
מדריך הלכות ומנהגים

חודש כסלו
 ה'תשפ"ג

שנת הקהל
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ביהכנ"ס המרכזי מארינה רושצ'ה מוס



יוצא לאור
ע"י בית הכנסת המרכזי

בית מנחם
חב״ד - ליובאוויטש

'מארינה רושצ׳ה'
מוסקבה רוסיא

עימוד ועיצוב:

MTM
מחלקת הגרפיקה של מערכת סוכנות 

החדשות היהודיות במוסקבה
מבשר טוב מוסקבה

MTM
גרפיקה | פרסום | מיתוג
מבשר טוב מוסקבה

הננו שמחים להגיש בפניכם קובץ זה הכולל

מדריך קצר להליכות ומנהגי

חודש הגאולה כסלו
לשנת ה'תשפ"ג - שנת 'הקהל'

בלשון הקודש ובשפת המדינה
בשתי חוברות נפרדות

במדריך זה מוגשים בקצרה ההלכות והמנהגים הנהוגים בחודש זה, 
המשופע בתאריכים ומועדים חסידיים ובראשם 'ראש השנה לחסידות' 
בחג הגאולה י"ט-כ' בכסלו, בחג החנוכה ומסתיים בתענית עשרה בטבת 

ייהפך לששון ולשמחה.

הזמנים במדריך הם לאזור מוסקבה וזמני התפילה
הם בביהכנ"ס המרכזי 'בית מנחם – חב"ד ליובאוויטש', מארינה רושצ'ה

בראשות המרא דאתרא הרב הראשי שליט"א

תודתנו נתונה
לרב העיר סמולנסק, השליח הרב לוי יצחק שי' מונדשיין, על עריכת המדריך,
ולרב העיר קוסטרמא, השליח הרב ניסן שי' רופו, על התרגום לשפה הרוסית.

כמו-כן לתורמים הנכבדים להוצאות הדפסת מדריך זה.
הננו תקוה ותפילה שיהא מדריך זה לתועלת, להגברת חיילים לתורה ולחסידות, 

לגמילות חסדים ואהבת ישראל, ובמהרה בימינו נזכה לברכת בעל הגאולה הוד כ"ק רבינו 
הזקן זי"ע: "לצאת מן המיצר אל המרחב" בגאולה האמתית והשלמה במהרה בימינו אמן!

ב"ה

בברכת "לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו"
וחג חנוכה שמח!

הגבאים
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התודה
והברכה
לתורמים החשובים
שסייעו להדפסת
והפצת המדריך

הר' יהודה דווידוב שיחי'

מר אפרים בנימינוב שיחי'
לעילוי נשמת אמיל בן רמבום וענת בת חזגיל ע"ה

ר' יצחק וולודארסקי שיחי' ר' דוד בלוךשיחי'

מר אריה לייב סטרמוכוב שיחי'
לעילוי נשמת ליאוניד ניקולאביץ' ע"ה

ר' זבולון יעקובוב שיחי'

לעילוי נשמת
מרת מלכה בת ר' נחום ע"ה

לעילוי נשמת

מר מיכאל בן יחקו ע"ה

מר ארתור איבלייב שיחי'

מר משה גורגוב שיחי'

מר חיים רויטמן שיחי'
לעילוי נשמת שמעון בן דוד
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ב"ה 

לקראת חודש הגאולה - כסלו
הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה 

הנני מתכבד להגיש בפני הרבנים השלוחים ואנ"ש שיחיו ברוסיא 
ובמדינות ברית המועצות לשעבר,

מדריך להליכות ומנהגי חודש כסלו וחג החנוכה

וזאת למודעי שהזמנים במדריך הם לאזור מוסקבה וזמני התפילה
הם בביהכנ"ס המרכזי "בית-מנחם" ב"מארינא ראשצ'א".

באיחולים לבביים שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.

הרב לוי יצחק מונדשיין
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע ורב העיר סמולנסק והמחוז

יום שני כ"ף מרחשון ה'תשפ"ג - "שנת הקהל"
מאה ושישים ושתים שנים להולדת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

נערך לע"נ הורי

הרב יהושע בן ר' מרדכי שמואל ע"ה
ומרת רחל לאה בת הרה"ת ר' דוד ע"ה

חודש הגאולה כסלו - ה'תשפ"ג
חודש כסלו מצד ריבוי הימים-טובים שבו, נעשה כל החודש כמו יום-טוב, ועד 
שפועל גם בחודש מרחשוון שלפניו )שאין בו אפילו יום-טוב אחד( שנחשב כמו 

ערב-יום-טוב.
)ספר השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 78 ובהע' 1(

"נחיצות גדולה לנצל את חודש כסלו להפצת שיטת חסידות חב"ד. ובפרט החל 
מהימים י' בכסלו, י"ט בכסלו ואילך, וסידור הדברים בפרסום המתאים. ולא רק 
לעת- הנמצא  חרדי,  אינו  עדיין  שלעת-עתה  זה  גם  אלא  בלבד,  החרדי  בהנוער 

עתה 'חוצה'"
)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חלק ה' עמ' כט-ל(

מהוראות כ"ק אדמו"ר זי"ע לחודש זה )בשנת תשמ"ט(
שבמשך  בכך  זאת  לבטא  חסידי",  "חודש  הוא  כסלו  שחודש  לזה  בהתאם  א( 
החודש יערכו התוועדויות חסידיות בכל מקום ומקום, הן לאנשים והן לנשים 
)כמובן, בנפרד(, וכדאי גם לצרף את הטף. בהתוועדויות אלה ידברו דברי תורה 
והמעיינות  היהדות  ובהפצת  וחסידות,  נגלה  התורה,  בלימוד  להוסיף  ויעודדו 
חוצה. ובמיוחד – בימים-טובים החסידיים דחודש זה, החל מי' כסלו ואילך בכל 
יום, בכל מקום וחוג לפי עניינו, עד להתוועדות הכי גדולה ביום י"ט כסלו, ראש-

השנה לחסידות, וכפעולה נמשכת – גם בימים שלאחרי זה, ובפרט בימי חנוכה, 
סיום החודש.

ב( בכל יום בחודש כסלו ילמדו כל אחד מהאנשים הנשים והטף )ומה טוב – ברבים, 
בעת ההתוועדויות הנ"ל וכיוצא בהן( עניין )נוסף( בתורת החסידות, מתורתם של 
כל אחד מרבותינו נשיאינו ]הן של כל אחד מהם בנפרד, והן כפי שהם קשורים 
יחד ומהווים המשך זה לזה[, ומה טוב – מתורתם של שלושת אבות החסידות: 
הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומה-טוב – שבכל יום יוסיפו בלימוד, הן בכמות 
והן באיכות, החל מהעניין שהזמן גרמא – תורתו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, שהיא 
לאחרונה,  שנדפסו  החדשים  בספרים   – ובמיוחד  כולל  הנהר"  ד"רחובות  באופן 
ומצווה גוררת מצווה – מתורתם של כל הנשיאים, ועד לתורתו של נשיא דורנו. 
ונוסף על הלימוד עצמו – ישתדלו כל אחד ואחת בהפצת המעיינות חוצה, לפעול 

על עוד יהודים שיעשו כן.
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יום שישי
כ"ד מרחשון

ערב שבת קודש פ' חיי שרה

שבת קודש
כ"ה מרחשון, פרשת חיי שרה 

מברכים החודש כסלו

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 הדלקת נרות | 16:00

 תפילת מנחה | 16:10

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 17:55

מבשר טוב - מוסקבה | סוכנות חדשות יהודיות ברוסיה
חדשות, עדכונים, מבקרים, שמחות, אירועים, עלונים, כתבות, 

וידיאו ותמונות. כל מה שקורה במוסקבה היהודית - בתיבת הדואר שלך!  
editor@mevasertov.ru  :שפות: עברית ורוסית. להרשמה

Служба информации «Мевасер тов» -  Москва
Приглашает Вас присоединиться к электронной рассылке новостей московской 
еврейской общины. Язык рассылки: иврит и русский.
Самые свежие новости, фотографии, видеосюжеты, анонсы и объявления.

Для подключения пришлите запрос в свободной форме по адресу:editor@mevasertov.ru

משכימים לאמירת כל ספר התהלים בציבור כמנהגנו בכל 
שבת מברכים. 

יש להקפיד על אמירת כל התהלים בשבת מברכים - זה 
נוגע לו, לבניו ולבני בניו.

עפ"י "היום יום", כ"ה שבט

 תהלים 8:30 

 שיעור חסידות 10:00

 תפילת שחרית 10:30

מולד חודש כסלו: אור ליום חמישי, שעה 10, 28 דקות, 
8 חלקים.            

הבא  השישי  וביום  החמישי  ביום  כסלו  חודש  ראש 
עלינו לטובה.

אין אומרים "אב הרחמים".
אחרי התפילה עורכים התוועדות חסידית.

 תפילת מנחה | 16:00

קוראים לשלשה קרואים בפרשת תולדות.

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:19



2021

יום רביעי 
כ"ט מרחשון

ערב ראש חודש כסלו

יום רביעי 
כ"ט מרחשון

ערב ראש חודש כסלו

"יעלה ויבא" בברכת המזון

הן בליל ראש חודש והן ביומו, אם שכח לומר "יעלה ויבוא" 
ונזכר בזה לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב", יאמר את 
נוסח הברכה שבסידור "שנתן ראשי חדשים", ואם נזכר אחר-

כך, אינו חוזר.

מנהג הנשים שלא לעשות מלאכות מסוימות בראש חודש. 

חודש.  בראש  ציפורניים  לגזוז  ולא  להסתפר  שלא  נוהגים 
ילד שהגיע לגיל שלוש בראש חודש, התספורת תדחה  גם 

למוצאי ראש חודש, ובקביעות זו עד למוצאי שבת קודש. 

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 16:00

אין אומרים תחנון.

 תפילת ערבית | 16:55/18:00/22:00

מתפללים  אם  )גם  ויבוא"  "יעלה  אומרים  ערבית  בתפילת 
מוקדם, לפני צאת הכוכבים(. 

ולכן יש  ויבוא',  'יעלה  באמצע התפילה אין להכריז בדיבור 
להזכיר זאת לקהל באמצעות טפיחה על השולחן וכדומה.

אם שכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית ונזכר רק אחרי 
)"המחזיר שכינתו לציון"(, אינו  ה' של סיום הברכה  שאמר 

חוזר.

  8-916-1471207
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יום חמישי
ל' מרחשון

א' דראש חודש כסלו

יום חמישי
ל' מרחשון

א' דראש חודש כסלו

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

תפילת שחרית כרגיל. בשמונה עשרה אומרים "יעלה ויבא". 

אם שכח לומר "יעלה ויבא" בתפלות שחרית ומנחה, אם נזכר 
לפני שהזכיר את ה' של ברכת "המחזיר שכינתו לציון" יאמר 
רק  נזכר  אם  עינינו".  "ותחזינה  וימשיך  ויבוא"  "יעלה  מיד 
אחרי שאמר ברוך אתה ה' של "המחזיר שכינתו לציון" יסיים 
"למדני חוקיך" ויאמר מיד "יעלה ויבא" ואחר כך יאמר שוב 
"ותחזינה עינינו". אם נזכר אחרי שסיים את הברכה אך לפני 
ואחר  ויבא"  "יעלה  שם  יאמר  "מודים",  באמירת  שהמשיך 
כך ימשיך באמירת "מודים" כרגיל. אם נזכר אחרי שהתחיל 
"מודים" יחזור ל"רצה ה' אלקינו". אם נזכר רק אחרי שסיים 
את תפילתו חוזר לתחילת תפילת שמונה עשרה )ואינו אומר 
שוב "ה' שפתי תפתח"(. אבל אם נזכר בכך רק אחרי תפילת 

מוסף, אינו חוזר.

