לוח כולל חב"ד
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כסלו
מולדו*:
יום ה' )בבוקר( ,שעה  9עם  45דק' 12 ,חלקים.
סוזק"ל*:
יום ו' ט"ו בו ,שעה  4עם  7דק' )לפנות בוקר(.
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ערב חנוכה
Mon.
א' דחנוכה
Tues.
ב' דחנוכה ,בערבית מתחילינ טל ומטר
Wed.
ג' דחנוכה
Thurs.
ד' דחנוכה
Fri.
ליכט צינדנ4:10 :
ה' דחנוכה ,ערב ר"ח
Sat.
מוצש"ק5:14 :
פ' מקצ ,ו' דחנוכה ,א' דר"ח טבת

*זמני המולד וסוזק"ל הם לפי שעון הרגיל בירושלים עיה"ק ת"ו

כסלו ה'תשע"ט

לז

א' דר"ח ,יום ה'.
א"א א-ל ארך אפים.
ר"ח כסלו – יום הבהיר להודות לה' שכ"ק אדמו"ר נשיא
דורנו חזר לבוריו ,אחרי המאורע בליל שמע"צ ,תשל"ח .ועושים
סעודת הודי' והתוועדות חסידית.
ב' דר"ח ,יום ו'.
תולדות ב' בו.
ויצא ט' בו.
הפטרה :ועמי תלואים גו' – על תלמי שדי .ויברח יעקב גו'
ובאשה שמר .ובנביא העלה גו' ובנביא נשמר.
בו יום הולדת את כ"ק אדמו"ר האמצעי רבי דובער נבג"מ
זי"ע )תקל"ד( ויום הסתלקותו )תקפ"ח( ,ומ"כ בניעזשין.
במנחה אין אומרים צו"צ.
יום א' יוד בו.
יום שבו נשתחרר כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע ממאסרו בעיר
וויטעפסק – תקפ"ז – והוא יום שמחה לאנ"ש ,ואין אומרים בו
תחנון ,ונוהגין לעשות משתה ברוב עם.
יום ה' י"ד בו.
יום חתונתם – תשעים שנה – של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
עם הרבנית חי' מושקא ע"ה ז"ל )תרפ"ט(.
וישלח ט"ז בו.
הפטרה :חזון עובדי' גו'.
יום ב' י"ח בו.
בו מסיימים לימוד ספר התניא ,כפי שנחלק – ע"י כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – לימי השנה.
בו יאצ"ט אדמו"ר ר' יוסף יצחק נ"ע )תרל"ו(.
במנחה א"א תחנון.
חג הגאולה י"ט-כ' כסלו .ראש השנה לחסידות.
גוט יום טוב .לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות
תכתבו ותחתמו.
יום ג' י"ט בו.
יום זה הוא יו"ט לכל אנ"ש ,שבו יצא כ"ק אדמו"ר הזקן
נבג"מ זי"ע לחירות מבית האסורים בפ"ב )תקנ"ט( לפנות ערב,
ואין אומרים בו תחנון )וכן א"א תחנון למחרתו ביום ד' כ' כסלו(
ובכל עיר ועיר מתאספין אנ"ש למשתה ושמחה ולהודות לה' על
הנס הגדול.
ועושין סיום הש"ס מחלוקת הש"ס דאשתקד ,ומחלקין את
הש"ס להבא .וכן מתחילין שוב ללמוד ביום י"ט כסלו שיעורי
למוד התניא כפי שנחלק לימי השנה ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
נ"ע.
ולפי שאחת הטענות על כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע הי' על אודות
הכסף מעות רמבעה"נ שהיה מאסף בכל עוז ותעצומות ושולח
לעניים יושבי אה"ק ,על כן ביום הזה יתעוררו אנ"ש להחזיק
במעוזו ולהרים תרומה לקופת רמבעה"נ כולל חב"ד שנוסד על
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ידו .ובשעת המשתה יעמידו קערה של צדקה עבור הכולל וימליץ
טוב עבורם לברכה וישועה.
בו יאצ"ט כ"ק אדמו"ר רבי דובער המגיד ממעזריטש נבג"מ
זי"ע )ג' וישב ,תקל"ג( ,ומ"כ באניפאלי.
וישב כ"ג בו.
מברה"ח ר"ח טבת ביום השבת וביום הראשון.
א"א אב הרחמים.
חנוכה .יום ב' כ"ה בו.
תיכף אחר השקיעה של יום א' כ"ד בו ,בין מנחה למעריב
מדליקין נר חנוכה בחגירת אבנט .אבל בכובע ולבושים הרגילים,
)דלא כיש נוהגין ללבוש בגדי שבת או כובע שבת להדלקת הנרות,
או גם לכל ימי חנוכה ,ס' המנהגים עמ' .(70
