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 בס״ד, יום י״ט באדר תשס״ט

 כבוד הרה״ג חו״ר כולל אעלה בתמר שליט״א

 העומדים להוציא לוח ״ההלכות ומנהגים״ שנערך ע״י חבר ת״ח לקבץ ולברר

 ההלכות ומנהגים הנוגעים לכל יום. ובפרט במועדים והגדילו לעשות להביא

 לרוב ההלכות מקורות ואסמכתות, מדברי רבותינו הפוסקים ובפרט מדברי

 מאור עיננו המשנ״ב, והוא לוח נפלא ורבים יאותו לאור הלוח הזה.

 והנני לברכם שיזכו להגדיל תורה ולהאדיר לזכות את הרבים את הדרך ילכו

 בה.

 ואברך ברכת כהן שיתקבלו הדברים

ף בבי מדרשא ר ט צ מ א ״  ג

נתן הכהן קופשיץ
ץ  י ם קיל י ס  נ



R A B B I DOV A A R O N Z A L A Z N I K ב אהרן זלזניק  הרב ד

RAMAT SHLOMO, JERUSALEM רמת שלמה, ירושלים תובב״א 

 יום כי באדר תשס״ט

 בני יקירי הרה״ג אליהו אשר שליט״א

 כאשר חזיתי שעומד לצאת לאור עולם

ל המועדים וימי השנה.  קונטרס ״ההלכות והמנהגים״ ע

 שנערך ע״י חבר ת״ח בראשותך.

ל רבינו  ובררתם הדברים מדברי הפוסקים עפ״י הכרעתו ש

 המשנ״ב כאשר צוין במקורות. וכאשר ראוה שרים ויהללוה.

 הנני לברכך יחד עם חברי החבורה שתעלו ותצליחו בתורה

 וביר״ש ולהגדיל תורה ולהאדירה.



 יתברך הבורא וישתבח היוצר שנתקבלו דברינו בשניה, וזיכנו להוציא
 בשלישית לאור עולם את "לוח ההלכות והמנהגים״ למען

 דעת בית ישראל את המעשה אשר יעשון יום יום בדברים המתחדשים

 ואינם תמידיים.

 וכאשר באנו אל גדולי ישראל הודו ושבחו על צאת לוח מפורט ומבואר

 זה.

 מטרת כתיבת ועריכת הלוח היא לסדר את כל פרטי ההנהגה לפי פסקי

 המ"ב. וכפי הנהוג בבתי הכנסת והישיבות שנקבעו מנהגיהם ע"י גדולי

 ישראל ופוסקי ההלכה. והוספנו את מנהגי החזו"א זצ׳׳ל1.

 השתדלנו לציין מקור מדויק לכל הלכה ומנהג, מספרי הפוסקים

 הראשונים והאחרונים, כדי שיוכלו ההלכות והמנהגים להתברר במקורם

 ותתלבן ההלכה ותרבה הידיעה.

 הבאנו את המנהגים וההלכות שהובאו בלוח לארץ ישראל שי"ל ע"י

 הגרי"מ טוקצ׳ינסקי, היות ולוח זה נבדק ע"י גדולי הפוסקים שבירושלים,

 והתקבלו המנהגים שהובאו שם בבתי הכנסת ובישיבות, ע"כ לא השמטנו

 שום הלכה ומנהג, למעט דברים ידועים שלא נתקבלו בירושלים ונתבארו

 במקומם.

 עוד דאגנו לברר את מנהגי ירושלים אצל כמה מהבקיאים במנהגי בתי

 הכנסת הותיקים בירושלים, ובכללות ביררנו אצל הגאון רבי שריה דבליצקי

 1. דעה רווחת שמנהגי החזו״א הינם ברובם ממנהגי קוסובה עיר מולדתו, או מה

 שהגבאי השחיל ממנהגי החסידים, אך האמת ברובה אינה כן, וכמו שאמר לנו הגאון

 רבי חיים קנייבסקי שליט״א שהחזו״א החזיק את הלוח של ר׳ מיכל בתוך תיק הטלית

 ותפילין שלו, וכשהיה שאלה אמר נסתכל בלוח, וכשהיה נראה לו אמר ״הלוח פוסק״,

 וכשלא היה נראה לו אמר ״ודלא כהלוח״, והשתדלנו לברר את הדברים, שיש שחלק

 על הלוח כיון שזה מנהג ירושלים שהתקבל ממנהגי הספרדים ולכך לא ראה צורך לנהוג

 ע״פ זה, ויש שחלק מצד הכרעת ההלכה שהכריע דלא כפי שהכריעו גדולי ירושלים,

 אמנם יש הנהגות שהונהגו ע״י הגבאי והחזו״א זצ״ל לא מחה.



 שליט"א, שמימים קדמונים טרח לברר ולכתוב את מנהגי ירושלים והינו

 כיום הזה גדול הבקיאים במנהגי ירושלים ומקורותיהם, ויש"כ על שהשיבנו

 בסבר פניו היפות ולא השיב פנינו ריקם על כל אשר שאלנו מעימו, כאשר

 תחזינה עיני המעיין שציינו כל דבר במקומו.

 גם בררנו אצל עוד שנים מהבקיאים הגדולים במנהגי ירושלים ה"ה

 הרה"ג רבי מיכל הומינר שליט"א והרה"ג רבי ניסן יהודה לייב שוב שליט"א

 שהשיבונו על הרבה מכתבים בסבר פנים יפות ובמהירות גדולה וביררו לנו

 את מנהגי ירושלים משנים קדמוניות, ולא השיבו פנינו ריקם על כל אשר

 שאלנו מעימם וישר כוחם, ונחתם שמם על הערותיהם וידיעותיהם בשם

 "ותיקי ירושלים".

 התודה והברכה להגאון רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א חבר בד"ץ העדה

 החרדית, ורב נחלה ומנוחה בית שמש, שהקדיש מזמנו שעות על שעות.

 בימים ובלילות. בסבר פנים יפות. להשיב לכל אשר שאלנו לפניו. ולכל

 התלמידי חכמים ובעלי מנהגים שהתאמצו להעיר ולהאיר בכל עניני הלוח,

 שקבלנו מהם כמה מאות הערות במכתבים.2 ולהרה"ג רבי שלום בער

 סורוצקין שליט"א ראש ישיבות עטרת שלמה בארה"ק על סיועו בעניני

 הלוח, ולהרב יוסף דוד כהנא שליט"א ראש הכוללים "אעלה בתמר" שתחת

 סוכת בית מדרשו יוצא לוח זה לאור עולם.

 ואחרון חביב הרה"ג החפץ בעלום שמו שמסר נפשו על הלוח הזה למען

 יצא דבר מתוקן ותרבה ידיעת ההלכה בישראל.

 2. הנה לא הספקנו לענות תשובות לכל המכתבים, אם מפאת שהתעכבנו מלהשיב עד

 שנברר את הענין עד תומו, וכשביררנו כבר לא היה עיתינו בידינו להשיב, אך עברנו על

 כל המכתבים ולקחנו לתשומת הלב את כל ההערות הכתובות בהם, ואם ימצא הכותב

 שיש דברים שלא תוקנו ידוניננו המעורר שלא ביררנום דים כדי לתקן כהבנת המעיר,

 ועכ״פ ההשתדלות היא להשיב תשובה לכל מכתב הערות באשר הוא, והננו מודים

 ומברכים על כל מכתב, ואף על כל הערה בע״פ, אך זאת נבקשה מכל כותבי המכתבים

 לחתום שמם על מכתביהם למען נוכל להשיבם ולכבדם כערכם הרם.



 ולעת נעילה. נשא תפילה. אנא נורא עלילה. יתקבלו דברינו בבית

 התפילה. ובבית פנימה. לישר דרך סלולה. ולא תצא מידינו תקלה.

 בשם חברי המערכת

 אליהו אשר זלזניק

 חדושים שנוספו לסייע למשתמשי הלוח

 נעשה מפתח לכל החודשים וכן לנושאים מיוחדים

 הערות עם כוכבית הכוונה שיש תוספת בהערה וראוי לעיין בה

 מודעה רבה. אשר יש לו להאיר ולהעיר להוסיף ולחסר

 בכתוב כאן, נא ונא יאמץ ידו לכתוב הערותיו, ובעזהי"ת

 נתיחס לכל הערה בכובד ראש הראוי.
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 לוח ההלכות והמנהגים חודש אלול

ת נצבים וילך כ״ה באלול ש ר ת קודש פ ב  • ש

 זמן הדלקת נרות שבת. בירושלים נהגו רוב הנשים להדליק נרות
, ובשאר מקומות יש שנהגו 30 דקות2 1  40 דקות קודם השקיעה

. אפשר להדליק נרות מזמן פלג המנחה,  ויש שנהגו 20-22 דקות3

. 4 ה ורביע זמנית קודם שקיעת החמה ע  דהיינו ש

 אזהרה. בהרבה לוחות, בפרט המסחריים, מחשבים את הזמן לפי

ל ירושלים. חשבון זה  ירושלים, היינו שמפחיתים 20 דקי מהזמן ש

 מביא לידי עבירה מאחר והשקיעה בירושלים מאוחרת משאר

 מקומות, אלא החשבון צריך להיות בכל מקום לפי השקיעה

 באותו מקום, היינו להקדים 40, 30 או 20 דקות מזמן השקיעה

 שבאותו מקום.

ת לפני שקיבל עליו את ב  מנחה. צריך להתפלל מנחה בערב ש

 השבת.

 קבלת שבת. נוהגין לומר מזמורי תהלים כנדפס בסידור, אנא

. לענין אמירת ת בציבור6 ב . ראוי לומר קבלת ש  בכח, לכה דודי5

 1. לוח לא״י, וראה בקצות השלחן סי׳ ע״ג בדה״ש אות י״ד הטעם, וביתר פרוט בספר

 זמני ההלכה למעשה בברורים ללוח עמי 26, וכן נהגו בפ״ת ובית שמש. 2. חיפה

 והצפון, מודיעין עילית ואלעד. 3. ב״ב, ת״א ושאר מקומות. 4. המשנה ברורה

 בסי׳ רל״ג ס״ק ד׳ הביא מחלוקת הפוסקים היאך מחשבים את פלג המנחה, האם

 מעלות השחר עד צאה״כ או מהנץ עד השקיעה, ולא הכריע בדבר, והגרימ״ט כתב

 בספרו בין השמשות פ״א שהמנהג כמו שכתב הגר״א לחשב עד השקיעה, וכן הוא

 בלוח לא״י, וראה עוד בסוף לוח עתים לבינה (סופר). 5. ערוך השלחן סי׳ רס״ז סעי׳

 ב׳, וע״ש מה שבאר בטעמי אמירת המזמורים, וראה בספר הלכות שבת בשבת (קארפ)

 פ״ו סעי׳ ב׳ ובהערות מה שקיבץ בענין זה. 6. הלכות קטנות ח״א סי׳ נ״ב. וז״ל

 הרמב״ם בהלכות שבת פרק ל׳ הלכה ב׳: ״וחכמים הראשונים היו מקבצין תלמידיהן

 בערב שבת, ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך.״ ובמעשה רב אות

 קט״ז כתוב: ערבית בשבת אומרים ברכו בציבור, ודייק בזה השלחן (דבליצקי) ח״ג עמ׳

 י״ז הערה 98 שהכונה שלא אמרו קבלת שבת בציבור, וע״ע בסדור אזור אליהו.
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 חודש אלול לוח ההלכות והמנהגים

, וכשאומרים בואי בשלום הופכין 7  לכה דודי בעמידה עיין בהערה

. מזמור שיר ליום השבת, ה׳ מלך, קדיש יתום, 8  פניהם לצד מערב

ל הבימה  במה מדליקין9, קדיש דרבנן, והמנהג שהש״צ עומד ע

. 1 0 ת ב ת אמירת קבלת ש ע ש  ב

. בברכת השכיבנו 1 1  מעריב. לאחר עניית ברכו אין להפסיק בשיחה

. 1 3 . נהגו שלא לומר ושמרו 1 2  חותם הפורש סוכת שלום

. אם 1 4 ש אומרים ויכולו בקול רם ומעומד ח  ויכולו. לאחר תפלת ל

. 1  לא הספיק לומר עם הציבור יאמר עם חברו, ועיין הערה*5

. אין אומרים 1 6 . הש״צ אומר ברכת מעין שבע* ע ב ן ש  ברכת מעי

, 1 ש ספר תורה7 י ע אלא במנין קבוע ובמקום ש ב  ברכת מעין ש

 7. המשנה ברורה בסי׳ רס״ב ס״ק י׳ כתב שנוהגין לעמוד ולעשות דוגמא כמו שמקבלים

 אדם גדול, ומשום מה הציבור לא עומדים. 8. סי׳ רס״ב מ״ב ס״ק י׳. 9. סי׳ ר״ע

 סעי׳ א׳, ערוך השלחן סי׳ רס״ז סעי׳ ב׳. 10. לכאורה הטעם הוא להראות שתפילה

 זו לא נתקנה על ידי הקדמונים כשאר תפלות. 11. סי׳ רל״ו ס״ק א׳. 12. סי׳ רס״ז

 סעי׳ ג׳, והמ״ב בס״ק ז׳ כתב שהטעם שלא חותמים שומר עמו ישראל משום שבשבת

 אין צריך שמירה, כי השבת עצמה שומרת אותנו, ובס״ק ט׳ כתב שאם סיים שומר עמו

 ישראל ונזכר תוך כדי דיבור חוזר להפורש, ואם נזכר אחר כדי דיבור אינו חוזר. ובעמק

 ברכה (פומרנצ׳יק) עמ׳ ח׳ ברכות ק״ש או׳ ב׳ כתב שאם טעה בחול וסיים הפורש יצא,

 וזאת על פי מה שכתב הריטב״א במסכת מגילה י״ח שמורו והרמב״ן נהגו גם בחול

 לחתום הפורש. 13. לוח לא״י, כהגר״א במעשה רב אות ס״ז, וכן המנהג, והמנהג

 לומר ושמרו הובא במשנה ברורה סי׳ רס״ז ס״ק ט׳. 14. סי׳ רס״ח סעי׳ ז׳, ע״ש

 הטעם, והמשנה ברורה כתב בשם המטה משה שאם שכח לאמרו בבית הכנסת

 יאמרנו בקידוש מעומד. 15. לוח לא״י, מ״ב שם ס״ק י״ט, וכתב שעכ״פ יהיו שנים,

 ולגבי יחיד כתב שי״א שלא יאמר ויכולו דאין עדות ליחיד, וי״א שיחיד יכול לומר אבל

 אין צריך עמידה, והסיק שטוב שגם היחיד יאמר. ובדינים והנהגות חזו״א פ״ט י׳ כתב

 שיחיד אומר ויכולו, ובחזו״א או״ח סי׳ ל״ח ס״ק י׳ איתא שהקפיד שיאמר דוקא ביחיד

 כדי שלא יראה כמעמיד עדים על מעשה בראשית. 16. סי׳ רס״ח סעי׳ ח׳, וע״ש

 ברמ״א. ולענין כריעה בברכה ראשונה, ז״ל המקור חיים (להחו״י) סי׳ רס״ח ס״ק ח׳:

 ״כורע בתחלת הברכה כמו בשמונה עשרה״. ובשו״ת ציץ אליעזר ח״ז סי׳ כ״ג הביא

 תשובת זכר יהוסף ח״ב סי׳ צ׳ שהמנהג לכרוע, והוסיף להביא ראיות שצריך לכרוע.

 17. סי׳ רס״ח סעי׳ י׳ מ״ב ס״ק כ״ד, וראה בספר אשי ישראל פרק ל״ו סעי׳ לה - לח
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. 1  ובירושלים נהגו לומר גם במקום שאין ספר תורה*8

. 1 ל גם בירושלים אין אומרים9 ב א  ובבית ה

, 2  מגן אבות. יש נוהגין כמו הגר״א שרק הש״צ אומר ולא הקהל0

. 2  ויש נוהגין שהציבור אומר ואחר כך הש״צ*1

 קדיש תתקבל.

ו .  עלינ

2 (תהלים כ״ז) אחרי מעריב 2  לדוד הי. אומרים לדוד ה׳ אורי וישעי

. 2 4 ד שמיני עצרת* 2 גם בשבתות וימים טובים ע 3  ואחרי שחרית

 [ואצל החזו״א אמרו ברכו אחרי לדוד].

. 2 5  ברכו. בשבת לא אומרים ברכו אחרי התפלה*

 שחרית.

. 2 ת נצבים וילך6 ו י ש ר  קריאת התורה פ

 ובהערות שם חדושים והלכות בענין זה. 18. לוח לא״י, והשמירת שבת כהלכתה

 (פרק ס״ה הערה נ״ח) כתב שהגרש״ז אויערבך זצ״ל תלה טעם הדבר אי משום קדושת

 ירושלים, וא״כ הוא דוקא בין החומות, או שנהגו בירושלים ע״פ קבלה וא״כ הוא גם

 בירושלים החדשה, והעידו בשם הגרש״ז זלזניק זצ״ל שאין חילוק בין העיר העתיקה

 לעיר החדשה. 19. גשר החיים ח״א פ״כ סעי׳ ג׳ (ט). 20. מע״ר אות קט״ז, וכן

 המנהג בבתי מדרש הישנים בירושלים, לוח לא״י. 21. רמ״א שם בשם אבודרהם,

 וכתב במ״ב ס״ק כ״ב שאחר הציבור יחזור הש״צ לומר בקול רם כי עיקר התקנה היה

 שהש״ץ יברך אותה, וראה דינים והנהגות חזו״א פ״ט י״א שצוה להש״ץ שימתין

 מלומר מגן אבות עד שיגמרו הקהל ואח״כ יתחיל בקול. 22. סי׳ תקפ״א במ״ב ס״ק

 ב׳, וע״ע במטה אפרים סי׳ תקפ״א סעיף ו׳ ובאלף המגן שם שמביא את המנהג לומר

 לדוד בערב והיינו במנחה ובקצה המטה ס״ק י׳ כתב שיש נוהגים לאמרו בתפלת

 מעריב, וכן הוא בלוח לא״י. 23. הנוהג לומר לדוד במנחה, והמתפלל ערבית עם

 ציבור האומרים אותו בערבית, יאמר עמהם, וכן להיפך, הגרשז״א הליכות שלמה ר״ה

 פ״א הערה 3. 24. ובלוח לא״י כתב שבחורבת רבי יהודה החסיד אין אומרים

 בערבית ובשבת קודש ובהליכות שלמה שם כתב שיש עוד מקומות שאין אומרים

 בשבת, וכן נהגו בשערי חסד. 25. סי׳ קל״ג, לוח לא״י, והטעם כיון שכל הציבור כבר

 נמצא בביהכ״נ בתחילת התפלה, והמאחר שלא שמע ברכו יאמר ברכו ויקפיד שישמעו

 עשרה. 26. עיין בסי׳ תר״כ סעי׳ ד׳ בביאור הלכה ד״ה ט׳ באב קודם, שהביא את
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ד וינשאם כל ימי עולם (ישעיה ש אשיש ע ו . מפטירין ש 2 7  הפטרה*

. 2 8 (  ס״א, י׳ - ס״ג, ט׳

. 2 9  ברכת החודש. אין מברכין את חודש תשרי

ש לו יארציי״ט בשבת או בשבוע י ת. נוהגין שמי ש  הזכרת נשמו

, ובענין החזקת 3 3 לפני אב הרחמים2 1 * 3 שמזכיר הנשמות 0  שאחריו

. בשבת שאין 3 3 ת הזכרת נשמות עיין בהערה ע ש  ספר תורה בידו ב

, כגון כשיש ברית 3 4 *  אומרים אב הרחמים לא מזכירין נשמות

 הלבוש שנצבים לעולם קורין לפני ר״ה מפני שיש בה עניני תשובה. 27. בענין ספר

 ההפטרה על קלף ז״ל המ״ב סי׳ רפד ס״ק א כתב הלבוש תמהתי על שלא ראיתי נוהגין

 לכתוב ההפטרות כדין ספר כי היה נ״ל שאין יוצאין כלל בקריאת ההפטרה בחומשים

 הנדפסין כיון שאין נכתבין בכל הלכות הס״ת או מגילה והט״ז ומ״א יישבו המנהג וס״ל

 דאף שהוא ע״י דפוס וגם על הנייר ושלא בגלילה מותר לענין זה ומ״מ דעת המ״א

 דצריך לקרות ההפטרה מתוך נביא שלם הנדפס ולא מתוך הפטרה לבד הנדפסת

 בחומש וכן ג״כ דעת הא״ר ע״ש ומ״מ אם אין להם רק הפטרה הנדפסת בחומש יש

 לסמוך להקל שלא לבטל קריאת הפטרה אך לכתחלה בודאי ראוי ונכון שיהיה לכל

 צבור נביאים שנכתבין בקלף כדין שאז גם השמות נכתבים בקדושה משא״כ כשהוא

 על הנייר הנדפס [עיין בא״ר] וכן הנהיג הגר״א בקהלתו וכעת נתפשט זה בהרבה

 קהלות ישראל ואשרי חלקם, וז״ל בשעה״צ ס״ק ד׳ ומיהו אין למחות ביד הנוהגין

 להקל, דהוא בכלל עת לעשות לה׳, שקשה לכל צבור לכתוב נביאים בקלף כדין, אבל

 בודאי הצבור שהיכולת בידם, יש להם לכתוב נביאים כדין, ובפרט בימינו שמפזרין

 הרבה כסף על תכשיטי בית הכנסת שאין נחוץ כל כך, וכוונתם לשם שמים כדי לקיים

 זה אלי ואנוהו, בודאי מצוה להתנאות בכתיבת נביאים הקדושים עכ״ל, וראה עוד

 דברים ערוכים בזה בספר הקריאה בתורה והלכותיה פנ״ז הערה כ״ה. 28. ראה

 הערה בהפטרת ואתחנן. 29. סי׳ תי״ז במ״ב ס״ק א׳ ובשער הציון שם. 30. שערי

 אפרים שער י׳, וראה דברי סופרים בקיצור הלכות פס״א סעי׳ כ״א מה שאסף בזה.

 וראה בדינים והנהגות (חזו״א) פי״א אות י״א. 31. סי׳ רפ״ד סעי׳ ז׳, ועי׳ מ״ב ס״ק

 ט״ו, והטעם כתב הב״י הובא בביאור הגר״א שבשבת כולם נמצאים בביהכ״נ והחי יתן

 אל ליבו. 32. עי׳ מ״ב שם ס״ק ט״ו שהאריך שצריך לומר קודם אשרי ולא אחריו

 משום הפסק עי״ש, וכך נהגו, ועי׳ כפה״ח ס״ק מ׳ שאפשר לומר אחר אשרי.

 33. בשעה״צ סי׳ קמ״ו ס״ק י״ח מוכח שמחזיקים ס״ת, ובררנו בבתי מדרש ותיקין

 בירושלים בשערי חסד ובתי ברוידא אין מחזיקים ס״ת אך בביהמ״ד בשכונת כרם

 מחזיקים. 34. סי רפ״ד מ״ב ס״ק י״ז, ויש לחלק בזה שיש שבתות שאפשר להזכיר

14 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש אלול

3 וכן בשבת שמברכין החודש, 5 ע ברכות ב  מילה או חתן בשבת ש

, ואף בשבת שמברכין 3 6 ע מזכירין נשמתו  ומי שנקבר באותו שבו

 החודש ואומרים אב הרחמים, כגון בימי הספירה, אין מזכירין

. 3 7  נשמות*

ת שמברכין החודש וכשיש ב . בשבת ראש חודש, ש 3 8  אב הרחמים

. 3  ברית מילה או חתן לא אומרים אב הרחמים9

 מוסף.

. 4 0  בענין אנעים זמירות עיין בהערה

. 4 1  קידושא רבא. נוהגין לומר פסוקים לפני ברכת בורא פרי הגפן

4 3 , חצי קדיש, ואני תפלתי 4  מנחה. אומרים אשרי, ובא לציון2

. 4 4  בעמידה

. 4 5  מוציאין ספר תורה ואומרים בריך שמיה, ועיין בהערה

 קריאת התורה. קוראין בפרשת האזינו, ואף על פי שבשירת

 נשמות במנחה כגון ד׳ פרשיות וכשיש ברית מילה או חתן דהיינו שהיה חתן בביהכ״נ

 בשחרית ובמנחה אינו מתפלל באותו מנין אזי אפשר לומר במנחה. 35. לבוש סי׳

 רפ״ד. 36. מ״ב שם בשם מג״א, וכ״כ בלוח לא״י שבת בראשית. 37. מ״ב שם.

 38. רמ״א שם. 39. סי׳ רפ״ד סעי׳ ז׳ רמ״א מ״ב ס״ק י״ז 40. ברוב מקומות לא נהגו

 לאמרו, והנה בערוך השלחן סי׳ רפ״ו סעי׳ ו׳ מבואר שנהגו לאמרו וכתב שיש אומרים

 גם שיר היחוד, וכן מבואר בתפלת דוד להאדר״ת עמ׳ קכ״ג. ובלבוש סי׳ קל״ג מבואר

 שהיה המנהג לאמרו בכל יום ועי״ש שצווח ע״ז, ואצל החזו״א אמרו בכל שבת, והוא

 מיסוד הגבאי שם שהנהיג כמה הנהגות מדעת עצמו כידוע, ועכ״פ תלמידי החזו״א

 המשיכו מנהג זה בביהמ״ד שלהם. 41. סי׳ רפ״ט מ״ב ס״ק ב׳ 42. סי׳ רצ״ב סעי׳

 א׳ ועי״ש מ״ב ס״ק א ענין אמירת ובא לציון במנחה. 43. שם, ועיי״ש במ״ב ס״ק ב׳

 שהביא בשם המדרש ז״ל אמר דוד לפני הקב״ה, רבש״ע, אין אומה זו כעו״ג ששותין

 ומשתכרין ופוחזים, ואנו לא כן, אע״פ שאכלנו ושתינו ואני תפילתי וגו׳. 44. שע״ת

 ס״ק א׳, ועי׳ ערוך השלחן סעי׳ ב׳. 45. כתב בשע״ת בשם ספר הכוונות שעיקר זמן

 אמירת בריך שמיה הוא בהוצאת ס״ת במנחה בשבת, והאר״י אמרו אף בשחרית,
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ת ובשני ובחמישי ב ל ש  האזינו לא מפסיקין לעולים, במנחה ש

. 4  מפסיקין כנהוג6

 מכניסין ס״ת, ובנוחה חצי קדיש.

. 4 7  בעמידה אומרים שים שלום

, ויום שאין אומרים בו 4 9 . אומרים צדקתך צדק בעמידה 4 8 ך ת ק ד  צ

, ובבית האבל 5 0  תחנון אם היה חול לא אומרים בו צדקתך בשבת

. 5 1  אף על פי שלא אומרים תחנון אומרים צדקתך

 קדיש תתקבל.

 עלינו.

. 5 ת פרקים ה׳, ו׳2 ו ב  פרקי א

ל סליחות אם צריך לקבל ת תענית. המתענה ביום ראשון ש ל ב  ק

. 5 3  עליו התענית ראה בהערה

. 5 4 ה שלישית. גם הנשים חייבות לאכול סעודה שלישית ד ו ע  ס

. בירושלים 5 5  מעריב. מאחרין להתפלל ערבית במוצאי שבת

 מזמרין שני מזמורי תהלים, לדוד ברוך (קמ״ד) ולמנצח בנגינות

 והאומר גם בחול לא הפסיד. 46. שם, ועיין במט״א סי׳ תר״ב סעי׳ ל״ט. 47. לוח

 לא״י, וכדעה אחת ברמ״א סי׳ קכ״ז סעי׳ ב׳ והטעם הואיל וכתיב ביה באור פניך נתת לנו

 שהיא התורה שקורין במנחה, ובחו״ל המנהג כדעה השניה לומר שלום רב. 48. סי׳

 רצ״ב סעי׳ ב׳. 49. פמ״ג מ״ז ב׳. 50. שו״ע שם. 51. פמ״ג מ״ז ס״ק ב׳.

 52. במט״א סי׳ תקפ״א סעי׳ מ״ז כתב ומסיים בו במנחה השני פרקים אחרונים מפרקי

 אבות. 53. כתב במ״ב סי׳ תקס״ב ס״ק ט׳ ט״ו שהנוהגים להתענות לעולם יום א׳ של

 סליחות אינם צריכים קבלה, ולענין המתענה פעם ראשונה כתב בביאור הלכה ד״ה

 שרגיל, שצריך לקבל התענית אבל אם מנהג הרבה בני העיר להתענות א״צ קבלה.

 54. סי׳ רצ״א סעי׳ ו׳, וכתב בביאור הלכה שם שחייבות אף בלחם משנה. 55. רצ״ג

 סעי׳ א׳, כדי להוסיף מחול על הקדש. 56. סי׳ רצ״ג מ״ב ס״ק א׳, ועי״ש שמאד

 משבח למנהג זה מכמה טעמים. וכתב בתקון תפלה (דבליצקי) לדוד ברוך וכו׳ ולמנצח
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. 5 . נוהגים להאריך באמירת והוא רחום וברכו7 5  (ס״ז)6

. 5 , ואם שכח אינו חוזר*9 5 ה אומרים אתה חוננתנו8 ר ש נה ע  בשמו

 לאחר העמידה אומרים קדיש תתקבל, ולא אומרים ויהי נועם

, עלינו, לדוד ה׳ אורי וישעי. 6 1 , ואומרים ויתן לך 6 0  ואתה קדוש

6, בשמים, נר, הבדלה. בדיעבד נשים ל יין2  הבדלה. מברכין ע

. 6 4 ל הנר 6 אך לא יברכו ע 3  מבדילות לעצמן

 דיני ומנהגי הסליחות

ד ערב ש השנה ע א י ר נ פ ל ן ש ן לומר סליחות מיום ראשו  מתחילי

. 6  יום הכפורים5

 זמן אמירת הסליחות. הזמן המובחר לאמירת הסליחות הוא

, ונוהגים לומר גם אחרי שהאיר היום קודם 6  אשמורת הבוקר6

 וכו׳ שרים בניגון ידוע ומקובל ואחיד כמעט לכל תפוצות ישראל, וכתב הגרי״מ חזן

 זצ״ל בהגהותיו איי הים לתשובות הגאונים שערי תשובה סוף דף נ״ט ע״א שכל ישראל

 בכל מקום שהם כולם משתוים בניגון מזמור זה בשינוים ניכרים והוו ידים מוכיחות

 שזה הקול נשאר לנו בירושה מאבותינו, ע״כ. ור״ל, מהלווים בביהמ״ק. 57. רצ״ג

 סעי׳ ג׳ רמ״א, ובשע״ת ס״ק ב׳ בשם גאונים שהוא סגולה להצלחה ולהנצל מנזק.

 58. סי׳ רצ״ד סעי׳ א׳ 59. שם, והטעם מפני שצריך להבדיל על הכוס. שכח ולא

 הבדיל בתפלה אם אכל או שתה (לא מים) קודם שהבדיל על הכוס, קנסוהו שיחזור

 ויתפלל מעריב ויבדיל בתפלה (מ״ב ס״ק ד׳), ועי׳ ביאור הלכה ד״ה אם טעם, דהיינו

 דוקא בטעם ואכל, אבל עשה מלאכה קודם הבדלה אין להחמיר לחזור ולהתפלל, ואם

 אמר ברוך המבדיל וכו׳ קודם שאכל א״צ לחזור (רצ״ט ס״ק מ׳). 60. סי׳ רצ״ה

 בהקדמת הרמ״א כתב שאין אומרים ויהי נועם כשחל יו״ט באמצע השבוע וכשאין

 אומרים ויהי נועם אין אומרים סדר קדושה, ועי״ש במ״ב ס״ק ג׳ וד׳ הטעם בזה.

 61. סי׳ רצ״ה רמ״א, לוח לא״י, ובמ״ב ס״ק הק כתב טעם אמירת ויתן לך שהם פסוקים

 של ברכה בתחילת ימי השבוע. 62. סי רצ״ח סעי׳ א׳, עי״ש ובמ״ב כל מנהגי הבדלה.

 63. עי׳ סי׳ רצ״ח סעי׳ ח׳ מחלו׳ בזה, ומ״ב ס״ק ל״ה ל״ו הכריע שתבדיל. 64. שם

 ביאור הלכה ד״ה לא יבדילו, לוח הלכה ד״ה לא יבדילו, לוח לא״י. 65. סי׳ תקפ״א

 סעי׳ א׳. 66. סי׳ תקפ״א סעי׳ א׳, וכתב במ״ב הטעם שנהגו לקום באשמורת דסוף
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. 6 8 , ויש שאומרים לאחר חצות לילה 6 7  תפלת שחרית

 נטילת ידים וברכות. המשכים לאמירת סליחות אף קודם עלות

. 6 9 ל נטילת ידים, אשר יצר וברכות התורה  השחר יטול ידיו ויברך ע

, אולם 7 ה השחר צריך ליטול ידיו שוב אך לא יברך0 ל ע  ולאחר ש

. 7 1  אין צריך להפסיק באמצע אמירת הסליחות לשם כך

, ואם הוא קודם זמן עטיפת טלית, 7 2  טלית. הש״צ מתעטף בטלית

ל חבירו ויכוין שנוטלו לכבוד בעלמא ולא לקנותו  יטול טלית ש

. 7  ולא יברך3

 בפתיחה אומרים אשרי וחצי קדיש, ואם אין מנין בעת אמירת

 אשרי יאמרו סליחות, וכשיתקבץ מנין יאמרו קדיש באמצע

. 7  הסליחות4

. מתחילין כל סליחה בא-להינו וא-להי  אלוקינו ואלוקי אבותינו

 הלילה הקב״ה שט בעוה״ז והוא עת רצון. 67. מט״א סי׳ תקפ״א אלף המגן ס״ק כ״ד.