ההלל  בסיום  הלל'.  'חצי  אומרים  עשרה  שמונה  אחרי  מיד 
יום'  של  'שיר  אומרים  תתקבל'.  'קדיש  ציבור  השליח  אומר 

ו"ברכי נפשי" ואחריו קדיש יתום. 

קריאת התורה: מוציאים ספר תורה אחד וקוראים לארבעה 
לכהן:  טו(   – א  כח,  )במדבר  חודש  ראש  בפרשת  קרואים 
"וידבר ה'" – "עלה תמיד". ללוי: "ואמרת להם - רביעת ההין". 

לרביעי:  ונסכה".  התמיד  "עלת   – תמיד"  "עלת  לישראל: 
ומגביהים  קדיש  חצי  ונסכו".  "יעשה   - חדשיכם"  "ובראשי 

וגוללים את ספר התורה.

אומרים "אשרי" ו"ובא לציון" )החזן מסיים בלחש(. מכניסים 
את ספר התורה ואומרים "יהללו". 

אסור  ר"ת.  של  תפילין  ומניחים  רש"י,  של  תפילין  חולצים 
לחלוץ את התפילין בפני ספר התורה ולכן חליצת התפילין 
הכנסת  אחרי  רק  מתבצעות  דר"ת  התפילין  והנחת  דרש"י 
ונשארים  דר"ת  התפילין  את  חולצים  להיכל.  התורה  ספר 

בטלית לתפילת מוסף.

לפני תפילת מוסף אומר החזן מזמור מספר תהלים ומסיים 
בקול ואומר חצי קדיש. 

תפילת 'מוסף לראש חודש'. לאחר חזרת הש"ץ, 'קדיש שלם', 
"קוה" וסיום התפלה כרגיל. 

 תפילת מנחה | 16:00

 תפילת ערבית | 16:54/18:00/22:00

נהוג לערוך סעודת הודיה והתוועדות חסידית לכבוד יום הבהיר 
להודות לה'.
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יום שישי
יום הבהיר ראש חודש כסלו

ערב שבת קודש פרשת תולדות

שבת קודש
ב' כסלו

פרשת תולדות

 ביום זה לפני ארבעים וחמש שנים )תשל"ח( יצא כ"ק 
אדמו"ר זי"ע לביתו לראשונה, מאז האירוע הבריאותי שעבר 

בשמיני עצרת.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

סדר תפילת שחרית כאתמול.

לימוד פסוק מפרק התהלים

אחד  פסוק  חודש  ראש  בכל  ללמוד  עתיק  "מנהג 
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י  פירוש  עם 
במספר  מסומן  שהוא  בתהלים  )=פרק(  מהקאפיטל 
שנות חייו )כלומר אם הוא בן שלש עשרה, פרק יד(, 
בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב  פחות  מחזיק  הקאפיטל  ואם 
העיבור, אז כופלים שיעלה כמספר חדשי השנה, ואם 
הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים או יותר פסוקים 

בכל ראש חודש".
)ספר המנהגים(

 הדלקת נרות | 15:50

 תפילת מנחה | 16:00

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:45

 ביום זה לפני שלשים וחמש שנים )תשמ"ח(, חזרו ספרי 
וכתבי רבותינו נשיאנו לספריית ליובאוויטש, לאחר הנצחון 
בכ"ה  שלאחריו  הערעור  והסרת  תשמ"ז,  טבת  בה'  הגדול 

מרחשון תשמ"ח.

 תפילת שחרית | 10:00

 תפילת מנחה | 15:50

קוראים לשלשה קרואים בפרשת ויצא.

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:11
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יום ראשון
ג' כסלו

יום שלישי
ה' כסלו

נ"ע, עם  יום הנישואין של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"   
כ"ק  של  בתו  נ"ע,  מושקא  חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית 

אדמו"ר האמצעי נ"ע, בשנת תקס"ד.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:49/18:00/22:00

 ביום זה לפני ארבעים וחמש שנים )תשל"ח( יצא כ"ק 
אדמו"ר זי"ע לביתו לראשונה, מאז האירוע הבריאותי שעבר 

בשמיני עצרת.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:55

 תפילת ערבית | 16:51/18:00/22:00

 

tzdaka.ru
  8-916-1471207
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יום רביעי
ו' כסלו

יום שישי
ח' כסלו

ערב שבת קודש פרשת ויצא

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 הדלקת נרות | 15:43

נשיאנו  רבותינו  לעניני  לצדקה  בנתינה  היום  להוסיף  יש 
)וכמובא להלן(.

 תפילת מנחה | 15:50

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:40

 ביום זה בשנת תרפ"ט, נערכו קישורי התנאים של כ"ק 
אדמו"ר זי"ע, עם הרבנית חיה מושקא נ"ע, בת כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ נ"ע.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:48/18:00/22:00

ַלּכֹל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל 
ָמִים ָ ַחת ַהּשׁ סרקו להורדת כל זמני ֵחֶפץ ּתַ

החודש, זמני התפילות וזמני 
ההלכה לפי שעון מוסקבה
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שבת קודש
ט' כסלו

פרשת ויצא

יום ראשון
י' כסלו

חג הגאולה

אדמו"ר  כ"ק  של  לגאולתו  שנים  ושש  תשעים  מאה   
האמצעי נ"ע ממאסרו בויטבסק בשנת תקפ"ז.

לרגל יום הגאולה עורכים התוועדות ברוב עם.

אין אומרים תחנון.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:46/18:00/22:00

שאלת "ותן טל ומטר"
'טל ומטר' בברכת "ברך עלינו",  זו, מתחילים לשאול  בשנה 

בתפילת ערבית של מוצאי חג הגאולה יו"ד כסלו.

שכח לומר "ותן טל ומטר"
אם נזכר לפני סיום ברכת "ברך עלינו" אומר "ותן טל ומטר 
לברכה" וממשיך עד לסיום הברכה כרגיל. אם נזכר רק אחרי 
שסיים את הברכה אך לפני שהחל בברכת "תקע בשופר", 
אומר שם "ותן טל ומטר". ואם כבר המשיך בתפילתו, יאמר 
שבסיום  שומע"  אתה  "כי  לפני  קולנו"  "שמע  בברכת  זאת 

תקל"ד,  בשנת  נ"ע  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום   
ויום הסתלקותו בשנת תקפ"ח.

כ"ק אדמו"ר זי"ע הורה לנצל יום זה להוספה בלימוד תורתו 
של כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע וכן בעבודת התפילה ובנתינת 
צדקה )וכשחל בשבת - בערב שבת(, לעניני רבותינו נשיאנו. 

כמו כן הורה לקיים התוועדות של שמחה, בה יקבלו עליהם 
ולדבר גם  הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות, 
בקשר להכנות כדבעי להתוועדויות של י"ט כסלו, ולהמשיכן 

בהתוועדויות דחנוכה.

 תפילת שחרית | 10:00 
הקריאה  "יששכר"  שכתוב  הפעמים  בכל  התורה  בקריאת 

היא רק עם 'ש' אחת )נשמע ישכר(.

על  תלואים...  "ועמי  ז-יד  י"א,  פרק  הושע  בספר  מפטירים 
תלמי שדי" "ויברח יעקב... ובנביא העלה... ובנביא נשמר".

 תפילת מנחה | 15:40

קוראים לשלשה קרואים בפרשת וישלח.

אין אומרים "צדקתך צדק".
 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:06
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יום ראשון
י' כסלו

חג הגאולה

יום רביעי 
י"ג כסלו

 ביום זה בשנת תשמ"ו, נתבשרו על פסק בית המשפט 
במשפט  להעיד  צריך  אינו  שהרבי  בארה"ב,  הפדראלי 

הספרים.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45

 תפילת ערבית | 16:44/18:00/22:00

הברכה. אם נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפלה", אומר 
שהתחיל  אחרי  נזכר  "רצה".  ומתחיל  ומטר"  טל  "ותן  שם 
את  שסיים  אחרי  נזכר  עלינו".  "ברך  לברכת  חוזר  "רצה", 
תפילת שמונה עשרה, )לאחר שכבר אמר את ה"יהיו לרצון" 

האחרון(, חוזר לתחילת התפילה.

שלאחריה,  התפילה  זמן  בהגיע  רק  בזה  ונזכר  שכח  אם 
שכח  אם  מלבד  עשרה,  שמונה  תפילת  פעמיים  יתפלל 
תפילת  מתפלל  אינו  שאז  שבת,  ערב  של  מנחה  בתפילת 

שמונה עשרה של ערבית של שבת פעמיים.

יום אינו  "ותן טל ומטר", עד שלשים  כשמסופק אם הזכיר 
יום,  שלשים  אחרי  ולהזכיר,  לחזור  וצריך  שהזכיר  מוחזק 

מוחזק שכבר התרגל והזכיר כראוי ואינו צריך לחזור.

ביהכנ"ס מ‡רינה רו˘ˆ'ה
Москваמוסקבה

Издательство
Синагога

Марьина Роща
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יום חמישי
י"ד כסלו

יום שישי
ט"ו כסלו 

ערב שבת קודש פרשת וישלח

תענית חברי ה'חברא קדישא'

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

יום ט"ו בכסלו הוא 'יום החברה קדישא'.

המנהגים  בכל  נוהגים  במוסקבה  קדישא'  ה'חברא  חברי 
וכן קוראים  ואומרים סליחות  זה: מתענים  ליום  המיוחדים 
"ויחל" בשחרית ובמנחה, עולים לבית החיים לבקשת מחילה 

וסליחה מהנפטרים, ועורכים תפילות וסליחות מיוחדות. 

בקביעות כבשנה זו, מתפללים קבלת שבת וערבית מיד בזמן 
ומסיימים את התענית בקידוש לליל שבת.

כפי הנהוג אצל חברי ה"חברא קדישא" שע"י אגודת חסידי 
חב"ד בארה"ב, גם כשחל ט"ו בערב שבת מתענים ומשלימים 

הצום ונוהגים בכל מנהגי יום זה.

 הדלקת נרות | 15:39

 תפילת מנחה | 12:51/15:45

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:35

זי"ע,  אדמו"ר  כ"ק  נישואי  ליום  שנה  וארבע  תשעים   
נ"ע, בתו של כ"ק  עם הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא 

אדמו"ר הריי"צ נ"ע.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45

קדישא'  ה'חברא  חברי  עצמם  על  מקבלים  מנחה  בתפילת 
תענית למחר )אם שכח לקבל התענית מכל מקום  יתענה(.

 תפילת ערבית | 16:44/18:00/22:00

הערב סוף זמן קידוש לבנה.
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שבת קודש 
ט"ז כסלו 

פרשת וישלח

יום שני
י"ח כסלו

ערב חג הגאולה י"ט כסלו

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45

אין אומרים תחנון.

 תפילת ערבית | 16:43/18:00/22:00

קדישא  התניא  בספר  השנתי  הלימוד  מחזור  את  מסיימים 
כפי שנחלק בשיעורי לימוד ה'חת"ת' היומי.  כמו כן, מסיימים 

היום את הלימוד בלוח 'היום יום'.

על כל אחד לסיים את המסכת שקיבל על עצמו בחלוקת 
הש"ס של י"ט כסלו בשנה שעברה.

