לוח דינים ומנהגים
כמנהג עדות ישראל

לשנת תשפ"ג

העורך :יהודה איזנברג

היכל שלמה ירושלים
מוגש על ידי איחוד בתי כנסת בישראל
ירושלים תשפ"ג

2

העורך :יהודה איזנברג
דינים ומנהגים כמנהג אשכנזים ,יועצים :הרב יעקב אריאל והרב ראובן אברמן
דינים ומנהגים כמנהג ספרדים ,כותב :הרב אליהו בן דהן ,יועץ :הרב יצחק
יוסף ,הראשון לציון הרב הראשי לישראל
דינים ומנהגים כמנהג תימנים ויהודי מרוקו ,ויועץ לענייני הלוח וקריאת התורה
– רחמים שר-שלום ,מחבר הספר 'שערים ללוח העברי' .ניתן להפנות אליו שאלות
בענייני הלוח לכתובת yrsarshalom@bezeqint.net :
כתובת ומחירים להזמנת הלוח -בעמוד האחרון.

הזכויות על המאמרים המתפרסמים בלוח שייכות למחברים.
אתר היכל שלמהwww.hechalshlomo.org.il :
לוח הדינים ,ומאמרים בענייני החגים ,אתר "דעת"www.daat.ac.il :

הצילומים – צוות דעת במכללת הרצוג .ויקיפדיה ומקורות נוספים כרשום בשולי כל צילום.
הלוח כולל חומר שהגיע ממקורות מגוונים .עשינו כל מאמץ לאתר את הבעלים של
חומרים שנכללו בלוח .אם נלקח בטעות חומר שבעליו מתנגד להכללתו ,או שהוא מבקש
לציין את בעלותו על החומר ,נבקש להודיע לנו ונמלא את הבקשה.

2

3

התוכן
קביעות השנה ושיטת רישום הזמנים בלוח
הקדמה

4
5

דינים ומנהגים כמנהגי האשכנזים
זמני היום וזמני תפילה
זמני הדלקת נרות לשבת וחג
דינים כסדר חודשי השנה

6
9
13

דינים ומנהגים כמנהגי הספרדים
דינים כסדר חודשי השנה
לוח זמנים לכל השנה

81
137

דינים ומנהגים ליהודי תימן
ממנהגי התפילה של יהודי מרוקו

140

תפילות

הפטרת יום העצמאות; תפילה לשלום המדינה; ברכה לחיילי צה"ל;
יזכור לחללי צה"ל; אל מלא רחמים; ברכה למתגייסים ולמקבלי
תפקידי פיקוד; קבלת מצוות לפני פעילות מבצעית בשבת; קינה על
חורבן ישראל בשואה; אזכרה לחללי השואה.

156

159

דיני תפילות לעת קורונה
ימים שאין אומרים בהם תחנון
שיר של יום למנהג הגר"א
זמן חמץ בערב פסח
צום כיפור לגיל המבוגר

164
166
168
170
171

עיונים במבנה הלוח
ראיה ראשונה של הירח
הסבר על משמעות המולד
אתרים לזמני הדלקת הנרות ופרשת השבוע בכל זמן ומקום
פרקי היום בתנ"ך ,משנה יומית ,דף יומי והלכה יומית

172
174
177
179

מוזיאון היכל שלמה
הזמנת לוח הדינים ומחירי הלוח

191
192

צילומי בתי כנסת המלווים מידי שנה את הלוח –
יוקדשו השנה לאוקראינה

3

4

קביעת השנה ושיטת רישום הזמנים בלוח
קביעת השנה
ה' אלפים תשפ"ג ( )5783לבריאת העולם
שנה פשוטה.
סימן השנה :ב ש ה.
ב  -יום ראשון של ראש השנה חל ביום שני.
ש – שלמה :חודש מרחשוון וחודש כסלו מלאים.
ה  -יום ראשון של פסח חל ביום חמישי.
מספר שבתות השנה.50 :
מספר ימי השנה.355 :
שנה  7למחזור  305ללבנה (מחזור קטן).
שנה  15למחזור  207לחמה (מחזור גדול).
מנין שטרות .2334
שנה ראשונה לשמיטה ,לדעת הגאונים ולמנהג ארץ ישראל.
בתשעה באב ימלאו  1953שנים לחורבן בית המקדש השני.
ביום העצמאות ימלאו  75שנים ליסוד מדינת ישראל.
ביום ירושלים ימלאו  56שנים לשחרור ירושלים.

שיטת רישום הזמנים והשעות בלוח
זמני היום שבהלכות המפורטות ובלוחות הזמנים נרשמו בהתחשב בשעון קיץ.
זמני כניסת השבת ויציאתה חושבו בהתאם לעקרונות הרשומים בסוף הטבלה.
זמן התעניות ה"קלות" :התענית מתחילה בעלות השחר (בלוח האשכנזי בשיטת 90
דקות לפני הזריחה לפי התכנה של צ'קוני ובלוח הספרדי  72דק' זמניות לפני הזריחה
לפי שיטת הרב עובדיה) ,ומסתיימת  18דקות ( 21דקות בלוח הספרדי) אחר השקיעה.
זמני התקופות בחודשים תשרי ,טבת ,ניסן ותמוז מתייחסים לתקופת שמואל.

4

5

הקדמה

ושוב ,כמדי שנה בשנה אנו שמחים להביא בפניכם את לוח הדינים והמנהגים כמנהגי
תפוצות ישראל.
הלוח מתרחב ומשתכלל ,ונותן ביטוי לדינים ולמנהגים של כלל ישראל בעושר
מנהגיו ,על מנת שיהיה ראוי למעמדו באלפי בתי כנסת בארץ ובתפוצות.
היכל שלמה  -המרכז למורשת היהדות ,מרחיב את מסגרותיו ופועל עתה להרחבת
השפעתו בעולם היהודי כולו .במהלך השנה האחרונה עבר המוזיאון לאומנות יהודית
שיפוץ משמעותי ,ולאחרונה נפתחו שעריו מחדש עם תערוכות חדשות ומתחלפות.
המוצגים במוזיאון הם עדות חיה המספרים את סיפורו של העם היהודי  -סיפור של
יחיד וקהילה ,של חיים והשמדה ,של מסע וגלות ,ומעל לכול סיפור של צמיחה
והתחדשות .ערכנו אירוע הנצחה במוזיאון לזכרו של חברנו משה מושקוביץ (מושקו),
שהיה יו"ר היכל שלמה במשך שנים רבות .האירוע התקיים במעמד נשיא המדינה
מר יצחק הרצוג.
עם דעיכת הקורונה ,הבית שוקק פעילות לימודית לסטודנטים ולצבור הרחב
בניצוחה של מכללת הרצוג .בתקופה זו מרחיב המוזיאון את פעילותו המחודשת ,וזו
הזדמנות להזמינכם לבקר בו.
השנה כללנו בלוח סקירה על יהודי אוקראינה ,בתי כנסת ומוסדות ציבור מהעבר
הרחוק ובהווה .העלינו את זכרם של קהילות ישראל שהושמדו בפרעות שנעשו
ביהודי אוקראינה במהלך מאות השנים האחרונות ,ותיארנו תחנות משמעותיות מן
ההיסטוריה של יהודי אוקראינה .בנוסף ,העלינו את זכרם של קהילות יהודיות
שחרבו או שגלו מארצם בשל המלחמה שהתרחשה בשנה האחרונה ,ואף הבאנו
צילום של פינוי בית כנסת בעטיה של המלחמה .מוראות המלחמה באו לידי ביטוי גם
בשמות הערים ,המשתנים עם כל כיבוש .השארנו את הכתיב כפי שהיה במקורות
שהשתמשנו בהם ,כדי לא להיכנס לריב הלשונות רוסית  -אוקראינית.
נודה להקב"ה על אשר זכינו להיות שותפים למפעל נכבד זה .נאחל כתיבה וחתימה
טובה לכל גבאי בתי הכנסת ולעוסקים בצרכי ציבור ,ולכלל ישראל בכל אתר ואתר.
הרב מאיר נהוראי
מנכ"ל היכל שלמה

זמני היום כמנהג אשכנזים לשנת תשפ"ג
עה"ש
הנץ ס"ז ס"ז
 90הנחת החמה ק"ש ק"ש
דק׳ תפילין במישור מג"א גר"א
תאריך
5:00
ראש השנה א׳ תשרי
5:01
ב׳ תשרי
ב' דר"ה
5:03
ו׳ תשרי
וילך
5:06
י׳ תשרי
יו"כ
י״ג תשרי 5:08
האזינו
חג הסוכות ט״ו תשרי 5:10
5:13
שבת חוה״מ כ׳ תשרי
כ״ב תשרי 5:14
ש"ע
כ״ז תשרי 5:18
בראשית
5:22
ד׳ חשון
נח
י״א חשון 4:27
לך לך
י״ח חשון 4:32
וירא
כ״ה חשון 4:38
חיי שרה
4:43
ב׳ כסלו
תולדות
4:48
ט׳ כסלו
ויצא
ט״ז כסלו 4:53
וישלח
כ״ג כסלו 4:57
וישב
5:01
מקץ חנוכה ל׳ כסלו
5:03
ז׳ טבת
ויגש
5:39
5:40
5:43
5:45
5:47
5:48
5:52
5:53
5:56
6:01
5:07
5:12
5:18
5:23
5:28
5:33
5:38
5:41
5:44

6:30
6:30
6:33
6:35
6:37
6:39
6:42
6:44
6:47
6:53
5:59
6:05
6:11
6:17
6:23
6:28
6:33
6:36
6:39

8:54
8:54
8:55
8:56
8:56
8:57
8:58
8:58
8:59
9:01
8:04
8:07
8:10
8:14
8:17
8:21
8:25
8:29
8:32

9:30
9:30
9:31
9:31
9:32
9:32
9:33
9:34
9:35
9:38
8:41
8:44
8:48
8:52
8:56
9:00
9:04
9:07
9:10

חצות
היום
12:30
12:30
12:29
12:28
12:27
12:26
12:25
12:25
12:24
12:23
11:23
11:23
11:24
11:26
11:29
11:32
11:35
11:39
11:42

פלג
המנחה
גר"א
17:16
17:15
17:10
17:06
17:03
17:01
16:56
16:54
16:49
16:44
15:39
15:35
15:33
15:31
15:31
15:32
15:35
15:38
15:42

שקיעה
בגובה
18:36
18:34
18:29
18:24
18:20
18:18
18:12
18:10
18:04
17:57
16:51
16:47
16:43
16:41
16:40
16:41
16:43
16:46
16:51

מוצאי
שבת
וחג
19:07
19:06
19:00
18:55
18:52
18:49
18:44
18:41
18:36
18:30
17:24
17:20
17:16
17:15
17:14
17:15
17:17
17:21
17:25

26.9.22
27.9.22
1.10.22
5.10.22
8.10.22
10.10.22
15.10.22
17.10.22
22.10.22
29.10.22
5.11.22
12.11.22
19.11.22
26.11.22
3.12.22
10.12.22
17.12.22
24.12.22
31.12.22

תאריך
י״ד טבת
ויחי
כ״א טבת
שמות
כ״ח טבת
וארא
ו׳ שבט
בא
בשלח שירה י״ג שבט
כ׳ שבט
יתרו
משפ' שקלים כ״ז שבט
ד׳ אדר
תרומה
תצוה זכור י״א אדר
כי תשא פרה י״ח אדר
ויק"פ החודשכ״ה אדר
ג׳ ניסן
ויקרא
י׳ ניסן
צו הגדול
ט״ו ניסן
חג הפסח
שבת חוה״מ י״ז ניסן
כ״א ניסן
7של פסח
כ״ד ניסן
שמיני
א׳ אייר
תז״מ
ח׳ אייר
אח״ק

זמני היום כמנהג אשכנזים לשנת תשפ"ג
עה"ש
הנץ ס"ז ס"ז
 90הנחת החמה ק"ש ק"ש
דק׳ תפילין במישור מג"א גר"א
5:05
5:05
5:05
5:03
4:59
4:55
4:49
4:42
4:34
4:26
4:17
5:07
4:57
4:50
4:47
4:41
4:37
4:27
4:18
5:46
5:46
5:45
5:42
5:39
5:34
5:28
5:21
5:13
5:05
4:56
5:47
5:37
5:31
5:28
5:23
5:19
5:10
5:02

6:40
6:40
6:38
6:35
6:31
6:25
6:19
6:11
6:03
5:55
5:46
6:37
6:28
6:22
6:20
6:15
6:11
6:03
5:56

8:34
8:36
8:37
8:36
8:35
8:33
8:30
8:26
8:21
8:16
8:11
9:05
8:59
8:55
8:54
8:50
8:48
8:42
8:37

9:13
9:14
9:14
9:14
9:12
9:09
9:06
9:02
8:57
8:52
8:47
9:41
9:36
9:32
9:30
9:27
9:25
9:21
9:16

חצות
היום
11:45
11:48
11:50
11:52
11:53
11:53
11:53
11:52
11:51
11:49
11:47
12:45
12:43
12:42
12:41
12:40
12:39
12:38
12:37

פלג
המנחה
גר"א
15:47
15:52
15:58
16:03
16:09
16:14
16:18
16:23
16:26
16:30
16:34
17:37
17:40
17:43
17:44
17:45
17:47
17:50
17:54

שקיעה
בגובה
16:56
17:02
17:08
17:14
17:21
17:27
17:33
17:38
17:44
17:49
17:54
18:58
19:03
19:07
19:08
19:11
19:13
19:18
19:22

מוצאי
שבת
וחג
17:30
17:36
17:41
17:47
17:53
17:59
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
19:30
19:35
19:39
19:40
19:43
19:45
19:51
19:56

7.1.23
14.1.23
21.1.23
28.1.23
4.2.23
11.2.23
18.2.23
25.2.23
4.3.23
11.3.23
18.3.23
25.3.23
1.4.23
6.4.23
8.4.23
12.4.23
15.4.23
22.4.23
29.4.23

תאריך
ט״ו אייר
אמור
כ״ב אייר
בה״ב
כ״ט אייר
במדבר
ו׳ סיון
שבועות
ז׳ סיון
נשא
י״ד סיון
בהעלותך
כ״א סיון
שלח
כ״ח סיון
קרח
ה׳ תמוז
חוקת
י״ב תמוז
בלק
י״ט תמוז
פינחס
מטות מסעי כ״ו תמוז
דברים חזון ד׳ אב
י״א אב
ואתחנן
י״ח אב
עקב
כ״ה אב
ראה
ב׳ אלול
שופטים
ט׳ אלול
כי תצא
ט״ז אלול
כי תבוא
נצבים וילך כ״ג אלול

זמני היום כמנהג אשכנזים לשנת תשפ"ג
עה"ש
הנץ ס"ז ס"ז
 90הנחת החמה ק"ש ק"ש
דק׳ תפילין במישור מג"א גר"א
4:09
4:01
3:54
3:50
3:49
3:45
3:43
3:42
3:43
3:46
3:51
3:56
4:02
4:09
4:16
4:23
4:30
4:36
4:42
4:48
4:55
4:48
4:43
4:39
4:38
4:35
4:34
4:34
4:35
4:38
4:41
4:46
4:51
4:56
5:02
5:08
5:13
5:18
5:23
5:28

5:50
5:44
5:40
5:37
5:36
5:34
5:33
5:33
5:35
5:37
5:40
5:44
5:48
5:53
5:57
6:02
6:06
6:11
6:15
6:19

8:33
8:29
8:26
8:24
8:24
8:23
8:23
8:23
8:25
8:27
8:29
8:32
8:35
8:38
8:41
8:44
8:46
8:48
8:50
8:51

9:13
9:10
9:08
9:06
9:06
9:06
9:06
9:07
9:08
9:10
9:12
9:14
9:17
9:19
9:21
9:23
9:24
9:26
9:27
9:28

חצות
היום
12:36
12:35
12:36
12:36
12:36
12:37
12:39
12:40
12:42
12:43
12:44
12:45
12:46
12:46
12:45
12:44
12:43
12:41
12:39
12:37

פלג
המנחה
גר"א
17:58
18:02
18:05
18:09
18:09
18:12
18:15
18:18
18:19
18:20
18:20
18:18
18:16
18:12
18:08
18:02
17:56
17:50
17:42
17:35

מוצאי
שקיעה שבת
בגובה וחג
20:02 19:28
20:07 19:32
20:13 19:37
19:41
19:42
19:46
19:49
19:52
19:54
19:54
19:53
19:51
19:48
19:43
19:38
19:31
19:24
19:16
19:07
18:58
20:18
20:22
20:26
20:29
20:31
20:31
20:30
20:27
20:23
20:18
20:12
20:05
19:57
19:48
19:39
19:30

זמן מנחה גדולה  -חצי שעה זמנית אחרי חצות היום .לשיטת הגר"א  25 ,דקות בחורף 36 ,דקות בקיץ.

6.5.23
13.5.23
20.5.23
26.5.23
27.5.23
3.6.23
10.6.23
17.6.23
24.6.23
1.7.23
8.7.23
15.7.23
22.7.23
29.7.23
5.8.23
12.8.23
19.8.23
26.8.23
2.9.23
9.9.23

פרשה

ראש השנה
ב' דר"ה
וילך
יו"כ
האזינו
חג הסוכות
שבת חוה״מ
ש"ע
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ חנוכה
ויגש
ויחי
שמות

תאריך
תשרי
א׳
תשרי
ב׳
תשרי
ו׳
תשרי
י׳
י״ג תשרי
ט״ו תשרי
תשרי
כ׳
כ״ב תשרי
כ״ז תשרי
חשון
ד׳
י״א חשון
י״ח חשון
כ״ה חשון
כסלו
ב׳
כסלו
ט׳
ט״ז כסלו
כ״ג כסלו
כסלו
ל׳
טבת
ז׳
י״ד טבת
כ״א טבת

17:57

18:12

18:03

באר שבע
18:14

אילת
18:13

הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש

הדלקת נרות וצאת השבת והחג לשנת תשפ"ג
חיפה
תל אביב
ירושלים
26.9.22
27.9.22
1.10.22
5.10.22
8.10.22
10.10.22
15.10.22
17.10.22
22.10.22
29.10.22
5.11.22
12.11.22
19.11.22
26.11.22
3.12.22
10.12.22
17.12.22
24.12.22
31.12.22
7.1.23
14.1.23
17:50
17:45
17:42
17:39
17:33
17:31
17:25
17:18
16:12
16:07
16:03
16:01
16:00
16:01
16:02
16:06
16:10
16:15
16:21

19:07
19:06
19:00
18:55
18:52
18:49
18:44
18:41
18:36
18:30
17:24
17:20
17:16
17:15
17:14
17:15
17:17
17:21
17:25
17:30
17:36

18:06
18:01
17:57
17:54
17:48
17:46
17:40
17:33
16:27
16:22
16:18
16:16
16:14
16:15
16:17
16:20
16:24
16:29
16:35

19:09
19:07
19:02
18:57
18:53
18:51
18:45
18:43
18:38
18:31
17:25
17:21
17:18
17:16
17:15
17:16
17:19
17:22
17:26
17:31
17:37

17:56
17:51
17:47
17:45
17:38
17:36
17:30
17:23
16:17
16:11
16:07
16:05
16:03
16:04
16:06
16:09
16:13
16:18
16:24

19:08
19:07
19:01
18:56
18:52
18:50
18:44
18:42
18:36
18:29
17:24
17:19
17:16
17:14
17:13
17:14
17:16
17:20
17:24
17:29
17:35

18:07
18:02
17:59
17:56
17:50
17:48
17:43
17:36
16:30
16:25
16:21
16:19
16:18
16:18
16:20
16:23
16:28
16:33
16:39

19:08
19:07
19:02
18:57
18:53
18:51
18:45
18:43
18:38
18:32
17:26
17:22
17:19
17:17
17:17
17:18
17:20
17:23
17:28
17:33
17:38

18:07
18:02
17:59
17:57
17:51
17:49
17:44
17:37
16:32
16:27
16:24
16:22
16:21
16:22
16:24
16:27
16:31
16:36
16:42

19:07
19:06
19:01
18:57
18:53
18:51
18:46
18:43
18:39
18:33
17:27
17:24
17:21
17:19
17:19
17:20
17:23
17:26
17:30
17:35
17:40

פרשה
כ״ח
וארא
ו׳
בא
בשלח שירה י״ג
כ׳
יתרו
משפ' שקלים כ״ז
ד׳
תרומה
תצוה זכור י״א
כי תשא פרה י״ח
ויק"פ החודשכ״ה
ג׳
ויקרא
י׳
צו הגדול
ט״ו
חג הפסח
שבת חוה״מ י״ז
כ״א
7של פסח
כ״ד
שמיני
א׳
תז״מ
ח׳
אח״ק
ט״ו
אמור
כ״ב
בה״ב
כ״ט
במדבר
ו׳
שבועות

תאריך
טבת
שבט
שבט
שבט
שבט
אדר
אדר
אדר
אדר
ניסן
ניסן
ניסן
ניסן
ניסן
ניסן
אייר
אייר
אייר
אייר
אייר
סיון

באר שבע

אילת
הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש

הדלקת נרות וצאת השבת והחג לשנת תשפ"ג
חיפה
תל אביב
ירושלים
21.1.23
28.1.23
4.2.23
11.2.23
18.2.23
25.2.23
4.3.23
11.3.23
18.3.23
25.3.23
1.4.23
6.4.23
8.4.23
12.4.23
15.4.23
22.4.23
29.4.23
6.5.23
13.5.23
20.5.23
26.5.23

16:27
16:33
16:40
16:46
16:52
16:58
17:03
17:08
17:13
18:18
18:22
18:26
18:27
18:30
18:32
18:37
18:42
18:47
18:52
18:57
19:01

17:41
17:47
17:53
17:59
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
19:30
19:35
19:39
19:40
19:43
19:45
19:51
19:56
20:02
20:07
20:13

16:42
16:48
16:55
17:01
17:07
17:13
17:18
17:23
17:28
18:33
18:38
18:42
18:43
18:46
18:48
18:53
18:57
19:02
19:07
19:12
19:16

17:43
17:49
17:55
18:01
18:06
18:12
18:17
18:22
18:27
19:32
19:37
19:41
19:42
19:45
19:47
19:53
19:58
20:04
20:10
20:15

16:31
16:37
16:44
16:51
16:57
17:03
17:08
17:14
17:19
18:24
18:29
18:33
18:34
18:37
18:39
18:44
18:49
18:54
19:00
19:05
19:09

17:41
17:47
17:53
17:59
18:05
18:10
18:16
18:21
18:26
19:32
19:37
19:41
19:42
19:45
19:48
19:53
19:59
20:05
20:11
20:16

16:45
16:51
16:57
17:04
17:09
17:15
17:20
17:25
17:30
18:35
18:39
18:42
18:44
18:46
18:48
18:53
18:58
19:03
19:07
19:12
19:16

17:44
17:50
17:56
18:01
18:07
18:12
18:17
18:22
18:27
19:31
19:36
19:40
19:41
19:44
19:46
19:51
19:57
20:02
20:08
20:13

16:47
16:53
16:59
17:05
17:11
17:16
17:21
17:25
17:29
18:34
18:38
18:41
18:42
18:44
18:46
18:50
18:55
18:59
19:04
19:08
19:12

17:46
17:51
17:57
18:02
18:07
18:12
18:17
18:21
18:25
19:30
19:34
19:37
19:38
19:41
19:43
19:48
19:53
19:58
20:03
20:08

פרשה

נשא
בהעלותך
שלח
קרח
חוקת
בלק
פינחס
מטות מסעי
דברים חזון
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים וילך

תאריך
סיון
ז׳
י״ד סיון
כ״א סיון
כ״ח סיון
תמוז
ה׳
י״ב תמוז
י״ט תמוז
כ״ו תמוז
אב
ד׳
י״א אב
י״ח אב
כ״ה אב
אלול
ב׳
אלול
ט׳
ט״ז אלול
כ״ג אלול

באר שבע

אילת
19:12
19:16
19:19
19:22
19:24
19:24
19:24
19:22
19:20
19:16
19:11
19:05
18:58
18:51
18:43
18:35

20:13
20:17
20:20
20:23
20:25
20:25
20:24
20:22
20:18
20:14
20:08
20:02
19:54
19:46
19:38
19:29

הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש הדלקה מוצ"ש

הדלקת נרות וצאת השבת והחג לשנת תשפ"ג
חיפה
תל אביב
ירושלים
27.5.23
3.6.23
10.6.23
17.6.23
24.6.23
1.7.23
8.7.23
15.7.23
22.7.23
29.7.23
5.8.23
12.8.23
19.8.23
26.8.23
2.9.23
9.9.23

19:01
19:05
19:09
19:12
19:13
19:14
19:13
19:12
19:08
19:04
18:59
18:52
18:45
18:37
18:28
18:19

20:18
20:22
20:26
20:29
20:31
20:31
20:30
20:27
20:23
20:18
20:12
20:05
19:57
19:48
19:39
19:30

19:17
19:21
19:25
19:27
19:29
19:30
19:29
19:27
19:24
19:20
19:14
19:08
19:01
18:53
18:44
18:35

20:20
20:25
20:29
20:32
20:33
20:33
20:32
20:30
20:26
20:21
20:14
20:07
19:59
19:51
19:41
19:32

19:09
19:14
19:17
19:20
19:22
19:22
19:22
19:20
19:16
19:12
19:06
19:00
18:52
18:44
18:35
18:26

20:22
20:26
20:30
20:33
20:35
20:35
20:34
20:31
20:27
20:22
20:15
20:08
20:00
19:51
19:41
19:32

19:17
19:21
19:24
19:27
19:28
19:29
19:29
19:27
19:24
19:20
19:14
19:08
19:01
18:53
18:45
18:36

20:18
20:22
20:26
20:29
20:31
20:31
20:30
20:27
20:24
20:19
20:12
20:05
19:58
19:49
19:40
19:31

מספר הדקות שיש להדליק נרות לפני השקיעה בערים השונות:
ירושלים  ;40 -חיפה  ;30 -תל אביב  ;22 -באר שבע ואילת  20 -דקות.
צאת השבת  -כאשר השמש  8.5מעלות מתחת לאופק.
לשיטת הרב עובדיה יוסף ,זמן כניסת השבת בכל הארץ  20דקות לפני שקיעה ,וצאת השבת  20דקות אחריה.
המחמירים נוהגים צאת השבת חצי שעה אחרי שקיעה" .וראוי שכל ירא שמים וחרד לדבר ה' שיחמיר על
עצמו שלא לעשות מלאכה עד שיעברו  72דקות זמניות אחרי השקיעה ,כדעת ר"ת( .ילקוט יוסף רצ"ג).

12

יהודים באוקראינה
קיום יהודי באוקראינה ידוע מאז המאה ה .10 -במאה ה 12 -הגיעו לאוקראינה
יהודים ממרכז אירופה ,ובמאות ה 16-15 -מפולין .במאה ה 18-הייתה אוקראינה
מרכז החסידות במזרח אירופה .אוקראינה הייתה תחת שלטון פולני שנים רבות.
באוקראינה שררה אנטישמיות חריפה ,שלוותה בפרעות .בגזירות ת"ח ות"ט (,)1648
שבימי חמלניצקי (ראה את שמו במפה) ,נערכו פרעות ,נרצחו  40-50אלף יהודים,
וקהילות רבות נפגעו קשות .הספר יוון מצולה מתאר פוגרומים אלה .רבי נחמן
מברסלב בחר להיקבר בבית הקברות באומן ,שם נקברו נרצחי גזירות תח-תט.
בשנת  1768נערכו פרעות על ידי ההיידמקים ,כנופיות של קוזקים.
מסוף המאה ה 19-נערכו פוגרומים בהשראת הממשל .הם נקראו" :סופות בנגב".
ב ,1919-1920-התרחשו פרעות פטליורה ,ולפחות  50,000יהודים נרצחו ,נאנסו ועונו.
בפרוץ מלחמת העולם השנייה היו באוקראינה  2.4מיליון יהודים ,וקרוב למיליון
מהם נרצחו בידי הגרמנים והאוקראינים.
גדולי תורה פעלו בערי אוקראינה ,ובהם :אודסה אונגוואר אוסטרוה בלז ברדיצ'ב
ברודי ז'ובקבה חוסט לבוב לוצק מוקצ'בו ,מז'יבוז' מיקולאייב צ'רנוביץ וקומרנה.
לאחר התפרקות ברית המועצות ,בשנת  1991עלו רבים מיהודי אוקראינה לישראל.
כמו כן התארגנה הקהילה היהודית ונבנו בתי כנסת ,בתי ספר וקהילות.
צילומי בתי כנסת המלווים מידי שנה את לוח הדינים ,יוקדשו השנה לאוקראינה.

לוח דינים כמנהג עדות אשכנז
לשנת תשפ"ג

יועצים :הרב יעקב אריאל ,הרב ראובן אברמן ז"ל

עורך :יהודה איזנברג
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תשרי תשפ"ג

תשרי
המולד :ליל שני א' בתשרי  6 + 21:00חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל שישי ה' בתשרי עד ליל שני ט"ו בתשרי כל הלילה .נוהגים לברך
במוצאי כיפור.
תקופת תשרי :יום שישי י"ב בתשרי שעה 15:00
ערב ראש השנה ,יום א ,כ"ט באלול
נוהגים לקום באשמורת הבוקר ,ולהרבות בסליחות "זכור ברית"ָ .אבֵל רשאי ללכת
לבית הכנסת לסליחות .אחרי הסליחות אומרים תחנון ,אפילו נמשכה אמירתם עד אור
היום .בתפילת שחרית אין אומרים תחנון .אומרים למנצח .אין תוקעים בשופר .אחרי
התפילה נוהגים להתיר נדרים ע"י שלושה .מי שאינו מבין לשון הקודש יתיר נדריו
בלשון שהוא מבין .אפשר להתיר נדרים עד ערב יום הכיפורים ,וגם לאחר מכן .אישה
יכולה למנות את בעלה להתיר את נדריה ,והבעל יאמר לדיינים כי הוא מפר גם נדרי
אשתו ,ויתיר בלשון רבים" :שנדרנו" "נשבענו".
נותנים צדקה לעניים .יש נוהגים להשתטח על קברי צדיקים .יש נוהגים לצום עד חצות,
ואין צורך לקבל תענית מבעוד יום .גם המשלימים את התענית לא יקראו במנחה
"ויחל" ,לא יעלו הכהנים לדוכן ,ושליח ציבור לא יאמר "או"א ברכנו" ,אבל היחיד
אומר "עננו" במנחה .יש נוהגים להתפלל מנחה גדולה חצי שעה אחר חצות היום.
מסתפרים ,רוחצים וטובלים לכבוד יום הדין.
שנת תשפ"ב הייתה שמיטה ,והחובות נשמטים בסופה .מי שלא כתב פרוזבול ,יעשה
זאת היום ,כי היום הוא יום אחרון לשמיטה ,ומועד אחרון לכתיבת פרוזבול.
יש להדליק בערב החג נר נשמה הדולק  48שעות ,שממנו ידליקו אש לבישול בשני ימי
החג ,ונרות בליל יום טוב שני .יש להכין בערב החג את הנרות או את הפתילות – אם
מדליקים שמן  -להדלקה בלילה השני.
א' דראש השנה ,יום ב' ,א' בתשרי.
מדליקים נר של יום טוב .אין מקדימים את ההדלקה כמו בערב שבת ,אבל ראוי

כמנהג עדות אשכנז
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להדליק לפני שקיעת החמה ,כדי לקבל החג מבעוד יום .אם מדליקים אחרי השקיעה יש
להדליק מנר הנשמה ולהיזהר שלא לכבות את הגפרור.
האשה מברכת לפני ההדלקה – "עובר לעשייתן" " -להדליק נר של יום טוב"
ו"שהחיינו"( .ויש המברכות אחר ההדלקה ,ואין אומרות שהחיינו) .איש ,או אשה
המקדשת על הכוס לעצמה ,אינם מברכים "שהחיינו" בהדלקה ,אלא בקידוש (ערוך
השלחן רס"ג) .יש שלא נהגו לברך על נר של יום טוב ("הליכות תימן" -בהסתמך על
רמב"ם שלא מזכיר נר של יום טוב).
ערבית" .אחות קטנה"" ,ברכו" .אחרי ברכו אין מפסיקים בדיבור" .ופרוש" ,וחותם:
"הפורש סוכת שלום" וגו'" .תקעו בחודש"( .לפי הגר"א אין אומרים "תקעו") .חצי
קדיש" :לעילא לעילא מכל ברכתא" ,במקום "לעילא מן כל ברכתא" .וכן בכל עשרת ימי
תשובה( .הספרדים אין כופלים בקדיש "לעילא לעילא" ,ובני עדת תימן אומרים כל
השנה "לעילא לעילא") .תפילת שבע של ראש השנה ,ומוסיפים" :זכרנו"" ,מי כמוך",
"וכתוב"" ,בספר חיים"" ,המלך הקדוש" במקום "האל הקדוש".
טעה ואמר "האל הקדוש" ,ונזכר תוך כדי דיבור ,יאמר מיד "המלך הקדוש" .נזכר לאחר "כדי דיבור",
או שהתחיל לומר "אתה בחרתנו" ,חוזר לראש התפילה .שכח ולא אמר "זכרנו"" ,מי כמוך",
"וכתוב"" ,בספר חיים" ונזכר לאחר שאמר "ברוך אתה ה'"  -אינו חוזר.
בתפילה" :יום תרועה" (טעה ואמר "זכרון תרועה" יצא) .חותם" :המברך את עמו
ישראל בשלום" (הגר"א) .בסוף "אלוהי נצור" ובסוף הקדיש ,אומר בכל עשרת ימי
התשובה" :עושה השלום".
יש נוהגים לומר בליל ראש השנה ובליל יום הכיפורים" ,לדוד מזמור ,לה' הארץ
ומלואה" (תהלים כד) לפני קדיש תתקבל .קדיש תתקבל", .עלינו" ,קדיש יתום .מנהג
ספרדים ואשכנזים חסידים (אך לא אשכנזים) לומר גם בשבת ויום טוב ברכו-בתרא
אחר קדיש יתום" .לדוד ה' אורי" (לנוהגים לאמרו במעריב) .ויש שלא אומרים "לדוד"
בליל השבת וביומו .בא"י אין נוהגים לקדש על היין בבית הכנסת ,ויש המקדשים כמנהג
חו"ל( .או"ח רס"ט :המקדש בביכ"נ מטעים את היין לקטן) .מברכים איש את רעהו
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו" וכו'.
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בבית מקדש בסדר זה :יק"ז ,יין (ברכת הגפן) ,קידוש (אשר בחר בנו ,וחותם :מקדש
ישראל ויום הזיכרון) .זמן ("שהחיינו") .את פרוסת "המוציא" טובל בדבש .נוהגים
לאכול תפוח מתוק בדבש :מברך "בורא פרי העץ" ,טועם ,ואומר "יה"ר שתחדש עלינו
שנה טובה ומתוקה" .אמרו חז"ל" :סימנא מילתא" ,ולכן רגילים לאכול פירות וירקות
ששמם מורה על ברכה ,ואומרים לכל מין "יהי רצון" לפי שמו או עניינו :תמרים -
שייתמו שונאינו; רימון  -שירבו זכויותינו כרימון; רוביא  -שירבו זכויותינו; סלקא -
שיסתלקו שונאינו; כרתי  -שיכרתו שונאינו; דגים  -שנפרה ונרבה כדגים ,ושלא תשלוט
בנו עין רעה .נוהגים לאכול בשר מראש איל ,זכר לאילו של יצחק ,ואומרים" :יהי רצון
שתזכור לנו עקידת יצחק ,ושנהיה לראש ולא לזנב" .נמנעים מלאכול דברים מרים
וחמוצים ,ואין אוכלים אגוזים (אגוז בגימטריא "חט") .יש הנזהרים מלאכול ענבים
בראש השנה (הגר"א) ,וראוי לא לאכול בשר שמן ודברים הגורמים לטומאה .מנהג יפה
ללמוד משניות מסכת ראש השנה" .שיר המעלות" ,ברכת המזון .ראוי לברך על הכוס.
"יעלה ויבוא"( .יסיים "כי אל מלך" אף שאין אומרים בשאר הימים ,בשם "מטה
אפרים")" .הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה"" .מגדול" ,עושה
השלום במרומיו.
שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון ,אם נזכר לפני שסיים את הברכה אומר במקום שנזכר ,נזכר אחרי
שאמר "ה'" ,מסיים "בונה ברחמיו ירושלים אמן" ,ואומר "ברוך אתה ה' ...אשר נתן ימים טובים
לעמו ישראל באהבה לאות ברית ולזכרון את יום הזכרון הזה" .נזכר לאחר שהתחיל ברכת "הטוב
והמטיב"  -אינו חוזר.
שחרית .משכימים לבית הכנסת .ברכות השחר ,קרבנות ,שיר היחוד ,שיר הכבוד ,שיר
של יום" :למנצח על הגתית" (תהילים פא) .אין אומרים לפני פרשת התמיד "יה"ר
שתרחם עלינו ותמחול לנו" ,ואין אומרים אחריה "ובראשי חדשיכם" .ברוב בתי הכנסת
אומרים שיר של יום ושיר הייחוד בסוף התפילה ,או לפני קריאת התורה.
העובר לפני התיבה בפסוקי דזמרה מסיים "והנורא בנוראותיך" ,ושליח ציבור מתחיל:
"המלך"" ,שוכן עד" ,והקהל אומר אתו בלחש .בכל עשרת ימי התשובה נוהגים לומר
בשחרית קודם "ברכו" "שיר המעלות ממעמקים" ,ולדעת הגר"א אין אומרים .ברכת
"יוצר אור" יאמר הקהל עם הש"ץ (אין עונים "אמן" אחרי "ובורא את הכל" ,מפני
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שאינה סיום הברכה) .בבתי כנסת רבים אין אומרים פיוטי יוצר (הגר"א) ,אבל אומרים
חלק מפיוטי הקדושה בחזרת הש"ץ .מתחילים את הקדושה כרגיל" :נקדישך" או
"נקדש"" .ברכת כהנים" :אם יש שני כהנים או יותר ,אחד מהקהל מכריז "כהנים".
הכהנים פותחים ב"ברוך אתה" וכו'[ .כיוון שחליצת הנעליים של הכהנים היא לצורך
מצווה ,הורה הרב קוק שחולצים נעל ימנית תחילה] .אם אין כהן ,אומר החזן "אלוהנו
ואלוהי אבותינו ברכנו".
בחזרת הש"ץ ,הקהל אומר בקול פסוקי "זכרנו"" ,מי כמוך"" ,וכתוב"" ,בספר חיים".
למנהג האשכנזים אין אומרים "זכרנו" ולא "מי כמוך" .למנהג הגר"א גם לא "וכתוב"
ו"בספר חיים" .פותחים הארון ואומרים "אבינו מלכנו" .יש שמדלגים על הפסוק
הראשון" :אבינו מלכנו חטאנו לפניך" .קדיש תתקבל" ,אין כמוך"" ,אב הרחמים".
[נוסח האר"י :אחר קדיש תתקבל ,שיר של יום :תהילים פ"א" ,לדוד ה' אורי"" ,אתה
הראית לדעת"] .מנהג החסידים בשבתות ובמועדים ,להקדים לתפילת שחרית את שיר
של יום ואת ל"לדוד ה' אורי וישעי" .והפרושים בירושלים לא נהגו כן.
פתיחת הארון" :ויהי בנסוע הארון" 3 ,פעמים  13מדות ותפילת רבש"ע 3 ,פעמים "ואני
תפילתי" .אומרים "בריך שמיה" .מוציאים שני ספרי תורה .הש"ץ אומר "שמע
ישראל"" ,קדוש ונורא" וכו'( .מנהג ספרדים ,וחלק מאשכנזים חסידים ,להגביה את
ספר התורה לפני הקריאה) .בספר ראשון קורא לחמשה לפי הסדר :כהן ,לוי ושלושה
מישראל בפרשת וירא (בראשית כא ,א)" :וה' פקד את שרה" עד "ויגר אברהם בארץ
פלשתים ימים רבים" .מוסיפים בברכת "מי שברך" לעולים בתורה" :ויכתבהו ויחתמהו
לחיים טובים בזה יום הדין" ,או "ויכתבם ויחתמם" ,או "ויכתבה ויחתמה ."...בסוף
הקריאה בספר ראשון מניחים לידו ספר שני ואומרים חצי קדיש .מגביהים וגוללים ספר
ראשון .בספר השני קוראים למפטיר בפרשת פינחס (במדבר כט,א)" :ובחדש השביעי".
מגביהים וגוללים ,ומפטירים בשמואל-א ,א" :ויהי איש אחד" עד "וירם קרן משיחו"
(ב,י) .ברכות ההפטרה .בכל שבתות השנה והמועדים אומרים לאחר הקריאה תפילה
לשלום המדינה ולשלום חיילי צה"ל.
אם יש ברית מילה בבית הכנסת או בקרבתו  -מלים אחרי קריאת התורה .אם מקום
הברית רחוק מבית הכנסת ,מלים אחר התפילה.
כהנים המקדשים לפני התקיעות יקפידו שלא לשתות רביעית יין .המקדשים לפני
תקיעות יקפידו שלא לאכול יותר מכביצה.
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דיני תקיעת שופר
לפני התקיעות אומרים שבע פעמים מזמור "למנצח לבני קורח" ,והפסוקים :מן המיצר,
קולי שמעת ,ראש דברך ,ערוב עבדך ,שש אנכי ,טוב טעם ,נדבות פי (ראשי תיבות :קרע
שטן) .התוקע מברך "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו" ,ואין מפסיקים ב"ברוך הוא וברוך
שמו" .התוקע והציבור מתכוונים לקיים את מצוות הברכות והתקיעות .אם דיבר
דברים שאינם מעניין התקיעות או התפילה :בין ברכות לתקיעות ,חוזר ומברך.
מתחילת התקיעות ועד סופן ,אינו צריך לחזור ולברך.
תוקעים  3פעמים תשר"ת 3 ,פעמים תש"ת ,ו 3-פעמים תר"ת:
"תקיעה"  -קול ישר ופשוט בלי שום שבר.
"שברים"  3 -שברים.
"תרועה"  9 -קולות רצופים.
נהגו שהרב ,או בקי בהלכות תקיעות ,קורא לפני התוקע ומשגיח שיתקע כהלכה.
תוקעים  30קולות ,וסימן לדבר" :יום תרועה יהיה לכם"" ,יהיה" בגימטרייה .30
תקיעות אלו נקראות "תקיעות דמיושב" ,מפני שמותר לשומעם בישיבה ,למרות שנהגו
לעמוד גם בהם .התקיעות בתפילת מוסף נקראות "תקיעות דמעומד" כי יש לשומעם
בעמידה .בתקיעות דמיושב יש לתקוע שברים-תרועה בנשימה אחת ,ובתקיעות דמעומד
 בשתי נשימות .ראוי שלא לומר "יהי רצון" המודפס במחזורים בין סדר התקיעות.התחלף התוקע במהלך התקיעות ,אם השני שמע את ברכות הראשון ,אינו חוזר ומברך.
בסוף תקיעות דמיושב אומר הש"ץ והקהל אחריו הפסוקים" :אשרי העם יודעי
תרועה"" ,בשמך יגילון כל היום"" ,כי תפארת"" ,אשרי"" ,יהללו"" ,לדוד מזמור" .יש
נוהגים לומר "מזמור לדוד" (מטה אפרים והאדר"ת) ,ומחזירים ספרי התורה לארון הקודש.
מוסף .ראוי להתחיל מוסף לפני זמן מנחה גדולה ,שהוא שש וחצי שעות של היום .הש"ץ
אומר תפילת "הנני" ,חצי קדיש .בתפילת "ומפני חטאינו" יש לומר "ואת מוספי יום
הזכרון" .אמר "את מוסף"  -אם נזכר קודם חתימת הברכה ,חוזר ואומר "ואת מוספי",
סיים  -אינו חוזר .ספרדים ואשכנזים חסידים תוקעים גם בתפילת לחש .ב"עלינו"
שבחזרת הש"ץ ,כורעים כשהש"ץ אומר" :ואנחנו כורעים" ,והקהל אומר בלחש:
"ואנחנו כורעים" .אם רצפת בית הכנסת אבן  -פורסים מטפחת על הארץ כנגד הפנים
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שלא להשתחוות על רצפת אבן" .היה עם פיפיות"" .אוחילה לאל" .בסוף מלכויות
זיכרונות ושופרות תוקעים פעם אחת :תשר"ת ,תש"ת ,תר"ת - ,ס"ה  10קולות בכל
פעם .בתקיעות אלו תוקעים שברים-תרועה בשתי נשימות ,שיהא הפסק קל ולא הפסק
גמור .אם יש כהנים – אומרים "ותערב" .מסיימים "שאותך לבדך ביראה נעבוד" ,או
"המחזיר שכינתו לציון".
אשכנזים שלא תקעו בתפילת לחש ,תוקעים לאחר קדיש תתקבל  3פעמים תשר"ת3 ,
תש"ת 3 ,תר"ת ,כמו בתקיעות דמיושב ,ס"ה  30קולות .חסידים התוקעים בתפילת
לחש ,משלימים  10קולות לפני תתקבל .עלינו ,קדיש" .לדוד ה' אורי" (אם לא אמרוהו
לפני קריאת התורה) .אשכנזים שלא תקעו בתפילת לחש ,תוקעים כאן  10קולות
ותקיעה גדולה ,להשלים ל 100 -קולות .אדון עולם.