מדליקין בשמן זית וה"שמש" )שבו מדליק הנרות ,רמ"א
תרע"ג סעי' א'( נר של שעוה.
בביהכ"נ מניחים המנורה בצד דרום והנרות מסודרים
ממזרח למערב ,הש"ץ מברך ג' ברכות ומדליק ,וטוב שיהיו י'
בביהכ"נ בשעת הברכות ,ומחוייב הש"ץ להדליק נר חנוכה גם
בביתו בברכות ,ואם אין לו ב"ב להוציאם ידי חובה לא יברך עוד
פעם שהחיינו.
ובבית מניחים המנורה בעובי המזוזה בחלל פתח החדר )ואין
מדייקים אם הנרות דרום וצפון מונחים או מזרח ומערב
מונחים( .מעמידים המנורה על כסא )ואין מדייקים שיהי'
למעלה משבעה טפחים ,או בסמוך לג' טפחים( .ומברך להדליק
נר חנוכה ,שעשה נסים ,ושהחיינו ,ואחר הברכות ידליק נר
הימין ,ואח"כ אומר "הנרות הללו".
מתעכבים סמוך לנרות כחצי שעה )לבד מעש"ק(.
נר שכבה בתוך שיעור זמן דליקתו – חוזרין ומדליקין אותו.
מדייקים שידלקו הנרות חמשים מינוט לכל הפחות.
הבנים מתחילים להדליק נרות חנוכה איזה זמן קודם ה"בר
מצוה".
הבנות אין מדליקות בפ"ע .אשה בעלה מוציאה.
לא הדליק ,מדליק כל הלילה אם ב"ב נעורים ,ואם כולם
ישנים ידליק בלא ברכה )ונכון להקיצם ולברך(.
ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כל זמן שהנרות דולקות.
ערבית .ועל הנסים.
)ואין להפסיק להכריז ועל הנסים( ואם שכח ,אם נזכר קודם
שאמר ה' מסיום הברכה חוזר ומתחיל ועל הנסים ,ואם כבר
אמר ה' אינו חוזר.
)עי' פרטי מנהגי חנוכה בס' המנהגים עמ'  69ואילך(.
שחרית .נוהגין להדליק נר חנוכה בביהכ"נ בלא ברכה עד
אחר התפלה.
אין לדלג לכתחילה ועל הנסים כדי שיוכל לענות קדושה
ומודים )שם עמ' .(71
גם בחנוכה האבל יורד לפני התיבה ,לבד לאמירת הלל.
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הלל שלם )כל ימי חנוכה( ,ח"ק ,א"א א-ל ארך אפים )כל ימי
חנוכה( .וקורין ג' גברי בפ' נשא ,כהן ויהי ביום כלת משה גו' –
לחנוכת המזבח ,לוי עד מלאה קטרת ,ישראל עד נחשון בן-
עמינדב ,ח"ק ,אשרי ובא לציון גואל ,ק"ת ,יהללו ,בית יעקב כו'.
אין מתענין בחנוכה רק תענית חלום.
ב' דחנוכה .יום ג' כ"ו בו.
בהדלקת הנרות אין מברכים עוד שהחיינו ,ויברך על הנר
הנוסף ומדליק משמאל לימין )וכן בכל הלילות(.
אמירת "הנרות הללו" לאחר הדלקת כל הנרות.
שחרית .קורין ג' גברי בפ' נשא ,כהן ביום השני גו' מלאה
קטרת ,לוי פר אחד גו' בן-צוער ,ישראל ביום השלישי גו' )ועד"ז
כל ימי חנוכה(.
ליל ד' כ"ז בו ,שאלה.
בערבית מתחילין לשאול טל ומטר בברך עלינו) ,אין להפסיק
להכריז טל ומטר( ,שכח ונזכר קודם שהתחיל תקע בשופר ,אומר
שם ותן טל ומטר ,ואם שכח ,שואל בשמע קולנו אצל כי אתה
שומע .נזכר אחר שחתם שומע תפלה ,אומר ותן טו"מ ומתחיל
רצה .נזכר אחר שהתחיל רצה חוזר לברך עלינו .נזכר אחר
שסיים תפלתו שאמר יהיו לרצון האחרון ,חוזר לראש התפלה,
וה"ה כשמסופק עד ל' יום .שכח טו"מ ונזכר כשהגיע זמן תפלה
שלאחריה מתפלל שתים ,ואם שכח במנחת עש"ק אינו מתפלל
ערבית שתים.
נר ג' דחנוכה .יום ד' כ"ז בו.
בו יצא לחרות כ"ק אדמו"ר הזקן ממאסרו השני בשנת
תקס"א.
כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הי' נותן דמי חנוכה בליל נר
הרביעי או החמישי )היום יום כח כסלו ,ד' חנוכה(.
נר ו' דחנוכה .יום ש"ק ל' בו.
בערב שבת מקדימין להתפלל מנחה ,ומדליקין נר חנוכה
ואח"כ נר שבת.
מדייקים לתת שמן שידלקו הנרות חמשים מינוט לכל הפחות
אחר שקיעת החמה.
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