 68. ואין להקדים קודם חצות הלילה, סי׳ תקס״ה מ״ב ס״ק י״ב 69. לוח לא״י, ועי׳ סי׳

 ו׳ מ״ב ס״ק י״א. 70. סי׳ ד׳ סעי׳ י״ד רמ״א, ובסי׳ ו׳ ס״ק ט׳ וי״א העלה המ״ב עוד

 אפשרות שלא יברך קודם הסליחות ענט״י, ואחר הסליחות יבדוק עצמו לנקביו או

 יטיל מים וישפשף, ויברך על נט״י ואשר יצר, ועי׳ סי׳ ד׳ מ״ב ס״ק ל״ג. 71. הליכות

 שלמה ר״ה פ״א סעי׳ ו׳ ובהערות שם. 72. סי׳ תקפ״א מ״ב ס״ק ו׳ והטעם משום י״ג

 מדות, ובלוח לא״י א׳ דר״ה הביא הערת הרנ״צ וויס שגם הציבור יתעטפו מטעם זה,

 ובשעה״צ ס״ק ג׳ כתב טעם נוסף בשם המג״א בסי׳ י״ח שכל עובר לפני התיבה צריך

 להתעטף מפני כבוד הציבור, ועי היטב בדברי הפמ״ג א״א ג׳. 73. הלבוש שם כתב

 שיתעטף בלא ברכה כיון שלובשו בלילה והט״ז השיג עליו דכיון שיש דעה שחייב

 לברך כיון שזה בגד של יום ע״כ לא יכניס את עצמו בדבר שיש בו ספק ועל כן יקח טלית

 של חבירו ויכוין שנוטלו רק לכבוד ולא לקנותו שבזה לכו״ע פטור מציצית, וכתב בלוח

 לא״י שכשלובש טלית שלו כשיאיר היום פושטו אף באמצע הסליחות ויברך ויתעטף,

 והוא עפ״י מט״א סעי׳ י״ד ובאלף המגן השיג עליו שמספיק שימשמש בציצית ויברך,

 וכן הכריע בשעה״צ ס״ק ה׳. 74. סי׳ תקפ״א מ״ב ס״ק ד׳ וכתב בשם א״ר שקודם

 קדיש יאמרו ג׳ פסוקים ועי׳ סי׳ נ״ה מ״ב ס״ק ב׳ בדין ג׳ פסוקים קודם אמירת קדיש.
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. 7 ל הקב״ה5  אבותינו, חוץ מסליחה המתחילה באחד משמותיו ש

. 7 6  בענין נוסח הסליחות עיין בהערה

ל רחמים. כשאומרים ויקרא בשם ה׳ יש להפסיק ת ש ו ד  י״ג מ

. 7 7  מעט בין בשם לבין ה׳

ע קולנו. פותחין את ארון הקודש, אולם ותיקי ירושלים לא מ  ש

ע קולנו. מ א בנוסח ש 7 8 ה ר ע . ועיין ה 7 8  נהגו לפתוח את ארון הקודש

. 7 9  וידוי. אשמנו שאומרים בסוף הסליחות אומרים רק פעם אחת

. 8 0 ה ר ע ה ן ונפילת אפים. כשיש מילה או בעל ברית או חתן בבית הכנסת עיין ב ו  תחנ

. 8 1 ל ב ק ת  קדיש ת

, ויכול לאומרם 8 2  יחיד יכול לומר סליחות אך לא יאמר י״ג מדות

ש עשרה ל , וידלג וזכר לנו היום ברית ש 8  בטעמים כקורא בתורה3

 75. סי׳ תקפ״א מ״ב ס״ק ד׳. 76. עיין סי׳ תקס״ו במחצית השקל ובערוך השלחן סי׳

 תקפ״א סעי׳ ד׳ שכשאומרים סליחות מי שאינו מתענה ידלג התיבות ששייכות לצום,

 ולכן מי שאינו מתענה ידלג בסליחה ב׳ את התיבות שוקדים בצום. ועיין במט״א סי׳

 תקפ״א סעי׳ ז׳ ובערוך השלחן בסעי׳ ד׳ שאם אומרים את הסליחות ביום צריך לדלג

 בפזמון את התיבות ״במוצאי מנוחה״, ״בזעקתם בעוד ליל״, ״בעמדם בלילות״, ועיי״ש

 באלף למטה ס״ק י״ג שאם מתחילים את הסליחות לפני עלות השחר אפשר לומר נוסח

 זה גם ביום כיון שהעתירו בלילה. 77. סי׳ תקפ״א ס״ק ד׳ בשם אבודרהם. 78. הגר״ש

 דבליצקי במכתב למערכת הלוח, וכן ביררנו המנהג אצל ותיקי ירושלים, וכן נראה

 שבמחזורים הישנים לא הוזכר שם לפתוח את הארון. 78א. אל תעזבנו ה׳, העירו לשים

 פסיק בין ה׳ לאלוקינו כמבואר בתהילים ל״ח. 79. לוח לא״י כדעת הגר״א מע״ר אות

 ר״ב, וכן היא דעת האריז״ל בשער הכוונות הובא בבאר היטב סי׳ תר״ב, אך דעת הרמ״א

 ומ״ב ס״ק ו׳ לומר ג׳ פעמים. 80. עיקר ענין התחנון והסליחות במקרה כזה נתבאר בשני

 קמא של בה״ב עי״ש, ועי׳ אשי ישראל פכ״ה סעי׳ כ״ט, בענין תחנון בסליחות שאומרים

 קודם הנץ החמה ובהערות שם. 81. לבוש סי׳ תקפ״א, וכתב הטעם משום שהסליחות

 נתקנו על סדר תפלה, כי הפסוקים שקודם הסליחות הם כנגד פסוקי דזמרה, והסליחות

 עם הי״ג מדות הם במקום תפלת י״ח, ואח״כ נופלים על פניהם ומסיימין ואנחנו לא נדע

 כסדר תפלה, לכך אומרים קדיש שלם עם תתקבל כמו אחר כל תפלה. 82. סי׳ תקפ״א

 מ״ב ס״ק ד׳, וסי׳ תקס״ה סעי׳ ה׳ ומ״ב ס״ק י״ג. 83. סי׳ תקס״ה מ״ב ס״ק י״ב, וכתב
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, ולא יאמר את הבקשות 8 4  וכל מקום שמוזכרות י״ג המדות

. 8  שבלשון תרגום, מחי ומסי וכו׳, מרן דבשמיא וכו׳5

 • יום ראשון כ״ו באלול

ל  תענית. כתב המשנה ברורה רבים מתענים ביום הראשון ש

 הסליחות, ויחיד המתענה אומר עננו במנחה בשומע תפילה,

. 8  אבל הש״צ אינו אומר עננו בחזרה6

 משכימין לאמירת סליחות.

 דיני ומנהגי התענית בימי הסליחות, ערב ראש השנה ועשי״ת

ל סליחות, בערב ראש  רבים נוהגים להתענות ביום ראשון ש

. 8 7  השנה ובעשרת ימי תשובה

. 8 ת היא לצער את עצמו לכפר עוונותיו8 י נ ע ת  סיבת ה

 קבלה. תעניות אלו אינן צריכות קבלה במנחה שלפניו כיון שכך

 נהגו, ומי שלא נהגו אבותיו או לא נהגו בעירו, כאשר מתענה

. 8 9  בפעם הראשונה צריך לקבל עליו את התענית במנחה שלפניו

 השלמה. אינו צריך להשלים התענית, אלא מיד אחר שהתפלל

 ערבית יכול לאכול, אף אם הוא קודם צאת הכוכבים. והמשנה

 ברורה כתב שאדם חלוש יכול להתפלל מנחה גדולה ולומר עננו

. 9 0  ולאכול מיד

 באג״מ יו״ד ח״ג סוף סי׳ כ״א שכשקורא ביחיד יגמור את הפסוק עד ועל רבעים וכן הוא

 בכף החיים סי׳ קל״א ס״ק כ״ג עי״ש. 84. סי׳ תקפ״א ס״ק ד׳, וראה לוח לא״י שמזכיר

 רק את הענין שלא להזכיר וזכר לנו וכו׳, ועי׳ סי׳ תקס״ה מ״ב ס״ק׳ י״ג ושעה״צ ס״ק י׳

 85. סי׳ תקפ״א מ״ב ס״ק ד׳ בשם א״ר. 86. סי׳ תקפ״א במ״ב ס״ק ט״ו, לוח לא״י.

 87. סי׳ תקס״ב סעי׳ א׳, ותקס״ח סעי׳ ב׳, תקפ״א סעי׳ ב׳, מ״ב ס״ק ט״ו. 88. תקס״ב

 מ״ב ס״ק ט׳. 89. סי׳ תקס״ב סעי׳ ב׳ מ״ב, ביאור הלכה ד״ה שרגיל. 90. שם ס״ק י׳.
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ת מצוה. אם יש סעודת ברית מילה או שאר סעודת מצוה ד ו ע  ס

 מפסיק תעניתו ואינו צריך התרה, כי מיסוד מנהג התענית

. המשתתף 9 1  בימים אלו לא נהגו להתענות במקום סעודת מצוה

 בסעודת מצוה יכול לאכול גם בביתו ולא צריך להמשיך את

 התענית, ודוקא אם אכל בסעודת המצוה, אך אם לא אכל אלא

. 9 2  לקח מסעודת המצוה לביתו אסור לו לאכול

 אם קיבל עליו את התענית במנחה שלפניו, חייב להתענות ואינו

ה שמקבל התענית ע ש . אכן ב 9 3  יכול להשתתף בסעודות מצוה

 יכול להתנות שמקבלה כפי המנהג, ואז יוכל לאכול בסעודות

 מצוה, וכן להפסיק את התענית אחר מעריב אפילו קודם שקיעת

. 9 4  החמה

ת סיום מקרי סעודת מצוה, ולכאורה אין ענין לפדות את ד ו ע  ס

 התענית בסיום אלא א״כ עלה לו הסיום בדרך לימודו, אבל

ל בעל  לסדר סיום מיוחד עדיף שלא יתענה. אולם כבר העידו ע

. 9 5 ה ש  הקהילות יעקב זצ״ל שכן ע

ל ו ל א י כ״ז ב  • יום שנ

 סליחות. משכימין לסליחות יום שני.

 שחרית. בירושלים נהגו לומר בשני ובחמישי לאחר חזרת הש״צ

ל רחמים, ובשאר מקומות וכן בישיבות לא  וידוי וי״ג מדות ש

, וכשאומרים סליחות בימי הרחמים, תעניות ובה״ב, 9  אומרים6

 91. סי׳ תקס״ח סעי׳ ב׳ מ״ב ס״ק ט״ז - כ״א. 92. שו״ע שם. 93. שם, ובמ״ב ס״ק

 כ״א הביא דעה שאם רגיל להתענות אלא שקיבל את התענית במנחה גם אז יכול לאכול

 כיון שקבלתו היתה עבור המנהג. 94. שם. 95. הובא בפנינים ואגרות בעל

 הקהילות יעקב. 96. המנהג הקדום היה שלא לומר, ויש שנהגו לומר כפי שכתב

 המ״ב סי׳ קל״ד ס״ק׳ א׳, והמנהג בירושלים כתב בוזרח השמש (דבליצקי) הערה כ״ו

 שהוא כעין פשרה שעשו תלמידי הגר״א עם הספרדים תושבי ירושלים שהם נהגו לומר
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 מסתפקים במה שאומרים בסליחות ולא חוזרים לומר וידוי וי״ג

. 9  מדות לפני תחנון7

 והוא רחום תחנון.

ל ו ל א י כ״ח ב ש י ל  • יום ש

. 9  במנחה אומרים תחנון8

ת תענית. המתענה בערב ראש השנה אינו צריך לקבל עליו ל ב  ק

. 9  את התענית מבעוד יום*9

ש השנה ה׳תשע״א א ב ר ר ל ע ו ל א  • יום רביעי כ״ט ב

, אולם אין צריך 1 0 0  תענית. נוהגין להתענות בערב ראש השנה

. 1 0 1  להשלים

ה יכול ללכת לבית ע ב , ואבל תוך ש 1 0 2  סליחות. מאריכין בסליחות

. 1 0 3  הכנסת כדי לומר סליחות

ה מדות האמורות ר ש ש ע ל ש  סדר הסליחות. מרובים צרכי עמך ו

 בחנינה, ואומרים בית אחר בית חזן וקהל.

 כל יום. 97. וותיקי ירושלים, וזרח השמש (דבליצקי) ר״ה סעי׳ ל״ט. 98. סי׳ קל״א

 מ״ב ס״ק ל״ג. 99. סי׳ תקפ״א מ״ב ס״ק ט״ז, ונתפרסם דעת הגרי״ש אלישיב שהיות

 והיום לא כולם מתענים ראוי שיקבל התענית בפיו. 100. סי׳ תקפ״א סעי׳ ב׳.

 101. עי׳ מ״ב סי׳ תקס״ב ס״ק י׳ בשם מחצית השקל שכתב דעכשיו רבים נוהגים שלא

 להתענות כי אם עד זמן מנחה גדולה ומתפללים תחלה מנחה וכ״כ בפמ״ג וסיים המ״ב

 ז״ל ועכ״פ נראה דבאדם חלוש בודאי יכול לסמוך להקל להתענות רק עד זמן מנחה

 גדולה ולהתפלל מנחה ותפלת עננו ולאכול, ( בשו״ת שאילת יעב״ץ ח״ב סי׳ קמ״ז כתב

 שמיד בחצות היום רשאי לאכול אבל ביסוש״ע שער המים פ״ה נראה שנהגו להתענות

 עד ב׳ וג׳ שעות אחר חצות, הליכות שלמה פ״א הערה 35). 102. סי׳ תקפ״א סעי׳ א׳

 ברמ״א. ומה שמדלגים בישיבות ואומרים סליחות אלו: כג, כד, כה, כו, כז, כט, לד, לה,

 לח, לט, אל תבא במשפט, מ, מב [ויש שמוסיפין גם ל״ב, ויש שאומרים ל״ו ולא

 אומרים ל״ח] מסתבר שזה על פי המבואר בסי׳ א׳ סעי׳ ד׳ שטוב מעט בכוונה מהרבות

 בלא כוונה ובודאי צריך ליזהר שאותו מעט יהיה בכונה. 103. סי תקפ״א סעי׳ א׳.
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 באמירת אל תבא במשפט שקודם סימן מ׳ פותחין הארון, ונהגו

 לאומרם חזן ואח״כ קהל.

ל פניהם,  נפילת אפים. האומרים סליחות באשמורת נופלים ע

ד שהאיר היום עיין  ובענין אם נמשכה אמירת הסליחות ע

. 1 0 4  הערה

. אין תוקעין 1 0 6 1 ואומרים למנצח 0 5  בשחרית לא אומרים תחנון

. 1 0  בשופר כל היום7

, והאדר״ת זצ״ל השמיט 1 0  התרת נדרים. נוהגין להתיר הנדרים8

 מנוסח ההתרה את המלים ׳דיינים מומחים׳, ׳בשם הוי׳ ברוך הוא׳

. צריך להקפיד שהמתירים יהיו אנשים 1 0 9 ׳ ן  ו׳ואפילו נזירות שמשו

. ראוי שיהיו המתירים יושבים והנשאל להתיר 1 1  שנתמלא זקנם0

, וכן נהגו. 1 1 1  נדרו עומד

 מסירת מודעא. אחרי התרת נדרים מוסר מודעא שמבטל את

. בענין נוסח המודעא עיין 1 1 2  כל הנדרים שידור מכאן ולהבא

 104. בסי׳ תקפ״א סעי׳ ג׳, ז״ל המ״ב ס״ק כ״ג בשם מג״א, היינו אף אם נמשך על היום

 מפני דרוב פעמים רגילין לסיים קודם עלות השחר תקנו לנפול אף אם אירע פעם אחת

 שממשיך על היום, ועי׳ סי׳ קל״א מ״ב ס״ק י״ט בשם מג״א, ועי״ש בנושאי כלי המג״א,

 וכתב בפמ״ג א״א סי׳ תקפ״א ס״ק י״ג ז״ל ומ״מ במקומות שנהגו לאכול קודם סליחות

 והולכין לביהכ״נ אחר עלות השחר ומ אריכין בסליחות ונופלין על פניהם, ובתפלה לא,

 הוה תרתי דסתרי אהדדי קצת, וראה אשי ישראל הוצאה חדשה פמ״ה הערה ס״ח.

 105. סי׳ קל״א סעי׳ ו׳, וסי׳ תקפ״א סעי׳ ג׳. 106. סי׳ קל״א מ״ב ס״ק ל״ה. 107. סי׳

 תקפ״א סעי׳ ג׳ ברמ״א, ועי׳ מ״ב ס״ק כ״ד אם מותר לתקוע להתלמד. 108. חי״א

 כלל קל״ח סעי׳ ח׳ עיי״ש, ונוסח ההתרה הוא מהשל״ה ריש יומא. 109. לוח לא״י,

 וראה אריכות על ההשמטות, בספר ״כל נדרי״ (שטסמן) פרק פ׳. 110. שו״ת שבט

 הלוי ח״ד נ״ד אות ד׳ עפ״י תשו׳ רעק״א בהשמטות לסי׳ ע״ג שבמידי דאיסורא לא

 סמכינן על חזקה דרבא שהביא שתי שערות, וראה תשובות והנהגות ח״א של״ז וח״ב

 תמ״ב שבשעת הדחק (כיון דאתי להתיר הנהגות טובות שהם נדר רק מדרבנן) אפשר

 ע״י מי שלא נתמלא זקנו. 111. שו״ת הרדב״ז ח״ח מכת״י סי׳ קנ״ו, וכן הוא בקצור

 של״ה עניני יום הכיפורים שכתב שאומרים כל נדרי בעמידה. 112. מקור מסירת
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. אין סומכים על מסירת מודעא זו כדי להתיר נדר בלא 1 1 3  בהערה

. 1 1 4  שאלת חכם

. העושה התרת 1 1 5  נשים. בענין התרת נדרים לנשים עיין בהערה

ה תמנהו בפירוש שיהיה שלוחה ש א ה  נדרים עבור אשתו צריך ש

, וכאשר בא להתיר יאמר בתחילה שנדרנו 1 1  להתיר את נדריה6

 אני ואשתי וימשיך את כל הנוסח בלשון רבים, או שלאחר

 שסיים ההתרה לעצמו יאמר הריני מבקש להתיר גם עבור אשתי

 שמינתה אותי שליח ומבקשת התרה כמוני, והמתירים ישיבו

. ולכאורה מסירת מודעא ע״י 1 1 7 ש פעמים ל  מותרים לכם וכו׳ ש

. 1 1 8  הבעל אינה מועילה

 התרת נידוי. יש שעושים התרת נידוי בערב ראש השנה, היינו

 שיושבים עשרה והוא עומד לפניהם ואומר אם נתחייבתי נידוי

. 1 1 9  מן השמים הריני מבקש התרה ממעלתכם

 מודעה הוא מגמ׳ נדרים כ״ג ב׳ ונפסק ברמב״ם פ״ב מנדרים ה״ד ובטושו״ע יו״ד סי׳

 רי״א סעי׳ ב׳. 113. נוסח המודעה כמובא בסדורים, והעיר מרן הגרי״ז הלוי זצ״ל

 שהרמב״ם פ״ב מנדרים ה״ד נקט לשון שמוסר מודעא לעשר שנים, ומשמע שצריך

 לקצוב זמן למודעא, ואי אפשר למסור מודעא לכל ימי חייו, ואכן בליל יוהכ״פ ב״כל

 נדרי״ מוסרים מודעא רק עד השנה הבאה וראוי להקפיד על זה גם בערב ראש השנה,

 וראה בשלמי נדר להגרש״ז אויערבך זצ״ל אות ל׳ (נדפס בסוף הליכות שלמה תשרי).

 114. רמ״א סי׳ רי״א סעי׳ א׳ 115. בהליכות שלמה פ״א סעי׳ י׳ ומבית לוי גליון ד׳

 כתבו שלא נהגו לעשות התרת נדרים לנשים, וסומכות על אמירת כל נדרי של יום

 הכיפורים. ואם לא תוכל להיות בכל נדרי בביהכ״נ תעשה התרת נדרים ע״י שלשה

 ויכולים להתיר אפי׳ קרובים רק לא הבעל, אכן העידו מכמה גדולי ישראל שעשו

 התרת נדרים בערב ראש השנה גם עבור נשותיהם. 116. שו״ע יו״ד סי׳ רל״ד סעי׳

 נ״ו, וכתב בש״ך ס״ק ס״ט שדוקא בעל נעשה שליח דאשתו כגופו אבל אין אדם נעשה

 שליח לחבירו להתיר את נדרו כמבואר סי׳ רכ״ח סעי׳ ט״ו. 117. תשובות והנהגות

 ח״א סי׳ של״ח, קצור הלכות המועדים (דבליצקי) דיני התרת נדרים ערב ר״ה הערה ח׳.

 118. ובסי׳ רי״א סעי׳ א׳ יש שני דעות בשו״ע אם מסירת מודעא צריך להיות בקול או

 שיכול להיות בלחש, ולדעה ראשונה שם שיכול להיות בלחש יכולה שתמסור מודעא

 בינה לבין עצמה. 119. מעיקר הדין לנידוי מועיל התרה בשלושה כמבואר ביו״ד סי׳
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ן ת עירוב תבשילי ו ש ע  לזכור ל

 דיני ומנהגי עירוב תבשילין ראה בקונטרס בסוף הלוח.

 דיני ומנהגי ערב ר"ה

, 1 2 0 ש השנה. מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה א ר  הכנות ל

. 1 2 ה קודם חצות היום2 ע ד ש , ולא יקדים לטבול ע 1 2 1  ונוהגין לטבול

, והמתענה אומר עננו בתפילת 1 2  במנחה אין אומרים תחנון3

1 (גם במנחה גדולה), ויכול לומר צום תעניתנו גם כשאינו 2 4 ש ח  ל

. 1 2 6 , והש״ץ לא אומר עננו בחזרה 1 2 5  משלים

ש השנה. לא ילבש בגדי רקמה ומשי כבשאר ימים א ר  בגדים ב

. 1 2  טובים, ויהא מורא הדין עליו, אלא ילבש בגדים (לבנים) נאים7

ת ע ש ב , ויש נוהגין ש 1 2  קיט״ל. הש״צ והבעל תוקע לובשים קיטל8

 של״ד סעי׳ כ״ה אלא שבנידוהו בחלום מבואר שם סעי׳ ל״ה שצריך עשרה בני אדם

 ששונים הלכות להתירו ועי״ש שבדיעבד מתירין לו אפי׳ עשרה שאינם יודעים לקרות

 בתורה, והרמ״א סיים וי״א שאין לו התרה אלא אלא ע״י עשרה ששנו הלכות או

 משניות, ומיהו סגי אם יתירו לו בזה אחר זה, וא״כ הנוהג להושיב מכל הבא לידו לא

 טוב עושה. 120. סי׳ תקפ״א סעי׳ ד׳, וכתב במ״ב ס״ק כ״ה שהוא כדי להראות שאנו

 בטוחים בחסדו יתברך שיוציא לצדק משפטינו. 121. סי׳ תקפ״א סעי׳ ד׳ ברמ״א,

 ועיי״ש במ״ב שבאינו יכול לטבול יראה לשפוך על גופו ט׳ קבין. 122. שם מ״ב ס״ק

 כ״ו בשם חיי״א כלל קל״ח סעי׳ ה׳, ותמהו עליו מגמ׳ תענית ט״ו ע״ב ומנזיר ד׳ ע״ב

 שלכבוד שבת מגלחין מהבוקר. 123. כנזכר לעיל בשחרית. 124. עי׳ סי׳ תקפ״א

 מ״ב ס״ק ט״ו, וסי׳ תקס״ב סעי׳ ב׳ ברמ״א, ומ״ב סק״י. 125. סי׳ תקס״ב במ״ב ס״ק ז׳

 הביא בזה מחלו׳, ובלוח לא״י הכריע שלא לומר, ועי׳ בשער הציון ס״ק כ״ג שמוכח

 שהכרעת המ״ב כהבגדי ישע והמחצית השקל שיכול לומר צום תעניתנו. 126. סי׳

 תקס״ב סעי׳ א׳ ברמ״א. 127. לשון מ״ב סקכ״ה, אכן בשערי תשובה סקט״ז כתב

 והעולם נוהגין ללבוש בגדי יו״ט, וחיי״א כלל קל״ז ז׳ כתב שלובשים בגדי שבת.

 128. עי׳ מט״א סי׳ תקפ״ד סעי׳ ג׳, שהמתפלל פסוקי דזמרה עד המלך לובש הקיטל,

 ובתקפ״א סעי׳ נ״ה כתב שהמתפלל מנחה וערבית אינו לובשו כלל, והיום בהרבה
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, ובירושלים לובשים 1 2  התפילה ביום גם הקהל לובשים קיטל9

. ולענין להכנס לבית 1 3 0  בגד לבן ולא קיטל כל היום, ועיין בהערה

. 1 3 1  הכסא עם הקיטל עיין בהערה

ל ספרי ל ארון הקודש, המעילים ש ן את הפרוכת ש  מחליפי

. 1 3 2 ל עמוד הש״ץ והבימה ללבן  התורה והמפות ש

 דינים ומנהגים לעשרת ימי תשובה

, וי״א לעילא ולעילא, ואומר מכל 1 3 3  בקדיש אומרים לעילא לעילא

. 1 3 , ואומרים עושה השלום במרומיו5 1 3 4  ברכתא

 מקומות נהגו שהחזן לובשו בערבית, ומנחה לא נהגו. 129. מקור חיים (להחו״י) סי׳

 תר״י סעי׳ י״ד מט״מ סי׳ תשפ״ז, והוזכר במט״א הנ״ל. 130. שמענו בשם הגאון רבי

 שמעון זלזניק זצ״ל בשם אביו הגרש״ז זלזניק זצ״ל שבירושלים הקפידו לא ללכת עם

 קיטל רק עם בגד לבן הנהוג, ובטעם הדבר כתב הגר״ש דבליצקי במחזור אור הספר

 עמ׳ כ״א כיון שבאר״י אינו בגד מתים היות שאין קוברים בא״י עם קיטל, עוד שמענו

 טעם כיון שצריך ללבוש בר״ה בגדים נאים ואפשר שב׳ הטעמים משלימים אחד את

 השני. 131. ובמט״א סי׳ תר״י סעי׳ י״ב כתב שאסור לעשות צרכיו עם קיטל אך

 להשתין מותר והוסיף אפי׳בביה״כ קבוע, ובמ״ב ס״ק י״ח הלשון אין לכנוס לביהכ״ס

 בקיטל שמיוחד לתפלה אבל להשתין בו מותר, (ועי״ע מ״ב סי׳ כ״א ס״ק י״ח) ובספר

 תפלה כהלכתה פכ״ג הערה קפ״ז* ובגנזי הקודש פ״כ סעי׳ ב׳ הביאו בשם הגרי״ש

 אלישיב שליט״א לפרש כוונת המ״ב בביהכ״ס שאינו קבוע, ועי״ש עוד שחילק בין

 הבגד הנהוג בירושלים שאוכלים בו והולכים עמו כל היום שאין לו דין בגד של תפלה,

 משא״כ קיטל שהוא בגד המיוחד לתפלה. 132. שערי אפרים שער י׳ סעי׳ כ׳, ועי״ש

 חילוקי מנהגים אם להלביש ג״כ את הס״ת שלא קורין בהם, ומשמע שם שאחרי ר״ה

 הסירום והחזירום ביוהכ״פ וכפי שכתב בספרו מט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ ו׳ ול״ו שמחליפין

 בעיוכ״פ, ושוב הסירו במוציוכ״פ והחליפו שוב בהו״ר ואח״כ בשמיני עצרת לתפלת

 גשם, אכן כבר נהגו כמה דורות להשאיר מר״ה עד יוהכ״פ וכן מובא במנהגי הקהילות

 (מטרסדורף) ח״ב ע׳ כ״ח וכיום הרבה לא טורחים ומחליפים רק אחרי שמח״ת.

 133. כן הוא במט״א סי׳ תקפ״ב סעי׳ א׳ וקש״ע סי׳ קכ״ט סעי׳ א׳, ועיין בסידור הגר״ז,

 ובמ״ב בסי׳ נ״ו סוף ס״ק ב׳ משמע שאומרים לעילא ולעילא, ועיין מ״ב סי׳ תקפ״ב ס״ק

 ט״ז, ובקצה המטה סי׳ תקפ״ב ס״ק ד׳ שכתב דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד,

 וראה תיקון תפלה (דבליצקי) ח״ב אות ה׳ שהאריך בזה. 134. מ״ב סי׳ נ״ו ס״ק ב׳,

 ועי״ש שהוא כדי שיהא בסך הכל רק כ״ח תיבות. 135. ללא״י, מט״א בסי׳ תקפ״ב
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. 1 3 6 ת אחר ישתבח, אין אומרים שיר המעלות ו ל ע מ  שיר ה

 בעמידה מוסיפים לפני מלך עוזר וכו׳ זכרנו ללחיים, ולפני ונאמן

ח לומר זכרנו או מי כמוך, אם נזכר קודם כ . ש 1 3 7  אתה וכו׳ מי כמוך

ל הברכה חוזר ואומר, ואם כבר אמר השם  שאמר את השם ש

. 1 3  אינו חוזר8

ח ואמר הא-ל הקדוש, כ . ש 1 3 9 ש מסיים המלך הקדוש ו ד  באתה ק

 אם נזכר תוך כדי דיבור (דהיינו תוך כדי אמירת שלום עליך

א התחיל לומר תיבת ל ) ואמר המלך הקדוש יצא, ובלבד ש 1 4  רבי0

ל המשך התפילה, אבל אם נזכר אחר כדי דיבור או שכבר  אתה ש

. 1 4 2 , ועיין בהערה 1 4 1  אמר את המילה אתה חוזר לראש התפילה

ח ואמר מלך אוהב כ ו מסיים המלך המשפט. ש נ  בהשיבה שופטי

 צדקה ומשפט, אם נזכר תוך כדי דיבור חוזר ואומר המלך

. 1 4 3  המשפט, ואם נזכר אחר כדי דיבור אין צריך לחזור

ם לפני ו ל  במודים לפני וכל החיים אומר וכתוב לחיים, ובשים ש

 סעי׳ א׳ וסעי׳ כ״ב, ועיי״ש באלף המגן ס״ק ל״ז שכתב בשם המקובלים שלא לשנות

 בקדיש כלל אלא בעושה שלום שאחר התפילה, וכן הוא בכה״ח סי׳ נ״ו ס״ק ל״ח ביתר

 ביאור והוסיף שלפי״ז בקדיש תתקבל שאחר חזרת הש״צ גם צ״ל עושה השלום.

 136. מ״ב סי׳ נ״ד ס״ק ה׳, ובערוך השלחן סי׳ תקפ״ב סעי׳ ח׳ כתב שהאשכנזים לא נהגו

 לאמרו, ועי׳ בדבריו סי׳ נ״ד סעי׳ ב׳. 137. סי׳ תקפ״ב סעיף ה׳ ובמ״ב ס״ק ט״ו.

 138. שם, ועי׳ כף החיים שם ס״ק כ״ז ל״ב שאם נזכר קודם שעקר רגליו יאמר אותם

 מפני שהוא בקשת רחמים ועיי״ש שיש לחלק במי כמוך. 139. סי׳ תקפ״ב סעי׳ א׳.

 140. בענין כדי דבור אם הוא ג׳ תיבות או ד׳, עי׳ סי׳ תפ״ז שעה״צ ס״ק ב׳ ג׳, וסי׳ קכ״ד

 סקל״ד, וסי׳ רס״ז סק״ט, ואכמ״ל. 141. סי׳ תקפ״ב סעי׳ ב׳ מ״ב ס״ק ז׳. 142. כתב

 בשער״ת סי׳ קי״ד ס״ק ג׳ בשם הריטב״א, שכשחוזר לראש התפילה אינו חוזר לומר ה׳

 שפתי תפתח, ובערוך השלחן כתב שם סעי׳ ח׳ שחוזר, והובא בלוח לא״י ולא הכריע,

 ובמ״ב שם ס״ק כ״א הכריע שלא חוזר לומר, ועי׳ אשי ישראל פכ״ג הערה נ״ח בשם

 האגר״מ והגרח״ק ויל״ע. 143. רמ״א סי׳ קי״ח מ״ב ס״ק ג׳ והיינו משום שהזכיר מלך
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 החתימה אומר בספר חיים, וחותם כרגיל, המברך את עמו

. 1 4 . ואומר עושה השלום במרומיו5 1 4 4  ישראל בשלום

, רק 1 4 6  בחזרת הש״ץ לא נהגו שהציבור אומרים זכרנו ומי כמוך

 כשמגיע הש״ץ לוכתוב לחיים ובספר חיים אומרים הציבור

. 1 4  והש״ץ אומר שוב אחריהם7

. אומרים אבינו מלכנו בשחרית ובמנחה גם אם יש  אבינו מלכנו

. 1 4 ת ובשבת לא אומרים8 ב ל ערב ש  ברית מילה, ובמנחה ש

, 1 4 9 ל עולם ר תורה יש האומרים י״ג מדות ורבונו ש פ ת ס א צ ו ה  ב

 ובשבת אין אומרים.

ת ימי תשובה יש הנוהגים לומר הרחמן הוא ר ש ע ן ב ו  בברכת המז

. 1 5 0  יחדש

. 1 5 1 ת ימי תשובה ר ש ע . אין עושין נשואין ב  נשואין

 דיני ומנהגי עירוב תבשילין ראה בקונטרס בסוף הלוח.

 בחתימתו ומה שכתב המחבר בסי׳ תקפ״ב שצריך לחזור היינו למקום שאומרים האל

 אוהב צדקה ומשפט שאין מזכירין מלך בחתימתן. 144. לוח לא״י, פאת השלחן סי׳

 ב׳ סעי׳ י״ז ובאות כ״ד, ועי׳ מט״א סי׳ תקפ״ב סעי׳ כ״ב ובקצה המטה ס״ק ז׳, שהובאו

 דעות בזה. 145. מט״א שם, לוח לא״י. 146. במע״ר אות ר״ד כתוב שאין הציבור

 אומרים כלל, ובהגהות למע״ר השלם אות ר״ד הביא מהגר״ש דבליצקי שזכרנו ומי

 כמוך מעולם לא נהגו לומר עם הש״ץ, וראה בטעמי המנהגים אות תש״ג שכתב הטעם

 שאחר שבקשו בלחש וכתוב לחיים ״טובים״ אין לחזור ולבקש על חיים בלבד, אמנם

 מנהג החסידים שהציבור אומרים גם זכרנו ומי כמוך, וראה לקוטי מהרי״ח שהביא

 המנהג לומר זכרנו וכו׳. 147. מט״א סי׳ תקפ״ד סעי׳ י׳. 148. סי׳ תר״ב, לוח לא״י.

 149. מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ י״ד, ועיין מט״א סי׳ תר״א סעי׳ ב׳ שכתב שיש שאומרים שיר

 למעלות ולא רבונו של עולם, ובלוח לא״י כתב שאומרים רבונו של עולם. ועיין בשערי

 אפרים שער י׳ סעי׳ ה׳. 150. לוח לא״י, מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ א׳. 151. לוח לא״י,

 מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ ה׳, קצוש״ע סי׳ ק״ל סעי׳ ד׳, ועי״ש באלף המגן לענין זיו״ש.