תקיעות דמיושב
בתפילת לחש
בחזרת הש"ץ
לפני קדיש תתקבל
אחרי קדיש תתקבל
בסוף התפילה

סיכום סדר התקיעות
ספרדים ואשכנזים חסידים
30
30
30
10

אשכנזים
30
30
30
10

התקיעות שלאחר התפילה אינן מעכבות ,אם כוון כהלכה בתקיעות שבתפילה .מי
שנאנס ולא שמע תקיעות ראשונות ,יכול לצאת בתקיעות אלו ,ויברך לעצמו "לשמוע
קול שופר" ו"שהחיינו" .שיר של יום (תהלים פ"א) ,אם לא אמרוהו קודם התפילה,
"לדוד ה' אורי"" ,אדון עולם".
נשים אשכנזיות שלא שמעו קול שופר בבית הכנסת ,מברכות לעצמן "לשמוע קול שופר"
ושומעות  30תקיעות .אישה יכולה לתקוע לעצמה ולחברתה.
אם בסיום תפילת מוסף הגיע זמן מנחה גדולה (חצי שעה אחרי חצות) יש נוהגים
כהגר"א להתפלל מנחה ,ואין אומרים "אבינו מלכנו" .בקידושא רבא של ראש השנה
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אומר לפני הברכה "וידבר משה" ,כמו בשלוש רגלים .מי שנאנס ולא קידש בערב ,יקדש
ביום ,ואחרי ברכת פרי הגפן יברך "אשר בחר בנו מכל עם" וחותם "מקדש ישראל ויום
הזכרון" ו"שהחיינו" .אין לישון ביום בראש השנה .טוב ללכת לבית הכנסת ללמוד
ולומר מזמורי תהלים .רבים מאנשי מעשה נוהגים לסיים תהלים בכל אחד מימי ראש
השנה( .פעמיים  150פרקי התהלים ערכם  300כמנין "כפר").
מנחה .אשרי ,ובא לציון .חצי קדיש ,שמונה עשרה כבשחרית" ,אבינו מלכנו"[ ,הגר"א:
סמוך למוסף אין אומרים] .קדיש תתקבל" ,עלינו"" ,לדוד ה' אורי" (לאומרים במנחה).
תשליך .אחרי מנחה ,לפני השקיעה ,נוהגים ללכת לים או למקור מים ואומרים
פסוקים" :מי א-ל כמוך" עד "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" .סדר זה נקרא
"תשליך" ,ויש שמהדרים לאומרו במקום שיש דגים .מוסיפים מזמורי תהילים ותפילות
מענייני היום .לדעת הגר"א אין לומר "תשליך" .יש האומרים "תשליך" לפני יום
הכיפורים ,בזמן שאומרים סליחות י"ג מדות.
ביצים שנולדו ,וחלב שנחלב ביום א' של ראש השנה ,אסורים באכילה עד מוצאי יום ב'
של ראש השנה .אין להכין אוכל מיום א' ליום ב' של ראש השנה.
ב' דראש השנה ,יום ג' ,ב' בתשרי.
ערבית .כמו בלילה ראשון .מתחילים בהכנות לחג אחרי צאת הכוכבים .בקידוש
מברכים "שהחיינו" ,ואם יש לו בגד או פרי חדשים  -מכוון גם עליהם .קידוש לפי סדר
יק"ז .אוכלים מאכלים לסימן טוב כמו בלילה ראשון.
שחרית כאתמול .שיר היחוד ושיר הכבוד ,שיר של יום :תהלים פ"א ,ברוב בתי הכנסת
הפיוט "לא-ל עורך דין" נדחה לתפילת מוסף" .אבינו מלכנו" .מוציאים שני ספרי תורה,
י"ג מדות ותפילת רבש"ע .בספר אחד קוראים חמשה בפרשת וירא ,פרשת העקידה ,חצי
קדיש .בספר שני קוראים במפטיר בפרשת פנחס (במדבר כ"ט ,א) "ובחדש השביעי".
מגביהים וגוללים ומפטירים בירמיהו ל"א ,ב" :כה אמר ה' מצא חן במדבר" עד י"ט:
"רחם ארחמנו נאם ה'" .סדר התקיעות כביום א' של ראש השנה .התוקע מברך
"שהחיינו" על בגד חדש.
מוסף .כאתמול .ראוי להתחיל מוסף לפני שש וחצי שעות של היום .הש"ץ אומר תפילת
"הנני" ,חצי קדיש ,בתפילה אומר "ואת מוספי יום הזכרון" (אם אמר "ואת מוסף",
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ביום ב' דראש השנה ,אינו חוזר) .בחזרת הש"ץ אומר עד "מחיה המתים" ומתחילים
בפיוט "לא-ל עורך דין" "ונתנה תוקף" .מי שנאנס ולא קידש בערב  -דינו כיום א' של
ראש השנה.
מנחה .אומרים "אבינו מלכנו".
מוצאי יום טוב (ליל ד') .ערבית" ,אתה חוננתנו"" ,המלך המשפט" במקום "מלך אוהב
צדקה ומשפט" (טעה אינו חוזר) ,ברכו בתרא" ,לדוד ה' אורי" אם לא אמרוהו במנחה.
הבדלה ,ברכת הגפן ו"המבדיל".
יש האומרים בעשרת ימי תשובה בברכת המזון "הרחמן הוא יחדש עלינו וכו'".
ראוי לכל אדם לפשפש במעשיו בעשרת ימי תשובה ולהחמיר במה שהקל במשך השנה.
צום גדליה ,יום ד' ,ג' בתשרי.
תענית( .בלשון הכתוב" :צום השביעי") .אם התנה קודם השינה ,רשאי לאכול לפני עלות
השחר ( .)5:01משכימים לסליחות עד יום הכיפורים.
בשחרית אומר הש"ץ "עננו" בברכה מיוחדת בין ברכת "גואל" ל"רופא" .עדת בני תימן
נוהגים לומר "עננו" בכל צום גם בתפילת ערבית ,אף על פי שאוכלים ושותים כל הלילה.
שכח "עננו" ,ונזכר לפני שאמר "ה'" בברכת רפאנו ,חוזר ואומר "עננו" ,חותם" :ברוך אתה ה' העונה
לעמו ישראל בעת צרה" ,וחוזר לברכת רפאנו .לא נזכר עד אחרי שאמר "ה'"  -יאמר "עננו" בברכת
"שומע תפילה" ,וחותם" :ברוך אתה ה' שומע תפילה" .שכח גם שם ,יאמר אחרי "המברך את עמו
ישראל בשלום" ואינו חותם .גמר תפילתו ולא אמר ,אינו חוזר.
מוסיפים "אבינו מלכנו" בשחרית ובמנחה בכל עשרת ימי תשובה ,חוץ משבת וערב שבת
במנחה .גם היחיד אומר בתפילתו "אבינו מלכנו".
תחנון והוצאת הספר :י"ג מדות ותפילת "ריבונו של עולם" של ראש השנה ,קוראים
שלושה בפרשת כי-תשא" :ויחל" .ומי שאינו מתענה אינו עולה לתורה בשחרית ובמנחה,
וראוי שלא יקרא בתורה( .יש מנהג שהקהל אומר בקול רם לפני הקורא ג' פסוקים:
"שוב מחרון אפך"; י"ג מדות; "וסלחת לעוננו") .חצי קדיש ,אשרי ,למנצח ,ובא לציון,
קדיש תתקבל ,עלינו ,שיר של יום" ,אין כאלוהינו" ופיטום הקטורת( .חסידים אומרים
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"עלינו" אחרי שיר של יום ו"אין כאלוהינו") קדיש דרבנן .לדוד ה' אורי (ויש שאומרים
"לדוד" אחרי שיר של יום).
מנחה .יש הנוהגים להתעטף בטלית ולהניח תפילין במנחה בתענית צבור .אשרי ,חצי
קדיש" ,ויחל" כמו בשחרית( ,אם יש  7מתענים .בשעת הדחק די שהעולים לתורה צמים
– ערוך השלחן) ,והשלישי הוא המפטיר .מפטירים בישעיהו נ"ה,ו "דרשו ה' בהמצאו" עד
נ"ו,ח" :אקבץ עליו לנקבציו" .בברכת ההפטרה מסיים ב"מגן דוד" .לפני שמונה עשרה:
חצי קדיש .בשמונה עשרה אומר היחיד המתענה "עננו" בברכת "שומע תפילה" .שכח -
אם נזכר לפני שאמר "ה'"  -יאמר שם ,סיים "שומע תפילה"  -אינו חוזר .הש"ץ אומר
"עננו" בין ברכת "גואל" ל"רפאנו" (אם שכח  -עיין דינו בשחרית) ,ברכת כהנים .כהן
שאינו מתענה אינו עולה לדוכן אם יש כהן אחר .במנחה גדולה אין נושאים כפיים,
והש"ץ אומר "אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה" .לכן ראוי להתפלל אחר פלג
המנחה( ,שעה ורבע לפני שקיעה) ,ולשאת כפיים" .שים שלום" (במקום "שלום רב"),
"אבינו מלכנו" ,תחנון" ,עלינו" .סוף הצום  18דקות אחרי שקיעה .השקיעה בירושלים
בשעה 18:33
יום ה' ,ד' בתשרי .סליחות עשרת ימי תשובה .בשחרית "אבינו מלכנו" ,תחנון ,חצי
קדיש ,קריאת התורה" ,אשרי"" ,למנצח"" ,ובא לציון" ,קדיש תתקבל" ,עלינו" ,שיר
של יום" ,אין כאלוהינו" ,קדיש דרבנן" ,לדוד ה' אורי" .יש נוהגים שלא לסדר נישואין
בימים אלה ,שלא לערב שמחה באימת הדין (טעמי המנהגים) .משתטחים על קברות
צדיקים ,ומתפללים להקב"ה בזכותם לסליחה ומחילה .יש שמתענים בעשרת ימי
תשובה ואין משלימים.

יום ו' ה' בתשרי
במנחה אין אומרים "אבינו מלכנו".
שבת שובה ,פרשת וילך ,ו' בתשרי .הדלקת נר שבת בזמנו .הברכה" :להדליק נר
של שבת" .אישה מברכת אחר ההדלקה ,ומקבלת שבת בהדלקה .לכן ראוי שתתפלל
מנחה תחילה .אם יש צורך גדול ,יכולה להתנות שאינה מקבלת שבת בהדלקת הנרות.
איש המדליק נר שבת מקבל עליו קדושת שבת עם הציבור .ספרדים וחסידים אומרים
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"שיר השירים" ומזמור "הודו ...גאולי ה'" (תהלים קז) לפני קבלת שבת" .לכו נרננה",
"לכה דודי"" ,מזמור שיר ליום השבת" .חסידים אומרים "כגוונא" לפני "ברכו".
ערבית" .ופרוש"" ,ושמרו" .הנוהגים כגר"א אין אומרים "ושמרו" .תפילה של שבת:
"זכרנו"" ,מי כמוך"" ,המלך הקדוש"" ,וכתוב"" ,בספר חיים" .שכח לומר אחד מהם -
ראה דינו ביום א' דראש השנה .הקהל אומר עם הש"ץ "ויכולו" .ברכת מעין שבע .ב"מגן
אבות" אומר "המלך הקדוש" .נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'" ,אינו חוזר .יש נוהגים
שאחרי שהקהל אומר "מגן אבות" ,הש"ץ חוזר ואומרו בקול רם (מ"ב ,רסח,כב)( .עדת בני
תימן אומרים בכל שבת "המלך הקדוש")" .אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו",
קדיש תתקבל (עושה השלום)" ,עלינו"" ,לדוד ה' אורי" (לנוהגים) ,אדון עולם.
שחרית .ככל שבת ,עם הוספות עשרת ימי תשובה .קוראים לשבעה אנשים בפרשת וילך.
אין קטן עולה למפטיר .ההפטרה בהושע יד,ב "שובה ישראל" עד סוף הספר ,ומוסיפים
מיואל ב,טו "תקעו שופר בציון" עד סוף הפרק "ולא יבושו עמי לעולם"" .יקום פורקן",
"אב הרחמים"" ,אשרי"" ,יהללו" ,חצי קדיש ,מוסף .קידוש.
מנחה .קוראים לשלושה בפרשת האזינו .בתפילה" :שים שלום"" ,צדקתך צדק" ,קדיש
תתקבל" ,עלינו" .אין אומרים פרקי אבות ו"ברכי נפשי" .הרב דורש בהלכות תשובה.
מוצאי שבת ,ז' בתשרי .מאחרים תפילת ערבית עד חצי שעה אחרי השקיעה ,כדי
להוסיף מחול על הקודש .בבתי כנסת רבים שרים לפני תפילת מעריב כדי ללוות את
שבת המלכה בשמחה ושיר .יש השרים "למנצח בנגינות מזמור שיר" (תהלים סז)
ואשכנזים מוסיפים מזמור "לדוד ברוך ה' צורי" (תהלים קמד) .וי"א עוד "אשרי תמימי
דרך" ופרקי שיר המעלות ,כל מקום כמנהגו.
ערבית" .והוא רחום" ,ברכו .חצי קדיש .בתפילה" :זכרנו"" ,מי כמוך"" ,המלך
הקדוש"" ,אתה חוננתנו"" .המלך המשפט" .אשכנזים אין אומרים "ויהי נועם"" .ואתה
קדוש" .קדיש תתקבל" ,ויתן לך" (יש האומרים "ויתן לך" בבית) .עלינו ,קדיש יתום,
ברכו בתרא" ,לדוד ה' אורי" לפי המנהג .הבדלה :הגפן ,בשמים ,נר ,המבדיל .קידוש
לבנה כהגר"א ,ולפי הרמ"א אין לקדש עד מוצאי יום הכיפורים.
יום א'-ב' - ,ז'-ח' בתשרי  -תוספות עשרת ימי תשובה.
ערב יום הכיפורים .יום ג' ,ט' בתשרי" .כפרות" באשמורת הבוקר (כל עשרת ימי
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תשובה הם זמן כפרות) .יש שנהגו לתת לעניים את תמורת הכפרות ,ויש העושים כפרות
על כסף המיועד לצדקה .סליחות בקצרה .בשחרית אין אומרים "מזמור לתודה" ,לא
אבינו מלכנו ,לא תחנון ולא למנצח .מצווה להרבות בסעודה ,ואסור להתענות אפילו
תענית חלום ,ואפילו עד הסעודה המפסקת אסור .מצווה לטבול במקווה לכבוד יום
הדין ,וגם צעירים בני מצווה יטבלוָ .אבל בתוך ז' טובל לפני שקיעת החמה ,אפילו במים
חמים ,שיום הכיפורים מבטל גזירת שבעה.
מנחה .מקדימים להתפלל מנחה כדי להספיק לאכול אחריה סעודה מפסקת .בסוף
תפילת י"ח בלחש ,לפני "אלוקי נצור" ,אומר היחיד "יהיו לרצון" ,וידוי ו"על חטא".
בחזרת הש"ץ אין וידוי ו"על חטא" .אין אומרים "אבינו מלכנו".
אין אוכלים בסעודה המפסקת מאכלים שמנים ,מעלי ליחה ,חריפים או מתובלים .רצוי
שלא להרבות באכילה ,ולהרבות בשתייה .מסיימים את הסעודה מבעוד יום ,לפני זמן
הדלקת הנרות ,כדי להוסיף מחול על הקודש .לפני ברכת המזון אומרים "שיר המעלות"
ולא "על נהרות בבל" (כמו בכל יום שאין בו תחנון) .הקדים לסיים את הסעודה ,יכול
להתנות במפורש שיאכל עד זמן הצום .פורסים מפות על השולחנות ומדליקים נרות
שיבערו  24שעות .נוהגים שכל נשוי מדליק נר חיים בשבילו ,ונר נשמה להורים
ולקרובים .מדליקים נרות של יום כיפור ,ומברכים "להדליק נר של יום הכיפורים"
ו"שהחיינו" .המתפללים בבית הכנסת ,לא יברכו "שהחיינו" בהדלקה אלא בבית
הכנסת עם הציבור .מברכים את הבנים והבנות באריכות ימים ,ושיקיימו תורה ומצוות.
מפייסים איש את רעהו ומברכים בחתימה טובה .ימחל כל אדם לחברו המבקש מחילה.
החייב לחברו ממון ,יקבל בלבו לשלם לו ,שלא יעכב התשובה .אנשי ירושלים נוהגים
ללבוש בגדים לבנים ולהתעטף בטלית בבית .חולצים את הנעלים ,והולכים לבית-
הכנסת .השקיעה בשעה  .18:24מוסיפים מחול על הקודש (תחילת הצום בכל מקום לפי
לוח הדלקת נרות שבחוברת זו).
יום הכפורים ,יום ד' ,י' בתשרי.
כל נדרי  -מתעטפים בטלית מבעוד יום" .תפילה זכה" .יש להקדים "כל נדרי" לפני
שקיעת החמה .מוציאים שני ספרי תורה ומוסרים אותם לשני זקנים או חשובי הקהל,
והם עוטרים את הש"ץ ,ואומרים "על דעת המקום" שלוש פעמים .הש"ץ אומר "כל
נדרי" שלוש פעמים בניגון המקובל ,והקהל חוזר בלחש .אומרים" :מיום כפורים שעבר
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עד יום כפורים זה ,ומיום כפורים זה עד יום כפורים הבא עלינו לטובה" .בכל פעם
משלוש הפעמים של "כל נדרי" ,ובפסוקי "ונסלח" ,מגביה הש"ץ את קולו .הש"ץ מברך
בקול רם "שהחיינו" ,והקהל אומר עמו בלחש ומסיים לפניו כדי שיוכל לענות אמן .יש
קהילות שאומרים "כל נדרי" בלילה ממש (לקוטי הרי"ק) .הרב או גדול שבקהל אומר דברי
התעוררות לתשובה.
ערבית .ברכו .בקריאת שמע אומרים יחד עם הש"ץ בקול רם "ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד" ,וכן בק"ש של שחרית" .ופרוש"" ,כי ביום הזה יכפר" .לדעת הגר"א אין
אומרים "כי ביום" .חצי קדיש ,תפילת יום הכיפורים.
פותחים הארון והש"ץ מתחיל "אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה תחנונינו" ,פיוטים,
סליחות ,וידוי ו"על חטא" .יש אומרים "לדוד מזמור" .קדיש תתקבל" .עלינו"" ,לדוד ה'
אורי" (לאומרים במעריב)" .אדון עולם" 4 ,פרקים ראשונים של תהלים ,שיר היחוד
ושיר הכבוד .יש אומרים את "שיר היחוד" בציבור פסוק בפסוק .יש נוהגים להיות ערים
כל הלילה בבית הכנסת בלימוד התורה ואמירת תהלים ,ובלבד שהדבר לא יכביד על
התענית והתפילה.
שחרית .נטילת ידיים בשחרית ולניקיון ,רק עד קשרי האצבעות .עיניים רוחצים רק
להעביר לכלוך .משכימים לבית הכנסת ,יש נוהגים לדלג על ברכת "שעשה לי כל צרכי"
(הגר"א) ,ומברכים אותה בערב בעת נעילת הנעליים .שיר היחוד ,שיר הכבוד .שיר של
יום" :לדוד משכיל" (תהלים לב) ,פסוקי דזמרה" .המלך" עד "ובמקהלות" אומר הקהל
יחד עם הש"ץ ,כמו בראש השנה .ברכת יוצר ,כמו בראש השנה" ,המאיר לארץ".
בקריאת שמע אומרים בקול רם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" .תפילת לחש.
חזרת הש"ץ ,פיוטים כמנהג .קדושת נעריצך ונקדישך (או "כתר") ,ברכת כהנים.
(הכהנים חולצים גם נעלי גומי  -קכ"ח ,מ"ב ס"ק י"ח)" .אבינו מלכנו" ,קדיש תתקבל,
פסוקי "אין כמוך" .מוציאים שני ספרי תורה ,י"ג מדות ותפילת "רבונו של עולם",
"שמע ישראל"" ,קדוש ונורא"" ,גדלו" .בספר הראשון קוראים לששה בפרשת אחרי
מות (ויקרא טז) מתחילתה עד "ויעש כאשר צוה" (סוף הפרק) .חצי קדיש .בספר שני
קוראים למפטיר בפרשת פנחס (במדבר כט ,ז) "ובעשור לחודש השביעי" עד "ומנחתה
ונסכיהם" .מפטירים בישעיה נז,יד "ואמר סולו סולו" עד סוף פרק נ"ח "כי פי ה' דיבר".
אם יש ברית מילה ,מלים אחר קריאת התורה ,מברכים על הכוס ,ונותנים לרך הנימול
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לטעום ,גם כשאומר "בדמיך חיי" .אם מלים בבית היולדת ,ולא עברו  7יממות מלאות
מזמן הלידה ,והיא חלשה וזקוקה לאוכל ומותר לה לשתות יין ,יכוון להוציאה בברכה,
והיא תכוון לצאת ,ותשתה .חולים וקטנים האוכלים ביום הכפורים אומרים בברכת
המזון "יעלה ויבוא" ,ואם לא אמרו  -אינם חוזרים.
הזכרת נשמות .נוהגים להזכיר נשמות חללי השואה וצה"ל ,ראה בסוף הספר .הציבור
אומרים "אל מלא רחמים" ,וביחידות "יזכור"" .אב הרחמים"" ,אשרי"" ,יהללו",
"לדוד מזמור" ,חצי קדיש.
מוסף .ראוי להתפלל לפני שעברו  6.5שעות של היום .הש"ץ אומר "הנני" ,חצי קדיש.
בחזרת הש"ץ כשאומר "עלינו" ,ובסדר העבודה ב"הכהנים"  -כורעים ומשתחוים
ונופלים על פניהם ,כמו בראש השנה .סליחות ,וידוי ו"על חטא"" ,ותערב" ,ברכת
כהנים ,קדיש תתקבל .אין אומרים "אין כאלוהינו" .שיר של יום (אם לא אמרוהו
בהשכמה).
רבים ממתפללי נוסח אשכנז מעדיפים את סדר העבודה של נוסח ספרד "אתה כוננת",
שנכתב בלשון המשנה.
מנחה .אין אומרים "אשרי" ו"ובא לציון" .מוציאים ספר תורה וקוראים לשלושה
בפרשת עריות (ויקרא יח,א) עד סופה ,והשלישי מפטיר .אין אומרים חצי קדיש אחרי
קריאת התורה .מפטירים בספר יונה ,ומוסיפים שלושה פסוקים שבסוף מיכה "מי א-ל
כמוך" עד הסוף .בברכת ההפטרה מסיים "מגן דוד"" ,יהללו"" ,לדוד מזמור" ,חצי
קדיש ,תפילה בלחש .בחזרת הש"ץ ,לפני "זכור לנו ברית אבות" ,אומר הסליחה "א-ל
נא רפא" .אין כהנים עולים לדוכן ,והש"ץ אומר "אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו
בברכה"" ,שים שלום"" ,אבינו מלכנו" ,קדיש תתקבל.
נעילה .זמנה כשהחמה בראש האילנות .אשרי ובא לציון ,חצי קדיש .במקום "כתבנו"
"וכתוב"" ,ונכתב" ,אומרים" :חתמנו"" ,וחתום"" ,ונחתם" .פותחים הארון מחזרת
הש"ץ ועד אחרי קדיש תתקבל .אומרים  7פעמים י"ג מדות בפיוטים אלה :ומי יעמוד,
מרובים צרכי עמך ,ידך פשוט ,זכור ברית אברהם ,ה' ה' ,רחם נא ,אלוהינו ואלוהי
אבותינו סלח לנו .ברכת כהנים אפשר לברך לשיטת הרב עובדיה יוסף עד  13דקות אחרי
שקיעה .מנהג הספרדים לומר את הסליחות אחרי חזרת הש"ץ ,ואף אשכנזים רשאים
לנהוג כך" .אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה"  -אומר אפילו בלילה .אבינו מלכנו:
"חתמנו" במקום "כתבנו"" .שמע ישראל" פעם אחת" ,ברוך שם כבוד"  3פעמים" .ה'
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הוא האלוקים"  7פעמים .קדיש תתקבל 21 .דקות אחרי השקיעה (בירושלים )18:45
נוהגים אנשי א"י לתקוע תקיעה אחת ,ויש תוקעים תשר"ת .אומרים "לשנה הבאה
בירושלים הבנויה" .סוף הצום בירושלים  .18:55מקומות אחרים יפעלו לפי לוח הדלקת
הנר שבחוברת זו ,ויסיימו את הצום בשעת צאת השבת .
מוצאי יום הכיפורים .י"א בתשרי .ערבית של חול" ,אתה חוננתנו" .אין אומרים
"ויהי נועם" "ואתה קדוש" .קדיש תתקבל .עלינו ,קדיש יתום ,ברכו בתרא ,ויש נמנעים
מלומר "ברכו" בתרא כמו בשבת ויום טוב ,מאחר שהכל נמצאים בבית הכנסת בעת
"ברכו" ראשון" .לדוד ה' אורי" ,קדוש לבנה .הבדלה :יין ,נר ,הבדלה .ברכת "מאורי
האש" מברך על "נר ששבת" :שדלק מערב יום כיפור ,או שהדליק מנר כזה .מי שלא
ברך בבוקר "שעשה לי כל צרכי"  -מברך כשנועל נעליו .נוהגים להתחיל מיד בבניין
הסוכה.
חסידים וספרדים אומרים "שיר למעלות אשא עיני" לפני "עלינו".
יום ה' ,י"א בתשרי .נוהגים להשכים לבית הכנסת .עד אחרי אסרו חג אין אומרים
תחנון ,ולא "יהי רצון" שאחר קריאת התורה .יש נוהגים שלא לומר תחנון עד אחרי
ראש חודש מרחשוון .בין יום הכיפורים לסוכות אין מתענים ,מלבד חתן ביום חופתו.
שבת פרשת האזינו ,י"ג בתשרי .קוראים בתורה לשבעה אנשים לפי הסדר :הזיו
לך( ,האזינו ,זכור ,ירכיבהו ,וירא ,לו חכמו ,כי אשא) והשביעי מן "ויבוא משה" עד סוף
הפרשה (אפשר לחלק רק את העלייה לשביעי לשני קרואים) ומפטירים "וידבר דוד"
(שמ"ב ,כ"ב) .אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה .קוראים  3בפרשת וזאת הברכה .אין אומרים "צדקתך צדק" ולא "ברכי נפשי".
ערבית .אשכנזים אין אומרים "ויהי נועם"" ,ואתה קדוש".
ערב סוכות ,יום א' י"ד בתשרי .יש האומרים "למנצח ...יענך" ,ויש שאין אומרים
(היעב"ץ) .מסתפרים ,רוחצים וטובלים לכבוד החג .יש מחמירים שלא לאכול פת אחרי
חצות היום .אחרי השעה התשיעית ( 15.00בערך) אסור לאכול מזונות ,כדי שתאכל
סעודת יום טוב לתאבון .סעודת נישואין בערב יום טוב ,נוהגים להקדימה לפני חצות.
בבניית הסוכה יש להקפיד שהדפנות לא יתנופפו ברוח .ראוי להניח לרוחב הקירות
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מוטות הרחוקים זה מזה פחות מ 23 -ס"מ ,ולהקפיד שדופן הסוכה לא ירחק מן
הקרקע יותר מ 23 -ס"מ .אין להשתמש בסכך שנקטף ללא רשות הבעלים.
אוגדים את ארבעת המינים בסדר זה :אורך הלולב לפחות  32ס"מ .מניח את הלולב
כאשר שדרתו למעלה 3 ,הדסים מימין הלולב ושתי ערבות משמאלו .צריך שיהיה הלולב
גבוה מההדסים לפחות טפח  8 -ס"מ ,וההדסים קצת גבוהים מן הערבות.
א' סוכות ,יום ב' ,ט"ו בתשרי.
בהדלקת הנר האישה מברכת לפני ההדלקה (ויש חולקים)" :להדליק נר של יום טוב"
וברכת "שהחיינו" (ויש שאינן מברכות "שהחיינו" בהדלקה) .המדליקות את הנר בליל
יום טוב לפני קידוש ,יכינו פתילות ונר מבעוד יום ,ויזהרו להעביר אש מנר דולק.
ערבית" .ופרוש"" ,וידבר משה" ,למנהג הגר"א אין אומרים "וידבר" .תפילת יום טוב.
קדיש תתקבל ,עלינו ,קדיש יתום ,לדוד ה' אורי (לנוהגים כן)" .אדון עולם" או "יגדל".
כשנכנס לסוכה אומר האושפיזין .בקידוש :ברכת הגפן" ,אשר בחר בנו מכל עם"" ,לישב
בסוכה" .ברכת "שהחיינו" (גם אם ברך בהדלקת הנר) וסימנו" :יקס"ז" (יין ,קידוש,
סוכה ,זמן) .הנוהגים כמנהג הגר"א ,מברכים אחרי לילה ראשון "לישב בסוכה"
בכניסתם לסוכה .לדעת הרמב"ם יש לקדש ולברך "לישב בסוכה" מעומד (כדי שיברך
"לישב בסוכה" עובר לעשייתה) ,אף אם בכל השנה נוהג לשבת בשעת קידוש .לדעת
הרא"ש מותר לקדש בישיבה .בברכת "לישב בסוכה" יש לכוון שציוונו ה' לישב בסוכה
כדי לזכור את ענני הכבוד שהקיפו את אבותינו ארבעים שנה במדבר בצאתם ממצרים.
המסובים היוצאים בקידוש שקידש אחר ,יוצאים גם בברכתו "לישב בסוכה" .אכילת
כזית בסוכה בסעודת לילה ראשון היא חובה מן התורה (כמו מצה בליל א' של פסח),
ואפילו ירדו גשמים חייב להמתין שעה או שעתיים שמא יפסקו (ובלבד שלא יצטער
מרעב) ,כדי שיוכל לברך "לישב בסוכה"( .מ"ב תרלט ,לה .ויש אומרים שימתין עד חצות).
אם אינו יכול לחכות ,או שלא פסק הגשם ,יאכל כזית בסוכה מבלי לברך "לישב
בסוכה" ,ויאכל סעודתו בבית.
בברכת המזון אומר "יעלה ויבוא" .שכח ולא אמר ,אם נזכר לפני סיום הברכה ולא אמר "ה'" ,אומר
אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא וכו' ובנה ירושלים ,ואם נזכר אחרי שסיים הברכה ,ואמר "ברוך
אתה ה'" ,אומר ברכה נוספת" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל
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באהבה לששון ולשמחה את יום חג הסוכות הזה ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים" .ואם לא
נזכר עד אחרי שהתחיל ברכה רביעית" ,הטוב והמטיב" ,חוזר לראש הברכה הראשונה.
ביום טוב מוסיפים בברכת המזון "הרחמן הוא ינחילנו יום שכולו טוב" ,ובכל ימי החג
מוסיפים "הרחמן הוא יקים לנו סוכת דוד הנופלת".
מצות עשה לגור בסוכה" .תשבו  -כעין תדורו" .לא יישן מחוץ לסוכה ,אלא אם כן אינו
יכול להירדם בה .כל  7ימי החג עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי .מותר לאכול אכילת
עראי מחוץ לסוכה .יש מחמירים שלא לשתות ולאכול כלל מחוץ לסוכה ,אבל באכילת
עראי אין מברכים "לישב בסוכה" .יש הנוהגים לברך "לישב בסוכה" על אכילת מזונות
כביצה או שתיית רביעית יין.
שחרית .תפילת יום טוב .נוטלים לולב בימין ואתרוג בשמאל כשהוא מהופך  -העוקץ
למעלה .מברכים "על נטילת לולב" ,הופכים את האתרוג שיהא הפיטם למעלה,
ומברכים "שהחיינו" .מחזיקים האתרוג והלולב מחוברים ,בלא דבר החוצץ ביניהם.
מנענעים בעמידה ,כאשר העומד ופניו למזרח .מנהג אשכנז :מזרח ,דרום ,מערב ,צפון,
מעלה ,מטה .מנהג האר"י והחסידים :דרום ,צפון ,מזרח ,מעלה ,מטה ,מערב.
אסור לאכול לפני נטילת לולב .המהדרים מברכים על הלולב בסוכה ,לפני שהולכים
לבית הכנסת .אין ליטול לולב בזמן חזרת הש"ץ .הלל שלם.
וזה סדר הנענועים בהלל( :המסומן בכוכב *  -מנהג ספרדים ואשכנזים-חסידים).
הקהל עונה
החזן אומר
*הודו לה' כי טוב  -ומנענע
*הודו לה' כי טוב  -ומנענע
הודו לה' כי טוב  -ומנענע
יאמר נא ישראל  -ומנענע
יאמרו נא בית אהרן  -ולא מנענע הודו לה' כי טוב  -ומנענע
הודו לה' כי טוב  -ומנענע
יאמרו נא יראי ה'  -ולא מנענע
*אנא ה' הושיעה נא  -ומנענע
*אנא ה' הושיעה נא  -ומנענע
*אנא ה' הושיעה נא  -ומנענע
*אנא ה' הושיעה נא  -ומנענע
*הודו לה' כי טוב  -ומנענע
*הודו לה' כי טוב  -ומנענע
הודו לה' כי טוב  -ומנענע
הודו לה' כי טוב  -ומנענע
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הושענות .ספרדים ואשכנזים חסידים נוהגים לומר הושענות אחרי הלל (לפני קדיש),
ויש הנוהגים לומר הושענות אחרי מוסף .אחרי שהביאו ספר תורה לבימה מחזיק
המתפלל בידו לולב ואתרוג ,מקיף את הבימה ואומר "הושענא"" ,למען אמיתך",
"כהושעת" .קדיש תתקבל" ,אין כמוך"" ,אב הרחמים".
מוציאים שני ספרי תורה .י"ג מדות" ,ריבונו של עולם" של שלוש רגלים .באחד קוראים
לחמשה אנשים בפרשת אמור (ויקרא כב ,כו)" :שור או כשב" עד (סוף כג) "אל בני
ישראל"( .ביום טוב נוהגים שלא להוסיף על חמשה עולים לתורה) .חצי קדיש ,בספר שני
קוראים למפטיר בפרשת פנחס (במדבר כט ,יב) "ובחמשה עשר" עד "מנחתה ונסכה".
מפטירים בזכריה (יד) "הנה יום בא" .ברכות המפטיר" ,יה אלי"" ,אשרי"" ,לדוד
מזמור"" ,ובנוחה יאמר" ,חצי קדיש.
מוסף של יום טוב .קדושת "נעריצך" (או "כתר")" ,אדיר אדירנו"" ,ותערב" ,ברכת
כהנים" ,שים שלום" .הושענות (אם לא אמרו בשחרית) .קדיש תתקבל" ,אין
כאלוהינו"" ,עלינו" ,שיר של יום :למנצח בנגינות (תהלים עו) ,לדוד ה' אורי" ,אדון
עולם" ,שיר היחוד ושיר הכבוד (יש אומרים שיר היחוד ושיר הכבוד לפני התפילה).
קידוש יו"ט.
מנחה" .אשרי" "ובא לציון" ,חצי קדיש .תפילה של יום טוב .שלום רב( .מנהג ספרדים
ואשכנזים חסידים :שים שלום).
א' חול המועד ,יום ג' ,ט"ז בתשרי .מוצאי יום טוב (יום טוב שני בחוץ לארץ).
ערבית .בבית מדרשו של מרן הגראי"ה קוק זצ"ל נהגו שלא לומר בחול המועד במעריב
"והוא רחום" לפני ברכו .בשמונה עשרה" :אתה חוננתנו"" ,יעלה ויבוא" .קדיש תתקבל.
הבדלה של מוצאי יום טוב בסוכה ,ומברכים :יין ,הבדלה ,לישב בסוכה .יש שאין
מברכים לישב בסוכה על שתיית יין הבדלה ,שאינה בה קביעות סעודה ,אלא מברך אחר
כך על אכילת מזונות .ויש לכוון בברכה לפטור ישיבת סוכה כל הלילה .בברכת המזון
אומר "יעלה ויבוא" ,הרחמן הוא יקים לנו.

