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לוח כולל חב”ד
לשנת ה’תשפ”ג
עם דיני ומנהגי בית הכנסת
עפ”י נוסח האריז”ל ומנהגי אנ”ש
ההולכים לאור תורת
כ”ק אדמו”ר הזקן נבג”מ זיע”א

כולל חב”ד
לצדקת רבי מאיר בעל הנס
באה”ק ת”ו
 806איסטערן פארקוויי
ברוקלין ,נ.י11213 .
מאה ועשרים שנה להולדת כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו
שבעים ושתים שנה לנשיאותו

שנת הקהל

קביעות השה :בש"ה )ר"ה יום ב' ,חשון וכסלו
מלאים ,יסן יום ה'( .פשוטה ,ימיה :ש"ה,
שבתותיה ,' :שה ז' למחזור קטן ש"ה .שה ט"ו
למחזור גדול ר"ז .שה א' לשמיטה ,לדעת הגאוים
ז"ל ,וכהוג בא"י.
סדר על יסוד הלוח של הגאון החסיד
רבי אברהם חיים אה זצ"ל.
עם הוספות של בו הגאון החסיד
רבי ברוך אה זצ"ל.
© כל הזכויות שמורות

כולל חב"ד
לצדקת רבי מאיר בעל הס באה"ק ת"ו
וסד בשת תקמ"ח על ידי קדש הקדשים
כ"ק רבו הגדול רבי שיאור זלמן בג"מ זי"ע
ובשיאות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש
שיא דורו
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ב"ה

פתח דבר
ידוע לכל חביבות לוח "כולל חב"ד" אצל כ"ק אדוו
מורו ורבו שיא דורו ,כאשר חזיו שהלוח הי' מוח
בתמידות על שולחו הקדוש ,ובעקבות שיחתו הק'
בהתוועדות יום ב' דראש השה תש"ב ,אשר בו דיבר בשבחו
של לוח כולל חב"ד וזלה"ק ..." :ולכן יש לעורר ע"ד לימוד
ההלכות הצריכות לימים אלו ,שבהם ישם כו"כ שיויים
בתפילה וכמה מהגים כו' – שילמדו הלכות אלו בשו"ע .או,
כפי שמציו לאחרוה ,שמדפיסים בלוחות השה ...שע"י
העיון בלוחות אלו – ע"ד "לוח כולל חב"ד" )ובב' האופים,
או כפי שהוא תלוי על הקיר ,או בתור ספר קטן( שמלוקטים
בו המהגים וההלכות הצריכות") ...קטע משיחת קודש דפס
לקמן ע' ה(.
הו להגיש בזה לציבור א"ש ידידיו שיחי' לוח כולל
חב"ד לשת ה'תשפ"ג ,הכולל דיי ומהגי בית הכסת עפ"י
וסח האריז"ל ומהגי א"ש ההולכים לאור תורת כ"ק
אדמו"ר הזקן בג"מ זי"ע.
בטוחים או שציבור א"ש יקבל בהוקרה והערכה הוצאת
הלוח בפורמט זה לתועלתו של כל אחד ואחד מא"ש שיחי'.
הדיים והמהגים סדרו ע"י הגאון החסיד הרב ר' ברוך
אה זצ"ל ,על יסוד הלוח של אביו הגאון החסיד מוהר"ר
אברהם חיים אה זצ"ל עם הוספות.
זמי הדלקת רות ש"ק ויו"ט הם עבור יו יארק.
הוספה :מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם.
ועם השה החדשה הבאה עליו לטובה הו להביע ברכתו
האמה ,לכתיבה וחתימה טובה ולשה טובה ומתוקה ,וזכות
מצות הצדקה והחסד תגן על כל העושים והמעשים להתברך,
הם וכל אשר להם ,בברכה והצלחה מופלגה בכל מעשה
ידיהם ובמילוי כל משאלות לבבם לטובה מפש ועד בשר
בגו"ר.
ואו תפלה לבורא עולם שיאמר לצרותיו די וישלח לו
במהרה דידן משיחו רוח אפיו והקיצו ורו שוכי עפר והוא
בתוכם בקרוב ממש ממש.