28 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש תשרי

 חודש תשרי
 המולד ליל חמישי בשעה 7 ו-36 דקות וחלק 1 (ה׳ א' תרמ״ט)

ה 19:55 ע ש  ותרגומו יום רביעי ב

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל שני ה' תשרי כל הלילה

 סוף זמן קידוש לבנה ליל רביעי י״ד תשרי כל הלילה

 תקופת תשרי

 תקופת שמואל יום חמישי כ״ט בתשרי בשעה 14:27

 תקופת רב אדא ביום ראשון י״ח בתשרי בשעה

ל היום השני בערב יום  הכנת הנרות. צריך להכין גם את הנרות ש

.  טוב, דהיינו להדביק ולהבהב, דביום טוב עצמו אסור לעשות כן1

, 2 ושהחיינו3 ל יום טוב  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

 ויש שאינן מברכות שהחיינו אלא יוצאות בברכת שהחיינו

ת הדלקת נרות אינה יכולה ע ש . המברכת שהחיינו ב 4  שבקידוש

. איש ואשה  להתנות שאינה מקבלת עליה את קדושת יום טוב5

 המדליקים ומקדשים לעצמם לא יברכו שהחיינו בהדלקה,

 1. כמבואר סי׳ תקי״ד סעי׳ ט׳ ובמ״ב ס״ק י״ח 2. סי׳ רס״ג סעי׳ ה׳, ועיי״ש במ״ב

 שדעת המגן אברהם שתדליק ואחר כך תברך, אמנם הרבה אחרונים סבירא להו

 שתברך ואחר כך תדליק, ולענין מתי תדליק אם קודם שקיעת החמה או בלילה, עי׳

 מט״א סי׳ תרכ״ה סעי׳ ל״ג שיש להנהיג שהנשים ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש

 באלף למטה נ׳ נ״א, ובשש״כ ח״ב פמ״ד הערה ג׳ ד׳, והעירו שהיום שיש אור גדול

 בבתים לכך לכתחילה עדיף להדליק בערב יו״ט קודם קבלת קדושת יו״ט. 3. מט״א

 סי׳ תקפ״א סעי׳ נ״ד, ועי׳ שאילת יעב״ץ סי׳ ק״ז שכתב השואל שלא נמצא בשום פוסק

 מקור לזה שנשים מברכות שהחיינו בהדלקה והסכים עמו, אלא שהנח להם מנהגם

 שהוא ירושה להם מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז״ל, וכן הוא בערוך השלחן סי׳

 רס״ג סעי׳ י״ב, ועי׳ מ״ב ס״ק כ״ג. 4. סי׳ רס״ג מ״ב ס״ק כ״ג ובשע״צ כתב מקורו

 מרע״א בשם שאלת יעב״ץ. 5. הערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל בלוח לא״י, עפי׳ עירובין
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 והמברכות קודם ההדלקה יזהרו להצית הגפרור קודם הברכה

 ולאחר ההדלקה לא יכבו הנר כיון שכבר קיבלו עליהם יום טוב.

ש השנה יום חמישי א ר  • אי ד

ב בניגון המיוחד לימים נוראים. יתפלל ערבית בבכיה ובכוונה  מערי

. ברכו, בהשכיבנו מסיים הפורש סוכת  גדולה מאד, דואג ובוטח6

.  שלום. המנהג שאין אומרים תקעו, כהגר״א7

 עמידה. תפילת ראש השנה, אם אמר ובכן תן פחדך ומסתפק אם

ח לומר ובכן תן פחדך ונזכר כ . ש  אמר המלך הקדוש אינו חוזר8

.  אחר שאמר ברוך אתה ה׳ אינו חוזר9

. 1 0  בענין לדוד מזמור עיין בהערה

 קדיש תתקבל.

. בשבת וביום טוב לא אומרים 1 1  עלינו, לדוד ה׳ אורי, אדון עולם

. 1 2  ברכו לאחר התפילה

 נוהגין לברך זה את זה לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים

.1 . ואפשר לברך ברכה זו עד חצות היום, ולא נהגו*4 1  טובים ולשלום3

 מ׳ ע״ב. 6. לשון החיד״א במורה באצבע סי׳ ר״ן. 7. לוח לא״י, והמנהג לומר

 פסוקים מובא במ״ב סי׳ רס״ז ס״ק ט׳. 8. תקפ״ב מ״ב ס״ק ד׳. 9. שם מ״ב ס״ק

 י״ז. 10. יש מקומות שפותחין את ארון הקודש ואומרים לדוד מזמור פסוק בפסוק

 ומובא במט״א סי׳ תקפ״ב סעי׳ ג׳ וסעי׳ כ״ג ועיי״ש שהוא סגולה לפרנסה, ואצל

 החזו״א אמרו, וקיצור הלכות מועדים כתב בעמ׳ כ״ג הערה נ״א שבנוסח אשכנז

 (פרושים) בארץ ישראל, ברוב בתי כנסת אין אומרים זה בציבור. 11. לוח לא״י,

 מע״ר אות ק״ע לענין יו״ט, ויש בתיכ״נ מותיקי ירושלים שלא אומרים. 12. סי׳ קל״ג,

 לוח לא״י, והמאחר שלא שמע ברכו יאמר ברכו ויקפיד שישמעו עשרה. 13. סי׳

 תקפ״ב סעי׳ ט׳ ברמ״א מבואר שאומרים לשנה טובה תכתב, והמגן אברהם, הצדיק

 לומר גם ותחתם ועיי״ש, ובמ״ב ס״ק כ״ה הביא שדעת הגר״א שלא לומר ותחתם,

 ובחיי אדם כלל קל״ט סעי׳ ה׳ הוסיף לאלתר לחיים, ובאלף המגן ס״ק מ׳ הוסיף ולשלום

 בשם אחרונים וכתב שכן נוהגים. 14. מ״ב שם ס״ק כ״ה בשם מג״א, ודעת הלבוש
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ל ראש השנה ושהחיינו.  קידוש. מברך בורא פרי הגפן, קידוש ש

 ולענין ענית אמן לאלו שברכו שהחיינו בהדלקת הנרות עיין

. 1 5  בהערה

ד 1 ע 7 1 ולא במלח 6  מטביל בדבש. נוהגין לטבול את הפת בדבש

, ויש הנוהגין כן רק בראש השנה, ערב יום כפור 1 8  הושענא רבא

 והושענא רבא.

, 1 9  סימנא מילתא. לאחר ברכת המוציא נוהגים לעשות סימנים*

 ואוכלים תפוח מתוק בדבש, רוביא, כרתי, סלקא, תמר, קרא,

ל דג, ואוכלים דגים. והג״א כתב ל כבש או ש  רמון וראש ש

ל . ויברך ע 2 0  שנוהגין לאכול ראש איל ומטבילין את הראש בדבש

ת המינים ויפטור בברכתו את שאר פירות ע ב ש  התמר שהוא מ

, ולבורא פרי האדמה יקח את הקרא ויפטור בברכה זו את 2 1  העץ

 עד ג׳ שעות והמ״ב לא הביא דעתו, ובמט״א סי׳ תקצ״ב סעי׳ י״א הביא רק את דעת

 הלבוש, וכמדומה שכן נהגו. 15. עי׳ במנחת שלמה תנינא סי׳ ס׳ אות כ״ד לגבי ענית

 אמן על ברכת שהחינו בקידוש לנשים שברכו בשעת הדלקת הנרות שכתב שכיון

 שהוא מסדר הקידוש לא הוי הפסק ולכך לא הזהירו הפוסקים הקדמונים ע״ז, וכתבו

 בהערה שם שמ״מ בביתו נהג להזהיר את הנשים שלא לענות. ועי׳ שש״כ פמ״ד הערה

 י״ז, ועי׳ הליכות שלמה סוכות פ״ט הערה 146. 16. סי׳ תקפ״ג במ״ב ס״ק ג׳, ולשונו

 ויש נוהגין לטבול. 17. כן נהגו, ועי׳ כף החיים ס״ק ד׳ שיטבל גם במלח ובשלמת

 חיים ח״א סי ל״ט איתא שכן נהג הגרי״ח זוננפלד זצ״ל. 18. עיין בקצה המטה סי׳

 תר״ה ס״ק ל״ח שכתב שטובלין את הפת בדבש עד שמחת תורה. 19. לשון הגמ׳

 כריתות ו׳ ע״א אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למיכל

 ריש שתא קרא רוביא וכו׳, ומובא בסי׳ תקפ״ג סעיפים א׳ ב׳, ובס״ק ג׳ מבואר שאוכלים

 את הסימנים אחרי המוציא, וטוב לכתחילה להקפיד לאכול קודם כזית פת, מ״ב סי׳

 קס״ז ס״ק ט״ו, (ועי׳ הוריות י״ב ע״א ששם הלשון הוא למיחזי ובמאירי ד״ה הרבה

 דברים כתב שהטעם לאו משום ניחוש אלא כדי לעורר הלב לתשובה, ועי׳ מהרש״א).

 20. הערת הר״נ וויס ז״ל בלוח לא״י, הגהות אשרי ר״ה פ״א סי׳ ה׳ הובא בב״י, ולא הובא

 ברמ״א ומ״ב. 21. הערת הגרי״ח זוננפלד בלוח לא״י, עי׳ מ״ב שם ס״ק ג׳ שאפי׳

 שאוכל התפוח אחר ברכת המוציא מ״מ צריך לברך עליו, ופשוט שה״ה על התמר.
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. ואומר על כל סימן את היהי רצון הראוי 2 2 *  שאר פירות האדמה

. 2 . נוהגין שלא לאכול אגוזים בראש השנה*4 2 3  לו*

2 והרחמן הוא יחדש עלינו, ן אומרים יעלה ויבא*5 ו  בברכת המז

. 2 6 ל יום טוב  ואין אומרים הרחמן הוא ינחילנו ש

, 2 7  בבוקר ישכים קום, וראוי להשכים קודם עלות השחר

ל הטלית  והמתפללים בהשכמה צריכים להקפיד שלא לברך ע

 קודם זמנה.

. 2 8 ת בהשכמה. יש שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד י ר ח  ש

 22. הנה הירקות שאוכלים לסימנא מבושלים הם בד״כ וכיון דבעלמא ירקות מבושלים

 באים בתוך הסעודה ונפטרים הם בברכת הפת ולא שייך לברך עליהם בורא פרי

 האדמה לכן עדיף שיברך על ירק חי כגון מילון וכדו׳, ובמחזור המפורש לר״ה כתב

 הגרש״ז אויערבך זצ״ל ש״קרא״ ודאי אין דרכו לבא מחמת הסעודה, (הובא בהליכות

 שלמה פ״א אות י״ח). 23. תקפ״ג מ״ב ס״ק ב׳ שהנוסח שאומרים הוא יהי רצון

 מלפניך ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו וכו׳, וראה בהליכות שלמה פ״א הערה 70 שהגרש״ז

 נהג להזכיר את השם רק ביה״ר הראשון ובשאר היה״ר לא הזכיר וביאר טעמו שאע״פ

 שמשמעות הפוסקים שיש להזכיר שם שמים על כל מין ומין מ״מ כיון שקשה לנו לכוין

 כראוי בהזכרת השם הכי עדיף ע״כ. 24. רמ״א סי׳ תקפ״ג סעי׳ ב׳, והטעם משום

 שאגוז בגימטריא חטא ועוד שהם מרבים כיחה וניעה ומבטלים התפילה. ויש נזהרים

 מלאכול ענבים בר״ה, מע״ר אות ר״ד הובא במ״ב והוא ע״פ הסוד. ובספר אעלה בתמר

 (הגראי״ל שטיינמן) אמר בשם החזו״א שלא היה מצוי אצלו ענבים באותה תקופה, וכן

 בארחות רבינו ח״ב ע׳ קע״ג כתב בשם הקהילות יעקב, ודבריהם צ״ב מהמבואר בחיי

 אדם כלל קל״ט סעי׳ ו׳ שנוהגין ליקח ענבים בר״ה, וכידוע שמקום מושבו של החי״א

 בוילנא, ובתשס״ט יצא לאור ספר בינת שמחה להגרש״ב וולדנברג זצ״ל ושם בעמוד

 רצ״ה מכתב הגר״ח קנייבסקי שליט״א משנת תשכ״ט ז״ל מה שאומרים בשם מרן זצ״ל

 בענין ענבים בר״ה לא אמר זה אלא דרך בדיחותא ואין ללמוד מזה כלום. 25. כתב

 במט״א סי׳ תקפ״ג ס״ד אלף למטה סק״ב שבברכת המזון בר״ה ביעלה ויבא, יסיים כי

 אל ״מלך״ חנון וכו׳, ובלוח לא״י העיר הגרי״ח זוננפלד שלא לאומרו, ובהליכות שלמה

 פ״א הערה 85 הביא בשם הגרש״ז שהמנהג כהמט״א, ועיין עוד במקראי קודש סי׳ ז׳.

 26. לוח לא״י, ולא מצאנו מקור נוסף לזה אלא במנהגי חת״ס סי׳ ז׳ שכתב שהחת״ס לא

 אמר. 27. מט״א ריש סי תקפ״ד, ועי׳ באלף למגן ס״ק א׳. 28. לוח לא״י, וכן הוא

 במע״ר ר״ח, ובמט״א תרי״ט סעי׳ ל״א ל״ג, וכן נהגו בכמה ישיבות, ושיר היחוד הכונה
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 בקרבנות לא אומרים לפני פרשת התמיד יהי רצון מלפניך

. 3 0 , ולא ובראשי חדשיכם 2  שתרחם עלינו ותמחול לנו וכו׳9

 המלך. קודם ברכו החזן עומד במקומו ואומר המלך בקול

. בפי ישרים וכו׳ אומר לפי 3 1  וממשיך יושב וכו׳ בעמוד הש״צ

. אין אומרים שיר 3  ראשי התיבות יצחק רבקה, כנדפס במחזור2

 המעלות לאחר ישתבח.

ש השנה א ל ר ת העמידה ש ל פ  ת

 חזרת הש״צ. כשלא אומרים הפיוט שקודם קדושה צריך להתחיל

. 3  הקדושה מנקדש ולא מככתוב על יד כאשר נדפס במחזורים3

. 3 4  ברכת רצה עיין בהערה

, ויש שאינם אומרים 3 ת הש״ץ אומרים אבינו מלכנו*5 ר ז  לאחר ח

 לשיר של היום שחל בו דהיינו שיאמר השיר של יום חמישי וביום ו׳ אומר של יום ו׳,

 והעידו שהגאון רבי יוסף שלום אלישיב היה הש״צ בימים נוראים ובימים טובים בבית

 מדרשו בשיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה, ושמענו כמה מקומות מותיקי ירושלים

 שאין אומרים, ועי׳ תפלת דוד להאדר״ת עמ׳ קכ״ג. 29. לוח לא״י, והסבירו משום

 שבר״ה אין מזכיר חטא. 30. סי׳ תקצ״א מ״ב ס״ק ג׳. 31. כתב הלבוש סי׳ תקפ״ד

 שבר״ה ויוה״כ הנוסח הוא ״המלך יושב״ שפירושו שעתה הוא יושב. ומה שעומד

 הש״צ במקומו בהמלך מובא בערוך השולחן סעי׳ א׳, ועי׳ בספר מאמר אברהם חלק

 זרע אברהם פ״ז (יצא לאור בשנת ״תקוה״ בפיורדא) שכתב טעם נכבד למנהג זה.

 והעיר בלוח לא״י שכשמזמר הש״צ המלך עד ובמקהלות יאמר גם הקהל עמו בלחש

 ולא כהטועים החושבים שיוצאים באמירת הש״צ. 32. והלבוש סי׳ תקפ״ד כתב

 הטעם שנרמז בהם זכות עקידת יצחק. ועי׳ עוד ביאור בזה בשל״ה חיי שרה או׳ י״ב.

 33. לוח לא״י, וזרח השמש (דבליצקי) ר״ה סעי׳ י״ז הערה ק״ב. 34. (מפני שראוי

 להדר שלא ישהו הכהנים בין נטילה לברכה יותר משיעור כ״ב אמה נוטלין ידים סמוך

 לרצה והחזן לא יאריך ברצה כמבואר במג״א קכ״ח ס״ק ט׳ הערת הגר״י קאנעל ז״ל

 בלוח לא״י), והעירו שהערה זו שיכת דוקא במקומות שנהגו שהכהנים נוטלים ידים

 סמוך לדוכן, סמוך לברכת כהנים אבל במקומינו שנוטלים ידים מחוץ לביהכ״נ ודאי

 שיעור הזמן הוא יותר מכ״ב אמה. 35. סי׳ תקפ״ד סעי׳ א׳. יש מקומות נוהגים לומר

 פיסקא בפיסקא מא״מ ״החזירנו עד כתבינו בספר סליחה ומחילה״, והפרושים
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. 3 7 . גם יחיד אומר אבינו מלכנו 3 6  חטאנו לפניך

 קדיש תתקבל.

ת ספר תורה. מוציאין שני ספרי תורה ואומרים י״ג מדות א צ ו  ה

, ואומר אחד וכו׳ קדוש ונורא שמו. 3 8 ל עולם  ותפילת רבונו ש

ל מוסף  העולים לתורה. נוהגין לקרות את הבעל תוקע והש״ץ ש

. 3  לספר תורה9

 קריאת התורה. בספר ראשון קוראין חמשה גברי בפרשת וירא,

. 4  וה׳ פקד את שרה (בראשית כ״א, א - ל״ד)0

 חצי קדיש. מניח הספר השני על הבימה ואומר חצי קדיש.

 מגביהין הספר הראשון.

 מפטיר. בספר שני קוראין בפרשת פנחס, ובחודש השביעי

 (במדבר כ״ט, א - ו׳).

. 4 1 ל ראש השנה  ברכות ההפטרה ש

 בירושלים לא נהגו, ובתקון תפלה (דבליצקי) ח״ב ר״ה אות מ״א, הביא שכ״כ בס׳ דרכי

 חיים ושלום סי׳ תשי״ד וכתב הטעם שלא להפלות בין הבקשות, והביא סמך לזה

 מזוה״ק. 36. עי׳ ב״י סי׳ תקפ״ד בשם הכ״ב ומג״א ס״ק ב׳ בשם של״ה, וכן בביאור

 הגר״א, ובמ״ב ס״ק ג׳ מבואר שמנהגינו לאמרו ועי״ש שישב המנהג. 37. שע״ת שם

 סוס״ק ב׳ 38. מט״א סי׳ תקפד סעי׳ ט״ז. ועיין בשערי אפרים שער י׳ סעי׳ ה׳,

 ובליקוטי מהרי״ח בסדר התנהגות יום א׳ דפסח, (עיין לעיל א׳ דסליחות שהבאנו נדון

 בענין להתעטף בטלית בי״ג מדות). 39. סי׳ תקפד מ״ב ס״ק ט׳, ולגבי הש״ץ של

 מוסף כתב ויש נוהגין, והוסיף שמי שנוטל שכר על התקיעה ותפילה אין נוהגין לקרותו,

 וראה בערוה״ש סעי׳ ג׳ שכתב שמפני הכנסות ביהכ״נ אין קוראין לש״ץ ולתוקע

 לעלות. 40. סי׳ תקפד סעי׳ ב׳ ועיי״ש במ״ב, וראה במט״א שם סכ״ה. הכהן מתחיל

 וה׳ פקד (כא, א), לוי - ואברהם בן מאת שנה (כא, ה), שלישי - ותרא שרה את בן הגר

 המצרית (כא, ט), רביעי - וגם את בן האמה (כא, יג), חמישי - קומי שאי את הנער (כא,

 יח), שישי - ויהי בעת ההיא (כא, כב), שביעי - ויצב אברהם (כא, כח). 41. מט״א סי׳
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 הפטרה. מפטירין הפטרת חנה, ויהי איש אחד - וירם קרן משיחו

. 4  (שמואל א׳, א׳, א׳ - ב׳, י׳)2

 החזרת ספר התורה. במקומות שעושים הפסקה לפני מוסף ורוב

 הציבור יוצאים, ברוב המקומות אין מחזירין את ספרי התורה

ד לאחר התקיעות, אולם נוהגים לכסותן, ויש המקפידים  ע

. 4 3  להחזירם*

, 4 4  ברית מילה. אם מלין בבית הכנסת מלין קודם תקיעת שופר

 ואם מלין בבית מלין אחר התפילה, והחזן לא יאריך כדי שלא

ד לאחר חצות, ואם הבית לא רחוק טוב למול  לאחר את המילה ע

, ולא אומרים את הפזמונים זכור ברית ויום 4 5  קודם תקיעת שופר

. 4 6  ליבשה בתפילה

 סדר התקיעות

ת נוהגים לומר מזמור למנצח לבני קרח מזמור ו ע י ק ת  קודם ה

, ואחר כך אומרים הפסוקים המודפסים 4 7  (תהלים מ״ז) ז׳ פעמים

. 4 8  במחזורים*

 תקפ״ד סעי׳ כ׳. 42. סי׳ תקפ״ד סעי׳ ב׳, וכתב שם בלבוש ומובא שם במ״ב שחנה

 נפקדה בראש השנה ולכן מפטירין בפקידת חנה. 43. כמבואר בסי׳ קמ״ט שאין זה

 דרך כבוד שעוזבים רוב הציבור את התורה והולכים, והרמ״א התיר ליחיד לצאת, ועי׳

 מ״ב ס״ק ב׳, ועי׳ סי׳ תרכ״א סעי׳ ב׳ ומ״ב ס״ק ט׳, וראה בוזרח השמש (דבליצקי) הערה

 ק״ד, ועי׳ תשובות והנהגות ח״ב סי׳ רע״ז שישב המנהג שלא להחזיר, ובארחות רבינו

 ח״ב עמ׳ קפ״א מובא שאצל החזו״א החזירו, ועי׳ באשי ישראל פמ״ה הערה קנ״ז קנ״ח,

 ובהליכו״ש תפלה פי״ב דבר הלכה אות מ״ב, ר״ה פ״ב ארחות הלכה ציון 4, והעירו

 שבשערי חסד המנהג שלא להחזיר הס״ת עד אחר התקיעות 44. סי׳ תקפ״ד סעי׳

 ד׳ וכתב במ״ב ס״ק י״א הטעם שכך הוא הסדר ברית אברהם שהיא המילה ועקידת

 יצחק שהוא כדי להזכיר אילו של יצחק, ועוד שמילה יותר תדיר משופר, לוח לא״י.

 45. מ״ב שם וכתב הטעם בשם מט״א כדי שיהיה בידם זכות המילה בעת תקיעת שופר,

 לוח לא״י. 46. לוח לא״י, ועי׳ מ״ב שם ס״ק י״ב ושעה״צ ס״ק י״ג. 47. מט״א סי׳

 תקפה סעי׳ ג׳. (ובמע״ר אות ר״ו כתב שאין אומרים). 48. וזה לשון היסוש״ע שער
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, ומכוין 4 ע קול שופר ושהחיינו9  ברכות. התוקע מברך לשמו

 להוציא בברכות ובתקיעות את השומעים, והשומעים מכוונים

. ולא עונים ברוך הוא וברוך שמו 5 0 *  לצאת ידי חובה ועונים אמן

. 5 1 א להפסיק ל  כדי ש

, ובשעת 5 2 ת הברכות יכסה השופר במפה ע ש  כסוי השופר. ב

. 5  הברכה צריך שיחזיק השופר בימינו תחת הכסוי3

 תקיעות. תוקע ג׳ פעמים תשר״ת, ג׳ פעמים תש״ת וג׳ פעמים

 תר״ת, (המנהג בתקיעות דמיושב לתקוע שברים תרועה בנשימה

, ואין אומרים את היהי רצון שבין 5  אחת, וכמו שכתב הב״י)4

. 5  התקיעות ושלאחר התקיעות*5

 האיתון פרק שלישי: ודבר זה מפורש גם כן שעם התקיעות צריך גם כן התשובה, דהיינו

 שצריך האדם לקבל על עצמו בעת התקיעות בלב שלם על להבא לשמור עצמו בכל

 עניני עבודת הבורא יתברך שמו ויתעלה, במה שיודע בעצמו נגעי לבבו שלא היה נזהר

 עד הנה כראוי, וביתר דברים שאדם דש בעקביו, וכו׳, ויקבל על עצמו בלבו גדרים

 וסייגים שבודאי לא יחזור וישוב לכסלה עוד, אזי בתשובה זו עוקר את יצרו הרע אשר

 בקרבו וזובחו ומבערו מן העולם, עכ״ל. 49. סי׳ תקפה סעי׳ ב׳, ובסי׳ תר סעי׳ ג׳.

 50. סי׳ תקפט סעי׳ ח׳, ועי׳ סעי׳ ט׳, וכתב במ״ב ס״ק ט״ז שהבא לביהכ״נ לצאת יד״ח

 עם הציבור אע״פ שבשעה ששמע לא כיוון לבו אלא בסתמא יצא. והעיר במ״ב ס״ק י״ז

 להמבואר בסעי׳ ט׳ שהיושב בביתו ושומע התקיעות מביהכ״נ יוצא יד״ח אם שומע

 את כל התקיעות והטעם כיון שהתוקע בביהכ״נ מכווין להוציא את כל מי שרוצה

 לצאת אבל השומע בביתו תקיעות שתוקעין לחולה בבית לא יצא כיון שמסתבר

 שהתוקע לא התכוין להוציא אלא את החולה. 51. מ״ב סי׳ קכד ס״ק כ״א, וראה

 קצה המטה סי׳ תקפה ס״ק י״ג. 52. באר היטב סי׳ תקצג ס״ק ג׳ מט״א סי׳ תקפ״ה

 סעי׳ ג׳ לוח לא״י, וראה הטעם בקצה המטה ס״ק י״ג. 53. כה״ח סי׳ תקפ״ה ס״ק י״ד,

 ועי׳ תפלת דוד (האדר״ת) עמ׳ קל״ג אות י״א והערה 61. 54. סי תקצ או׳ ד׳ ד״ה

 ונראה, לוח לא״י. 55. דעת המ״ב תקצב ס״ק י״ב נראה שאין לאומרו משום הפסק

 [אלא יהרהר בלבו ואל יוציא מפיו] ובשעה״צ ס״ק ט״ו הביא יעב״ץ שאין למחות ביד

 הנוהגים לאמרו, ובלוח לא״י כתב שברוב ביהמ״ד אין אומרים, אכן בשעה״צ הנ״ל

 מבואר שאין מניעה לאומרו וכן נהגו בהרבה קהילות, (וז״ל תשו׳ שבט הלוי ח״ה סי׳

 ס״ה ג׳ ידענו שהצדיקים המדקדקים האמיתיים לא אמרוהו כלל, ועכ״פ לא היה״ר
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ח בין הברכות לתקיעות שלא מענין התקיעות, חוזר  אם ש

ד אחר . אין להפסיק בשיחה מתחילת התקיעות ע 5  ומברך6

, 5 ד שמשלימין מאה קולות8 , ויש אומרים ע 5 7  תקיעות דמעומד

. 5 ח אינו חוזר, ומותר לברך אשר יצר9  ואם ש

ו אומרים החזן והקהל אשרי העם וכו׳, בשמך יגילון ע ק ת  אחר ש

. 6  וכו׳, כי תפארת וכו׳0

. 6  אשרי. מחזירין את ספרי התורה ואומרים לדוד מזמור1

. 6 2  מי מחזיר את ספרי התורה עיין בהערה

ש בהתעוררות ע מ  מוסף. נוהגין שהש״ץ אומר תפלת הנני העני מ

, ואת הוידוי כי חוטא ופושע אני וכו׳ אומר בלחש. 6 3  קודם קדיש

, ואומר ואת 6 ש אומר ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו4 ח ל  ב

. 6 6 , לא אמר ואת מוספי עיין בהערה 6  מוספי יום הזכרון הזה5

 שמוזכרים בהם שמות המלאכים, רק לעמוד בהכנעה אמיתית בקדושה וטהרה

 ובחרדה מאימת הדין, ולהתודות בלחש ע״ד שכתב שלה״ק זי״ע או עכ״פ בהרהור,

 עי״ש כל התשובה). 56. סי׳ תקצ״ב סעי׳ ג׳ מ״ב ס״ק י״ד 57. סי׳ תקצ״ב סעי׳ ג׳,

 ובמט״א שם סעי׳ ד׳ וראה קצה המטה ס״ק ז׳ ועיי״ש באלף המגן. 58. חיי אדם כלל

 קמ״א סעי׳ ט׳ 59. שו״ת מנח״י ח״ב סי׳ מ״ד 60. סי׳ תק״צ סעי׳ ט׳ כתב הרמ״א

 שאומר אשרי העם יודעי ואשרי, ובשע״ת ס״ק י״ב הביא מהאר״י וא״ר ומט״מ

 שאומרים גם שאר הפסוקים, והובא במט״א סעי׳ ל״ז יש נוהגים, ובאלף המגן ס״ק מ״ח

 ביאר טעם אמירת פסוקים אלו. 61. מט״א סי׳ תק״צ סעי׳ ל״ז ובאלף המגן ואלף

 למטה שם, ועיין בספר הלכות חג בחג - ימים נוראים פרק י״ג סעי׳ א׳. 62. במט״א

 שם כתב שהבעל מוסף אומר הפסוקים אשרי העם וכו׳ ומחזיר הס״ת, ובתקון תפלה

 (דבליצקי) ח״א עמ׳ ל״ב כתב שהמנהג בשבת שהבעל מוסף מתחיל ביקום פורקן,

 ובימים נוראים הבעל שחרית מחזיר הס״ת והבעל מוסף מתחיל מהנני העני וכו׳, ונציין

 שבא״ר סי׳ רפ״ד ס״ק י״ד כתב בשם הכל בו שבכל שבת הבעל שחרית מחזיר הס״ת

 והבעל מוסף מתחיל קדיש. 63. מט״א תקצ סעי׳ ל״ח, ויל״ע במה שהעיר שם לומר

 כמה פסוקים אחר גמר הבקשה הנ״ל כדי שיהיה הקדיש סמוך להם המובא שם.

 64. ב״י סי׳ תקצ״א. 65. סי׳ תקצא סעי׳ ב׳ וג׳ והוא כדי לכלל גם מוסף ראש חדש

 66. במ״ב שם ס״ק ו׳ כתב אבל ביום ראשון אם אמר מוסף חוזר, וכתב בשעה״צ ס״ק ו׳
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, וכשאומר 6  בעלינו לשבח יזהר לומר שהם משתחווים להבל וריק7

. 6 8  ואנו כורעים - יכרע

. 6  חזרת הש״צ. בקדושה מתחילין נעריצך ונקדישך9

 עלינו. כשאומר הש״ץ עלינו פותחים את ארון הקודש ואומרים

, וכשאומרין שהם משתחוים להבל וכו׳ 7 0  עמו גם הציבור בלחש
7 2 , וכשאומרין ואנחנו כורעים פותחין וכורעין ומשתחוים 7  סוגרין1

, ויש להפסיק בינו לבין הקרקע 7 3  ונופלים על פניהם על הקרקע

. 7 4 ל ידי איזה דבר  ע

ן בחזרת הש״ץ אחרי מלכויות תשר״ת תש״ת תר״ת, וכן  תוקעי

 אחרי זכרונות ושופרות (בתקיעות דמעומד תוקע שברים תרועה

ה הפסק דק וקצר אך לא הפסק ש ו ע  בשתי נשימות, היינו ש

. 7 5  גמור), ואומרים היום הרת עולם וארשת שפתינו

 ברכת רצה. ותערב. אם יש כהן, ואפילו רק אחד, אומרים ותערב

 שמסתבר שרק קודם שסיים הברכה חוזר לענין ואת מוספי אבל אם גמר הברכה אינו

 חוזר, ובלוח לא״י כתב זאת בשם גאוני ירושלים הגרש״ס והאדר״ת זצ״ל שפסקו

 בפשיטות כן, ובמט״א כתב שאם גמר הברכה חוזר לראש הברכה ותימה הוא.

 67. בסידור הגר״א, כתב בהערה בשם המהרי״ל דיסקין זצ״ל שאם לא אומרו נקרא

 משנה ממטבע שטבעו חכמים. 68. כמו בברכה ראשונה, ואין בזה חשש למוסיף על

 הכריעות כיון שאינו בתחילת ברכה, תשובת הגרא״י זלזניק שליט״א, שיח הלכה

 (שטרנפלד) סי׳ קלב ד׳. 69. עיין בהערהבמוסף של יו״כ. 70. מט״א סי׳ תקצב

 סעי׳ א׳. 71. פאת שדך (מונק) תפלה עמ׳ ר״א, ומה שנדפס במחזורים לסגור בשלא

 עשנו וכו׳ הוא מפני הצנזורה שלא התירו לכתוב הבל וריק על ע״ז שלהם ע״כ רמזו

 המדפיסים לסגור בשלא עשנו ודו״ק עי״ש. 72. ברמ״א סי׳ תרכא סעי׳ ד׳ לגבי עלינו

 ביום הכפורים וה״ה בר״ה כמבואר במט״א סעי׳ י׳ ו י״ד ובמ״ב. 73. רמ״א שם,

 ובמג״א סוסי׳ קלא כתב שלא נופלים רק כורעים ומשתחוים, וכ״כ מט״א שם סעי׳ י״ד

 ולכן כתב שלא צריך לשטוח עשבים, וראה בלוח לא״י שרמז שהוא מנהג טעות עפי״ז,

 אכן בשעה״צ סי׳ קלא ס״ק מ״ד הכריע שכן המנהג, וכ״כ בערוך השולחן. 74. תרכא

 מ״ב ס״ק י״ד, דאסור לשטוח אפיו על הרצפה משום אבן משכית. 75. סי׳ תקצב
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, אך לא מסיימים שאותך לבדך ביראה 7 6  לפני ותחזינה עינינו*

. 7 7  נעבוד

 ברכת כהנים. יש מקומות שהכהנים מנגנים לפני שאומרים שלום

, אולם 7 8 ל עולם הנדפס בסידור*  והציבור אומר את נוסח רבונו ש

. 7  הש״צ לא יאמר נוסח זה עם הציבור*9

ה קולות. אחרי התפלה תוקעין כדי להשלים למאה קולות, א  מ

 ויש בדבר כמה מנהגים, ואינם בדוקא לשום צד, ואנו הבאנו כפי

. התקיעות שאחר התפילה אינן מעכבות, 8 0  הכתוב בלוח לא״י*

 סעי׳ א׳. 76. סי׳ קכח מ״ב ס״ק קע״ג בשם תשובת מהר״ם לובלין סי׳ ל׳ שכשאין

 כהנים נוהגין שאין אומרים, וכתב בלוח לא״י שנהגו לאמרו אף שאין טעם נכון לזה

 בארץ ישראל שנושאין כפים כל השנה, ומקור הערתו בפאת השלחן הל׳ ארץ ישראל

 סי׳ ב׳ בית ישראל הערה ס״ק כ״ד, ולמעשה נהגו לומר בא״י בזמן שאומרים ותערב

 בחו״ל שהוא בזמן מוסף של יו״ט, ואף בזמן שנושאים כפים בחו״ל בשחרית אין

 אומרים ותערב, עי׳ דרכי משה סי׳ תר״כ לגבי שחרית ביו״כ וקש״ע קל״ח סעי׳ ח׳ לגבי

 שמח״ת שנושאין כפים בשחרית ולא אומרים ותערב. 77. לוח לא״י, וראה בפאת

 השלחן שם, וראה בסידור אזור אליהו מה שאסף בזה. 78. המנהג מובא בשו״ע סי׳

 ק״ל ומ״ב, ובסי׳ קכ״ח סעי׳ מ״ה ומ״ב, וסי׳ ס״ה ס״ק ד׳, ומנהג זה ביסודו שייך לחו״ל

 שהכהנים נושאים כפיהם רק ביו״ט לכך היו הציבור מטיבים חלומותיהם בשעת ברכת

 כהנים, וכתב מ״ב ס״ק א׳ שאף מי שלא חלם אומרו שא״א שלא חלם פעם אחת בין

 רגל לרגל, בחו״ל הכהנים מנגנים ג׳ פעמים בסוף כל פסוק, והציבור אומרים רבונו של

 עולם ג׳ פעמים, ויש שבפעם הג׳ אומרים יה״ר ולא רבונו של עולם ובמ״ב ס״ק ה׳

 שהגר״א גם בפעם הג׳ אמר הרבונו של עולם ולא היה״ר, ונדפס בסדורים בשם שערי

 ציון לומר היה״ר ולא הרבונו של עולם, אך באמת בשערי ציון לא כתב שלא לומר

 הרבונו של עולם אלא כתב להוסיף על הרבונו של עולם היה״ר, ובא״י שהכהנים

 נושאים כפיהם בכל יום אין סיבה לתפילה זו ביו״ט, וכן הוא מנהג ביכ״נ הותיקים

 בארה״ק, אבל בכמה ישיבות הנהיגו לנגן ביו״ט ונתפשט מנהג זה לכמה קהילות.