גוט יום טוב
לשנה טובה בלימוד החסידות

ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו

 תפילת שחרית | 10:00

הפטרה לפרשת וישלח בספר עובדיה פרק א' "חזון עובדיה" 
וגו'.

 תפילת מנחה | 15:40

קוראים לשלשה קרואים בפרשת וישב.

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:04
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יום שלישי
י"ט כסלו

חג הגאולה

יום שלישי
י"ט כסלו

חג הגאולה

פנימיות  אור  גילוי  ארץ, להמשיך  עלי  בבריאת האדם 
תורתינו הקדושה, אשך נמשך ביום הזה בבחי' המשכה 
כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה 
בבחי' חפץ ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבנו, 

שיאיר נפשנו באור פנימיות תורתו ית' ...
)ממכתב אדמו"ר הרש"ב נ"ע נדפס ב'היום יום'(

יום זה נקרא ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע "חג החגים". 

עתים  בקביעות  טובות  החלטות  וקבלת  התועדות  יום 
החסידים  דרכי  וחיזוק  ברבים,  ודא"ח  הנגלית  לתורה 

באהבת רעים.
)'היום יום' יט כסלו(

בעת ההתוועדויות מנגנים את ניגונו המיוחד של כ"ק אדמו"ר 
הזקן נ"ע 'ארבע בבות' וכן את הניגון "פדה בשלום" )תהלים 

מזמור נה, פסוקים יט - כד(.

נוהגים לאכול 'שווארצע קאשע' )כוסמת( לזכר הסיפור עם 
כ"ק אדמו"ר הזקן.

ממעזריטש  המגיד  הרב   - נ"ע  דובער  רבי  הסתלקות   
בשנת תקל"ג

מאתים עשרים וארבע שנים לגאולתו של כ"ק אדמו"ר הזקן 
נ"ע ממאסרו הראשון בשנת תקנ"ט.

אין אומרים תחנון

בימי חג הגאולה ישנה הקפדה מיוחדת לטבול במקוה לפני 
תפילת שחרית.

יש הנוהגים ללבוש בגדי שבת.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45

 תפילת ערבית | 16:43/18:00/22:00

י"ט כסלו... החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות 
נפשנו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח אשר 
והיא  זי"ע,  נ"ע  זצוקלל"הה  הנחילנו אבותינו הקדושים 

היא תורת הבעש"ט ז"ל.

האמיתית  הכוונה  שלימות  מעשיך,  תחלת  היום  זה 
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יום שלישי
י"ט כסלו

חג הגאולה

יום שלישי
י"ט כסלו

חג הגאולה

מתחילים מחדש את לימוד ספר התניא קדישא כפי שנחלק 
)לשנה פשוטה( ע"י כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע, על מנת לסיימו 

בערב י"ט כסלו הבעל"ט.

לימוד  סיום  את  עורכים  הגאולה,  חג  התוועדויות  במהלך 
הש"ס מחלוקת הש"ס בשנה שעברה, ומחלקים את מסכתות 
הש"ס לשנה הבאה עלינו לטובה, וכל אחד לוקח מסכת על 

מנת לסיים בלי נדר עד י"ט כסלו בשנה הבאה.

"ולפי שאחת הטענות על כ"ק אדמו"ר הזקן 
נ"י הי' על אודות הכסף מעות רבי מאיר 

בעל הנס שהיה מאסף בכל עוז ותעצומות 
ושולח לעניים יושבי ארץ הקודש, על כן ביום 
הזה יתעוררו אנ"ש להחזיק במעוזו ולהרים 

תרומה לקופת 'רבי מאיר בעל הנס כולל 
חב"ד' שנוסד על ידו. ובשעת המשתה יעמידו 

קערה של צדקה עבור הכולל וימליץ טוב 
עבורם לברכה וישועה".

לוח כולל חב"ד

ניתן למסור את התרומות לקופת 'רבי מאיר בעל הנס 
במשרד  מושקא',  חי'  'קרן  באמצעות  חב"ד'  כולל   -
202 במרכז החסד היהודי שערי צדק. 'קבלה' מטעם 

כולל חב"ד תמסר לכל תורם.

'כולל  של  צדקה  קופות  במקום  לקבל  ניתן  כמו-כן, 
חב"ד'.
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יום רביעי
כ' כסלו

חג הגאולה

יום רביעי
כ' כסלו

חג הגאולה

ולזרז ע"ד ההוספה בעניני "הקהל"  כן יש לעורר  כמו 
ו"שמחה" בימי חנוכה ... 

"הקהל":
רוחניים,  לענינים  בנוגע  הי'  דחנוכה  הנס  שעיקר  ידוע 
לימוד התורה וקיום המצוות, "בטלו דתם ולא הניחו אותם 
ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  ובמצוות,  בתורה  לעסוק 
מחוקי רצונך", ולכן, גם הנצחון הוא בעיקר נצחון רוחני, 
"קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה", וגם זכרון 
הנס נקבע בהדלקת הנרות, "נר מצוה ותורה אור" )זכרון 

הנס נתקן בעניני עבודת ה'"(.

ומזה מובן, שימי חנוכה מסוגלים ביותר להוסיף עידוד 
וחיזוק בלימוד "תורתך" ובקיום "חוקי רצונך", "נר מצוה 
שזהו  עם",  "ברוב  ניסא",  ד"פרסומי  ובאופן  אור",  ותורה 
גו'  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  ד"הקהל  התוכן  גם 

ליראה את ה' אלקיכם".

ו"שמחה":
ופס"ד  לדעת  בפרט   – שמחה"  "ימי  גם  הם  חנוכה  ימי 
הרמב"ם "התקינו חכמים .. שיהיו שמונת הימים האלו .. 

ימי שמחה והלל", ...

 יום גמר הדפסת התניא בפעם הראשונה בשנת תקנ"ז.

יום גמר גאולת כ"ק אדמו"ר הזקן בשנת תקנ"ט.

אין אומרים תחנון

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45

 תפילת ערבית | 16:43/18:00/22:00

הכנות לקראת חג החנוכה

בימים אלו מתחילה כבר ההכנה לעבודה דימי חנוכה. 
החל מלימוד הלכות חנוכה, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע 

להזולת.
)'יחידות כללית' מוצאי י"ט-כ"ף כסלו תשנ"ב, הערה 58(

• מן הראוי, לבצע את חלוקת החנוכיות והנרות ליהודי העיר, 
לפני החג ולא להמתין להתאספות הקהל לאירוע החגיגי.

בכל  ניסא'  ה'פרסומי  אירועי  על  מועד  מבעוד  לפרסם   •
ב'פרסומי  יוסיף  בוודאי  אשר  דבר  האפשריים,  האמצעים 

ניסא'.
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יום רביעי
כ' כסלו

חג הגאולה

יום שישי
כ"ב כסלו

ערב שבת קודש פרשת וישב

"ימי  הם,  הרמב"ם  שלדעת  )ובפרט  חנוכה  בימי  הרי, 
שמחה"( בודאי צריך להוסיף ולהרבות בענין השמחה.

מקום  בכל  יערכו  חנוכה  ימי  שבמשך  ונכון  כדאי  ולכן, 
הן  שמחה,  של  )"הקהל"(  ומסיבות  התוועדויות  ומקום 
לאנשים הן לנשים והן לטף, שבהם יעוררו אודות עניני 
לראשית  ועד  אור",  ותורה  מצוה  "נר  ומצוותי',  תורה 

העבודה ועיקרה ושרשה "ליראה את ה' אלקיכם".

משיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו ה'תשמ"ח

צריכים   - ניסא"  "פרסומי  שענינם  החנוכה  בימי 
ומבצעי  הפעולות  לכל  בנוסף  הימים,  את  לנצל 
החנוכה, גם לערוך התועדויות חסידיות ]או לקרוא 
"אזלת  ענינו,  לפי  מקום  בכל  אחר,  בלשון  לזה 
לקרתא הלך בנימוסי'"[ בכל יום מימי החנוכה, ושם 
התורה,  ופנימיות  דתורה  נגלה  תורה,  דברי  לדבר 
ובאופן  תומ"צ,  עניני  בכל  טובות  החלטות  ולקבל 
חנוכה(,  לנרות  )בהתאם  ואור  והולך  מוסיף  של 
הנסים  ניסא,  בנוגע לפרסומי  – לדבר  ועיקר  ועוד 

"בימים ההם בזמן הזה".    
)משיחת ש"פ וישב ה'תשנ"ב - תרגום חופשי(

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 הדלקת נרות | 15:38

 תפילת מנחה | 15:45

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:35

"מבשר טוב – מוסקבה", סוכנות חדשות יהודיות במוסקבה.
עקבו ברשתות החברתיות

"Мевасер тов - Москва", еврейское агенство новостей в Москве 
Следите за нами в социальных сетях
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שבת קודש 
כ"ג כסלו, פרשת וישב
מברכים החודש טבת 

יום ראשון
כ"ד כסלו

ערב חנוכה

משכימים לאמירת כל ספר התהלים בציבור כמנהגנו בכל 
שבת מברכים. 

יש להקפיד על אמירת כל התהלים בשבת מברכים - זה 
נוגע לו, לבניו ולבני בניו.

עפ"י "היום יום", כ"ה שבט

 תהלים 8:30 

 שיעור חסידות 10:00

 תפילת שחרית 10:30

מולד חודש טבת: יום שישי בבוקר, שעה 11, 12 דקות, 
9 חלקים.

ביום  ולמחרתו  קודש  השבת  ביום  טבת  חודש  ראש 
הראשון הבא עלינו לטובה.

אין אומרים "אב הרחמים".
אחרי התפילה עורכים התוועדות חסידית.

 תפילת מנחה | 15:35

קוראים לשלשה קרואים בפרשת מקץ.

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:04

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:45
החל מתפילת מנחה עד סוף ימי החנוכה אין אומרים תחנון.

סדר הדלקת נר חנוכה
הדלקת הנרות בבית הכנסת 

הכנסת.  בית  של  הדרומי  בקיר  החנוכיה  את  מעמידים 
מדליקים את הנרות בסיום תפילת מנחה לפני אמירת "עלינו 
)סדר  הללו'  'הנרות  לזמר  נוהגים  ההדלקה  לאחר  לשבח". 

ההדלקה עם תרגום נדפס בסוף מדריך זה(. 

בכל יום, וכמובן שכן הוא גם בערב שבת, יש לדייק שההדלקה 
תהיה לאחר 'פלג המנחה', שזמנו הוא שעה ורבע זמנית לפני 
הוא  זו  בשנה  המאוחר  המנחה'  'פלג  )זמן  החמה.  שקיעת 
בשעה 15:23(. ואם נאלצים להדליק בבית הכנסת לפני פלג 

המנחה, אין לברך על הדלקה זו. 

המדליק את הנרות בבית הכנסת צריך לברך שוב על הנרות 
שמדליק בביתו, אך לא יברך שוב את ברכת 'שהחינו', אלא 
אם כן מוציא ידי חובת ההדלקה גם אחרים ]כגון אשתו ובני 

ביתו וכדומה[.
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ערב חנוכה

יום ראשון
כ"ד כסלו

ערב חנוכה

הדלקת הנרות בחנוכיה הציבורית
'פלג  לאחר  רק  הוא  גם  המרכזית  החנוכיה  הדלקת  זמן 
המנחה'. ]ולכאורה - אם מתאים לתנאי המקום - ראוי לאחר 
לכשעה אחרי השקיעה,  בעיר,  זמן ההדלקה המרכזית  את 
זמן לציבור הרחב להדליק את הנרות  בכדי שיהיה מספיק 
חצי  החנוכה  נרות  ליד  ולשהות  הבית,  בני  עם  יחד  בבית 

שעה[.