דיני יעלה ויבוא
שכח ולא אמר "יעלה ויבוא" בתפילה ,אם נזכר לפני שאמר "ה'" מברכת "המחזיר שכינתו לציון",
אומר שם .נזכר לאחר שאמר "ה'" ,מסיים הברכה ,ואומר "יעלה ויבוא" לפני מודים .נזכר לאחר
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שהתחיל "מודים" ,חוזר ל"רצה" .נזכר אחרי שגמר תפילתו ועקר רגליו ,חוזר לראש התפילה .והוא
הדין אם הוא מסופק אם אמר (ויש אומרים שבספק אינו חוזר) .וכן הדין בתפילת שחרית ומנחה.
שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון ,ונזכר בגמר "בונה ירושלים" ,אם לא אמר "ה'"  -אומר שם .אם
אמר  -מסיים הברכה ואומר" :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל
לששון ולשמחה ,את יום חג הסוכות הזה" בלי חתימה .התחיל ברכת הטוב והמטיב  -אינו חוזר.
בבתי כנסיות רבים בא"י נוהגים בכל לילי חול המועד לומר בצבור כל ט"ו שירי המעלות
פסוק בפסוק בשירה ובזמרה ,זכר לשמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש.
שחרית .אין מניחים תפילין בחול המועד .תפילה של חול .בשמונה עשרה אומר "יעלה
ויבוא" .שכח  -עיין דינו בערבית.
נטילת לולב בלי "שהחיינו" .הלל שלם .נענועים כאתמול.
הושענא" :אבן שתיה"" ,כהושעת"ָ .אבל לא יקיף ,ואם ניכר שאינו מקיף בגלל אבלותו -
יקיף .קדיש תתקבל ,מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה עולים ארבע פעמים:
"וביום השני" בפרשת פנחס .חצי קדיש" ,יהללו" ,אשרי ובא לציון ,חצי קדיש.
מוסף של יום טוב" ,וביום השני" .קדושה של חול .האומרים "כתר" מתחילים בכתר
וממשיכים בשל חול .הושענא (אם לא אמרו בשחרית)" :אבן שתיה" .קדיש תתקבל,
"עלינו" ,שיר של יום( :תהלים כט) מזמור לדוד .אין כאלוהינו .לדוד ה' אורי .אדון עולם.
קריאת התורה בחו"ל כמו ביום א של סוכות .הפטרה :מלכים א ח,ב-כא.
תיירים שדעתם לחזור לחו"ל:
ר' שמואל סלנט ,רבה של ירושלים ,הנהיג יום טוב לחומרה :אין עושים מלאכה ,שומעים הבדלה
מתושב א"י ,ובמוסף אומר רק "וביום השני" [על פי החכ"צ] .יש תיירים המתפללים תפילת יום טוב
בציבור ,וראוי לעשותה בצנעה .לדעת משנה ברורה [תצ"ו ,י"ג] יתפלל בביתו ובצנעה .לנוהגים יום
טוב שני של גלויות ,סדר התפילות וקריאת התורה כאתמול .מפטירים במלכים א ,ח ,פסוקים ב-כ"א.
ב' חול המועד ,יום ד' ,י"ז בתשרי .תפילה כיום א' חול המועד ,הושענא "אערוך
שועי" ,וקוראים לארבעה אנשים "וביום השלישי" ,וכן במוסף "וביום השלישי" .שיר
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של יום" :מזמור לאסף" (תהלים נ).
(קריאת התורה בחו"ל :לכהן "וביום השני"; ללוי "וביום השלישי"; לישראל "וביום הרביעי";
לרביעי "וביום השני וביום השלישי"; בתפילת מוסף" :וביום השני"" ...וביום השלישי").
ג' חול המועד ,יום ה' ,י"ח בתשרי .תפילה כיום א' בחול המועד ,הושענא "אם אני
חומה" ,וקוראים ל 4-אנשים "וביום הרביעי"  4פעמים ,וכן במוסף "וביום הרביעי".
שיר של יום :תהלים צד (חציו השני ,טז-כג).
(בחו"ל קריאת התורה :לכהן "וביום השלישי"; ללוי "וביום הרביעי"; לישראל "וביום החמישי";
לרביעי "וביום השלישי וביום הרביעי"; בתפילת מוסף" ,וביום השלישי" "...וביום הרביעי").
ד' חול המועד ,יום ו' י"ט בתשרי .תפילה כיום א' בחול המועד ,הושענא "אל
למושעות" ,וקוראים ל 4-אנשים "וביום החמישי"  4פעמים ,וכן במוסף "וביום
החמישי" .שיר של יום :תהלים צד  -חציו הראשון (א-טו).
(בחו"ל קריאת התורה :לכהן "וביום הרביעי"; ללוי "וביום החמישי"; לישראל "וביום השישי";
לרביעי "וביום הרביעי וביום החמישי"; בתפילת מוסף" ,וביום הרביעי"" ...וביום החמישי").
ה' חול המועד ,יום שבת קודש ,כ' בתשרי .הדלקת נר.
ערבית .מתחילים "מזמור שיר ליום שבת" ,ואין אומרים פרקי "לכו נרננה" .יש
שמתחילים "מזמור ...הבו לה'" .שני בתים ראשונים ואחרונים מ"לכה דודי" .תפילת
שבת" .יעלה ויבוא" .ויכלו ,מגן אבות; קידוש של שבת בסוכה ,ומברך "לישב בסוכה".
שחרית .תפילת שבת" ,יעלה ויבוא" ,הלל שלם (אין נוטלים לולב) .הושענא "אום
נצורה" ,קדיש תתקבל .יש נוהגים לקרוא "קהלת" בצבור ,ואם יש מגילה כשרה מברך
הקורא "על מקרא מגילה" ו"שהחיינו" .קדיש יתום" ,אין כמוך"" ,אב הרחמים",
מוציאים שני ספרי תורה ,באחד קוראים לשבעה בפרשת כי תשא" :ויאמר משה אל ה'
ראה" (שמות לג,יב) עד לד,כו" :בחלב אמו" .חצי קדיש .בספר השני קוראים למפטיר
בפרשת פנחס "וביום השישי" .מפטירים ביחזקאל ל"ח "והיה ביום ההוא" ,עד "וטהרו
הארץ" .בברכת ההפטרה מזכיר שבת ויום טוב ומסיים" :מקדש השבת וישראל
והזמנים"" .יקום פורקן"" ,אשרי" ,יהללו ,מוסף של יום טוב ,ומזכיר גם של שבת,
"וביום השישי" ,ישמחו וכו' .קדושת נעריצך (או "כתר") ,ברכת כהנים .הושענא

כמנהג עדות אשכנז

33

(לאומרים במוסף)" :אום נצורה" .קדיש תתקבל ,אין כאלוהינו ,עלינו ,שיר של יום:
מזמור שיר ליום השבת.
(בחו"ל קוראים למפטיר בפרשת פנחס "וביום החמישי"" ...וביום השישי").
מנחה .קוראים לשלושה בפרשת וזאת הברכה ,תפילה של שבת ,יעלה ויבוא .אין
אומרים "צדקתך צדק" ,ואין אומרים פרקי אבות ולא "ברכי נפשי".
מוצש"ק" .אתה חוננתנו" ,יעלה ויבוא ,קדיש תתקבל ,אשכנזים אין אומרים "ויהי
נועם"" .ואתה קדוש" ,הבדלה של מוצ"ש בסוכה ,ראה לעיל בא' בחול המועד.
הושענא רבה ,יום א' ,כ"א בתשרי.
יש נוהגים להיות ערים וללמוד כל הלילה .קוראים ספר "דברים" ופרקי תהילים ,ויש
האומרים ספר תהילים בשלמותו .יש נוהגים ללבוש בגדים לבנים ,וטובלים לפני עלות
השחר .משכימים לבית הכנסת.
מי שהיה ער כל הלילה ולא ישן כלל ,אינו צריך לברך "על נטילת ידיים" אינו אומר "אלוהי נשמה"
ולא "המעביר שינה" עד "הגומל" .ברכת התורה יברך ,ודעת הגר"א שאין לברך ,וראוי שיבקש מאחר
להוציאו .אם ישן ביום שלפני כן – יברך.
שיר של יום :למנצח על הגתית (תהלים פא) ,שיר היחוד ושיר הכבוד .מזמור לתודה
ומזמורים של שבת ויום טוב בנעימה של ימים נוראים .אין אומרים "נשמת" .שחרית
של חול ,נטילת לולב ,הלל שלם ונענועים כבשאר ימי חול המועד( .הושענות ,לנוהגים
לאומרם אחרי שחרית ,ראה סדרם במוסף) .קדיש תתקבל .בהוצאת הספר אומרים י"ג
מדות" ,ריבונו של עולם" של ראש השנה ,שמע ישראל וגו' ,קדוש ונורא שמו ,גדלו,
וקוראים לארבעה עולים בפרשת פנחס" :וביום השביעי" ארבע פעמים.
(בחו"ל :לכהן "וביום החמישי"; ללוי "וביום השישי"; לשלישי "ביום השביעי"; לרביעי "וביום
השישי ...וביום השביעי").
מוסף של יום טוב" :וביום השביעי" .חצי קדיש .קדושה של יום טוב" ,אדיר אדירנו",
ברכת כהנים.
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הושענות (לאומרים אחרי מוסף) .מוציאים ספרי התורה שבארון ומסדרים אותם על
הבימה ,אומרים כל ההושענות כסדר ,ומקיפים את הבימה עם הלולב והאתרוג שבע
פעמים ,אחר כך מתחילים "תתננו" .כשמגיעים ל"תענה אמונים"  -מניחים הלולב
והאתרוג ,ולוקחים ה"הושענא" (חמשה בדי ערבה אגודים) ומתחילים "תענה" .חובטים
את הערבה ב"קול מבשר" ,או באמצע הקדיש ,לפני "תתקבל" ,או אחרי הקדיש ,הכל
לפי המנהג .חובטים ה"הושענא" חמש פעמים בקרקע ואומרים "יהי רצון"" ,הושיעה
את עמך" .יש לאסוף את הערבות בדרך של כבוד ולשורפם .יש המבערים בהם את
החמץ בערב פסח .קדיש תתקבל" ,אין כאלוהינו" ,עלינו ,שיר של יום :תהלים פ"א,
למנצח על-הגתית לאסף ,לדוד ה' אורי.
יושבים בסוכה ואוכלים בה עד לפנות ערב .קוראים את פרשת "וזאת הברכה" עד הסוף,
כדי לסיים את התורה .לפנות ערב מפנים מהסוכה כלים הדרושים בבית ביום טוב,
ונפרדים ביציאה מן הסוכה באמירת "יהי רצון" .יוצאים בשמחה לבית הכנסת.
שמיני עצרת ושמחת תורה ,יום ב' ,כ"ב בתשרי( .ראה לעיל ,בדיני א' דראש השנה,
בברכת שהחיינו) .הדלקת הנר כבערב חג.
(בחו"ל חג שמיני עצרת ,יושבים בסוכה אבל לא מברכים "לישב בסוכה" .המנהגים בשו"ע תרס"ח).
ערבית" .ופרוש"" ,וידבר משה" ,ויש שאין אומרים "וידבר" (הגר"א) ,חצי קדיש ,תפילת
יום טוב ,ומזכיר "את יום השמיני חג העצרת הזה" (או" :את יום שמיני עצרת החג
הזה") .קדיש תתקבל" .אתה הראית" ,וכשמגיעים לפסוק "ויהי בנסוע הארון" פותחים
הארון .אחרי שגמרו הפסוקים מוציאים כל ספרי התורה ,ומקיפים את הבימה 7
פעמים ,בפסוקים "אנא ה' הושיעה נא" .אחרי הקפה שביעית אומר הש"ץ "שמע
ישראל"" ,קדוש ונורא שמו"" ,גדלו"" ,על הכל" ,וחוזרים ואומרים "יהללו"" ,ובנוחה",
ומחזירים הספרים לארון[ .ויש הנוהגים לקרוא בתורה לשלושה בפרשת "ברכה" גם
בלילה ,חצי קדיש] .עלינו ,אדון עולם.
קידוש של יום טוב בסימן :יק"ז (יין :הגפן ,קידוש יום טוב ,זמן :שהחיינו) .אין לשבת
בסוכה.
[תיירים ואורחים שבאו לא"י ,אפילו דעתם לחזור ,אין יושבים בסוכה].
שחרית .תפילת יום טוב .הלל שלם ,קדיש תתקבל .פסוקי "אתה הראית לדעת".
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הקפות כמו בערב .מחזירים כל הספרים לארון ומשאירים שלושה ספרים לקריאה.
הש"ץ אומר "שמע ישראל"" ,קדוש ונורא שמו" .בספר אחד קוראים כפי הסדר בפרשת
וזאת הברכה עד "מעונה"( .יש נוהגים לקרוא גם "חתן מעונה" וקוראים לו מ"מעונה"
עד "ויעל"  -החיד"א) .נהגו לחזור על פרשת וזאת הברכה עד "מעונה" כמה פעמים ,כדי
שכל הציבור יעלה לתורה .לאחרון קוראים עם כל הנערים "ולאשר אמר ברוך מבנים".
ברכת התורה עם הילדים ,הקהל אומר "המלאך הגואל" .הקורא אומר הפזמון
"מרשות" לנבחר ל"חתן תורה" וקוראים לו "מעונה" עד הסוף .חזק.
מניחים ספר שני ,ומגביהים וגוללים ספר ראשון .ואומר הפזמון "מרשות" ל"חתן
בראשית" וקורא מבראשית עד "ברא אלוקים לעשות" .נוהגים שהקהל חוזר על כל
פסוק של "ויהי ערב ויהי בוקר" ועל פרק "ויכולו".
מניחים את הספר השלישי ,חצי קדיש ,מגביהים וגוללים ספר שני( .קמז,ח מ"ב כז) .בספר
השלישי קוראים למפטיר "ביום השמיני"( .אם יש רק שני ספרי תורה  -מגביהים את
השני וקוראים למפטיר בספר ראשון) .מפטירים ביהושע א "ויהי" עד סוף הפרק ,ברכות
הפטרה ,הזכרת נשמות .תפילה לזכר חללי השואה ,חללי צה"ל (ראה בסוף הספר)" .אב
הרחמים"" ,אשרי"" ,יהללו" ,מכניסים הספרים לארון ,ומשאירים אותו פתוח לתפילת
גשם .הש"ץ מתחיל :או"א "זכור אב" עד "לשובע ולא לרזון" .סוגרים הארון ,חצי
קדיש .יש הנוהגים לומר תפילת גשם בחזרת הש"ץ .לפני מוסף אומר הש"ץ קדיש
בנעימה מיוחדת ,מכריזים "משיב הרוח ומוריד הגשם" כדי להזכיר למתפללים לומר כן
בתפילת לחש .מתחילים מוסף לפני שעברו  6.5שעות זמניות.
במוסף מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" (עד מוסף א' דפסח) .ובבתי הכנסת
שבהם אומרים פיוטי הגשם בחזרת הש"ץ ,מכריזים לפני תפילת מוסף" :משיב הרוח".
דיני "משיב הרוח ומוריד הגשם"
שכח ולא אמר משיב הרוח ומוריד הגשם ,אם נזכר קודם שסיים הברכה יאמר במקום שנזכר .סיים את
הברכה ועדיין לא אמר "אתה קדוש" אומר שם משיב הרוח ומוריד הגשם .התחיל לומר אתה קדוש,
חוזר לראש התפילה .ויש אומרים שאפילו עדיין לא התחיל אתה קדוש ג"כ חוזר לראש התפילה.
ובארץ ישראל שכולם נוהגים לומר בימות החמה "מוריד הטל" אינו חוזר כיון שהזכיר "טל".
בקדושה" :אדיר אדירנו" ,ותערב ,ברכת כהנים ,קדיש תתקבל" .אין כאלוהינו",
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"עלינו" ,שיר של יום( :תהלים יב) "למנצח על השמינית" .יש אומרים גם שיר היחוד
ושיר הכבוד.
[בחו"ל יום זה הוא "שמיני עצרת" ואין נוהגים בו הקפות ושמחת תורה .יושבים בסוכה בהתאם
למנהג ,ואין מברכים "לישב בסוכה" .ערבית של יום טוב ומזכירים "את יום השמיני חג העצרת הזה".
בהדלקת הנר ובקידוש ברכת "שהחיינו" .שחרית מתפללים כנהוג ביום טוב ,ומוציאים שני ספרים
וקוראים בספר הראשון  5עולים בפרשת ראה (דברים יד-טו) "עשר תעשר" עד סוף הפרשה .בספר
שני קוראים למפטיר "ביום השמיני" ,ומפטירים בנביא (מלכים א ,ח,נא) "ויהי ככלות שלמה" עד סוף
הפרק "ישראל עמו" .הש"ץ אומר פיוטים של גשם כנהוג .הקהל אומר "משיב הרוח" בתפילת מוסף
בלחש ,אחרי שהכריזו על כך לפני התפילה].
מנחה של יום טוב.
מוצאי יום טוב :ערבית" ,משיב הרוח"" ,אתה חוננתנו" ,הבדלה של מוצאי יום טוב.
נהגו לעשות הקפות שניות במוצאי החג.
אסרו חג .יום ג' ,כ"ג בתשרי .בשחרית לפני "ובא לציון"" :למנצח ...יענך" (ויש שאין
אומרים) .ונוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ,ואין מתענים.
בחוץ-לארץ :שמחת תורה .תפילות של יום טוב וסדר ההקפות בערב וביום כנזכר לעיל ,וקריאת
התורה כנהוג בשמחת תורה .תיירים מחו"ל  -ראה דינם ביום א' של סוכות.
שבת פרשת בראשית ,כ"ז בתשרי .הדלקת הנר וערבית כנהוג .בשחרית קוראים 7
בפרשת השבוע ,ומפטירים בישעיה מב,ה "כה אמר ה'" עד (מג,י) "ואחרי לא יהיה".
מותר להוסיף על שבעת הקרואים אם יש צורך ,אבל ראוי להימנע מלהרבות בקרואים ,משום ברכה
לבטלה וטורח הציבור.
אין מזכירים נשמות ,ואין אומרים "אב הרחמים" .מברכים חודש מרחשוון שיחול ביום
שלישי וביום רביעי.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת נח ,ואין אומרים "צדקתך צדק" .מתחילים לומר
"ברכי נפשי".
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מוצ"ש" ,אתה חוננתנו" ,חצי קדיש" ,ויהי נועם"" ,ואתה קדוש"" ,ויתן לך" ,הבדלה.
יום ב' ,כ"ט בתשרי ,ערב ראש חודש .אין אומרים יום כפור קטן.
א' ראש חודש מרחשוון ,יום ג' ,ל' בתשרי .בערבית" :יעלה ויבוא" .שכח "יעלה
ויבוא" בערבית אינו חוזר .אחרי פרשת התמיד בשחרית אומר" :ובראשי חדשיכם".
שכח "יעלה ויבוא" ,ראה דינו ביום א' של חול המועד סוכות .אם נזכר לאחר מוסף שלא אמר
בשחרית "יעלה ויבוא"  -אינו חוזר.
חצי הלל ,קדיש תתקבל ,מוציאים ספר תורה וקוראים לארבעה בפרשת פנחס (במדבר
כ"ח)" :וידבר ה' אל משה צו את בני ישראל" עד "ונסכו".
מנהג אשכנזים-פרושים בא"י כדעת הגר"א ,לקרוא לכהן עד "עולה תמיד" ,ללוי מ"את
הכבש" עד "ניחוח לה'" ,לשלישי חוזרים מ"עולת תמיד" עד "ונסכה" ,ולרביעי "ובראשי
חדשיכם" עד "ונסכו" .ספרדים ואשכנזים חסידים :לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד",
ללוי חוזר מ"ואמרת להם" ,עד "רביעית ההין" .אם אין לוי ,וכהן עולה במקום לוי ,יש
לנהוג כמנהג הגר"א ולקרוא לכהן בקריאה השניה מ"את הכבש" .לשלישי מ"עולת
תמיד" עד "ונסכה" ,ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו".
חצי קדיש" ,יהללו" ,אשרי ובא לציון .מנהג החסידים להקדים את "אשרי" ו"ובא
לציון" להחזרת ספר התורה .חולצים תפילין (ראוי לא להפסיק בין קדיש לתפילת
מוסף ,ולכן אין מקפלים אותם) ,ומתפללים תפילת מוסף ראש חודש ,קדיש תתקבל,
עלינו ,שיר של יום ,ברכי נפשי ,אין כאלוהינו.
בברכת המזון" :יעלה ויבוא" .שכח  -ראה יום א' חול המועד סוכות .נזכר לפני "הטוב והמטיב"
אומר :ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר נתן ראשי חדשים לעמו ישראל לאות ברית ולזכרון.
נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש .אסור להתענות ,ומצווה להרבות
בסעודה .ויש נוהגים שלא להסתפר ולא ליטול ציפורנים בראש חודש (ספר חסידים).

מרחשוון
המולד :יום שלישי ל תשרי  7 + 9:44חלקים
זמן קידוש לבנה :ממוצאי שבת ה' במרחשוון ,עד ליל רביעי ט"ו בחודש שעה 4:06
לפנות בוקר .אבל יש דעה שבגלל ליקוי ירח בצהרי יום שלישי( ,ליקוי ירח (שלא נראה
בארץ) אין לברך אחרי שעת הליקוי לכן אין לברך בליל רביעי.
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ב' ראש חודש מרחשוון ,יום ד' ,א' במרחשוון .תפילה וקריאת התורה כאתמול.
שבת פרשת נח ,ד' במרחשוון .קוראים לשבעה בפרשת השבוע .מפטירים בישעיה
נ"ד "רני עקרה" וגם "עניה סוערה" עד "כי פארך" .ויש המסיימים ב"מרחמך ה'"
מברכים המתענים "שני-חמישי-שני" .כשיש חתן או בר מצווה – מברכים את המתענים
במנחה.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת "לך לך" .אומרים "צדקתך צדק".

במוצאי שבת פרשת נח ,ה' במרחשוון עוברים לשעון החורף
יום א' ,ה' במרחשוון .מי שבדעתו להתענות מחר – יקבל עליו תענית בתפילת מנחה.
יום ב' ,ו' במרחשוון .תענית שני קמא ,סליחות כנהוג( .עלות השחר .)4.24
סליחות לשני קמא אחרי חזרת הש"ץ (יש מקומות בארץ שמחליפים הפזמון "מלאכי
רחמים" ,ואומרים "ישראל נושע" ,וביום חמישי "מלאכי רחמים") .בכל אמירת
סליחות אומרים גם את הפזמון "אל נא רפא נא" .אבינו מלכנו .והוא רחום .אל ארך
פים .קוראים לשלושה בפרשת השבוע.
במנחה – אם יש  10מתענים – קוראים "ויחל" וברכת כהנים כבתענית ציבור.
יום ג' ,ז' במרחשוון .בערבית (של יום שני בערב) מתחילים בא"י לומר "ותן טל ומטר"
בברכת השנים.

דיני טל ומטר
שכח לומר "ותן טל ומטר" ,ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'" ,מסיים הברכה ,ואומר לפני ברכת
"תקע בשופר" (וי"א שאומר בשומע תפילה  -מ"ב קי"ז ט) .אם נזכר לאחר שהתחיל "תקע" אומר
ב"שומע תפילה" .נזכר לאחר שהתחיל "רצה" ,חוזר לברכת "ברך עלינו" .נזכר לאחר שעקר רגליו,

חסידות ברסלב באומן

ראש השנה באומן

תשליך באומן .צילום הטלויזיה הציבורית

העיר אומן
העיר אומן שוכנת במרכז אוקראינה ,כ 200-ק"מ דרומית לקייב .אומן הינה בעלת
חשיבות רבה לחסידות ברסלב ,ובה נמצא קברו של מייסד החסידות ,רבי נחמן
מברסלב ,שעשרות אלפים ,מרחבי העולם כולו ,פוקדים אותו מדי שנה.
בשנת תקכ"ח ( )1768החלה בגליל ברסלב התקוממות הקוזקים=היידמקים .אומן,
שהיתה עיר מבצר ,קלטה אליה אלפי יהודים ופולנים מכל האזור .המורדים וחיל
המצב חברו יחד ,ורצחו את יושבי העיר ,למעלה מ 30,000-איש ,רובם יהודים.
בתחילת המאה ה 20-ירד מספר היהודים ל 13,233-והיו כ 30-אחוז מתושבי העיר.
רבי נחמן מברסלב.
בשנת  1810עקר רבי נחמן את דירתו מברסלב ועבר להתגורר באומן .רבי נחמן
התגורר בעיר עד לפטירתו ,ביום י"ח תשרי שנת תקע"א.
כפי שהורה ,נטמן רבי נחמן בבית הקברות הישן שבעיר ,סמוך לקברם של קדושי
אומן שנהרגו על קידוש השם בשנת .1768
הכיבוש הנאצי  -ב-ו' אב תש"א ( )30.07.1941נכנסו הנאצים לעיר ,וריכזו את
היהודים בגטו .ביום ה' באייר תש"ב ( – )22.04.1942חוסל הגטו ורוב תושביו נטבחו.

בית הכנסת הגדול של העיר אומן .צילום עתיק.

במשך שנות קיומה של בריה"מ ,היתה אומן שייכת לאזור צבאי סגור .יהודים
מעטים ביקרו באומן ,על מנת לעלות לקבר רבי נחמן.
אומן כיום  -רבבות פוקדים את אומן מדי שנה בשנה ,וכ 40,000-איש עולים לקבר
רבי נחמן בימי ראש השנה.
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חוזר לראש התפילה .שליח ציבור ששכח לומר "טל ומטר" בתפלה בלחש אינו חוזר ,אבל אם שכח
בחזרת הש"ץ חוזר .המסופק ,אם התפלל  90תפילות מאז שהתחילו לומר "טל ומטר" אינו חוזר.
בן חו"ל שבא לא"י ,או בן א"י שיצא לחו"ל ,אם דעתו לחזור באותה שנה ,שואל כבני מקומו ,ואם
לאו  -כבני המקום שבא לשם (פר"ח) .אם הוא חזן העובר לפני התיבה  -יתפלל כמנהג המקום .בעל
"ברכי יוסף" פוסק שאפילו דעתו לחזור באותה שנה ,שואל כבני המקום שבא לשם .לדעתו בן א"י
שיצא לאחר ז' במרחשוון ,והתחיל לשאול טל ומטר ,אינו פוסק ,וכך פוסקים הספרדים.
יום ה' ,ט' במרחשוון .תענית חמישי של "שני-חמישי-שני" (עלות השחר.)4:25 :
השנה יום פטירתה של רחל אמנו בשבת והנוהגים לפקוד את קברה מקדימים ליום ה'.
שבת פרשת לך-לך ,י"א במרחשוון .מפטירים בישעיהו מ,כ"ז "למה תאמר יעקב",
עד מ"א,טז "בקדוש ישראל תתהלל".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וירא.
יום ב' ,י"ג במרחשוון .תענית שני בתרא ,כנהוג( .עלות השחר.)4:29 :
שבת פרשת וירא ,י"ח במרחשוון .מפטירים במלכים ב ד,א "ואשה אחת".
הספרדים מסיימים "ותאמר שלום" ,והאשכנזים ממשיכים עד "ותשא את בנה ותצא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חיי שרה.
יום א' ,י"ט במרחשוון .עבר יום י"ז במרחשוון ,זמן רביעה ראשונה ,ולא ירדו גשמים,
מתחיל הש"ץ לומר בברכת "שומע תפילה" תפילת "ועננו בורא עולם" ,ומתחילים לנהוג
סדר תעניות של יחידים .אם התענו על הגשמים ונענו לפני חצות היום ,אומרים ברכת
הודאה והלל הגדול .אם ירדו גשמים לאחר תקופת יובש ,צריך לומר ברכת הודאה.
שבת פרשת חיי שרה ,כ"ה במרחשוון .מפטירים במלכים א,א" .והמלך דוד זקן",
עד (ל"א) "אדוני המלך דוד לעולם" .מברכים חודש כסלו שיחול ביום חמישי וביום
שישי .אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת תולדות.
יום ד' ,כ"ט במרחשוון .המתענים בערב ראש חודש תפילת יום כפור קטן .אם יש
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עשרה מתענים במנחה קוראים "ויחל" אבל לא אומרים תחנון.
יום ה' ,ל במרחשוון .א' דראש חודש כסלו.

כסלו
המולד :ליל חמישי ל'' מרחשוון  8 + 22:28חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל שני ד' בכסלו ,עד ליל שישי ט"ו בכסלו ,שעה .18:50
ב' דראש חודש כסלו ,יום ו' ,א' בכסלו .ראה דיני ראש חודש ביום א' במרחשוון.
שבת פרשת תולדות ,ב' בכסלו .מפטירים במלאכי א' "משא דבר ה'" עד "מלאך
ה' צבאות הוא".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויצא.
שבת פרשת ויצא ,ט' בכסלו .מפטירים בהושע יב,יג "ויברח יעקב שדה ארם" עד
סוף הספר .כדי לסיים בטוב יש המוסיפים מספר יואל ב ,כו-כז" :ואכלתם"" ...ולא
יבושו עמי לעולם".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישלח.
י"א בכסלו ,בערבית ליל שני מתחילים בני חו"ל לומר בברכת השנים "ותן טל ומטר".
יום ג' ,י"ב בכסלו .המסופק אם הזכיר "טל ומטר" בשמונה עשרה אינו חוזר ,שכבר
אמרו  90פעמים.
שבת פרשת וישלח ,ט"ז בכסלו .מפטירים בנביא "חזון עובדיה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת וישב.
שבת פרשת וישב ,כ"ג בכסלו ,מפטירים בעמוס ב',ו "כה אמר ה'" ,עד ג,ח "מי לא
ינבא" .מברכים חודש טבת שחל ביום שבת קודש ולמחרתו ביום ראשון .אין אומרים
"אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת מקץ.
יום א' ,כ"ד בכסלו ,ערב חנוכה ,אין אומרים תחנון במנחה.
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א' דחנוכה יום ב' ,כ"ה בכסלו.
שנת תשפ"ג היא מוצאי שמיטה .בחנוכה יוצאים רוב הירקות מאיסור ספיחין ,ואפשר
לקנות מירקות שגדלו השנה .רשימה מלאה ומדויקת של סוף הזמן לאיסור ספיחין
אפשר למצוא בפרסומים של הגופים המשווקים פירות בקדושת שביעית.
אחר תפילת מנחה ביום ראשון ,מדליק הש"ץ נר חנוכה בבית-הכנסת משום פרסומי
ניסא (יש מדליקים קודם "עלינו").
מעמידים בביהכ"נ את המנורה לצד דרום ,זכר למנורת המקדש .ומברכים "להדליק",
"שעשה נסים"" ,שהחיינו" .אין יוצאים ידי חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת.
אם אין לחזן את מי להוציא בביתו ,לא יברך שנית "שהחיינו" .ברוב בתי הכנסת נוהגים
שמדליקים נר חנוכה אחרי מנחה ,מתפללים ערבית ,וכל אחד הולך לביתו ומדליק.
זמן הדלקת נר חנוכה בימי החול :לדעת רוב הפוסקים ,מיד אחרי צאת הכוכבים .לדעת
הגר"א – מיד עם שקיעה .בדיעבד זמנה כל הלילה (תרע"ב שעה"צ יז) .בבית חד-קומתי
מעמיד את המנורה בחוץ ,משמאל הכניסה לבית ,בטפח הסמוך לפתח ,בגובה 3-10
טפחים מהארץ .אין להדליק במקום שהרוח עלולה לכבות את הנר .אם אין אפשרות
להדליק ליד הפתח ,או בבית קומות ,מדליק בבית מימין החלון .יש להדר להדליק בשמן
זית .יש להפריד בין הנרות שלא ייראו כמדורה.
גם הנשים חייבות במצווה .אין להדליק מנר לנר אם לא עבר זמן המצווה ,שהוא לפחות
חצי שעה .כבו הנרות לפני שעברה חצי שעה ,נוהגים שמדליקים שוב בלי ברכה.
היוצא מביתו לפני שקיעה ,יכול להדליק בברכה החל מפלג המנחה ( )15:36ובתנאי
שהנרות ידלקו חצי שעה אחרי שקיעה ( .)17:15לסוברים שיש להדליק לאחר צאת
הכוכבים ,צריכים הנרות לדלוק עד לשעה  17:47לערך.
בכל שמונת ימי חנוכה אומר בתפילה ובברכת המזון "על הנסים" .שכח ולא אמר בשמונה עשרה ,אם
נזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" אומר במקום שנזכר ,ואם נזכר לאחר שאמר "ה'" ,אינו חוזר.
בברכת המזון אם נזכר לאחר שגמר הברכה אינו חוזר ,ולפני "הרחמן הוא יזכנו" יאמר" :הרחמן הוא
יעשה לנו נסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו בימים ההם וגו' בימי מתתיהו ."...בכל ימי חנוכה
מתענים רק תענית חלום ,אין אומרים תחנון ,אין אומרים למנצח ,ואין מספידים אלא לחכם בפניו.
שחרית .נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה בלי ברכה ,לפרסומי ניסא .הלל שלם
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בכל ימי חנוכה ,חצי קדיש .אם יש תפילת מוסף – שבת או ראש חודש – קדיש שלם.
קוראים בתורה לשלושה בפרשת נשא( ,במדבר ז,א) "ויהי ביום כלות משה" .לכהן עד
"לחנוכת המזבח" ,ללוי עד "מלאה קטורת" ,לשלישי עד "נחשון בן עמינדב" .שיר של
יום" :מזמור שיר חנוכת הבית" (תהילים ל).
ב' דחנוכה ,ליל ג' ,כ"ו בכסלו .בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה אחר תפילת מנחה,
ובבית נוהגים להדליק אחר שקיעת החמה ,ומברכים  2ברכות" :להדליק נר חנוכה"
(או" :נר של חנוכה") ו"שעשה נסים" .מתחילים להדליק מן הנר הנוסף ,שהוא משמאל
[ולדעת הגר"א מתחילים כל הימים מנר ראשון הסמוך לפתח שהוא עיקר מצוה].
שחרית .התפילה והלל כיום א' בחנוכה ,קריאת התורה "ביום השני" ,לכהן עד "מלאה
קטורת" ,ללוי עד "נתנאל בן צוער" ,לשלישי חוזר מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער".
ג' דחנוכה ,יום ד' ,כ"ז בכסלו ,התפילה והלל כיום א' בחנוכה .קריאת התורה "ביום
השלישי" והחלוקה כיום ב' דחנוכה.
ד' דחנוכה ,יום ה' ,כ"ח בכסלו .התפילה והלל כיום א' בחנוכה .קריאת התורה "ביום
הרביעי" ,והחלוקה כיום ב' דחנוכה.
ה' דחנוכה ,יום ו' ,כ"ט בכסלו .התפילה והלל כיום א' בחנוכה .קריאת התורה "ביום
החמישי" והחלוקה כאתמול .ערב ראש חודש.
ו' דחנוכה ,יום שבת קודש ,פרשת מקץ ,ל' בכסלו .א' דראש חודש טבת.
מדליקים נר חנוכה  25דקות לפני שקיעה 5 ,דקות לפני הדלקת נר שבת( ,ואפילו
בירושלים שם רגילים להדליק  40דקות לפני שקיעה) ,כדי שהנרות ידלקו חצי שעה אחר
צאת הכוכבים .יש להכין נרות שידלקו זמן רב מהרגיל .מברך  2ברכות" ,להדליק"
ו"שעשה נסים" .מיד לאחר נר חנוכה מדליקים נר שבת.
קבלת שבת ותפילת שבת" .יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בתפילה ובברכת המזון .שכח
"יעלה ויבוא" ראה בראש חודש מרחשוון; שכח "על הנסים"  -ראה ביום א' דחנוכה.
שחרית .תפילת שבת" .יעלה ויבא"" ,על הנסים" .הלל שלם .מוציאים שלשה ספרי
תורה ,באחד קוראים לששה בפרשת השבוע (מקץ) .מניחים ספר שני ומגביהים ספר
ראשון .בספר השני קוראים לשביעי "וביום השבת" "ובראשי חדשיכם" .מניחים את
הספר השלישי ליד השני .חצי קדיש .מגביהים ספר שני (קמז,ח מ"ב כז) .בספר השלישי
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קוראים למפטיר בפרשת נשא" :ביום השישי" .מפטירים בזכריה ב,יד "רני ושמחי בת-
ציון" עד ד,ז "חן חן לה" .אין אומרים "אב הרחמים" .מוסף של שבת-ראש-חודש:
"אתה יצרת" .ראוי להוסיף בתפילת המוסף ,לפני "ברוך אתה ה' מקדש השבת ישראל"
 "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך" וכו' ,כבכל שבת ,ואח"כ לברך ברכת "מקדשהשבת וישראל וראשי חדשים"" .על הנסים" ,שיר של יום" :מזמור שיר ליום השבת",
ויש אומרים גם "מזמור שיר חנוכת הבית" כבכל ימי החנוכה.
מנחה" :יעלה ויבא"" ,על הנסים" .קוראים לשלושה בפרשת ויגש .אין אומרים
צדקתך צדק.

טבת
המולד :יום שישי כ"ט כסליו  9 + 11:12חלקים
קידוש לבנה מליל שלישי ג' בחודש עד ליל שישי ,י"ג בחודש כל הלילה.
תקופת טבת :ליל שבת י"ד בטבת שעה 22:30
ז' דחנוכה ,ב' ראש חודש ,יום א' ,א' בטבת .ערבית .אתה חוננתנו" ,יעלה ויבוא",
"על הנסים"" ,ויהי נועם"" ,ואתה קדוש" .בבית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואח"כ
מבדילים ,ובבית מבדילים ואח"כ מדליקים נר חנוכה .דין "יעלה ויבוא" – ראה בר"ח
מרחשוון.
אין מברכים "בורא מאורי האש" על נר חנוכה ,שאין נהנים מאורו.
שחרית .התפילה כבכל ראש חודש עם ההוספות של חנוכה .קריאת התורה .מוציאים 2
ספרי תורה ,באחד קוראים לשלושה בפרשת פנחס ,לכהן מ"וידבר" עד "רביעית ההין",
ללוי "עולת תמיד" עד "ונסכה" ,לשלישי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו" .מניחים ספר
שני על הבימה ,מגביהים ספר ראשון וקוראים בספר שני לרביעי" :ביום השביעי" .חצי
קדיש" ,יהללו" ,אשרי ובא לציון ,חצי קדיש .תפילת מוסף של ראש חודש" ,על הנסים",
קדיש תתקבל ,עלינו ,שיר של יום" :ברכי נפשי" .אין כאלוקינו.
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קהילת יהודי אוז'הורוד

בית הכנסת באוז'גורוד
אוז'הורוד  -עיר במחוז טרנסקרפטיה ,מערב אוקראינה .באוז'הורוד הייתה קהילה
יהודית גדולה וחשובה ,ב 1941-חיו באונגוואר כ 9,500-תושבים יהודים כרבע
מאוכלוסיית העיר .הקהילה האורתודוקסית קיימה ישיבה ,תלמוד תורה ובית ספר
יסודי יהודי .הקהילה הנאולוגית קיימה בית ספר יסודי ובית ספר תיכון.
ר' שלמה גאנצפריד ,בעל קיצור שולחן ערוך ,כיהן כדיין ב.1866-
במהלך תולדותיה הייתה העיר בשליטה של פולין ,הונגריה ורוסיה .כיום הקהילה
היהודית המקומית מונה כאלף נפשות .ברבנות העיר ומחוז הקרפטים מכהן שליח
חב"ד ,הרב מנחם מנדל וילהלם.

כמנהג עדות אשכנז

47

ח' דחנוכה' ,זאת חנוכה' ,יום ב' ,ב' בטבת.
שחרית :התפילה והלל כיום א' בחנוכה ,קריאת התורה לשלושה מ"ביום השמיני",
לכהן עד "מלאה קטורת" ,ללוי עד "גמליאל בן פדהצור" ,לשלישי עד "כן עשה את
המנורה" בפרשת בהעלותך.
שבת פרשת ויגש ,ז' בטבת .במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויחי.
עשרה בטבת ,יום ג' ,י' בטבת .תענית ציבור ("צום העשירי") .עלות השחר
בירושלים .5:04 :הש"ץ אומר "עננו" בחזרת התפילה של שחרית ומנחה ,בין ברכת גואל
לרפאנו ,והיחידים אומרים "עננו" ב"שומע תפילה" רק במנחה .אחרי חזרת הש"ץ
בשחרית אומרים סליחות ו"אבינו מלכנו" .מוציאים ספר תורה וקוראים לשלושה
בפרשת כי תשא (שמות לב,יא) "ויחל".
במנחה :קוראים "ויחל" ומפטירים בישעיה נה-נו "דרשו"" .אבינו מלכנו" ותחנון .אם
מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה – ברכת כהנים .שים שלום .אבינו מלכנו .תחנון.
יום הקדיש הכללי :הרבנות הראשית לישראל קבעה את עשרה בטבת ליום הקדיש
הכללי ,לזכר הנספים בשואה שאין יודעים את יום מותם .אור לעשירי בטבת מדליקים
נר נשמה בכל בית ,וכל מי שאין הוריו בחיים יאמר בתפילה קדיש יתום ,גם אם אין לו
קרובים שנספו בשואה ,כי כל בית ישראל צריכים לבכות את השריפה אשר שרף ה'.
בתפילת שחרית יאמרו אחרי קריאת התורה את האזכרה לזכר השואה .נוסח האזכרה
 בסוף לוח הדינים.סוף הצום  18דקות אחרי השקיעה – בירושלים17:11 :
שבת פרשת ויחי ,י"ד בטבת" .חזק" .מפטיר בנביא (מלכים א,ב) "ויקרבו ימי דוד"
עד "ותיכון מלכותו מאד".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת שמות.
[מנהג חסידים ואנשי מעשה להתענות בכל יום ה' מפרשיות שובבי"ם (שמות ,וארא,
בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים) .נוהגים בו ככל דיני תענית יחיד ,וצריך לקבל תענית במנחה
שלפניו ,ביום ד' בשבוע .באשמורת יום ה' אומרים סליחות המיוחדות להם .אם יש מנין
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מתענים ,מתפללים מנחה יחד ,קוראים "ויחל" ואומרים "עננו" ,ברכת כהנים ו"אבינו
מלכנו" ,כבתענית ציבור].

שבת פרשת שמות ,כ"א בטבת .מפטירים בישעיה כז,ו "הבאים ישרש יעקב" עד
כח,יג "ונוקשו ונלכדו" ,ומוסיפים מפרק כט,כב-כג" :לכן כה אמר ה'" עד "אלוקי
ישראל יעריצו".
במנחה קוראים שלושה בפרשת וארא.
שבת פרשת וארא ,כ"ח בטבת .מפטירים ביחזקאל כח,כה "כה אמר...בקבצי" עד
כט,כא "וידעו כי אני ה'" .מברכים חודש שבט שחל ביום ב' .אין אומרים אב הרחמים.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת בא .אומרים "צדקתך צדק".
יום א' ,כ"ט בטבת ,ערב ראש חודש ,יום כיפור קטן.

שבט
המולד :מוצאי שבת כ"ט בטבת  10 + 23:56חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל חמישי ד' בשבט עד ליל שני ט"ו בשבט ,שעה .18:18
ראש חודש שבט ,יום ב' ,א' בשבט ,תפילת ראש חודש.
שבת פרשת בא ,ו' בשבט .מפטירים בירמיהו מו,יג" :הדבר אשר דבר ה'".
במנחה קוראים שלושה בפרשת בשלח.
שבת פרשת בשלח (שבת שירה) ,י"ג בשבט .יש הנוהגים לעמוד בשעת
קריאת שירת הים ולומר את השירה פסוק בפסוק עם החזן .ויש הנוהגים כך
גם בשירת הים שבתפילה .מפטירים בשופטים ד'" :ודבורה אשה נביאה" עד
"ארבעים שנה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת יתרו.
יום ב' ,ט"ו בשבט ,חמשה עשר בשבט ,ראש השנה לאילנות .אין מתענים,
אין אומרים תחנון (וכן במנחה שלפניו) אבל אומרים "למנצח ...יענך".
נוהגים לאכול מפירות האילן שהשתבחה בהן א"י ,כדי לזכור את ראש השנה לאילנות.
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יש המהדרין לטעום  30מיני פירות .בפירות יבשים יש להיזהר מחרקים .בפירות
מיובאים מחו"ל יש לבדוק הכשר מוסמך.
יש הלומדים תיקון ט"ו בשבט הנקרא" :פרי עץ הדר".
שבת פרשת יתרו ,כ' בשבט .את עשרת הדברות קוראים בטעם התחתון,
[ויש הקוראים בטעם העליון – ביאור הלכה תצ"ד .הספרדים קוראים בטעם העליון].
ונוהגים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות .מפטירים בישעיהו ו" :בשנת מות המלך
עוזיהו" עד "בן טבאל" ,ומוסיפים פרק ט ,ה-ו" :כי ילד יולד לנו" ,עד "תעשה זאת"].
במנחה קוראים לשלושה בפרשת משפטים.
שבת פרשת משפטים ,כ"ז בשבט ,שבת שקלים( .ראשונה לארבע הפרשיות).
פיוטים לשבת שקלים כמנהג .מוציאים שני ס"ת ,בראשון קורים לשבעה בפרשת
השבוע .חצי קדיש .בספר שני קוראים למפטיר בפרשת כי תשא ,מתחילה ועד "לכפר
על נפשותיכם" (ט"ז) .מפטירים במלכים ב י"ב א-יז "בן שבע שנים" עד "לכהנים
יהיו" .נוהגים שאין קטן עולה למפטיר .מברכים חודש אדר שיחול בשלישי ורביעי.
אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת תרומה .אומרים צדקתך צדק.
יום ב' ,כ"ט בשבט ,ערב ר"ח אדר .יום כיפור קטן .במנחה אין אומרים תחנון.
א' ראש חודש אדר ,יום ג' ,ל' בשבט .תפילת ראש חודש.

אדר
המולד :יום שני כ"ט שבט ,שעה  11 + 12:40חלקים.
זמן קידוש לבנה :מליל שישי ג' באדר ,עד ליל שלישי י"ד באדר כל הלילה.

ב' ראש חודש אדר,
שבת פרשת

יום ד' ,א' באדר .תפילת ר"ח .משנכנס אדר מרבין בשמחה.

תרומה ,ד' בחודש .הפסקה בארבע הפרשיות .מפטירים בנביא
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(מלכים א ,ה,כו)" :וה' נתן חכמה לשלמה" עד (פרק ו ,יג) "עמי ישראל".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת תצוה.
יום ג' ,ז' באדר .יום הסתלקותו של משה רבנו ע"ה .אנשי "חברה קדישא" נוהגים
להתענות כבתענית ציבור ,ולעשות סעודה אחרי התענית .הם אומרים סליחות בשחרית,
וקוראים בשחרית ובמנחה "ויחל" .הרבנות הצבאית הראשית קבעה יום זה כיום
התייחדות עם חללי צה"ל שנפלו במערכות ישראל ומקום קבורתם לא נודע .ביום זה
מקיימים אזכרה והתייחדות עם זכרם של החללים שלא זכו לבוא לקבר ישראל.
שבת פרשת תצוה ,י"א באדר .פרשת זכור .מוציאים שני ספרי תורה.
באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע .חצי קדיש .בספר שני קוראים למפטיר בסוף
פרשת כי-תצא" :זכור" .קריאה זו היא חובה מן התורה לגברים ,וי"א שגם לנשים.
הקורא והשומעים יכוונו לצאת ידי חובה .נשים שלא יכלו להגיע לקריאת זכור
בבוקר ,יגיעו למנחה ,יוציאו ספר תורה ,ויקראו להן פרשת זכור ללא ברכה .מי שלא
יכל לשמע קריאה של פרשת "זכור" בשבת ,יכווין לצאת ידי חובתו בקריאה של
פורים[ .יש נוהגים לקרוא הפסוק האחרון פעמיים :פעם ֵזכר בציר"י ופעם זכר
בסגו"ל (מ"ב תרפ"ה ,י"ח) ,ויש האומרים שאין ספק בקריאה ואין צורך לחזור].
מפטירים בשמואל א טו,ב" :כה אמר ה' פקדתי" עד טו,לד "גבעת שאול" .אין קטן
עולה למפטיר .אין אומרים אב הרחמים.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תשא.
יום ב' ,י"ג באדר ,תענית אסתר( .תחילת הצום בעלות השחר  .)4.32 -תענית
ציבור :עננו בשמונה עשרה ,סליחות" ,אבינו מלכנו"" .ויחל" בשחרית ובמנחה.
מנחה .אין אומרים "אבינו מלכנו" .נוהגים לקיים זכר למחצית השקל שהיו שוקלים
בזמן המקדש ,ונותנים  3מטבעות כסף החוקיות באותה מדינה ונקראות "מחצית".
(מאחר שאין כל אחד יכול לתת  3מטבעות כסף ,הנהיגו בבתי הכנסת לשים 3
מטבעות בקערת צדקה ,התורם קונה אותם בכסף ששם בקערה ,ואחר כך תורם את
המטבעות האלה לצדקה).
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סוף הצום .18:03 :מי שהתענית קשה עליו ,יכול לטעום לפני קריאת המגילה מזונות
כביצה בלבד ,ולשתות כדי צרכו.
הישובים החדשים בארץ דינם כערי הפרזים ,ונוהגים פורים ביום י"ד; אלא שאין
אומרים בט"ו אדר תחנון ולמנצח .כל השכונות המחוברות לירושלים החדשה ,והן
סמוכות ונראות לה ,נוהגות כירושלים ,ביום ט"ו .המרוחקות ביותר נוהגות כפרזים,
ביום י"ד .בעבר נהגו העיירות הישנות בא"י כגון :יפו ,צפת ,עכו ,טבריה ,לוד  -שהן ספק
מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ,לקרוא את המגילה בברכה ביום י"ד ,שהוא זמן
קריאה לכל ,ובט"ו בלי ברכה .בשני הימים נהגו לקיים את מצוות הפורים .מנהג זה
התבטל ,ועכשיו הם עושים פורים ככל הפרוזים.
בן ירושלים הנמצא בי"ד בעיר פרזים ,ובדעתו לחזור לירושלים בט"ו ,או הנמצא בי"ד
בספינה או במדבר – ישאל שאלת חכם.
פורים דפרזים ,יום ג' .י"ד באדר.
ערבית ,בשמונה עשרה אומר "על הנסים" (שכח ונזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'",
אינו חוזר) .אחרי שמונה עשרה קדיש תתקבל .קריאת מגילה .הקורא פושט את
המגילה כאיגרת (השומעים אינם צריכים) ומברך "על מקרא מגילה"" ,שעשה נסים",
"שהחיינו" .אין להפסיק אפילו בכדי לענות "ברוך הוא וברוך שמו" .הקורא
והשומעים יכוונו לצאת ידי חובת הקריאה בברכותיה .פרק ח פסוק יא ,נוהגים
לקרוא שתי פעמים ,פעם אחת "להשמיד להרוג" ובפעם שניה "להשמיד ולהרוג" ,וכן
בפרק ט פסוק ב ,פעם אחת "ואיש לא עמד בפניהם" ובפעם שניה "ואיש לא עמד
לפניהם"" .עשרת בני המן" קורא בנשימה אחת .לאחר הקריאה גולל המגילה ומברך
"הרב את ריבנו" .הקורא ביחיד אינו מברך "הרב את ריבנו" .הקהל אומר" :אשר
הניא" ו"שושנת יעקב"" .ואתה קדוש" .קדיש שלם בלי תתקבל .עלינו .קדיש יתום.
ברכוָ .אבל תוך שבעה ,אם אינו יכול לקיים מנין בביתו ,רשאי ללכת לבית הכנסת
לקריאת המגילה ערבית ושחרית.