 79. סי׳ קכ״ח סעי׳ מ״ה דהוי הפסק, וכתב במ״ב ס״ק קע״ג שאם המקרא הוא אחד

 מהציבור ולא הש״צ גם לא יאמר הרבון שמא תטרף דעתו אבל בפעם הג׳ אחר שאמר

 שלום יוכל לומר. 80. סי׳ תקצ״ו רמ״א מ״ב ס״ק ב׳, וסי׳ תקצ״ב מ״ב ס״ק ד׳, וראה

 במט״א סי׳ תקצ״א סעי׳ י״ג וסי׳ תקצ״ב סעי׳ י״א וסעי׳ י״ב שכתב כמה מנהגים במקום

 תקיעות אלו, ובכף החיים סי׳ תקפ״ה ס״ק כ״ח כתב ע״פ סוד שלא לתקוע בתוך
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ע אחת התקיעות מ א לא ש מ  אבל טוב לכוון בהן מצד הספק ש

 כדין.

 קדיש תתקבל.

 אין כאלוקינו, קדיש דרבנן, ותוקעין ג׳ פעמים תשר״ת ג׳ פעמים

 תש״ת ג׳ פעמים תר״ת.

 עלינו, קדיש, ותוקעין תשר״ת תש״ת תר״ת כדי להשלים מאה

 קולות.

. ולאחר שיצאו ידי 8 1  תקיעה אחרונה. תוקעים תקיעה גדולה

. 8 2  חובה שוב אין לתקוע בחנם

, לדוד ה׳ אורי, אדון עולם. 8 ל יום. תהלים פ״א3  שיר ש

ע לנשים לא יברך אם כבר יצא ידי חובתו, אלא יברכו הן ק ו ת  ה

. 8 4  לעצמן

ת היום. בקידושא רבא יש המקדימים לומר את הפסוקים ד ו ע  ס

, לברכת בורא 8 5  אלה מועדי ה׳, וידבר משה, תקעו בחודש שופר

 פרי הגפן.

א לישון ביום ראש השנה, ואם ראשו כבד עליו ל  שינה. נוהגין ש

. 8  ישן מעט, ויושב בטל כישן דמי6

 הקדיש תתקבל. וז״ל השל״ה ח״ב מסכת ר״ה פרק תורה אור אות פ״ח (עמ׳ שפ״ד

 בהוצ׳ מכון יד רמה) וגם אל תתמה, למה אני משנה מקום ממה שקבעו הם (הספרדים)

 אחר תתקבל, ואני קבעתי מקום לאחר עלינו לשבח. זהו מפני שמנהגם שהם אומרים

 עלינו באחרונה אחר כל התפילות והשבחות והקדישים בהליכתם מבית הכנסת,

 אומרים עלינו, ואין אומרים אחר עלינו, קדיש. אבל אנחנו, אומרים קדיש אחר עלינו,

 ואחר עלינו, שיר הכבוד, וק״ל עכ״ל. 81. סי׳ תקצו ובמ״ב שם ס״ק א׳ כדי לערבב

 השטן. 82. תקצו רמ״א, מ״ב ס״ק ג׳ וקטן מותר לתקוע משום חנוך. 83. מע״ר

 אות ר״ח. 84. רמ״א סי׳ תקפט סעי׳ ו׳, ובמ״ב ס״ק י״א כתב כמה עצות איך יגרום

 שיוכל לברך. 85. במט״א סי׳ תקצז סעי׳ ג׳ כתב שאומרים וידבר משה [וכן כתב

 בלוח לא״י], ועיי״ש באלף המגן ס״ק ג׳ שכתב לומר גם תקעו, וע״ע בספר הלכות חג

 בחג - ימים נוראים פרק י״ד סעי׳ ה׳. 86. רמ״א תקפ״ג סעי׳ ב׳ מ״ב ס״ק ט׳.
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 במנחה אומרים אשרי ובא לציון, חצי קדיש, תפילת ראש השנה,

, קדיש 8  שלום רב. לאחר חזרת הש״ץ אומרים אבינו מלכנו*7

 תתקבל, עלינו.

 תשליך. לאחר תפילת מנחה קודם השקיעה הולכין לנהר או באר

, ויש מהפרושים שאינם הולכים 8 8  או בור מים ואומרים תשליך

. 8  למים כדי לומר תשליך, וכהגר״א9

ן ליום שני. אע״פ שלחומרא אנו דנים את  איסור הכנה מיום ראשו

 שני ימי ראש השנה כקדושה אחת, לקולא אין אומרים כן, ולכן

. 9 0 ל ראש השנה ליום השני  אין להכין שום דבר מיום ראשון ש

, ואפילו בעוד היום גדול אסור 9 ת אסור להכין1 ו ש מ ש  גם בבין ה

ר שלא יוכל להנות ממנו לפני שקיעת ע ש מ  להתחיל להכין דבר ש

, ואיסור הכנה הוא בין בדברים שהם מלאכה, כבישול 9 2  החמה

 והדלקה, ובין בדברים האסורים מחמת טרחה, כגון הדחת כלים,

. 9 3 * ש עירוב י  הכנת ספרי התורה והבאת מחזורים גם במקום ש

ת ביום ראשון ב  ואע״פ שהניח עירוב תבשילין אין לבשל לצורך ש

. 9 4 ל יום טוב אלא ביום שני  ש

ש השנה א ר  • יום שישי בי ד

. 9 5  מעריב. יש לאחר קצת את תפלת מעריב

 87. המתפללים מנחה מיד אחרי מוסף אין אומרים אבינו מלכנו במנחה, מע״ר אות ר״ז,

 ערוך השלחן סי׳ תקצ״ח סעי׳ א׳, לוח לא״י. 88. סי׳ תקפ״ג סעי׳ ב׳ ומ״ב שם, ועיין

 במט״א סי׳ תקצ״ח סעיפים ד׳ - ז׳. 89. לוח לא״י, וז״ל מעש״ר אות ר״ט, לא היה

 הולך לנהר או לבאר לומר תשליך, ונסתפקו בירושלים בכוונתו יש שאמרו שרק לא

 הלך למים אבל אמר תשליך, וכ״כ ב״עיר הקודש והמקדש״ ח״ג פכ״ה סעי׳ ו׳ (ז), ויש

 שפירשו כוונתו שלא אמר כלל. 90. סי׳ תק״ג סעי׳ א׳ מ״ב ס״ק ד׳. 91. שם ביאור

 הלכה ד״ה ביו״ט. 92. שם. 93. מט״א סי׳ תקצ״ח סעי׳ ח׳, ובשש״כ פ״י בנדמ״ח

 הערה ל״ג אסר להוציא אוכל קפוא ע״מ שימס ויהיה ראוי לאכילה במוצאי היום.

 94. סי׳ תקכ״ז סעי׳ י״ג, ומ״ב ס״ק מ״א, וכתב מ״ב ס״ק מ״ב שאם עבר ובישל דעת

 הט״ז להתיר וכ״ש אם אין לו מאכלים אחרים. 95. מט״א סי׳ תקצ״ט סעי׳ ב׳ והוא
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. בענין אמירת לדוד מזמור עיין בהערה ש ח  אחר תפילת ל

ל יום ראשון דראש השנה.  שבמעריב ש

 קדיש תתקבל, עלינו, לדוד ה׳ אורי, אדון עולם.

א להדביק הנרות כיון שיכול לבא ל  בהכנת הנרות יש להזהר ש

 לידי מירוח, ואין להבהב ולתקן הפתילה ביום טוב, ולא לחתוך נר

. 9 7 . ובענין הוצאת הפתילות הישנות עיין בהערה 9 6  לשנים

ל יום טוב ושהחיינו, ולכתחילה  הדלקת הנר. מברכין להדליק נר ש

ש לפניה בעת ברכת ד ש או שיהיה מונח פרי ח ד  תלבש בגד ח

. 9  שהחיינו8

ל ראש , קידוש ש 9 9 ת הלילה. בקידוש מברך בורא פרי הגפן ד ו ע  ס

ש או שיהיה מונח ד  השנה ושהחיינו, ולכתחילה ילבש בגד ח

, ונהגו שאוכל ממנו לאחר 1 0 0 ש בעת ברכת שהחיינו ד  לפניו פרי ח

, 1 0 1  שאכל כזית מהחלה, ויש שכתבו שיאכל מיד לאחר הקידוש

. 1 0  והגר״א לא לקח פרי או בגד חדש, וכן יש נוהגין2

 משום שסומכים על ברכו להתיר הבערת האש וע״כ מאחרין תפלת ערבית עד שיהיה

 ודאי לילה. 96. כמבואר סי׳ תקי״ד סעי׳ ט׳ ובמ״ב ס״ק י״ח 97. במאורי אש

 (השלם) פרק א׳ ענף ו׳ (ה) הביא הערת הגר״ד בהר״ן זצ״ל שאסור להוציא את

 הפתילות הישנות מאתמול משום מוקצה והגרשז״א יישב מנהג העולם ובהערה הביא

 מרעק״א בגליון סי׳ תק״א ט״ז סוס״ק ז׳ שמותר להוציא משום דהוי לצורך אוכל נפש.

 ובשש״כ פי״ג הערה ע״ט ובנדמ״ח הע׳ פ״ז העיר דכיום שהבית מלא אורה לא חשיב

 צורך או״נ עי״ש שהאריך, ועי״ש שהסתפק להתיר גם כיום, ועי׳ הל׳ חג בחג (קארפ)

 ימים נוראים סוף פרק ט״ו התיר למעשה בשם הגרי״ש אלישיב שליט״א משום דמקרי

 נקוי לכלוך ויסוד דבריו הם עפי׳ החזו״א או״ח סי׳ מ״ז ס״ק ט״ו וס״ק כ״א ע״ש.

 98. סי׳ ת״ר מ״ב ס״ק ד׳. 99. מט״א סי׳ ת״ר סעי׳ ב׳. 100. סי׳ ת״ר סעי׳ ב׳.

 101. מט״א סי׳ ת״ר סעי׳ ו׳, ועי״ש סעי׳ י׳ שיאכל פחות מכזית שלא יתחייב ברכה

 אחרונה, ועי׳ הלכות שלמה פ״א הערה 91. 102. מע״ר אות ר״י, לוח לא״י, ולא הובא

42 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש תשרי

 סימנא מילתא. לאחר ברכת המוציא נוהגין לעשות הסימנים כמו

, ויש שאינם נוהגים. 1 0 3  בלילה הראשון

 בבוקר ישכים קום. המתפללים בהשכמה צריכים להקפיד שלא

ל הטלית קודם זמנה. תפלת שחרית כמו אתמול.  לברך ע

. 1 0 4 ת בהשכמה. יש שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד י ר ח  ש

. 1 0  בחזרת הש״ץ לא אומרים את הפיוט לא-ל עורך דין5

, ויש 1 0 6 . לאחר חזרת הש״ץ אומרים אבינו מלכנו  אבינו מלכנו

. גם המתפלל ביחידות אומר 1 0 7  שאינם אומרים חטאנו לפניך

. 1 0 8  אבינו מלכנו

 קדיש תתקבל.

ת ספר תורה. מוציאין שני ספרי תורה ואומרים י״ג מדות א צ ו  ה

. 1 0 9 ל עולם  ותפילת רבונו ש

1 1 0  קריאת התורה. בספר הראשון קוראין ה׳ גברי בפרשת העקדה

 (בראשית כ״ב, א׳ - כ״ד). לאחר הקריאה מניח את הספר השני

ל הבימה ואומר חצי קדיש, ומגביהין את הספר הראשון.  ע

 במ״ב. 103. מט״א סי׳ ת״ר סעי׳ י״ד, וסי׳ תקפ״ג סעי׳ ב׳ ועיי״ש באלף המגן.

 104. עי׳ בהערה בהשכמה שחרית יום ראשון 105. לוח לא״י. 106. סי׳ תקפ״ד

 סעי׳ א׳. יש מקומות נוהגים לומר פיסקא בפיסקא מא״מ ״החזירנו עד כתבינו בספר

 סליחה ומחילה״, והפרושים בירושלים לא נהגו, ובתקון תפלה (דבליצקי) ח״ב ר״ה אות

 מ״א, הביא שכ״כ בס׳ דרכי חיים ושלום סי׳ תשי״ד וכתב הטעם שלא להפלות בין

 הבקשות, והביא סמך לזה מזוה״ק. 107. עי׳ ב״י סי׳ תקפ״ד בשם הכ״ב ומג״א ס״ק

 ב׳ בשם של״ה, וכן בביאור הגר״א, ובמ״ב ס״ק ג׳ מבואר שמנהגנו לאמרו ועי״ש שישב

 המנהג. 108. שע״ת שם סוס״ק ב׳ 109. לוח לא״י, מט״א סי׳ תר״א סעי׳ ב׳,

 ובשערי אפרים שער י׳ סעי׳ ה׳. 110. סי׳ תר״א סעי׳ א׳. הכהן מתחיל ויהי אחר

 הדברים האלה (כב, א), לוי - ביום השלישי (כב, ד), שלישי - ויבאו אל המקום (כב, ט),

 רביעי - ויקרא מלאך ה׳ (כב, טו), חמישי - ויהי אחרי הדברים האלה (כב, כ). [עיין בספר

 נוהג כצאן יוסף בראש השנה אות כ״א שכתב שמסיימים את הקריאה במילה מעכה
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 מפטיר. בספר שני בפרשת פנחס ובחודש השביעי (במדבר כ״ט,

 א׳ - ו׳).

, ומפטיר כה 1 1 1 ל ראש השנה  הפטרה. מברך ברכות ההפטרה ש
1 1  אמר ה׳ - רחם ארחמנו נאם ה׳ (ירמיה ל״א, א׳ - י״ט). 2

 סדר התקיעות

 קודם התקיעות. נוהגים לומר למנצח לבני קרח מזמור (תהלים מ״ז) ז׳

, ואחר כך אומרים את הפסוקים המודפסים במחזורים*114. 1 1  פעמים3

, ולכתחילה 1 1  ברכות. התוקע מברך לשמוע קול שופר ושהחיינו5

, 1 1 6  טוב שילבש בגד חדש, ובשעת הברכות מכסין השופר במפה

 ומכוין להוציא את השומעים בברכות ובתקיעות, והשומעים

, ואינם עונים ברוך הוא 1 1 7 *  מכוונים לצאת ידי חובה ועונים אמן

. 1 1 8  וברוך שמו כדי שלא להפסיק

 שהוא ראשי תיבות מלך על כל הארץ]. 111. מט״א סי׳ תקפד סעי׳ כ׳. 112. סי׳

 תר״א סעי׳ א׳, וכתב שם במ״ב ס״ק ב׳ מפני שחובת היום להזכיר זכרונות וכתיב בההיא

 קרא זכור אזכרנו. 113. מט״א סי׳ תקפה סעי׳ ג׳. (ובמע״ר אות ר״ו כתב שאין

 אומרים). 114. וזה לשון היסוש״ע שער האיתון פרק שלישי: ודבר זה מפורש גם כן

 שעם התקיעות צריך גם כן התשובה, דהיינו שצריך האדם לקבל על עצמו בעת

 התקיעות בלב שלם על להבא לשמור עצמו בכל עניני עבודת הבורא יתברך שמו

 ויתעלה, במה שיודע בעצמו נגעי לבבו שלא היה נזהר עד הנה כראוי, וביתר דברים

 שאדם דש בעקביו, וכו׳, ויקבל על עצמו בלבו גדרים וסייגים שבודאי לא יחזור וישוב

 לכסלה עוד, אזי בתשובה זו עוקר את יצרו הרע אשר בקרבו וזובחו ומבערו מן העולם,

 עכ״ל. 115. סי׳ ת״ר סעי׳ ג׳ ובמשנה ברורה שם. 116. באר היטב סי׳ תקצג ס״ק

 ג׳ מט״א סי׳ תקפה סעי׳ ג׳ לוח לא״י, וראה הטעם בקצה המטה ס״ק י״ג. 117. סי׳

 תקפט סעי׳ ח׳, ועי׳ סעי׳ ט׳, וכתב במ״ב ס״ק ט״ז שהבא לביהכ״נ לצאת יד״ח עם

 הציבור אע״פ שבשעה ששמע לא כיוון לבו אלא בסתמא יצא. והעיר במ״ב ס״ק י״ז

 להמבואר בסעי׳ ט׳ שהיושב בביתו ושומע התקיעות מביהכ״נ יוצא יד״ח אם שומע

 את כל התקיעות והטעם כיון שהתוקע בביהכ״נ מכווין להוציא את כל מי שרוצה

 לצאת אבל השומע בביתו תקיעות שתוקעין לחולה בבית לא יצא כיון שמסתבר

 שהתוקע לא התכוין להוציא אלא את החולה. 118. מ״ב סי׳ קכד ס״ק כ״א, וראה
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 תקיעות. תוקע ג׳ פעמים תשר״ת, ג׳ פעמים תש״ת, ג׳ פעמים

 תר״ת. המנהג בתקיעות דמיושב לתקוע שברים תרועה בנשימה

, ואין אומרים את היהי רצון שבין 1 1  אחת כמו שכתב הב״י9

. 1 2 0 *  התקיעות ושלאחריהם

א מענין התקיעות חוזר ל ח בין הברכות לתקיעות ש  אם ש

ד לאחר . אין להפסיק בשיחה מתחילת התקיעות ע 1 2 1  ומברך

, 1 2 ד שמשלימין מאה קולות3 , ויש אומרים ע 1 2 2  תקיעות דמעומד

. 1 2 4 ח אינו חוזר, ומותר לברך אשר יצר בין התקיעות  ואם ש

. 1 2  אשרי. מחזירין את ספרי התורה ואומרים לדוד מזמור5

 מוסף. נוהגין שהש״ץ אומר תפלת הנני העני ממעש בהתעוררות

, ואת הוידוי כי חוטא ופושע אני וכו׳ אומר 1 2  לפני שאומר קדיש6

 בלחש.

, 1 2  בלחש. ומפני חטאינו אומר ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו7

. 1 2 , ואם לא אמר אינו חוזר9 1 2 8  ואומר ואת מוספי יום הזכרון הזה

 קצה המטה סי׳ תקפה ס״ק י״ג. 119. סי תקצ או׳ ד׳ ד״ה ונראה, לוח לא״י.

 120. דעת המ״ב תקצב ס״ק י״ב נראה שאין לאומרו משום הפסק [אלא יהרהר בלבו

 ואל יוציא מפיו] ובשעה״צ ס״ק ט״ו הביא יעב״ץ שאין למחות ביד הנוהגים לאמרו,

 ובלוח לא״י כתב שברוב ביהמ״ד אין אומרים, אכן בשעה״צ הנ״ל מבואר שאין מניעה

 לאומרו וכן נהגו בהרבה קהילות, (וז״ל תשו׳ שבט הלוי ח״ה סי׳ ס״ה ג׳ ידענו

 שהצדיקים המדקדקים האמיתיים לא אמרוהו כלל, ועכ״פ לא היה״ר שמוזכרים בהם

 שמות המלאכים, רק לעמוד בהכנעה אמיתית בקדושה וטהרה ובחרדה מאימת

 הדין, ולהתודות בלחש ע״ד שכתב שלה״ק זי״ע או עכ״פ בהרהור, עי״ש כל התשובה).

 121. סי׳ תקצ״ב סעי׳ ג׳ מ״ב ס״ק י״ד 122. סי׳ תקצ״ב סעי׳ ג׳, ובמט״א שם סעי׳ ד׳

 וראה קצה המטה ס״ק ז׳ ועיי״ש באלף המגן. 123. חיי אדם כלל קמ״א סעי׳ ט׳

 124. שו״ת מנח״י ח״ב סי׳ מ״ד 125. מט״א סי׳ תק״צ סעי׳ ל״ז ובאלף המגן ואלף

 למטה שם, ועיין בספר הלכות חג בחג - ימים נוראים פרק י״ג סעי׳ א׳. 126. מט״א

 תקצ סעי׳ ל״ח, ויל״ע במה שהעיר שם לומר כמה פסוקים אחר גמר הבקשה הנ״ל

 כדי שיהיה הקדיש סמוך להם המובא שם. 127. ב״י סי׳ תקצא. 128. סי׳ תקצא

 סעי׳ ב׳ ג׳ והוא כדי לכלל גם מוסף ראש חדש 129. שם מ״ב ס״ק ו׳.
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, וכשאומר 1 3 ו יש להזהר לומר שהם משתחוים להבל וריק0  בעלינ

. 1 3 1  ואנחנו כורעים יכרע

 חזרת הש״צ. לפני אמירת ונתנה תוקף אומרים את הפיוט לא-ל

. 1 3  עורך דין2

. 1 3 3  בקדושה מתחיל נעריצך ונקדישך

. כשאומר הש״ץ עלינו פותחים את הארון והציבור אומר  עלינו

ל ל פניהם ע 1 ונופלים ע 3 5 , וכורעין ומשתחוים 1 3 4  עמו בלחש

. 1 3 7 , ויש להפסיק בינו לבין הקרקע באיזה דבר 1 3 6  הקרקע

, 1 3 ן בחזרת הש״ץ אחרי מלכויות תשר״ת תש״ת ותר״ת8  תוקעי

 וכן אחרי זכרונות ושופרות. בתקיעות דמעומד תוקע שברים

 תרועה בשתי נשימות, דהיינו הפסק דק וקצר, אך לא הפסק

 גמור. אומרים היום הרת עולם וארשת שפתינו.

 ותערב. אם יש כהן, אפילו רק אחד, אומרים ותערב לפני ותחזינה

. 1 4 0 , ואין מסיימין שאותך לבדך ביראה נעבוד 1 3  עינינו9

 ברכת כהנים. יש מקומות שהכהנים אינם מנגנים לפני שאומרים

 130. בסידור הגר״א, כתב בהערה בשם המהרי״ל דיסקין זצ״ל שאם לא אומרו נקרא

 משנה ממטבע שטבעו חכמים. 131. כמו בברכה ראשונה, ואין בזה חשש למוסיף

 על הכריעות כיון שאינו בתחילת ברכה, תשובת הגרא״י זלזניק שליט״א, שיח הלכה

 (שטרנפלד) סי׳ קלב ד׳. 132. לוח לא״י. 133. עיין בהערה במוסף של יו״כ.

 134. עיין מט״א סי׳ תקצב סעי׳ א׳, ובהלכות חג בחג פרק י״ג סעי׳ י״ח. 135. ברמ״א

 סי׳ תרכא סעי׳ ד׳ לגבי עלינו ביום הכפורים וה״ה בר״ה כמבואר במט״א סעי׳ י׳ ו י״ד

 ובמ״ב. 136. רמ״א שם, ובמג״א סוסי׳ קלא כתב שלא נופלים רק כורעים ומשתחוים,

 וכ״כ מט״א שם סעי׳ י״ד ולכן כתב שלא צריך לשטוח עשבים, וראה בלוח לא״י שרמז

 שהוא מנהג טעות עפי״ז, אכן בשעה״צ סי׳ קלא ס״ק מ״ד הכריע שכן המנהג וכ״כ

 בערוך השולחן. 137. תרכא מ״ב ס״ק י״ד, דאסור לשטוח אפיו על הרצפה משום

 אבן משכית. 138. סי׳ תקצ״ב סעי׳ א׳. 139. עי׳ לעיל א׳ דר״ה כל ענין ותערב.

 140. לוח לא״י, וראה בפאת השלחן שם, ושם בבית ישראל הערה כ״ד, וראה בסידור
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ל ראש השנה  שלום ויש מקומות שמנגנים, ועיין ביום ראשון ש

. 1 4  בהערה, ומכל מקום הש״צ לא יאמר עם הציבור*1

ה קולות. לאחר התפלה תוקעין כדי להשלים למאה קולות, א  מ

 ויש בזה כמה מנהגים ואינם בדוקא לשום צד, ואנו הבאנו כפי

. התקיעות שלאחר התפילה אינן מעכבות, 1 4  הכתוב בלוח לא״י2

ע אחת התקיעות כדין. מ א לא ש מ  אך טוב לכוון בהן מצד הספק ש

 קדיש תתקבל.

 אין כאלוקינו, קדיש דרבנן, תוקעין ג׳ פעמים תשר״ת ג׳ פעמים

 תש״ת ג׳ פעמים תר״ת.

 עלינו, קדיש, ותוקעין תשר״ת תש״ת תר״ת כדי להשלים למאה

 קולות.

. ולאחר שיצאו ידי 1 4 3  תקיעה אחרונה. תוקעים תקיעה גדולה

. 1 4 4  חובה שוב אין לתקוע בחנם

ע קול שופר ביום שני, מ  כתב המשנה ברורה שמי שספק לו אם ש

 כיון שאינו אלא מדברי סופרים אינו צריך לתקוע, דספק דברי

. 1 4 5  סופרים להקל

, לדוד ה׳ אורי, אדון עולם, ועיין 1 4 6 ל יום. מזמור פ״א  שיר ש

. 1 4 7  בהערה

 אזור אליהו מה שאסף בזה. 141. סי׳ קכ״ח סעי׳ מ״ה דהוי הפסק, וכתב במ״ב ס״ק

 קע״ג שאם המקרא הוא אחד מהציבור ולא הש״צ גם לא יאמר הרבון שמא תטרף

 דעתו אבל בפעם הג׳ אחר שאמר שלום יוכל לומר. 142. סי׳ תקצ״ו רמ״א מ״ב ס״ק

 ב׳, וראה במט״א סי׳ תקצ״א סעי׳ י״ג וסי׳ תקצ״ב סעי׳ י״א וסעי׳ י״ב שכתב כמה

 מנהגים במקום תקיעות אלו, ובכף החיים סי׳ תקפ״ה ס״ק כ״ח כתב ע״פ סוד שלא

 לתקוע בתוך הקדיש תתקבל. 143. סי׳ תקצו ובמ״ב שם ס״ק א׳ כדי לערבב השטן.

 144. תקצו רמ״א, מ״ב ס״ק ג׳ וקטן מותר לתקוע משום חנוך. 145. סי׳ תקפ״ה ס״ק

 ה׳. 146. מע״ר אות ר״ח. 147. בענין אנעים זמירות עיין במע״ר אות נ״ג, ובאות
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ה ע ת היום. ראוי לאכול סעודת יום טוב קודם תחילת ש ד ו ע  ס

. 1 4 8  עשירית

 בקידושא רבא יש שאומרים את הפסוק וידבר משה לפני ברכת

. 1 4 9  בורא פרי הגפן. ואין אומרים תקעו

. יש להזהר שהתבשילים שמכינים לשבת יהיו ת ב ש  הכנות ל

 ראויים לאכילה מבעוד יום.

 מנחה. אומרים אשרי ובא לציון, חצי קדיש, תפילת ראש השנה,

 שלום רב.

ת הש״ץ קדיש תתקבל ועלינו, ואין אומרים אבינו ר ז ר ח ח א  ל

. 1 5 0  מלכנו

 הכנת המאכלים יזהר להקדים הכנת מאכליו לשבת כדי שיגמור

, ומ״מ אם נתעכב מפני איזה אונס 1 5 1  מלאכתו בעוד היום גדול

. 1 5 2 ד סמוך לזמן הדלקת הנרות  רשאי להמשיך לבשל ביו״ט ע

 דיני ומנהגי עירוב תבשילין ראה בקונטרס בסוף הלוח.

ה ב ו ת ש ב ת האזינו גי בתשרי ש ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ל שבת, וצריך להקפיד ת הנרות מברכין להדליק נר ש ק ל ד ה  ב

 להדליק לפני קבלת שבת.

, ה׳ מלך, קדיש 1 5 3 . אומרים מזמור שיר ליום השבת ת ב ת ש ל ב  ק

 ק״ע ובלוח א״י כתב שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה, וכן נוהגים בכמה

 ישיבות, והעידו שהגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט״א היה הש״צ בימים נוראים

 ובימים טובים בבית מדרשו בשיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה. 148. ערוך השלחן

 סי׳ רמ״ט סעי׳ ז׳. 149. לוח לא״י, וכתב שאין אומרים תקעו בשם הגריעב״ץ ומט״א

 סי׳ תקצ״ז סעי׳ ג׳ כתב שאומרים רק וידבר משה ועיי״ש באלף המגן ס״ק ג. 150. סי׳

 תר״ב מ״ב ס״ק ג׳. ובמט״א סי׳ תר״א סעי׳ ב׳ וסעי׳ ח׳. 151. סי׳ תקכ״ז מ״ב ס״ק ג׳.

 152. ביאור הלכה שם ד״ה וע״י עירוב בסופו. 153. שער הציון בסי׳ תפ״ח ס״ק א׳.
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. 1 5 1 ולא במה מדליקין5 5  יתום. אין אומרים לכו נרננה4

. 1 5 6 ע אומר הש״ץ המלך הקדוש ב  מעריב. בברכה מעין ש

 שחרית. קריאת התורה בפרשת האזינו, אין מוסיפין קרואים

, ומשביעי ואילך אפשר להוסיף. 1 5 7  בשירה

. 1 5 8  מפטיר. נוהגין שאין קטן עולה למפטיר

ד ופושעים יכשלו בם (הושע  הפטרה. מפטירין שובה ישראל ע

ד ולא יבושו  י״ד, ב׳ - י׳), ומוסיפין הפסוקים תקעו שופר בציון ע

 עמי לעולם (יואל ב׳, ט״ו - כ״ז). ואין אומרים את הפסוקים וה׳

. 1 5 9  נתן קולו והפסוקים ממיכה, ועיין בהערה

 154. ערוך השלחן סי׳ ע״ר סעי ג׳, פמ״ג א״א סי׳ תפ״ח, ועי׳ שע״ת סי׳ ע״ר בענין

 אמירת לכה דודי, ולמעשה לא נהגו לאמרו. 155. סי׳ ע״ר סעי׳ ב׳, וסי׳ תרמ״ב במ״ב

 ס״ק א׳ ועיי״ש בשער הציון. 156. סי׳ תקפ״ב סעי׳ ג׳, וכתב מ״ב ס״ק י׳ אם טעה

 ואמר הא-ל הקדוש יש דעות באחרונים אם צריך לחזור, ואם נזכר קודם שסיים

 הברכה יתחיל מן המלך הקדוש, ואם סיים הברכה אינו חוזר. 157. סי׳ תקפ״ב סעי׳

 ג׳. 158. כן הוא לשון המ״ב סי׳ תר״ב ס״ק י״א, ועיין סי׳ רפ״ב מ״ב ס״ק כ״ג, ובמט״א

 סי׳ תר״ב סעי׳ מ׳ כתב ויש לקרות להפטרה זו איש חשוב. 159. לוח לא״י, סי׳ תכ״ח

 סעי׳ ח׳ ועיי״ש במ״ב ס״ק כ״ג שהביא כמה דיעות, ובמט״א סי׳ תר״ב סעי׳ מ׳. ועיין

 באגרות משה אור״ח חלק א׳ סי׳ קע״ד שביאר הענין. ונעתיק מכתב הגרד״מ שמידל

 שליט״א שמעתי מהרה״ג ר׳ שמרי׳ גריינמאן ז״ל ששמע בעצמו מרבינו החזו״א

 לקרוא בשבת שובה מנביא כשר את כל ההפטרה שנדפסה בחומשים, היינו גם כן

 פסוקי וד׳ נתן קולו [ומצאתי שנזכרו בתוס׳ מגילה לא ע״ב ד״ה ראש חודש] ופסוקי

 מיכה, רק שכשקוראים מתוך הנביא יש לקראם כסדרן שהן במקרא דהיינו פסוקי

 מיכה לבסוף, עכ״ד החזו״א, וכך נוהגים בכולל חזו״א עפ״י עדות זו. ולענין הקושיא

 שיש כאן דילוג יותר מתרגום ג׳ פסוקים, הראוני דברי רש״י סוטה מא. ובמהרש״א

 שם, יעו״ש. (ובכולל חזו״א למדו עצמם תחבולה של זריזות לגלול מהר מאוד מפסוקי

 יואל לסוף ספר מיכה, אבל לא שמעו דבר זה מהחזו״א. בברכת כוח״ט דוד מיכאל

 שמידל (מכתב בקובץ בית אהרן וישראל חוברת מ״ט שנה ט׳ גליון א׳), וכן הוא

 במנהגי ביהכ״נ לדרמן. וראה בלוח הגרימ״ט לחו״ל שכתב שקוראין הפסוקים ממיכה,

 ומבואר שם שהוא משום שאין קורין מנביא כתוב על קלף ולפי זה מקומות באר״י
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1 ואשרי. 6  יקום פורקן, ואומרים אב הרחמים0

 מוסף.

ל שבת.  סעודת שחרית ש

, ואין אומרים פרקי אבות ולא 1 6 1  במנחה אומרים צדקתך צדק

. 1 6 2  ברכי נפשי

ת שובה. דורשין בענייני יום הכפורים וסוכות בהלכה ב ת ש ש ר  ד

. 1 6 3  ובאגדה

 סעודה שלישית.

ה אומרים חצי ר ש ת קודש. לאחר שמונה ע ב  מעריב ב מוצאי ש

, 1 6 6 , קדיש תתקבל, ויתן לך 1 6 5 , ואתה קדוש 1 6 4  קדיש, ויהי נועם

 עלינו, לדוד ה׳.

ד  קידוש לבנה. הרמ״א כתב שנוהגים שאין מקדשין את הלבנה ע

, ולפי הגר״א מקדשין קודם יום הכפורים, 1 6  מוצאי יום הכפורים7

. 1 6  וכן נהגו בירושלים8

ן ד׳ בתשרי - צום גדליה נדחה ו ש א  • יום ר

ת ימי ר ש  דיני הסליחות ראה בתחילת ימי הסליחות, ודיני ע

 תשובה ראה בערב ראש השנה.

