גלים שער
אי של וודאות בין המיצרים

הרב זלמן גופין
גלות וגאולה

הרב אהרון כץ
נחמתו של רבי עקיבא

הרב משה חיים לאו
שיחה לימי בין המצרים

הרבנית צופיה ליפשיץ
ואני אהיה לך חומת אש

הרבנית נעמי שחור
ממשבר לאמונה ,תקוה וגאולה

הרב טוביה ליפשיץ
החורבן כשינוי סדר העולם

הרב אמנון בזק
מה בין המשכן למקדש?

הרב יוסף חברוני
תשעה באב נקרא מועד

יעל שלוסברג
אתם אל תהיו כן

הרב יעקב זילברליכט
מי יבנה את בית המקדש
השלישי

הרב פרופ' אברהם
שטיינברג
דין חולה בתשעה באב

הרבנית רויטל שנור
גל של אהבת חינם

הרב יונה גודמן
מבין המצרים נגאל עם

הרבנית זיוה מאיר
הבית והמשפחה -
נדבך בבניין המקדש

הרב מאיר גולדוויכט
איך יוצאים ממיצר לשמחה

הרבנית מיכל
טיקוצ'ינסקי
אחדות או אחידות

17:30

הרב חיים דרוקמן
התבוננות נכונה על החורבן

18:00

הרב אלימלך בידרמן
ותרנות  -אהבת ישראל

18:30

הרב יצחק דוד גרוסמן
אהבת ישראל

הרב יצחק גינזבורג
אהבת חינם

19:00

הרב יואל שוורץ
התיקון לשנאת חינם הוא
אהבת חינם

הרב צפניה דרורי
אחדות ישראל

הרב אלי סדן
איך מנהלים מחלוקות בשלום

19:30

הרב חיים סבתו
לימוד סניגוריה על עם ישראל

הרב אליעזר ולדמן
"כולך יפה רעייתי
ומום אין בך"

20:00

הרב יעקב שפירא
אהבת ישראל והציפייה
לישועה

הרב נחמיה וילהלם
אהבת ישראל

הרב אליהו רחמים זייני
פירושה האמיתי של אגדת
קמצא ובר קמצא
הרב יגאל לוינשטיין
אחדות -
אחידות או השלמה בין ניגודים?

20:30

הרב אלישע אבינר
אהבת חינם

הרב יעקב מדן
ערבות הדדית

הרב יוסף צבי רימון
פתרון מריבות בעין תורנית

21:00

הרב שניאור אשכנזי
אהבה בלי תמורה :הדמות
הנעלית של אהרן הכהן

הרב אליקים לבנון
אחדות בעם כאבן דרך לבניין
בית המקדש

הרב צבי קוסטינר
לא חרבה ירושלים אלא
על שנאת חינם

הרב חיים נבון
האדמו"ר מפיאסצ'נה על
תפילה וחורבן

21:30

הרב אליעזר מלמד
מצוות ואהבת לרעך כמוך

הרב רא"ם הכהן
אהבה תנאי להשראת שכינה

הרב אריאל בראלי
השיקול הציבורי בהתמודדות
עם הקורונה

הרב גדי שלוין
מה נחרב בחורבן

הרב אליעזר קשתיאל
"ישאג על נוהו" -
שאגת הארי על החורבן

22:00

הרב אפרים קניג
האמנם יש אהבת חינם?
מבט פנימי על צום תשעה באב

הרב דב זינגר
תמוז ושלושת השבועות

הרב פרופ' יגאל שפרן
מבט הלכתי על כניסה לסכנה

הרב אריה הנדלר
מאיכה של אדם הראשון ועד
איכה של חורבן הבית

הרב אליהו בלומנצוויג
הציפייה לישועה
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הגב' אסתי גולובנציץ
כי מחכים אנחנו לך -
ציפייה לגאולתה ודרישתה
הגב' חגית משה
היועץ המשפטי שמגר ובניין
בית המקדש
הרבנית אהובה צוקרמן
מה מתקנים בתשעה באב