נשים חייבות בקריאת המגילה ,וראוי שתשמענה את הקריאה ברוב עם בבית הכנסת.
אשה יכולה להוציא את חברתה בקריאה.
מי ששמע מגילה ,והוא קורא למי שלא שמע – דינו זה:
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אם קורא לנשים  -תברך אחת הנשים את שלוש הברכות ,ובברכה הראשונה תברך
"לשמוע מגילה" (רמ"א תרפט ,ומ"ב).
אם קורא לגברים – מברך הקורא או אחד השומעים את הברכה הרגילה" :על מקרא
מגילה" ,שעשה ניסים ושהחיינו.
בקריאה ביחיד אין מברכים "הרב את ריבנו".
אם אין מי שיודע לקרוא בטעמים ,יכול הקורא לקרוא בלי ניגון הטעמים ,ויעמיד
לידו אדם שיעקוב אחרי הקריאה מספר מודפס ,ויתקן את השגיאות.
בברכת המזון אומר "על הנסים" ,ואם שכח אינו חוזר ,אבל קודם "הרחמן הוא
יזכנו" (או אחר "אל יחסרנו"  -לדעת האדר"ת) יאמר" :הרחמן הוא יעשה לנו נסים
וכו' בימי מרדכי ואסתר" .ראוי להרבות קצת בסעודה גם בלילה.
שחרית" :על הנסים" .אחרי חזרת הש"ץ חצי קדיש .קוראים לשלושה בפרשת
בשלח :ויבא עמלק ,חצי קדיש" ,יהללו" .מכניסים ס"ת לארון( ,אין חולצים את
התפילין לפני קריאת המגילה) .קוראים את המגילה .ויש לזכור כי עיקר קריאת
המגילה היא ביום ,ואין יוצאים ידי חובת הקריאה בלילה .מברך  3ברכות כמו בערב.
בברכת "שהחיינו" יש לכוון גם על משלוח מנות וסעודת פורים .לאחר קריאת המגילה
וגלילתה מברך הקורא" :הרב את ריבנו" .הקהל אומר רק "שושנת יעקב" .אשרי (ולא
"למנצח") ובא לציון ,קדיש תתקבל .שיר של יום (תהלים כב) :למנצח על אילת
השחר .אין כאלוהינו.
משלוח מנות :חובה לשלוח לאדם אחד שתי מנות הראויות לאכילה ,ואפילו עני
המתפרנס מן הצדקה חייב לשלוח .מתנות לאביונים חובה לשלוח שתי מתנות לשני
אביוניםָ .אבל חייב לשלוח מנות ,אבל אינו מקבל .נשים חייבות ,וישלחו אנשים
לאנשים ונשים לנשים.
עורכים סעודה אחרי מנחה גדולה ,וממשיכים עד הלילה כדי לסעוד קצת בשושן
פורים .כיון שהתחילה הסעודה ביום ,אומר "על הנסים" בברכת המזון.
אנשי ירושלים אינם אומרים בי"ד אדר "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון ,ולא
תחנון ולמנצח...יענך.
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פורים דמוקפין [חומה בזמן יהושע] ,יום ד' ,ט"ו בחודש .פורים בירושלים.
הפרזים מרבים קצת בסעודה ,ואינם אומרים "על הנסים" ,ולא תחנון ,ולמנצח...
יענך.
שבת פרשת כי-תשא ,י"ח באדר .פרשת פרה .יוצרות ופיוטים כנהוג.
מוציאים שני ספרי תורה .באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע ,חצי קדיש .בספר
שני קוראים למפטיר בפרשת חוקת מתחילתה עד "תטמא עד הערב"[ .יש אומרים
שגם קריאת התורה בפרשת פרה היא מצווה מן התורה] .מפטירים ביחזקאל לו,טז:
"ויהי דבר ה' אלי לאמר" ,עד סוף הפרק .אין קטן עולה למפטיר .אין אומרים אב
הרחמים.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויקהל ,ואומרים "צדקתך צדק".
שבת פרשת ויקהל-פקודי ,כ"ה באדר .פרשת החודש" ,חזק" .יוצרות
ופיוטים כנהוג .מוציאים שני ספרי תורה .באחד קוראים לשבעה בפרשת השבוע .חצי
קדיש .בשני קוראים למפטיר בפרשת בא" :ויאמר ה' ...החודש הזה" עד "תאכלו
מצות" .מפטירים ביחזקאל מה,טז" :כל העם הארץ" ,עד מו,יח" :איש מאחוזתו" .אין
קטן עולה למפטיר .מברכים חודש ניסן שיהיה ביום ה' .אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת ויקרא ,אומרים "צדקתך צדק".
יום ד' ,כ"ט באדר ,ערב ראש חודש ניסן .המתענים בערב ראש חודש אומרים יום
כפור קטן ,ואין אומרים תחנון ואבינו מלכנו .יש נוהגים להשתטח על קברי צדיקים.
מי שיש לו יום זיכרון בחודש ניסן  -עולה לקבר בערב ראש חודש ,כי נמנעים מלעלות
לבית הקברות בחודש ניסן.
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ניסן
המולד :ליל רביעי כ"ט אדר 12 + 1:24 ,חלקים
זמן קידוש לבנה :ממוצ"ש ד' בניסן ,עד ליל רביעי י"ד בניסן כל הלילה .בדיעבד אם
שכח יוכל לברך בליל פסח עד שעה 19:46
תקופת ניסן :שבת י"ז בניסן שעה  6:00בבוקר
ראש חודש ניסן ,יום ה' ,א' בניסן .תפילת ראש חודש.
בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון ,ואין אומרים "יהי רצון" שאחר קריאת התורה
ביום ב' וביום ה' ,אין מזכירים נשמות בשבת ובחול ,ואין אומרים בשבת "אב
הרחמים" ולא "צדקתך צדק" .אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח" .ואין מתענים בו,
מלבד חתן ביום חופתו ,ובכורים בערב פסח .מא' ועד י"ג בניסן נוהגים לומר בכל יום
בפרשת הנשיאים נשיא ליום בפרשת נשא ,וביום י"ג עד "כן עשה את המנורה"
בפרשת בהעלותך( .יש הנוהגים לקרוא את פרשת הנשיא בספר תורה בלי ברכות).
ביום שישי ,ב' בניסן ,מעבר לשעון קיץ
שבת פרשת ויקרא ,ג' בניסן .קוראים לשבעה בפרשת השבוע ,ומפטירים
בנביא (ישעיהו מג,כא) "עם זו יצרתי" עד (מד,כג) "ובישראל יתפאר".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת צו ,ואין אומרים "צדקתך צדק".
שבת פרשת צו ,י' בניסן ,שבת הגדול .יוצרות ופיוטים לפי המנהג.
מפטירים במלאכי ג,ד "וערבה" עד סוף הספר ,וחוזרים על הפסוק "הנה אנכי שולח
לכם" .הרב דורש בענייני הפסח.
במנחה קוראים שלשה בפרשת שמיני .מפסיקים לומר "ברכי נפשי" .נוהגים לקרוא
הגדה של פסח מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל עוונותינו" (דעת הגר"א שלא
לאומרו).
במוצאי שבת אחרי תפילת ערבית אין אומרים "ויהי נועם"" ,ואתה קדוש".

ערב

פסח ,יום ד' י"ד בניסן.
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בדיקת חמץ :אין להתחיל במלאכה או בסעודה כחצי שעה לפני לילה .מיד אחרי
תפילת ערבית בודקים את החמץ לאור נר .לפני הבדיקה מברך "על ביעור חמץ"
ומכווין על הבדיקה והביטול שבלילה ,על שרפת החמץ ביום ,ועל הביטול שלאחר
השריפה .אין לדבר בין ברכה לבדיקה אלא לצורך הבדיקה ,ואם דיבר צריך לחזור
ולברך( .ראוי שלא לדבר עד גמר הבדיקה) .יש לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ,
כולל מחסן ומכונית שיש לבודקה לאור פנס .אפשר למנות שליח לבדוק .הבודק
בשליחות אחר  -מברך .שליח הממשיך או מסיים בדיקה שהחל אחר  -אינו מברך.
אחר הבדיקה אומר בשפה המובנת לו" :כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא
חמיתיה ולא ביערתיה ,ליבטל וליהוי כעפרא דארעא" .בעברית" :כל חמץ ושאור שיש
ברשותי ,שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ,ייבטל ויהיה כעפר הארץ".
שחרית ,משכימים להתפלל ,אין אומרים מזמור לתודה ,ולא למנצח ...יענך( .ב"איזהו
מקומן" אין אומרים "יהי רצון כאילו הקרבתי תודה") .אוכלים חמץ עד שליש היום -
שעה  ,10.06ושורפים את החמץ עד סוף השעה החמישית ,לפני ( 11.24ראה הסבר
ומנהגים נוספים בסוף החוברת).
מיד אחרי השריפה יבטל את החמץ ,ויאמר בשפה המובנת לו" :כל חמירא וחמיעא
דאיכא ברשותי דחמיתיה ודלא חמיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה ,ליבטל ולהוי
כעפרא דארעא" .בעברית" :כל חמץ שברשותי ,שראיתיו ושלא ראיתיו ,שבערתיו
ושלא בערתיו ,ייבטל ויהיה כעפר הארץ" .הבכורים מתענים ,ונוהגים להקל ולאכול
בסעודת מצוה ,ולכן נהגו לסיים מסכת בסעודת מצווה .המתענה יאמר במנחה
בשמונה עשרה בלחש "עננו" ,ואין נוהגים כתענית ציבור.
אסור לאכול במשך היום מצה הראויה למצוות אכילת מצה בלילה ,אבל מותר לאכול
מצה עשירה או מבושלת ,שאין יוצאים בהן מצוות אכילת מצה בלילה .יש המתירים
לאכול מצה עד שליש היום – זמן היתר אכילת חמץ .ה'נודע ביהודה' התיר לאכול עד
חצות היום ,אך לא נהגו כמוהו.
אחרי חצות אסור לעשות מלאכה רגילה (ראה תס"ח מ"ב ז' איזו מלאכה מותרת).
מקדימים להתפלל מנחה גדולה ,ונוהגים לומר אחרי מנחה גדולה סדר קרבן פסח.
בירושלים נהגו לאומרו ליד הכותל המערבי.
מנהג יראים לאפות מצות מצוות אחר הצהרים ,באמירת הלל .מכינים את צרכי
הסדר מבעוד יום .יש להדר לקחת למרור חסה  -ויש לבודקה מחרקים ,או להשתמש
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בחסה וכרפס שגדלו בשיטה המונעת חרקים .לכרפס לוקחים ירק שברכתו בורא פרי
האדמה ,ויש המעדיפים את הירק "כרפס" .מכינים חרוסת להטביל בה המרור ,ומי-
מלח להטביל בהם את הכרפס .צולים את הזרוע (ואסור לאוכלו בליל הסדר),
ומבשלים את הביצה .ראוי לסדר את השולחן מבעוד יום.
בחו"ל צריך להכין ביום זה עירוב תבשילין כדי שאפשר יהיה לבשל ביום ששי (שהוא
יו"ט שני) לשבת.
א' פסח ,יום ה' ,ט"ו בניסן .מברכים לפני הדלקת הנרות "להדליק נר של יום טוב"
ו"שהחיינו".
ערבית .תפילת יום טוב .לפני קדיש תתקבל אומרים ברוב בתי הכנסת הלל שלם.
אין מקדשים בבית הכנסת .מתחילים את הסדר כשהוא ודאי לילה ,אבל לא יאחר
מדי .נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר .חובה מהתורה לאכול כזית מצה שמורה
בלילה הראשון של פסח .נוהגים לאכול כשני זיתים בתחילה ,אחד מהמצה
העליונה ואחד מהאמצעית ,ועוד כזית למצת כורך .האפיקומן נאכל אחר גמר
הסעודה כשהוא שבע ,קודם חצות ,שעה  .00.42אין לאכול אחר האפיקומן ,אבל
מותר לשתות מים או משקה לא ממותק .אין קוראים קריאת שמע על המיטה
בליל פסח (בחו"ל בשני הלילות) להראות שהלילה הוא ליל שמורים .קוראים רק
פרשה ראשונה" ,המפיל" ופסוקי "בידך".
שחרית של יום טוב ,הלל שלם ,קדיש תתקבל" .אין כמוך" ,אב הרחמים ,אומרים י"ג
מדות ו"ריבונו של עולם" של יום טוב ,מוציאים שני ספרי תורה ,באחד קוראים לחמשה
בפרשת בא – שמות יב,כא-נא" :משכו" עד "צבאותם" ,חצי קדיש ,ובשני למפטיר בפרשת
פנחס ,במדבר כח ,טז-כה" :ובחודש הראשון" .מפטירים ביהושע ה,ב "בעת ההיא" עד
"אין יוצא ואין בא" .י-ה אלי ,אשרי" ,יהללו"" ,לדוד מזמור" .אחרי הכנסת הספרים
להיכל פותחים הארון לתפילת טל ,ומתחילים" :אלוהינו ואלוהי אבותינו טל תן לרצות
ארצך" עד "לשובע ולא לרזון" ,חצי קדיש .יש אומרים תפלת טל בחזרת הש"ץ ,מכריזים
"מוריד הטל" לפני מוסף ,מפסיקים לומר "משיב הרוח" ואומרים "מוריד הטל".
לא אמר "מוריד הטל" אינו חוזר .אמר "מוריד הגשם" ,אם לא סיים את הברכה ,ולא אמר ברוך אתה ה' -
חוזר ל"אתה גבור" ,ואם סיים הברכה ,חוזר לראש התפילה ,וכן עד  30יום ,המסופק אם אמר ,חוזר.
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שיר של יום" :בצאת ישראל ממצרים".
מנחה .תפלה של יום טוב.
דין "יעלה ויבוא" ביום טוב ובחול המועד ,בתפילה ובברכת המזון ,ראה לעיל בחג הסוכות.
א' חול המועד ,יום ו' ט"ז בניסן (בחו"ל יום טוב שני) .מתפללים תפילת ערבית
בזמנה ,כדי לספור ספירת העומר בתחילת הלילה ,שיהיו "שבתות תמימות" .תפילה של
חול" ,אתה חוננתנו"" ,ותן ברכה" (במקום "טל ומטר").
טעה ואמר "ותן טל ומטר" וסיים הברכה  -יחזור לתחילת הברכה( ,אמר בא"י ,ממשיך" :למדני חוקיך"),
עקר רגליו  -חוזר לראש התפילה .המסופק מה אמר ,עד שלשים יום דינו כמו ב"משיב הרוח".
"יעלה ויבוא" ,קדיש תתקבל ,ספירת העומר ,עלינו ,הבדלה ככל מוצאי יום טוב
ספירה .לכתחילה יש לספור בעמידה ,בתחילת הלילה ,אחר צאת הכוכבים .כל הלילה
סופר בברכה .שכח לספור בלילה ,יספור ביום בלי ברכה ,ואם שכח גם ביום ,יספור בכל
הלילות הבאים בלי ברכה ,וראוי שישמע הברכה מאחר ,ויכווין לצאת בברכת המברך.
המסופק אם ספר ,יספור בשאר הימים בברכה .אם ספר בין השמשות ,לפני שעברו 17
דקות מהשקיעה ,צריך לשוב ולספור בזמן בלי ברכה.
תיירים שדעתם לחזור לחו"ל שומרים יום טוב כאנשי חו"ל ,ראה דינם בחג הסוכות .יש נוהגים יום טוב רק
לחומרה :אוכלים כזית מצה ומרור בלי הברכה של אכילת מצה ומרור ,שותים  4כוסות ומברכים ברכת פרי
הגפן רק על כוס ראשון ועל כוס של ברכת המזון ,והגדה אומרים בלי חתימה ,או לפחות את הקטע
"רשב"ג אומר :כל שלא אמר שלשה דברים אלה בפסח "..וכו'.
שחרית .אין מניחים תפילין ואין אומרים "מזמור לתודה" .תפילה של חול" ,יעלה ויבוא",
חצי הלל ,קריאת התורה ,מוציאים שני ספרי תורה ,בראשון קוראים לשלושה בפרשת
אמור ,ויקרא כב,כו" :שור או כשב" עד כג,מד" :וידבר משה את מועדי ד' אל בני ישראל".

קייב

בית הכנסת הגדול בקייב .צלום הרב בירנבוים .אתר דעת.
קהילה יהודית בקייב התקיימה בהפוגות מאז המאה השמינית .במהלך פרעות ת"ח–
ת"ט בשנת  1648נרצחו רוב יהודי העיר בידי קוזאקים יחד עם מרבית יהודי אוקראינה.
לאחר הקמת הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית האוקראינית האוכלוסייה
היהודית גדלה במהירות .לפני הכיבוש הגרמני הצליחו יותר מ 100,000-מתוך 160,000
יהודי העיר להימלט ממנה .אחרי המלחמה קבעה ועדת חקירה סובייטית שבקייב נרצחו
 195,000אזרחים ושבויי-מלחמה בתאי-גזים ניידים וביריות ,מהם יותר ממאה אלף
בבאבי-יאר.
לאחר שואת יהודי אוקראינה חזרו היהודים ששרדו לעיר .היהודים שחזרו לקייב
המשוחררת נתקלו באיבת התושבים ,שרבים מהם יצאו נשכרים ברכוש מן הטבח הגדול.
ובכל זאת תוך  15שנים צמח בעיר יישוב יהודי בן  200,000ומעלה (על פי מפקד רשמי
משנת  1959רק .)154,000
בשנת  ,1997אחרי העלייה הגדולה לישראל ,התגוררו בקייב כ־ 110,000יהודים ,יותר
58
משליש מיהודי אוקראינה כולה.

בית הכנסת בפדול ,קייב .מתוך ויקיפדיה

פודיל הוא האזור העתיק ביותר של קייב.
בית הכנסת כורל הגדול ברובע פודיל שבקייב נבנה בשנת  1895בתרומת הסוחר
גבריאל יעקב רוזנברג ,ונחשב לבית הכנסת המרכזי בקייב .בית הכנסת נסגר בשנות
השלטון הקומוניסטי והפך לבית מלאכה .בסיום המלחמה ,בשנת  ,1945הוחזר
לקהילה היהודית ובמשך  50שנים פעל כבית הכנסת היחיד באוקראינה.
רב הקהילה הוא הרב יעקב דוב בלייך..
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בספר שני קוראים לרביעי בפרשת פנחס" :והקרבתם" (במדבר כח,יט) עד "לא תעשו"
(כה ).חצי קדיש ,אשרי ובא לציון ,מוסף של יום טוב" ,והקרבתם" ,קדיש תתקבל ,עלינו,
שיר של יום :תהלים ע"ח ,משכיל לאסף ,אין כאלקינו.
[בחו"ל :יום טוב שני של גלויות .תפילות יום טוב .בשחרית הלל שלם ,מוציאים שני ספרי תורה בראשון
קוראים לחמשה ויקרא כב,כו" :שור או כשב" עד כג,מד" :וידבר משה את מועדי ד' אל בני ישראל" .בספר
שני קוראים בפרשת פנחס" :והקרבתם" (כח,יט) עד "לא תעשו" (כה ).מפטיר במלכים ב' כג מתחילתו
"וישלח המלך" עד "לא קם כמוהו" (כח)].
יום זה נקרא "יום הנף" שבו היו מניפים את העומר בבית המקדש .רק למחרת מותר
לאכול מהתבואה החדשה .המטיילים בארץ ייזהרו מאכילת שיבולים הגדלים בשדות.
ב' חול המועד ,יום שבת קודש ,י"ז בניסן .הדלקת נר .אין אומרים פרקי
"לכו נרננה" ו"במה מדליקין" ,ומתחילים ב"מזמור שיר ליום השבת" .יש המתחילים
ב"מזמור לדוד" ,ואומרים גם כמה חרוזים מ"לכה דודי" כמו בחול המועד סוכות.
ערבית של שבת" ,יעלה ויבוא" ,ספירת העומר.
שחרית של שבת ,חצי הלל .קדיש תתקבל .קוראים שיר השירים ,הקורא במגילה כשרה
מברך" :על מקרא מגילה" ו"שהחיינו" .קדיש יתום( .יש שאינם קוראים שיר השירים
בבית הכנסת בציבור)" .אין כמוך" ,מוציאים שני ספרי תורה .באחד קוראים לשבעה
בפרשת כי תשא שמות לג,יב – לד,כו" :ראה אתה אומר אלי" עד "בחלב אמו" .חצי קדיש.
בספר שני קוראים למפטיר "והקרבתם" (במדבר כח,יט) עד "לא תעשו" (כה .).מפטירים
ביחזקאל ל"ז" :היתה עלי יד ה'" עד "נאם ה'" .בברכות ההפטרה חותם של שבת לבד.
"יקום פורקן" ,אשרי" ,יהללו"" ,ובנחה" ,חצי קדיש.
מוסף של יום טוב ,ומזכיר של שבת :וביום השבת ,ישמחו .קדיש תתקבל ,אין כאלוהינו.
שיר של יום :מזמור שיר ליום השבת .אדון עולם.
מנחה של שבת .קוראים לשלושה בפרשת שמיני" .יעלה ויבוא".
בערבית במוצאי שבת אומר" :אתה חוננתנו"" ,יעלה ויבוא" ,קדיש תתקבל .אין אומרים
"ויהי נועם" "ואתה קדוש" .ספירת העומר .הבדלה של מוצאי שבת .עלינו ,קדיש יתום.

ג' חול המועד,

יום א' ,י"ח בניסן .שחרית :כתפילת יום א' של חול המועד .קריאת
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התורה בספר ראשון לשלושה בפרשת בא ,שמות יג,ח" :קדש לי כל בכור" עד סוף הפרשה,
ובספר השני לרביעי בפרשת פנחס" :והקרבתם" (במדבר כח,יט) עד "לא תעשו" (כה).
מוסף של יום טוב .שיר של יום :תהלים פ' :למנצח אל שושנים.
ד' חול המועד ,יום ב' ,י"ט בניסן .תפילה כאתמול .קריאת התורה :בספר ראשון
שלשה בפרשת משפטים ,שמות כב,כד" :אם כסף תלוה" עד "בחלב אמו" (כג,יט) .בספר
שני לרביעי כאתמול .מוסף יום טוב .שיר של יום :תהלים קה ,הודו לה' קראו בשמו.
ה' חול המועד ,יום ג' ,כ' בניסן .תפילה כאתמול .קריאת התורה :בספר ראשון
קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך במדבר ט,א-יד" :במדבר סיני" עד "ולאזרח הארץ".
בספר שני לרביעי כמו ביום ראשון .חצי קדיש ,מוסף של יום טוב .שיר של יום :תהלים
קלה ,הללויה.
שביעי של פסח ,יום ד' ,כ"א בניסן .בהדלקת הנר אין מברכים שהחיינו.
ערבית תפילת יום טוב ,קדיש תתקבל ,ספירת העומר ,עלינו .בקידוש בבית אין אומרים
"שהחיינו" .נוהגים לומר שירת הים (על שפת הים) בשירה וריקודים.
שחרית -יש נוהגים לומר שיר היחוד ושיר הכבוד לפני התפילה .את שירת הים אומרים
פסוק בפסוק עם הש"ץ .חצי הלל ,קדיש תתקבל ,י"ג מדות ותפילת "ריבונו של עולם",
מוציאים שני ספרי תורה ,באחד קוראים לחמשה בפרשת בשלח שמות יג,טז – טו,כו:
"ויהי בשלח" עד "אני ה' רופאך" .נוהגים לעמוד בשירת הים .חצי קדיש ,בספר שני
קוראים למפטיר "והקרבתם" (במדבר כח,יט) עד "לא תעשו" (כה .).מפטירים בשמואל
ב',כב "וידבר דוד" עד סוף הפרק .הזכרת נשמות ,אב הרחמים ,מוסף של יום טוב .שיר של
יום :תהילים יח " -למנצח לעבד ה'".
במנחה תפילה של יום טוב.
אסרו חג ,יום ה' ,כ"ב בניסן .מרבים קצת בסעודה .מוצאי יום טוב ,בערבית "אתה
חוננתנו" ,ספירת העומר והבדלה .בשחרית קוראים ל 3 -אנשים בפרשת שמיני.
[בחו"ל אחרון של פסח .תפילות יום טוב .בשחרית חצי הלל ,מוציאים שני ספרי תורה ,באחד
קוראים לחמשה בפרשת ראה מ"כל הבכור" עד סוף הפרשה ,בשני מפטיר "והקרבתם" (במדבר

ארון הקודש בבית הכנסת ברודצקי בקייב( .צילום ויקיפדיה)
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צילום ממלחמת רוסיה אוקראינה:
הרב אסמן מפנה את בית הכנסת ברוצקי (ברודצקי?) בקייב ,ומוציא את
ספר התורה מבית הכנסת למקום מבטחים .ליד ארון הקודש נראה אדם
מוציא ספר תורה נוסף (צילום מסך מסרט שהופק על ידי חב"ד בבקשת
עזרה לפליטי המלחמה).
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כח,יט) עד "לא תעשו" (כה .).מפטירים בישעיהו י' "עוד היום בנוב" עד "קדוש ישראל".
מזכירים נשמות ,אב הרחמים ,אשרי" ,יהלל" ,חצי קדיש ,מוסף" ,ותערב" ,ברכת כהנים ,עד
הסוף כרגיל .מנחה של יום טוב].
תיירים שדעתם לחזור ,שומרים יום טוב אחרון כאנשי חו"ל ,בצנעה ,ראה בסוכות וא' חול המועד
פסח ,ונוהגים שלא לאכול חמץ.
אין נושאים נשים ואין מסתפרים מפסח ועד ל"ג בעומר ביום .יש הנוהגים מראש חודש
אייר ועד שבועות ,ומפסיקים ב-ל"ג בעומר .ויש הנוהגים מפסח עד ראש חודש סיון.
נשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בין פסח לעצרת ,משקיעת החמה עד אחרי ספירת
העומר .זמן הספירה מ 17 -דקות אחרי השקיעה.
שבת פרשת שמיני ,כ"ד בניסן .קוראים לשבעה בפרשת השבוע ,ומפטירים
בשמואל ב ,ו "ויוסף עוד דוד" עד ז,יז" :אל דוד" .מברכים חודש אייר שיחול ביום ו' וביום
שבת קודש( .מנהג הגר"א לא לומר "אב הרחמים" ,ויש נוהגים לאומרו בכל השבתות
שבין פסח לשבועות ,אפילו בשבתות שמברכים החודש ,ובפרט כשמברכים ראש חודש
סיוון ,ואפילו יש ברית מילה בבית הכנסת ,כי חורבן קהילות אשכנז בגזרות תתנ"ו היה
בסוף ניסן ובתחילת סיוון).
במנחה קוראים לשלושה בפרשת תזריע .אין אומרים "צדקתך צדק" .מתחילים לומר
בכל שבתות הקיץ פרקי אבות :פרק א'.

יום

ג' ,כ"ז בניסן ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

יום

ה' ,כ"ט בניסן ,ערב ראש חודש ,אין אומרים יום כיפור קטן.

א' ראש

חודש ,יום ו' ,ל' בניסן ,ככל ראש חודש.
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אייר
המולד :יום חמישי כ"ט ניסן  13 + 14:08חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל שני ג' בחודש עד ליל שישי י"ד בחודש כל הלילה.
שבת תזריע-מצורע ,ב' ראש חודש אייר ,א' באייר .בתפילה" :יעלה
ויבוא" .חצי הלל ,קדיש תתקבל .מוציאים שני ספרי תורה .באחד קוראים לשבעה בפרשת
השבוע .מניחים ספר שני .חצי קדיש .מגביהים ספר ראשון .בשני קוראים למפטיר בפרשת
פנחס ,במדבר כח ,ט-טו" :וביום השבת ,ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו" .מפטירים
בישעיהו ס"ו" :כה אמר ה' השמים כסאי" עד סוף הספר ,וחוזרים על הפסוק "והיה מדי
חודש בחדשו" .אין אומרים אב הרחמים (ויש שנוהגים לאומרו בכל השבתות שבין פסח
לשבועות) .מוסף של שבת וראש חודש" :אתה יצרת" .יש המוסיפים בתפילת מוסף ,לפני
"ברוך אתה ה' מקדש השבת וישראל" " -קדשנו במצוותיך" – כמו בכל שבת ,ומסיימים
"מקדש השבת וישראל וראשי חדשים" .שיר של יום ,ברכי נפשי.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת אחרי" .יעלה ויבוא" .אין אומרים "צדקתך צדק" .אבות
פרק ב.
יום ג' ,ד' באייר .יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .מדליקים נרות נשמה לזכר
הנופלים .בתפילת ערבית ,אחרי קדיש תתקבל ,מוסיפים מזמור ט' בתהילים ,פסוק
בפסוק ,וקדיש על ידי הורים וקרובים .בתפילת שחרית ,אחרי קדיש תתקבל ,פותחים
הארון ,ואומרים מזמור פ"ג בתהילים פסוק בפסוק ,יזכור" ,אל מלא רחמים" וקדיש
על ידי הורים וקרובים.
יום העצמאות ,יום ד' ,ה' בחודש .על פי תקנת הרבנות הראשית לישראל אומרים
בלילה לפני ערבית פרקי הודאה כנהוג ,וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג .אומרים
שירת הים פסוק בפסוק .קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא ברכה) ,תפילה לשלום
המדינה וחיילי צה"ל .אין אומרים תחנון ו"למנצח" .קוראים את הפרק "עוד היום בנוב
לעמוד" עד "קדוש ישראל" (ישעיהו י,לב  -יב,ו).
חוגגים לציון ראשית צמיחת גאולתנו ,בהלל והודיה לה' יתברך .הראשון לציון הרב נסים
התיר להתגלח לכבוד יום העצמאות.
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שבת פרשת אחרי וקדושים ,ח' באייר .מפטירים בעמוס ט,ז "הלא כבני
כושיים" .עד (סוף הפרק) "ה' אלקיך" .מברכים את המתענים "שני-חמישי-שני".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת אמור" .צדקתך צדק" .אבות פרק ג'.
יום ב' ,י' באייר .תענית שני קמא ,סליחות ,עלות השחר .4.16

יום ה',

י"ג באייר .תענית חמישי ,סליחות .עלות השחר  .4.13במנחה אומרים תחנון.

פסח שני .יום ו' ,י"ד באייר .אין אומרים תחנון אבל אומרים "למנצח" .בליל י"ד
עורכים הדלקה להילולא דר' מאיר בעל הנס ליד ציון קברו בטבריה.
שבת פרשת אמור ,ט"ו באייר .מפטירים ביחזקאל מד" :והכהנים הלוים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהר" .צדקתך צדק" .אבות פרק ד'.
מיום זה ואילך ,המסופק אם אמר "משיב הרוח" אינו חוזר ,כיון שאמר  90פעם ,ומיום
א' ,ט"ז בחודש ,המסופק אם אמר "ותן ברכה" אינו חוזר.
יום ב' ,י"ז באייר .תענית שני בתרא .סליחות .עלות השחר .4.07
במנחה אין אומרים תחנון.
ל"ג בעומר ,יום ג' ,י"ח באייר .משקיעת החמה יש להיזהר מלומר שהיום ל"ג בעומר
עד שיספור ,שלא יכנס לספק ברכה .אין אומרים תחנון ,אבל אומרים למנצח .מסתפרים,
נוהגים קצת שמחה ועורכים נישואין .במירון הילולא על קברו של ר' שמעון בר יוחאי .ויש
הגוזזים שם שערות של ילד שהגיע לגיל  .3אין מתענים בו ,מלבד תענית חלום או חתן
ביום חופתו.
שבת פרשת בהר-בחוקותי ,כ"ב באייר" .חזק" .נוהגים לקרוא את התוכחה
בקול נמוך ,אך שישמע כל הקהל .נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים .מפטירים
בירמיהו טז "ה' עוזי ומעוזי" עד "תהילתי אתה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת במדבר .אבות פרק ה.
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יום

ה' כ"ז באייר .ערב ראש חודש סיון (מוקדם) .במנחה אומרים יום כפור קטן.

יום ו' ,כ"ח באייר ,יום שחרור ירושלים ,יהודה ,שומרון ומקום המקדש
משלטון זר .על פי החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה.
במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג .יש המוסיפים גם
"שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו".
בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג" ,אז ישיר" פסוק בפסוק ,הלל שלם
בברכה ,ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהילים ק"ז" :הודו לה' כי טוב" .עושים משתה
לזכר הנסים והנפלאות.
שבת פרשת במדבר ,כ"ט באייר .מפטירים בשמואל א כ,יח" :ויאמר לו יהונתן
מחר חודש" עד פסוק מב" :עד עולם" .מברכים חודש סיון שיחול למחר ביום א' .אומרים
"אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת נשא .אין אומרים צדקתך צדק .אבות פרק ו.

סיון
המולד :ליל שבת כ"ט אייר  14 + 2:52חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל רביעי ד' בסיון ,עד מוצאי שבת ט"ו בסיון שעה 21:14
ראש חדש סיון ,יום א' ,א' בסיון .במוצש"ק בתפילה" :יעלה ויבוא" .אין אומרים
"ויהי נועם" "ואתה קדוש" .נוהגים ככל ראש חודש.
ביום ג' ,ג' בסיון ,מתחילים שלשת ימי הגבלה .עד יום ו' ,י"ב בחודש ,אין אומרים
תחנון ,לא "יהי רצון" שלאחר קריאת התורה ,ולא הזכרת נשמות .אין מתענים ,מלבד
חתן ביום חופתו .אומרים "אל ארך אפים" ו"למנצח".
מי שהחל אבלות בראש חודש אייר  -רשאי להסתפר ביום ג' בסיון (תצג ,מ"ב יד-טו).
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יום ה' ,ה' בסיון .ערב שבועות ,עירוב תבשילין .מערבים בפת ובכזית בשר או
תבשיל הראוי ללפת בו את הפת .מזכה לאחרים ע"י אשתו או אחד מבניו הגדולים ,מברך
"על מצוות עירוב" ,ואומר" :בהדין עירובא יהא שרי לן לאפויי ולבשולי ולאטמוני
ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיומא טבא לשבתא ,לנו ולכל ישראל הדרים בעיר
הזאת" .בעברית" :בעירוב זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות
כל צרכינו מיום טוב לשבת וכו'" .אם מערב רק לעצמו ,אינו אומר "לנו ולכל ישראל
הדרים בעיר הזאת" .שכח לערב ,יכול לערב עד  18דקות אחרי השקיעה .שכח לערב אחרי
הזמן ,יפנה לרב שייתן לו רשות לסמוך על עירובו.
חג השבועות ,יום ו' ,ו' בסיון.
ערבית ,מאחרים להתפלל ,בכדי לקיים "תמימות" של ימי הספירה.
תפילה של יום טוב ,בהדלקת הנרות ובקידוש  -ברכת שהחיינו .מקדש יק"ז :יין ,קידוש,
זמן .נוהגים להיות ערים כל הלילה בלימוד התורה ואמירת תיקון ליל שבועות.
שחרית .מנהג ירושלים ועוד מקומות להתפלל בהשכמה.
דין ברכות השחר למי שלא ישן בלילה ,עיין לעיל בהושענא רבה.
הלל שלם ,קדיש תתקבל ,פיוטים לפי המנהג .קוראים את מגילת רות .אם יש מגילה
כשרה מברך על מקרא מגילה וברכת שהחיינו( .יש חסידים וספרדים שנוהגים לקרוא
מגילת רות בספר ביחידות בבית הכנסת או בבית ,בלי ברכה .בחו"ל קוראים רות ביום ב'
דשבועות) .קדיש יתום ,מוציאים שני ספרי תורה ,י"ג מדות" .אקדמות" יש לומר לאחר
שכהן עלה לבימה ,לפני ברכות התורה .בספר ראשון קוראים לחמשה בפרשת יתרו
"בחדש השלישי" עד הסוף" .עשרת הדברות" קוראים בטעם העליון ,חצי קדיש ,בשני
קוראים למפטיר בפרשת פנחס ,במדבר כח ,כו-לא" :וביום הבכורים" עד "ונסכיהם",
מפטירים ביחזקאל א'" :ויהי בשלשים שנה" עד סוף הפרק ,ומסיימים בפסוק "ותשאני
רוח" (ג',יב) .אין קטן עולה למפטיר .הזכרת נשמות ,אב הרחמים ,מוסף של יום טוב,
ותערב ,ברכת כהנים ,קדיש תתקבל ,שיר של יום" :השמים מספרים"(תהלים יט).
נוהגים לאכול בסעודת הבוקר מאכלי חלב ודבש ,על שם הכתוב" :דבש וחלב תחת לשונך"
(שיר השירים ד,יא).
מנחה של יום טוב.
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שבת פרשת נשא ,ז' בסיון .אסרו חג .הדלקת נרות שבת .אין אומרים "לכו
נרננה" רק "מזמור שיר ליום שבת" .החסידים מתחילים ב"מזמור לדוד" וארבעה חרוזים
מתוך "לכה דודי" ,כמו בשבת חול המועד .תפילת שבת.
בשחרית קריאת התורה לשבעה בפרשת השבוע ,מפטירים בשופטים יג ,ב" :ויהי איש
אחד מצרעה" עד סוף הפרק .אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת בהעלותך .אין אומרים "צדקתך צדק" .אבות פרק א.
[בחו"ל :יום טוב שני של גלויות .תפילת יום טוב ,ומזכיר של שבת .הלל שלם ,מגילת רות,
ומוציאים שני ספרים ,באחד קוראים לשבעה בפרשת ראה (דברים יד ,כב) "עשר תעשר" ,עד
סוף הסדרה "אשר נתן לך" ,ובשני קוראים למפטיר בפרשת פנחס ,במדבר כח ,כו-לא "וביום
הבכורים" .מפטירים בחבקוק ג'" :תפלה לחבקוק" עד סופו .מתחילים בפסוק "וה' בהיכל קדשו"
ומוסיפים הפיוט "יציב פתגם" .יזכור ותפילת מוסף של יום טוב ,ומזכיר של שבת .במנחה תפילת
יו"ט וקוראים לשלשה בפרשת נשא].
יום ו' ,י"ג בסיון .חוזרים לומר תחנון.
שבת פרשת בהעלותך ,י"ד בסיון[ .בחו"ל פרשת נשא] .בפרשת השבוע יש
נוהגים לקרוא בקול נמוך ,ובלבד שישמע לציבור ,מן "ויהי העם כמתאוננים" עד "והמן
כזרע גד" .את מסעות הדגלים קוראים בנעימה חגיגית .מפטירים בזכריה ב" :רני ושמחי
בת ציון" עד (ד,ז)" :חן חן לה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת שלח .אבות פרק ב.

שבת פרשת שלח,

כ"א בסיון[ .בחו"ל פרשת בהעלותך] .מפטירים ביהושע ב:

"וישלח יהושע".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת קרח .אבות פרק ג'.
שבת פרשת קרח ,כ"ח בסיון[ .בחו"ל פרשת שלח] .מפטירים בשמואל א' יא ,מן
"ויאמר שמואל" עד "לעשות אתכם לו לעם" .מברכים חודש תמוז שיחול ביום שני וביום
שלישי .אין אומרים "אב הרחמים".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת חוקת .אבות פרק ד.

בית הכנסת זולקבה ,בעיר זובקה באוקראינה1900 ,

בית הכנסת העתיק של זולקבה ,בעיר זובקה באוקראינה .המאה ה17-
צילום :ויקיפדיה

בית הכנסת של קהילת ז'ולקבה בעיר ז'ובקבה שבאוקראינה .נבנה בסוף
המאה ה .17-שירת את קהילת יהודי ז'ולקבה בתקופה שהייתה אחת
הקהילות היהודיות החשובות בגליציה ,ושרד את הכיבוש הנאצי
במלחמת העולם השנייה .המבנה ניצב על תלו גם במאה ה 21-אך הוא
נטוש ומוזנח.

בית הכנסת נבנה בשנים  1692–1698היה אחד מבתי הכנסת הגדולים
באירופה .בחסידות מקובל שהבעל שם טוב התפלל בבית כנסת זה בעת
ביקורו בעיר ובעקבותיו הגיעו להתפלל בו רבים מתלמידיו ומאדמו"רי
החסידות בדורות הבאים .בתקופת הכיבוש הגרמני נהרס המבנה
חלקית ,אך קירותיו החיצוניים והעבים שרדו והמבנה שימש כמחסן
לאחר המלחמה.
בסוף המאה ה 20-נכנס המבנה לרשימת המונומנטים העולמיים לשימור .
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כ"ט בסיון .יום כיפור קטן .אין אומרים תחנון במנחה.

א' ראש חודש

תמוז ,יום ב' ,ל' בסיון ,תפילת ראש חודש.

תמוז
המולד :יום ראשון כ"ט סיון  15 + 15:36חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל חמישי ג' בתמוז ,עד ליל שני י"ד בתמוז כל הלילה.
תקופת תמוז :שבת י"ט בתמוז ,שעה .13:30

ב' ראש חודש

תמוז ,יום ג' ,א' בתמוז .נוהגים ככל ראש חודש.