באירועים  גם  לנהוג  יש  )וכן  הציבורית  החנוכיה  הדלקת 
במצוה(,  )המחויב  גדול  ידי  על  דווקא  מתבצעת  נוספים( 
במקום  ישהו  ברחוב  המרכזית  ההדלקה  שבשעת  וכדאי 
עשרה יהודים, אך מפני 'פרסומי ניסא' ניתן להדליק ברחוב 

בברכה גם שלא בנוכחות מנין. 

המצוה  חובת  ידי  יוצאים  שאינם  לנאספים,  להסביר  יש 
המצוה  מוטלת  אחד  כל  ועל  זו,  בהדלקה  בהשתתפותם 

להדליק בביתו בזמן הראוי. 

אור  באמצעות  מתבצעת  המרכזית  החנוכיה  הדלקת  אם 
לנאספים  להבהיר  ויש  זו.  הדלקה  על  לברך  אין  חשמלי, 
שקיום מצוות ההדלקה היא רק על ידי שמן או נרות, שלא 
יבואו לטעות ולהדליק בביתם באור חשמלי. כמו כן אין לברך 

על הדלקה המתבצעת באמצעות בלוני גז.

אם מזמינים לטקס ההדלקה איש ציבור שאינו יהודי, כגון 
בהדלקת  לכבדו  ניתן  המחוז',  'מושל  או  העיר'  'ראש  את 
ה'שמש' ולאחר מכן יברך יהודי את הברכה וידליק את שאר 

הנרות. 

רק  האורח  את  מכבדים  מדוע  השאלה  מתעוררת  )אם 
המלים  את  שליח  כל  ימצא  בוודאי  השמש,  בהדלקת 
ההסברים  אחד  עליו.  הטובה  ה'  כיד  להסבר,  המתאימות 
שחשבתי: נר ה'שמש' תפקידו לשמש את שאר הנרות ולכן 
אין מברכים עליו, אנו מכבדים את האורח בהדלקת השמש, 
היות ותפקידו גם הוא, לשמש ולסייע לתושבים. מה שאין 
כן שאר הנרות, שבהדלקתם מקיימים את המצוה, צריכים 
אנו לברך עליהם, ובנוסח הברכה אומרים אנו "אשר קדשנו 
ציווי  בר  שהוא  מי  רק  לומר  יכול  וזאת  וציוונו",  במצותיו 

במצוה זו(.

אזי  השמש,  נר  בהדלקת  מכובד  יהודי  שאינו  אורח  כאשר 
לאחר הדלקת השמש על ידי האורח יברך יהודי את הברכה 
אם  בהדלקה,  מכובד  כשיהודי  הנרות.  שאר  את  וידליק 
מדליק באמצעות אבוקה חיצונית, יברך וידליק את הנרות, 

ורק אחרי הדלקת כל הנרות ידליק את נר השמש.
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יום ראשון
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בהדלקה הציבורית, במקרים רבים עומד המדליק ופניו אל 
הציבור שצופה בהדלקה, כך שצד ימין שלו הוא צד שמאל 
של  ימין  מצד  הנרות  את  להעמיד  יש  לכאורה,  הקהל,  של 
- של  לימין  כמובן משמאל  הוא  גם  וסדר ההדלקה  הקהל, 

הקהל - ולא של המדליק.

הדלקת הנרות בבית 
מקום ההדלקה - בעובי הפתח של אחד החדרים, מול המזוזה. 
ואף שנפסק "שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל", הרי 
מנהגינו  וכידוע  ציר",  "היכר  ]בגלל  משמאל  המזוזה  שאם 
בזה[, הרי שנר חנוכה ממול - מימין. ואם אין מזוזה בפתח, 

מניחים את החנוכיה מימין.

 – השינה  חדר  פתח  על  להניחה  ראוי  שאין  כותב,  והרבי 
ובלשונו הק' במענה לאחד ששאל על כך: "שאלה מוזרה.." 

"מופרך הדבר.."

מניחים את החנוכיה על גבי כסא וכדומה למעלה משלשה 
)24 ס"מ( ומן הראוי שיהיה למטה מעשרה טפחים  טפחים 
)80 ס"מ(. מתחילים להדליק בצד ימין של החנוכיה ובימים 
הבאים, מדליקים בכל יום נר נוסף על היום שלפניו, כאשר 
הנר הנוסף הינו זה שמשמאל לנרות שהודלקו ביום הקודם, 

וממנו הולכים ומדליקים את שאר הנרות משמאל לימין. את 
נר השמש מניחים קצת למעלה מגובה שאר הנרות.

מדליקים בבית בו אוכלים בקביעות, ואם ישנים בבית אחר, 
יש להעדיף להדליק בבית שבו אוכלים. אך אם מתארחים 
יש  אז  הערב(  לארוחת  הקבוע  המקום  זה  )ואין  לארוחה 

להדליק  בבית בו ישנים.

זמן ההדלקה - מנהגנו )כפי שנכתב בספר המנהגים(, להדליק 
לאחר שקיעת החמה )בשנה זו זמן השקיעה המאוחר הוא 
לערבית. בשעת ההדלקה  מנחה  תפילת  בין   ,)16:00 בשעה 
בימות החול לובשים את בגדי החול הרגילים ולא בגדי שבת 

וחג )מלבד בערב ומוצאי שבת(.

שכן  וכל  עיוני,  לימוד  ללמוד  אסור  ההדלקה,  זמן  בהגיע 
שאסור לאכול, ובאכילה יש להחמיר אף חצי שעה קודם זמן 
ואם התחיל בסעודה  ההדלקה, שלא לשבת לסעודת קבע. 
 - ההדלקה  זמן  בהגיע  ולהדליק  להפסיק  יש  לכן,  קודם 

כלומר, מיד בשקיעת החמה.

השמש  ועבור  זית,  בשמן  הנרות  את  מדליקים  לכתחילה 
צריך  אינו  חנוכה  לנר  השמן  שעווה.  של  בנר  משתמשים 
להיות כשר דוקא. אבל שמן ששורה עליו רוח טומאה, כגון 
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שנגע בו לפני 'נטילת ידים', או שהיה מונח תחת המיטה, יש 
מן הפוסקים שכתבו שלא להדליק בו. במקומות או במצבים 

שאין שמן זית, מדליקים כמובן בכל סוגי הנרות.

כמו  ]ולא  בחדשות  יום  בכל  להחליף את הפתילות  מנהגנו 
ישנות.  לפתילות  חוששים  שלא  ערוך  בשולחן  שכתוב 
משתמש  היה  כן  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  שכ"ק  להעיר  יש 
למנורת  זכר  שיהיה  בכדי  והטעם,  הישנות[,  בפתילות 
המקדש. ומכל מקום כאשר משתמשים בפתילות חדשות, 

אין להטיב את הנרות לפני ההדלקה.

לפני ההדלקה יש לאסוף את בני הבית בסמוך למדליק כדי 
לפרסם הנס. ויש להשתדל שישמעו את הברכות ויענו אמן, 
ויראו את ההדלקה וכו'. ובדיעבד יוצאים גם אם לא ענו אמן. 

התחלת ההדלקה בסיום כל הברכות, ואמירת 'הנרות הללו' 
בסיום הדלקת כל הנרות. ואין להסיר ידו מהנר עד שברור לו 

שכבר דולק היטב.

לדבר עד  להם  אין  חובה בהדלקתו,  ידי  והיוצאים  המדליק 
להשלמת הדלקת כל הנרות של הלילה, ובדיעבד אין צריך 
לחזור ולברך אם דיבר לאחר שכבר הדליק נר אחד. אבל בין 
הברכה לתחילת ההדלקה, אם הפסיק חוזר ומברך - אך אם 

גפרור  להביא  שמבקש  כגון  ההדלקה,  לצורך  הוא  ההפסק 
של  ברכה  על  אמן  ולענות  שנית.  מברך  אינו  בזה,  וכיוצא 
אדם אחר שמברך על ההדלקה, מותר לכתחילה מיד לאחר 

הדלקת הנר הראשון. 

כשמארחים  או  הראשון,  בלילה  שהחיינו  לברך  שכח  אם 
זו  - יש לברכה  אדם שידוע לנו שבלילה הראשון לא בירך 

תשלומים כל שמונה, אבל רק בשעת הדלקה! 

יכול  ההדלקה,  זמן  כשהגיע  מיד  הדליק  ולא  התעכב  אם 
להדליק בברכה כל זמן שבני ביתו ערים. אבל לאחר שבני 
'פרסומי ניסא' ולכן צריך להעיר  ביתו ישנים, כבר אין בכך 
לפחות אחד מהם, שאם לא כן, מדליק ללא ברכה. אלא אם 
ניסא'  שה'פרסומי  ונמצא  בביתו,  לבדו  נמצא  המדליק  כן 
הוא עבורו בלבד, אזי אף אם נתעכב בהדלקה, יכול להדליק 

בברכה.

אם נדחתה הדלקת הנר עד הלילה, האם עליו קודם להתפלל 
ערבית או להדליק את הנר: 

הרבי העיר למי שכתב שמנהגו להדליק בלילה לפני תפילת 
ערבית, ש"לכאורה צריך עיון הקדמת ההדלקה לפני התפלה 
לאחרי שמכבר הגיע זמנה". ומדבריו הקדושים עולה, שיש 

להתפלל ערבית קודם ההדלקה.
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דקות,  חמישים  הפחות  לכל  הנרות  שידלקו  מקפידים 
לדלוק  ימשיכו  שהנרות  להקפיד  יש  מוקדם  וכשמדליקים 
חצי שעה אחרי זמן צאת הכוכבים. במשך זמן זה, אין להזיז 
את החנוכיה ממקומה. אם כבה הנר בתוך שיעור זמן דליקתו, 
חוזרים ומדליקים אותו ללא ברכה )מלבד כמובן בליל שבת(.

שעה,  חצי  הנרות  ליד  יושבים  שבת(  מערב  )חוץ  יום  בכל 
והרבי כותב שיש ללמוד תורה בזמן הזה.

הדלקת הנרות על ידי הילדים
כולל הבנים הקטנים מדליקים  בבית,  מנהגנו שכל הגברים 

נרות חנוכה בפני עצמם.

"הבנות אין מדליקות בפני עצמן" )ספר המנהגים(. וכפי 
ה'משנה  לומר שהיא  יש  )ואולי  בשיחה  אמר  שהרבי 
הרב,  בית  הנהגת  היתה   – לבנות  "ובנוגע  אחרונה'(: 
ולא  הגדולות  )לא  חנוכה  נרות  הדליקו  לא  שהבנות 
הקטנות לפני בת-מצוה(, כי אם יצאו בזה על ידי אביהן, 

ואחר כך -בעליהן." 
)ספר השיחות ה'תש"נ ע' 194 הע' 83( 

מקום ההדלקה לילדים

"כדאי ונכון לעורר על דבר הדלקת נר חנוכה על פתח 
חדרי הילדים... שעל ידי זה יתוסף יותר בענין החינוך, 
בנוגע לילדים, שכאשר רואים את מנורת החנוכה בפתח 

החדר שלהם, נעשה רושם חזק יותר בנפשם כו'.."
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח(

דינם של בנות שאינן בבית אביהם
)מדריכות בבתי הספר וכדומה(

א( אם בבית הוריהם מדליקים, אינן חייבות להדליק בעצמן 
רוצות  שאם  אלא  ההורים.  בהדלקת  חובתן  ידי  ויוצאות 

להחמיר ולהדליק בעצמן, יש מקום לחומרתן.