 הקורים מספר בדפוס צריכין להוסיף את הפסוקים ממיכה. 160. מט״א סי׳ תר״ב

 סעי׳ מ׳. 161. סי׳ תר״ב בסופו, וגם כשחל בח׳ תשרי אומרים כמבואר בסי׳ קל״א

 סעי׳ ו׳ ובמ״ב ס״ק ל״ג, וכן במט״א סי׳ תר״ב סעי׳ מ״ד. 162. מט״א סי׳ תר״ב סעי׳

 מ״ד. 163. סי׳ תכ״ט מ״ב סק״ב, ובמט״א סי׳ תר״ב סעי׳ מ״א כתב שיהיה בדברים

 המעוררים לעבודת ה׳ בתשובה עי״ש אריכות דבריו, ובאלף המגן או׳ כ״ג. 164. סי׳

 רצ״ה רמ״א, והטעם כדי לאחר סדר קדושה שאז חוזרים רשעים לגיהנם, וכתב במ״ב

 ס״ק א׳ שפסוק ויהי נועם צריך לאומרו מעומד. 165. שם, וכתב במ״ב ס״ק ב׳

 שהטעם שאין אומרים ובא לציון לפי שאין גאולה בלילה. 166. סי׳ רצ״ה רמ״א,

 לוח לא״י, ועי׳ מ״ב ס״ק ה׳ הטעם שהם פסוקים של ברכה בתחלת ימי השבוע, וראה

 בביאור הלכה. 167. סי׳ תר״ב. 168. שם במשנה ברורה ושער הציון, ובמע״ר
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. 1 6 9  תחילת הצום בעלות השחר

ר מותר לטעום אם התנה בלילה קודם שישן, ח ש ת ה ו ל  קודם ע

. 1 7 0  ואפשר להתנות גם במחשבה

ת ימי ר ש ע . כשיש ברית מילה ב 1 7 1  סליחות. משכימין לסליחות

 תשובה אומרים בסליחות פזמון זכור ברית אברהם אחרי והארץ

. 1 7  אזכור2

. בחזרה אומר הש״ץ עננו 1 7 3  שחרית. ש״צ יהיה מי שמתענה

ח ולא אמר כ . ש 1 7  ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו*4

. 1 7 5  עיין בהערה

ת הש״ץ אין אומרים סליחות, כיון שאמרו קודם ר ז  אחר ח

 התפילה.

. 1 7 6 . גם המתפלל ביחידות אומר אבינו מלכנו  אבינו מלכנו

ן וחצי קדיש. ו  תחנ

ת ספר תורה. כשמוציאין את ספר התורה אומרים א-ל ארך א צ ו  ה

ל עולם , וברוב מקומות נוהגין לומר י״ג מדות ורבונו ש 1 7 7  אפים

. 1 7 8 ל ראש השנה  ש

 אות קנ״ט, לוח לא״י. 169. סי׳ תק״נ סעי׳ ב׳ וסי׳ תקס״ד. 170. עיין בסי׳ תקנ״ג

 סעי׳ א׳ ובמשנה ברורה שם. 171. והמדלגים בישיבות אומרים סליחות אלו: מו, מז,

 מח, מט, נב, נג, נה, נז וראה לעיל ער״ה טעמם. 172. מ״ב סי׳ תר״ב ס״ק ה׳, לוח לא״י

 בשם הגרש״ז זלזניק זצ״ל. 173. תקס״ו סעי׳ ה׳ מ״ב ס״ק י״ח, ואם עבר לפני התיבה

 יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד, ויאמר ביום צום התענית הזה וה״ה אם אין ש״צ אחר.

 174. סי׳ תקס״ו סעי׳ א׳, ואם אין י׳ מתענים יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד שם סעי׳

 ג׳. 175. אם נזכר קודם שאמר ה׳ של סוף ברכת רפאנו חוזר ואומר עננו עם חתימה

 וחוזר לתחילת ברכת רפאנו, ואם כבר אמר ה׳ יאמר בשומע תפילה כיחיד, שכח

 בשומע תפילה לא יאמר קודם רצה, אלא אחר שים שלום אחר שיברך המברך את עמו

 ישראל בשלום יאמר בלא חתימה (סי׳ קי״ט סעי׳ ד׳ ומ״ב). 176. סי׳ תקפ״ד שע״ת

 סוס״ק ב׳ 177. כמו בכל שני וחמישי בימים שאומרים למנצח. 178. לוח לא״י
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. 1 7 9 א ש  קריאת התורה. קורין ג׳ גברי בפרשת כי ת

. 1 8 0  העולים לתורה. לא יעלה מי שאינו מתענה

 סדר הקריאה. לכהן קורין ויחל (שמות ל״ב, י״א - י״ד), וללוי

1 (שם ל״ד, א - י׳). 8 1  מדלגין וקורין ויאמר ה׳ אל משה פסל לך

 כשמגיע לפסוקים שוב מחרון אפך, ה׳ ה׳, וסלחת לעונינו,

, ועיין 1 8  הציבור אומר בקול ואחר כך הקורא והעולה קורין2

. 1 8 3  בהערה

 חצי קדיש.

 הכנסת ספר תורה.

ל יום, קוה אל ד׳, לדוד.  אשרי, למנצח, ובא לציון, עלינו, שיר ש

. 1 8  מנחה. יש מהפרושים המתעטפין בטלית ומניחין תפילין4

 כתב יש נוהגין וכן המנהג ברוב המקומות וכן הוא אצל רוב ביהכ״נ של ותיקי ירושלים,

 מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ י״ד, ובשערי אפרים ש״י ס״ה. 179. סי׳ תקס״ו סעי׳ א׳ ועיי״ש

 במ״ב ס״ק ג׳. 180. שם סעי׳ ו׳ מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ׳ כתב אף מי שאין בדעתו

 להשלים התענית לא יעלה, ועי׳ בס״ק כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי

 ישראל פמ״ד סעי׳ י״ט כ׳ ובהערות שם ליקוט נחמד מתשו׳ האחרונים בענין זה. ובשם

 האדר״ת כתב לוח לא״י שנכון שגם לא יהיה הקורא. 181. לוי מתחיל ויאמר ה׳ (לד,

 א), שלישי - ויפסל (לד, ד). 182. סי׳ תקס״ו מ״ב ס״ק ג׳, שערי אפרים שער ח׳ סעי׳

 ק״ז ועיי״ש. 183. בלוח לא״י כתב שהקהל אומרים דרך בקשה והקורא קוראן דרך

 קריאה, ומקורו מהמג״א סי׳ תקס״ו ס״ק ב׳ בשם ספר חסידים, וכן בשערי אפרים ח׳

 ק״ז, ומבואר שהחסרון אם קורא בדרך בקשה שאינו קורא בטעמים עי״ש, ולמעשה

 לא נהגו כן, והגר״ש דבליצקי במכתב למערכת הלוח כתב הטעם שבאמת הניגון דרך

 בקשה הוא טעמים של ימים נוראים ולכך לא חשו למג״א, וראה תשו׳ הגרי״ח זוננפלד

 הנדמ״ח מכת״י סי׳ נ״ח ז״ל וכל עיקר קריאת ויחל בתענית הוא כדי לעורר רחמי השלש

 עשרה מדות, והנה מה שדימה שזה רק מנהג העולם, מקורו מבואר בתוקף עוז בספר

 חסידים סי׳ ר״נ, ומזהיר הרבה ע״ז לעורר רחמים שיאמרו הציבור בשעת קריאה דרך

 תפלה, ולפ״ז ראוי שלא לומר בטעמים שלא יהא נראה דרך קריאה עכ״ל. 184. לוח

 לא״י, והמקור ב״י סי׳ מ״ו ד״ה דתניא, שיש לנהוג להניח תפילין בתע״צ כדי להשלים
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ל תענית, דאגרא דתעניתא  צדקה. נוהגין ליתן צדקה במנחה ש

ר מה שהיה אוכלין ביום התענית, ובערב ע ש  צדקתא. יש נוהגין ל

. 1 8  נותנין שיעור זה לעניים5

 מתחילים אשרי וחצי קדיש.

ת ספר תורה. כשמוציאין את ספר התורה נוהגים ברוב א צ ו  ה

. 1 8 6 ל ראש השנה ל עולם ש  מקומות לומר י״ג מדות ורבונו ש

. 1 8 7  קריאת התורה. קורין ויחל כמו בשחרית

. 1 8 8  העולים לתורה. לא יעלה מי שאינו מתענה

. 1 8 9  לאחר הקריאה לא אומרים חצי קדיש

ד אקבץ עליו לנקבציו  הפטרה. מפטירין דרשו ה׳ בהמצאו ע

. את ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד. 1 9 0 (  (ישעיה נ״ה, ו׳ - נ״ו, ח׳

 מחזירין את ספר התורה ואומר חצי קדיש.

, שכח ונזכר אחר שסיים 1 9 ע קולנו1 מ ש ש אומר עננו ב ח  בתפילת ל

. 1 9 ע תפלה יאמר קודם יהיו לרצון2 מ ו  ברכת ש

. 1 9 3  שים שלום

 מאה ברכות, ודרכ״מ אות ב׳ כתב שבמדינותינו לא נהגו. 185. מ״ב סי׳ תקס״ו ס״ק

 י״ב ועי״ש שכתב בשם פמ״ג ומ״מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש״ץ התפילה כי

 מבלבלין וצריך לשמוע להש״ץ. 186. עי׳ לעיל בשחרית וכן ביררנו אצל בתיכ״נ של

 ותיקי ירושלים. מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ כ״ה. 187. סי׳ תקס״ו סעי׳ א׳. 188. שם

 סעי׳ ו׳ מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ׳ כתב אף מי שאין בדעתו להשלים התענית לא יעלה, ועי׳

 בס״ק כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי ישראל פמ״ד סעי׳ י״ט כ׳

 ובהערות שם ליקוט נחמד מתשו׳ האחרונים בענין זה. ובשם האדר״ת כתב לוח לא״י

 שנכון שגם לא יהיה הקורא. 189. סי׳ רצ״ב במ״ב ס״ק ד׳. 190. סי׳ תכ״ח סעי׳ ח׳

 עיי״ש, וסי׳ תקס״ו סעי׳ א׳, וכתב הלבוש בסי׳ תקס״ו ומפטירין במנחה דרשו שהוא

 מדבר בתשובה. 191. סי׳ תקס״ה דין תפלת ענינו. 192. שם סעי׳ ב׳ מ״ב ס״ק ז׳

 וכתב בשעה״צ ו׳ שבדיעבד יאמר אחר יהיו לרצון. 193. סי׳ קכ״ז סעי׳ ב׳ ובמ״ב ס״ק
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 טוב לומר אחרי אלקי נצור קודם יהיו לרצון, רבון כל העולמים

. 1 9  הנדפס בהרבה סידורים4

 בחזרה אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

 לרפאנו.

 ברכת כהנים. כשמתפללין מנחה אחר פלג המנחה הכהנים

, וכשמתפללין קודם פלג המנחה אינם 1 9  נושאין את כפיהם5

, ולדעת החזו״א 1 9 . ואומר א-להינו וא-להי אבותינו7 1 9 6  נושאין

. 1 9 8  הכהנים נושאין את כפיהם גם קודם פלג המנחה

, ואם אין 1 9 ה אינו עולה לדוכן עם שאר כהנים9 נ ע ת ו מ נ  כהן שאי

. 2 0 0  שם כהן אחר רשאי לישא את כפיו

. 2 0 1 . גם המתפלל ביחידות אומר אבינו מלכנו  אבינו מלכנו

 תחנון, קדיש תתקבל ועלינו.

 סיום הצום בצאת הכוכבים.

 • יום שני הי בתשרי

. 2 0 2 ת ימי תשובה ר ש ל ע ל יום שני ש  סליחות. משכימין לסליחות ש

. 2 0  ועיין בהערה לגבי נוסח הסליחות לאומרים ביום3

 י״ב. 194. סי׳ תקס״ה סעי׳ ד׳, ועיי״ש בבית יוסף, וכן הוא במט״א סי׳ תר״ב סעי׳ כ״ה,

 ועי׳ כף החיים ס״ק כ״א, ועי׳ ערוך השלחן שם סעי׳ ו׳. 195. סי׳ קכ״ט סעי׳ א׳, וסי׳

 תקס״ו סעי׳ ח׳, וראה באשי ישראל פכ״ז הערה קט״ו מה שאסף בענין הזמן הראוי

 לכתחילה לברכת כהנים. 196. סי׳ קכ״ט מ״ב ס״ק ה׳ ז׳, לוח לא״י. 197. לוח לא״י

 (צום גדליה), וכן נהגו, ועי׳ שו״ת קרית חנה דוד (סקלי) ח״א סי׳ פ״ז שהוכיח שהמנהג

 שלא לומר או״א. 198. דינים והנהגות או״ח פי״ט אות א׳, ובטעמו עי׳ חזו״א או״ח

 סי׳ כ׳ א׳. 199. פמ״ג, לוח לא״י. 200. לוח לא״י בשם גינת ורדים כלל א׳ סי׳ מ״ט,

 והמעיין שם יראה שלא חילק בין אם יש שם כהן אחר לאין שם כהן אחר ובכולהו מתיר

 לעלות, אמנם הדבר מפורש בפר״ח סי׳ קכ״ט ס״ק ב׳. ובאשי ישראל פמ״ד הערה פ״ה

 הביא מהגרש״ז אויערבך זצ״ל שאם יש שם רק כהן אחד המתענה רשאי כהן שאינו

 מתענה לעלות עמו כדי שהמצוה תהיה מדאורייתא. 201. סי׳ תקפ״ד שע״ת סוס״ק
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 שחרית. כשאומרים סליחות, כשמוציאין את ספר התורה

. 2 0 5 ל עולם , י״ג מדות ורבונו ש 2 0 4  אומרים א-ל ארך אפים

ת ימי תשובה בשחרית ובמנחה ר ש . אומרים במשך ע  אבינו מלכנו

. 2 0 6  לאחר חזרת הש״ץ

 וידוי. כיון שאמרו וידוי וי״ג מדות בסליחות אין אומרים שוב אחר

. 2 0 7  חזרת הש״צ

י וי בתשרי ש י ל  • יום ש

ת ימי ר ש ל ע ל יום שלישי ש  סליחות. משכימין לסליחות ש

. 2 0 8  תשובה

 • יום רביעי זי בתשרי

ת ימי ר ש ל ע ל יום רביעי ש  סליחות. משכימין לסליחות ש

. 2 0 9  תשובה

 • יום חמישי ח׳ בתשרי

ת ימי ר ש ל ע ל יום חמישי ש  סליחות. משכימין לסליחות ש

. 2 1 0  תשובה

, 2 1 1  שחרית. כשמוציאין את ספר התורה אומרים א-ל ארך אפים

. 2 1 2 ל עולם  י״ג מדות ורבונו ש

 ב׳ 202. והמדלגים בישיבות אומרים סליחות אלו: ס, סא, סב, סה, סו. 203. עיין

 במט״א סי׳ תקפ״א סעי׳ ז׳ ובערוך השלחן בסעי׳ ד׳ שאם אומרים את הסליחות ביום

 צריך לדלג בפזמון את התיבות באשמורת הבקר, ועיי״ש באלף למטה ס״ק י״ג שאם

 מתחילים את הסליחות לפני עלות השחר אפשר לומר נוסח זה גם ביום כיון שהעתירו

 בלילה. 204. כמו בכל שני וחמישי בימים שאומרים למנצח. 205. מט״א סי׳

 תר״ב סעי׳ י״ד, ובשערי אפרים שער י׳ סעי׳ ה׳. 206. סי׳ תר״ב 207. עי׳ לעיל יום

 ב׳ דסליחות. 208. והמדלגים בישיבות אומרים סליחות אלו: סט, ע, עא, עד, עה.

 209. והמדלגים בישיבות אומרים סליחות אלו: עח, עט, פ, פג, פד. 210. והמדלגים

 בישיבות אומרים סליחות אלו: פז, פח, פט, צב, צג, צה. 211. כמו בכל שני וחמישי

 בימים שאומרים למנצח. 212. מט״א סי׳ תר״ב סעי׳ י״ד, ובשערי אפרים שער י׳
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. 2 1  במנחה אומרים אבינו מלכנו ותחנון3

 נטילת צפורנים. הואיל והצפורנים חוצצות בטבילת ערב יום

 הכפורים לכתחילה, ובערב יום הכפורים לא יוכל ליטול גם

א ליטלם ביום ל ל הרגלים היות ויש שכתבו ש ל הידים וגם ש  ש

, לכן ראוי ליטול צפורני הרגלים היום, ובערב יום הכפורים 2 1 4  אחד

. 2 1 ל הידים5  יטול ש

ב יום הכפורים ר י ט׳ בתשרי ע ש  • יום ש

 כפרות. נוהגין לעשות כפרות בתרנגולים לבנים, תרנגול זכר לזכר

, 2 1 , ונותנים את הכפרות או את פדיונם לעניים7 2 1 6  ונקבה לנקבה

. זמן הכפרות הוא 2 1 ל דגים8 ל כסף או ע ן כפרות ע  ויש שעושי

 באשמורת לאחר הסליחות, ויש שנוהגים לאחר שחרית, ומכל
2 1 9 ת ימי תשובה ר ש  מקום אפשר לעשותם במשך כל ע

. 2 2 0  סליחות. מקצרין בסליחות ואין אומרים בהם תחנון

ת קרבנות, מלבד פרשת תמיד, ש ר  שחרית. אין אומרים את פ

. ויכול לאמרם כקורא בתורה, ולא יאמר היהי 2 2 1  קטורת, עולה

ת איזהו מקומן, רק אחר משנת עולה. נ ש מ ב  רצון ש

 סעי׳ ה׳, לוח לא״י. 213. מ״ב סי׳ קל״א ס״ק ל״ג, כה״ח סי׳ תקפ״א ס״ק ע״ד.

 214. במ״ב סי׳ ר״ס ס״ק ו׳ בשם מג״א. 215. מט״א סי׳ תר״ו סעי׳ ח׳, ועיי״ש באלף

 המגן ס״ק י״ח, ולקמן בדיני עיו״כ הרחבנו בענין חציצה בטבילה. 216. סי׳ תר״ה

 ועיי״ש ובמ״ב ס״ק ב׳ טעם המנהג, והזהירות שצריך להזהר ממכשולות שיכולים

 לקרות בזמן שחיטת הכפרות, ועיין מ״ב ס״ק ד׳ ובמט״א סי׳ תר״ד סעי׳ ב׳ ובאלף המגן

 שם על ענין תרנגולים לבנים. 217. סי׳ תר״ה מ״ב ס״ק ה׳ כמש״כ וחטאיך בצדקה

 פרוק וכו׳, ויותר טוב לפדותן, שלא יתבייש העני, שיאמר זה נתן עוונותיו על ראשו

 ושלחו אלי, ואם יודע בו שלא יתבייש יכול ליתן לו העופות עצמם, שלפעמים נהנה

 יותר שא״צ לטרוח. ואין לפדות במעות מעשר מ״ב שם ס״ק ו׳. 218. כסף מ״ב שם

 ס״ק ב׳, דגים ס״ק ד׳, וישנו הנוסח בזה כפרתי וכו׳. 219. עיין במט״א בסי׳ תר״ה סעי׳

 ג׳ ובמ״ב בסי׳ תר״ה ס״ק ב׳. 220. סי׳ תר״ד סעי׳ ב׳, לוח לא״י. 221. מט״א סי׳
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. 2 2 2  פסוקי דזמרה. אין אומרים מזמור לתודה
2 2 , ואין אומרים תחנון4 2 2 ת הש״ץ אומרים אבינו מלכנו*3 ר ז  לאחר ח

. 2 2 5  ולמנצח

, ואסור 2 2  אכילה. מצוה להרבות בסעודה בערב יום הכפורים6

. ויש 2 2 7  להתענות אפילו תענית חלום, ובשחרית רגילין לאכול דגים

. 2 2 8  לאדם למעט בלמודו בערב יום הכפורים כדי לאכול ולשתות

. קודם 2 2  טהרה וטבילה. צריך לפייס את חברו בערב יום הכפורים9

, ויש אומרים 2 3 0  מנחה טובלין במקוה משום קרי ודי בפעם אחת

. יש נוהגין 2 3 1 ש פעמים ו ל  שהטבילה היא משום תשובה וצריך ש

 לטבול אחר סעודה המפסקת, ועיקר זמן הטבילה הוא לאחר

, וטבילה 2 3 2 ה קודם חצות ע ש  חצות, אך אפשר להקדים ולטבול מ

ה רוחץ וטובל סמוך לשקיעת ע ב  זו מצוה היא, ואפילו אבל תוך ש

. 2 3 3  החמה

 הערה. בזמן כזה מצוי דוחק במקואות ופעמים יצא שכרו בהפסדו

 והחכם עיניו בראשו.

 תר״ד סעי׳ י״ג, מ״ב סי׳ נ״א ס״ק כ״ב, וסי׳ תר״ד שעה״צ ס״ק י״ב, הטעם משום שכל

 הקרבנות אין מקריבין בעיו״כ במקדש, משום שממעט זמן אכילתם, שהרי נאכלים

 ליום ולילה, ומה שמקריב היום לא יוכל לאכול בלילה, ומביא קדשים לבית הפסול,

 מלבד עולה שאינו נאכל. 222. סי׳ תר״ד סעי׳ ב׳, ובמט״א שם, כיון שאין מקריבין

 תודה כנ״ל. 223. סי׳ תר״ד סעי׳ ב׳, לוח לא״י, כיון שבשבת אין אומרים לכן כתב

 הרמ״א שאומרים בערב יוהכ״פ וכן המנהג. 224. סי׳ קל״א סעי׳ ו׳, וסי׳ תר״ד סעי׳

 ב׳. 225. סי׳ קל״א סעי׳ א׳, וכן הוא במט״א סי׳ תר״ד סעי׳ י״ג. 226. סי׳ תר״ד סעי׳

 א׳, ועיין בשערי תשובה לרבינו יונה שער ד׳ אות ח - י. 227. עיין מט״א סי׳ תר״ד

 סעי׳ י״ח, וכתב במ״ב תר״ח ס״ק ט״ז ב שמשמע בפמ״ג שרגילין לאכול בשר עוף גם

 בשחרית. 228. מ״ב סוף ס״ק א׳. 229. עיין בזה בסי׳ תר״ו. 230. סי׳ תר״ו סעי׳

 ד׳ עיי״ש, ובמ״ב ס״ק י״ח. 231. שם ס״ק כ״א, ועי׳ בשעה״צ ס״ק כ״ב בענין וודוי

 בשעת טבילה. 232. כך הוא לשון החיי אדם בכלל קמ״ד סעי׳ ז׳, אמנם במ״ב לא

 הביא דבר זה. וראה בהלכות חג בחג - ימים נוראים פרק כ״א סעי׳ י״ח ובהערה שם

 שהביא דברי גאונים ראשונים ואחרונים במהות וזמן הטבילה. 233. סי׳ תר״ו סעי׳
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 חודש תשרי לוח ההלכות והמנהגים

. 2 3 4  חציצה בטבילה. עיין בהערה

, והש״צ יתעטף 2 3 5 ת ומתפללין מנחה ב  מנחה. לובשים בגדי ש

. 2 3 6  בטלית גדול

ש קודם אלקי נצור אומרים וידוי ועל ח  וידוי. בסוף תפילת ל

ל והתודו את חטאתם, ויתחרט ה ש ש , ויכוין לקיים מצות ע 2 3 7  חטא

ל עבירות העבר ויקבל על להבא שלא יעבור עוד. וצריך לאמרו  ע

, וטוב 2 3 9 ל דבר שאם ינטל אותו הדבר יפול , ולא יסמוך ע 2 3 8  מעומד

ל חטאים שאנו חייבים ד אחר ע  לשחות בוידוי כמו במודים ע

. 2 4  עליהם ארבע מיתות בית דין0

, וכיון שאמר יהיו 2 4 . קודם הוידוי אומרים יהיו לרצון1  יהיו לרצון

ע מ  לרצון צריך להפסיק לכל מה שמפסיק באמצע קריאת ש

2 ולגבי 4 , ולהגר״א אין אומרים יהיו לרצון. 3 2 4  ולענות עם הציבור2

. 2 4 4  מנין הוידויים עיין בהערה

 ד׳ מ״ב שם, לוח לא״י. 234. מט״א סי׳ תר״ו סעי׳ ח׳, ועי״ש שיש לדקדק בטבילה זו

 על חציצה יותר מבשאר טבילות ולכן קודם הטבילה יטול צפורניו וירחץ עצמו במים,

 ויש מהדרין אף לרחוץ ולחוץ השינים ולסרוק השערות במסרק, ולענין צפורני רגליו

 אם לא נטלם אתמול כמבואר לעיל, לא יטלם היום אלא ינקה אותם, ועי״ש באלף המגן

 ס״ק י״ח שאם לא נטלם אתמול יכול ליטלם היום אע״פ שנטל היום צפרני ידיו בצירוף

 דעת האריז״ל המובא בשע״ת סי׳ ר״ס שתמיד לא חשש ליטלם ביום אחד. ובענין

 חציצה בטבילת קרי ראה בשע״ת סי׳ פ״ח וביאור הלכה שם. 235. מט״א סי׳ תר״ז

 סעי׳ א׳, וותיקי ירושלים לובשים בגד לבן של יוהכ״פ. 236. מט״א סי׳ תר״ד סעי׳ ד׳.

 237. סי׳ תר״ז סעי׳ א׳. 238. סי׳ תר״ז סעי׳ ג׳ ושם במ״ב, ועיין במט״א בסעי׳ י״א

 ובאלף המגן שם. 239. מ״ב שם ס״ק י׳, וז״ל ואם סמך צ״ע אם יחזור ויתודה פמ״ג.

 240. שם במ״ב ס״ק י׳. 241. סי׳ תר״ז במ״ב ס״ק ט״ז. 242. סי׳ קכ״ב סעי׳ א׳

 ומ״ב., ולמה מפסיקים מבואר בסי׳ ס״ו סעי׳ ג׳. 243. אמרי נועם במסכת ברכות דף

 ג׳ ע״ב, וטעמו שאם יאמר יהיו לרצון לא יקיים תקנת חז״ל להתוודות בתוך התפילה.

 244. ראה סי׳ תר״כ בטור והובא במ״ב ס״ק ב׳ ז״ל וצריך כל יחיד לומר יו״ד וידוים

 ביוהכ״פ לפחות ד׳ בארבע תפילות וד׳ בחזרת הש״צ ושתי פעמים אחד במנחה ואחד

 במעריב כנגד י׳ פעמים שהי כה״ג מזכיר את השם ביוה״כ. וכתב שם בשעה״צ שלא
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 לוח ההלכות והמנהגים חודש תשרי

. 2 4 5 ל חטא  חזרת הש״ץ בלי וידוי ובלי ע

. 2 4 6  אין אומרים אבינו מלכנו ולא תחנון

 מלקות. לאחר תפילת מנחה נוהגין ללקות ל״ט מלקות, שמתוך

. 2 4 7  כך יתן אל לבו לחזור בתשובה

. אוכלים מאכלים קלים ולא דברים המחממים ת ק ס פ מ  סעודה ה

 את הגוף, ולא מאכלי חלב, שום וביצים, ורגילים לאכול בשר

. 2 4 8  עוף

. 2 4 9 ל נהרות בבל ן אומרים שיר המעלות ולא ע ו  קודם ברכת המז

 אם גמר לאכול אחר פלג המנחה נכון להתנות לפני ברכת המזון

, ואפשר להתנות גם 2 5 0  שאינו מקבל עליו עדיין את התענית

 במחשבה. אם קיבל עליו את התענית בפיו אפילו קודם פלג

. 2 5 1  המנחה אסור לאכול עוד

 יש להזהר לנקר ולחצוץ השניים מכל שיורי מאכל.

ל השלחנות כמו בכל ן מצעות על המטות ופורסין מפה ע  מציעי

. 2 5 2  שבת

 אסורי היום יום הכפורים אסור בחמשה עינוים, שהם אכילה

 ושתיה רחיצה וסיכה, ותשמיש המטה.

 החשיב הוידוי שאומרים בסליחות של מעריב דלא חשיב אלא מה שאומרים בתפלה,

 והעיר הגאון רבי דב אהרן זלזניק שליט״א שלפי״ז המתפלל ביחידות א״צ לומר י׳

 ווידוים אלא מה שבתוך התפלה ודו״ק. 245. סי׳ תר״ז סעי׳ ה׳. 246. סי׳ תר״ד

 סעי׳ ב׳ ובמ״ב שם. 247. לוח לא״י, סי׳ תר״ז סעי׳ ו׳, ועי׳ רמ״א שם סדר וצורת

 ההלקאה. 248. סי׳ תר״ח עיי״ש בכל הסי׳, ובמט״א שם הוסיף שנוהגים שאין

 אוכלים דגים בסעודה זו. 249. לוח לא״י, והעיר שכן הוא בכל סעודה ער״ש אחר

 חצות והוא במ״ב רס״ז ס״ק א׳. 250. סי׳ תר״ח סעי׳ ג׳ ובמ״ב שם. 251. לוח לא״י.

 252. רמ״א סי׳ תר״י סעי׳ ד׳, ובמ״ב ס״ק ט׳ כתב הטעם, דדרשינן לקדוש ד׳ מכובד זה

 יום הכיפורים וכיון דאין לכבדו באכילה ושתיה כבדהו בכסות נקיה, ונרות הוי נמי כבוד
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 קטן וחולה האוכלים ביום הכיפורים אינם מקדשים לפני

ד היכן נוטלים , ולענין ע 2 5 4 2 ואינם בוצעים על לחם משנה 5 3  אכילתם

. בברכת המזון אומרים רצה והחליצנו ויעלה 2 5 5  ידיהם עיין בהערה

. שכח ונזכר לאחר שסיים ברכת בונה 2 5 6  ויבוא ביום הכפורים הזה

. 2 5  ירושלים אינו חוזר7

ל יום הכפורים  הדלקת נרות ש

, 2 5 ת ולכבוד יום הכפורים8 ב , לכבוד ש ת ב  מדליקין נרות כבכל ש

, ויש 2 6 2 ושהחיינו0 5 ת ויום הכפורים9 ב ל ש  ומברכין להדליק נר ש

. 2 6 ת ההדלקה אלא לאחר כל נדרי עם הציבור1 ע ש  שאין מברכות ב

, ונר 2 6  מרבים בנרות. וכל נשוי עושה נר בשבילו, ונקרא נר חיים2

. ומקום הדלקת נרות אלו 2 6 3  נוסף לנשמת הורים שהלכו לעולמם

. ונשוי צריך להניח נר בחדר השינה שידלק כל 2 6 4  עיין בהערה

 היום. 253. סי׳ תרי״ח במ״ב ס״ק כ״ט, ועי״ש בשעה״צ ס״ק כ״ב. 254. חיי אדם

 כלל קמ״ה סעי׳ ל״ב, מט״א סי׳ תרי״ח סעי׳ י״ז 255. כתב בשש״כ פל״ט הערה ק״א

 ובנדמ״ח הערה ק״ו בשם לבושי מרדכי והגרשז״א שלאכילה בת״ב נוטלים ידים עד

 הפרק כרגיל, וכ״כ בשבט הלוי ח״ח סי׳ קל״ט, וכן נתפרסם בשם הגרי״ש אלישיב

 שליט״א. 256. סי׳ תרי״ח סעי׳ י׳ ובשעה״צ ס״ק כ״א. 257. מ״ב שם ס״ק כ״ט.

 258. סי׳ תר״י סעי׳ א׳ והשנה שחל בשבת אין חולק שצריך להדליק נרות ולברך. ויש

 להדליק נרות גדולים שידלקו עד אחר החזרה מביהכ״נ (קיצור הלכות מועדים).

 259. סי׳ תר״י סעי׳ א׳ ובמט״א סי׳ תר״ט תר״י סעי׳ ג׳ וסי׳ תרי״ט סעי׳ ד׳. 260. מט״א

 סי׳ תר״ט תר״י סעי׳ ב׳ וסי׳ תרי״ט סעי׳ ד׳ ועיי״ש. 261. אלף למטה סי׳ תרי״ט אות

 ו׳, ולפי השטות שהבאנו לעיל בא׳ של ר״ה. 262. סי׳ תר״י סעי׳ ד׳ וכתב במ״ב ס״ק

 י׳ י״א שמדליקין רק לנשוי ואין מדליקין לאשה, וע״ע בסי׳ תרכ״ד סעי׳ ה׳ ובמ״ב שם,

 ועיין בקיצור שלחן ערוך סי׳ קל״א סעי׳ ז׳. 263. סי׳ תר״י סעי׳ ד׳ וכתב במ״ב ס״ק י״ב

 שהוא לכפר עליהם ומספיק נר אחד לשניהם. 264. במט״א תר״ג סעי׳ ח׳ כתב שיש

 מדליקין בבית הנר חיים וכתב שראוי להדליק בביהכ״נ, ובבתכ״נ של ותיקי ירושלים

 מכינים מקום מיוחד להדליק נרות אלו, וכתב בלוח לא״י שבנר נשמה נוהגין להשתתף

 בכלי גדול של שמן וע״י פתילות מיוחדות, ובקצור דברי סופרים (אבלות) פרק ס׳ הערה

 ט׳ כתב שהאידנא רבים נוהגים להדליק בבית כיון שאף שמדליקין בביהכ״נ אין בו
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ד מוצאי יום הכפורים כדי לברך , וראוי להניח נר דולק ע 2 6 5  הלילה

. 2 6 6  עליו בהבדלה

 ברכת הבנים. קודם יום הכפורים האב מברך את הבנים שיאריכו

. 2 6 7  ימים ויהיו עובדי ה׳

. 2 6 8  ראה דברי מוסר בהערה

ת ש מ ל עצמו את ח  תפלה זכה. אומר תפילה זכה ומקבל ע

ת ויום הכפורים ב ל עצמו קדושת ש , ולא יקבל ע 2 6  הענויים*9

 בתפילה זכה קודם כל נדרי אם יספיקו לומר כל נדרי קודם

. 2 7 0  השקיעה*

 הערה. יש ראשונים הסוברים שעיקר הוידוי הוא סמוך לחשיכה

 עם כניסת יום הכפורים, לכן או שיכוין בוידוי שבתפילה זכה

ל וידוי ויאמרו כדין וידוי בעמידה ובכפיפה, ה ש ש  לקיים מצות ע

 תוספת אורה ומדליקין אותו באיזה פינה ולכן אין קפידא ויכול אף לכתחילה להדליק

 בבית, אלא דבנר שמדליקין בשביל החיים טוב להדליקו בביהכ״נ מהטעם שכתב במ״ב

 שם ס״ק י״ד בשם החיי אדם וז״ל אם כבה נרו אע״פ שלדעתי אין בו משום חשש

 דלפעמים נכבה מחמת רוח או מחמת חום מ״מ כיון שהעולם מקפידים ראוי לכל אדם

 ליתן נרו לשמש ולא ישגיח עליו כלל וגם המותר יניח בביהכ״נ. 265. סי׳ תר״י סעי׳

 א׳, ועי׳ מ״ב ס״ק ה׳. 266. סי׳ תרכ״ד במ״ב ס״ק י״ג. 267. חיי אדם כלל קמ״ד

 סעי׳ י״ט, ועיי״ש נוסח הברכה שנוהגים לברך, ובמט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ ב׳ עיי״ש ובאלף

 המגן שם. 268. בעיוה״כ יחרד מאימת הדין ויעביר לפניו כבני מרון כל מעשיו בשנה

 שעברה, זכות גדול למוחל מחילה גמורה לכל אלה שצערוהו כאשר הביא הגאון רבי

 צבי מיכל שפירא זצ״ל מהזוה״ק שכל עון מכביד על כלל ישראל וכשאינו מוחל ונשאר

 מצערו בעון הרי הוא הגורם להכביד על כלל ישראל ח״ו. ואם בממון יקבל בליבו לשלם

 לו וישים אל לבו אם אין בידו אחד מכ״ד דברים המעכבים התשובה (עי׳ רי״ף סוף יומא

 ורמב״ם הלכות תשובה פ״ג). 269. חיי אדם כלל קמ״ד סעי׳ ב׳, ובמ״ב סי׳ תר״ז ס״ק

 א׳, לוח לא״י, ועיין באלף המגן סי׳ תרי״ט ס״ק ט״ז. ואם אין לו מספיק זמן לומר את כל

 התפלה זכה לפחות יאמר בינו לבין עצמו שמוחל לכל אדם שהזיקו וודוי אשמנו.