שבת פרשת חקת ,ה' בתמוז[ .בחו"ל פרשת קרח] .מפטירים בנביא (שופטים יא):
"ויפתח הגלעדי" עד סוף פסוק לג.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת בלק .אבות פרק ה.
שבת פרשת בלק ,י"ב בתמוז[ .בחו"ל :פרשת חקת-בלק] .מפטירים בנביא (מיכה
ה)" :והיה שארית יעקב" עד (ו ,ח) "והצנע לכת".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת פנחס .אבות פרק ו.
יום ה' ,י"ז בתמוז .תענית צבור של י"ז בתמוז .עלות השחר  .3.50סליחות,
"אבינו מלכנו"" ,ויחל" .במנחה" ,ויחל" ,הפטרה" ,עננו" ,אבינו מלכנו ,ברכת כהנים
כנהוג .סוף התענית  18 20:11דקות אחרי שקיעה.
ימי "בין המצרים" -מי"ז בתמוז עד אחר תשעה באב .אין מתחתנים ,אין
לובשים בגדים חדש ים וכלים חדשים שמברכים עליהם "שהחיינו" ,ואין קונים אותם
אפילו לשימוש אחרי תשעה באב .אין מסתפרים( .אָ בֵ ל שכלו לו ימי השלושים לפני
ראש חודש מנחם-אב ,מותר בתספורת .ואם אחרי ראש חודש  -אסור עד אחרי תשעה
באב) .אין מברכים "שהחיינו" על פרי חדש ,ובשבת יש אומרים שמותר לברך( .לדעת
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הגר"א מותר לברך על פרי חדש אף בימי חול ,אם לא יימצא הפרי אחר תשעה באב).
מותר לברך שהחיינו על כל הנאה שאי אפשר לדחותה (הגריעב"ץ) .סעודה של שידוכים
מותרת עד ראש חודש אב .שידוכים בלי סעודה מותרים אפילו בתשעה באב .סעודת
מצווה ,כמו ברית מילה ,פדיון הבן וסיום מסכת ,מותרת ללא ריקודים אפילו בבשר
ויין גם אחר ראש חודש .מוזיקה עליזה אסורה .טיולים ורחצה ,אפילו של תענוג,
מותרים עד ראש חודש אב .ליטול ציפורניים לכבוד שבת מותר אף אחרי ראש חודש.
חסידים ואנשי מעשה נוהגים לערוך תיקון חצות בצוהרי היום בכל יום ,מי"ז בתמוז
עד ערב תשעה באב ,מלבד ערב שבת וראש חודש.
שבת פרשת פנחס ,י"ט בתמוז .שבת ראשונה של "תלתא דפורענותא".
מפטירים בירמיהו א' "דברי ירמיהו" עד (ב,ג) "נאם ה'".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת מטות .אבות פרק א.
שבת פרשת מטות ומסעי ,כ"ו בתמוז" ,חזק" .בקריאת התורה אין להפסיק
במ"ב המסעות .מפטירים בירמיהו ב,ד" :שמעו דבר ה'" עד (כח) "היו אלהיך יהודה"
ומוסיפים פרק ג,ד" :הלא מעתה" עד "אלוף נעורי אתה" .מברכים חודש מנחם אב שחל
ביום רביעי .אין אומרים "אב הרחמים"( .לדעת הגר"א ,אומרים).
במנחה קוראים לשלושה בפרשת דברים .אבות פרק ב.
יום ג' ,כ"ט בתמוז .במנחה תפילת יום כיפור קטן מוקדם ,ואין אומרים תחנון .כדאי
ללבוש בגדים מכובסים חצי שעה לפחות ,כדי שאפשר יהיה ללובשם אחרי ראש חודש.

מנחם אב
המולד :ליל שלישי כ"ט תמוז  16 + 4:20חלקים
זמן קידוש לבנה :ממוצאי שבת ה' מנחם אב ,עד ליל רביעי ט"ו בחודש ,שעה .22:42
נהוג שאין מקדשים הלבנה לפני התענית.

ראש חודש מנחם

אב ,יום ד' ,א' מנחם אב .תפילת ראש חודש.

חרסון

בית הכנסת בחרסון .משמש גם כבית חב"ד צילום ויקיפדיה
חרסון היא עיר נמל בים השחור בדרום אוקראינה .הקהילה היהודית בחרסון נוסדה
עם הקמת העיר ,בשנת  .1774העיר שימשה כמרכז כלכלי ליהודי המושבות
החקלאיות שהוקמו בדרומה של אוקראינה .בין מלחמות העולם נמנו בעיר כ16,000-
יהודים ,ובתקופה הסובייטית פעלו בה מספר בתי ספר ביידיש.
העיר נכבשה בידי הגרמנים באוגוסט  .1941כמה אלפי יהודים הספיקו להימלט
מזרחה .בספטמבר  1941הובלו כ 8,500-יהודי הגטו לכפר הסמוך זלנובקה ,ובו
נרצחו כולם.
בתחילת שנות ה 90-חודשה פעילות הקהילה הדתית ,בתחילה על ידי הרב אברהם
וולף ובהמשך על ידי רב העיר המכהן גם כשליח חב"ד הרב יוסף יצחק וולף.
פרשן המקרא ,הרב מאיר ליבוש מלבי"ם נולד בחרסום בסביבות  .1860במלחמת
רוסיה-אוקראינה ,בשנת  ,2022התרחש קרב גבורה בין הרוסים לאוקראינים.

בית הכנסת בחרסון ,כיום ובציור משנת ( 1913ויקיפדיה)
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משנכנס אב ממעטים בשמחה ובמשא ומתן ,בבניין ובנטיעה של שמחה .אין לקנות
בגדים חדשים ,גם אם אין מברכים עליהם "שהחיינו" .אסור לרחוץ כל הגוף רחיצה
של תענוג ,כגון שחייה בבריכה או בים ,אולם רחיצה של ניקיון מותרת בצונן .עד
אחרי ט' באב אסור לכבס וללבוש בגדים מכובסים או מגוהצים שלא לבשו אותם
לפני כן  .בשבת לובשים בגדי שבת ,כמנהג הגר"א .בשר ויין מותרים רק בשבת או
בסעודת מצווה .הספרדים מחמירים בכל זה רק בשבוע שחל בו ט' באב.
בעבר לא היו מים זורמים בבתים ,ורחצה הייתה אירוע של תענוג .כיום רגילים להתרחץ בכל יום בסבון,
והימנעות מרחיצה גורמת סבל .מי שמצטער כשאינו מתרחץ ,או שריח הגוף מפריע לו או לאחרים ,רשאי
להתרחץ בפושרים ,ולהשתמש בסבון או בשמפו לניקיון ולהסיר ריח רע( .ע"פ פניני הלכה לרב אליעזר מלמד).

יום ו' ,ג' מנחם אב .ערב שבת 'חזון' .רוחצים וטובלים לכבוד שבת כבכל יום שישי.
שבת פרשת דברים" ,שבת חזון" .ד' מנחם אב .קוראים הפסוק "איכה אשא
לבדי" בניגון איכה .ללוי מתחילים פסוק שלפניו "יוסף" וגו' .מפטירים בישעיה א" :חזון
ישעיה" ,עד (כז) "ושביה בצדקה" בניגון של איכה ,חוץ מפסוקי דנחמתא .מותר להזכיר
נשמות (פמ"ג) ואומרים אב הרחמים.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת ואתחנן .אבות פרק ג.
במוצאי שבת קודש מבדילים על היין .אם יש תינוק שיכול לשתות מלוא לוגמיו ,והוא
יודע לברך ואינו יודע להתאבל  -נותנים לו לשתות .אם אין  -שותה המבדיל.
ערב תשעה באב ,יום ד' ,ח' מנחם אב .במנחה אין אומרים תחנון .בסעודה
המפסקת אין אוכלים שני תבשילים ,ולא ישבו לאכול שלשה אנשים ביחד .יושבים על
הארץ בלא חליצת הנעלים ,ומפסיקים לאכול מבעוד יום .אחר חצות היום אסור ללמוד,
מלבד נושאי אבלות ,עניני החורבן וכיו"ב.
תשעה באב ,יום ה' ,ט' מנחם אב" .צום החמישי" .חמשה עינויים כביום כפור.
תחילת התענית בשעה  .19.40לפני ערבית מסירים הפרוכת מארון הקודש ,ומתפללים
בקול נמוך .שמונה עשרה ,קדיש תתקבל .מדליקים נרות רק כפי הדרוש לקריאה .יושבים
על הארץ וקוראים איכה בקול נמוך ובניגון המקובל( .לדעת הגר"א אם יש מגילה כשרה

כמנהג עדות אשכנז

77

מברכים על מקרא מגילה) .קינות" ,ואתה קדוש" ,קדיש שלם בלי תתקבל ,עלינו ,קדיש
יתום .נפטרים לביתם ואין אומרים שלום איש לרעהו .אָ בל תוך שבעה הולך לבית הכנסת
לשמוע "איכה" ולומר "קינות" בלילה וביום ,ויכול לעלות לתורה ולמפטיר.
שחרית .נוטל ידיו עד קשרי אצבעותיו (וכן אחרי עשיית צרכיו) ,ואחר שנגב ידיו ויש בהן
רק לחלוחית ,מעביר על עיניו( .עיניו מלוכלכות  -מותר לרחצן) .רבים נוהגים שלא לברך
ברכת "שעשה לי כל צרכי" (לדעת הגר"א מברך בלילה ,כשנועל נעליו) .אין מניחים טלית
ותפילין ,וטלית קטן לובש בלי ברכה .לדעת הגר"א יברך( .ראוי לישון בטלית קטן ולצאת
מן הספק) .בתפילה אין אומרים "פטום הקטורת" ופרשת הקרבנות ,אבל אומרים
"מזמור לתודה" .בשמונה עשרה שחרית אין אומרים "נחם" ,והש"ץ אומר "עננו" בין
"גואל ישראל" ל"רפאנו" .אין כהנים עולים לדוכן ,ואין אומרים "ברכנו"" ,אבינו מלכנו"
ותחנון .אחר חזרת הש"ץ חצי קדיש ,וקוראים בתורה לשלושה בפרשת ואתחנן" :כי
תוליד בנים" ,והשלישי מפטיר .חצי קדיש ,מפטירים בניגון איכה" :אסוף אסיפם" (ירמיה
ח) עד "נאם ה'" .בברכת הפטרה מסיים" :מגן דוד"" ,יהללו" .מחזירים ספר התורה
לארון הקודש ,ואומרים קינות .אחרי הקינות" :אשרי" "ובא לציון" .אין אומרים למנצח,
ומדלגים על הפסוק "ואני זאת בריתי" .קדיש שלם בלי תתקבל ,עלינו ,קדיש יתום .אין
אומרים שיר של יום .נוהגים לקרוא שנית מגילת איכה בלי ברכה.
אם יש ברית מילה ,מלים אחר הקינות .המוהל והסנדק ,האב והאם לובשים בגדים
מגוהצים עד אחרי המילה .נותנים הכוס לקטן לשתות ,ואסור לאכול עד הלילה.
הולכים כנזופים ,ואין שואלים בשלום חבר .עם הארץ השואל – משיבים לו בשפה רפה.
אין לומדים תורה ,משום שנאמר "פקודי ה' משמחי לב" ,חוץ מדברים השייכים לאבלות
היום .עד חצי היום אין עושים מלאכה ,ואין יושבים על הספסל .חליצת הנעלים היא
מחמשת העינויים ,ונוהגת כל היום כולו.
מנחה .מתעטפים בטלית ומניחים תפילין ומברכים עליהם ,ואומרים  4פרשיות ,שיר של
יום ודברים שהחסירו בשחרית( .לדעת "משנה ברורה" אין לקרוא  4פרשיות ,שהוא
כקורא בתורה ,ותלמוד תורה אסור כל היום) .אשרי ,חצי קדיש .מוציאים ס"ת ,וקוראים
לשלושה בפרשת "ויחל" ,והפטרת "דרשו ה'" כבתענית ציבור .חצי קדיש לפני תפילה
בלחש.
בשמונה עשרה אומר "נחם" בבונה ירושלים ,וחותם "בונה ירושלים" ,ו"עננו" בשומע
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תפילה .הש"ץ אומר "עננו" בין ברכת "גואל" ל"רפאנו" בברכה מיוחדת ,ו"נחם" בבונה
ירושלים .שכח לומר "נחם" במקומו ,אומרו בלא חתימה ב"שומע תפילה" אחר "עננו",
או קודם "ותחזינה"" ,ועל כולם" או "אלהי נצור" .סיים התפילה ולא אמר "נחם"  -אינו
חוזר .ברכת כהנים (כשמתפללים אחר פלג המנחה) .אין אומרים "אבינו מלכנו" .אחר
חצות מותר לשבת על כיסא.
ערבית .יש מקדשים הלבנה ,ואוכלים  24דקות אחרי השקיעה (יש שנוהגים להמתין 30
דק' אחרי השקיעה) .בערב עדיין אסור לאכול בשר ולשתות יין ולכבס מפני אבלות היום,
ויש מחמירים עד חצות היום למחרת .ביום שישי מותר להסתפר ,לכבס ולהתרחץ
מהבוקר ,מפני כבוד שבת.
שבת פרשת ואתחנן ,י"א מנחם אב" ,שבת נחמו" .שבת ראשונה של
"שבע דנחמתא" .קוראים את "עשרת הדברות" בטעם התחתון ,מפטירים בישעיה מ'
"נחמו נחמו עמי" ,עד (כו) "לא נעדר".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת עקב .אבות פרק ד'.
יום ד' ,ט"ו מנחם אב ,חמשה עשר באב .אין אומרים תחנון וגם לא במנחה
שלפניו .אומרים למנצח .אין מתענים בו ,אפילו חתן ביום חופתו .נוהגים בו קצת
שמחה ,כדברי חז"ל בסוף מסכת תענית" :לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר
באב".
בימי הבית השני היה ט"ו באב יום טוב :בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים ואומרות
"בחור שא עיניך" (תענית כו,ב)" .עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון
וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה".

שבת פרשת עקב,

י"ח מנחם אב .מפטירים בישעיהו מט,יד" :ותאמר ציון" עד

(נא,ג) "תודה וקול זמרה".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת ראה .אבות פרק ה.
שבת פרשת ראה ,כ"ה מנחם אב .מפטירים בישעיה נד,יא" :עניה סוערה" עד
נה,ה" :כי פארך" .מברכים חודש אלול שיחול ביום ה' וביום ו' .אין אומרים אב הרחמים.
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במנחה קוראים לשלושה בפרשת שופטים .אבות פרק ו.

יום ד' ,כ"ט מנחם אב.

ערב ראש חודש .במנחה  -יום כפור קטן ,ואין אומרים

תחנון.

א' ראש חודש

אלול ,יום ה' ,ל' מנחם אב .נוהגים ככל ראש חודש

.

אלול
המולד :יום רביעי כ"ט אב  17 + 17:04חלקים
זמן קידוש לבנה :ממוצאי שבת ג' באלול ,עד ליל חמישי י"ד באלול כל הלילה.
ב' ראש חודש אלול ,יום ו' ,א' באלול .נוהג ככל ראש חודש.
מתחילים לתקוע בשופר תשר"ת (תקיעה שברים תרועה תקיעה) בכל בוקר עד כ"ח
באלול ,כדי לעורר לתשובה .מתחילים לומר "לדוד ה' אורי" בשחרית וערבית (אשכנזים-
חסידים וספרדים :בשחרית ובמנחה) עד חג שמיני עצרת.
שבת פרשת שופטים ,ב' באלול .מפטירים בנביא (ישעיה נא,יב)" :אנכי אנכי
הוא מנחמכם" עד (נב,יב) "אלקי ישראל".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תצא .אבות פרק א.

שבת פרשת

כי-תצא ,ט' באלול .מפטירים בישעיה נד,א" :רני עקרה" עד "אמר

מרחמך ה'".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת כי תבא .אבות פרק ב.
שבת פרשת כי-תבא ,ט"ז באלול .מפטירים בישעיה ס" :קומי אורי" עד סוף
הפרק( .לקריאת התוכחה ראה לעיל בפרשת בחוקותי).
במנחה קוראים לשלושה בפרשת נצבים .אבות פרקים ג-ד.

80

אלול תשפ"ג

שבת פרשת נצבים-וילך ,כ"ג באלול .מפטירים בישעיה ס"א,י" :שוש אשיש",
עד ס"ג,ט "כל ימי עולם" .אין מברכים החודש.
במנחה קוראים לשלושה בפרשת האזינו .אבות פרק ה-ו.
במוצש"ק מתחילים לומר סליחות .יש שממתינים לחצות לילה ,ויש שמקדימים
לאשמורת שנייה ,שהיא בסביבות השעה עשר .הזמן הרצוי הוא קרוב לעלות השחר.
יום א' ,כ"ד באלול .אשכנזים מתחילים לומר סליחות ,ואומרים עד ערב יום הכפורים.
ברכת "על נטילת ידים" "אשר יצר" וברכת התורה אומר קודם סליחות ,ולא יאמר שנית
קודם התפילה .הש"ץ מתעטף בטלית בלילה ,ולא יברך .כשיאיר היום יפשוט הטלית,
יברך ויתעטף .אומר "אשרי" ,חצי קדיש ,סליחות כנהוג .אחר הסליחות אומר וידוי רק
פעם אחת (הגר"א) .תחנון ,קדיש תתקבל.
האומר סליחות ביחידות ,יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים ,ידלג "וזכור לנו היום
ברית שלוש עשרה" ,ולא יאמר הבקשות שבארמית ,כמו "מחי ומסי"" ,מרן דבשמיא".
עד ערב יום הכפורים משתטחים על קברי צדיקים .יש המתענים ביום א' דסליחות.

יום ו' ,כ"ט באלול ,ערב ראש השנה תשפ"ד
ראה דיני ערב ראש השנה בתחילת הספר.
לשנה טובה נכתב ונחתם

דינים ומנהגים
לשנת תשפ"ג

לספרדים ובני עדות המזרח
ערוכים בידי הרב אליהו בן-דהן
ייעוץ:
הרב יצחק יוסף ,הראשון לציון הרב הראשי לישראל

הזמנים בלוח זה מתחשבים בשעון קיץ וחורף
סיום הצומות (חוץ מכיפור)  21 -דקות אחרי השקיעה.
זמן עלות השחר בלוח זה ובלוח זמני היום המצורף אליו
הוא  72דקות זמניות לפני הזריחה ,לפי שיטת הרב עובדיה
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חרקוב

בית הכנסת הגדול בחרקוב
חרקוב  -העיר השנייה בגודלה באוקראינה ,אחרי קייב הבירה .חרקוב
מצויה בצפון-מזרח אוקראינה; והיא אחד ממרכזי התעשייה התרבות
החינוך וההשכלה החשובים של אוקראינה.
חרקוב הייתה מחוץ לתחום המושב על גבול אוקראינה ולכן לא ישבו
שם יהודים ,הראשונים שהתיישבו בה היו בעלי מלאכה שקיבלו אישור
מיוחד להתגורר שם או הקנטוניסטים המשוחררים להם הייתה רשות
לגור מחוץ לתחום המושב.
בשנת תרע"ה בוטל האיסור על יהודים לגור בעיר ,בגלל מלחמת העולם
הראשונה ,ואז החלו לנהור עליה אלפי יהודים וחסידים.
בחרקוב התקיימה קהילה יהודית גדולה ומגוונת שכללה משכילים,
ציונים ,סוציאליסטים וחרדים .בשנת  1882הוקמה בחרקוב תנועת
ביל"ו" :בית יעקב לכו ונלכה" ,על ידי קבוצת צעירים יהודים ציונים.
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תשרי
המולד :ליל שני א' בתשרי שעה  6 + 21:00חלקים
ברכת לבנה :מליל שני ח' בתשרי משעה  .21:06נוהגים לברך במוצאי כיפור.
תקופת תשרי :יום שישי י"ב בתשרי שעה 15:00
ערב ראש השנה
יום ראשון ,כ"ט באלול ,מקדימים לקום לפני אשמורת הבוקר לומר סליחות כפי
המנהג .הנוהגים לתקוע שופר בסליחות ,מפסיקים לתקוע בער"ה .בסליחות נופלים על
פניהם ,אבל בתפילת שחרית ערב ראש השנה אין אומרים תחנון ואין נופלים על פניהם.
נוהגים להתיר נדרים וקללות אחר הסליחות ,ויש הנוהגים להתירם אחר התפילה.
נוהגים להושיב כדיינים  3ת"ח ,או ת"ח ושניים מיראי ה' שבקהל ,או  3מיראי ה'
שבקהל .הקהל עומד לפניהם ,הש"ץ או אחד מהקהל קורא את הנוסח שבמחזור בקול
רם ,והשאר קוראים עמו בלחש .הדיינים יענו כפי הנוסח שבמחזור.
נוהגים לעלות לקברי צדיקים .יש הנוהגים לצום יום שלם ,ויש הנוהגים לצום רק חצי
יום .מסתפרים ,מתרחצים וטובלים ,ועושים הכנה רבתי בתשובה ומעשים טובים
לקראת יום הדין.
יש להדליק בערב החג נר נשמה הדולק  48שעות ,שממנו ידליקו אש לבישול בשני ימי
החג ,ונרות בליל יום טוב שני .יש להכין בערב החג את הנרות או את הפתילות – אם
מדליקים שמן  -להדלקה בלילה השני.
האשה מדליקה נר של יו"ט לפני השקיעה ,מברכת לפני ההדלקה "להדליק נר של
יו"ט" ,כדי שתהא הברכה סמוכה לפני ההדלקה (לא כמו בערב שבת ,שנהגו לברך אחר
ההדלקה) .נהגו הנשים לברך "שהחיינו" בהדלקת הנר בכל יו"ט שאומרים בקידוש
"שהחיינו" .ויש שלא נהגו לברך "שהחיינו" .איש המדליק נרות  -לא יברך שהחיינו.
א' דראש השנה  -יום שני ,א' בתשרי.
ערבית – מתחילים בפיוט "אחות קטנה" ,מזמור החג "למנצח על הגיתית לאסף"
(תהילים פ"א) .טוב לומר "לשם יחוד" לפני כל תפילה .ואומר החזן חצי קדיש בניגון
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של ימים נוראים .נוהגים לומר קדיש כמו בכל ימות השנה ,ואין כופלים "לעילא
לעילא" ,וכן בקדיש "על ישראל"" ,יהא שלמא" ותתקבל ,אומרים "עושה שלום" ולא
"עושה השלום"( .אולם בקדיש תתקבל שאחרי תפילות שחרית ,מוסף ומנחה מסיימים
"עושה השלום") .ברכו וכו' ,קריאת שמע" ,ביום שמחתכם" וחצי קדיש.
בתפילת העמידה מוסיפים "זכרנו"" ,מי כמוך"" ,ובכן" וכו' ומסיימים "המלך הקדוש".
"אתה בחרתנו" וכו' .מוסיפים "וכתוב לחיים" ו"בספר חיים" ,ומסיימים "עושה
השלום" .אם שכח לומר "זכרנו"" ,מי כמוך"" ,וכתוב לחיים"" ,בספר חיים"  -אינו
חוזר (עיין לקמן מוצאי יום שני של ר"ה) .אך אם שכח לומר "המלך הקדוש"  -חוזר.
אם מסופק אם אמר המלך הקדוש – חוזר ,אבל אם אמר "ובכן" ,ככתוב במחזורים,
אינו חוזר .אם נזכר תוך כדי דיבור ,אומר מיד "המלך הקדוש"( .בתפילות מוסף אומר:
"מי כמוך אב הרחמים") .קדיש תתקבל ,ומסיים "עושה שלום" .ואחר כך אומרים
מזמור "הללויה הללו א-ל בקדשו" (תהילים ק"נ) .פותחים את ההיכל ,ואומרים "לדוד
מזמור לה'" (תהילים כ"ד) ותפילה על הפרנסה .קדיש יהא שלמא ,ברכו ,עלינו לשבח,
יגדל .מברכים איש את רעהו "תזכה לשנים רבות" ו"לשנה טובה תכתב ותחתם".
בבית – אומרים פתח אליהו והפסוקים לסימנא טבא ככתוב בסידורים .מקדשים מעומד
על היין ,מתחילים "וביום שמחתכם" ,והסדר הוא :יין  -בפה"ג; קידוש  -אשר בחר בנו,
וחותם "מקדש ישראל ויום הזכרון"; זמן  -שהחיינו .בשני הלילות מברכים שהחיינו.
(בלילה השני על פרי חדש ,וראה להלן בדין לילה שני) .נוהגים לטבול את פרוסת
המוציא במלח ובסוכר או בדבש.
לאחר ברכת המוציא נהגו לערוך סדר זה :לוקח תמר ,מברך בורא פרי העץ ,ומכוון
לפטור את כל מה שברכתו עץ .טועם מהתמר; לוקח תמר שני ואומר יהי רצון שייתמו
אויבינו וכו' .אחר כך רוביא (ולא מברך!) ,כרתי ,סלקא ,קרא ,רימון ,תפוח בדבש,
ראש כבש .ואומר על כל אחד ואחד יה"ר כמפורט בסידור .יש שנוהגים להתחיל בתפוח
בדבש ,כרתי ,סלקא ,תמרי ,קרא ,דגים ,ראש כבש ,וכן שומשום.
לפני ברכת המזון נוהגים ללמוד משניות מסכת ר"ה .בברכת המזון אומר יעלה ויבוא,
"וביום הזכרון הזה ,ביום טוב מקרא קודש הזה" .אם לא אמר יעלה ויבוא ,ועדיין לא
התחיל ברכה רביעית ,אומר "ברוך שנתן ימים טובים לישראל את יום הזיכרון הזה,
ברוך מקדש ישראל ויום הזיכרון" .אם התחיל ברכה רביעית  -אינו חוזר ,ואומרו
ב"הרחמן" .יש מוסיפים "הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה".
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בשחרית  -יש הנוהגים שלא לישון ביום ראש השנה ,ולכן מקדימים לקום לפני הנץ
החמה .לפני "ה' מלך" אומר" :ה' הוא האלוקים ,ה' הוא האלוקים" ( 2פעמים) .וכן בכל
עשי"ת .אחרי "יושב בסתר" אומרים "למנצח על הגיתית לאסף" .ונהגו לומר "האדרת
והאמונה" לפני "ברוך שאמר".
יש שנהגו לומר לפני "ברוך שאמר" את הפיוטים "אלוקי אל תדינני"" ,שופט כל
הארץ"" ,ידי רשים" ועוד .ויש שנהגו לאומרם אחרי חזרת הש"ץ ,ושני המנהגים
טובים .יש שנהגו לאומרם לפני יוצר ,וטוב לבטל מנהג זה ,ובלבד שלא תהא מחלוקת.
אחר "ישתבח" אומרים "שיר המעלות ממעמקים" ,ח"ק וכו' .לפני חזרת הש"ץ יש
שנהגו לומר "ה' שמעתי" וכו' ,וטוב לאומרו לפני חזרת הש"ץ במוסף( .נהגו שהסומך
אומרו ,ולא הש"ץ).
בתוך "שים שלום" אומר הש"ץ "ואתם הדבקים" .אחרי חזרת הש"ץ אומרים "אבינו
מלכנו" ,ומדלגים על "חטאנו"" ,ומחול"" ,מחה" חצי קדיש ,תיענו ותעתרו ,תתקבל,
יהא שלמא" ,עושה השלום".
בפתיחת ההיכל יש אומרים י"ג מידות  3פעמים ,יהי רצון מלפניך וכו' 12 ,פעם את
הפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים"" ,רבונו של עולם" שחיבר האר"י ,בריך שמיה,
מי שברך לחיילי צה"ל ולמדינה .מוציאים  2ס"ת .יש המוציאים את ס"ת כשהוא פתוח
מההיכל ,והוא מנהג טוב .מגביהים את שני ספרי התורה יחד לפני הקריאה .בספר
הראשון קוראים ה' גברי "וה' פקד את שרה" (בראשית כ"א ,א') עד "ויגר אברהם
בארץ פלשתים ימים רבים" .אם מוסיפים עולים ,חוזרים על פסוקים כ"ב ,כ"ג ,כ"ד ,או
כ"ה ,כ"ו כ"ז .בסוף הקריאה ח"ק .פותחים ספר שני ,וקורא המפטיר בפרשת פנחס
(במדבר כ"ט א') "ובחודש השביעי" ,ח"ק .מפטירים "ויהי איש אחד" (שמואל-א ,א)
עד "וירם קרן משיחו" (שם ב' י') .בברכות ההפטרה אומרים "ועל יום הזכרון הזה",
וחותם "מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון".
אם יש ברית מילה בבית הכנסת ,מלים לפני תקיעת שופר.
נהגו שלפני התקיעות הרב דורש לפני הציבור לעוררם בתשובה.
אומרים לפני התקיעות את הפיוט "עת שערי רצון" ,ואחריו "ה' בקול שופר" ,פסוקי
שופר ותרועה 7 ,פעמים "למנצח לבני קורח מזמור" (תהילים מ"ז) ,והפסוקים שראשי
התיבות שלהם קר"ע שט"ן כנהוג .התוקע אומר רבש"ע וכו' ,לשם יחוד וכו' .לפני
התקיעות מזהירים את הקהל שיכוונו לצאת ידי חובתם בתקיעות .התוקע מכוון

בית הכנסת בלבוב

(ויקיפדיה)

בית הכנסת "מחוץ לעיר" ,לבוב

(ויקיפדיה)
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להוציאם ידי חובה ,והוא מברך "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו".
נהגו הקהל לעמוד בשעת הברכות ואח"כ לשבת .יש נוהגים לישב גם בשעת הברכות.
לא יענו על הברכות "ברוך הוא וברוך שמו" ,אלא אמן בלבד.
תוקע  3פעמים תשר"ת 3 ,פעמים תש"ת 3 ,פעמים תר"ת .תוקע שברים ותרועה
בנשימה אחת .תקיעות אלו נקראות "תקיעות דמיושב".
נהגו להפסיק מעט בין תשר"ת לתש"ת ,ובין תש"ת לתר"ת ,כדי שהציבור יתוודה
בינתיים וטוב להתוודות בהרהור.
אין מדברים מתחילת תקיעות דמיושב עד סוף תקיעות דמעומד.
דיבר התוקע בין הברכות לתקיעות בדבר שאינו שייך לתקיעות  -חוזר ומברך .אך בין
התקיעות ,או בין התקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד  -אינו חוזר לברך.
אחר התקיעות אומרים פסוקים "אשרי העם" וכו' והתוקע לא יאמרם .בהחזרת ס"ת יש
נוהגים לומר הפיוט "חון תחון" וכו' והתוקע לא יאמרו.
תפילת מוסף – ראוי להתחיל מוסף לפני תחילת שבע שעות זמניות של היום (.)12:30
יש נוהגים לומר "ונתנה תוקף" לפני מוסף ,ויש שנהגו לאומרו אחר "עלינו לשבח".
(יש שנהגו לאומרו בחזרת הש"ץ – וטוב לבטל מנהג זה) .לפני תפילת הלחש אומרים
ח"ק.
בתפילת הלחש תוקעים בסיום מלכויות ,זכרונות ושופרות תשר"ת תש"ת תר"ת ,וזה
המנהג הנכון .וכן בחזרת הש"ץ .בתפילת הלחש ,הש"ץ יגביה קולו מעט בכל פעם לפני
הסיום ,כדי שהציבור יתכוננו לשמיעת קול שופר .מי שלא הגיע לסיום הברכות ,יפסיק
במקום שנמצא ,ואחר התקיעות ימשיך ממקום שהפסיק .תקיעות אלו נקראים "תקיעות
דמעומד" .בתקיעות אלו ,יתקע שברים ותרועה בשתי נשימות.
יש נוהגים לומר לפני חזרת הש"ץ את הפיוט "ה' שמעתי שמעך" וכן "אתאנו ואוחילה".
התוקע לא יאמר פיוט "ה' שמעתי שמעך"( .סדר התקיעות בחזרת הש"ץ כמו בתפילת
הלחש ,תוקעים שברים ותרועה בשתי נשימות) .בסיום החזרה ,אומר הש"ץ אחר שים
שלום "ואתם הדבקים" ,ח"ק ,תוקע תשר"ת תש"ת תר"ת ,תיענו ותעתרו ,תתקבל
ומסיים "עושה השלום" .אח"כ אומרים אין כאלוקינו ,פיטום הקטורת ,פתיחת ההיכל,
מזמור כ"ד בתהילים ותפילה על הפרנסה ,קדיש דרבנן ,ברכו ,יש נוהגים לתקוע כאן
(או אחרי "עלינו לשבח") תרועה גדולה.
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בסעודת שחרית עושים קידושא רבה כשהמקדש יושב .מתחיל בפסוק "וביום
שמחתכם" ומברך בורא פרי הגפן .משתדלים לא לישון ביום ר"ה .מקדימים אחה"צ
לבוא לביהכנ"ס לקרוא תהילים .נוהגים לסיים מזמורי התהלים שתי פעמים בשני
הימים ,כמניין כפ"ר .אנשי מעשה נהגו לקרות כל תהילים פעמיים ביום א' ,ופעמיים
ביום ב'.
במנחה  -אומר פרשת העקידה" ,למנצח על הגיתית" ,אשרי ובא לציון ,ח"ק ,עמידה,
אבינו מלכנו ,ומדלג כמו בשחרית ,ח"ק ,תיענו ותעתרו ,תתקבל ,ומסיים "עושה
השלום"" .הללויה הללו א-ל בקדשו" .קדיש יהא שלמא.
יש שנהגו להתפלל שוב על הפרנסה .ואחר כך "עלינו לשבח".
אחר המנחה עושים סדר "תשליך" על יד ים או נהר ,או באר מים או בור מים( .רצוי
ללכת למקום שיש בו דגים) .יש שנהגו להתחיל בפתיחת אליהו ,אחר כך אומרים
הפסוקים" ,מי אל כמוך"" ,ישוב ירחמנו"" ,תתן אמת ליעקב" וכו' ,רבש"ע ,ומסיימים
במזמור "שיר המעלות ממעמקים" (תהילים ק"ל) ,ואומר קדיש על ישראל.
יום שני דר"ה  -יום שלישי ,ב' בתשרי.
מדליקים נרות אחר תפילת ערבית .אשה שלא התפללה ,תאמר אחר צאת הכוכבים
"ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ותדליק נרות .מברכים "להדליק נר של יו"ט".
(התימנים נהגו שלא לברך על נר של יו"ט) .יש הנוהגות לברך שהחיינו .וטוב שתלבש
בגד חדש ,או תשים לפניה פרי חדש בשעת הברכה .ואם אין  -אינו מעכב את ברכת
שהחיינו .יש להדליק הנרות מנר דולק ,או על ידי העברת אש בעזרת גפרור מנר דולק,
ולהיזהר שלא לכבותו.
ערבית – אומרים הפיוט "חון תחון" ,למנצח על הגיתית ,ח"ק ,ערבית של ר"ה .נוהגים
בכל התפילה כמו אתמול .בקידוש מברך שהחיינו .יש להכין על השולחן פרי חדש
ולכוון עליו בברכת שהחיינו .אחר הקידוש יטעם מהיין ,ויברך ברכת הפרי ויאכל ממנו.
מברכים שהחיינו גם אם אין פרי חדש .נוהגים לעשות את סדר הברכות אחר המוציא
כמו אתמול.
שחרית  -כמו אתמול .במקום הפיוטים של אתמול אומרים "שפל רוח"" ,ה' יום לך
אערוך"" ,י-ה שמך ארוממך" .פתיחת ההיכל ונוהגים בו כמו ביום א' .מוציאים  2ס"ת,
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באחד קוראים חמישה עולים "ויהי אחר הדברים האלה" (בראשית פרק כ"ב פסוקים
א'-כ"ד) .המוסיפים חוזרים על הפסוקים י"ז-י"ט .ח"ק .בספר השני מפטיר כמו ביום
ראשון .ח"ק .ההפטרה בירמיה (פרק ל"א פסוקים א'-י"ט).
בתקיעות יום שני אין מברכים שהחיינו .כל סדר היום כמו ביום ראשון.
מנחה  -כמו אתמול .מי שלא עשה אתמול "תשליך" ,עושה היום.
מוצאי ר"ה  -מתפללים ערבית של חול ,בעמידה אומרים "אתה חוננתנו" .אומרים כמו
בכל עשי"ת "זכרנו"" ,מי כמוך" .אם לא אמר "זכרנו" ,או "מי כמוך" אם לא אמר ה'
של מגן אברהם או מחיה המתים – חוזר .אמר ה'  -אינו חוזר .אם לא אמרם ,טוב
לאומרם בשומע תפילה או אחר יהיו לרצון .ב"אתה קדוש" מסיימים "המלך הקדוש" -
ואם לא אמר או מסופק ,חוזר .מסיימים "המלך המשפט"  -אם לא אמר ,נהגו כדעת
הבא"ח שלא חוזר ,משום "ספק ברכות לקולא" .מוסיפים "וכתוב"" ,בספר חיים" -
ואם לא אמרם אינו חוזר ,וטוב לאומרם אחרי "יהיו לרצון אמרי פי" .מסיימים בתפילה
"עושה השלום" ואין מסיימים כך בקדיש ,כי אין משנים בקדיש מאומה .קדיש תתקבל,
שיר למעלות ,קדיש יהא שלמא ,ברכו ,עלינו לשבח.
מבדילים כמו בכל מוצאי יו"ט .מברכים על היין וברכת המבדיל.
מזדרזים לקום לסליחות ,ומוסיפים בהם את הקטעים המיוחדים לעשרת ימי תשובה.
יום רביעי ,ג' בתשרי ,צום גדליה  -צום השביעי .נוהגים בו כבכל התעניות .אם התנה
לפני השינה ,מותר לאכול עד עלות השחר ( .)5:14לפי המקובלים מותר רק לשתות.
אחר ישתבח אומרים "שיר המעלות ממעמקים" ,וכן בכל עשי"ת .בתפילת העמידה
אומרים "עננו" :יחיד  -בשומע תפילה בשחרית ובמנחה ,והש"ץ  -בחזרה בין גואל
לרופא .מוסיפים הוספות עשרת ימי תשובה ,כמפורט לעיל בתפילת מוצש"ק .אבינו
מלכנו ,ואומרים סליחות היום .אם יש  6מתענים ,עולים  3מהמתענים וקוראים בפרשת
"ויחל" ,ואין מפטירים .אשרי ,למנצח מזמור לדוד ,ובא לציון .אחרי קדיש תתקבל
אומרים שיר של יום ,ואחר כך שיר מזמור לאסף (תהילים פ"ג).
במנחה  -מתחילים כבכל יום ,אומרים קדיש אחרי אשרי ,אם יש  6מתענים מוציאים
ס"ת .שלושה מן המתענים קוראים בתורה בפרשת "ויחל" ואין מפטירים .מחזירים ס"ת
למקומו ,אומרים "תכון תפילתי" ,ח"ק ,ומתפללים תפילת העמידה ,ואומרים עננו