ב( אם בבית הוריהם אין מדליקים, חייבות הן בהדלקה. אך 
לא כל אחת צריכה להדליק בעצמה, אלא כולן משתתפות 
כולן.  את  ומוציאה  מדליקה  והאחת  וכו',  השמן  בהוצאות 
בית  בני  ככל  נוכחות בעת ההדלקה,  כולן  וכמובן שתהיינה 

שיוצאים בהדלקת ראש המשפחה.

ואם מקום השינה אינו מקום אכילתן - אלא ישנות במקום 
אחד ואוכלות במקום אחר - ידליקו במקום השינה, וישתדלו 

לאכול שם לפחות סעודה אחת ביום. 
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ערב חנוכה

בבית  לנות  או  )סועדות  השליח,  שולחן  על  סמוכות  אם  ג( 
ויוצאות ידי חובתן בהדלקתו.  השלוחים( הרי הן כבני ביתו 
ותהיינה נוכחות בשעת ההדלקה ולשמוע הברכות וכו'. אך 
אם רצונן עז לקיים לבדן את המצוה, הרי שאם אינן ישנות 
שם אלא במקום אחר - יכולות להדליק במקום שישנות שם 

ועליהן לברך על ההדלקה.

ואם אינן סמוכות על שלחן השליח בקביעות, כי אם בימי 
חנוכה אלו - עליהן להשתתף עמו בפרוטה לפחות בהוצאות 

השמן להדלקה, ויוצאות ידי חובתן בהדלקתו.

ומכל מקום, אם ישנות במקום אחר - יכולות להדליק בפני 
עצמן במקום שישנות שם כאמור בסעיף ב'.

כאשר מדליקות במקום שישנות שם בפני עצמן - אין חובה 
להצטרף  יכולות  אלא  עצמה,  בפני  תדליק  מהן  אחת  שכל 
יחדיו במימון השמן והנרות, ואחת הבנות תדליק ותוציא את 
כולן ידי חובתן. אך אם רצונן להדליק כל אחת בנפרד, יכולות 

להדליק ועליהן לברך על ההדלקה.

יש להדגיש בענין ההשתתפות בפרוטה, שבכל לילה שיוצאות 
]וכן  הבית  בעל  עם  להשתתף  עליהן  חובתן  ידי  שם 
כשמשתתפות ביחד בהדלקה בחדרן, ואחת מוציאה את כולן 

להשתתף[  ]ד"ה  תרע"ז  בסי'  הלכה  בביאור  וכמבואר  וכו'[. 
בשם המאירי וכו' "..יהא השמן משותף בכל לילה ולילה, או 

יתן לו פרוטה לזכות לו חלק בכל הלילות".

בהתאם לכך, ישתתפו פעם אחת בפרוטה עבור כל הלילות, 
ובכדי שיהיה תוקף הלכתי להדלקה המשותפת, יערכו "קנין 

סודר".

אי עשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים
מלאכה  לעשות  שלא  הנשים  "ונוהגות  נפסק:  ערוך  בשולחן 
בעוד שהנרות דולקות ואין להקל להן" )טור שלחן ערוך סימן 
תער(. ובספר המנהגים מבואר שהכוונה למשך ה-50 דקות 
ולאחר מכן מותר לעשות מלאכה  שצריכים הנרות לדלוק, 

שלא לאור הנרות.

סריגה,  תפירה,  כביסה,  מלעשותן:  ליזהר  שנהגו  המלאכות 
וגיהוץ. אבל שאר מלאכות הבית עושות כרגיל.

דמי חנוכה
ובמיוחד  הבית  לבני  חנוכה'  ב'דמי  להרבות  הנהיג  הרבי 

לילדים, ואף הורה להוסיף ולתת בכל יום מימי החנוכה. 
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"ועל פי האמור על דבר השתדלות יתירה בענין החינוך 
– כדאי ונכון לעורר שיתנו מעות חנוכה לילדים )לא רק 
פעם אחת, אלא( בכל ימי חנוכה )ובערב שבת, או ביום 
ראשון, יתנו גם עבור יום השבת(, ולהסביר להם, שנתינת 

המעות היא כדי שיוסיפו יותר בלימוד התורה כו'." 
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ח( 

"וכדי לקיים גם הוראת רבותינו נשיאינו לתת דמי חנוכה 
"בליל נר הרביעי או החמישי", כולל גם שלילת החשש 
שיהי' דבר הרגיל – אזי העצה היעוצה שבליל נר הרביעי 
של  אופן  ככה,  פעמים  ג'  או  כפליים,  יתנו  החמישי  או 

חידוש."
)שם(

באופן  להם,  ניתן  זה  שכסף  בהדגשה,  לילדים  "להסביר 
יהודי  שלב  מה  בו  לעשות  שלהם,  לדבר  נהפך  שהוא 

רוצה. ובוודאי מעצמם יפרישו חלק לצדקה."
)שיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ט(

יחדיו  להתאסף  הספר...  בבתי  גם  זאת  לעשות  "כדאי 
בזה,  טובות  החלטות  בקבלת  החנוכה,  בעניני  ולשוחח 
חנוכה"  "דמי  ולחלק  חסדים,  ובמילות  בעבודה  בתורה 

וכו'."
 )שם(

"מנהג רבותינו נשיאנו – לערוך מסיבות עם בני הבית בימי 
חנוכה, ולחלק "דמי-חנוכה" לבני הבית, ובמיוחד לילדים, 
 – המנהג  את  מקיים  אחד  שכל  ובשעה  והבנות.  הבנים 
ההוספה  ידי  על  והרחבה  ובהוספה   – בפרסום המתאים 
מתווסף  זה  ידי  )שעל  בריבוי  "דמי-חנוכה"  בנתינת 
בשמחתם של הילדים( – מתקשרים יותר )בקיום מנהג 
זה( עם רבותינו נשיאנו, שזה מוסיף יותר כח להכניס את 
הפרטיים.  יום  היום  בחיי  ומנהגיהם  והוראותיהם  תורתם 
ומתפשט  שהולך  ישראל  במנהג  גם   – ובמיוחד  כולל 
להכין  בכדי  ומשיח,  גאולה  בעניני  ללמוד   – זה  בזמננו 
ביתר שאת את עצמו וזולתו לגילוי של הגאולה האמיתית 

והשלמה" 
)שיחת ש"פ ויצא, ה'תשנ"ב(

משחק הסביבון
מנהג נפוץ בין ילדי ישראל לשחק בחנוכה בסביבון.

 "...כידוע ש"גשנה" הם ד' האותיות שעל גבי ה"סביבון" 
)ראשי תיבות נס גדול הי' שם(, כמנהג ישראל )"תורה 

היא"(, כפי שראו גם בבית רבותינו נשיאינו..." 
)שיחת אור לח' טבת ה'תשמ"ז(
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 תפילת ערבית | 16:35

זמן תפילת ערבית בבית הכנסת המרכזי 16:44/18:00/22:00

בתפילת שמונה עשרה מוסיפים "ועל הנסים". 

ה' של ברכת  לפני שאמר את  נזכר  "ועל הנסים": אם  שכח 
הזכיר את  כבר  "ועל הנסים". אם  ואומר  חוזר  "הטוב שמך", 
השם שבסיום ברכת "הטוב שמך" אינו חוזר, ובסיום תפילת 
"יהי  יאמר:  "יהיו לרצון" השני,  לפני אמירת  שמונה עשרה, 
רצון מלפניך שתעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשית לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה". וממשיך "בימי מתתיהו וכו'", ואם נזכר 

בכך לאחר שסיים את התפילה אינו חוזר.

בברכת המזון מוסיפים "ועל הנסים". 

"ועל הנסים" בברכת המזון, אם נזכר לפני שאמר  אם שכח 
"ועל  ואומר  חוזר  המזון",  ועל  הארץ  "על  ברכת  של  ה'  את 
הנסים". אך אם נזכר לאחר שכבר סיים ברכה זו, אזי כשיגיע 
נסים  לנו  יעשה  הוא  "הרחמן  יאמר:  יזכינו"  הוא  ל"הרחמן 
"בימי  וממשיך  כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". 
מתתיהו וכו'", ואם נזכר בכך לאחר שסיים לברך אינו חוזר. 

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

מנהגנו להדליק את נרות החנוכיה בבית הכנסת, כולל את נר 
השמש, גם בשעת תפילת שחרית - אלא שאין מברכים על 

הדלקה זו.

תפילת שחרית מתפללים  סדר תפילת שחרית לימי החנוכה: 
כרגיל בימות החול, אך אין אומרים תחנון. בתפילת שמונה 
אומרים  הש"ץ  חזרת  אחרי  הנסים".  "ועל  מוסיפים  עשרה 

"הלל שלם" ובסיומו אומר הש"ץ חצי קדיש. 

קריאת התורה - מוציאים ספר תורה אחד וקוראים לשלשה 
קרואים בפרשת נשא )במדבר ז, א-יז( לכהן קוראים מ"ויהי 
מ"ויהי  קוראים  ללוי  המזבח".  "לחנכת  עד  משה"  כלות  ביום 
אחד"  מ"פר  קוראים  לישראל  קטרת".  "מלאה  עד  המקריב" 
עד "בן עמינדב".. בסיום הקריאה אומר חצי קדיש. מגביהים 
וגוללים את ספר התורה וממשיכים כסדר התפילה, "אשרי", 
לארון  התורה  ספר  את  ומחזירים  "יהללו",  לציון",  "ובא 
לסיום  עד  וכו'  יום"  "שיר של  יעקב",  "בית  אומרים  הקודש. 

התפילה.

 תפילת מנחה | 15:45

 תפילת ערבית | 16:45/18:00/22:00
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בשנת  השני  ממאסרו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  גאולת  יום   
תקס"א.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

בקריאת התורה, קוראים לשלשה קרואים בפ' נשא )במדבר 
ז, כד-לה(. לכהן קוראים מ"ביום השלישי" עד "מלאה קטרת". 
קוראים  לישראל  חלן".  "בן  עד  אחד"  מ"פר  קוראים  ללוי 

מ"ביום הרביעי" עד "בן שדיאור". חצי קדיש.

 תפילת מנחה | 15:40

 תפילת ערבית | 16:40/18:00/22:00

אברהם  של  בבריתו  הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום   
אבינו בשנת תרכ"א.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

נשא  בפרשת  קרואים  לשלשה  קוראים  התורה,  בקריאת 
"מלאה  עד  מ"ביום השני"  קוראים  לכהן  יח-כט(.  ז,  )במדבר 
לישראל  צוער".  "בן  עד  אחד"  מ"פר  קוראים  ללוי  קטרת". 

קוראים מ"ביום השלישי" עד "בן חלן". חצי קדיש.

 תפילת מנחה | 15:45

 תפילת ערבית | 16:45/18:00/22:00
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ממאסרו  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  גאולת  שניה,  גרסא  לפי   
השני בשנת תקס"א היתה היום.

במענה לשאלה מתי היתה גאולתו של אדמו"ר הזקן נ"ע, בנר 
ויש לומר  זי"ע:  השלישי או בנר החמישי ענה כ"ק אדמו"ר 

דבשניהם היו עניני גאולה )וגם כפשוטם(.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

נשא  בפרשת  קרואים  לשלשה  קוראים  התורה,  בקריאת 
)במדבר ז, לו-מז(. לכהן קוראים "וביום החמישי" עד  "מלאה 
קטרת". ללוי קוראים מ"פר אחד" עד "בן צורישדי". לישראל 

קוראים מ"ביום הששי" עד "בן דעואל". חצי קדיש. .