 270. עי׳ בהליכות שלמה סוף תשרי בקונטרס שלמי נדר אות כ״ב בענין אמירת כל נדרי

 אחר קבלת תוספת יוהכ״פ, ולענין קבלת קדושת יוהכ״פ לחלק מהמלאכות ראה
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 או שבזמן כניסת יום הכפורים יאמר שוב אלוקינו ואלוקי אבותינו

. 2 7 1  וכו׳ אשמנו וכו׳ כמו שכתוב ביסוד ושורש העבודה

ל הקודש ביום ת יום הכפורים. צריך להוסיף מחול ע פ ס ו  ת

, ולכן בהרבה קהילות מקפידים להקדים את אמירת 2 7  הכפורים2

 כל נדרי כדי שיוכלו לברך שהחיינו קודם השקיעה.

ש ויום הכפורים ד ו ת ק ב  • יי בתשרי ש

. 2 7 3 ת טלית. מברכין על הטלית לפני השקיעה פ י ט  ע

2 מוציאין שני ספרי תורה ומוסרים 7 4  כל נדרי. לפני השקיעה

 אותם לשני זקנים העוטרים את הש״צ ועומדים אחד מימינו

. 2 7 ל דעת המקום וכו׳6 2 ושלושתם יחד אומרים ע 7 5  ואחד משמאלו

, ובכל פעם מגביה 2 7 7 ש פעמים ו ל  אחר כך אומר הש״צ כל נדרי ש

. ואומרים מיום כפורים 2 7 9 , והציבור אומר עמו בלחש 2 7  קולו יותר8

ד יום כפורים הבא ד יום כפורים זה ומיום כפורים זה ע ר ע ב ע  ש

. 2 8 0  עלינו לטובה

ש פעמים ונסלח לכל עדת, והציבור ו ל  ונסלח. הש״צ אומר ש

ש פעמים. אחר כך אומר סלח נא וכו׳, ו ל  אומר אחריו בקול רם ש

. 2 8 ש פעמים ויאמר ה׳ סלחתי כדבריך1 ו ל  והקהל אומרים ש

 אריכות בארחות שבת ח״ג פרק כ״ז הערה מ״ו. 271. חדושי הרמב״ן יומא פ״ז ע״ב,

 לוח לא״י, מט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ ח׳. 272. סי׳ תר״ח סעי׳ א׳ עיי״ש. 273. סי׳ י״ח

 סעי׳ א׳ בסופו, וסי׳ תרי״ט במ״ב ס״ק ד׳, ועיין במט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ ז׳ ובאלף למטה

 שם. 274. סי׳ תרי״ט סעי׳ א׳ ברמ״א, לוח לא״י, וכן הוא במט״א בסעי׳ י״א ועיי״ש

 באלף המגן, ועי׳ זה השלחן ח״ב סי׳ תרי״ט שהביא מנהג האומרים לכתחילה אחר

 השקיעה. 275. קיצור שלחן ערוך סי׳ קל״ב סעי׳ א׳, ועיין במט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ י׳

 וי״א שכתב סדר אחר. 276. סי׳ תרי״ט סעי׳ א׳, ועי׳ במ״ב ס״ק א׳ טעם הדבר.

 277. סי׳ תרי״ט סעי׳ א׳ רמ״א, ועיי״ש במ״ב ס״ק ב׳ בנוסח כל נדרי. 278. רמ״א שם

 בשם מהרי״ל וכתב מהרי״ל הטעם לפי שבדרך זה נשמע באימה וביראה. 279. מ״ב

 שם סוס״ק ב׳. 280. סי׳ תרי״ט שע״ת בשם שאילת יעב״ץ. 281. רמ״א שם סעי׳

 א׳ בשם מנהגים כתב שהציבור אחר ונסלח עונים ויאמר ה׳ וכו׳, ובמט״א סעי׳ י״א כתב
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. הש״צ מברך שהחיינו בשמחה ובקול רם והקהל  ברכת שהחיינו

, וימהרו לסיים הברכה כדי שיענו אמן 2 8 2  מברכים יחד עמו בלחש

 אחר ברכתו. ונוהגין שהש״צ מתחיל הברכה בקול רם וממתין

ו את ע מ ש י ד שיגמרו הקהל את ברכתם וממשיך בקול כדי ש  ע

. יש 2 8 3  כל הברכה ומכוין להוציא ידי חובה את מי שרוצה לצאת

 להזהיר את הנשים שכבר ברכו שהחיינו על הנרות שלא יברכו

. 2 8 4  שוב עם הש״צ

2 וקדיש 8 5 . אומרים מזמור שיר ליום השבת, ה׳ מלך* ת ב  קבלת ש

. 2 8 2 ולא במה מדליקין7 8 6  יתום. אין אומרים לכו נרננה

2 והנישוק. עוברים עם ספרי התורה בבית 8 8 ה ר ו ת  החזרת ספרי ה

. 2 8 9  הכנסת והקהל מנשקין אותם, ומכניסין אותם לארון הקודש

ע אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בקול מ  מעריב. בקריאת ש

. 2 9 0  רם

 כמנהג שכתבנו וכן המנהג. וטעם אמירת ונסלח כתב הלבוש ששייך להתרת נדרים בין

 לרס״ג דקאי על נדרי שגגות בציבור וכן לר״ת הוא תנאי על להבא שאם ישכח הביטול

 ויעבור במזיד יסלח לו ד׳ שאע״פ שכבר ביטלו צריך כפרה, ומקורו מהרא״ש סוף יומא

 אות כ״ח ועי׳ בר״ן נדרים דף כ״ג ע״ב. 282. סי׳ תרי״ט סעי׳ א׳ מ״ב ס״ק ג׳.

 283. שם מ״ב ס״ק ג׳. 284. מט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ י״ב, ומובא בשער הציון סי׳ תרי״ט

 ס״ק ז׳. 285. לוח לא״י, והגר״ח ברלין זצ״ל העיר שם דעתו שצריך לומר קודם מזמור

 שיר ליום השבת ואח״כ שהחיינו כהגריעב״ץ, דהא שהחיינו הוי קבלת שבת לכו״ע

 כמבואר בעירובין (מ ע״ב) משא״כ מזמור שיר ליום השבת כמבואר במג״א (סוף סי׳

 רס״א) ולא כהמט״א שכתב שהחיינו קודם עכ״ל. 286. ערוך השלחן סי׳ ע״ר סעי׳ ג׳,

 פמ״ג סי׳ תפ״ח א״א ס״ק א׳. 287. סי׳ ע״ר סעי׳ ב׳, וסי׳ תרמ״ב במ״ב ס״ק א׳ ועיי״ש

 בשער הציון. 288. העידו ותיקי ירושלים שכן המנהג להחזיר אחר קבלת שבת.

 289. קיצור שו״ע סי׳ קל״ב סעי׳ א׳ וכן הוא במט״א, וכתב מט״א שאנשי מעשה נוטלים

 הס״ת בחיבוק ונישוק ומבקשים מחילה על שפגמו בכבוד התורה, ומשמע שעוברים

 קודם כל נדרי, אמנם המנהג הוא לעבור עם הספרי תורה אחרי כל נדרי. 290. סי׳
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 בהשכיבנו מסיים הפורש סוכת שלום, ולא אומרים ושמרו ולא

. 2 9 1  כי ביום הזה

ל שבת, ואומרים בכל תפלות היום ת העמידה מזכירין ש ל פ ת  ב

, ואין אומרים 2 9  ״א-לוהינו וא-לוהי אבותינו קדשנו במצותיך״2

. 2 9  רצה במנוחתינו3

ת לקיים מצות ב  קידוש היום. צריך לזכור לכוין בתפילה בזכירת ש

ל ה זכור את יום השבת לקדשו, שהרי היום אין קידוש ע ש  ע

. 2 9 4  הכוס

ש אומרים ויכולו וברכה מעין שבע, ואומר המלך ח  אחר תפילת ל

. 2 9 5  הקדוש וחותם מקדש השבת

ע אומרים פיוטים ב  פיוטים וסליחות. אחרי ברכת מעין ש

, 2 9 , יעלה תחנונינו מתחיל באלוקינו ואלוקי אבותינו7 2 9  וסליחות6

 ואומרים בהם ארבע פעמים א-ל מלך, ומסיימין בהרחמים

. 2 9 8  והסליחות, ועיין בהערה

 תרי״ט סעי׳ ב׳. 291. לוח לא״י, וכמבואר במע״ר אות ס״ז שהגר״א לא אמר כדי

 לסמוך גאולה לתפלה, והמנהג לומר פסוקים מובא במ״ב סי׳ רס״ז ס״ק ט׳. 292. לוח

 לא״י, מ״ב סי׳ תרי״ט ס״ק ז׳. 293. לוח לא״י ומ״ב שם כתב דכיון שהוא יום תענית

 אין כ״כ רצון במנוחתינו, וראינו הרבה מהש״צ שלא הקפידו על זה, וכן שמענו מותיקי

 ירושלים. 294. הערת הגרי״ח זוננפלד בלוח לא״י בשם רבו הגר״א שאג זצ״ל, וכן

 מבואר בגליון רעק״א לסי׳ רע״א ותרי״ח, ובהגהות חת״ס סי׳ רע״א ס״ק א׳ כתב שצריך

 לכוין כן בכל יו״כ בין בחול בין בשבת. 295. ואינו מזכיר יום הכיפורים בברכה זו, סי׳

 תרי״ט סעי׳ ג׳ מ״ב ס״ק י״א, וסי׳ תקפ״ב סעי׳ ג׳ מ״ב. 296. עיין בזה במט״א סי׳

 תרי״ט סעי׳ י״ח. 297. מג״א סי׳ תקפ״א ס״ק י״ז מ״ב שם ס״ק ד׳ וכן בכל הסליחות

 חוץ מסליחה המתחלת בשם אחד משמותיו של הקב״ה. 298. לוח לא״י, וכן הוא

 ברוב ספרי מנהגי אשכנז (גרמניה-צרפת), והרמ״א סי׳ תרי״ט סעי׳ ב׳ כתב רק שאין

 אומרים אבינו מלכינו והמ״ב לא הגיה דבר, וכ״כ במט״א סעי׳ י״ח, ובערוך השלחן סעי׳

 ח׳, ומשמע ששאר הסליחות והתחינות אומר כמו בחול, וכן הוא בספרי מנהגי פולין-

 ליטא, ס׳ המנהגים לר״א טירנא, מחזור מעגלי צדק לרבי בנימין ברבי מאיר הלוי שי״ז-
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. 2 9 9 . לא אומרים אבינו מלכנו  אבינו מלכנו

. 3 0 0  בענין לדוד מזמור עיין בהערה

 קדיש תתקבל, עלינו, לדוד ה׳ אורי, אדון עולם, ויש שאומרים גם

, ויש אומרים 3 0  את ארבעת המזמורים ראשונים שבספר תהלים1

, ויש שאומרים את כל 3 0  שיר היחוד בשלימות ואנעים זמירות2

. 3 0 3  התהלים

ל המטה עם ע ע ש מ ל המטה. אומרים קריאת ש ע ע ש מ  קריאת ש

. 3 0 4  ברכת המפיל כבכל הלילות

 הנעורים בלילה. יש הנעורים בלילה ואומרים שירות ותשבחות

 ולימודים, אולם אם על ידי זה לא יוכל להתפלל ביום כראוי אל

. 3 0 5  ימנע עצמו משינה

ש או ארבע פעמים כפי מנהגו כל השנה ו ל  בבוקר נוטלים ידים ש

 שכ״א, ובמחזורים דהיום הנוסח הוא בקצת קהילות אומרים קדיש בהרחמים

 והסליחות, ויש שלא מוזכר כלל לקצר, ועי׳ ציץ אליעזר חי״ח סי׳ נ״ה. והנה העירו

 שבהגהות ר׳ הירץ על המהרי״ל עיו״כ כתב שכשיו״כ חל בשבת אומרים בסליחות

 עיו״כ א-ל רחום שמך, וכן הוא בעוד ספרי מנהגי אשכנז (גרמניה-צרפת) הנ״ל, וראה

 במנהגי מהרא״ק סי׳ ל״ב שהטעם שאין אומרים א-ל רחום שמך בעיו״כ בשחרית לפי

 שאומרים אותו בלילה, ולפי״ז יוצא שאם אין אומרים אותו בלילה צריך לאומרו בעיו״כ

 בשחרית ולא ראינו שנהגו כן. וכן לא הזכיר זאת בלוח לא״י. 299. סי׳ תרי״ט סעי׳ ג׳.

 300. עי׳ מט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ י״ח שאומרים לדוד מזמור, וקיצור הלכות מועדים כתב

 בעמ׳ כ״ג הערה נ״א שברוב בתי כנסת נוסח אשכנז (פרושים) באר״י, אין אומרים זה

 בציבור, ואצל החזו״א אמרו, ובמחזורים נדפס לדוד מזמור אחר הסליחות קודם קדיש

 תתקבל ועי׳ מט״א שם שכתב שאומרים המזמור אחר ברכת מעין שבע. 301. סי׳

 תרי״ט במ״ב ס״ק י״ד, ועיין במט״א סעי׳ י״ח. 302. לוח לא״י, ובמט״א סי׳ תרי״ט

 סעי׳ י״ח כתב שאומרים אנעים זמירות, ובסעי׳ כ״ב כתב שאומרים שיר היחוד של כל

 השבוע 303. לוח לא״י מט״א סי׳ תרי״ט סעי׳ כ״ב. 304. מ״ב שם ס״ק י״ד, מט״א

 שם סעי׳ כ״ד ועיי״ש באלף המגן. 305. לוח לא״י, סי׳ תרי״ט סעי׳ ו׳, ובמ״ב ס״ק י״ד

 הביא לבוש שמוטב לילך לישון בביתו כי הניעור בלילה ישן ביום ואינו אומר בכונה.
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, ולא יכוין לחנות מרחיצה זו 3 0 6 ד סוף פרקי האצבעות  אך רק ע

, וכן בכל נטילת ידים 3 0  אלא להעביר את הרוח הרעה מעל הידים7

 שביום הכפורים. אם עיניו מלוכלכות מותר ללחלח אצבעו קצת

. 3 0  במים כדי להעביר הלכלוך, אך לא יותר8

א לברך ל  ברכת הטלית. המתפללים בהשכמה צריכים להקפיד ש

 על הטלית קודם זמנה.

ה צרכיו ש ע ל נטילת ידים רק לאחר ש  ברכות השחר. מברך ע

, ולפי הגר"א אין 3 1 0 ה לי כל צרכי ש ע . ומברכין ש 3 0 9  ורוצה להתפלל

, ואומרים 3 1 2 . ראוי לומר את פרשת העקדה 3 1 1 ד הלילה  מברכין ע

 את שאר הקרבנות בלי יהי רצון.

. 3 1 3  בהשכמה. יש שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד

ל יום ל יום. יש קהילות שאומרים לפני שחרית שיר ש  שיר ש

. 3 1 4  מזמור שיר ליום השבת

. 3 1 5 ע אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בקול רם מ  בקריאת ש

ל שבת.  בעמידה מזכירין ש

. 3 1 6  בחזרת הש״צ מתחיל קדושה בנעריצך ונקדישך

 לאחר החזרה הש"צ אומר קדיש תתקבל, ולא אומרים אבינו

. 3 1 7  מלכנו

 306. סי' תרי"ג סעי' ב' 307. שם 308. שם מ"ב ס"ק ט' 309. בסי' תקנייד

 מ״ב ס״ק כ״א כתב לענין תשעה באב, וה״ה ביום הכפורים. 310. סי' תקנייד

 במ״ב ס״ק ל״א ובשער הציון שם. 311. מע״ר אות ט'. 312. מט״א סי'

 תרי״ט סעי' ל״ד, ועיין ביסוש״ע שער האיתון פרק ח'. 313. לוח לא״י, וכן הוא

 במע״ר רט״ז, ובמט״א תרי״ט סעי' ל״א ל״ג, וכן נהגו בכמה ישיבות, ועיין בהערהיום

 ראשון של ר״ה בהשכמה, ושיר היחוד ליום ש״ק. 314. שם. ומה שאומרים

 מזמור שיר ליום השבת הוא ממע״ר אות קנ״ח.. 315. סי' תרי״ט סעי' ב', ועיין

 במט״א בסעי' מ'. 316. עיין בהערה במוסף. 317. סי' תרי״ט סעי' ג'.
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ה ברכות. כדי להשלים מאה ברכות ראוי להקשיב היטב א  מ

. יש להזכיר לעולים 3 1 8  לברכות העולים לתורה ולכוין לצאת בהן

 שיכוונו להוציא את הרבים בברכותיהם. והוא הדין לברכות

. 3 1 9 ל בשמים, ועיין בהערה  חזרת הש״ץ. ואפשר לברך גם ע

3 ואומרים י״ג מדות 2 0 ת ספר תורה. מוציאין שני ספרי תורה א צ ו  ה

ע ישראל וכו' קדוש ונורא שמו. מ , ש 3 2 1 ל עולם  ורבונו ש

ה גברי בפרשת אחרי ע ב  קריאת התורה. בספר ראשון קוראין ש

, ועיין בהערה לענין הוספת 3 2 3 (ויקרא ט״ז, א' - ל״ד)3 2 2  מות*

. 3 2 4  עולים

. 3 2 ת היא מלזעוק וכו'5 ב  מי שברך. כשמברכין חולה לא אומרים ש

ל הבימה ואומר חצי קדיש.  קדיש. מניח הספר השני ע

 הגבהה. מגביה הספר הראשון.

ש השביעי (במדבר ד ח  מפטיר בספר שני בפרשת פנחס ובעשור ל

 כ״ט, ז' - י״א).

 318. סי' מ״ו מ״ב ס״ק י״ד, וברכת העולים מפורש בשו״ע סי' רפ״ד סעי' ג'.

 319. הגרא״י זלזניק שליט״א העיר להמנע מלחלק טבק ביוהכ״פ בביהכ״נ, עפי'

 המבואר בבאר היטב סי' תקנ״א ס״ק ל״ט בסופו. 320. סי' תרכ״א סעי' א'.

 321. לוח לא״י, ערוך השלחן סי' תרי״ט סעי' ח', מט״א סי' תרי״ט סעי' מ״ח, ובשערי

 אפרים שער י' סעי' ה'. 322. סי' תרכ״א סעי' א' ועיי״ש מ״ב שהביא מהזוהר שכל

 מי שמצטער על מיתת בני אהרן ומוריד דמעות עליהם מוחלין לו עוונותיו ובניו אינם

 מתים בחייו, והעיקר שעי״ז יתן לב לשוב מעבירות שבידו אם בארזים נפלה שלהבת

 מה יעשו אזובי הקיר, וע״ע במט״א תרי״ט סעי' נ״א שהאריך. 323. הכהן מתחיל

 וידבר ה' אל משה אחרי מות (טז, א), לוי - ולקח את שני השעירים (טז, ז), שלישי -

 ולקח מלא המחתה (טז, יב), רביעי - ויצא אל המזבח (טז, יח), חמישי - ואת חלב

 החטאת (טז, כה), שישי - שבת שבתון היא לכם (טז, לא). 324. כתב המ״ב סימן

 תרכ״א ס״ק ג', בשם מג״א סי' רפ״ב שלכתחלה אין כדאי להוסיף על שבעה. ואפשר

 במקום שנותנין העולין הרבה מעות לצדקה המיקל לא הפסיד, וז״ל מג״א סי' רפ״ב ס״ק

 ב', ושמעתי שקצת גדולים הורו שלא להוסיף ביה״כ אפי' כשחל בשבת משום שראשי

 הפרשיות מכוונים שמסיימים במילי דכפרה לכן טוב שלא לשנותם. 325. לוח לא״י
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ל שבת. ל יום הכפורים ומזכירין ש  ברכות ההפטרה ש

ד כי פי ה' דבר (ישעיה נ״ז,  הפטרה מפטירין ואמר סולו סולו ע

. 3 2  י״ד - נ״ח, י״ד)6

 ברית מילה. אם יש ברית מילה מלין אחר קריאת התורה ומברכין

 על הכוס ומטעימין לרך הנימול, מלבד מה שנותנים לו כשאומרים

 בדמייך חיי, ואין נותנין לשאר תינוקות, וכשמלין בבית היולדת

 והיא חולה שמותרת לשתות, יכוון להוציאה בברכה והיא תכוין

. 3 2 7  לצאת ותשתה

. 3 2  יקום פורקן ומי שברך לעוסקים בצרכי ציבור8

ל 3 (לגבי מנהגי יזכור עיין לקמן בשביעי ש 2 9  יזכור. מזכירין נשמות

, אשרי. 3 3  פסח), אב הרחמים*0

. 3 3 1  יהללו. אומרים מזמור לדוד

ע שעות, ב  זמן מוסף. טוב להזהר להתחיל מוסף קודם ש

. 3 3 2  ולכתחילה לפני זמן מנחה גדולה

ת וקרבן היום ב ל שבת, ואין לומר זה קרבן ש  במוסף מזכירין ש

. 3 3 3  כאמור

 בשם הגריעב״ץ ומט״א. 326. סי' תרכ״א סעי' א', וכתב שם הלבוש משום שיש בה

 ענין תשובה ותענית וכתיב בה ולקדוש ה' מכובד, ודרשו בו זה יום הכפורים שאין בו

 לא אכילה ולא שתיה וכו'. 327. לוח לא״י, סי' תרכ״א סעי' ב' ג' ומ״ב, והטעם שאין

 נותנים לשאר תנוקות לשתות את היין מבואר במ״ב ס״ק' י״א שחוששים שילמד הקטן

 היתר לתמיד לשתות במקום מצוה. 328. לוח לא״י. 329. סי' תרכ״א סעי' ה',

 וכשמזכיר נשמות ואומר בעבור שנדר צריך לזכור לשלם ויותר טוב שיתן קודם יוהכ״פ

 ויאמר בעבור שנתתי, לוח לא״י, וראה במנהגי יזכור בשם התרומת הדשן. 330. כתב

 בגשה״ח סוף פ' ל״א שאומרים אב הרחמים אף שיש חתן וברית. 331. מט״א סי'

 תרכ״א סעי' ח', לוח לא״י ועי' אלף למטה ס״ק י'. 332. סי' תר״כ ובמ״ב שם.

 333. סי' תכ״ה במ״ב ס״ק י״ד בשם כמה פוסקים משום ג' טעמים דהוי יתור לשון, וקמי
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 הערה. לפי גרסתנו אומרים ושני שעירים לכפר ושני תמידים

 כהלכתם, ולפי זה אין צריך לומר מלבד חטאת הכפורים ועולת

. 3 3 4  התמיד

ת הש״צ. יש מקומות שכשמאריכין בפיוטים בחזרת הש״צ, ח ו נ  מ

. 3 3 5 ל כסא במקומו בלי להזיז את רגליו, ועיין בהערה  הש״צ יושב ע

 חזרת הש״ץ. בקדושה מתחיל נעריצך ונקדישך, ועיין בהערה

. 3 3 6  טעם הדבר

 עלינו. כשאומר הש״ץ עלינו פותחים את ארון הקודש והקהל

3 ויש להזהר לומר שהם משתחווים להבל 3  אומרים עמו בלחש, 7
3 3 , וכשאומר שהם משתחוים להבל וכו' סוגרין הארון9 3 3  וריק8

ל 3 ונופלים ע 4 0  ובואנחנו כורעים פותחין וכורעים ומשתחוים

. 3 4 2 , ויש להפסיק בינו לבין הקרקע באיזה דבר 3 4 1 ל הקרקע  פניהם ע

 שמיא גליא, והוי הפסק. 334. לוח לא״י. 335. עי' בתקון תפלה (דבליצקי) סוף

 ח״א שהאריך שכן נהגו. ובשו״ת רבבות אפרים ח״א סי' תט״ו הביא דעת הגרנ״צ

 קארנמעהל זצ״ל מח״ס מאמר מרדכי על ל״ט מלאכות, להתיר אם לא ישהה לגמור

 התפלה. 336. כתב בספר אמרי שפר ברכות דף כ״א ע״ב שהחת״ס הזהיר לומר

 נעריצך וכו' שאם אין אומרים נעריצך וכו' נמצא שאין אנו מקדשין אותו בקדושה כלל

 אלא גומרין סיפור מעשה איך מקדשין אותו המלאכים דרי מעלה עם דרי מטה

 ככתובואין יוצאין ידי מצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל אלא כשאנו מזמינין

 אותנו בפה ואומרין נקדישך ונעריצך ע״כ, הובא במחזור תפלת מאיר (דינקל).

 337. מט״א סי' תקצב סעי' א'. 338. בסידור הגר״א כתב בהערה בשם המהרי״ל

 דיסקין זצ״ל שאם לא אומרו נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים. 339. פאת שדך

 (מונק) תפלה עמ' ר״א, ומה שנדפס במחזורים לסגור בשלא עשנו וכו' הוא מפני

 הצנזורה שלא התירו לכתוב הבל וריק על ע״ז שלהם ע״כ רמזו המדפיסים לסגור

 בשלא עשנו ודו״ק עי״ש. 340. ברמ״א סי' תרכא סעי' ד'. 341. רמ״א

 שם, ובמג״א סוסי' קלא כתב שלא נופלים רק כורעים ומשתחוים, וכ״כ מט״א שם סעי'

 י״ד ולכן כתב שלא צריך לשטוח עשבים, וראה בלוח לא״י שרמז שהוא מנהג טעות

 עפי״ז, אכן בשעה״צ סי' קלא ס״ק מ״ד הכריע שכן המנהג, וכ״כ בערוך השולחן.

 342. תרכא מ״ב ס״ק י״ד, דאסור לשטוח אפיו על הרצפה משום אבן משכית.
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 סדר העבודה. אומרים את סדר העבודה בבכי על כי גלה

 יקרנו, ומכוונים לקיים ונשלמה פרים שפתינו, וכורעים

ש פעמים בסדר העבודה, והש״ץ אומר ו ל  ומשתחוים ש

3 בענין 4 4 , ואומרים סליחות, ועיין בהערה 3 4  תטהרו בקול3

 עשרה הרוגי מלכות.

 ותערב. אם יש כהן, ואפילו רק אחד, אומרים ותערב לפני ותחזינה

. 3 4 6 , ולא מסיימים שאותך לבדך ביראה נעבוד 3 4  עינינו5

ל  ברכת כהנים. גם לנוהגים שהכהנים מנגנים לפני שלום (עי' א' ש

. 3 4 7  ראש השנה בהערה) אין מנגנים בזה

 קדיש תתקבל.

ל יום. מזמור שיר ליום השבת (אם לא אמר קודם  שיר ש

, והמשנה ברורה 3 4 , ואין אומרים אין כאלוקינו9 3 4 8  שחרית)

, ויש 3 5 0 *  כתב שטוב לאומרו ביחידות, ולא אומרים עלינו

 343. תויו״ט יומא פ״ו משנה ב' ד״ה והכהנים, ועי' מקראי קודש סי' מ״ח. 344. כתב

 האדר״ת זצ״ל (בתפלת דוד הוצ' אהבת שלום עמ' ק״א) הטעם שאומרים ״אלה

 אזכרה״ בבכיה ביוהכ״פ משום שאמרו חז״ל כל המוריד דמעות על אדם כשר מוחלין

 לו כל עוונותיו, ועאכו״כ הרוגי מלכות שאין כדוגמתם. 345. עי' לעיל א' דר״ה כל

 ענין ותערב. 346. לוח לא״י, וראה בפאת השלחן שם, ושם בבית ישראל הערה כ״ד

 וראה בסידור אזור אליהו מה שאסף בזה. 347. בסי' ק״ל במשנה ברורה ס״ק ד'

 מבואר שבשבת אין אומרים הרבון דאין אומרים תחינה בשבת אם לא כשחלם לו

 חלום רע באותו הלילה, וכתב באגרות משה או״ח חלק ג' סי' י״ח שטוב שלא לומר גם

 ביוהכ״פ שחל בשבת. 348. לוח לא״י. 349. סי' תרכ״ב סעי' א' ברמ״א ועי' מ״ב

 ס״ק ה' שהטעם שנתקן בשבת כדי למלאות החסר ממאה ברכות, וביוהכ״פ איכא

 הרבה שבחים וא״צ למלאות בזה. 350. עיין בסי' קל״ב במ״ב ס״ק ז' שכתב

 שבמקומות שמתפללים מעריב סמוך למנחה אין אומרים עלינו אחר מנחה כיון

 שעלינו שאחר מעריב קאי גם על מנחה, וזהו מקור המנהג שלא לומר עלינו אחר מוסף

 ומנחה ביוהכ״פ, דכיון שביוהכ״פ אין מסיימים התפילה אלא מתפללים כל היום

 בביהכ״נ אין אומרים עלינו אחר מוסף, וכן מבואר באדר״ת שבהערה הבאה. 351. בספר
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. 3 5 2 . ולענין לדוד ה' אורי עיין בהערה 3 5 1  שאומרים

ת ו ע ש ש ל ש ט הטלית בזמן ההפסקה ליותר מ ש  הפסקה. אם פ

 צריך לחזור ולברך כשחוזר להתעטף. אכן אם פושט טליתו

ת נכנס לספק, ולכן בכהאי ו ע ה ופחות משלוש ש ע  ליותר מחצי ש

. 3 5 3  גונא עדיף שלא יפשוט

ה צרכיו אינו צריך ליטול ידיו אם ש  מנחה. נטילת ידים. אם לא ע

. 3 5 4  אינו יודע להם שום לכלוך

. 3 5 3 ולא פסוק ואני תפלתי*6 5  אין אומרים אשרי ובא לציון5

ר תורה. ויהי בנסוע, גדלו, ותגלה ותראה, ואין אומרים פ  מוציאין ס

. 3 5 7 ל עולם  י״ג מדות ורבונו ש

 תפלת דוד להאדר״ת (הוצ' חברת אהבת שלום) עמ' קמ״ה ז״ל מה שתקנו לומר

 ביוהכ״פ אנעים זמירות קודם התפלה ולא ככל השנה שאומרים אותו לאחר התפלה,

 נראה מפני שהיו מתפללים רצופות כל התפלות עד לאחר ערבית ע״כ לא ראו מקום

 להפסיק בזה, וכו', ועתה דנחית חולשא לעלמא ונהגו להנפש אחר תפלת מוסף קרוב

 לשעה, ודאי ראוי לומר אז עלינו והשיר של מוסף שהוא מזמור ל״ב כמ״ש בס' מעשה

 רב אות רט״ז, ואולי צריך לומר אשרי קודם המנחה כדעת המחבר סי' תרכ״במאחר

 שאין מתפללין תיכף לאחר המוסף, וצ״ע בזה, עכ״ל. 352. ז״ל תפלת דוד הנ״ל

 וחידוש בעיני על מנהגינו שאין אומרים מזמור לדוד אורי ביוה״כ שעיקרו נתקן ע״פ

 המדרש (שוח״ט מזמור כ״ז) אורי בר״ה וישעי ביוה״כ, א״כ בודאי ראוי לאומרו ביוה״כ

 עצמו, ומכ״ש למנהגינו שאומרים קודם התפלה השיר של יום השבועי, וכשאני לעצמי

 תקנתי לאמרו אז עכ״ל. 353. בשו״ע הגר״ז סי' כ״ה סעי' כ״ט גבי תפילין מבואר

 שעד ב' וג' שעות לא הוי הפסק, ואמר הגר״נ קרליץ שליט״א שאחר ג' שעות ודאי

 יברך, וראה בהליכות שלמה תפלה פ״ג סעי' ז' ובהערות שם. ויש גדולים המחליפים

 ולובשים את הטלית של חול ומברכים עליה כדי שלא להכנס לספק ברכות. 354. סי'

 תרי״ג מ״ב ס״ק ה'. 355. סי' תרכ״ב סעי' א' ברמ״א ועי״ש מ״ב ס״ק ג' הטעם כדי

 שלא יעבור זמן מנחה ודי בהפסק קריאת התורה. 356. סי' תרכ״ב סעי' א', ובמ״ב

 ס״ק ב' כתב הטעם לפי שבשבת אומרים לשבח את ישראל שאעפ״י שאכלו ושתו

 מתפללים לא כאמות העולם וביוהכ״פ א״צ לזה. 357. מט״א סי' תרכ״א סעי' י״ט.
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ת חוליו אינו מתענה יכול לעלות מ ח מ  העולים לתורה. גם מי ש

. 3 5 8 ל בשבת ח  לתורה לכולי עלמא, כיון ש

 קריאת התורה. קורין בתורה שלושה גברי בפרשת עריות

, והשלישי מפטיר. קוראין 3 5 9 (  שבאחרי מות (ויקרא י״ח, א' - ל'

. 3 6 1 , ולא אומרים חצי קדיש 3 6  בניגון רגיל*0

ד מימי  הפטרה. קוראין את כל ספר יונה, ומוסיפין מי א-ל כמוך ע

. 3 6 2 (  קדם (מיכה פרק ז' פסוקים י״ח - כ'

. 3 6 3  ברכות ההפטרה. את ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד

 יהללו, לדוד מזמור, חצי קדיש.

. 3 6 4 ת ואומרים שים שלום ב ל ש ת העמידה מזכירין ש ל פ ת  ב

 בחזרת הש״ץ קודם זכור לנו ברית אבות אומרים הסליחה א-ל

 נא רפא נא.