ההלת כולל חב"ד

כ"ף מחם אב ,ה'תשפ"ב
יום ההילולא של כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל וכו'
מוהר"ר לוי יצחק ז"ל שיאורסאהן
אביו של כ"ק אדמו"ר שיא דורו
ברוקלין . ,י.

אלקא דמאיר ענני
בשם הבעש"ט זלה"ה ,דאם אדם בא לסכנה
וצריך לנס אזי יתן ח"י גדולים ]מטבעות[
בשביל נרות לבה"כ ויאמר בפה מלא :אני
מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת
רבינו מאיר בעל הנס ,אלקא דמאיר ענני אלקא
דמאיר ענני אלקא דמאיר ענני ,ובכן יהי רצון
מלפניך ה' או"א כשם ששמעת את תפלת
עבדך מאיר ועשית לו ניסים ונפלאות כן
תעשה עמדי ועם כל ישראל עמך הצריכים
לניסים נסתרים ונגלים אכי"ר.
)כתר שם טוב סימן שפח(

* * *

כל אחד ואחד מאנ"ש ,עליו החובה לזכור בכל
עת ובכל שעה כי מצות צדקת הרמבעה"נ אנו
מצווים עליו מפי כ"ק רבותינו הקדושים
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,היא חובת גברא של
כל איש ואשה.
)אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ג' אלול תשל"ח(

* * *

...תחזיק במנהג הטוב של בנות ישראל
להפריש צדקה לקופת רבי מאיר בעל הנס –
רמבעה"ן – לפני הדלקת נרות בעש"ק וערב
יו"ט.
)אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כרך ו ע' קה(

* * *

...הצעה לבבית ונפשית ...להרבות בנתינת
צדקה באופן קבוע ,ולצרף לכל ענין של
אמירת תהלים בחול נתינת צדקה...
)ע"פ לקו"ש חכ"ט ע'  297ואילך(

ד

קטע משיחת קודש של
כ"ק אדמו"ר שיא דורו
יום ב' דראש השה תש"ב – שיחה ב'
– בעין לוח כולל חב"ד –

...ולכן יש לעורר ע"ד לימוד ההלכות
הצריכות לימים אלו ,שבהם ישם כו"כ
שיויים בתפילה וכמה מהגים וכו' –
שילמדו הלכות אלו בשו"ע.
או ,כפי שמציו לאחרוה ,שמדפיסים
בלוחות השה כו"כ הלכות השייכות
לאותו הזמן ,הלכות הצריכות ,שתועלת
מיוחדת בזה בפרט לאלו שאין להם
ספרים מאיזו סיבה שתהי' ,או שיש להם
ואים יודעים היכן לחפש וכיו"ב ,שע"י
העיון בלוחות אלו – ע"ד "לוח כולל
חב"ד" )ובב' האופים ,או כפי שהוא תלוי
על הקיר ,או בתור ספר קטן( שמלוקטים
בו המהגים וההלכות הצריכות –
מוצאים בקל את ההלכות האמורות.
ולכן – דבר כון ביותר הוא שכאו"א
יעיין בלוחות ה"ל ,באופן שכל ההלכות
דימים אלו יחקקו בזכרוו ,מפי שלפעמים
כשמתעוררת שאלה בזה מצאים במעמד
ומצב שאסור להפסיק ולשאול ,או שאין
את מי לשאול ,ויתירה מזו – לפעמים איו
יודע כלל שצריך לשאול.
והה ,בלוחות ה"ל הדפיסו ג"כ –
ומגיע להם 'יישר כח' על זה – את סימה
של השה ]כידוע שגדולי ישראל החל
מהטור והבית יוסף קבעו סימים
לשים[ שהוא ב' ש' ז'...
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