 תפילת מנחה 

זמני תפילת מנחה בבית הכנסת המרכזי 12:58/15:45 

אין  באם  הנרות.  הדלקת  לפני  מנחה  תפילת  מתפללים 
הנרות,  זמן הדלקת  לפני  במנין  אפשרות להתאסף לתפלה 

עדיף להתפלל לאחר הדלקת הנרות ובמנין.

הדלקת הנרות בבית הכנסת 
גם היום יש לדייק שההדלקה תהיה לאחר 'פלג המנחה' - 

.15:21

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

בקריאת התורה, קוראים לשלשה קרואים בפ' נשא )במדבר 
"מלאה קטרת".  ז, ל-מא(. לכהן קוראים מ"ביום הרביעי" עד 
ללוי קוראים מ"פר אחד" עד "בן שדיאור". לישראל קוראים 

מ"ביום החמישי" עד "בן צורישדי". חצי קדיש. 

 תפילת מנחה | 15:40

 תפילת ערבית | 16:46/18:00/22:00
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ערב שבת קודש פרשת מקץ

מכינים מספיק שמן לנרות החנוכה, בכדי שידלקו חצי שעה 
לאחר צאת הכוכבים. 

בערב שבת אין מתעכבים חצי שעה ליד הנרות. 

שעליו  בכסא  לשימוש  יזדקקו  שבשבת  חושבים  אם 
כדי  הצידה  להזיזו  שיצטרכו  או  החנוכיה,  את  מעמידים 
את  להזיז  ניתן  שבהן  אפשרויות  שתי  קיימות  שם,  לעבור 

הכסא או את המגש שעליו החנוכיה: 

שם  להניח  איתה  ויחד  מגש,  על  החנוכיה  את  להניח  א( 
מבעוד-יום חלה שיאכל ממנה בשבת, או ספר קודש שילמד 
'דבר  לצורך  בטלטול  מותר  המגש  יהיה  שאז  בשבת,  בו 
המותר', לאחר שיכבו הנרות, והכיסא יתפנה. אלא שהדברים 
אמורים דוקא על מגש המיועד להגשת מאכלים וכדומה, אבל 

אין זה מועיל במגש המיועד לנרות. 

גם  יום  מבעוד  יניח  החנוכיה,  מניח  שעליו  הכסא  שעל  ב( 
חלה שיאכל ממנה בשבת, או ספר קודש שילמד בו בשבת. 
רשאים  יהיו  הכסא,  למקום  ויזדקקו  הנרות  שיכבו  ולאחר 
מקום  לכל  הצידה,  שעליו  מה  כל  עם  הכיסא  את  לטלטל 

שרוצים. 

ממוקמת  והחנוכיה  השבת,  במהלך  לכסא  יזדקקו  לא  אם 
אם  גם  אותם,  להזיז  אין  בו,  לעבור  צורך  שאין  במקום 

חוששים שהילדים ישחקו בחנוכיה וכדומה.

אם יש אפשרות, כדאי לסדר מנין לתפילת מנחה לפני שעת 
בבית  הנרות  את  ומדליקים  השבת,  וכניסת  הנרות  הדלקת 
מנחה  להתפלל  ניתן  אם  אך  לשבח".  "עלינו  לפני  הכנסת 
בציבור רק בזמן כניסת השבת, צריך להדליק את החנוכיה 
בבית הכנסת מוקדם יותר. ואם נוכח מנין בבית הכנסת בזמן 
ההדלקה - או שבטוח שיגיע אחר כך מנין - יכול לברך על 

ההדלקה. 

כדאי  לסכנה,  ח״ו  שיגרום  ללא  זאת,  לסדר  אפשרי  אם 
להדליק נרות שידלקו במשך כל השבת, מתאים לדברי הרבי 

בשיחת שבת פ' וישב, א' דחנוכה ה'תש"נ:

כדאי   - חנוכה  דנרות  בהתעוררות  להוסיף  שכדי  ולהעיר 
שם(  מתכנסים  )שכולם  בביהכנ״ס  דלוקה  מנורה  שתהי׳ 
במשך כל המעת-לעת, אם אין חשש כלל שישחקו התינוקות.

הדלקת הנרות בחנוכיה הציבורית
'פלג  לאחר  להדליק  יש  הציבורית  החנוכיה  נרות  את  גם 

המנחה'. 

הדלקת הנרות בבית 
מדליקים קודם את נרות החנוכה ואחר כך את נרות השבת, 
זמן  ומן הראוי להקדים את הדלקת נרות החנוכה אף לפני 
בהדלקת  יתאחרו  שלא  כדי   ,15:40  - השבת  נרות  הדלקת 

נרות השבת לאחר זמן ההדלקה.
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 תפילת שחרית | 10:00

סדר תפילת שחרית כבכל שבת. בתפילת העמידה מוסיפים 
"יעלה ויבא" ו"ועל הנסים".

לפני  נזכר  אם  ובמנחה,  בשחרית  ויבוא"  "יעלה  לומר  שכח 
שהזכיר את ה' של ברכת "המחזיר שכינתו לציון" יאמר מיד 
אחרי  רק  נזכר  אם  עינינו".  "ותחזינה  וימשיך  ויבוא  יעלה 
יסיים  לציון"  שכינתו  "המחזיר  של  ה'  אתה  ברוך  שאמר 
"למדני חוקיך" ויאמר מיד "יעלה ויבא" ואחר כך יאמר שוב 
"ותחזינה עינינו". אם נזכר אחרי שסיים את הברכה אך לפני 
ואחר  ויבא"  "יעלה  שם  יאמר  "מודים",  באמירת  שהמשיך 
כך ימשיך באמירת "מודים" כרגיל. אם נזכר אחרי שהתחיל 
"מודים" יחזור ל"רצה ה' אלקינו". אם נזכר רק אחרי שסיים 
חוזר  השני(  לרצון"  ה"יהיו  את  כבר  )שאמר  תפילתו  את 
לתחילת תפילת שמונה עשרה )ואינו אומר שוב "ה' שפתי 
אינו  מוסף,  תפילת  אחרי  רק  בכך  נזכר  אם  אבל  תפתח"(. 

חוזר.

זקן"  "ואברהם  אומרים  ההלל  בסיום  שלם".  "הלל  אומרים 
קדיש שלם ולאחריו אומרים "שיר  ו"זבדיה" שלוש פעמים, 

של יום" ו"ברכי נפשי". 

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:40
העמידה  בתפילת  שבת.  כבכל  וערבית  שבת  קבלת  תפילת 

מוסיפים "יעלה ויבוא" ו"ועל הנסים". 

ו'ועל  ויבוא'  'יעלה  להכריז  להפסיק  אין  התפילה  באמצע 
על  טפיחה  באמצעות  לקהל  זאת  להזכיר  יש  אלא  הניסים' 

השולחן וכדומה.

ונזכר רק אחרי  ויבוא" בתפילת ערבית  אם שכח לומר "יעלה 
שאמר ה' של ברכת "המחזיר שכינתו לציון", אינו חוזר.

"יעלה  והחליצנו",  "רצה  הנסים",  "ועל  מוסיפים  המזון  בברכת 
ויבוא" ו"הרחמן" לשבת ולראש חודש. 

אם שכח לומר "ועל הניסים", אם נזכר בזה לפני שאמר את ה' 
של ברכת "על הארץ ועל המזון", חוזר ואומר "ועל הנסים". אך 
אם נזכר לאחר שכבר סיים ברכה זו, אזי כשיגיע ל"הרחמן הוא 
"הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה לאבותינו  יזכנו" יאמר: 
נזכר  ואם  וכו'"  מתתיהו  "בימי  וממשיך  הזה"  בזמן  ההם  בימים 

בכך לאחר שסיים את ברכת המזון אינו חוזר.

והחליצנו",  "רצה  לומר  שכח  אך  הנסים"  "ועל  לומר  זכר  אם 
שדינו שצריך לחזור ולברך שנית ברכת המזון, אינו צריך לחזור 

שנית על "ועל הנסים".

אם שכח לומר "יעלה ויבוא" ונזכר בזה רק אחרי שאמר "ובנה" 
לפני שהתחיל "ברוך אתה", יאמר את נוסח הברכה שבסידור 
"ברוך",  התחיל  כבר  ואם  שם.  שמופיע  חדשים"  ראשי  "שנתן 

אינו חוזר, בין בלילה ובין ביום.
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הנשיאים, ובסיומה מגביהים וגוללים שוב כרגיל. 

אם יש רק ספר תורה אחד – אין מגביהים אחר סיום קריאת 
פרשת השבוע, אלא גוללים לקריאה לשביעי בפרשת ראש-
חודש, בסיומה אומרים חצי קדיש, ואחר כך גוללים לקריאת 
הספר  את  מגביהים  הנשיאים.  קרבנות  בפרשת  המפטיר 
לאחר  דהיינו  הקריאות,  כל  בסיום  רק  אותו  וגוללים  תורה 

מפטיר.

של  ואחרון  ראשון  פסוק  מוסיפים  גו',  ושמחי  רני  הפטרה: 
ראשון  ופסוק  כסאי",  "השמים  חודש  ראש  שבת  הפטרת 
ואחרון של הפטרת שבת ערב ראש חודש "ויאמר לו יהונתן 

מחר חודש". 

אין אומרים "אב הרחמים".

תפילת מוסף לשבת ראש חודש "אתה יצרת" ומוסיפים "ועל 
הנסים". 

 תפילת מנחה | 15:40

קוראים בתורה לשלשה קרואים בפרשת ויגש. 

בתפילת העמידה מוסיפים "יעלה ויבא" ו"ועל הנסים".

אין אומרים "צדקתך צדק".

קריאת התורה

מוציאים שלשה ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים 
קוראים  לששי,  )בקריאה  מקץ  בפרשת  קרואים  לששה 
הספר  את  וגוללים  מגביהים  הפרשה(,  סיום  עד  מששי 
הראשון וקוראים בספר התורה השני לשביעי את הקריאה 
)במדבר  חדשיכם"  "ובראשי  השבת",  "וביום  חודש:  לראש 
השני  ליד  השלישי  התורה  ספר  את  מניחים  ט-טו(.  כח, 
חצי קדיש )המגביה את ספר התורה הראשון נשאר  ואומר 
יושב עם הספר בזמן הקדיש(. מגביהים וגוללים את הספר 
השני וקוראים בספר השלישי למפטיר בפ' נשא )במדבר ז, 

מב-מז( "ביום הששי" עד "בן דעואל". 

אם יש רק שני ספרי תורה – קוראים בספר התורה הראשון 
את פרשת השבוע מקץ. בסיום קריאת הפרשה מגביהים את 
ספר-התורה, וכשמניחים אותו על השולחן גוללים אותו מיד 
)תוך כדי אמירת ה'מי שברך', כדי למנוע 'טירחא דציבורא'( 
המגביה  לוקחו  ואז  )נשא(,  הנשיאים  קרבנות  לפרשת 
ומתיישב על הספסל, וקושרים את הספר ומלבישים אותו 
במעיל. בספר התורה השני קוראים את פרשת ראש-חודש 
)פנחס(, אומרים חצי קדיש, ומגביהים וגוללים כרגיל, ושוב 
קרבנות  בפרשת  בו  לקרוא  הראשון  הספר  את  פותחים 
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 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

עשרה"  "שמונה  בתפילת  כרגיל.  שחרית  תפילת  סדר 
מוסיפים על "ועל הניסים" גם "יעלה ויבוא".