ת כפיהם, והש״צ אומר אלוקינו ואלוקי  הכהנים אינם נושאים א

. 3 6  אבותינו ברכנו בברכה המשולשת וכו'5

 358. ראה שש״כ פל״ט סעי' ל״ח מה שאסף את השיטות בזה דברי רעק״א הידועים

 ועוד עי״ש ובנדמ״ח הוסיף עוד. 359. סי' תרכ״ב סעי' ב'. הכהן מתחיל וידבר ה' (יח,

 א), לוי - איש איש (יח, ו), מפטיר - ואת זכר (יח, כב). 360. בשו״ת רבי עקיבא יוסף

 (שלזינגר-בעל לב העברי) חאו״ח סי' קצ״ג ביאר בשם מו״צ דוורשא, הטעם דהואיל

 וקוראים בפרשת עריות, ואיתא ביומא ע״ה ע״א שבכו על זה שנאסרו עליהם עריות,

 וכדי שלא יראה שאף אנו בוכים בקריאה זו לכן אין קורין בניגון של ימים נוראים

 המעורר לבכי וראה בספר בדרך עץ החיים (תולדות הגרא״ז מלצר) עמ' תקנ״ח שהג״ר

 ר' יעקב קלמס גאב״ד מוסקבה אמר כעין טעם זה לגרא״ז מלצר והגרא״ז התרגש ואמר

 ראו כמה קדושים מנהגי ישראל, וראה בשו״ת רע״י הנ״ל טעם נוסף מדיליה.

 361. סי' תרכ״ב מ״ב ס״ק ח' ועי' שעה״צ ס״ק ז' בקראו בס״ת במקום אחר וחוזרים

 לביהכ״נ להתפלל יאמרו קדיש אחר המפטיר. 362. סי' תרכ״ב סעי' ב', וכתב

 במ״ב ס״ק ז' ומפטיר ביונה שמדבר מן התשובה, ועוד שאין יכולין לברוח מהשי״ת, ועי'

 שעה״צ שהאריך בדברי מוסר מעוררים. 363. סי' תרכ״ב סעי' ב' ומ״ב ס״ק י'.

 364. סי' תרכ״ב מ״ב ס״ק ט״ו. 365. סי' תרכ״ב סעי' ד' ומ״ב והטעם שאומר או״א
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. 3 6 7 3 ולא אבינו מלכנו 6 6  אין אומרים צדקתך

 קדיש תתקבל.

, והוא 3 6  נעילה. מתפללין נעילה בעוד החמה בראשי האילנות8

, ואפשר להתחיל מפלג המנחה 3 6 9 ה קודם השקיעה ע  כחצי ש

, ואין מקפידים שלא להאריך בנעילה אחר צאת 3 7  אך לא קודם0

. 3 7  הכוכבים1

ת נעילה. אומרים אשרי ובא לציון וחצי קדיש. ל פ  סדר ת

. 3 7 2 . במקום כתבנו אומרים חתמנו ש ח ת ל ל י פ  ת

, 3 7 3 , ובאתה הבדלת אין היחיד מזכיר שבת ת ב ל ש  מזכירין ש

ת כלל, ב ל ש ח ולא הזכיר ש כ . ש 3 7 4 ת בחזרה ב  והש״צ מזכיר ש

, ואם הזכיר הש״צ בתוך 3 7  בין היחיד ובין הש״צ צריכים לחזור5

 התפלה ובוידוי לא הזכיר אינו צריך לחזור.

. 3 7 6 ד לאחר הקדיש ש פותחין את ארון הקודש ע ח ת ל ל פ  אחר ת

. 3 7 7 * ע פעמים א-ל מלך ב  בחזרת הש״צ אומרים ש

 משום שאם עלה כהן לדוכן לא ירד מ״ב לוח לא״י. 366. שם סעי' ג' רמ״א, ובמ״ב

 ס״ק י״ב כתב הטעם דכתיב בו משפטיך תהום רבה ואנו מבקשים רחמים לפני השי״ת.

 367. שם. 368. כל עניני נעילה מבואר בסי' תרכ״ג עיי״ש. 369. עיין בט״ז סי'

 תרכ״ג ס״ק א', ועי' מ״ב ס״ק ה'. 370. שעה״צ ס״ק ה', ועי' קיצור הלכות המועדים.

 371. מ״ב ס״ק ב'. 372. סי' תרכ״ג סעי' ב' מ״ב ס״ק ג'. 373. סי' תרכ״ג סעי' ג' מ״ב

 ס״ק ה' והטעם כיון שלא מצינו הזכרה אחר שחתם מקדש השבת. 374. שם כיון

 שהש״צ אומרה קודם ברכת מקדש השבת. 375. שם מ״ב ס״ק ו' 376. סי' תרכ״ג

 מ״ב ס״ק ז', ומט״א סעי' ז', ולענין אם לסגור את ארון הקודש בשעת ברכת כהנים עי'

 באשי ישראל פמ״ו סעי' מ״ט והערה שם. 377. קודם 'ומי יעמוד', 'מרובים צרכי

 עמך', 'ידך פשוט', זכור ברית', ה' ה', 'רחם נא', 'או״א סלח לנו', לוח לא״י. מה שאומרים

 היום יפנה השמש יבא ויפנה, עיין בט״ז בסי' תרכ״ג ס״ק א' שתמה איך אומרים דבר זה

 אחר שקיעת החמה, ועיין במ״ב שם בס״ק ב' ובשער הציון שם בס״ק ו' שאם נתאחר

 יאמר היום פנה השמש בא ופנה, ועיין במט״א שם בסעי' ז' שכתב שעד צאת הכוכבים

I 73 I 



 חודש תשרי לוח ההלכות והמנהגים

, ויש 3 7 8  ברכת כהנים. אומרים ברכת כהנים קודם השקיעה

. 3 7 9 ד י״ג דקות ומחצה לאחר השקיעה  שאומרים ע

 שים שלום.

. 3 8 0  אבינו מלכנו

ע ישראל פעם אחת, מ ת שמים. אומרים פסוק ש ו כ ל ל מ ו ת ע ל ב  ק

ע פעמים. ב ש פעמים, ה' הוא הא-להים ש ו ל  ברוך שם בקול רם ש

. 3 8 1  קדיש תתקבל

. מותר 3 8 2 ת שופר. אחרי קדיש תתקבל תוקעין תשר״ת ע י ק  ת

, אולם מקפידים שלא לתקוע לפני 3 8 3  לתקוע גם בבין השמשות

 זמן יציאת היום הקדוש היות והנשים והמון העם מתחילין

. 3 8 4  לעשות מלאכה בשמעם את קול השופר*

. 3 8  לשנה הבאה בירושלים5

 אפשר לומר היום יפנה. 378. סי' תרכ״ג סעי' ה' ובמ״ב, לוח לא״י, והוסיף במ״ב שם

 אם הזמן קצר יאמרו הפיוטים אחרי התפילה כדי שיהיה נשיאות כפים ביום, ואם

 נמשך והגיע הלילה יאמר הש״צ או״א ברכנו בברכה המשולשת וכו'. 379. ע״י

 שעה״צ שם ס״ק י״א ששהסססתפק בזה. ועיין בקובץ תשובות מהגריש״א ח״ב סי'

 ל״ד ובהליכות שלמה פ״ד י״ב. 380. סי' תרכ״ג מ״ב ס״ק י' אפי' שחל בשבת ואפי'

 שהוא עדיין יום, מפני שהוא גמר דין. 381. בסי' רל״ד כתב המ״ב ס״ק ז' שאין לומר

 קדיש תתקבל כשהתפילה ביום אחר מהקדיש, אבל אם אירע שהתפלה עצמה נמשכה

 בלילה וכמו תפלת נעילה אומרים קדיש תתקבל, ועי' שעה״צ ס״ק ה', ולפי״ז במקומות

 שמקפידים לסיים את התפילה קודם שקיעה״ח כדי להספיק ברכת כהנים, ובין

 השמשות אומרים אבינו מלכינו, לכאו' לא יוכלו לומר קדיש תתקבל לאחר צאה״כ,

 ועי' מט״א סי' תרכ״ג סעי' ח' שהעיר על זה, וכתב שלמעשה אם אחרו אין להקפיד על

 זה ויאמרו קדיש תתקבל, ועי' עוד באשי ישראל פמ״ו הערה קמ״א. 382. לוח לא״י,

 והוא כדעת המחבר סי' תרכ״ג סעי' ו', והרמ״א שם כתב שתוקעין תקיעה אחת.

 383. סי' תרכ״ג במ״ב ס״ק י״ב. 384. נברשת, ובלוח לא״י כתב שתוקעין 21 דקות

 אחרי השקיעה, והזהיר שלא לעשות מלאכה עד 33 דקות אחר השקיעה, ובקונטרס

 מנהגי ביהכ״נ חזון איש (לדרמן) כתב שמנהגם לתקוע בשופר 40 דק' אחר השקיעה

 ומדליקים את האור 45 דק' אחרי השקיעה. 385. שם מ״ב ס״ק י״ג, מט״א סעי' ז',
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ת מים. מי שאינו יכול להמתין אם יכול לשתות מים קודם י י ת  ש

. 3 8 6  הבדלה על היין עיין בהערה

. 3 8 ה אומרים אתה חוננתנו7 ר ש  מעריב. בשמונה ע

ש או המלך המשפט אינו חוזר, ואם נזכר ו ד ק ה ואמר המלך ה ע  ט

. 3 8 8  תוך כדי דבור מתקן החתימה, וכן בכל השנה

 אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש.

, עלינו, לדוד ה' אורי וישעי. 3 8 9  קדיש תתקבל, ויתן לך ועיין בהערה

 ברכו. האדר״ת זצ״ל העיר שאין צריך לומר ברכו אחר מעריב,

. 3 9 0  שהרי כולם נמצאים בעת אמירת ברכו שלפני מעריב

 הבדלה. לברכת הנר צריך לכתחילה נר ששבת, דהיינו נר שדלק

. נר שהודלק בבית 3 9  מערב יום הכפורים להאיר ושבת מאיסור1

 הכנסת או בבית לכבוד היום ולא להאיר ידליק ממנו נר אחר

ל . גם כשחל יום הכפורים בשבת נהגו לברך ע 3 9 2 ל שניהם  ויברך ע

. 3 9 3 ל הנר שהודלק לכבוד  נר ששבת, ואם אין לו יכול לברך ע

, 3 9 4  סדר ההבדלה. הנה א-ל ישועתי, בורא פרי הגפן, ברכת הבשמים

 ובקצש״ע סי' קל״ג סעי' כ״ו כתב שאומרים ג' פעמים. 386. עיין באלף המגן סי'

 תרכ״ד ס״ק ד' בשם שואל ומשיב מהד״ג סי' קכ״ט, ובחי' מרן רי״ז הלוי בקונטרס על

 יומא בסופו נסתפק בזה, ועי' שש״כ (ח״ב) פס״ב סעי' כ״ה בשם הגרשז״א שיאמר ברוך

 המבדיל וישתה. 387. סי' תרכ״ד סעי' א'. 388. סי' קי״ח מ״ב ס״ק א'. 389. סי'

 תרכ״ד במשנה ברורה ס״ק ה'. והעירו בשם האדר״ת ועוד שלא יאמרו ויתן לך בתוך

 התפלה מפני טורח הצבור המתענים, ויאמרו ויתן לך בבית אחר האכילה, וכן נהגו

 בכמה מקומות. 390. לוח לא״י, והעירו שיש היוצאים לבית הכסא ומפסידים

 שמיעת ברכו וראוי לחזור משום אלו. 391. סי' תרכ״ד סעיפים ד' ה' ועי״ש מ״ב ס״ק

 ז' הטעם שצריך נר ששבת. 392. מ״ב שם ס״ק י״ב י״ג. 393. מ״ב שם סוף ס״ק ז'.

 394. שו״ע שם סעי' ג' כתב שאין מברכים על הבשמים אפי שחל בשבת ובמ״ב ס״ק ה'

 ביאר הטעם שאף שחל בשבת אין נשמה יתירה מפני התענית, ועי״ש שכתב שרבים
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. והחיי אדם (כלל קמ״ה סעיף ל״ט) 3 9 5  ברכת הנר וברכת הבדלה

ל הבשמים לאחר הבדלה.  כתב לברך ע

 המבדיל. כתב החתם סופר שנראה שפיוט המבדיל נתקן דוקא

. 3 9  למוצאי יום הכפורים6

. 3 9 7 ה לי כל צרכי ש ע  לפי הגר״א כשנועל מנעליו יברך ש

, יש 3 9  קידוש לבנה. נוהגין לקדש הלבנה במוצאי יום הכפורים8

 שמקדשין הלבנה מיד אחרי מעריב עם הקיטל והטלית בלב

. ולפי הגר״א 3 9 9  שמח, ויש שמקדשין לאחר האכילה ועם מנעלים

. 4 0  מקדשין הלבנה לפני יום הכפורים0

י יום הכפורים. אוכלים ושמחים דהוי קצת יום טוב, א צ ו ת מ ד ו ע  ס

. 4 0  ויש העושים סעודה עם בשר ודגים1

 סוכה. המדקדקים מתחילים לבנות את הסוכה מיד במוצאי יום

. 4 0  הכפורים2

ן י״א בתשרי ו ש א  • יום ר

. 4 0  שחרית. מקדימין להתפלל שחרית מבכל יום3

 מהאחרונים סוברין שכשחל בשבת יש לברך על בשמים, ומבואר שהכריע כדעתם

 לברך, ובשעה״צ ס״ק ו' הביא הדעות וכתב בשם בגדי ישע שבודאי יש נשמה יתירה

 ביוהכ״פ שחל בשבת, וכן הוא בלוח לא״י, אמנם במ״ב סי' רצ״ז ס״ק ב' הכריע שלא

 לברך וצ״ע. 395. מט״א סי' תרכ״ד סעי' ה'. 396. בשו״ת חאו״ח סי' ס״ז, וטעמו

 שכן מדבר על כפרה עי״ש, והביא שכן כתב המרדכי סוף יומא רמז תשכ״ז, והובא בב״י

 סי' תרכ״ד אות ה' ד״ה ומ״ש. 397. מע״ר אות ט'. 398. סי' תר״ב בסופו, וכן בסי'

 תכ״ו סעי' ב' עיי״ש. 399. במט״א סי' תרכ״ד סעי' ד' כתב לקדש במנעלים, ועי' סי'

 תכ״ו מ״ב ס״ק י״א שהכריע שבמוציו״כ ששמחים אפשר לקדש אף קודם אכילה

 משא״כ מוצאי ת״ב. 400. מע״ר אות קנ״ט, וע״ע סי' תכ״ו בביאור הלכה ד״ה ולא

 קודם יוה״כ. 401. סי' תרכ״ד סעי' ה' מ״ב ס״ק ט״ו דבת קול יוצאת ואומרת לך אכול

 בשמחה. 402. סי' תרכ״ד סעי' ה', ועי״ע סי' תרכ״ה רמ״א ומ״ב ס״ק ב', ושע״ת ס״ק

 א' העיר שעדיף לעשות את הסוכה בעשי״ת כדי שיצטרף לזכות עי״ש. 403. לוח

 לא״י, סי' תרכ״ד מ״ב ס״ק י״ד ז״ל כדי שלא יהיה נראה ח״ו שאנו היינו נכנעים לו רק
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ת לא אומרים תחנון ולא יהי רצון שאחר כו ן יו״כ לסו  הימים שבי

. אין 4 0 5 , אבל אומרים למנצח וא-ל ארך אפים 4 0 4  קריאת התורה

. 4 0 7 , רק תענית חלום וחתן ביום חופתו 4 0  מתענין תענית יארצייט6

י י״ב בתשרי  • יום שנ

 קריאת התורה. וזאת הברכה.

, ולא אומרים יהי 4 0 8  כשמוציאין ספר תורה אומרים א-ל ארך אפים

 רצון שלאחר קריאת התורה.

ב סוכות ר  • יום רביעי י״ד בתשרי ע

. 4 0 9  בשחרית אומרים למנצח

. 4 1 1 4 וטובלין לכבוד יום טוב 1  טבילה. רוחצין0

. 4 1 2  תספורת. אם יש לו שערות הראויות לתספורת מצוה להסתפר

. 4 1 3  ויטול צפרניו

. 4 1 4  הקזת דם. נהגו שלא להקיז דם בערב יום טוב

ה בערב יום טוב. אסור לאכול פת או מיני מזונות ד ו ע  איסור ס

ה עשירית, והרמ״א מחמיר באכילת ע  יותר מכביצה מתחילת ש

. 4 1  פת מחצות היום5

 בעת שאנו צריכים לבקש על דיננו. 404. לוח לא״י, סי' תרכ״ד סעי' ה' וסי' קל״א

 סעי' ז'. 405. וסי' תרכ״ד במ״ב ס״ק י״ח. 406. סי' תרכ״ד במ״ב ס״ק י״ד, משום

 שהם ימי שמחה שהיו מחנכין בהם המזבח בימי שלמה, וכן הוא בקצור שלחן ערוך

 בסי' קל״ג סעי' ל״א. 407. לוח לא״י, מט״א תרכ״ה סעי' ב'. 408. תרכ״ד מ״ב ס״ק

 י״ח. 409. לוח לא״י, סי' תרכ״ד מ״ב ס״ק י״ח, אך הוסיף שיש מקומות שבערב

 סוכות אין אומרים למנצח. 410. סי' תקכ״ט במ״ב ס״ק ג', ובמט״א סי' תרכ״ה סעי'

 י״ד ועיי״ש. 411. בגמרא בראש השנה דף ט״ז עמוד ב' כתוב ואמר ר' יצחק חייב

 אדם לטהר את עצמו ברגל, ועיין בסי' קכ״ח במ״ב ס״ק קס״ה. ועיין בסי' תצ״ד בבאר

 היטב ס״ק ז', ועיין בחיי אדם כלל ע״ט סעי' א'. 412. לוח לא״י, סי' תקל״א סעי' א'

 ועי' שעה״צ ס״ק א'. 413. ואם נוטל הצפרנים בערב יום טוב יוכל ליטול גם בחול

 המועד, סי' תקל״ב סעי' א' ובמ״ב שם. 414. סי' תס״ח סעי' י', ועיי״ש במ״ב.

 415. סי' תרל״ט סעי' ג' ובמ״ב שם, ועיין במט״א סי' תרכ״ה סעי' ז'. 416. שער
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ץ השוהים בארץ ודעתם לחזור ומבשלים לעצמם ר א ץ ל ו  בני ח

. 4 1 6  צריכים להניח עירוב תבשילין בברכה

 נוי סוכה כדאי להתנות קודם כניסת החג ולומר איני בודל מנוי

. 4 1 ל שמונת הימים7  הסוכה כל בין השמשות ש

 אגד הלולב. מצוה לאגוד את הלולב והערבות וההדסים בקשר

ל גב זה, משום זה אלי ואנוהו. וכיון  גמור, דהיינו שני קשרים זה ע

ל קיימא אסור לעשותו ביום טוב אלא ר זה הוא קשר ש ש ק  ש

. 4 1  בערב יום טוב. 8

, 4 1 9  אופן האגידה. הלולב באמצע, ההדס מימין והערבה משמאל

, וכן ההדס 4 2 0  וצריך להגביה את הלולב טפח משדרתו מעל ההדס

 צריך להיות גבוה יותר מהערבה. וישפיל ההדס והערבה אל

ת ע ש ת המינים בידו ב ש ו ל  תוך אגד הלולב כדי שיטול את כל ש

. 4 2 1  הברכה

. נוהגים לעשות שלושה קשרים ללולב, כנגד ב ל ו ל ב  הקשרים ש

. וצריך להזהר שהקשר העליון לא ימנע את 4 2 2 ת האבות ש ו ל  ש

. 4 2  כסכוס עלי הלולב, ולכן לא יקשור בטפח העליון*3

 קוישיק״ל. העושים לאגד כמין בית יד הקלוע מעלי לולב ונותנין

ת המינים, המשנה ברורה הכריע שמקיימין בזה ש ו ל  בו את ש

 המפקד דף צ״ג נהר פקוד ד״ה האמנם באר משה ח״ז ע' ש״ז סעי' ד וכ״כ שש״כ פל״א

 סעי' ל״ה, ובלוח לא״י כתב שיניחו בלא ברכה ובעיר הקודש והמקדש כתב הטעם

 שחושש לדעת החכ״צ בסי' קס״ז שבני חו״ל השוהים ביו״ט בא״י אינם צריכים לשמור

 יו״ט שני כי בני א״י מיקרו. 417. בסי' תרל״ח סעי' ב' מבואר שאסור להשתמש בנוי

 סוכה גם אם נפלו, ואם התנה עליהן מותר, ועיי״ש בסעי' א' ובמ״ב ובכף החיים שם.

 418. סי תרנ״א סעי' א' מ״ב ס״ק ז' ח'. 419. שם מ״ב ס״ק י״ב 420. סי' תר״נ סעי'

 ב' בשם יש מי שאומר. 421. תרנ״א סעי' א'. 422. שו״ע שם, ומבואר במ״ב ס״ק

 י״א שא״צ שיהיה בקשירה ממש אלא די בכריכה לכו״ע, ובמ״ב ס״ק י״ד הביא ב' דעות

 אם הקשר של האגוד הוא חלק מהג' קשרים של הלולב. 423. מ״ב שם בשם

 אחרונים, ויש מי שדייק מהגר״ז סעי' י״א ובכורי יעקב ס״ק י' שצריך להניח טפח
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א מקרי ל ש לאחרונים שסברו ש ו ש ח . אולם המנהג ל 4 2 4  מצות אגד

. 4 2 5  אגד, ולכן קושרים על הקוישיק״ל שני קשרים עם עלי הלולב

ל סוכות מה יעשה. ב ראה ביום ראשון ש ב יום טו ר ע ד ב ו ג א ח ל כ  ש

ל סוכות  • יום חמישי אי ש

. 4 2 4 ושהחיינו7 2 6 ל יום טוב  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

 המברכות קודם ההדלקה יזהרו להצית הגפרור קודם הברכה,

 ולאחר ההדלקה לא יכבו הנר כיון שכבר קיבלו עליהם יום

 טוב בברכה. ויש שאינן מברכות שהחיינו אלא יוצאות בברכת

, ואם מברכת שהחיינו בהדלקה אינה יכולה 4 2 8  שהחיינו שבקידוש

. 4 2 9  להתנות שאינה מקבלת עליה את קדושת יום טוב

. לאחר תפילת 4 3 0 ל סוכות  מעריב. מתפללין תפילת יום טוב ש

. 4 3 1  לחש, קדיש תתקבל, עלינו, לדוד ה' אורי וישעי, אדון עולם

ל שבעתימים עושהאדם סוכתו קבעוביתו עראי, ומי כ . ה כ ו ס ת ו צ  מ

. 4 3 2  שלא אוכל ולא שותה אפילו עראי מחוץ לסוכה הרי זה משובח

 מהשדרה של הלולב ולא רק מהעלין. 424. שם ס״ק ח'. 425. כן היא דעת החת״ס

 סוכה ל״ו ע״ב, והבכוי״ע סי' תרנ״א ס״ק ח'. 426. סי' רס״ג סעי' ה', ועיי״ש במ״ב

 שדעת המגן אברהם שתדליק ואחר כך תברך, אמנם הרבה אחרונים סבירא להו

 שתברך ואחר כך תדליק, ולענין מתי תדליק אם קודם שקיעת החמה או בלילה, עי'

 מט״א סי' תרכ״ה סעי' ל״ג שיש להנהיג שהנשים ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש

 באלף למטה נ' נ״א, ובשש״כ ח״ב פמ״ד הערה ג' ד', והעירו שהיום שיש אור גדול

 בבתים לכך לכתחילה עדיף להדליק בערב יו״ט קודם קבלת קדושת יו״ט. 427. מט״א

 סי' תקפ״א סעי' נ״ד, ואשה המקדשת לעצמה לא תברך שהחיינו בהדלקה. ועי'

 שאילת יעב״ץ סי' ק״ז שכתב השואל שלא נמצא בשום פוסק מקור לזה שנשים

 מברכות שהחיינו בהדלקה והסכים עמו, אלא שהנח להם מנהגם שהוא ירושה להם

 מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז״ל, וכן הוא בערוך השלחן סי' רס״ג סעי' י״ב, ועי'

 מ״ב ס״ק כ״ג. 428. סי' רס״ג מ״ב ס״ק כ״ג ובשע״צ כתב מקורו מרע״א בשם

 שאלת יעב״ץ. 429. הערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל בלוח לא״י, עפי' עירובין מ' ע״ב.

 430. במט״א סי' תרכ״ה סעי' מ״א כתב את כל סדר התפילה. 431. מט״א סי' תרכ״ה

 סעי' מ״ב. 432. סי' תרל״ט סעי' א' ב'. 433. הערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל בלוח
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 ובשבת ויום טוב לפני שיצא ידי חובת סעודה אסור מדינא לאכול

. 4 3 3  אפילו אכילת עראי מחוץ לסוכה

 בישיבה בסוכה צריך לכוין לקיים מצות סוכה זכר ליציאת מצרים

. 4 3 4  וזכר לענני הכבוד

 קידוש. הנוהגים כמו שכתב הגר״א לברך לישב בסוכה מיד

 כשנכנס לשבת בסוכה צריכים לקדש מעומד גם אם כל השנה

ת הקידוש, כדי שיברכו לישב בסוכה עובר ע ש  נוהגים לשבת ב

. 4 3 5  לעשייתה

ל יום טוב, לישב בסוכה  סדר הקידוש. בורא פרי הגפן, קידוש ש

. 4 3  ושהחיינו6

ל ברכת לישב א לענות אמן ע ל  נשים היושבות חוץ לסוכה יזהרו ש

. 4 3 8 ל ברכת שהחיינו עיין בהערה , ולענין עניית אמן ע 4 3  בסוכה*7

ת אכילה. בלילה הראשון חובה לאכול פת בסוכה ו צ  מ

. 4 3  מדאורייתא9

 לא״י, עפ״י א״ר ורע״א בסי' תרל״ט. 434. סי' תרכ״ה מ״ב ס״ק א' ועיי״ש שביאר

 בארוכה. 435. לשון לוח לא״י, והוא דעת הרמב״ם הובא בשו״ע סי' תרמ״ג סעי' ב',

 וכן דעת הגר״א מע״ר אות קכ״א, ובמ״ב ס״ק ד' באר הענין, והעיר שהוא דין בכל

 שבעת הימים, ובהליכות שלמה ארחות הלכה פ״ט הערה 35 כתב שהגרש״ז היה רגיל

 לומר שבאמת אין טעם מנהג זה ברור, שהרי בשאר ימות החג אין נוהגים כהרמב״ם

 לברך ברכת לישב בסוכה מעומד, אלא שכבר נהגו כן בירושלים, אכן שמענו על גדולי

 ישראל בירושלים שלא נהגו כן אף בלילה הראשון. 436. סי' תרמ״ג סעי' א', ובמט״א

 סי' תרכ״ה סעי' מ״ה. 437. כיון שיושבים חוץ לסוכה ודאי אין להם לענות אמן, ועיין

 בהערההבאה. 438. נשים שברכו שהחיינו בהדלקת נרות לפני שקיעת החמה

 יכולות לענות על שהחיינו של קידוש ולכוון על מצות הסוכה כמבואר לקמן בליל פסח,

 וראה בהליכו״ש סוכות פ״ט סעי' ה' ובהערות. 439. סי' תרל״ט סעי' ג' ובמ״ב ס״ק

 י״ט והטעם הוא שלמדו גזירה שוה ט״ו ט״ו מחג המצות מה התם לילה ראשונה חובה

 מכאן ואילך רשות אף הכא לילה ראשונה חובה מכאן ואילך רשות, ועיין עוד במט״א

 סי' תרכ״ה סעיפים נ״א נ״ב ובאלף למטה שם. ויש שמהדרין שלא לאכול חלות

 מתוקות על פי הפרי מגדים בסי' תרל״ט באשל אברהם ס״ק ט״ו כמו בחג המצות שאין
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, 4 4 ד שיהיה לילה ודאי0  זמן אכילה. לא יאכל בלילה הראשון ע

. 4 4 1  ויאכל קודם חצות לילה

, ולכתחילה צריך לאכול קצת 4 4 2 ר הפת. אכל כזית פת יצא ו ע י  ש

. 4 4 3  יותר מכביצה

, 4 4 4 ר זמן האכילה. צריך לאכול הכזית תוך כדי אכילת פרס ו ע י  ש

. 4 4 5  אבל שיעור כביצה לא צריך לאכול בכדי אכילת פרס

ל אכילה בסוכה זכר ליציאת מצרים ה ש ש  יכוין לקיים מצות ע

 וזכר לענני הכבוד.

 גשם. גם אם יורד גשם צריך לאכול בסוכה, אלא שאז אינו מברך

 לישב בסוכה, ולאחר שאכל כזית אם יורד גשם באופן שהוא

. 4 4 6  מצטער יאכל בביתו

ל יום טוב והרחמן ן אומרים יעלה ויבא, הרחמן ש  בברכת המזו

. 4 4  הוא יקים7

. יש המהדרין ליטול את הלולב 4 4 8 ן לתפילת שחרית  משכימי

. 4 5 0 4 עם נץ החמה 4 9  בסוכה מיד

 יוצאים במצה מתובלת בלילה הראשון. 440. רמ״א סי' תרל״ט סעי' ג' וביאר במ״ב

 ס״ק כ״ה דומיא דאכילת מצה משתחשך, ואם אכל כזית בין השמשות צריך לחזור

 ולאכול כזית בלילה, וברכת לישב בסוכה אין צריך לברך שנית דספק ברכות להקל.

 441. שם כמו במצה, וכתב מ״ב ס״ק כ״ו שאם לא אכל קודם חצות חייב לאכול אחר

 חצות רק שאז הדין שאין יכול לברך לישב בסוכה רק אם אוכל כביצה כבשאר ימי

 הסוכות. 442. שם, וכתב במ״ב ס״ק כ' שגם זה למדו מחג המצות מה התם בכזית

 דגן אף הכא בכזית דגן. 443. מ״ב שם ס״ק כ״ב. 444. שם. ושיעור כדי אכילת

 פרס מבואר בטבלה ער״פ יש אומרים 2 דק' ויש אומרים 4 דק'. 445. שהרי הכזית

 הוא משום אכילת ט״ו, והכביצה הוא משום אכילת סוכה, ודין דכדי אכילת פרס הוא

 משום ט״ו, וכמבואר במאמר הגרד״א זלזניק שליט״א בקובץ ״צוהר״ ספר הזכרון אהל

 ברוך. 446. שם סעי' ה', ובסעי' ז' כתב הרמ״א שיש הבדל במצטער בין אכילה

 לשאר דברים עי״ש. 447. לוח לא״י, נועם מגדים (להפמ״ג) דף ל״ג ע״ב. 448. סי'

 תרמ״ד מ״ב ס״ק א' משום דזריזין מקדימין לקיים מצות לולב. 449. סי' תרנ״א במ״ב

 ס״ק ל״ד ובשער הציון שם, וסי' תרנ״ב במ״ב ס״ק ד'. 450. ולא קודם הנץ החמה
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לב בערב יום טוב לא יאגדנו ביום טוב בקשר ד הלו ו ג א ח ל כ  ש

ל קיימא אלא יאגדנו בעניבה. וכתב הרמ״א שיכרוך החוט  ש

. 4 5 ת המינים ויתחוב ראש הכרך בתוך העיגול הכרוך1 ש ו ל  סביב ש

 והמשנה ברורה כתב דהיינו דוקא ביום טוב שאסור לקשור קשר

ת המינים בקשר ש ו ל  גמור, אבל בערב יום טוב צריך לקשור את ש

. עוד מדיני הקשירה ראה בערב יום טוב. 4 5 2  גמור

4 ואמרים הלל שלם, קדיש 5 3  שחרית. מתפללין תפילת יום טוב

 תתקבל.

, ויש המהדרין 4 5 4  נטילת לולב. לאחר חזרת הש״ץ נוטלין הלולב

. 4 5 5  ליטלו בסוכה

, ואיטר 4 5 6  סדר נטילת לולב. נוטל הלולב בימינו והתארוג בשמאלו

. ונוטל האתרוג 4 5 7  נוטל האתרוג בימין כל אדם שהיא שמאלו

, ויש שאינם 4 5 8  בשמאלו כשהעוקץ למעלה והפיטם למטה

ד א לצאת בנטילתו ע ל  הופכים את האתרוג אלא מכוונים ש

. 4 6 0 . ובענין הקנין עיין בהערה 4 5 9 *  לאחר הברכה

 מ״ב שם ס״ק ג'. 451. סי תרנ״א סעי' א'. 452. שם מ״ב ס״ק י״א. 453. סי'

 תרמ״ד סעי' א'. 454. סי' תרמ״ד סעי' א'. 455. כף החיים תרמ״ד ס״ק ג', שזמן

 הראוי ללולב הוא בין שחרית להלל והעושים סוכה סמוך לביהכ״נ מקיימים שניהם

 ברכה בזמנה ובתוך הסוכה. 456. סי' תרנ״א סעי' ב', והטעם כתב במ״ב ס״ק ט״ו כיון

 שהם ג' מצוות והאתרוג מצוה אחת. 457. רמ״א תרנ״א סעי' ג', והספרדים נוהגים

 כהמחבר שאיטר נוטל ככל אדם. 458. סי' תרנ״א סעי' ה' ועי' מ״ב ס״ק כ״ד הטעם

 משום עובר לעשיתן. 459. שם מ״ב כ״ה שבביאור הגר״א כתב שזו העצה היותר

 מובחרת שבכולן וכן נהג החזו״א הובא בדינים והנהגות, ובלוח לא״י כתב טעם שלא

 להפך משום שיש מההמון טועים וחושבים שמצות הנטילה היא בהיפוך האתרוג.

 460. בלוח לא״י הביא הערת הגר״ח ברלין זצ״ל שהיוצא בלולבו של חבירו במתנה על

 מנת להחזיר טוב שיהדר לקנות תחילה בהגבהה ויכוין שלא לצאת ואח״כ יקח לקיחה

 שניה לצאת ולא יצטרך לסברת גיטה וחצירה באין כאחד, והביא שהבכו״י כתב שאין

 מקפידין ע״ז, וכן בשו״ת בנין שלמה סי' מ״ד האריך להוכיח שיוצא בנטילה אחת.
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, ולאחר הברכה 4 6 2 4 בעמידה 6 ל נטילת לולב ושהחיינו1  מברך ע

 הופך האתרוג שתהא פטמתו למעלה, ומכוון לצאת בנטילה,

. 4 6 4 4 כסדר הזה: מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה ומטה 6 3  ומנענע

. 4 6 5  הלל. אומרים הלל שלם בברכה

 הנענועים. בהלל הש״צ מנענע פעמיים, בהודו וביאמר נא

, והציבור מנענעים בהודו כשחוזרים אחר הש״צ ארבע 4 6 6  ישראל

, וכולם מנענעים באנא ה' הושיעה נא פעמיים, וכן 4 6 7  פעמים

ה שהצבור מנענעים בהודו ע ש . ב 4 6 8  בהודו שבסוף הלל פעמיים

. יחיד האומר הלל מנענע בהודו הראשון 4 6 9  אין הש״צ מנענע

. 4 7 0  ובאנא פעמיים, ובהודו האחרון פעמיים

ה ע ש ב  סדר הנענועים בהודו מנענע בכל תיבה לרוח אחרת חוץ מ

, ובאנא מנענע לשתי רוחות בכל תיבה. 4 7 1  שאומר את שם ה'

ש בה י ש המחלקין ובמילה הושיעה ש י 4 ש 7  וכתב כף החיים2

ש בה רק י ש הברות מנענעים לשלוש רוחות, ובמילה נא ש ו ל  ש

 הברה אחת מענעים לרוח אחת.