בית כנסת המהרש"א באוסטרוה :למעלה ציור  ,1900למטה כיום
ֹוסטרֹוה -עיר במערב אוקראינה במחוז רובנו .היהודים התיישבו בעיר החל מהמאה
ְ
א
ה .15-על יהודי העיר נגזר גזרת גירוש יחד עם שאר יהודי ליטא ב־ .1495יהודי העיר
התפרנסו בעיקר ממסחר עם פולין .העיר הייתה החשובה שבין ערי ועד ארבע ארצות.
עם רבניה נמנו ישעיה הלוי הורוביץ  -ה'של"ה הקדוש' ,והמהרש"א שעל שמו נקראה
העיר "עיר המהרש"א" .רבי דוד הלוי סג"ל  -מחבר 'טורי זהב'; המהרש"ל (רבי שלמה
לוריא) ,הרב פנחס מקוריץ חי בעיר זו תקופה מסוימת.
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כבשחרית .בחזרת הש"ץ ,לפני שעוקר רגליו יאמר "רבון העולמים" וכו' כדברי הגמ'
במס' ברכות י"ז ע"א .אם מתפללים בזמן מנחה קטנה ,עולים הכהנים המתענים לדוכן.
אחרי החזרה :אבינו מלכנו ,תחנון ,קדיש תתקבל ,למנצח בנגינות ,תפלה לעני כי יעטוף
(תהילים ק"ב) .קדיש יהא שלמא ,עלינו לשבח .סיום הצום בשעה .18:54
בכל עשי"ת מוסיפים בתפילת העמידה כנ"ל .אחרי חזרת הש"ץ אומרים אבינו מלכנו
בשחרית ובמנחה .ממשיכים לקום לסליחות עד ערב יו"כ ועד בכלל .מוסיפים בסליחות
את התוספות המיוחדות לעשי"ת.
שבת פרשת וילך  -שבת שובה ,ו' בתשרי
בירושלים נהגו להדליק  40דקות לפני השקיעה .בשאר הארץ  20-30דקות לפני
השקיעה (לפי פסקי הרב עובדיה יכולים להדליק בכל הארץ וגם בירושלים  20דקות
לפני השקיעה) .יש שנוהגים לברך לפני ההדלקה ויש שנהגו אחר ההדלקה .הרב
עובדיה פסק שמברכים לפני ההדלקה כשיטת מרן השולחן ערוך ורמב"ם שמברכין
עובר לעשייתן של המצוות.
מתפללים ערבית של שבת .בתפילת העמידה מוסיפים את ההוספות של עשי"ת:
"זכרנו"" ,מי כמוך"" ,המלך הקדוש"" ,וכתוב" ו"בספר חיים" .בברכה מעין שבע
אומר הש"ץ "המלך הקדוש שאין כמוהו" ואם לא אמר ,חוזר ואומרו.
שחרית  -מתפללים תפילת שבת .אחר ישתבח אומרים "שיר המעלות ממעמקים".
בתפילת העמידה מוסיפים את ההוספות של עשי"ת ,ואחריה "אבינו מלכנו" ,ומדלגים
חטאנו ,מחול ,מחוק ,מחה .ויש שלא נהגו לאומרו .קוראים פרשת "וילך" .ההפטרה
"שובה ישראל" (הושע יד ,ב) עד סוף הספר ,ומוסיפים ממיכה (ז ,יח-כ) "מי א-ל
כמוך" ,עד "מימי קדם".
הרבנים נהגו לדרוש בהלכות תשובה ,לעורר את הציבור ולהכינם ליום הכיפורים.
מנחה  -קוראים לשלושה בפרשת "האזינו" .בתפילת העמידה  -הוספות של עשי"ת .יש
האומרים "מי כמוך אב הרחמים"" .אבינו מלכנו" כמו בשחרית.
מוצ"ש – בתפילת העמידה אומרים "אתה חוננתנו" .מוסיפים כמו בכל ימי עשי"ת:
"זכרנו"" ,מי כמוך"" ,המלך הקדוש"" ,המלך המשפט"" ,וכתוב"" ,בספר חיים".
אומרים "שובה ה'"" ,ויהי נועם"" ,ואתה קדוש" וכו'.
מבדילים כבכל מוצש"ק.
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ערב יום הכיפורים
יום שלישי ,ט' בתשרי .יש הנוהגים לערוך תיקון כרת אור לערב יוהכ"פ .ומי שנוהג
לעשות בו כפרות ,ישחט תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה ,ונוהגים לומר "זה חליפתי,
תמורתי ,כפרתי" ויכוון ר"ת חת"ך שהוא שם קדוש .לנקבה אומרים בלשון נקבה .ראוי
לומר לפני עשיית הכפרות "לשם יחוד" וכו' .יש שנהגו להקדים את הכפרות לאחד מימי
עשי"ת .העושה כפרות בעיו"כ ,עדיף לעשותם באשמורת הבוקר .אם אינו יכול לקחת
תרנגול ,יקח כסף ויאמר "זה חליפתי" ...אלו המעות ילכו לצדקה ואכנס אני לחיים
טובים ולשלום" .נוהגים לעשות התרת נדרים אחר הסליחות ,ויש שנהגו אחר התפילה,
כאמור לעיל בער"ה .אין נופלים על פניהם בערב יוהכ"פ .מצוה להרבות בסעודה בערב
כיפור .יש שנהגו לאכול דגים בבוקר .אסור להתענות בו .כל האוכל ושותה בתשיעי,
מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי .מרבים במצוות ,ובעיקר במצוות
צדקה .עושים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ,ומפייסים כל מי שנעלב או
הצטער על ידו ,כי עבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שיפייסנו .חסידים
ואנשי מעשה נהגו "ללקות" ואחר כך לטבול ,לקיים "באנו באש ובמים" ,ומעמידים
חכם הממונה להלקות ט"ל מלקיות ברצועה (כמנין המלים של "והוא רחום" שלוש
פעמים) .היות והמלקות הם לזכר בעלמא ,די ברצועה קלה .יש ליזהר שלא לבטל
טבילה בערב כיפור .מי שאינו יכול לטבול ,ישפוך על גופו  9קבין מים ( 9קבין מים
נשפכים על הגוף במקלחת רגילה במשך  3דקות) ,או ייטול ידיו  40פעם.
מנחה  -מקדימים להתפלל מנחה (שזמנה מתחיל אחרי חצות היום) ,בכדי שיישאר זמן
לסעודה המפסקת .מתוודים בתפילת לחש .אחרי "המברך את עמו ישראל בשלום",
אומר "יהיו לרצון" ,ואחר כך וידוי "אנא" וכו' "על חטא שחטאנו לפניך" וכו' .חזרת
הש"ץ בלי וידוי ו"על חטא" .אומרים "אבינו מלכנו" ו"תתקבל"" ,למנצח לבני קרח",
"שיר המעלות ממעמקים" ,קדיש "יהא שלמא" ,ו"עלינו לשבח" .אוכלים סעודה
המפסקת בעוד היום גדול ,בכדי להוסיף מחול על הקודש .אפשר להתנות שאם יש עוד
שהות ביום וירצה לאכול ולשתות  -יוכל .אין אוכלים מאכלים המחממים את הגוף כמו
שומן או דברים מתובלים .אין לשתות יין ומשקאות חריפים.
מדליקים נרות ומברכים "להדליק נר של יום הכיפורים" ו"שהחיינו" .המדליקה תחלוץ
נעליה ותקבל את מצוות היום לפני הברכה .ראוי להכין בביה"כ נר שידלק עד מוצאי
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יוה"כ ,כדי שיבדילו עליו או ידליקו אש ממנו .וכך יעשה מי שמבדיל בביתו .נהגו
להדליק בביהכ"נ נרות נשמה .הבנים מבקשים מחילת ההורים וברכתם .ההורים
מברכים את בניהם ובני ביתם .נועלים נעלי בד או גומי .נעלים שיש בהם עור -
אסורים .מקדימים לבוא לבית הכנסת .יש נוהגים ללבוש בגדים לבנים .ביום הכיפורים
יש  5עינויים :אכילה ,שתיה ,סיכה ,נעילת הסנדל ,תשמיש המיטה .תחילת הצום משעת
הדלקת הנרות.
יום הכיפורים ,יום רביעי ,י' בתשרי.
ערבית – בערב יום הכיפורים מתעטפים בטלית מבעוד יום ,ומברכים להתעטף בציצית.
אם החשיך היום ,מתעטף ואינו מברך .נוהגים לומר לפני השקיעה "רבש"ע" וכו' ,לקבל
את חמשת העינויים .מתחילים בפיוטים" :לך א-לי תשוקתי"" ,שמע קולי" .ראוי
שהש"ץ יאמר למתפללים שימחלו זה לזה ,והקהל יאמר  -מחלנו .פותחים את ההיכל
ומוציאים ספר הנקרא "כל נדרי" ,נוהגים להוציא שבעה ספרים (אם יש) .מתחילים
"בישיבה של מעלה"" ,כל נדרי" (ישתדלו לאומרו מבעוד יום) .קובעים שלושה תלמידי
חכמים יראים ,וכל אחד אומר "כל נדרי" פעם אחת .במקום שאין ת"ח ,אומר הש"ץ 3
פעמים .נוהגים לומר  2פעמים" :אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" .אחר כך מברך
הש"ץ "שהחיינו" .יש לכוון לצאת ידי חובה בברכת הש"ץ .לשון הזוהר "קם רבי
שמעון" ,תפילה לחיילי צה"ל .השּכבות .יש שנוהגים לעשות השכבות לחללי צה"ל.
מחזירים ספרי התורה למקומם .קדיש ,אין אומרים "והוא רחום" ,ומתפללים ערבית.
אחרי "שמע ישראל" אומרים "ברוך שם" בקול רם ,וכן בכל יום כיפור עד הנעילה.
לפני העמידה אומרים "כי ביום הזה" .לאחר העמידה אומרים ח"ק .סליחות כנהוג( .יש
נוהגים לומר וידוי הגדול גם בלילה) .אחר כך קדיש תתקבל ,ובתוכו "תיענו ותעתרו",
 4מזמורים ראשונים של תהילים .לבסוף פותחים את ההיכל ואומרים מזמור כ"ד "לדוד
מזמור" ,ותפילת הפרנסה .קדיש "יהא שלמא"" ,עלינו לשבח" ו"יגדל" .יש שנהגו
לומר פסוק "והיה פי ראשו" ז' פעמים .חסידים ואנשי מעשה נשארים ערים ולומדים
משניות יומא ,תהילים ,אדרא זוטא קדישא ,תפילות ובקשות ,כל אחד לפי כוחו.
שחרית  -נוטל ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו .מותר להעביר הלכלוך מעיניו כשידיו עוד
רטובות .מברך ברכות השחר ,מלבד "שעשה לי כל צרכי" ,שאינו מברכה .אח"כ מברך
ברכות התורה .יש נוהגים ללמוד "כתר מלכות" לפני התפילה ,ועוד לימודים כמוזכר
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בסידורים .לפני ה' מלך אומרים "ה' הוא האלוקים"  2פעמים .אחרי "יושב בסתר"
מוסיפים מזמור י"ז "תפלה לדוד" ,מזמור כ"ה "לדוד אליך" ,מזמור ל"ב "לדוד
משכיל" ,מזמור נ"א "למנצח מזמור לדוד" ,מזמור ס"ה "למנצח לך דומיה תהילה",
מזמור פ"ה "למנצח לבני קרח" ,מזמור פ"ו "תפלה לדוד" ,מזמור ק"ב ,מזמור ק"ג,
מזמור ק"ד .לפני "ברוך שאמר" אומרים "האדרת והאמונה" .הפיוטים המובאים
במחזורים ,יש שנוהגים לאומרם לפני "ברוך שאמר" ויש לאחר חזרת הש"ץ .אחר
ישתבח אומרים "שיר המעלות ממעמקים" .יש להקפיד לקרוא ק"ש בזמנה .מתפללים
שחרית ועמידה .בסוף העמידה אומר וידוי ו"על חטא" וכן במוסף ובמנחה .יש נוהגים
לומר לפני החזרה הפיוט "ה' שמעתי" ,ויש אומרים אותו רק לפני מוסף .בחזרת הש"ץ
אומר הסומך הפיוטים לפני הקדושה ,ואומרים וידוי הגדול לרבנו נסים .בסוף החזרה
אומר החזן "ואתם הדבקים" ,אחרי החזרה אומרים "אבינו מלכנו" וחצי קדיש .סליחות,
ובסיומם חצי קדיש ,תיענו ,תתקבל וכו' .לפני קריאת התורה  -אם לא אמר לפני ברוך
שאמר  -אומר הפיוטים :ה' נגדך כל תאותי ,אלוקים א-לי אתה ,ושנאנים שאננים.
פתיחת ההיכל ,שלוש פעמים י"ג מידות ,יה"ר מלפניך ,י"ב פעם פסוק "לעולם ה'",
ריבונו של עולם .בריך שמיה ,תפילה לחיילי צה"ל.
לפני קריאת התורה נוהגים להוסיף קטע מהזוה"ק "על דא ביומא" ,ואח"כ אומרים
"לפיכך כל אחד ואחד".
מוציאים  2ספרי תורה ,בראשון קוראים ו' גברי בפרשת אחרי מות (ויקרא טז),
מתחילת הפרשה עד "ויעש כאשר צוה ה' את משה" .זקן או חולה האוכלים בהיתר,
יכולים לעלות לתורה( .המוסיפים חוזרים על הפסוקים כ"ו ,כ"ז ,כ"ח) .המשלים אומר
חצי קדיש .אחר כך קורא המפטיר בספר שני בפרשת פנחס (במדבר כ"ט ,ז'-י"א):
"ובעשור לחדש השביעי" עד "ומנחתם ונסכיהם" ,חצי קדיש .הפטרה בישעיה (פרק
נ"ז ,י"ד)" :ואמר סולו סולו" עד "כי פי ה' דבר" (סוף פרק נ"ח) .בברכות ההפטרה
חותמים "מקדש ישראל ויום הכיפורים".
(אם יש ברית מילה ביוכ"פ ,מלים אחר קריאת התורה לפני המוסף ,ומברכים על המילה
בלא כוס .ויש נוהגין לברך על הכוס ,ונותנים לטעום לקטן שאינו צם .אסור לעשות
המציצה ביוהכ"פ ביין או במשקה ,רק בפה בלא משקה).
אומרים מי שברך לקהל ,אשרי ,ומחזירים ס"ת למקומם .ראוי לקצר הפיוטים והעליות
לתורה בשחרית ,כדי להתחיל את תפילת המוסף לפני חצות היום12:27 :

בית הכנסת העתיק בסטנוב
צילום :ויקיפדיה

בעיר סטנוב ,כ 100 -ק"מ מהעיירה מזבוז ,עירו של הבעש"ט ,עומד בית כנסת בן 600
שנה.
בסטנוב התקיימה מראשית המאה ה 16-קהילה יהודית גדולה וחשובה ,שהייתה
אחת הקהילות החשובות ביהדות גליציה .הקהילה הותקפה במתקפות חוזרות של
הטטרים ,ומאוחר יותר של קוזאקים .בית הכנסת הגדול נבנה כמבצר ,כדי לאפשר
הגנה מהירה על יהודי העיירה במקרה של מתקפה .בית כנסת זה ששוקם בעשור
השני של המאה ה 21-הוקם כבר בשנת  ,1514והוא נחשב לעתיק שבבתי הכנסת
באוקראינה.
התמונה בראש עמוד זה היא של בית הכנסת המשופץ.
במאה ה 18-הייתה סטנוב הקהילה החשובה ביותר בפודוליה ,ובה התנהל בשנת
 1756המשפט נגד הפרנקיסטים.
עד  1862הוגבל היישוב היהודי במקום בשל קרבתו לגבול האוסטרי.
בשנת  1919היו יהודי העיירה נתונים שוב לפוגרומים שביצעו לאומנים אוקראינים.
בשנת  1942חוסל היישוב היהודי בסטנוב בעת שואת יהודי אוקראינה.
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מוסף – חצי קדיש ועמידה .יש נוהגים לומר לפני מוסף "ונתנה תוקף" .יש שאומרים
לפני החזרה את הפיוט "ה' שמעתי"" ,אתאנו"" ,אוחילה" ,עיין יום א' של ר"ה .בחזרה
אומר הסומך הפיוטים שלפני הקדושה ,והפיוטים שלפני סדר העבודה ואחריה .בתוך
החזרה אומרים סליחות ווידוי למוסף .לפני התחלת סדר העבודה פותחים דלתות
ההיכל ,וצריך לומר אותו במתון ובכוונה ,כי זו עיקר עבודתו של כהן גדול ביו"כ .יש
בסדר העבודה מנהגים שונים .הסדר הפשוט לספרדים "אתה כוננת" המיוחס ליוסי בן
יוסי כה"ג .יש לדקדק ולומר סדר העבודה יחד עם שליח הציבור ,כדי שיכוון הכריעות
שכורעים ב"הכהנים והעם" .כשאומרים "כורעים ומשתחווים"  -כורעים על שטיח ,בגד
או נייר ,שיפריד בין פניו לקרקע .בשעת הדחק יכרע על רגליו ויכסה פניו בטליתו.
מסיימים החזרה לפי הסדר ,ח"ק ואחר כך סליחות ,חצי קדיש" ,תיענו"" ,תתקבל".
"אין כאלוקינו" .לדוד מזמור ,תפילה על הפרנסה ,קדיש דרבנן" ,ברכו"" ,עלינו
לשבח".
במנחה  -פותחים בקריאת פרשת העקידה עד "והארץ אזכור" .י"א את סדר העבודה
של מנחה ,כמובא בסידורים .אומרים "למנצח על הגיתית" ,אשרי ובא לציון ,ח"ק.
מוציאים ספר תורה וקוראים לשלושה בפרשת העריות (ויקרא י"ח) עד סוף הפרשה,
ואין אומרים חצי קדיש אחר קריאתה .מפטירים בספר יונה עד סופו ,ומוסיפים עוד 2
פסוקים ממיכה" ,מי א-ל כמוך" עד הסוף .בברכת ההפטרה מסיימים כמו בשחרית.
מחזירים ס"ת למקומו .אומרים ח"ק ועמידה .בחזרת הש"ץ אומר הסומך הפיוטים
שלפני הקדושה ,בתוך החזרה אומרים וידוי למנחה ("ויהי בעלות המנחה") ,וכשהזמן
קצר מדלגים אותו .אין הכהנים עולים לדוכן במנחה אלא בשחרית ,מוסף ונעילה .אחרי
החזרה ח"ק ,ואחר כך סליחות ,חצי קדיש" ,תיענו"" ,תתקבל"" .עלינו לשבח".
נעילה  -זמנה כשהחמה עוד בראשי האילנות ,היינו כ 50 -דקות לפני השקיעה
(השקיעה בשעה  )18:24יש המקדימים  40דקות ,ויש  30דקות לפני השקיעה .וכל אחד
ינהג כמנהגו .לפני התפילה נהגו לדרוש ולעורר את הציבור לתשובה שלימה ,בעיקר על
עבירות שבין אדם לחברו .פותחים ההיכל ומתחילים בפיוט" ,א-ל נורא עלילה"( .יש
נוהגים לפני הנעילה לומר "ברכי נפשי"" ,ברכי אצולה") .אומרים אשרי וחצי קדיש,
בעמידה אומרים "חתמנו" במקום "כתבנו"" ,וחתום" במקום "וכתוב" .אומרים וידוי,
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"אתה הבדלת אנוש מראש" ,ואין אומרים "על חטא" .בחזרת הש"ץ אומרים ברכת
כוהנים ,יש להשתדל לברך לפני השקיעה ורשאים לברך בבין השמשות (עד  13.5דקות
אחרי שקיעה) .אחרי החזרה מאריכים בסליחות עד שיהיה לילה ודאי ,ומוסיפים מחול
על הקודש .מסיימים הנעילה בפסוק "שמע ישראל" ,בשכמל"ו ,ואומרים  7פעמים
"קראתי בכל לב" ,ו 7 -פעמים "ה' הוא האלוקים" ,חצי קדיש .תוקעים תשר"ת תש"ת
תר"ת" ,תענו ותעתרו" ו"תתקבל" .אחר כך נוהגים לתקוע תרועה גדולה .סוגרים שערי
ההיכל ,ואומרים הפסוקים "כל כלי" וגו' "יחתו מריביו" וגו'  3פעמים .זמן התקיעה הוא
 21דקות אחר השקיעה ( .)18:45חולים ,חלשים וזקנים יכולים להבדיל ולאכול אחרי
תקיעת שופר .סיום הצום לבריאים בשעה .18:55
מוצאי יום הכיפורים ,אומרים "ה' צבאות" ,ח"ק" ,והוא רחום" ,מתפללים ערבית של
חול ואומרים "אתה חוננתנו" .אחרי העמידה קדיש תתקבל" ,שיר למעלות אשא עיני",
קדיש "יהא שלמא"" ,ברכו"" ,עלינו".
הבדלה  -מבדילים על הכוס ואין מברכים על הבשמים .מברכים "בורא מאורי האש"
על נר ששבת ,דהיינו נר שדלק מערב יום הכיפורים .אם אין נר ששבת ,ידליק גפרור
וממנו ידליק נר להבדלה .אם לא אמר "אתה חוננתנו" בתפילה ,יאמר "ברוך המבדיל
בין קודש לחול" לפני ההדלקה .יש נוהגים ליטול ידיהם ,ואחר כך מקדשים הלבנה.
הולכים לבתיהם לאכול ולשתות .אין לאכול לפני ההבדלה .אשה שבעלה מתאחר
והצום קשה לה ,תבדיל בעצמה ותאכל .נוהגים להתחיל מיד בבניין הסוכה.
י"א בתשרי ,יום חמישי .נוהגים להשכים להתפלל בבוקר ,ואין אומרים תחנון מיום זה
עד אחרי ר"ח מרחשוון .יש הקוראים ליום זה "שמחת כהן" (מנהג ג'רבה) ,הכהנים
מברכים את העם ביום זה .אחר שיר של יום מוסיפים "למנצח לבני קורח מזמור"
(תהילים פ"ה).
שבת פרשת האזינו ,י"ג בתשרי ,מפטירין "וידבר דוד"( ,שמואל ב' כב') עד "לדוד
ולזרעו עד עולם".
במנחה קוראים לשלושה בפרשת "וזאת הברכה" .אין אומרים "צדקתך".
מוצש"ק-אומרים "שובה ה'"" ,ויהי נועם"" ,ואתה קדוש".
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ערב סוכות ,יום ראשון ,י"ד בתשרי.
מסתפרים ורוחצים .אנשי מעשה טובלים לכבוד החג ,כי אמרו חז"ל 'חייב אדם לטהר
עצמו ברגל' .אחר השעה התשיעית אסור לאכול פת ,ויש מחמירים מחצות היום ,כדי
שיאכל בלילה לתיאבון ,כי האכילה בסוכה בלילה הראשון היא חובה מן התורה .מכינים
את הסוכה כדין ,ומי שאינו בקי צריך להראות סוכתו לחכם ,כדי שלא ייכשל בסוכה
פסולה.
מצווה על כל אחד לקנות ארבעה מינים לעצמו ,ויקנה גם לילדיו הקטנים כדי לחנכם
במצוות.
מכינים את ארבעת המינים שיהיו כשרים כהלכה :לולב אחד ,אתרוג אחד במשקל של
 60גר' לפחות 3 ,הדסים 2 ,ערבות .אורך שדרת הלולב  32ס"מ לפחות ,ההדס והערבה
 24ס"מ לפחות( .ויש אומרים שאורך שדרת הלולב יהיה לפחות  40ס"מ ,ההדס
והערבה  30ס"מ) .וכך סדר האיגוד :ייקח הלולב ,וישים השדרה מול פניו ,ויביא 3
הדסים ,וישים אחד על השדרה ויטהו קצת לצד ימין ,השני ישים אותו בצד ימין,
והשלישי בצד שמאל; את שתי הערבות ישים אצל ההדס ,אחד מימין ואחד משמאל,
ויאגוד את כולם ב 2 -קשרים לפחות ,זה על זה .צריך לאוגדם כדרך גדילתם ,דהיינו
ראשיהם למעלה ועיקרם למטה .ההדס יהיה קצת יותר גבוה מן הערבה ,והלולב גבוה
מהם לפחות טפח .י"א "לשם יחוד" לפני האיגוד.
נוהגים לקשט הסוכה במצעים וכלים נאים ,כדי שתהיה דירה נאה לכבוד החג .יש
נוהגים לתלות בסוכה פירות לנוי ,ויזהר לתלותם תוך  32ס"מ מהסכך ,כדי שיהיו
סמוכים לסכך ובטלים לו( .אסור ליהנות מפירות אלו כל ימי החג .וכן אסור בכל ימי
הסוכות ,עד מוצאי שמיני עצרת ,לקחת מעצי הסוכה אפילו קיסם לחוץ בו שיניו) .ראוי
להתנות לפני תליית הקישוטים והפירות שאינו בדל מהם כל בין השמשות.
א' דסוכות ,יום שני ,ט"ו בתשרי.
האישה מדליקה נרות לפני השקיעה ,ומברכת לפני ההדלקה "להדליק נר של יו"ט"
ו"שהחיינו" .יש שנוהגות שלא לברך שהחיינו .במקום שאין חשש שריפה או רוח
שתכבה את הנרות  -תדליק בסוכה .אם אי אפשר ,תדליק בבית בברכה וייהנו מאור
הנרות אחרי השקיעה או אחרי הסעודה .נוהגים להדליק בכל יום נר נוסף לכבוד
האושפיזין .מדליקים נר נשמה ממנו יעבירו אש למחרת.
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בחו"ל – יש להכין מערכת נוספת של פמוטים ליו"ט שני .יש להדליק נר נשמה ממנו
ידליקו בליל יו"ט שני ,ולהכין נר נשמה נוסף שיודלק ביום השני ,ממנו ידליקו אש
לבישול.
ערבית  -פותחים במזמורי הרגל" ,למנצח משכיל לבני קרח"" ,שפטני" (תהילים מב-
מג) .נהגו לומר לפני תפילת לחש פסוק "אלה מועדי ה'" .ויש נוהגים להוסיף פסוק
"וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל" .חצי קדיש .עמידה של יום טוב .אחר תפילת
העמידה תתקבל ,שיר המעלות שמחתי באומרים ,קדיש "יהא שלמא"" ,ברכו"" ,עלינו
לשבח"" ,יגדל".
בכניסה לסוכה נוהגים לומר "עולו אושפיזין" וכו' .נוהגים לייחד כיסא לאושפיזין.
כאשר הגיע הלילה  -מקדש מעומד.
סדר הקידוש" :אלה מועדי ה'" ,ברכת הגפן" ,אשר בחר בנו" ,מברך "לישב בסוכה",
יושב ומברך ברכת "שהחיינו" .השומעים יכוונו לצאת ידי חובתם בברכות ,והמברך
יכוון להוציאם ידי חובה ,ולא יענו ב"ה וב"ש .מצווה מהתורה לאכול כזית פת בסעודת
ליל ראשון דסוכות ,ולכן צריך לכוון לצאת בה ידי חובה .י"א שחייב לאכול כביצה
בסוכה.
נוהגים ללמוד בשולחן הסעודה משניות סוכה ,ופרקי משניות שבהם נזכר האושפיזא
של אותו לילה.
בברכת המזון אומר "יעלה ויבוא" ,ואם לא אמר  -חוזר ,ככתוב בסידורים .מוסיפים
"הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת עורו של לויתן"" ,הרחמן הוא ישפיע עלינו שפע
קדושה וטהרה מז' אושפיזין עילאין קדישין זכותם תהיה מגן וצינה עלינו".
כל סעודה שיש בה קידוש ,מברך "לישב בסוכה" אחר הקידוש ולפני השתיה .כשאין
קידוש ,לפי דעת הפוסקים ובא"ח ,מברכים "לישב בסוכה" אחר נטילת ידים ולפני
המוציא ,כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת המוציא לאכילה .ויש שמברכים אחר המוציא.
הנשים אינן מברכות לישב בסוכה ,אך יש להן מצווה לאכול בסוכה .בכל סעודה שאוכל
בה פת בשיעור ביצה ,כ 60 -גרם; או מזונות ,כ 240 -גרם ,מברך לישב בסוכה .במעשה
קדרה מחמשת מיני דגן אף שקבע עליהם סעודתו ,לא נהגו לברך לישב בסוכה .בכל 7
הימים עושה סוכתו קבע ,אוכל וישן בה וכו' .מעיקר הדין ,אכילת עראי או פחות
מהשיעור  -מותר לאכול מחוץ לסוכה ,אך נהגו המהדרין שלא לאכול או לשתות אפילו
מים מחוץ לסוכה .שנת עראי אסורה מחוץ לסוכה.
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שחרית  -תפילה של יום-טוב .אחרי "יושב בסתר" מוסיף את מזמורי החג (תהילים
מב-מג) .תפילת העמידה  -תפילת יו"ט .אחרי חזרת הש"ץ  -נטילת לולב .המתפלל
ב"הנץ" ורוצה ליטול לולב בסוכה ,יברך על הלולב לפני הלל .המתפלל לאחר מכן,
יברך "על נטילת לולב" לפני התפילה או לפני ההלל( .חסידים ואנשי מעשה נוהגים
לברך על הלולב בסוכה) .נטילת לולב  -הלולב בימין (גם אם הוא איטר) והאתרוג
בשמאל .לפני הברכה ייקח את האתרוג כשהעוקץ (החיבור של האתרוג לעץ) למעלה,
ואחר הברכה הופכו .מברך לפני נטילה "על נטילת לולב" ו"שהחיינו" .בשאר הימים
אינו מברך שהחיינו .מצמיד את האתרוג שבשמאלו ללולב שבימינו ומנענע .סדר
הנענועים 3 :נענועים לדרום 3 ,נענועים לצפון 3 ,נענועים למזרח 3 ,למעלה ו 3 -למטה,
ואחר כך  3למערב( .לפי הכתוב "הולך אל דרום סובב אל צפון") .כל הנענועים הם
בהולכה מהחזה לכיוון שאליו הוא פונה ,והחזרה לחזה . .מנענעים ב"הודו" הראשון
פעם אחת ,ב"אנא ה' הושיעה נא"  -פעמיים ,ואחר כך ב"הודו" בסוף פעם אחת .במילת
"הודו" מנענע לצד דרום .כשאומר "ה'" לא מנענע .כשאומר "כי" מנענע לצד צפון ,וכן
הלאה בכל מלה מנענע .כשאומר "אנא ה' הושיעה נא" בכל הברה מנענע ,אך לא מנענע
כשאומר "ה'" .הלל גמור בברכה "לגמור את ההלל" ,ומסיים "יהללוך ,ברוך אתה ה'
מלך מהולל בתשבחות" אמן.
פותחים את ההיכל ואומרים י"ג מידות  3פעמים ,אומרים "יהי רצון"" ,בריך שמיה",
ומוציאים שני ספרי תורה .מניחים אותם על התיבה ואומרים "הושענות" ליום ראשון
ומקיפים את התיבה .קדיש תתקבל( .יש נוהגים לומר קדיש תתקבל אחר הלל ,מוציאים
ס"ת ואומרים הושענות) .מגביהין ס"ת ,קוראים לחמישה גברי בפרשת אמור (ויקרא
כב ,כג)" :שור או כשב" עד "אל בני ישראל" ,חצי קדיש .בספר שני קוראים למפטיר
בפרשת פנחס "ובחמשה עשר יום" עד "ומנחתה ונסכה" ,חצי קדיש .מפטירים בזכריה
יד ,א" :הנה יום בא" עד "ביום ההוא" .בברכת ההפטרה חותמים "מקדש ישראל
והזמנים" ,מי שברך לקהל" ,אשרי" .מחזירים ספרי התורה להיכל .מוסף כמו בכל יום
טוב.
בבית – קידוש ,הנאמר בסוכה מעומד .לפני הקידוש אומר "אלה מועדי ה'" ,ברכת
הגפן" ,לישב בסוכה" ,ושותה מהיין .אם לא אמר "יעלה ויבוא" בברכת המזון אינו
חוזר.
מנחה – "למנצח"" ,אשרי"" ,ובא לציון" ,ח"ק ,עמידה של יו"ט .אחרי חזרת הש"ץ
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תתקבל ,ואחר כך אומרים מזמור של חג ,וי"א "שיר המעלות לדוד שמחתי" ,קדיש
"יהא שלמא"" ,עלינו לשבח".
מוצאי יו"ט  -יש נוהגים להתחיל במזמורי החג או במזמור "שפטני" בלבד .בעמידה
"אתה חוננתנו" ו"יעלה ויבוא" .שכח ולא אמר "יעלה ויבוא"  -בין בלילה בין ביום דינו
כך :נזכר לפני שאמר ה' שבברכת "המחזיר שכינתו לציון" - ,חוזר ואומר "יעלה
ויבוא" ,ואחר כך "ואתה ברחמיך" וכו' .אמר "ברוך אתה ה'" ,יסיים "למדני חוקיך",
ויאמר "יעלה ויבוא" ,וימשיך "ואתה ברחמיך" ויסיים "ברוך אתה ה' המחזיר" .סיים
הברכה ,יאמר אחריה "יעלה ויבוא" וימשיך מודים .אם אמר מלת "מודים" ונזכר -
חוזר ל"רצה" .ממודים עד "יהיו לרצון" האחרון ,אם נזכר  -חוזר ל"רצה" .נזכר אחר
שאמר "יהיו לרצון" האחרון ,אפילו לא עקר רגליו  -חוזר לתחילת התפילה .אחרי
העמידה אומר "יהי שם" ,קדיש "תתקבל"" ,שיר למעלות"" ,עלינו לשבח" .הבדלה
במוצאי יו"ט – בביה"כ ,ובבית יאמרה בסוכה( .יין והמבדיל בלבד).
א' דחוה"מ ,יום שלישי ,ט"ז בתשרי.
שחרית  -מתחילים כבכל יום חול .אין מניחים תפילין בחוה"מ .תפילת עמידה של חול
ומוסיף "יעלה ויבוא" .אם לא אמר עיין לעיל בערבית .נטילת לולב בלי שהחיינו .הלל
גמור בברכה תחילה וסוף ,ונענועים כנ"ל .הוצאת ס"ת" .הושענות" ליום ב' ,ואחר כך
אומרים קדיש תתקבל (ויש נוהגים לומר תתקבל אחר ההלל ,מוציאים ס"ת ואחר כך
אומרים הושענות) .קריאת התורה בפרשת פנחס" :וביום השני" ,ארבעת העולים
חוזרים על אותה פרשה ,חצי קדיש" ,אשרי" "ובא לציון"" ,בית יעקב"" ,שיר
המעלות" ,שיר של יום" ,הושיענו" מחזירים ספר התורה וח"ק.
מוסף  -של יו"ט ואומרים "את יום מקרא קודש הזה"" ,תתקבל" ,מזמורי החג" ,יהא
שלמא"" ,אין כאלוקינו"" ,פיטום הקטורת" ,קדיש דרבנן" ,ברכו" ,ו"עלינו לשבח".
כך הוא הסדר בכל ימי חול המועד ,אלא שבכל יום קוראים הושענות של אותו יום
וקריאת התורה של אותו יום.
בחו"ל – יו"ט שני .תפילה של יו"ט כמו ביום הראשון .קידוש – כמו אתמול ,אך אין
מברכים שהחיינו .נטילת לולב והושענות ליום שני כבא"י.
קריאת התורה כמו ביום הראשון 5 .עולים ,המפטיר כמו אתמול "ובחמישה עשר"
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ומפטירין במלכים א' ח ,ב-כא"ויקהלו אל המלך שלמה".
בכל ימי חוה"מ ההושענות כמו בא"י .קריאת התורה  -ביום ג' של סוכות שהוא א'
דחוה"מ ,הראשון קורא "וביום השני" ,השני "וביום השלישי" ,השלישי "וביום
השלישי" ,הרביעי "ביום השני וביום השלישי" .וכן בשאר ימי חוה"מ.
ה' דחוה"מ ,שבת קודש ,כ' בתשרי.
הדלקת נרות כמו בכל ע"ש .אם אפשר ,ידליקו בסוכה .מתחילים "מזמור לדוד הבו
לה'" ,אין אומרים "במה מדליקין" .אומרים "כל ישראל"" ,אמר ר' אלעזר" ,קדיש "על
ישראל"" .מזמור שיר ליום השבת"" ,ה' מלך".
תפילה של ליל שבת כרגיל .בעמידה – "יעלה ויבוא" .נהגו לומר "עולו אושפיזין"
כנהוג בכל לילה של סוכות" .שלום עליכם" כבכל ליל שבת .קידוש של שבת בסוכה
מעומד ,ומברכים לפני השתייה לישב בסוכה.
שחרית  -תפילה של שבת .בתפילת העמידה "יעלה ויבוא" .אין נוטלין לולב .אומרים
הלל גמור .אין אומרים הושענות ליום שבת ולא מקיפים את התיבה .יש שנהגו לומר
הושענות ,אך לא מקיפים התיבה .קדיש תתקבל .מוציאים שני ס"ת ,בספר ראשון
קוראים לשבעה בפרשת כי תשא (שמות ל"ג ,י"ב) "ראה אתה אומר אלי" עד "לא
תבשל גדי בחלב אמו" ,ח"ק .בספר השני קוראים למפטיר בפרשת פנחס "וביום
השישי" ,ח"ק .מפטירים ביחזקאל ל"ח ,י"ח" :והיה ביום ההוא" עד "וטהרו הארץ".
בברכות ההפטרה חותם "מקדש השבת".
מוסף  -של יום טוב ואומר "את יום מקרא קודש" ומזכיר של שבת.
מנחה  -כבכל שבת .קוראים לשלושה בפרשת וזאת הברכה .אין אומרים "צדקתך".
ערבית  -כמו בכל מוצ"ש ,בתפילת העמידה מוסיף "אתה חוננתנו"" ,יעלה ויבוא".
אומרים "שובה ה'"" ,ויהי נועם" "ואתה קדוש" .הבדלה של מוצ"ש.
ו' דחוה"מ ,יום הושענא רבא ,יום ראשון ,כ"א בתשרי .נהגו להיות ערים בליל
הושענא רבא ולקרות בסדר תיקון הושענא רבא (ספר דברים ,מדרש ,אדרא זוטא ,כל
התהילים עם ז' כורתי ברית) .חצי שעה לפני חצות קוראים ק"ש .אחר חצות אומרים
ברכות השחר בלי ברכות התורה .מי שלא ישן בלילה ,ייטול ידיו אחר עלות השחר בלא
ברכה ,ויברך אז ברכות התורה .זמן חצות הוא  .12:24זמן עלות השחר הוא .5:30
שחרית  -יתפלל בכוונה ובהתלהבות לכבוד קדושת היום .התפילה ככל חוה"מ .אחרי
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העמידה נטילת לולב ,הלל גמור והנענועים כנהוג .סדר ההושענות במלואם ,ומקיפים 7

הקפות לתיבה שבה הס"ת ,קדיש תתקבל .יש מוסיפים "תיענו ותעתרו" .קוראים
לארבעה אנשים בפרשת פנחס "וביום השביעי" ,חצי קדיש ,מוסף ,ואחרי המוסף
נוהגים מנהגן של נביאים "חבטת ערבה" .לוקחים  5בדי ערבה ,אוגדים אותם ביחד,
מחזיקים ביד ואומרים "לשם ייחוד קודשא בריך הוא וכו' "  -הנה אנחנו באים לקיים
מצות ערבה מנהג נביאים הראשונים וכו' ,מכים על הקרקע  5פעמים כנגד מנצפ"ך,
ואומרים "חביט חביט ולא בריך" .יש שנהגו לפי הקבלה חבטת ערבה לפני תפילת
מוסף .בסיום התפילה נהגו לומר "נשמת כל חי" עד "אתה אל" ואומר" :אנחנו מקבלים
עלינו בלי נדר כי לשנה הבאה בעת ובעונה הזאת נאמר נשמת כל חי" וכו' .יש לקרוא
פרשת "וזאת הברכה" שנים מקרא ואחד תרגום .לפנות ערב מפנה הכלים מהסוכה
ונפרד מהסוכה ואומר בצאתו "יה"ר וכו' שבזכות קיום מצוות סוכה זאת שקיימנו נזכה
ונחיה לשנה הבאה לישב בסוכת עורו של לויתן" וכו'.
שמיני עצרת ושמחת תורה ,יום שני ,כ"ב בתשרי.
הדלקת הנר בבית כנהוג בערב החג .מברכת "להדליק נר של יו"ט" .הנוהגת לברך
"שהחיינו" בהדלקת הנר  -תברך .מדליקים נר נשמה ממנו ידליקו מחר אש לבישול.
בחו"ל – יש להכין מערכת נוספת של פמוטים ליו"ט שני .יש להדליק נר נשמה ממנו
תדליק בליל יו"ט שני ,ולהכין נר נשמה נוסף שיודלק ביום השני ,ממנו ידליקו אש
לבישול.
ערבית – מתחילים במזמור "למנצח על השמינית" (תהילים יב) ,ח"ק .לפני תפילת
לחש אומרים "אלה מועדי ה'" ,ח"ק ,עמידה של יו"ט ,ואומרים בתפילה "את יום שמיני
חג העצרת הזה" .לאחר העמידה קדיש תתקבל" ,שיר המעלות לדוד שמחתי" ,קדיש
יהא שלמא" ,עלינו לשבח"" ,יגדל" ,פתיחת ההיכל והוצאת כל ספרי התורה שבהיכל.
יש שמוציאים רק  3ספרי תורה ,ושמחים בשמחת התורה .נוהגים להניח ספר תורה על
התיבה ,ומעמידים על ידו זקן או אחד מחשובי העם ומקיפים התיבה שעליה הספר 7
פעמים .אומרים פזמונים ופיוטים כנהוג .בין כל הקפה נוהגים לומר פסוקים" :ימין ה'
רוממה"" ,שמע ישראל"" ,ה' מלך"" ,אנא ה' הושיעה נא"" ,אנא ה' הצליחה נא" ,ויה"ר
וכו' .כל הקפה כנגד אחד משבעת כורתי ברית .בהקפה שביעית מסיימים בתפילת
"רבש"ע הרי אנחנו באים" וכו'" ,קול מבשר" ( 3או  7פעמים).
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בחו"ל – יום זה הוא שמיני עצרת בלבד .התפילה כביו"ט ,ואומר יום שמיני עצרת .אין
מוציאים ס"ת בלילה.
בבית – אומר קידוש של יו"ט ומברך שהחיינו.
בחו"ל – אוכלים בסוכה ,אך אין מברכים "לישב בסוכה" .מברכים "שהחיינו".
שחרית  -תפילת יו"ט .אחרי "יושב בסתר" מוסיף את מזמור החג .בעמידה אומרים
"שמיני חג העצרת הזה" .הלל גמור וקדיש תתקבל .פותחים ההיכל ,ואומרים י"ג
מידות" ,יהי רצון" ,מי שברך לחיילי צה"ל ולמדינה" .בריך שמיה" .מוציאים  3ספרי
תורה ,בראשון קוראים  5עולים בפרשת "וזאת הברכה" עד "מעונה" ,ונוהגים לחזור
הקטע "ולאשר אמר" הרבה פעמים ,כדי שכל הציבור או רובו יעלה לתורה .ילדים
היודעים לברך עולים לתורה אף על פי שלא הגיעו לבר מצווה .בסוף עולים כל
התינוקות וגם אלו שאינם יודעים לברך ,פורשים עליהם טלית ,ואחד מברך ברכות
התורה ומוציא את כולם .מברכים את הקטנים בפסוק "המלאך הגואל" וברכת כהנים.
אחר כך קוראים ל"חתן מעונה" עד "על במותימו תדרוך" ,אחר כך קוראים ל"חתן
תורה" ,והוא משלים החוזר וקורא כל הפרשה מ"וזאת הברכה" עד סופה ,מברך ברכה
אחרונה .אינו אומר קדיש ,ומיד מעלים "חתן בראשית" המברך ברכה ראשונה ,והגבאי
אומר" :בסימנא טבא" וקוראים מ"בראשית" עד "אשר ברא אלוקים לעשות" ,ואומר
חצי קדיש .יש הנוהגים שחתן תורה וחתן בראשית אומרים ח"ק יחד .אחר כך "הדרן
עלך" וכו'" ,מי שברך" לחתנים ,וקורא המפטיר בספר שלישי" :וביום השמיני"
(בפרשת פנחס כט ,לה) עד הסוף ,ואומר חצי קדיש .מפטירים ביהושע א'" :ויהי
אחרי ."...אומר "מי שברך" לקהל" ,אשרי" .תיקון הגשם" :שפעת רביבים יוריד
מזבוליו"" ,לשוני כוננת"" ,א-ל חי יפתח אוצרות שמים" .מחזירים ספרי תורה להיכל.
קדיש לעילא .יש נוהגים לומר תיקון הגשם אחר ההפטרה" ,מי שבירך" ,אשרי וכו'.
(לפי מנהגי בית אל עושים הקפות ש"ת לפני החזרת ס"ת).
בחו"ל – עולים ה' בלבד לתורה .קוראים מ"כל הבכור" (דברים טו ,יט) עד "אשר נתן
לך" (שם טז ,יז) .מפטיר בפנחס "ביום השמיני" .ההפטרה "ויהי ככלות" (מלכים א',
ח').
מוסף  -של יו"ט .מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" (עד מוסף יום א' דפסח).
שכח ואמר "מוריד הטל" ולא "משיב הרוח" ,אם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה" של
ברכת מחיה המתים ,ולא אמר "ה'" ,חוזר ל"אתה גיבור" .נזכר לאחר שברך "ברוך
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אתה ה' " אינו חוזר .נוהגים לערוך הקפות ש"ת אחר התפילה.
מנחה  -למנצח וכו'" ,אשרי" "ובא לציון" ,ח"ק ,תפילת יו"ט" ,משיב הרוח" .אחרי
החזרה ,קדיש תתקבל" ,שיר המעלות לדוד שמחתי" ,קדיש יהא שלמא" ,עלינו לשבח",
אחרי מנחה נוהגים לערוך הקפות שמחת תורה.
מוצאי יו"ט  -בתפילת העמידה "משיב הרוח"" ,אתה חוננתנו" ,ממשיך לומר ברכנו
עד ז' במרחשוון .אחר כך הבדלה של מוצאי יו"ט .נהגו לעשות הקפות שניות במוצאי
החג.
אסרו חג ,יום שלישי ,כ"ג בתשרי .אין אומרים תחנון עד ב' במרחשוון.
בחו"ל – יום שלישי הוא שמחת תורה .הדלקת נרות ,יש להדליק מנר דולק ותיזהר
שלא לכבות את הגפרור .ערבית של יו"ט .אין אוכלים בסוכה ביום זה .מברכים
שהחיינו .נוהגים בו בקריאת התורה כבני א"י ביום ש"ת שלהם.
שבת פרשת בראשית ,כ"ז בתשרי.
מפטירים בישעיהו מ"ב ,ה'" :כה אמר ה'" עד "יגדיל תורה ויאדיר" .מברכים חודש
מרחשוון שיחול ביום שלישי ורביעי.
במנחה  -קוראים לשלושה בפרשת נח ,ואין אומרים "צדקתך".
א' דר"ח מרחשוון ,יום שלישי ,ל' בתשרי.
דיני ראש חודש :בערבית מתחילים ב"ברכי נפשי" .בעמידה "יעלה ויבוא"( .דיני
יעלה ויבוא  -ראה להלן) .בשחרית  -הלל בדילוג ובלי ברכה (ויש שנהגו לברך "לקרוא
את ההלל") ,קדיש תתקבל .אומר "ואברהם זקן" ,בריך שמיה ,י"א יה"ר הכתוב
בסידור ,וטוב שלא לאומרו .מוציאים ספר תורה ,וקוראים לארבעה עולים בפרשת
פנחס (כח ,א)" :וידבר ה' אל משה" וגו' .קוראים לכהן מ"וידבר" עד "עולה תמיד",
חוזרים ללוי פסוק "ואמרת להם" עד "רביעית ההין" ,לשלישי קוראים מ"עולת תמיד"
עד "ונסכה" ,ולרביעי "ובראשי חדשיכם" עד "ונסכו" .חצי קדיש( ,יש הנוהגים להחזיר
ס"ת כאן)" .אשרי" "ובא לציון"" ,בית יעקב"" ,שיר המעלות" ,מזמור של יום,
"הושיענו" .מחזירים ספר תורה למקומו ,חולצים התפילין לאחר חצי קדיש ,ומתפללים
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מוסף של ראש חודש .לאחר חזרת הש"ץ " -תתקבל" ,אומרים "ברכי נפשי" ,קדיש
יהא שלמא" ,קוה אל ה'" ו"פיטום הקטורת" ,קדיש על ישראל" ,עלינו לשבח" .אסור
להתענות בו .יש נשים הנוהגות שלא לעשות מלאכה בר"ח .יש שנהגו להדליק נר אחד
בליל ר"ח.
דיני "יעלה ויבוא" :שכח "יעלה ויבוא" בערבית ,אם נזכר לפני שאמר "ה'" שבברכת
"ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון" – חוזר ואומר "יעלה ויבוא" ,ואח"כ ממשיך
"ואתה ברחמיך" .אם אמר "ה'"  -אינו חוזר ,ואומר "יעלה ויבוא" לפני "יהיו לרצון
אמרי פי" האחרון .בשחרית ובמנחה אם שכח דינו כך :נזכר לפני שאמר "ה'" שבברכת
"ברוך אתה ה' המחזיר שכינתו לציון" – חוזר ואומר "יעלה ויבוא" ,ואח"כ ממשיך
"ואתה ברחמיך" .אמר "ברוך אתה ה'" ,יסיים "למדני חוקיך" ,ויאמר "יעלה ויבוא",
וימשיך "ואתה ברחמיך" ומסיים "ברוך אתה ה' המחזיר" וכו' .סיים הברכה ,יאמר
אחריה "יעלה ויבוא" וימשיך "מודים" .אם אמר מלת "מודים" ונזכר  -חוזר ל"רצה".
מ"מודים" עד "יהיו לרצון" האחרון ,אם נזכר  -חוזר ל"רצה" .נזכר אחר שאמר "יהיו
לרצון" האחרון ,אפילו לא עקר רגליו  -חוזר לראש התפילה.