נזכר  אם  ובמנחה,  בשחרית  ויבוא"  "יעלה  לומר  שכח  אם 
לפני שהזכיר את ה' של ברכת "המחזיר שכינתו לציון" יאמר 
מיד יעלה ויבוא וימשיך "ותחזינה עינינו". אם נזכר רק אחרי 
יסיים  לציון"  שכינתו  "המחזיר  של  ה'  אתה  ברוך  שאמר 
"למדני חוקיך" ויאמר מיד "יעלה ויבא" ואחר כך יאמר שוב 
"ותחזינה עינינו". אם נזכר אחרי שסיים את הברכה אך לפני 
ואחר  ויבא"  "יעלה  שם  יאמר  "מודים",  באמירת  שהמשיך 
כך ימשיך באמירת "מודים" כרגיל. אם נזכר אחרי שהתחיל 
"מודים" יחזור ל"רצה ה' אלקינו". אם נזכר רק אחרי שסיים 
חוזר  השני(  לרצון"  ה"יהיו  את  כבר  )שאמר  תפילתו  את 
לתחילת תפילת שמונה עשרה )ואינו אומר שוב "ה' שפתי 
אינו  מוסף,  תפילת  אחרי  רק  בכך  נזכר  אם  אבל  תפתח"(. 

חוזר.

אומרים "הלל שלם". אחרי הלל אומרים את הפסוק "ואברהם 
זקן" ו"זבדיה" שלוש פעמים, קדיש שלם", "שיר של יום" )לא 

אומרים 'בית יעקב'(, "ברכי נפשי", קדיש יתום.

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:07

נוהגים שלא לאחר את זמן תפילת ערבית. 

בשמונה עשרה של תפילת ערבית אומרים "אתה חוננתנו", 
"יעלה ויבא" ו"ועל הנסים".

שמונה  תפילת  לפני  ולהכריז  בדיבור  להפסיק  שאין  מכיון 
כל  על  התפלה,  לפני  לציבור  להזכיר  הראוי  מן  עשרה, 

ההוספות שבתפילה זו.

אם שכח לומר "יעלה ויבא" בתפילת ערבית ונזכר רק אחרי 
שהזכיר את ה' בברכת "המחזיר שכינתו לציון" אינו חוזר.

אומרים "ויהי נעם" ו"ואתה קדוש" כבכל מוצאי שבת.

הדלקת הנרות בבית הכנסת - לפני אמירת "עלינו לשבח".

הדלקת הנרות בבית - לאחר הבדלה ולפני אמירת "ויתן לך". 

מנהג הנשים שלא לעשות מלאכות מסוימות בראש חודש. 

חודש.  בראש  ציפורניים  לגזוז  ולא  להסתפר  שלא  נוהגים 
ילד שהגיע לגיל שלוש בראש חודש, התספורת תדחה  גם 

למוצאי ראש חודש.

בנוגע לזמן ״ניטל״, צריך להיות בכל מדינה לפי זמן ליל אידם. 
ברוסיה ובמדינות הסמוכות מציינים זאת בליל השביעי לינואר 

)למנינם(.
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לפני תפילת מוסף אומר השליח ציבור מזמור מספר תהלים 
ומסיים בקול ואומר חצי קדיש. 

תפילת "מוסף לראש חודש". 

שלם,  קדיש  הש"ץ",  "חזרת  לאחר  הניסים".  "ועל  מוסיפים 
"קוה" וסיום התפילה כרגיל.

לימוד פסוק מפרק התהלים
אחד  פסוק  חודש  ראש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג 
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י  פירוש  עם 
במספר  מסומן  שהוא  בתהלים  )=פרק(  מהקאפיטל 
שנות חייו )כלומר אם הוא בן שלש עשרה, פרק יד(, 
בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב  פחות  מחזיק  הקאפיטל  ואם 
העיבור, אז כופלים שיעלה כמספר חדשי השנה, ואם 
הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים או יותר פסוקים 

בכל ראש חודש.
)ספר המנהגים(

 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:48/18:00/22:00

התורה  בספר  תורה.  ספרי  שני  מוציאים   - התורה  קריאת 
חודש  ראש  בפרשת  קרואים  לשלשה  קוראים  הראשון 
"רביעת  עד  ה'"  מ"וידבר  קוראים  לכהן  א-טו(  כח,  )במדבר 
ההין". ללוי קוראים מ"עלת תמיד" עד "עלת התמיד ונסכה". 
ונסכו".  "יעשה  עד  חדשיכם"  מ"ובראשי  קוראים  לישראל 
התורה  בספר  הראשון.  התורה  ספר  את  וגוללים  מגביהים 
השני קוראים לרביעי, בפרשת נשא )במדבר ז, מח-נג( "ביום 
ספר  את  )המגביה  קדיש.  חצי  עמיהוד".  "בן  עד  השביעי" 

התורה הראשון נשאר יושב עם הספר בזמן הקדיש(.

אומרים "אשרי" "ובא לציון". השליח ציבור מסיים את "ובא 
לציון" לעצמו ולא בקול רם. אומרים "יהללו" ומחזירים את 

הספרי תורה לארון הקודש.

חולצים תפילין של רש"י, ומניחים תפילין של ר"ת קוראים 
בהם פרשיות "שמע" "קדש לי" וכו' 'שש זכירות'. 

אלה הנוהגים ללמוד את שיעורי החת"ת או שיעורים אחרים 
התפילה  בסיום  ללומדם  עליהם  חודש  בראש  תפילין,  עם 
בלי תפילין. חולצים את התפילין ונשארים בטלית לתפילת 

מוסף.
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 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:48/18:00/22:00

של  ענין  בחנוכה  מצינו  לא  נגלה  פי  שעל  פי  על  "אף 
"אסרו חג" כמו בכל יום טוב, הנה על פי חסידות - הרי 
אדרבה: כל התכלית והמכוון של חנוכה הוא לפעול על 

הזמן שלאחרי זה, שהו תוכן הענין ד"אסרו חג".

כללות  על  כח  ניתן  שבחנוכה   - הדברים  ונקודת 
העבודה במשך כל השנה, אלא שהדבר תלוי ברצונו 
של כל אחד לנצל את הכח שנותנים לו, ואם רק ינצל 
זאת, יוכל לפעול שעבודתו במשך כל השנה כולה תהי' 
באופן דמוסיף והולך ואור, כך, שיהי' ניכר שהי' כדאי 
בכל העילויים שנפעלו במשך ימי חנוכה, כיון שעל ידם 

ניתוסף בעבודה במשך כל השנה כולה..."

משיחת ש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשל"ג

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

סדר התפילה כבימים הראשונים של חנוכה.

בקריאת התורה, קוראים לשלשה קרואים בפ' נשא )במדבר 
ז, נד- ח, ד(. לכהן קוראים מ"ביום השמיני" עד "מלאה קטרת". 
ללוי קוראים מ"פר אחד" עד "בן פדהצור". לישראל קוראים 

מ"ביום התשיעי" עד "כן עשה את המנורה".

חנוכה"  "זאת  ביום  להתאסף  רבות  עורר  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק 
ולערוך התוועדויות פעילות, לסיכום ימי החנוכה. 

מדבריו הק' של רבינו בש"פ מקץ,
זאת חנוכה 'התש"נ: 

ימי  וחותם  סיום  חנוכה,  זאת  הש"ק  ביום  "בעמדינו 
טובות  החלטות  לקבל  מישראל  כאו"א  צריך  חנוכה, 
להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל עניני "נר מצוה ותורה 
אור"... ומה טוב – שיתחילו בזה ביום הש"ק, ע"י עריכת 
התוועדות נוספת )לאחרי מנחה( בזמן "רעוא דרעוין", 
וכן במוצש"ק, "סעודתא דדוד מלכא משיחא" )ובימים 
התורה,  פנימיות  בלימוד  יוסיפו  שבהם  הסמוכים(, 
ויקבלו החלטות טובות בנוגע לימים שלאח"ז: להוסיף 
בלימוד פנימיות התורה ובהפצת המעיינות חוצה, ביחד 
עם ההוספה בנגלה דתורה, בקיום המצוות בהידור, ובכל 

עניני טוב וקדושה."                                  
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יום חמישי
ה' טבת "דידן נצח"

יום שישי
ו' טבת

ערב שבת קודש פ' ויגש

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 הדלקת נרות | 15:46

 תפילת מנחה | 15:55

 קבלת שבת ותפילת ערבית | 16:45

כל  לעיני  גלוי  באופן  נפסק  ה'תשמ"ז  בשנת  זה  ביום   
העמים )בבית המשפט הפדרלי(, ש"דידן נצח" בנוגע לספרי 

וכתבי רבותינו נשיאנו שבספריית ליובאוויטש.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

 תפילת מנחה | 15:50

 תפילת ערבית | 16:51/18:00/22:00

יום זה נקבע ע"י כ"ק אדמו"ר זי"ע לחג ומועד ועורר שביום 
סגולה זה יוסיף כ"א ספרי קודש לספרייתו האישית.

"ו"הימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור גו'" כלומר, 
בשנה,  שנה  מדי  ועד"ז  שלאח"ז,  בשנה  זה  יום  בבוא 
בפעם  שהיו  הענינים  אותם  "נעשים"  ועי"ז  "נזכרים" 
הראשונה – להקבע ל"יום סגולה" ו"עת רצון" בכל הקשור 

לנצחונם של הספרים. 
ומובן, שכדי לדעת באיזה אופן צריכים לחגוג את ניצחונם 
של הספרים )"דידן – דהספרים – נצח"( – יש "לשאול" 
את הספרים עצמם, כלומר, יש לעיין ולברר זה בהספרים 

עצמם, ולהתנהג על-פי הוראתם".
כמו כן ביקש שרבנים, מחברי ספרים ומו"ל של ספרים וכן אספני 

ספרים ישלחו ספרים לספריית אגודת חסידי חב"ד.
)שיחת ש"פ ויגש, ה' טבת ה'תשמ"ח(
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שבת קודש 
ז' טבת

פרשת ויגש

יום שלישי
י' טבת 

תענית עשרה בטבת

תחלת הצום - 6:47 )עלות השחר(. 

מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד עלות השחר. הקם משנתו 
אם  אלא  ובשתיה  באכילה  כבר  אסור  השחר  עלות  לפני 
כן לפני השינה התנה לעשות זאת, ואם הוא רגיל בכל יום 
האכילה  לפני  לשתייה.  להתנות  צריך  אינו  בקומו,  לשתות 
או השתיה יש ליטול ידיים כרגיל ולומר את 'ברכות השחר'.

ילדים קטנים שיש בהם דעת להתאבל על ירושלים, מאכילים 
אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים.

 תפילת שחרית | 7:30/8:30/9:15/10:00/11:00

אמירת "עננו" בשחרית, ע"י השליח ציבור בלבד בעת חזרת 
הש"ץ, בין ברכת "גואל ישראל" לברכת "רפאנו". אך אם אין 
"שמע  בברכת  הש"ץ  זאת  יאמר  מתענים,  שלשה  בציבור 

קולנו" לפני "כי אתה שומע". 

באמירת  מתחילים  בתחנון  אפים'  'נפילת  אחרי   - סליחות 
החסד"  ה'  עם  "כי  מהפיסקה  בטבת'  לעשרה  'סליחות 
הסליחות  אמירת  אחרי  בסידור.  שמצויין  כפי  וממשיכים 
ציבור[,  תענית  של  ]בנוסח  הארוך  מלכנו"  "אבינו  אומרים 

וממשיכים בתפלה "ואנחנו לא נדע" חצי קדיש.

יש  המתפללים  בציבור  אם   - ציבור  לתענית  התורה  קריאת 
הקריאה  את  בתורה  קוראים  אזי  מתענים,  שלשה  לפחות 
שמתענים  לשלשה  לתורה  לעלות  קוראים  ציבור.  לתענית 

 תפילת שחרית | 10:00

בקריאת התורה, מסיימים לשלישי: "ותחי רוח יעקב אביהם" 
לחמישי:  )מו,ז(,  מצרימה"  איתו  "הביא  לרביעי:  )מה,כז(, 

"הבאה מצרימה, שבעים" )מו,כז(. 

 תפילת מנחה | 15:45

 צאת השבת ותפילת ערבית | 17:13

קידוש לבנה

מתחילים לברך את ברכת הלבנה במוצאי שבת זו.

בימות החורף המעוננים, יש להקדים ולברך מיד בהזדמנות 
הראשונה )מתחילת זמן קידוש לבנה( כשרואים את הלבנה 

בהירה. 



8283

יום שלישי
י' טבת 

תענית עשרה בטבת

יום שלישי
י' טבת 

תענית עשרה בטבת

נצור' קודם 'יהיו לרצון' האחרון. 

בעת חזרת הש"ץ, אומר השליח ציבור "עננו" בין ברכת "גואל 
ישראל" ל"רפאנו". 

השליח ציבור אומר "אלקינו ואלקי אבותינו" - ברכת כהנים. 

הארוך  מלכנו"  ו"אבינו  תחנון  אומרים  הש"ץ  חזרת  אחרי 
]בנוסח של תענית ציבור[ ולאחריו "ואנחנו לא נדע". הש"ץ 

אומר קדיש תתקבל ואומרים עלינו.

 סוף הצום ותפילת ערבית | 16:56 )צאת הכוכבים(

להקפיד  יש  רק  ערבית,  תפילת  להתפלל  להקדים  ניתן 
שאמירת "שמע ישראל" תהיה אחרי 'צאת הכוכבים'. ואם 
פרשיות  כל  את  התפילה  בסיום  שוב  לקרוא  יש  הקדימו, 

"קריאת שמע".

ויהי רצון שנזכה בקרוב ממש לקיום היעוד הנבואי )זכריה ח, יט( 

י ְוצֹום  ה ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשׁ ֹכּ
ׂשֹון  יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָשׂ ִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשׂ ׁ ַהְשּ
לֹום ֱאָהבּו ׁ ְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּ ּוְלִשׂ

)לכהן: שמות לב, יא-יד, לוי: לד, א-ג, ישראל: ד-י(. 
אם אין בקהל המתפללים שלשה מתענים, אזי אין קוראים 

בתורה.

תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי   - צדקה 
הסעודות  עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 

שהיו אוכלים היום. 
 תפילת מנחה | 13:04/15:50

תורה  ספר  להוצאת  הארון  ופותחים  קדיש,  חצי  "אשרי", 
לקריאה לתענית ציבור. 

לקרוא  אין  מתענים,  שלשה  המתפללים  בקהל  אין  אם 
קוראים  עשרה.  שמונה  בתפילת  מיד  וממשיכים  בתורה 
)לכהן: שמות לב, יא-יד,  לעלות לתורה לשלשה שמתענים 

לוי: לד, א-ג, ישראל: ד-י(. 

בסיום הקריאה אין אומרים קדיש ומגביהים וגוללים את ספר 
התורה. העולה לשלישי מפטיר בנביא "דרשו ה' בהמצאו". 

בסיום קריאת ההפטרה מברך שלש ברכות עד "מגן דוד". 

אומרים "יהללו" ומחזירים את ספר התורה להיכל והשליח 
ציבור אומר חצי קדיש. 

בברכת  עשרה'  'שמונה  בתפילת  "עננו"  אומרים  הקהל 
"שומע תפלה", אם שכח )וכבר אמר שם ה' דסיום הברכה(, 
'אלוקי  אחרי  שבסופה(  הברכה  חתימת  )ללא  "עננו"  אומר 
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13 декабря в 19:00 в зале торжеств

«Триумф»

> Билеты можно получить в Бейт-Хабаде  «Марьина Роща»
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מאי דכתיב ]=מהו שכתוב[: 
ְרָין"  "ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכּׁשִ

)ישעיהו נ"ט, יז(?

לומר לך: מה שריון זה - כל 
קליפה וקליפה מצטרפת 

לשריון גדול, אף צדקה 
- כל פרוטה ופרוטה 

מצטרפת לחשבון גדול.
)תלמוד בבלי( 

העבר עוד היום
למשרדי הגמ"ח את תוכן קופות הצדקה 
שבבית / משרד / רכב. צוות מסור סופר 
ופורט בנאמנות וסדר כל פרוטה ומעביר 

את כספי הצדקה ליעדם. 

שעות פעילות המשרד
ימים שני עד חמישי, משעה 09:00 עד 17:00

משרד 302 במרכז החסד היהודי שערי צדק

ב"ה



להרשם אצל השליח הרב שמחה גרפונקללהרשמה בחלוקת הש״ס לשנה הבעל״ט, ניתן 





СЕ
ДЬ

МАЯ СВЕЧА נר שביעי

Главный раввин России,
р.Берл Лазар

מוצש“ק
исход шабата

הרב הראשי
שליט"א

24/12

ВО
СЬ

МАЯ СВЕЧА נר שמיני

Эфраим Биньяминов 

יום ראשון
воскресенье

מר אפרים
בנימינוב

 > חלוקת סופגניות <
 > שירים וריקודים <

> תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות <
> תפילת ערבית לאחר האירוע <

 > Раздача суфганиот, песни и танцы < 
 > Молитва минха – перед зажиганием < 
>  молитва аравит – после зажигания <

Зажигание светильника Хануки в зале центральной синагоги «Марьина Роща» 
 каждый вечер в течение Хануки в 16:00ч.

הדלקת נר החנוכה
בהיכל ביהנ“ס המרכזי "מארינה רושצ'ה" 

מדי ערב בחג החנוכה
בשעה 16:00 

ב“ה

ПЕ
РВ

АЯ СВЕЧА  נר ראשון

Йеѓуда Каневский

יום ראשון
воскресенье

מר יהודה
קנייבסקי

18/12

ЧЕ
ТВ

ЁРТАЯ СВЕЧА נר רביעי

Акива-Нисан
Вольф Астров

יום רביעי
 среда

מר עקיבא ניסן
וואלף

אסטרוב

21/12

24/12

ПЯ
ТА

Я СВЕЧА נר חמישי

Александр Риклин 

יום חמישי
четверг

מר אלכסנדר
ריקלין

22/12
ВТ

ОРАЯ СВЕЧА נר שני

р.Йеѓуда Давыдов 

יום שני
 понедельник

ר' יהודה
דווידוב

19/12

ТР
ЕТ

ЬЯ СВЕЧА נר שלישי

Нахшон Нахшонов

יום שלישי
вторник

מר נחשון
נחשונוב

19/12

Ш
ЕС

ТАЯ СВЕЧА נר שישי

Элияѓу Лившиц

יום שישי
пятница

מר אליהו
ליבשיץ

23/12









 

ОСОБЫЕ
ДАТЫ

29.12.2022

Дидан ноцах
Решение Федерального суда США 

в пользу хасидов Хабада в деле о книгах

Начало осады Иерусалима
Пост 10 тевета

четверг, 5 тевета

יָדן ָנַצח ִדּ
פסק בית המשפט הפדרלי

שהספרים שייכים לספריית חב"ד

יום חמישי ה' בטבת

03.01.2023
вторник, 10 тевета

יִרי צֹום ָהֲעִשׂ
תחילת המצור על ירושלים

יום שלישי י' בטבת

День рождения рабанит 
Ханы Шнеерсон, матери Ребе

ְלכּות ֶדת ֵאם ַהַמּ ֻהֶלּ
יום הולדת הרבנית חנה שניאורסאהן

 אמו של הרבי

21.01.2023
шабат, 28 тевета

שבת קודש כ"ח בטבת 

Йорцайт Алтер ребе
День кончины основателя 

Хабада, похоронен в г.Гадяч

ִהּלּוַלת ָהַאְדמֹו"ר ַהָזֵּקן
יום הסתלקות מייסד חסידות חב"ד

בשנת ה'תקע"ג, מנוחתו בעיר האדיטש

17.01.2023
вторник, 24 тевета

יום שלישי כ"ד בטבת 

месяц: тевета טבת
פרשת וישב
כ"ג בכסלו

ה'תשפ"ג-הקהל
אמירת: כל ספר תהלים

Недельная глава Вайешев
23 кислева 5783 г.

17.12.2022

Шабат мевархим

Читаем: всю книгу Тегилим 

יום שישי, שעה 11
12 דקות, 9 חלקים

Пятница
11:12 и 9 хелеков

Новолуние

 Молитва: благословение месяцаתפילה: ברכת החודש

שבת קודש ויום ראשון
ל' בכסלו וא' בטבת

Суббота и воскресенье
30 кислева и 1 тевета

24-25.12.2022

Новомесячье

  Вставка: Яале ве-явоהוספת: יעלה ויבא

מוצאי שבת קודש
פרשת ויחי
י"ד בטבת

исходе субботы
Недельная глава Вайехи

14 тевета

Кидуш левана 
можно делать до

Благословение: кидуш леванаברכה: קידוש לבנה



חדר הכנסת אורחים
Комната гостеприимства

ב"ה

"ואלו יעמדו על הברכה"
"и эти встанут для благословения"

התורמים היקרים של הכיבוד וההתוועדות בסיום צום עשרה בטבת

לפרטים נוספים ולתרומות, נא לפנות לשמש בית הכנסת ר' צבי-הירש )גרישא( שי' גרשוי
За дополнительной информацией и для передачи пожертвований обращаться к старосте синагоги реб цви-гирш гержой

חדר הכנסת אורחים
לזכרון מייסדי בית הכנסת ושומרי הגחלת במשך שנות דור

בית הכנסת המרכזי "בית מנחם – חב"ד ליובאוויטש"
מארינה רושצ'ה – מוסקבה רוסיא

Комната гостеприимства
в памятЬ об основателяХ синагоги, ХранивШиХ исКру 

евреЙства в советсКое время
ЦентралЬная синагога "беЙт менаХем - Хабад лЮбавиЧ"

марЬина роЩа, мосКва, россия

 уважаемые спонсоры трапеза после 10 тевета

ויה"ר שיהפכו ימים אלו לימי ששון ושמחה, בביאת משיח צדקנו נאו!
да будет воля вс-выШнего, Чтобы дни поста стали днями 
радости и веселЬя после приХода праведного маШиаХа!

г-н моисеЙ гургов

г-н аКива эстров

г-н иуда давыдов 
г-н арЬе леЙб стремоуХов 
за поднятие души Леонид никоЛаевич 

г-н пинХас слабодниК 

г-н звулун яКубов 
за поднятие дуШи муХоэлЬ бен яХКу 
за поднятие дуШи милКо бат наХум  

г-н артур ивлиев 

г-н натан аКиваев





יוצא לאור ע"י אגף הוצאה לאור
בבית הכנסת המרכזי בית מנחם חב"ד ליובאוויטש

מארינה רושצ'ה - מוסקבה רוסיא