מרחשוון
המולד :יום שלישי ל' בתשרי בבוקר ,בשעה  7 + 9:44חלקים
ברכת לבנה :נוהגים לברך רק אחר ז' ימים מעת-לעת מהמולד ,מליל רביעי ח'
במרחשוון
ב' דר"ח ,יום רביעי ,א' במרחשוון .מתפללים כאתמול.
שבת פרשת נח ,ד' במרחשוון .מתפללים כבכל שבת ,מפטירים בישעיה נ"ד" :רני
עקרה" עד "אמר מרחמך ה'.

במוצאי שבת "נח" ה' במרחשוון עוברים לשעון החורף
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יום שלישי ,ז' במרחשוון.
מתחילים לומר בערבית שבסוף יום שני "ברך עלינו" .שכח ואמר "ברכנו" דינו
כדלקמן :נזכר לפני "ברוך אתה ה'" של "מברך השנים" ,חוזר ל"ברך עלינו" .אמר
"ברוך אתה ה'" יסיים "למדני חוקיך" ויאמר "ברך עלינו" .סיים "מברך השנים" יאמר
במקום "ותן טל ומטר לברכה" .התחיל "תקע"  -ימשיך ,ובאמצע "שמע קולנו" ,לפני
"כי אתה שומע" ,יאמר "ותן טל ומטר לברכה" .התחיל לברך "ברוך אתה" ונזכר,
יאמר "ותן טל" וכו' .אמר "ברוך אתה ה'" ונזכר ,יסיים "למדני חוקיך" .יאמר "ותן טל
ומטר" וימשיך "כי אתה שומע תפילת" וכו' .סיים "שומע תפילה" ,יאמר שם "ותן טל"
וכו' .התחיל "רצה" עד "יהיו לרצון" האחרון ,אם נזכר חוזר ל"ברך עלינו" וממשיך
משם כסדר "תקע" וכו' .נזכר אחר "יהיו לרצון" האחרון אפילו לא עקר רגליו  -חוזר
לראש התפילה.
בחו"ל – ממשיכים לומר ברכנו עד  60יום לתקופה (השנה :ח' בכסלו).
שבת פרשת לך-לך ,י"א במרחשוון .מפטירים בישעיה מ' ,כז" :למה תאמר יעקב" עד
"בקדוש ישראל תתהלל" (ישעיה מא ,טז).
שבת פרשת וירא ,י"ח במרחשוון .מפטירים במלכים ב ,ד ,א" :ואשה אחת" עד (פסוק
כג) "ותאמר שלום".
שבת פרשת חיי שרה ,כ"ה במרחשוון .מפטירים במלכים-א א ,א" :והמלך דוד זקן"
עד (פסוק לא) "יחי אדוני המלך דוד לעולם".
מברכים חודש כסלו שיחול ביום חמישי ושישי.
יום חמישי ל' במרחשוון  -א' דר"ח כסלו .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).

כסלו
המולד :ליל חמישי ל' במרחשוון 8 + 22:28 ,חלקים.
ברכת לבנה :מליל חמישי ז' בכסלו .לפי פסקי הרב עובדיה אין להקפיד על
שבעה ימים מעת לעת בדיוק ויכולים לברך גם אם חסרים מספר שעות.
והמקפידים על  7ימים מעל"ע יברכו בליל שישי ,או בליל ה' רק משעה
.22:28
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ב' דראש חודש כסלו ,יום ששי ,א' בכסלו .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
שבת פרשת תולדות ,ב' בכסלו .מפטירים במלאכי א" :משא דבר ה'" עד "כי מלאך
ה' צבאות הוא".
שבת פרשת ויצא ,ט' בכסלו .מפטירים בהושע יא" :ועמי תלואים" עד "ובנביא
נשמר".
יום שני י"א בכסלו שישים לתקופה 5( .בדצמבר) .בחו"ל מתחילים לומר ברך
עלינו מתפילת ערבית של ליל שני (יום ראשון בערב).
שבת פרשת וישלח ,ט"ז בכסלו .מפטירים בעובדיה א" :חזון עובדיה" עד הסוף.
בקריאת ההפטרות של פרשת ויצא ופרשת וישלח יש מנהגים שונים.
שבת פרשת וישב ,כ"ג בכסלו .מפטירים בעמוס ב' ו'" :כה אמר ה'" עד "מי לא
ינבא" (פרק ג' ,ח') .מברכים חודש טבת שיחול בשבת ובראשון.
יום א' דחנוכה  -יום שני ,כ"ה בכסלו.
מתחילים להדליק נר חנוכה בלילו .ביום ראשון ,ערב חנוכה ,אין אומרים תחנון
במנחה .מכינים את הפתילות והשמנים (לכתחילה ראוי להדר אחרי שמן זית ,ואם
אין ,יקח שמן אחר .אפשר גם בנרות שעווה) .יש לתלות או להעמיד החנוכייה
בחוץ ,בטפח הסמוך לפתח בצד שמאל ("מזוזה בימין וחנוכייה משמאל") ,או
להעמיד בחלון הסמוך לרשות הרבים .אם החלון גבוה מ 9.60 -מ' ,עדיף להדליק
בטפח הסמוך לפתח או בפנים .ונוהגים להניחה בגובה  7עד  10טפחים .ומותר
משלושה טפחים ולמעלה ,עד לגובה עשרים אמה ,שעד שם שלטה בה העין.
מתחילים להדליק בנר הקרוב לפתח שהוא הנר הימני ,ולמחר מתחיל מהנר השני
ופונה ימינה וכן על זה הדרך ,כך שתמיד מתחיל להדליק מהנר הנוסף ופונה לצד
ימין .בערב האחרון מדליק את הנר הקיצוני משמאל ופונה לימין.
זמן הדלקת נר חנוכה :לנוהגים כרמב"ם וכדעת הגר"א  -עם השקיעה .לנוהגים
כמרן השו"ע  -עם צאת הכוכבים .לפני ההדלקה מברך "להדליק נר חנוכה",
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"שעשה נסים" ו"שהחיינו" (ביום א') .אחר שהדליק נר אחד אומר "הנרות הללו",
ואומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" .ויש נוהגים לומר  7פעמים "ויהי נעם"
ומזמור "יושב בסתר עליון" לשמירה .צריך לשים בחנוכייה שמן שיבער לפחות
חצי שעה .מדליק במקום שאין רוח שיכולה לכבות את הנר .אסור ליהנות מאור
הנרות ,ואין להדליק מנר לנר .בבית-הכנסת מדליקים אחרי מנחה לפני ערבית,
ומניחים אותה בכותל דרום ,זכר למנורת המקדש שהייתה בדרום .אין יוצאים ידי
חובה בנר חנוכה שמדליקים בבית הכנסת .החזן המדליק בבית הכנסת מברך
"שהחיינו"  -ואם אין לו את מי להוציא בביתו ,לא יברך שהחיינו שנית בביתו.
גם הנשים חייבות במצווה זו .והן נהגו לא לעשות מלאכה שעה שהנרות דולקים.
בכל שמונת ימי חנוכה אומרים בתפילת העמידה ,וכן בברכת המזון "על הנסים"
(בתפילת העמידה אחרי מודים ,ובברכת המזון ,אחרי "נודה לך" לפני "על הכל").
שכח ולא אמר אינו חוזר .אם נזכר לפני שברך "ברוך אתה ה'"  -חוזר .אם שכח
בתפילת העמידה אחר "אלוקי נצור" אומר "נודה לך או"א על הנסים" וכו' .בברכת
המזון אומר "הרחמן יעשה לנו נסים כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ,בימי
מתתיהו" וכו'.
שחרית  -נוהגים להדליק נר חנוכה בכל בוקר בבית הכנסת בלא ברכה ,לפרסום הנס.
מתפללים תפילה של חול ואומרים "על הנסים" (נוהגים אחרי "הודו" לא להתחיל
"בפסוק מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" ,אלא מתחילים מ"ארוממך") .הלל שלם
בברכה תחילה וסוף (בכל ימי חנוכה) ,ח"ק( ,ללא תתקבל כבר"ח) .קוראים בתורה
לשלשה בפרשת נשא (במדבר ו ,כ"ב) .קוראים לכהן  -מ"וידבר" עד "ויקריבו אותם
לפני המשכן" (ז ,ג) .ללוי  -עד ל"חנוכת המזבח" (פסוק יא) .לשלישי  -עד "נחשון בן
עמינדב" .ח"ק ,אשרי ,ובא לציון ,קדיש תתקבל ,מחזירים ס"ת למקומו" ,בית יעקב",
"שיר המעלות לדוד" ,שיר של יום" .מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"" ,קוה אל ה'",
"עלינו לשבח".
אין מתענים בחנוכה ואין מספידים ,רק לחכם בפניו.
ב' דחנוכה  -יום שלישי ,כ"ו בכסלו .בלילה מתחילים להדליק בנר הנוסף שהוא
מצד שמאל ופונים לימין .בשחרית התפילה כאתמול .קריאת התורה ממשיך
בפרשה של אתמול "ביום השני" ,לכהן עד "מלאה קטרת" ,ללוי עד "נתנאל בן
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צוער" ,ולשלישי חוזר וקורא מ"ביום השני" עד "נתנאל בן צוער" .ח"ק וממשיך
התפילה כאתמול.
ג' דחנוכה  -יום רביעי ,כ"ז בכסלו .התפילה כאתמול .קריאת התורה מן "וביום
השלישי" עד "אליאב בן חילון" ,החלוקה כאתמול.
ד' דחנוכה  -יום חמישי ,כ"ח בכסלו .התפילה כאתמול .קריאת התורה מן "ביום
הרביעי" ,החלוקה כאתמול.
ה' דחנוכה  -יום ששי ,כ"ט בכסלו .ערב ר"ח טבת ,קריאת התורה "ביום החמישי",
החלוקה כאתמול.
ו' דחנוכה  -שבת פרשת מקץ א' דר"ח טבת ,ל' בכסלו.
מדליקים נר חנוכה לפני נר שבת .צריך לשים שמן שידלוק חצי שעה אחר צאת
הכוכבים.
ערבית  -אין אומרים "במה מדליקין" ,אומרים "כל ישראל"" ,אמר ר' אלעזר",
קדיש על ישראל .בעמידה אומרים "יעלה ויבוא" ו"על הניסים".
בברכת המזון " -על הנסים" ו"יעלה ויבוא".
שחרית  -התפילה כבכל שבת .ואומר "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" בעמידה .הלל
שלם ,ומברך בתחילה ובסוף .קדיש תתקבל .בפתיחת ההיכל אומר "בריך שמיה".
מוציאים  3ס"ת ,ואומרים הפסוקים "מי לא יראך" וכו' .מברכים חיילי צה"ל
והמדינה .בספר ראשון קוראים לשישה בפרשת השבוע ,אין אומרים ח"ק .אך אם
עלו שבעה ,יאמרו ח"ק .בספר שני קורא השביעי "וביום השבת" "ובראשי
חדשיכם" ,עד "ונסכו" ,ח"ק .המפטיר קורא בספר שלישי בפרשת נשא "ביום
הששי" ,ח"ק ומפטיר בזכריה ב'" :רני ושמחי" עד "חן חן לה" (שם ד' ,ז').
מוסיפים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת שבת ור"ח "השמים כסאי" ופסוק ראשון
ואחרון מהפטרת "מחר חודש" .מי שברך לקהל.
מוסף  -של שבת ור"ח" ,אתה יצרת" ,על הנסים.
מנחה  -בעמידה יעלה ויבוא ,על הניסים ,אין אומרים צדקתך.
מוצש"ק – לפני ערבית אומרים מזמור "ברכי נפשי" .בעמידה "אתה חוננתנו",
"יעלה ויבוא"" ,על הניסים" .בב ית הכנסת מדליקים נר חנוכה ואח"כ מבדילים,
בבית  -להפך :מבדילים ואח"כ מדליקים נר חנוכה.
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טבת
המולד :יום שישי כ"ט בכסליו  9 + 11:12חלקים
ברכת לבנה :ממוצ"ש ח' בטבת.
תקופת טבת :ליל שבת י"ד בטבת שעה .22:30
ז' דחנוכה ,יום ראשון ,ב' דר"ח טבת ,א' בטבת .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח
מרחשוון).
בתפילת העמידה אומר "יעלה ויבוא" ו"על הנסים" ,הלל שלם ,ומברך בתחילה
ובסוף .קדיש תתקבל .בפתיחת ההיכל "בריך שמיה" .מוציאים  2ס"ת ,קוראים
לשלשה בשל ר"ח ,כהן עד "ההין" לוי עד "ונסכה" ,שלישי עד סוף קריאת ר"ח,
ואין אומרים קדיש .הרביעי קורא בספר שני "ביום השביעי" .ח"ק" ,אשרי" ככל
ר"ח ,מחזירים ס"ת למקומו ,ח"ק ,חולץ תפילין.
מוסף של ר"ח ,ואומר בו "על הנסים" .אחרי החזרה ,קדיש תתקבל" ,ברכי נפשי",
"מזמור שיר חנוכת הבית" ומסיימים כבכל ר"ח.
ח' דחנוכה " -זאת חנוכת" יום שני ב' בטבת.
שחרית  -התפילה כמו ב יום א' דחנוכה .קוראים בתורה לכהן מ"ביום השמיני" עד
"מלאה קטורת" .ללוי  -מ"פר אחד" עד "גמליאל בן פדהצור" .לשלישי  -קוראים
מההתחלה "ביום השמיני" ,וממשיך "זאת חנוכת המזבח" ,עד "כן עשה את
המנורה" בפרשת בהעלותך .ח"ק ,וממשיך בתפילה כמו בכל ימי חנוכה.
מה שנשאר מהשמן והפתילות בחנוכייה  -יעשה מדורה בפני עצמה וישרפם.
שבת פרשת ויגש ,ז' בטבת .מפטירים ביחזקאל ל"ז ,ט"ו "ויהי דבר ה'" עד סוף
הפרק .מכריזים על צום העשירי עשרה בטבת שיחול ביום שלישי.
עשרה בטבת ,יום שלישי ,תענית צום העשירי .עלות השחר5:32 :

אם התנה לפני השינה ,יכול לאכול ולשתות עד עלות השחר .לפי המקובלים ,יכול
רק לשתות .מתפללים כבכל יום ,בעמידה ,היחיד אומר "עננו" בשומע תפילה,
והש"ץ בין גואל לרופא .אומרים סליחות לעשרה בטבת "וארץ שפל רומי" .אם יש
 6אנשים מתענים ,קוראים בתורה לשלושה מן המתענים בפרשת "ויחל" (שמות
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לב ,א) ,ח"ק ,אשרי ,למנצח ,ובא לציון ,קדיש תתקבל .מחזירים ס"ת למקומו.
"תפילה לדוד" ,שיר של יום ,ואומרים "מזמור לאסף באו גויים" (תהילים עט).
הרבנות הראשית לישראל קבעה יום זה כיום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה
שאין יודעים את יום מותם .אור לעשירי בטבת מדליקים נר נשמה ,ולומדים לעילוי
נשמות הקדושים .מי שנספו קרוביו בשואה ,ואינו יודע יום מותם  -יאמר קדיש
ביום זה .בתפילת שחרית יאמרו אחרי קריאת התורה את האזכרה לזכר השואה.
נוסח האזכרה בנספח ללוח הדינים.
מנחה  -אם יש  6מתענים ,קוראים בתורה בפרשת "ויחל" כמו בשחרית .אחר
הקריאה אין מפטירים ואין אומרים ח"ק ,מחזירים ס"ת למקומו ,מזמור "יענך ה'",
ח"ק ועמידה .בעמידה ,היחיד אומר "עננו" בשומע תפילה ,והש"ץ בין גואל לרופא.
לפני שעוקר רגליו אומר "ריבון העולמים" וכו' ככתוב במסכת ברכות י"ז ,א .אחר
החזרה אומרים תחנון ,קדיש תתקבל" ,למנצח בנגינות"" ,תפלה לעני כי יעטוף"
ועלינו לשבח .אם מתפללים אחרי פלג המנחה ,הכוהנים המתענים עולים לדוכן.
סיום הצום .17:12
שבת פרשת ויחי ,י"ד בטבת .מפטירים במלכים-א ב" :ויקרבו ימי דוד למות" עד
"ותכון מלכותו מאד".
מיום ראשון ט"ו בטבת מתחילים ימי השובבי"ם.
שבת פרשת שמות ,כ"א בטבת .מפטירים "דברי ירמיהו" (ירמיה א) .עד "נאום ה'
להצילך" ונוהגים להמשיך ולקרוא  3פסוקים ראשונים מפרק ב' .התימנים
והבבלים מפטירים "בן אדם הודע" (יחזקאל ט"ז) ויש מיהודי מרוקו שמפטירים
"הבאים ישרש יעקב" ,כמנהג האשכנזים.
שבת פרשת וארא ,כ"ח בטבת .מפטירים ביחזקאל כ"ח ,כ"ה "כה אמר ה'" עד
"וידעו כי אני ה'" (סוף פרק כ"ט) .מברכים חודש שבט שיחול ביום שני.
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שבט
המולד :מוצאי שבת כ"ט בטבת  10 + 23:56חלקים
ברכת הלבנה :ממוצאי שבת ז' בשבט .לפי פסקי הרב עובדיה אין להקפיד על
שבעה ימים מעת לעת בדיוק ,ויכולים לברך גם אם חסרים מספר שעות .המקפידים
על  7ימים מעל"ע יוכלו לברך במוצאי שבת משעה .23:56
ראש חודש שבט ,יום שני ,א' בשבט .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
שבת פרשת בא ,ו' בשבט .מפטירים בירמיה מו,יג "הדבר אשר דבר ה'" ,עד סוף
הפרק.
שבת פרשת בשלח ,י"ג בשבט" ,שבת שירה" .יש נוהגים לקרוא בתפילה אחר
השירה" ,ותקח מרים הנביאה" עד "כי אני ה' רופאך" .ונהגו לא לשנות מאומה
בתפילה .מפטירים בשופטים ה',א'" :ותשר דבורה" עד "ותשקוט הארץ ארבעים
שנה".
יהודי מרוקו נוהגים לומר בשבת זו לפני שירת הים את הפיוט "אשירה כשירת
משה" .ויש שאומרים אותו לפני שעולה הרביעי לקרוא בתורה את שירת הים.
ט"ו בשבט ,יום שני ,ראש השנה לאילנות .אין אומרים בו תחנון ולא במנחה שלפניו.
מרבים באכילת פירות (ויקפידו באיסורי תולעים ,ערלה ,תרו"מ וספיחין) .נוהגים
להדר אחרי הפירות שהשתבחה בהן ארץ-ישראל ,נהגו לקרוא תיקון ט"ו בשבט
הנקרא "פרי עץ הדר" המלוקט מתורה ,נביאים וכתובים ,משניות וזוה"ק ,על כל פרי
מעניינו.
שבת פרשת יתרו ,כ' בשבט .קוראים עשרת הדברות בציבור בטעם עליון ,מפטירים
בישעיה ו ,א" :בשנת מות המלך עוזיהו" עד סוף הפרק.
שבת פרשת משפטים ,כ"ז בשבט ,שבת שקלים( .ראשונה לארבע הפרשיות).
מוציאים שני ס"ת ,בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע .ח"ק .בספר שני
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קוראים למפטיר בפרשת כי תשא ,מתחילה ועד "לכפר על נפשותיכם" (סוף פסוק
ט"ז) .ח"ק .מפטירים במלכים ב יא יז "ויכרות יהוידע" עד "לכהנים יהיו" (יב יז).
ויש נוהגים להתחיל מ"בן שבע שנים" (תחילת פרק יב) .מברכים חודש אדר
שיחול בימים שלישי ורביעי.
א' דר"ח אדר ,יום שלישי ,ל' בשבט ,תפילת ר"ח( .עיין בדיני ר"ח מרחשוון).

אדר
המולד :יום שני כ"ט בשבט ,בשעה  11 + 12:40חלקים.
זמן קידוש לבנה :מליל שלישי ז' באדר
ב' דר"ח אדר ,יום רביעי א' באדר .תפילת ר"ח( .עיין דיני ר"ח מרחשוון).
משנכנס אדר מרבין בשמחה.
שבת פרשת תרומה ,ד' באדר (שבת הפסקה) .מפטירים במלכים א' ה' ,כ"ו" :וה'
נתן חכמה לשלמה" עד "ולא אעזוב את עמי ישראל" (ו' ,י"ג).
ז' באדר  -יום שלישי ,יום פטירתו של משה רבנו ע"ה ,יום החברא קדישא,
נוהגים להרבות בתפילות ועולים לקברי צדיקים.
שבת פרשת תצוה" ,שבת זכור" ,י"א באדר .נוהגים לקרוא לאחר תפילת
שחרית את הפיוט "מי כמוך" .מוציאים שני ספר תורה .באחד קוראים לשבעה
בפרשת השבוע ,חצי קדיש ,ובשני קוראים למפטיר בסוף פרשת כי תצא" :זכור".
קריאה זו היא חובה מן התורה .יש להקפיד לקרוא בס"ת מהודר ,ובהיגוי מדויק.
אין מעלים קטן למפטיר זה .יש שנהגו לומר לפני הקריאה "לשם יחוד" .הקורא
והשומעים יכוונו לצאת ידי חובה .לא יכו בקריאת עמלק שלא לבלבל את
השומעים .ח"ק .מפטירים בשמואל-א טו ,א" :ויאמר שמואל אל שאול" ,עד "גבעת
שאול" (פסוק לד).
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צום אסתר ,יום שני ,י"ג באדר .אם התנה לפני השינה ,יכול לאכול ולשתות עד
עלות השחר ,שזמנה ( .4:46לדעת המקובלים יכול רק לשתות) .יחיד אומר "עננו"
בשומע תפילה ,והש"ץ בין גואל לרופא .אומרים סליחות לתענית אסתר .אם יש 6
מתענים ,קוראים בתורה לשלשה מהמתענים בפרשת ויחל (כי תשא ,שמות לב ,א).
ח"ק ,אשרי ,למנצח ,ובא לציון .קדיש תתקבל .מחזירים ס"ת למקומו" .תפילה
לדוד" וכו' ,שיר של יום" ,למנצח על אילת השחר".
במנחה :אם יש  6מתענים ,קורים בתורה "ויחל" ,ואין מפטירים .אם מתפללים
מנחה קטנה ,ובפרט סמוך לשקיעה ,עולים הכהנים המתענים לדוכן .אין אומרים
תחנון .אומר "למנצח בנגינות"" ,למנצח על אילת השחר" .יש נוהגים להקדים את
השקלים ,ונותנים חצי מטבע היוצא באותה מדינה ,זכר למחצית השקל שהיו
שוקלים בזמן הבית .ויש נוהגים לתת  3מטבעות כסף היוצאות במדינה ,ויש שנהגו
לתת כסף בערך של  10גרם כסף ,שהוא שיעור מחצית השקל .הכסף לצדקה או
לעמלי תורה .סיום הצום. 18:06 :
פורים דפרזים ,יום שלישי ,י"ד באדר( .במקומות שאין להם דין מוקפים חומה
מימות יהושע בן נון).
בערבית  -מתחילים מזמור כ"ב" :למנצח על אילת השחר" ,ובעמידה אומרים "על
הנסים" בהודאה .שכח ולא אמר ,עיין בדיני יום א' של חנוכה .אומר חצי קדיש,
וקוראים המגילה .יש נוהגים לקפל את המגילה כאיגרת ,לקרוא בה ובסוף לגוללה.
מנהג הספרדים ששליח הציבור מקפל את המגילה כאיגרת ,ובסוף הקריאה גולל
את המגילה ,והשומע קורא מן המגילה הגלולה ,משאיר את החלק שקראו פתוח,
ובסוף הקריאה גולל .לפני קריאת המגילה בערב ובבקר ,מזכיר הש"ץ לציבור
שיכוונו לבם לצאת ידי חובתם ,והוא גם מכווין להוציאם ,י"א "לשם יחוד" ,ומברך
מעומד "על מקרא מגילה"" ,שעשה נסים" ו"שהחיינו" (ויכווין לפטור גם מצות
סעודת פורים ומשלוח מנות) .יש נוהגים שגם הקהל עומד בשעת הברכה .קורא
המגילה בקול רם ובנעימה ,וצריך שהציבור ישמע מלה במלה ,כי אין יוצאים ידי
חובת מגילה אם דילגו אפילו תיבה אחת .מי שלא שמע כמה תיבות ,יאמרן מתוך
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מגילה ,ואפילו מודפסת .לא שמע כמה מילים ,ולא השלים אותם בעל פה או מתוך
ספר מודפס ,חייב לחזור ולשמוע את המגילה מהמקום שלא שמע .אחר קריאת
המגילה גוללה ,ומברך "הרב את ריבנו" ,ואומר "ואתה קדוש" וכו' ,קדיש תתקבל,
"שיר המעלות לדוד לולי ה'"" ,שיר למעלות אשא עיני" ,קדיש יהא שלמא ו"עלינו
לשבח" .נש ים חייבות במקרא מגילה ובמצוות היום ,מלבד שתיית יין עד דלא ידע.
אשה הקוראת מגילה ,או שקוראים לה ,לדעת השו"ע מברכת היא בתחילה ,או
שהקורא לה יברך .אם יש עשר נשים השומעות את הקריאה ,יברך הקורא אחרי
הקריאה "הרב את ריבנו" .לדעת "בן איש חי" אינה מברכת לא בתחילה ולא בסוף.
בשחרית  -מתפללים כמו בחול ,אומרים "על הנסים" בהודאה וח"ק .מוציאים ס"ת
וקורין לשלושה בפרשת בשלח פרק י"ז ,ח'-ט"ז" ,ויבוא עמלק" ,כופלים פסוק ט',
ח"ק ,ואומרים "אשרי" "ובא לציון" עד "מעתה ועד עולם" .קוראים את המגילה,
ומברכים לפניה שתי ברכות" :על מקרא מגילה" ,ו"שעשה נסים" .כשקורא
"ליהודים הייתה אורה" יגע בס"ת ,כשאומר "ויקר" יגע בתפילין וינשקם ,כשקורא
"איגרת הפורים הזאת" ,ינענע המגילה .אחרי המגילה אומרים ואתה קדוש,
תתקבל ,מחזירים ס"ת למקומו ,בית יעקב וכו' שיר של יום ,והושיענו ,מזמור
למנצח על אילת השחר ,וגומרים כשאר הימים .נוהגים שלא לעשות מלאכה ביום
זה.
חייבים לשלוח מנות איש לרעהו ,ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב .המצווה
היא לשלוח שתי מנות הראויות לאכילה לאדם אחד .איש ישלח לאיש ואשה לאשה.
מתנות לאביונים :המצווה היא שתי מתנות לשני אביונים ,והמרבה בזה  -משובח.
מתנות לאביונים ומשלוח מנות ,הפרוז יתן לפרוז ,והמוקף יתן למוקף.
סעודת פורים זמנה ביום .ראוי להקדים מנחה לסעודת פורים .יש המקפידים לסעוד
לפני חצות היום .סעודה שנמשכה עד הלילה ,אין אומרים בה "על הניסים".
ההולך ממוקפים לפרזים או להפך ,ישאל חכם כיצד לנהוג.
פורים דשושן ופורים דמוקפין ,יום רביעי ,ט"ו באדר .הוא פורים הנהוג
בירושלים ,ונוהגים בו כמו שנוהגים הפרזים ביומם .גם בערי הפרזים נוהגים בו
קצת יו"ט ,שאין אומרים בו תחנון ,ואסור בהספד ובתענית .יש נוהגים לומר אחרי
הושיענו "למנצח על שושן עדות" (תהלים ס').
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במקומות המסופקים אם יש להם דין מוקפים או דין פרזים ,נוהגים לקרות המגילה
ביום י"ד בברכה ,היות וזמן קריאה לכל הוא .וביום ט"ו קוראים בלא ברכה .אין
אומרים בו "על הנסים" ,ואין קוראים בתורה ,אך נוהגים לתת מתנות לאביונים
ולשלוח מנות ,ולא ירבו בהם כמו ביום י"ד .נוהגים לעשות סעודת פורים ביום זה.
שבת פרשת כי תשא ,י"ח באדר .היא שבת פרה .מוציאים שני ספרי תורה,
בראשון קוראים לשבעה בפרשת השבוע ,חצי קדיש ,וקוראים בשני למפטיר
בפרשת חקת מתחילתה ,עד "תטמא עד הערב" ,לפני הקריאה אומרים לשם יחוד
וכו' ח"ק ,ומפטירים ביחזקאל לו ,טז" :ויהי דבר ה' " עד "דברתי ועשיתי" (פסוק
לו).
שבת פרשת ויקהל-פקודי ,כ"ה באדר ,שבת החודש .מוציאים  2ס"ת,
בראשון קורין  7בפרשת השבוע ,ח"ק ,בשני קורין למפטיר בפרשת בא "החודש
הזה לכם" (שמות יב ,א-כ) .לפני הקריאה יאמר לשם יחוד וכו' .ח"ק ,מפטירים
ביחזקאל מה ,יח" :כה אמר ה' " עד "עולת התמיד"( ,פרק מו ,טז) .מברכים חודש
ניסן שיחול ביום חמישי.

ניסן
המולד :ליל רביעי כ"ט באדר ,בשעה  12 + 1:24חלקים.
זמן קידוש לבנה :מליל חמישי ח' בניסן.
תקופת ניסן :שבת י"ז בניסן ,בשעה  6:00בבוקר.
ראש חודש ניסן ,יום חמישי ,א' בניסן ,תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
מברכים ברכת האילנות בחודש ניסן ,אין מברכים ברכה זו אלא על פרחי אילנות
מאכל המלבלבים .וצריך שיהיו לפחות שני אילנות .סדר ברכת האילנות :פתיחת
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אליהו ,מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום ,וברא
בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהן בני אדם"" ,הללויה הללו את ה' מן
השמים"" ,שיר המעלות בשוב ה'" ,וקדיש על ישראל .יש שנהגו לאומרה בסדר
אחר המובא בסידורים .יש שנהגו לברך ברכה זו ביום ראשון של חוה"מ פסח.
אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן ,מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן ,וי"ב
הנשיאים הקריבו קרבנם בי"ב יום ,וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב .יום י"ג
אסרו חג שלהם ,י"ד ערב פסח ,ימי הפסח ,ואסרו חג ,וכיון שיצא רובו בקדושה,
אין נופלים על פניהם ואין אומרים תחנון עד סוף החודש .אין אומרים "צדקתך"
בשבת .אין מספידים בו ,ואין מתענים בו( .בספר "חקת הפסח" כתב ,שאפילו חתן
ביום חופתו ,ואפילו בר"ח ניסן שיש אומרים שהוא תענית צדיקים ,לא יתענה).
לדעת מרן השו"ע תענית יחיד מתענים.
מאחד בניסן עד י"ג בו נוהגים לומר בכל יום אחר התפילה פרשת הנשיא של אותו
יום ,ביום י"ג קורין מתחילת פרשת בהעלותך ,עד "כן עשה את המנורה" והוא
כנגד שבט לוי .נוהגים לומר יהי רצון וכו' בכל יום ויום כנגד הנשיא של היום .אחר
כך אומרים תפילה לעילוי נשמות.
ביום שישי ,ב' בניסן ,מעבר לשעון קיץ
שבת פרשת ויקרא ,ג' בניסן .מפטירים בישעיהו מ"ג" :עם זו יצרתי לי" עד
"ובישראל יתפאר" (שם מ"ד ,כ"ג).
מנחה  -אין אומרים "צדקתך".
שבת פרשת צו" ,שבת הגדול" ,י' בניסן .מפטירים במלאכי ג,ד "וערבה" עד
סופו (ונוהגים לכפול הפסוק "הנה אנכי") .יש מפטירים בירמיהו ז,כא" :כה אמר ה'
" עד "כי באלה חפצתי נאום ה'".
מנהג ישראל בכל מקום ,שהרב דורש לציבור בהלכות הפסח ,ללמדם ולהזהירם על
מצוות החג ,להיזהר מחשש חמץ וללמד על ההכשרים לפסח.
מנחה  -אין אומרים "צדקתך".
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מוצש"ק  -אומרים בערבית שובה ,ויהי נועם ,ואתה קדוש ,ככל מוצאי שבת.
ערב פסח ,יום רביעי ,י"ד בניסן.
אור לי"ד (יום שלישי בערב) אין להתחיל מלאכה ולא לאכול חצי שעה לפני
הלילה ,עד שיבדוק החמץ תכף לאחר תפילת ערבית .בודקים בחורים ובסדקים
לאור הנר .צריך לבדוק גם את המכונית .לפני הבדיקה יאמר "יהי רצון" ו"לשם
יחוד" ככתוב במחזורים .מברך "על ביעור חמץ" ומכווין על הבדיקה ,על הביטול
של הלילה ,על שרפת החמץ של היום והביטול שלאחריו .יזהר שלא ידבר בין
הברכה לתחילת הבדיקה ,וראוי שלא לדבר במהלך הבדיקה דברים שאינם
מעניינה .בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים .אחר הבדיקה אומר  3פעמים" :כל
חמירא דאיכא ברשותי דלא חזיתיה ודלא בערתיה לבטיל ולהוי כעפרא דארעא".
ואם אינו מבין נוסח הביטול בארמית ,צריך לאומרו בלשון שמבין[ .בעברית :כל
חמץ ושאור שישנו ברשותי ,שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ,ייבטל ויהי חשוב כעפר
הארץ].
נהגו ,עפ"י הקבלה ,שהאשה מניחה עשרה פתיתי חמץ בכמה מקומות בבית,
שימצאם הבודק בבדיקתו ,ומבערם למחרת .יש לרכז את החמץ במקום אחד ,שאם
יתפזר יצטרך לשוב ולבדוק.
בשחרית  -אומרים "מזמור לתודה" .הבכורות מתענים בערב פסח .נהגו לסיים
מסכת ,ולקיים סעודת מצווה לסיום זה ,ובלבד שיבינו מה שלומדים וישמחו
בשמחת הסיום .יכולים לאכול גם בסעודת מצוה כגון ברית מילה ,נישואין וכדו'.
נשים בכורות לא נהגו לצום ,ואינן צריכות להשתתף בסעודת מצוה.
החמץ מותר באכילה עד שליש היום ,שהוא  4שעות זמניות מעלות השחר ,לשיטת
הרב אליהו עפ"י הבן איש חי סוף זמן אכילת חמץ  9:38וביעור חמץ עד סוף שעה
 .10:51לשיטת הרב עובדיה סוף זמן אכילת חמץ  10:08וסוף זמן הביעור ( 11:24ר'
טבלה והסבר לשיטות השונות בעמוד  ).170לאחר הביעור אומר "כל חמירא וחמיעא דאיכא
ברשותי ,דחזיתיה ודלא חזיתיה ,דבערתיה ודלא בערתיה ,ליבטיל ולהוי כעפרא
דארעא" .נהגו לאומרו  3פעמים( .בעברית :כל חמץ ושאור שישנו ברשותי,
שראיתיו ושלא ראיתיו ,שבערתיו ושלא בערתיו ייבטל ויהי חשוב כעפר הארץ).
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ערב פסח אסור באכילת מצה ,כדי שבלילה יאכל מצה לתיאבון( .גם מי שאינו
אוכל אורז בפסח ,יכול לאכול אורז בערב פסח או תבשיל מקמח מצה שנילוש או
התבשל ביום י"ג בניסן ,רק עד השעה העשירית .)15.47
מנחה  -רצוי להתפלל בזמן מנחה גדולה .אחרי התפילה אומרים סדר הקרבת קרבן
פסח מדין "ונשלמה פרים שפתינו" ,ככתוב במחזורים ,וכן תפילת הקדוש
מאוסטרופולי .חסידים ואנשי מעשה נהגו לאפות מצה מצווה אחר חצות .יש להכין
את מי המלח או מים ולימון מבעוד יום ,וכן לבדוק היטב את החסה מתולעים .כיום
אין לסמוך על הבדיקה ויש לקנות חסה שאינה מוחזקת בתולעים.
נהגו להכין בבית הכנסת עירובי חצרות בערב פסח (וערוב זה כוחו יפה עד ערב
פסח של השנה הבאה) .לוקח כחצי ק"ג מצה ,מברך "על מצות עירוב" ואומר
"בדין עירובא" וכו'.
בחו"ל  -יש להכין מערכת פמוטים נוספת ליו"ט שני ונר נשמה נוסף ,ממנו יעבירו
אש להדלקת נרות ביו"ט שני ולבישול .יש לעשות עירוב תבשילין.
יום א' דפסח ,יום חמישי ,ט"ו בניסן .אשה המדליקה נרות מברכת "להדליק נר
של יום טוב" ,ו"שהחיינו" .בעניין סדר הברכות לפני ההדלקה או אחריה עיין בליל
סוכות.
אם מדליקה אחר השקיעה ,תדליק מנר דולק ,ותזהר לא לכבות את הגפרור ,אלא
להניחו שיכבה מאליו .ראוי להדליק נרות גדולים שידלקו עד סוף אמירת ההגדה.
יש להכין נר נשמה ממנו ידליקו אש לבישול.
ערבית  -מתחילים מזמור של הרגל" :הודו לה' כי טוב" (תהילים קז) ,אחר כך
אומר הש"ץ ח"ק בניגון של חג .לפני העמידה אומרים "אלה מועדי ה' " ,ויש
נוהגים להוסיף את הפסוק "וידבר משה את מועדי ה'" .ח"ק ,עמידה של יום טוב.
אחרי העמידה אומרים הלל גמור בברכה בתחילה ובסוף .ויכוון לפטור בברכה גם
את ההלל שבהגדה .קדיש תתקבל ,בצאת ישראל  -יהא שלמא ,ברכו ,עלינו ,יגדל.
נהגו להדר ולקחת למצת מצווה מצה שמורה משעת קצירה .מן התורה חייב לאכול
כזית מצה שמורה בלילה הראשון ,ויש להדר לאכול  2כזיתים בתחילה ,ועוד כזית
עם הכורך ,וכזית אפיקומן בגמר הסעודה הנאכל על השובע( .יש המחמירים לאכול
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לאפיקומן כשני זיתים) .יזהר שלא יאחר אכילת אפיקומן אחר חצות הלילה12:42 :

הנשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר כאנשים.
סידור הקערה 3 :מצות למעלה ,זרוע  -מימין ,ביצה  -משמאל ,מרור (העלים
העליונים של החסה)  -באמצע ,חרוסת למטה בימין ,כרפס למטה בשמאל ,וחזרת
(העלים הפנימיים של החסה) למטה באמצע .יסדר הכל בקערה עצמה ,חוץ ממי
המלח .בקידוש  -עומדים ומתחילים" :אלה מועדי"" ,בורא פרי הגפן"" ,אשר בחר
בנו" וכו' ,וחותם "מקדש ישראל והזמנים" ,ברכת "שהחיינו" ,ואחר כך שותה
בישיבה בהסבה .אומרים ההגדה לפי הסדר.
שחרית  -אחרי "יושב בסתר" מוסיפים את המזמור של החג .בעמידה  -תפילת
יו"ט .אחר חזרת הש"ץ אומרים הלל גמור ומברכים "לגמור את ההלל" ,ותתקבל.
פתיחת ההיכל .י"ג מידות ,ריבונו של עולם ,יה"ר ובריך שמיה .מי שברך לחיילי
צה"ל ולמדינה .מוציאים שני ספרי תורה .בראשון קוראים לחמישה בפרשת בא
"משכו" (שמות יב ,יד)[ .סימן לקריאת התורה בפסח של שנה זו בה פסח חל ביום
חמישי :משך תורא ,פסל ,קדש בכספא ,במדברא ,שלח בוכרא] .ואומרים חצי
קדיש .ובשני קורא למפטיר בפרשת פנחס" :ובחודש הראשון" (פרק כח ,טז) ,עד
"לא תעשו" ,ח"ק .ומפטירים ביהושע ה ,ב" :בעת ההיא" ,עד "אין יוצא ואין בא",
ומוסיפים פסוק מפרק ד ,א' "ויהי ה' אל יהושע ויהי שמעו בכל הארץ" .מי שברך
לקהל .אחר כך אומרים תיקון הטל (יש נוהגים לאומרו אחרי הכנסת ספר תורה).
בתפילת מוסף מפסיקים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ,ואומרים "מוריד
הטל" .שכח ואמר "משיב הרוח" ,אם נזכר לפני שאמר "ברוך אתה" חוזר ל"אתה
גיבור" .אמר "ברוך אתה ה'"  -יסיים "למדני חוקיך" ויחזור ל"אתה גיבור" .אמר
"מחיה המתים"  -חוזר ל"אתה גיבור" .התחיל "אתה קדוש"  -חוזר לראש.
טוב שביום הראשון של פסח יאמר  90פעם "מחיה המתים אתה רב להושיע ,מוריד
הטל" ,ואז אם הוא מסופק א"צ לחזור.
מנחה  -תפילת יו"ט ,קדיש תתקבל ,בצאת ישראל ,קדיש ,עלינו לשבח.
א' דחוה"מ פסח ,יום ששי ט"ז בניסן .במוצאי יו"ט מתפללים תפילה של חול
ואומרים "אתה חוננתנו" ,ו"ברכנו" בברכת השנים" .יעלה ויבוא" .שכח ולא אמר
"ברכנו" אלא "ברך עלינו" ינהג כך :לא אמר "ברוך אתה"  -חוזר ל"ברכנו" .אמר
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"ברוך אתה ה'"  -יסיים "למדני חוקיך" ויחזור ל"ברכנו" ,וממשיך משם כסדר עד
סוף התפילה .סיים "מברך השנים" ,עד "יהיו לרצון האחרון"  -אם נזכר חוזר
ל"ברכנו" .אחר "יהיו לרצון" האחרון  -חוזר לראש התפילה .טוב שיאמר במוצאי
החג  90פעם "רופא חולי עמו ישראל" "ברכנו" .ואז אם הוא מסופק אינו צריך
לחזור .לאחר העמידה קדיש תתקבל" ,שיר למעלות אשא עיני"" ,עלינו לשבח".
מתחילים לספור העומר .לפני הספירה קוראים סדר קצירת העומר  3פסוקים
מפרשת אמור (פרק כב ,ט-יא); וממסכת מנחות "ובכן כך הייתה קצירת העומר".
מברכים על ספירת העומר" :היום יום אחד לעומר"" ,הרחמן"" ,אנא בכח",
"למנצח בנגינות"( .יש הנוהגים לברך על העומר אחר קדיש תתקבל) .הבדלה ככל
מוצאי יו"ט :יין והמבדיל בלבד.
בשחרית  -מתחילים כביום חול ,אין מניחים תפילין ,אומרים "מזמור לתודה",
קוראים הלל בדילוג בלי ברכה .ומוציאים שני ספרי תורה ,בראשון קוראים
לשלשה בפרשת אמור (כב ,כו עד כג ,מד)" :שור או כשב" ,עד "וידבר משה את
מועדי ה' אל בני ישראל" ,אין אומרים ח"ק אחר ספר ראשון ,אלא רק אחר העולה
הרביעי .בספר שני קוראים לרביעי בפרשת פנחס (כח ,יט)" :והקרבתם" ,עד "לא
תעשו" .ח"ק" ,אשרי"" ,ובא לציון"" ,בית יעקב"" ,שיר המעלות" ,שיר של יום,
מחזירים ס"ת למקומו .ח"ק ,מתפללים מוסף של יום-טוב ואומרים "את יום מקרא
קודש הזה" .קדיש תתקבל ,מזמור של חג ,קדיש יהא שלמא" ,פטום הקטורת",
קדיש על ישראל" ,עלינו לשבח".
בחו"ל  -יום שישי ט"ז בניסן הוא יו"ט שני ,נוהגים בו כמו ביו"ט ראשון .הלל
שלם בברכה בלילו ויומו .בעניין ספירת העומר ,יש נוהגים לברך אחר תפילת
ערבית כדי שלא ישכחו .ויש המברכים אחר הסדר ,וכל אחד יעשה כמנהגו( .עיין
בהגדת או"ח למהרי"ח ס' תפ"ט סעי' א') .מוציאים שני ספרי תורה ,בראשון
קוראים לחמישה קרואים "שור או כשב" .מפטיר כמו ביום ראשון בפנחס.
ההפטרה במלכים ב' כ"ג "וישלח המלך" עד "ואחריו לא קם כמוהו" .אין עושים
שוב תיקון הטל .מוסף ומנחה כמו ביו"ט ראשון.

כמנהג עדות ספרד

123

ב' דחוה"מ ,יום שבת קודש ,י"ז בניסן.
בערבית  -מתחילים "מזמור לדוד הבו לה'"" ,לכה דודי" ,אין אומרים "במה
מדליקין" ,אך אומרים "כל ישראל"" ,אמר ר' אלעזר" ,קדיש על ישראל" .מזמור
שיר ליום השבת"" ,ה' מלך" ,ואין אומרים מזמור הרגל .בתפילת העמידה " -אתה
קדשת"" ,יעלה ויבוא" .אם שכח  -חוזר ,שלא כמו בר"ח .ברכת מעין שבע ,קדיש
תתקבל" ,מזמור לדוד ה' רועי" ,קדיש יהא שלמא ,ברכו" ,עלינו לשבח" ,ספירת
העומר" ,יגדל".
שחרית  -מתפללים כבכל שבת .בעמידה" ,ישמח משה"" ,יעלה ויבוא" .אחר
העמידה הלל כמו אתמול ,בלא ברכה בתחילה וסוף ,קדיש תתקבל ,פתיחת ההיכל,
י"ג מידות ,יה"ר" ,בריך שמיה"" .מי שברך" לחיילי צה"ל ולמדינה.
מוציאים שני ס"ת ,קוראים בראשון לשבעה בפרשת כי תשא (שמות ל"ג יב)
"ויאמר משה אל ה' ראה " עד "לא תבשל גדי בחלב אמו" .ח"ק .המפטיר קורא
בספר שני "והקרבתם" .ח"ק .ההפטרה ביחזקאל ל"ז" :היתה עלי" עד "דברתי
ועשיתי נאום ה'" .בברכות ההפטרה אין מזכיר חג המצות ,וחותם "מקדש השבת"
בלבד.
מוסף  -של יו"ט ואומר "את יום השבת הזה ואת יום מקרא קודש הזה".
מנחה  -מוציאים ס"ת וקורין לשלושה בפרשת שמיני .עמידה של שבת ואומר
"יעלה ויבוא" .אין אומרים "צדקתך".
מוצ"ש  -אחר העמידה" ,שובה ה'" .ספירת העומר .הבדלה ככל מוצאי שבת.
ג' דחוה"מ ,יום ראשון י"ח בניסן ,התפילה וההלל כיום א' דחוה"מ .מוציאים 2
ס"ת קוראים בראשון לשלושה בפרשת בא" :קדש לי כל בכור" עד סוף הפרשה.
בשני  -לרביעי כאתמול "והקרבתם" ,ח"ק .סיום התפילה כיום א' דחוה"מ.
ד' דחוה"מ ,יום שני י"ט בניסן .התפילה וההלל כיום א' דחוה"מ .בשני ס"ת,
קורא בראשון לשלושה בפרשת משפטים" :אם כסף תלוה את עמי" עד "לא תבשל
גדי בחלב אמו" .בשני  -לרביעי כאתמול "והקרבתם" .סיום התפילה כדלעיל.
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ה' דחוה"מ( ,ערב שביעי של פסח) ,יום שלישי ,כ' בניסן .התפילה וההלל כיום א'
דחוה"מ .בשני ספרי תורה קוראים בראשון לג' גברי בפרשת בהעלותך" :במדבר
סיני" ,עד "ולאזרח הארץ" (במדבר ט ,א-י"ד) .ובשני קוראים לרביעי כאתמול
"והקרבתם" .סיום התפילה כדלעיל.
שביעי של פסח ,יום רביעי ,כ"א בניסן .בהדלקת הנר האשה מברכת "להדליק נר
של יו"ט" ואין מברכים "שהחיינו" .אם מדליקה אחרי השקיעה ,תדליק מנר דולק,
ותיזהר לא לכבות את הגפרור .סדר הברכה וההדלקה ,עיין בליל סוכות.
ערבית  -מתחילים במזמור הרגל "הודו לה'" (תהילים ק"ז) .ח"ק .לפני העמידה,
"אלה מועדי ה'" ,ח"ק .עמידה של יו"ט .אחרי העמידה ,קדיש תתקבל" ,בצאת
ישראל"" ,יהא שלמא"" ,ברכו"" ,עלינו" ,ספירת העומר" ,יגדל".
בבית " -אלה מועדי"" ,בורא פרי הגפן"" ,אשר בחר בנו" ,וחותם "מקדש ישראל
והזמנים" .אין מברך שהחיינו .יש שנהגו להיות ערים בלילה ,לקרוא תיקון שביעי
של פסח ,ומסיים בשירת הים בשמחה ופיוטים כנהוג .ויש שנהגו לאומרם לפני
עמוד השחר.
שחרית  -תפילה של יו"ט ,מוסיפים את מזמור החג אחרי "יושב בסתר" .אחרי
העמידה אומרים הלל בדילוג .בשעת פתיחת ההיכל אומרים "רבש"ע מלא
משאלותינו" ,י"ג מידות ,יה"ר" ,בריך שמיה" ,מי שברך לחיילי צה"ל ולמדינה.
מוציאים שני ספרי תורה ,בראשון קוראים לחמשה בפרשת בשלח מתחילתה ,עד
"כי אני ה' רופאך" ,חצי קדיש .בשני קוראים למפטיר "והקרבתם" .ח"ק אחר
המפטיר .ההפטרה בשמואל-ב כ"ב ,א" :וידבר דוד" עד סוף הפרק .מי שבירך
לקהל.
מוסף ומנחה  -של יו"ט.
מוצאי יו"ט " -אתה חוננתנו" ,ספירת העומר ,הבדלה של יו"ט (יין והמבדיל
בלבד).
אסרו חג ,יום חמישי ,כ"ב בניסן .בימי ספירת העומר ,עד ל"ד בבוקר ,נוהגים
מנהגי אבלות :אין נושאים נשים ,אין מסתפרים.
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נהגו בארץ לחוג את המימונה בצניעות .הולכים לקבל ברכות הרבנים לברכה
והצלחה.
בחו"ל  -יום זה הוא שמיני של פסח ,מתפללים כמו בשביעי של פסח .אין גומרים
את ההלל .מוציאין שני ספרי תורה .בראשון חמישה עולים ,מ"כל הבכור" (דברים
י"ד) עד "כברכת ה' אשר נתן לך" .המפטיר קורא בספר שני בפרשת פנחס
"והקרבתם" .ההפטרה בישעיה י'" :עוד היום בנוב לעמוד" עד "כי גדול בקרבך
קדוש ישראל".
שבת פרשת שמיני ,כ"ד בניסן .מפטירים בשמואל ב ו "ויוסף עוד דוד" ,עד
"איש לביתו" .מברכים חודש אייר שיחול ביום ששי ושבת.
מתחילים פרקי אבות פרק א'.
מנחה  -אין אומרים צדקתך.
יום שלישי כ"ז בניסן ,יום השואה והגבורה .בתפילה  -אזכרה לקדושי
השואה ,תהילים מזמור צ"ד וקדיש יהא שלמא.
א' דר"ח אייר ,יום ששי ,ל' בניסן ,כנהוג בכל ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).

אייר
המולד :יום חמישי כ"ט בניסן  13 + 14:08חלקים.
זמן קידוש לבנה :מליל שישי ז' באייר.
ב' דר"ח אייר ,א' באייר ,שבת ,פרשת תזריע-מצורע .בעמידה "יעלה ויבוא"
וכן בברכת המזון.
שחרית  -אחר חזרת הש"ץ הלל בלי ברכה ובדילוג .מוציאים  2ס"ת ,בראשון
קורין לשבעה בפרשיות השבוע ,ח"ק .בשני קורין למפטיר בפרשת פנחס "וביום
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השבת" עד "ונסכו" ,ח"ק .מפטירים בישעיהו ס"ו "כה אמר ה' השמים כסאי" עד
"והיה מדי חודש בחודשו".
מוסף  -אתה יצרת .אבות פרק ב'.
מנחה  -אין אומרים צדקתך.
יום שלישי ,ד' באייר ,יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל .מדליקים נרות נשמה
לזכר הנופלים .בתפילת ערבית ,אחרי קדיש תתקבל ,מוסיפים מזמור ט' בתהלים,
פסוק בפסוק ,וקדיש על ידי הורים וקרובים .בתפילת שחרית ,אחרי קדיש תתקבל,
פתיחת הארון ,מזמור קמ" ד בתהלים פסוק בפסוק ,יזכור" ,אל מלא רחמים" וקדיש
על ידי הורים וקרובים.
יום רביעי ,ה' באייר ,יום העצמאות .עפ"י תקנת הרבנות הראשית לישראל
אומרים בלילה לפני ערבית פרקי הודאה ,וביום מוסיפים מזמורים של שבת וחג,
ואומרים שירת הים פסוק בפסוק .קוראים הלל (יש קוראים בברכה ויש בלא
ברכה) ,ותפילה לשלום המדינה וחיילי צה"ל .אין אומרים תחנון ו"למנצח",
מפטירים בישעיהו יא,יב "עוד היום בנוב לעמוד" עד "קדוש ישראל" .חוגגים לציון
ראשית צמיחת גאולתנו ,בהלל והודיה לה' יתברך .הראשון לציון הרב ניסים התיר
להתגלח ביום העצמאות.
שבת פרשת אחרי מות-קדושים ,ח' באייר .מפטירים ביחזקאל כ'" :ויהי דבר
ה'…בן אדם דבר" .פרקי אבות פרק ג'.
יום ששי י"ד באייר ,פסח שני( .יום ההילולא דרמבה"נ) .אין אומרים בו תחנון
וגם לא במנחה ביום חמישי .יש נוהגים לאכול ביום זה מצה .עד יום זה ,אם אוכל
מצה של פסח ,מברך המוציא וברהמ"ז ,לאחר יום זה ברכתה מזונות( .על מצת
חמץ מברך מזונות וברכה מעין שלוש).
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שבת פרשת אמור ,ט"ו באייר .מפטירים ביחזקאל מד ,טו עד סוף הפרק
"והכוהנים הלויים .פרקי אבות פרק ד'.
ל"ג בעומר ,יום שלישי ,י"ח באייר .אין אומרים בו תחנון וגם לא במנחה שלפניו.
הוא יום ההילולא דרשב"י .בלילו נהגו לערוך בביהכנ"ס לימוד ,הדלקת נרות
ואמירת פזמונים לכבוד התנא הרשב"י.
שבת פרשת בהר-בחוקותי ,כ"ב באייר .קוראים התוכחה בקול נמוך (שיגיע
לאזני הצבור) .מפטירים בירמיהו טז ,יט "ה' עוזי ומעוזי" ,עד "כי תהילתי אתה"
(יז ,יד) .התימנים מפטירים ביחזקאל לד .פרקי אבות פרק ה'.
כ"ח באייר ,יום ששי ,יום שחרור ירושלים .שחרור העיר העתיקה והכותל
משלטון זר .עפ"י החלטת הרבנות הראשית נקבע יום זה כיום הודיה ושמחה לרגל
שחרור ירושלים ונסי ה' במלחמת ששת הימים.
במעריב מקדימים "שיר המעלות שמחתי באומרים לי" בנעימת חג .יש המוסיפים
גם "שיר המעלות זכור ה' לדוד כל ימי ענותו".
בתפילת הבוקר מוסיפים מזמורים של שבת וחג" .אז ישיר" פסוק בפסוק ,הלל
(ללא ברכה) ,ואומרים חזן וקהל פסוק בפסוק תהלים ק"ז" :הודו לה' כי טוב".
עושים משתה לזכר הנסים והנפלאות.
יום ההילולא של שמואל הנביא  -נוהגים לעלות לקברו ולומר נוסח תפילה מיוחד
לכך.
שבת פרשת במדבר ,כ"ט באייר ,ערב ר"ח סיון .מפטירים בשמואל א' ,כ'
"ויאמר לו יהונתן מחר חודש" .מברכים חודש סיון שיחול למחרתו ביום ראשון.
מנחה  -אין אומרים צדקתך .אבות פרק ו'.
בער"ח סיון נוהגים להתפלל תפילת השל"ה הקדוש ,על חינוך הילדים.
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סיון
המולד :ליל שבת כ"ט באייר 14 + 2:52 ,חלקים
זמן קידוש לבנה :ממוצאי שבת ח' בסיון.
ראש חודש סיון ,יום ראשון ,א' בסיון .תפילת ראש חודש (עיין בדיני ר"ח
מרחשוון) .לא אומרים תחנון מר"ח סיון ,עד סוף י"ב בסיון .בג' בסיון מתחילים שלושת
ימי הגבלה.
חג השבועות ,יום ששי ,יום מתן תורה ,ו' בסיון.
יש להכין עירוב תבשילין בערב יו"ט ,ביום חמישי .לוקחים פת כביצה כ60 -
גרם ,ביצה שלוקה או תבשיל אחר בכמות  30גרם .מברכים "על מצות עירוב"
ואומרים" :בדין עירובא יהא שרא לנא לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולתקוני
(ולמשחט) ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיו"ט לשבת ,לנו ולכל ישראל
הדרים בעיר הזאת" .ובעברית " :בערוב זה יהא מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין
ולתקן (ולשחוט) ולהדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת" .מי ששכח
לגמרי או נאנס ולא עשה עירוב ,יפנה לרב המקום ויקבל ממנו רשות לסמוך על
עירובו.
יש להכין נר נשמה ,ממנו יעבירו אש ביו"ט .יש להכין פמוטים ולהדביק נרות
לשבת.
האשה מדליקה נרות של יו"ט לפני השקיעה .מברכת "להדליק נר של יו"ט"
ו"שהחיינו" .סדר ההדלקה והברכות  -עיין בליל סוכות .אם מדליקה אחר השקיעה,
תדליק מנר דולק ,ותיזהר לא לכבות את הגפרור ,אלא מניחתו ויכבה מאליו .אם
שכחה להדליק והדליקה אחר הקידוש ,לא תברך "שהחיינו".
בערבית  -מאחרים להתפלל ,כדי לקיים "תמימות" של ימי הספירה ,ומתחילים
במזמור הרגל" :למנצח לדוד מזמור שיר" (תהילים סח) .תפילה של יו"ט.
בבית  -סדר הקידוש יק"ז :יין ,קידוש ,זמן (=שהחיינו).
המנהג להיות ערים כל הלילה לעסוק בתוה"ק .נהגו ללמוד בתיקון ליל שבועות.
כחצי שעה לפני חצות יקרא ק"ש ,אחר חצות יברך כל ברכות השחר ,עפ"י
האריז"ל בלי דילוג ,אך בלי ברכות התורה .אחר עמוד השחר ייטול ידיים בלי
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ברכה ,ויברך ברכות התורה .עיין בהושענא רבא כיצד ינהג .זמן חצות ;00.36
עמוד השחר .4:06 -
בשחרית  -מתפללים בהשכמה ,וייזהר שלא להתנמנם בתפילה .אין לקרוא קריאת
שמע לפני זמנה .גומרים ההלל בברכה .בפתיחת ההיכל נהגו לומר "רבש"ע מלא
משאלות לבנו" ,י"ג מידות" ,רבש"ע מלך מושגב"" .בריך שמיה" ,מי שברך
לחיילי צה"ל ולמדינה ,וכתובה של שבועות המתחילה "ירד דודי לגנו" .מוציאים
שני ספרי תורה :בראשון קוראים לחמישה בפרשת יתרו" :בחודש השלישי",
קוראים עשרת הדברות בטעם העליון ,חצי קדיש .המפטיר קורא בספר שני
בפרשת פנחס" :וביום הביכורים" ,חצי קדיש ,מפטירים ביחזקאל א ,א" :ויהי
בשלושים שנה" עד "ברוך כבוד ה' ממקומו".
במנחה  -יש נוהגים לקרות מגילת רות (בלי ברכה) ,בארץ ישראל נהגו שקוראים
מגילת רות בליל שבועות ,וביום אין קוראים אותה .אומרים האזהרות של רבי
שלמה אבן גבירול ,המתחילות ב"שמור לבי מענה" ,ובארצות המערב (צפון
אפריקה) נהגו לומר האזהרות הארוכות והנפלאות של רבינו יצחק בר' ראובן
אלברגלוני (גאון ספרדי שחי בתקופת הרי"ף) המתחילים "איזה מקום בינה"
(בחו"ל מחלקים קריאת רות והאזהרות לשני ימי שבועות) .נהגו לאכול בשבועות
מאכלי חלב .נוהגים לקרוא כל תהילים ביום זה .יש להחליף את המפות בין חלב
לבשר.
מדליקים נר שבת כנהוג .יש להדליקו מנר דולק ,ולהיזהר שלא לכבות את הגפרור.
שבת פרשת נשא ,ז' בסיון .אסרו חג .בליל שבת אין אומרים "במה מדליקין",
אך אומרים "כל ישראל"" ,אמר ר' אלעזר" ,קדיש על ישראל" .מזמור שיר ליום
השבת" .מפטירים בשופטים יג ,יב" :ויהי איש אחד" עד "בין צרעה ובין אשתאול"
(שם פסוק כה).
במנחה  -אין אומרים צדקתך.
בחו"ל שבת זו היא יו"ט שני של שבועות .בליל שבת ילמד כמו ביום הראשון
וישן .אם יוכל להיות ער כל הלילה  -אשריו.
התפילה כמו ביו"ט ראשון ,ומזכיר של שבת בעמידה .הלל שלם .מוציאים שני
ספרי תורה ,בראשון שבעה עולים מ"עשר תעשר" (דברים יד') עד "כברכת ה'
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אשר נתן לך" .מפטיר בפנחס כמו ביו"ט ראשון .ההפטרה בחבקוק ב'" :וה' בהיכל
קודשו" עד "למנצח בנגינות" .מוסף כמו ביו"ט ראשון ומזכיר של שבת.
מנחה  -מוציאים ספר תורה וקוראים בפרשת נשא .עמידה של יו"ט ומזכיר של
שבת.
שבת פרשת בהעלותך ,י"ד בסיון .מפטירים בזכריה ב ,יד "רני ושמחי" ,עד "חן
חן לה" (שם ג ,ז).
בחו"ל  -פרשת נשא ,מפטיר "ויהי איש אחד" (שופטים יג' ,יב').

שבת פרשת

שלח-לך ,כ"א בסיון .מפטירים ביהושע ב "וישלח יהושע" עד סוף

הפרק.
בחו"ל  -פרשת בהעלותך ,מפטיר "רני ושמחי" (זכריה ב' ,יד').
שבת פרשת קרח ,כ"ח בסיון .מפטירים בשמואל א' י"א ,י"ד" :ויאמר שמואל אל
העם" עד "לעשות אתכם לו לעם" (י"ב ,כ"ב) .מברכים חודש תמוז שיחול ביום
שני ושלישי.
בחו"ל  -פרשת שלח לך .מפטירים "וישלח יהושע" (יהושע ב').

א' דראש חודש

תמוז ,יום שני ,ל' בסיון .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח

מרחשוון).

תמוז
המולד :יום ראשון כ"ט בסיון  15 + 15:36חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל שני ז' בתמוז.
תקופת תמוז :יום שבת י"ט בתמוז שעה 13:30
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ב' דראש חודש תמוז ,יום שלישי ,א' בתמוז( .עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
שבת פרשת חוקת ,ה' בתמוז .מפטירים בשופטים יא ,א "ויפתח הגלעדי" ,עד
"מפני בני ישראל" (פסוק לג).
בחו"ל פרשת קרח .מפטיר "ויאמר שמואל אל העם" (שמואל א' יא' ,יד').
שבת פרשת בלק ,י"ב בתמוז .מפטירים במיכה ה ,ו" :והיה שארית יעקב"" ,עד
והצנע לכת עם אלוקיך" (פרק ו פסוק ח).
מכריזים על צום י"ז בתמוז שיחול ביום חמישי.
בחו"ל  -פ רשת חוקת ובלק .מפטיר "והיה שארית יעקב" (מיכה ה' ,ו').
יום חמישי י"ז בתמוז ,תענית ציבור (צום הרביעי) .עלות השחר  .4:08אם התנה
מראש לפני השינה יכול לאכול ולשתות עד עלות השחר .לפי המקובלים יכול רק
לשתות .התפילה וקריאת התורה כביום צום ,עיין לעיל בצום גדליה ,בפ' ויחל
(שמות לב ,א) ,והסליחות המתחילות" :וארץ שפל רומי"" ,יום דימה רשע
להכניעני" .אומרים אחרי מזמור של יום" :מזמור לאסף" (תהילים עט).
במנחה  -קוראים "ויחל" ,עיין בצום גדליה ,ואין מפטירים ,אם מתפללים אחרי
פלג המנחה הכהנים עולים לדוכן .סיום הצום בשעה .20:14
הימים מיום י"ז בתמוז ,עד אחר ט' באב ,נקראים "ימי בין המצרים" .נהגו להחמיר
בכמה מנהגי אבלות ,כגון לא ללבוש בגד חדש ולא לברך "שהחיינו" על פרי חדש
או בגד חדש .בברית מילה ובפדיון הבן יברך ,ולא יחמיץ המצוה .סעודת שידוכין
מותרת עד ר"ח אב ,אך בלי כלי שיר .סעודת מצוה של ברית מילה ופדיון הבן,
מותר אפי' בבשר ויין גם אחרי ר"ח (בלי תזמורת) ,שידוכים בלא סעודה מעיקר
הדין אפילו בט' באב מותר  ,שמא יקדמנו אחר ברחמים .ויש מחמירים שאף
בסעודות אלו אין אוכלים בשר.
נוהגים לומר בימי בין המצרים תיקון חצות אחר חצות היום (.)12:46
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שבת "דברי" ,פרשת פנחס ,י"ט בתמוז .מפטירים בירמיה א" :דברי ירמיה" עד
"נאום ה'" (פרק ב ,ג).
שבת "שמעו" פרשת מטות מסעי ,כ"ו בתמוז .מפטירים בירמיהו ב' ,י'" :שמעו
דבר ה'" עד "אלוקיך יהודה" (סוף פרק ב') .מוסיפים פסוקים א' ב' מפרק ד'.
מברכים חודש מנחם אב שיחול ביום רביעי.

מנחם אב
המולד :יום שלישי כ"ט בתמוז לפנות בוקר ,בשעה  16 + 4:20חלקים.
זמן קידוש לבנה :מליל רביעי ח' בחודש( .נהגו לקדש הלבנה במוצאי תשעה
באב).
ראש חודש מנחם אב ,יום רביעי ,א' אב( .עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
משנכנס אב ממעטים בשמחה ,במשא ומתן ,בבניין ונטיעה של שמחה עד אחרי ט'
באב .אין אוכלים בשר ואין שותים יין בסעודה שאינה סעודת מצוה .ויש
המחמירים אף בסעודת מצוה.
שבת "חזון" ,פרשת דברים ,ד' באב .מפטירים בישעיה א" :חזון ישעיהו" עד
"ושביה בצדקה" (פסוק כז).
יום ראשון  -ה' אב .שבוע שחל בו ט' באב ,אסור בכביסה ,ואסור לרחוץ כל גופו
רחיצה של תענוג .יש מקילים בצונן ,ובפרט לפועלים שמזיעים בעבודתם .אסור
ללבוש בגדים מכובסים או מגוהצים ,ואסור לקנות בגדים חדשים ,אפילו כדי
ללבוש אחר כך.
יום רביעי  -ערב צום ט' באב .אסור ללמוד תורה אחר חצות היום ,אלא רק מה
שמותר ללמוד בט' באב ,כי "פקודי ה' ישרים משמחי לב".
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מתחילים לאכול סעודה מפסקת מבעוד יום ,ואינו אוכל בה בשר ולא שותה יין .לא
יאכל שני תבשילים .אבל מותר לאכול פירות חיים אפילו כמה מינים .לא יאכלו 3
ביחד ,כדי שלא יתחייבו בזימון .אם אכלו שלושה ביחד  -אין מזמנים .אוכלים על
הרצפה ולא על השולחן .תחילת הצום ביום רביעי בערב ,לפני השקיעה.
צום ט' באב (צום החמישי) ,יום חמישי ט' אב .ביום הצום אין אומרים תחנון,
משום שנקרא "מועד" (ככתוב באיכה" :קרא עלי מועד") .צום ט' באב ,לילו כיומו,
וכיום הכיפורים הוא לגבי  5העינויים שהם :אכילה ,שתיה ,סיכה ,נעילת הסנדל,
תשמיש המיטה .הסנדל האסור הוא סנדל שיש בו עור  -הסוליה או החלק העליון
של הנעל.
ערבית  -לפני התפילה קוראים בפרשת האזינו .בעמידה מוסיפים "עננו" .אחר
העמידה אומרים קדיש תתקבל ,ויש נוהגים ח"ק .מגילת "איכה" בלי ברכה .קינות,
(יש נוהגים בתחילה ויש בסוף) .מכבים האורות ומכריז החזן בקול בוכים מנין
השנים לחורבן ביהמ"ק .השנה לפי מנהג הספרדים היא  1955לחורבן המקדש
שיבנה במהרה בימינו " .אתה קדוש" וכו' .קדיש דהוא עתיד לחדתא" .שיר
המעלות" ,קדיש יהא שלמא" ,עלינו לשבח" .נהגו לא לישון על מיטתו הרגילה ,וכן
לשים אבן למראשותיו מתחת לכר.
בשחרית  -נוטל ידיו רק עד קשרי אצבעותיו ,ויכול להעביר הלכלוך מעיניו כשידיו
רטובות .בברכות השחר מדלגים ברכת "שעשה לי כל צרכי" (לפי דעת הבא"ח).
לא מתעטפים בטלית ולא מניחים תפילין .בירושלים נהגו להניח תפילין ולהתעטף
בטלית כרגיל .במקום שירת הים נהגו לומר פרשת האזינו ,ונכון יותר שלא לשנות
את נוסח התפילה ,ואומרים פרשת האזינו אחרי העמידה .בתפילת העמידה אומר
היחיד "עננו" בשומע תפילה ,והש"ץ בין גואל לרופא .הכהנים עולים לדוכן כמנהג
א"י בשחרית ובמנחה .יש נוהגים שהכהנים אינם עולים לדוכן ,ואומרים "או"א
ברכנו בברכה" .אומרים הקינות של פתיחת ההיכל .קוראים לשלושה מתענים
בפרשת ואתחנן" :כי תוליד בנים" והשלישי אומר חצי קדיש ומפטיר בניגון של
קינות .הפטרת ט' באב ירמיהו ח' יג ,עד ט כג" :אסוף אסיפם" .בברכות ההפטרה
מברך לפניה ואחריה ,ומסיים "מגן דוד" .קדושת "ובא לציון" מתחילים מ"ואתה
קדוש" וכו' ,קדיש תתקבל ,מסיימים התפילה ככל יום ,קוראים מגילת איכה בלי
ברכה ,ואומרים קינות .קדיש דהוא עתיד לחדתא.
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יום ט' באב ולילו אסורים בדברי תורה המשמחים את הלב ,חוץ מלימודים בענייני
החורבן והצרות ,כמו ירמיהו ,איוב ,איכה ומדרש איכה וכדו' .אין אדם שואל
בשלום חברו בט' באב ,וע"ה ששאל  -עונים לו בשפה רפה .אסור לעשות מלאכה
עד חצות היום .חליצת הנעליים כל היום .עד זמן מנחה אין יושבים על כסא או
ספסל ,אלא על מקום נמוך.
במנחה  -מתעטפים בטלית ומניחים תפילין ומברכים עליהם .הנוהגים כמנהג
ירושלים שהניחו בבוקר תפילין והתעטפו בטלית ,אין מתעטפים בטלית ואין
מניחים תפילין .קוראים לשלושה בפרשת "ויחל" ,לא אומרים קדיש ,ומפטירים
בהושע יב ,ב בברכות לפניה ואחריה כמו בשחרית" :שובה ישראל" עד "ופושעים
יכשלו בם" ומוסיפים מספר מיכה (פרק ז' ,יח)" :מי אל כמוך" ,עד הסוף .בעמידה
אומרים "נחם" בבונה ירושלים ,וחותם "מנחם ציון בבנין ירושלים" ,ו"עננו"
בשומע תפילה .הש"ץ אומר "עננו" בין גואל לרופא ,ו"נחם" בבונה ירושלים .אם
מתפללים מנחה קטנה ,מברכים ברכת כוהנים .אחר חזרת הש"ץ אומרים "פסוקי
דנחמתא" כנהוג.
במוצאי ט' באב תפילת ערבית כרגיל .מקדשים הלבנה .סיום הצום .20:02 -
(לשיטת הרב עובדיה 21 :דק' אחרי השקיעה ,ככל הצומות הקלים .לשיטות
המחכים  30דקות אחר השקיעה  -סוף הצום בשעה  .)20:11יש שנהגו להחמיר
שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בלילה עד למחרת בבוקר .ויש מחמירים עד חצות
היום .מן הבוקר מותר להתרחץ ,להסתפר ולכבס.
שבת "נחמו" ,פרשת ואתחנן ,י"א באב .קוראים עשרת הדברות בטעם עליון,
ומפטירים (ראשון משבעה דנחמתא) בישעיה מ" :נחמו נחמו עמי" עד "איש לא
נעדר".
ט"ו באב ,יום רביעי ,אין אומרים בו תחנון וגם לא במנחה שלפניו .עושים בו קצת
שמחה כדברי הגמ' בסוף מס' תענית" :לא היו ימים טובים לישראל כיום ט"ו באב".
שבת פרשת עקב ,י"ח באב .מפטירים (שני משבעה דנחמתא) בישעיה מט ,יד:
"ותאמר ציון" עד "תודה וקול זמרה" (נא ,ג).
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כמנהג עדות ספרד

יום ראשון י"ט באב  -יש נוהגים לעשות התרת נדרים  40יום לפני ר"ה.
שבת פרשת ראה ,כ"ה באב ,מפטירים (שלישי משבעה דנחמתא) בישעיה נד,
יא" :עניה סוערה" עד "כי פארך" (נה ,ה) .מברכים חודש אלול שיחול ביום חמישי
וביום ששי.
ער"ח אלול ,יום רביעי ,יש הנוהגים לעשות התרת נדרים ביום זה 40 ,יום לפני
יו"כ.
א' דר"ח אלול ,יום חמישי ,ל' באב .תפילת ר"ח (עיין בדיני ר"ח מרחשוון).

אלול
המולד :יום רביעי כ"ט באב  17 + 17:04חלקים
זמן קידוש לבנה :מליל חמישי ז' באלול.
ב' דראש חודש אלול ,יום ששי א' באלול( .עיין בדיני ר"ח מרחשוון).
שבת פרשת שופטים ,ב' באלול .מפטירים (רביעי משבעה דנחמתא) בישעיה נא,
יב" :אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד "אלוקי ישראל" (נב ,יב).
במוצ"ש אור ל-ג' באלול נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר ,או מחצות
הלילה ואילך ,עד אור הבוקר .יש נוהגים לתקוע בשופר בסליחות בשעה שהחזן
קורא "ויעבור".
שבת פרשת כי תצא ,ט' באלול .מפטירים (חמישי משבעה דנחמתא) בישעיה נד,
א" :רני עקרה" עד "אמר מרחמך ה'" (פסוק י).
מי שנאנס ולא שמע קריאת פרשת זכור בשבת לפני פורים ,יכוון בפרשה זו לצאת
ידי חובה קריאת זכור ויאמר לש"ץ לכוון להוציאו ידי חובה.

אלול תשפ"ג
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שבת פרשת כי תבא ,ט"ז באלול .קוראים התוכחה בקול נמוך (שיגיע לאזני
הצבור) ,ומפטירים (שישי משבעה דנחמתא) בישעיה ס" :קומי אורי" עד סופו:
"בעיתה אחישנה".
שבת פרשת נצבים-וילך ,כ"ג באלול ,מפטירים (שביעי משבעה דנחמתא)
בישעיה סא" :שוש אשיש" עד "כל ימי עולם" (סג ,ט) .אין מברכים החודש.
כ"ה באלול ,יום ב' ,יום בריאת העולם .אומרים בסוף התפילה בכל יום עד ר"ה,
מה שנברא באותו יום.
ערב ראש השנה תשפ"ד הבעל"ט ,יום ששי כ"ט באלול .אין תוקעים בשופר,
גם בסליחות .נוהגים לקום מוקדם יותר מהרגיל בחודש הסליחות .לאחר התפילה
עושים "התרת נדרים" כנהוג (עיין לעיל בתשרי) .מסתפרים ,רוחצים וטובלים,
ועושים הכנה רבתי בתשובה ומעשים טובים ליום הדין הבעל"ט.

לשנה טובה נכתב ונחתם

זמני היום בהלכה ,לשנת תשפ"ג ,בירושלים כמנהג ספרדים

9:28 8:51 6:29
9:28 8:51 6:30
9:28 8:52 6:32
9:29 8:53 6:35
9:30 8:54 6:37
9:30 8:55 6:38

5:18
5:19
5:22
5:25
5:28
5:29
5:34
5:36
5:40
5:47
4:53
5:00
5:07
5:14
5:20

5:12
5:13
5:16
5:19
5:22

א׳ תשרי
ב׳ תשרי
ו׳ תשרי
י׳ תשרי
י״ג תשרי

ט״ו תשרי 5:24
5:28

כ׳ תשרי

כ״ב תשרי 5:30
כ״ז תשרי 5:34
5:41
4:48
4:55

ד׳ חשון
י״א חשון
י״ח חשון

כ״ה חשון 5:02
5:09
5:15

ב׳ כסלו
ט׳ כסלו

ראש השנה
ב' דר"ה
וילך
יו"כ
האזינו
חג הסוכות
שבת חוה״מ
בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא

תאריך

19:07 18:36 17:33 12:30
19:06 18:34 17:32 12:30
19:00 18:29 17:27 12:29
18:55 18:24 17:23 12:28
18:52 18:20 17:20 12:27
18:49 18:18 17:18 12:26
9:31 8:56 6:41
9:32 8:57 6:42
9:33 8:59 6:46
9:35 9:02 6:51
8:38 8:05 5:57
8:41 8:09 6:03
8:45 8:13 6:09
8:49 8:18 6:15
8:53 8:22 6:21

ס"ז ס"ז
הנחת הנץ ק"ש ק"ש
עה"ש תפילין החמה מג"א גר"א

19:49
19:47
19:41
19:35
19:31
18:44 18:12 17:13 12:25
18:41 18:10 17:11 12:25
18:36 18:04 17:06 12:24
18:30 17:57 17:00 12:23
17:24 16:51 15:55 11:23
17:20 16:47 15:51 11:23
17:16 16:43 15:49 11:24
17:15 16:41 15:47 11:26
17:14 16:40 15:47 11:29

מוצאי צאת
פלג שקיעה שבת כוכבים תאריך
חצות
לועזי
ר"ת
היום המנחה בגובה וחג
26.9.22
27.9.22
1.10.22
5.10.22
8.10.22
10.10.22 19:28

17:57

17:42
17:15 16:41 15:48 11:32
17:17 16:43 15:50 11:35
17:21 16:46 15:54 11:39
17:25 16:51 15:58 11:42
17:30 16:56 16:03 11:45
17:36 17:02 16:08 11:48

8:57 8:26 6:26
9:01 8:31 6:31
9:05 8:34 6:35
9:08 8:37 6:37
9:10 8:39 6:38
9:11 8:40 6:38

5:26
5:31
5:35
5:37
5:38
5:37

ט״ז כסלו 5:21
5:26
5:30
5:32
5:33
5:32

כ״ג כסלו
ל׳ כסלו
ז׳ טבת
י״ד טבת
כ״א טבת

וישלח
וישב
מקץ חנוכה
ויגש
ויחי

ש"ע

15.10.22 19:21
17.10.22 19:19
22.10.22 19:12
29.10.22 19:04
5.11.22
12.11.22 17:51
19.11.22 17:47
26.11.22 17:44
3.12.22
10.12.22 17:43
17.12.22 17:44
24.12.22 17:48
31.12.22 17:52
17:58
18:05

שמות

7.1.23
14.1.23

זמני היום בהלכה ,לשנת תשפ"ג ,בירושלים כמנהג ספרדים

9:12 8:40 6:36
9:11 8:39 6:33
9:09 8:37 6:29
9:07 8:33 6:24

5:35
5:31
5:26
5:19
5:12
5:03
4:54
4:44
4:34
5:24
5:14
5:07
5:04
4:58
4:54
4:45
4:37
4:29
4:23
4:17

5:29
5:25
5:20
5:14
5:06
4:57
4:48
4:38
4:28
5:18
5:08
5:00
4:57
4:52
4:48
4:38
4:30
4:22
4:16

כ״ח טבת
ו׳ שבט
י״ג שבט
כ׳ שבט
ד׳ אדר
י״א אדר

א׳ אייר

וארא
בא
בשלח שירה
יתרו
תרומה
תצוה זכור

כי תשא פרה י״ח אדר
ג׳ ניסן
י׳ ניסן
ט״ו ניסן
י״ז ניסן
כ״א ניסן
כ״ד ניסן
ח׳ אייר
ט״ו אייר
כ״ב אייר

כ״ט אייר 4:10

ויקרא
צו הגדול
חג הפסח
שבת חוה״מ
7של פסח
שמיני
תז״מ
אח״ק
אמור

תאריך

17:41 17:08 16:14 11:50
17:47 17:14 16:19 11:52
17:53 17:21 16:25 11:53
17:59 17:27 16:30 11:53
9:04 8:29 6:17
8:59 8:25 6:10
8:55 8:20 6:02
8:50 8:14 5:54
8:44 8:08 5:45
9:39 9:02 6:36
9:33 8:55 6:28
9:30 8:51 6:22
9:28 8:49 6:19
9:25 8:46 6:14
9:23 8:43 6:11
9:18 8:38 6:03
9:14 8:33 5:56
9:10 8:29 5:49
9:07 8:26 5:44
9:05 8:23 5:39

ס"ז ס"ז
הנחת הנץ ק"ש ק"ש
עה"ש תפילין החמה מג"א גר"א

18:12
18:19
18:26
18:34
18:05 17:33 16:35 11:53
18:10 17:38 16:39 11:52
18:15 17:44 16:43 11:51
18:20 17:49 16:47 11:49
18:25 17:54 16:51 11:47
19:30 18:58 17:55 12:45
19:35 19:03 17:58 12:43
19:39 19:07 18:01 12:42
19:40 19:08 18:02 12:41
19:43 19:11 18:04 12:40
19:45 19:13 18:06 12:39
19:51 19:18 18:09 12:38
19:56 19:22 18:13 12:37
20:02 19:28 18:17 12:36
20:07 19:32 18:21 12:35
20:13 19:37 18:25 12:36

מוצאי צאת
פלג שקיעה שבת כוכבים תאריך
חצות
לועזי
ר"ת
היום המנחה בגובה וחג
21.1.23
28.1.23
4.2.23
11.2.23
18:41
18:48
18:54
19:01
19:07
20:13
20:19
20:23
20:25
20:29
20:31
20:37
20:44
20:50
20:56
21:02

9:04 8:21 5:36
9:04 8:21 5:36

4:13
4:13

4:06
4:06

ו׳ סיון
ז׳ סיון

במדבר
שבועות
נשא

בה״ב

ויק"פ החודש כ״ה אדר

משפ' שקלים כ״ז שבט

18.2.23
25.2.23
4.3.23
11.3.23
18.3.23
25.3.23
1.4.23
6.4.23
8.4.23
12.4.23
15.4.23
22.4.23
29.4.23
6.5.23
13.5.23
20.5.23
19:41 18:29 12:36
20:18 19:42 18:29 12:36

21:07

26.5.23
27.5.23

זמני היום בהלכה ,לשנת תשפ"ג ,בירושלים כמנהג ספרדים

9:03 8:20 5:34
9:03 8:20 5:33
9:04 8:21 5:33
9:05 8:22 5:34
9:07 8:24 5:37
9:10 8:27 5:40
9:12 8:29 5:44
9:14 8:32 5:48
9:16 8:35 5:53
9:19 8:37 5:57
9:20 8:40 6:02
9:22 8:42 6:06
9:23 8:44 6:10
9:24 8:46 6:15
9:25 8:47 6:19

4:10
4:09
4:09
4:10
4:13
4:16
4:21
4:26
4:31
4:36
4:42
4:48
4:53
4:59
5:04

4:03
4:02
4:02
4:03
4:06

י״ד סיון
כ״א סיון
כ״ח סיון
ה׳ תמוז
י״ב תמוז

י״ט תמוז 4:09
4:14
4:19
4:24
4:30
4:35
4:41
4:47

כ״ו תמוז
ד׳ אב
י״א אב
י״ח אב
כ״ה אב
ב׳ אלול
ט׳ אלול

ט״ז אלול 4:53
4:58

כ״ג אלול

בהעלותך
שלח
קרח
חוקת
בלק
פינחס
מטות מסעי
דברים חזון
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים וילך

תאריך

20:22 19:46 18:33 12:37
20:26 19:49 18:36 12:39
20:29 19:52 18:38 12:40
20:31 19:54 18:40 12:42
20:31 19:54 18:40 12:43
20:30 19:53 18:40 12:44
20:27 19:51 18:38 12:45
20:23 19:48 18:36 12:46
20:18 19:43 18:32 12:46
20:12 19:38 18:27 12:45
20:05 19:31 18:22 12:44
19:57 19:24 18:15 12:43
19:48 19:16 18:08 12:41
19:39 19:07 18:01 12:39
19:30 18:58 17:53 12:37

ס"ז ס"ז
הנחת הנץ ק"ש ק"ש
עה"ש תפילין החמה מג"א גר"א

21:12
21:16
21:18
21:20
21:20
21:19
21:16
21:12
21:07
21:00
20:53
20:44
20:35
20:25
20:15

מוצאי צאת
פלג שקיעה שבת כוכבים תאריך
חצות
לועזי
ר"ת
היום המנחה בגובה וחג
3.6.23
10.6.23
17.6.23
24.6.23
1.7.23
8.7.23
15.7.23
22.7.23
29.7.23
5.8.23
12.8.23
19.8.23
26.8.23
2.9.23
9.9.23