ת אחר הלל, ויש שאומרים אחר מוסף קודם קדיש ו נ ע ש ו  ה

. 4 7 3  תתקבל, ועיין הערה

 461. סי' תרנ״א סעי' א', וכתב מ״ב ס״ק' ג' שאין יוצא בשהחיינו שבירך אתמול על

 היו״ט דהשתא מברך על מצות לולב, ואם לא בירך שהחיינו ביום ראשון מברך כל ז'.

 462. סי' תרנ״א סעי' ה' רמ״א, וגם את הלולב יטול מעומד מ״ב ס״ק כ״ז. 463. סי'

 תרנ״א סעי' ח' ומ״ב ס״ק ל״ז. 464. שם סעי' י' מ״ב ס״ק י״ז, לוח לא״י. 465. סי'

 תרמ״ד סעי' א'. 466. סי' תרנ״א סעי' ח', מ״ב ס״ק מ״א, ואינו מנענע ביאמרו וכו'

 שם. 467. שם מ״ב ס״ק ל״ט מ'. 468. שם מ״ב ס״ק מ״א. 469. שם מ״ב ס״ק

 מ'. 470. שם מ״ב ס״ק מ״א. 471. שם, והטעם כתב שעה״צ מ״ח כי בעת אמירת

 השם צריך לכוין וכשיטרד בנענוע לא יכוין. 472. שם ס״ק פ״ב. 473. בלוח א״י

 מבואר שהמנהג ברוב המקומות לומר הושענות אחר מוסף, אכן בשע״ת ס״ס תרנ״א

 הביא מקרבן חגיגה שבירושלים מקיפין אחר הלל, (והיינו מנהג הספרדים), ובבכורי

 יעקב ס״ק א' הוכיח שההקפות במקדש היו קודם מוסף אך כתב שאין בידינו לשנות
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. פותחין את ארון הקודש ומניחין ספר ת ו נ ע ש ו  סדר אמירת ה

 תורה על הבימה ואחד עומד ומחזיק בספר. משאירין את ארון

ל הושענא כנדפס  הקודש פתוח. ואומרים ארבע פסקאות ש

 בסידור.

, ואומרים הושענא 4 7 4  מקיפין את הבימה פעם אחת דרך צפון

 למען אמתך, כהושעת, ומחזירין הספר למקומו וסוגרין את

ל אביו או אמו כל י״ב חודש אינו  ארון הקודש. אבל ע

. 4 7  מקיף5

 קדיש תתקבל.

ת ספר תורה. מוציאין שני ספרי תורה ואומרים י״ג מדות א צ ו  ה

. 4 7 6 ל עולם  ורבונו ש

 שום מנהג, וראה בערוך השלחן תרנ״ט ב' שמנהג הספרדים אחר הלל ומנהג אשכנז

 אחר מוסף, ולמעשה בירושלים נהגו קהילות הפרושים דלא כלוח לא״י אלא אומרים

 ההושענות אחר הלל, מלבד שבת שאומרים אחר מוסף, וכן המנהג בהיכל ישיבת עץ

 חיים, ובספר אר״י כתב שכן נהגו קהילות אשכנזיות רבות, אבל כתב שברוב הקהילות

 נהוג כהטור (שכן דייק הב״ח בסי' תר״ס בדעתו מסידור הסימנים) לומר אחר מוסף,

 וז״ל הגר״ש דבליצקי במכתבו למערכת ״הלוח״ המנהג ברוב בתי הכנסת וגם הישנים

 בירושלים להקיף מיד אחר הלל ודלא כמנהג אשכנז שהובא בטור להקיף אחר מוסף,

 ונקטו בזה כמנהג הספרדים וכמנהג ירושלים שהוא מנהג ותיקין כנזכר בשע״ת, והוא

 עפי' האריז״ל בשער הכוונות נענועי ההלל הם אור פנימי וההקפות הם אור מקיף וצריך

 להסמיך אור פנימי לאור מקיף ע״כ, אך בשבת המנהג לומר אחר מוסף, דכיון דלא

 שייך בשבת הטעמים של אור פנימי ואור מקיף, לכן בשבת חוזרים למנהג אשכנז

 המקורי עכ״ד, והעירו מותיקי ירושלים שבבתי נייטין אומרים גם בשבת אחר שחרית.

 בהו״ר להמבואר אין חילוק בין הו״ר לשאר הימים וצריך לומר ההושענות אחר הלל וכן

 נהגו בהיכל ישיבת עץ חיים, אלא שכמה קהילות אפי' מותיקי ירושלים נוהגים לומר

 אחר מוסף, וראה דינים והנהגות פכ״א י״ג שבביהכ״נ שבבית החזו״א היו אומרים

 בשבת והו״ר אחר מוסף ובחוה״מ אחר הלל. 474. סי' תר״ס עיי״ש, וסדר אמירת

 ההושענות עיין סי' תרס״ג במ״ב ס״ק ו'. 475. סי' תר״ס סעי' ב', וכתב מ״ב ס״ק ט'

 הטעם דכתיב ושמחתם וכו'. 476. שערי אפרים שער י' סעי' ה', ועיין בליקוטי
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 קריאת התורה. בספר ראשון קוראים חמישה גברי בפרשת שור

ל . מניח הספר השני ע 4 7 8 4 (ויקרא כ״ב, כ״ו - כ״ג, מ״ד) 7 7 ב ש  או כ

 הבימה ואומר חצי קדיש ומגביהין ספר ראשון. בספר השני

ר (במדבר כ״ט, י״ב ש  קוראים למפטיר בפרשת פנחס ובחמשה ע

- ט״ז).

ד ביום ההוא (תרי עשר, זכריה  הפטרה. מפטירין הנה יום בא ע

. 4 7 9  י״ד, א' - כ״א)

ל יום טוב.  ברכת ההפטרה ש

. 4 8 0  י-ה א-לי

 אשרי.

 מחזירין את ספרי התורה ואומרים חצי קדיש.

ל יום טוב. ף ש ס ו  מ

 חזרת הש״צ. אם יש כהן, אפילו רק אחד, אומרים ותערב לפני

. 4 8  ותחזינה עינינו1

 ברכת כהנים. לנוהגים שהכהנים מנגנים לפני שלום, (עי' בהערה

ל ראש השנה) מנגנים בזה.  במוסף יום א' ש

 קדיש תתקבל, אין כאלקינו, עלינו.

 מהרי״ח בסדר התנהגות יום א' דפסח. 477. סי' תרנ״ט ובמשנה ברורה שם.

 478. הכהן מתחיל וידבר ה' וגו' שור או כשב (כב, כו), לוי - אלה מועדי ה' (כג, ד),

 שלישי - וספרתם לכם (כג, טו), רביעי - וידבר ה' וגו' בחודש השביעי באחד לחודש

 (כג, כג), חמישי - וידבר ה' וגו' בחמשה עשר יום (כג, לג). 479. סי' תרנ״ט, וכתב שם

 במשנה ברורה שמפטירין בזכריה מפני שיש בה מענין סוכות. 480. שערי אפרים

 שער י' סעי' מ' ועיין בליקוטי מהרי״ח סדר התנהגות יום א' דפסח ובספר אשי ישראל

 פרק מ״א סעי' מ״ט. 481. עיין בסי' קכ״ח במשנה ברורה ס״ק קע״ג, ועיין בספר אשי
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, לדוד 4 8 2 ל יום. למנצח בנגינות מזמור לאסף (תהלים ע״ו)  שיר ש

 ה' אורי וישעי.

, ויש שאינם אומרים. 4 8  שיר היחוד ושיר הכבוד*3

א רבא אומרים אלה מועדי ה', וידבר משה, בורא פרי ש ו ד ק  ב

 הגפן.

 ברכת לישב בסוכה. אם לאחר הקידוש אוכל מזונות יברך לישב

 בסוכה אחרי ברכת בורא פרי הגפן, ואם אוכל סעודה ראה

. 4 8 4  בהערה

 מנחה. אשרי, ובא לציון, חצי קדיש, תפילת יום טוב, שלום רב.

י יום טוב. אתה חוננתנו ויעלה ויבא, עלינו, לדוד א צ ו ל מ  מעריב ש

 ה' אורי וישעי.

, וצריך להבדיל 4 8 5  הבדלה. בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול

, ויש המביאים 4 8 . מברך לישב בסוכה קודם שתית היין7 4 8 6  בסוכה

ל  מזונות בשיעור כביצה כיון שאינם מברכין לישב בסוכה ע

. והעירו שאם מביא 4 8 8  שתית יין הבדלה בלבד דלא חשיב קביעות

. 4 8 9  את המזונות לפני שמבדיל צריך לכסותם

 ישראל פרק מ״א סעי' נ״ה. 482. במע״ר אות רל״ד. 483. לוח לא״י, וכתב שיש

 אומרים בהשכמה, וכן הוא במע״ר אות נ״ג ואות ק״ע, ושמענו בתיכ״נ מותיקי ירושלים

 שלא אומרים, ועי' בהערה שבת ראשונה ויום א' של ר״ה בהשכמה. 484. עיין בסי'

 תרמ״ג סעי' ג' ובמ״ב ס״ק ט' שהביא שאם אוכל סעודה יש בזה דיעות אם יברך אחרי

 בורא פרי הגפן או אחרי המוציא, ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, וראה שם בשם

 הע״ת הדין כשאוכל מזונות. 485. סי' תר״א סעי' א' פמ״ג משבצות זהב, ועי' מט״א

 סי' תר״א סעי' י'. 486. תרל״ט מ״ב ס״ק ל', ועי' שעה״צ ס״ק נ״ז שמי שרגיל כל

 השנה לשמוע הבדלה בביהכ״נ גם בסוכות יכול לשמוע בביהכ״נ. 487. לוח לא״י, וכן

 נהג החזו״א. 488. לוח לא״י, וראה הליכות שלמה פ״ט סעי' י״א והערות שם.

 489. כמבואר בסי' רצ״ט סעי' ט', וראה בהליכו״ש שם הערה 85 שבגלל הערה זו הביאו
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. 4 9 0  בענין יום טוב שני לבני חוץ לארץ עיין בהערה

ד ע ו מ ל ה ו  ימי ח

. 4 9 1  מלבושי חול המועד

 סדר התפילות וההוספות בהם.

ח לומר יעלה כ . ש 4 9 ל חול ואומרים יעלה ויבא2  מתפללין תפילה ש

ר רגליו חוזר לרצה, ואם נזכר ק ע ש  ויבא ברצה אם נזכר קודם ש

. 4 9 3  לאחר שעקר רגליו חוזר לראש התפלה

. אחרי חזרת הש״צ אומרים הלל 4 9  בשחרית לא מניחין תפילין4

 שלם ונוטלים לולב ומנענעים, הושענות כמו ביום טוב.

 קריאת התורה. מוציאין ספר אחד וקורין בו ארבעה גברי וחוזרין
4 9 6 . אומר חצי קדיש 4 9 ל קריאת אותו היום5  ארבע פעמים ע

 ומחזירין הספר למקומו, אשרי ובא לציון, חצי קדיש, מוסף,

4, אין כאלקינו, לדוד ה' אורי וישעי. 9 ל יום*7  עלינו, שיר ש

 לו את המזונות אחר הבדלה. 490. ז״ל לוח לא״י בהערה אורחים מחו״ל שבארץ

 ישראל אם דעתם להשתקע הרי הם כאנשי ארץ ישראל, ואם בדעתם לחזור הרי הם

 כאנשי חו״ל (י״א שגם לא יאמר האורח לבן אר״י לעשות מלאכה בשבילו), ןמתפללין

 תפלת יו״ט ואם יש שם מנין לפי מה שכתב הפאה״ש וכ״ה בתשובת ב״י אבקת רוכל

 סי' כ״ו מתפללין ביחד תפלת יו״ט בצבור ע״ש, והגאון מו״ר רבי שמואל סלאנט זצ״ל

 אמר שהנוהגין כן לכל הפחות יתפללו כל אחד בצנעא. (ויכולין אף לכתחילה לעלות

 לתורה כשקורין בביהכ״נ וביום השני, וכן בשמחת תורה יכול לעלות אף לחתן תורה,

 (פה״א ח״א ד״כ ומובא במנהגי ירושלם). ויש נוהגין להתפלל תפלת י״ח כאנשי ארץ

 ישראל ובתפלת מוסף אומר וביום השני, ואין מקדשין ושומעין הבדלה מפי אחר, אלא

 שאין עושין בו מלאכה, וכן פסק חו״ז הגאון רבי שמואל סלאנט זצ״ל עפי' מה שכתב

 החכם צבי (סי' קס״ז). 491. עי' סי' תק״ל מ״ב ס״ק א' שעה״צ ס״ק ד'. 492. סי'

 ת״צ סעי' ב'. 493. סי' ת״צ סעי' ב' מ״ב ס״ק ג'. 494. סי' ל״א סעי' ב' עיי״ש.

 495. סי' תרס״ג סעי' א'. 496. סי' רפ״ב במשנה ברורה ס״ק כ״ו וסי' תרס״ג במ״ב

 ס״ק א'. 497. סדר אמירת שיר של יום עיין במע״ר אות רל״ד. וז״ל ספר מקראי

 קודש (פרנק) פורים סי' ט, ומכאן המנהג של יקירי ירושלים לומר היום יום. בשבת לפני
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. שכח ולא אמר יעלה ויבא 4 9 ן אומרים יעלה ויבא8 ו  בברכת המז

, ואומרים הרחמן 5 0 . לא אומרים הרחמן הוא ינחילנו0 4 9 9 *  אינו חוזר

. 5 0 1  הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

ד נוהגין לעשות זכר לשמחת בית השואבה, ע ו מ ל ה ו  בלילי ח

. 5 0 2  ואומרים את ט״ו שיר המעלות

ר ימי החג בבכורי יעקב [תרנ״ח ס״ק א ש  נטילת לולב בירושלים ב

ה ע ב  א'] חידש שלהרמב״ם בירושלים העתיקה מצות לולב כל ש

ה ע ב , והוסיף שלפי זה צריך להחמיר כל ש 5 0  היא מדאורייתא3

ל יום א' בד' המינים, ולגבי ״לכם״ הביא שנחלקו  את החומרות ש

 הראשונים, ולצאת יד״ח לכו״ע יחמיר בזה לקנות בהד' מינים

 בקנין גמור שיהיה שלו, ועוד הוסיף שיכוין לצאת בספק מצווה

 דאורייתא ולא ודאי דרבנן ואם לא יכוין כן יעבור להרמב״ם

 באיסור בל תגרע, גם לא יכוין לקיים ודאי מצווה דאורייתא שאז

. 5 0 4  לחולקים יעבור על בל תוסיף

 השש״י בחוה״מ ור״ח וכו'. ימים שאומרים בהם שיר מיוחד מעין המאורע דאע״פ שאי

 אפשר לומר היום יום א' בשבת שהיו הלוים אומרים בביהמ״ק דהוי כאילו שהשיר

 שאומר עכשיו הוא השיר של כל יום א' בשבת מ״מ יש לומר היום יום ראשון בשבת

 בלבד וידלג ״שהיו הלוים אומרים״ ולהתחיל מיד בשיר המיוחד מעין המאורע כדי

 שלא לאבד מצוה יקרה של זכור את יום השבת עכ״ל. 498. סי' ת״צ סעי' ב' עיי״ש.

 499. סי' קפ״ח סעי' ז' מ״ב ס״ק כ״ז, ואם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר ברוך

 אתה ה' אלוקינו מלך העולם שנתן מועדים לעמו ישראל לששון ולשמחה ואינו חותם

 כמו בר״ח מ״ב שם, ועיין בסי' תק״ל בשער הציון ס״ק ו' לגבי מי ששכח יעלה ויבא.

 500. סי' ת״צ במ״ב ס״ק ה'. 501. לוח לא״י, נועם מגדים (להפמ״ג) ל״ג ע״ב, ומובא

 במנהגי החת״ס שאמר רק בחול המועד. 502. סי' תרס״א במ״ב ס״ק ב', שהביא

 מיסוש״ע שער האיתון פרק י״ד. וראה דינים והנהגות (חזו״א) פכ״א ט״ו, לוח לא״י.

 וראה בסידור אזור אליהו עמ' ת״ז שהביא סדר שמחת בית השואבה שעשה הגר״א

 זצ״ל. 503. ועי' בחידושי ר' מאיר שמחה סוכה מ״א שהקשה ע״ז, ועי' מנחת שלמה

 תנינא סי' נ״ז. 504. והובאו דברי הבכור״י בלוח לא״י ע״י הגרש״ז זלזניק זצ״ל, וסתם

 להחמיר חומרות יום א', ולא פירט בנוגע ללכם, ועי' בשו״ת פאת שדך (מונק) ח״ב סי'

I 88 I 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש תשרי

ד ע ו מ ל ה י ט״ז בתשרי אי דחו ש  יום ש

. הושענא אבן שתיה. ת ו נ ע ש ו  ה

. 5 0 5  קריאת התורה. וביום השני (במדבר כ״ט, י״ז - י״ט), חצי קדיש

 מחזירין את ספר התורה, אשרי, ובא לציון, חצי קדיש.

 מוסף. וביום השני.

, אין כאלקינו, 5 0 ל יום, מזמור לדוד הבו (תהלים כ״ט)6  עלינו, שיר ש

 לדוד ה' אורי וישעי.

א ישכח מ ת עם חשיכה ש ב ש בבגדיו בערב ש מ ש מ  חייב אדם ל

. 5 0 7 *  ויצא

ד ע ו מ ל ה ש י״ז בתשרי בי דחו ד ו ת ק ב  • ש

ל שבת. ת הנרות. מברכין להדליק נר ש ק ל ד  ה

, קדיש 5 0 8 . אומרים מזמור שיר ליום השבת, ה' מלך ת ב  קבלת ש

. 5 1 5 ולא במה מדליקין0 0 9  יתום. אין אומרים לכו נרננה

ת ואמרים יעלה ויבא. לאחר ב ל ש  מעריב. מתפללין ערבית ש

. 5 1 1 ש אומרים ויכולו, מגן אבות, וחותם מקדש השבת ח  תפילת ל

 קדיש תתקבל, עלינו, לדוד ה' אורי וישעי.

 קודם הקידוש. כשנכנסין לסוכה מזמרין שלום עליכם כבכל

 ק״ח חלופי מכתבים עם הגרא״י זלזניק שליט״א בענין אי שייך בל תוסיף ובל תגרע

 בדבר שנחלקו הפוסקים אי דאוריתא או דרבנן, ומכוין רק דאורייתא או רק דרבנן

 עי״ש. 505. סי' רפ״ב מ״ב ס״ק כ״ו וסי' תרס״ג מ״ב ס״ק א'. 506. סדר אמירת שיר

 של יום עיין במע״ר אות רל״ד. 507. סי' רנ״ב סעי' ז', ועיין בערוך השלחן שם סעי'

 י״ח, וכיון שרגילים ללבוש בגדי שבת ואפשר לבא לידי תקלה צריך לשים לב לזה.

 508. שער הציון בסי' תפ״ח ס״ק א'. 509. ערוך השלחן סי' ע״ר סעי' ג' פמ״ג א"א סי׳

 תפ״ח, ועי' שע״ת סי' ר״ע בענין אמירת לכה דודי, ולמעשה לא נהגו לאמרו. 510. סי'

 ע״ר סעי' ב', וסי' תרמ״ב במ״ב ס״ק א' ועיי״ש בשער הציון. 511. סי' רס״ח סעי' ט'
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ל שבת, ומברך לישב בסוכה. בברכת המזון  ליל שבת, קידוש ש

ת והרחמן ב ל ש  אומרים רצה והחליצנו, יעלה ויבא, הרחמן ש

 הוא יקים.

ת ואומרים יעלה ויבא, הלל ב ל ש  שחרית. מתפללין שחרית ש

. יש אומרים הושענות אחרי 5 1 2  שלם. אין נוטלין לולב בשבת

. קדיש תתקבל. 5 1 3  הלל

ל מקרא , והקורא ממגילה כשרה מברך ע 5 1 4 ת ל ה ת ק ל י ג  קורין מ

5 ומכוין 1  מגילה ושהחיינו, ואם אין מגילה כשרה אינו מברך, 5

. 5 1 ,. קדיש יתום7 5 1 6  להוציא את הציבור, והם מתכוונים לצאת

ת ספר תורה. מוציאין שני ספרי תורה, אין אומרים י״ג א צ ו  ה

ה גברי ע ב ל עולם. בספר ראשון קוראין ש  מדות ולא רבונו ש

5 (שמות ל״ג, י״ב - ל״ד, 1 8  בפרשת כי תשא, ויאמר משה אל ה'

ל הבימה ואומר חצי קדיש. ומגביהין ). מניח הספר השני ע 5 1  כ״ו9

 הספר הראשון.

 מפטיר בספר שני בפרשת פנחס, וביום השלישי (במדבר כ״ט,

 כ' - כ״ב).

. 5 2 0 ת ב ל ש ל יום טוב ומזכיר ש  ברכות ההפטרה ש

 וסי' תרמ״ב. 512. סי' תרנ״ח סעי' ב'. 513. עי הערה יום א' של סוכות. 514. סי'

 תרס״ג סעי' ב', וסי' ת״צ סעי' ט' ובמ״ב שם. 515. לוח לא״י, מע״ר אות קע״ה, וע״ע

 במ״ב שם ובספר אשי ישראל פרק מ״ז סעי' כ״א בענין הברכה. 516. לוח לא״י.

 517. לבוש סי' תרס״ג סעי' ב', סי' קל״ב ביאור הלכה במאמר קדישין, ואם אין יתום לא

 אומרים קדיש הגר״ש דבליצקי. 518. סי' תרס״ג סעי' ג'. 519. הכהן מתחיל

 ויאמר משה אל ה' (לג, יב), לוי - ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה (לג, יז), שלישי

- ויאמר לא תוכל (לג, כ), רביעי - ויאמר ה' אל משה פסל לך (לד, א), חמישי - ויפסל

 (לד, ד), שישי - שמר לך (לד, יא), שביעי - את חג המצות תשמור (לד, יח). 520. סי'
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ד וטהרו הארץ (יחזקאל ל״ח,  הפטרה. מפטירין והיה ביום ההוא ע

. 5 2  י״ח - ל״ט, ט״ז)1

, אשרי. 5 2  יקום פורקן2

 מחזירין את ספרי התורה ואומר חצי קדיש.

ל שבת. אין לומר ל יום טוב ומזכירין ש  מוסף. מתפללין מוסף ש

. אין מוסיפין בקדושה אדיר 5 2 3 ת וקרבן היום כאמור ב  זה קרבן ש

 אדירנו. לא אומרים ותערב (לנוהגים שהכהנים מנגנים לפני

ל ראש השנה) איו מנגנים  שלום, (עי' בהערה במוסף יום א' ש

 בזה.

. פותחין את ארון הקודש, לא מוציאין את ספרי תורה ת ו נ ע ש ו  ה

 ולא מקיפין את הבימה, ואומרים ד' הושענות החזן והקהל, ואחר

 כך אומרים הושענא אום נצורה, כהושעת אדם וכו', וסוגרין את

 ארון הקודש.

 קדיש תתקבל.

 אין כאלקינו, עלינו.

, לדוד ה' 5 2 ל יום. מזמור שיר ליום השבת (תהלים צ״ב)4  שיר ש

 אורי.

 קידושא רבא. אומרים את הפסוקים שנוהגים לומר לפני הקידוש

ת קודש ומברכין בורא פרי הגפן, ולענין ברכת לישב ב  כבכל ש

 בסוכה ראה א' דסוכות.

 תרס״ג במשנה ברורה ס״ק ט', ובסי' ת״צ במשנה ברורה ס״ק ט״ז עיי״ש. 521. סי'

 תרס״ג סעי' ג', וכתב שם במשנה ברורה לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי.

 522. סי' רפ״ד סעי' ז' ברמ״א. 523. סי' תכ״ה במ״ב ס״ק י״ד בשם כמה פוסקים

 משום ג' טעמים דהוי יתור לשון, וקמי שמיא גליא, והוי הפסק. 524. מע״ר אות
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. 5 2 5  מנחה. אשרי. ובא לציון, חצי קדיש, ואני תפלתי

. 5 2 6  קריאת התורה. קורין שלושה גברי בפרשת וזאת הברכה

 עמידה. תפילת מנחה שבת, יעלה ויבא, שים שלום.

. 5 2 7  אין אומרים צדקתך צדק

ת ויום טוב. אומרים אתה חוננתנו ויעלה ב י ש א צ ו ל מ  מעריב ש

5 אומרים ויתן 2  ויבא, ולא אומרים ויהי נועם ולא ואתה קדוש. 8

, עלינו, לדוד ה' אורי וישעי. 5 2 9  לך

ת קודש, ועיין מוצאי יום טוב ב  הבדלה. מבדילין כבכל מוצאי ש

ל סוכות.  ראשון ש

ד ע ו מ ל ה ן י״ח בתשרי ג׳ דחו  • יום ראשו

. אערוך שועי. א נ ע ש ו  ה

 קריאת התורה. וביום הרביעי (במדבר כ״ט, כ״ג - כ״ה), וכן במוסף.

ל יום מזמור לאסף (תהלים נ').  שיר ש

ד ע ו מ ל ה  • יום שני י״ט בתשרי ד׳ דחו

 הושענא. א-ל למושעות.

 קריאת התורה. וביום החמישי (במדבר כ״ט, כ״ו - כ״ח), וכן

 במוסף.

 קנ״ח. 525. סי' רצ״ב סעי' א', ועיין לבוש בסי' תרס״א. 526. סי' רנ״ט מ״ב ס״ק ב'

 וסי' ת״צ מ״ב ס״ק י״ט. 527. סי' רצ״ב סעי' ב'. 528. סי' רצ״ה בהקדמת הרמ״א

 עיי״ש, וע״ע סי' תצ״א בבהי״ט ס״ק א'. 529. סי' תצ״א בבאר היטב ס״ק א' כתב

 שבמוצאי שבת חוה״מ אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש ואומרים ויתן לך, ובערוך

 השלחן סי' רצ״ה סעי' ג' כתב שאין לומר ויתן לך במוצאי שבת חוה״מ שאינם ימי

 מלאכה כלל והוא זלזול בחוה״מ, ואמרו ותיקי ירושלים שאומרים, ובחצר שטרויס

 בעיר העתיקה לא היו אומרים ויתן לך בביהכ״נ במוצ״ש חוה״מ סוכות משום שמיהרו

 לחזור לסוכה והיו מכריזים ויתן לך בסוכה, ומשם נמשך המנהג לכמה בתיכ״נ.
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ל מזמור צ״ד, מפסוק מי יקום לי עם ל יום. חציו השני ש  שיר ש

. 5 3 0 ד הסוף  מרעים ע

ד ע ו מ ל ה י כ׳ בתשרי ה׳ דחו ש י ל  • יום ש

. אדון המושיע. א נ ע ש ו  ה

 קריאת התורה. וביום הששי (במדבר כ״ט, כ״ט - ל״א), וכן במוסף.

ד כל ישרי לב. ל מזמור צ״ד, ע ל יום. חציו הראשון ש  שיר ש

א רבא נ ע ש ו  • יום רביעי כ״א בתשרי ה

 דיני ומנהגי ההושענות

. 5 3 ש ערבות*1 מ ת. מנהגינו ליטול ח  מנין הערבו

, ויש מהדרין 5 3 2 ר הערבה כשיעור אורך הערבה שבלולב ו ע י  ש

. 5 3  לקחת בדים ארוכים*3

. 5 3 4  פסולי הערבה. ערבה יבשה או גזולה פסולה

. 5 3 ה כשרה, ומשום הידור מצוה טוב שיהיו לחין5 ש ו מ  ערבה כ

א. נוהגין לאגוד את ההערבות עם עלים  אגידת ההושענ

 530. וכתב לן הגר״ח קנייבסקי שליט״א שמוסיפים את שלושת הפסוקים מפרק צ״ה,

 כמו שמוסיפים בשיר של יום רביעי. 531. לוח לא״י עפ״י מנהגי האר״י זלה״ה, עי'

 סי' תרס״ד סעי' ד' שלהלכה יוצאים אפי' עלה אחד בבד אחד מיהו מכוער הוא וכו',

 ע״כ נהגו לעשות ההושענות יפים משום זה אלי ואנוהו, ובמ״ב ס״ק ט״ז שטוב

 לכתחילה ליטול ג' בדין ובשם האר״י כתבו ה' בדין, וכתב בלוח לא״י שהגר״ש סלנט

 זצ״ל לקח ז' בדי ערבה קשורים בשרביטי ערבה דוקא. 532. סי' תרס״ד סעי' ד', ג'

 טפחים. 533. לוח לא״י, וז״ל חיי אדם כלל קנ״ג סעי' ג יש נוהגין ליקח ערבה ארוכה

 וגסה, שהרי בבית המקדש היו לוקחין ערבה גבוה י' אמות (עי' א״ר). ומזה תראה כמה

 טועים המנתקים העלין מן הבדים וחותכין אותו מלמטה שלא יהיה ארוך, דאדרבה

 יותר מצוה בארוכה ובעלין הרבה שהוא מצוה מן המובחר ונוי מצוה. 534. שם ומ״ב

 ס״ק י״ח. 535. מ״ב שם עפ״י המבואר בממתני' סוכה מ״ה ב' שהיו מניחין אותן
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, ומותר לקחת עלים מהלולב שבירך עליו אם הוא 5 3 6 *  מהלולב

. יש המקפידין לקשור 5 3 7  יותר משיעור הלולב דהיינו ד' טפחים

 בשרביטי הערבה דוקא.

, ועיין 5 3 9 . נוהגין להיות ניעורין כל הלילה 5 3 8 א רבא* נ ע ש ו  ליל ה

. יש שאומרים את כל ספר תהלים. 5 4 0  בהערה

. 5 4 1 *  טבילה. המדקדקים נוהגים לטבול לפני עלות השחר

. 5 4 2  קיטל. בענין לבישת קיטל עיין בהערה

ד לאחר ל חול מהבוקר ע א לעשות מלאכה ש ל  מלאכה. רגילין ש

. 5 4 3  היציאה מבית הכנסת

 בגיגיות של זהב כדי שלא יכמושו. 536. לוח לא״י, מג״א ס״ק ד' וכתב ז״ל יש

 מקפידין שלא לאגד' בלולב משום חציצה ול״נ דכל לנאותו אינו חוצץ כמ״ש רסי'

 תרנ״א, ובלוח לא״י הביאו ממג״א ס״ק ז' והוא עפ״י המחצית השקל. 537. לוח

 לא״י, לפי המבואר במחצית השקל סי' תרמ״ט ס״ק י״ט. 538. יש נוהגין לקרא

 חומש דברים בספר תורה, ויש חוששין בזה שלא לקרא בספר תורה בציבור בלא

 ברכה, ויש שקורין בפחות מעשרה, עי' ערוה״ש תרס״ד סעי' י״א ולא כתב שהוא

 בס״ת, ובלוח לא״י כתב זאת בסוף הלוח במנהגי ספרד, ועי' בתורת רפאל סי' ב' ומנח״י

 ח״ח סי' פ״ד או' ב' בענין הקריאה בלא ברכה, ועי' בערוה״ש שם סעי' י״ב בביאור עניני

 הו״ר. 539. סי' תרס״ד במ״ב ס״ק א', ובערוה״ש שם כתב הרבה נעורין רוב הלילה.

 ועיין בסי' תצ״ד במ״ב ס״ק א' לענין ברכות השחר מי שניעור כל הלילה, ועיין מה

 שכתבנו בהלכות לחג השבועות. 540. בלוח לא״י העיר הגרנ״צ וויס זצ״ל כשיודע

 בנפשו שעי״ז יתנמנם בעת התפלה לבד שיצא שכרו בהפסד כוונת התפלה אף גם ישן

 הוא חוץ לסוכה ע״כ, והשיב ע״ז הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק שליט״א שמהא

 שהמתנמנמים בתפלת שחרית בליל שבועות אינם ממהרים לחזור לביתם א״כ הרי

 הוא תשבו כעין תדורו ואין בשינה בביהכ״נ בשעת התפלה משום שינה חוץ לסוכה

 ודו״ק. 541. סי' תרס״ד סעי' א', לוח לא״י, ועיי״ש במ״ב ס״ק ח' שטוב יותר לטבול

 מבערב כדי ללמוד כל הלילה בקדושה. 542. בסי' תרס״ד סעי' א' כתב הרמ״א יש

 נוהגים ללבוש כמו ביו״כ, וכן המנהג בירושלים, ובמ״ב ס״ק ט' כתב שבמדינתינו נהגו

 ללבוש בגדי שבת, לבד הש״ץ לובש קיטל, וכן נוהגים בכמה מקומות וכן מבואר בערוך

 השלחן שם סעי' י״א שהש״צ לובש קיט״ל בשחרית ומוסף, ויש מקומות נהגו שהש״צ

 לובש הקיטל בתפילה שאומרים בה ההושענות שחרית או מוסף. 543. ויש מסירין
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 טבלת ניגונים לתפילת הו״ר כמנהג אשכנזים פרושים

 עפ״י הגר״ש דבליצקי שליט״א בספריו תקון תפלה ח״א, ווזרח השמש.

. 5 4  נערך ע״י הרב משה קוטקס שליט״א בתוספת מקורות והערות4

 התפלה הניגון

5 4 ד סוף אז ישיר ימים נוראים5  מתחילת התפלה ע

 ישתבח חצי קדיש ברכו יום חול

5 4 ד גאל ישראל ימים נוראים6  יוצר אור ע

 חזרת הש"צ יום חול

 הלל הלל

5 4  הפזמונים אנא א-ל נא וכו'7
5 4 8  כפזמונים שבנעילה

 הושענות

 מעצמן הכיס של מעות, שם ובמ״ב ס״ק ה', וכתב בשם פמ״ג שמצדיק אסיפת צדקה

 בהו״ר, ולא הביא את דברי המג״א שכתב שאינו נכון. 544. כל הניגונים שנכתבו

 בטבלה הם מנהג אשכנזים פרושים, וניגונים שלא נמצא להם מקור כתוב בספרי

 הפוסקים, ונמצאו כתובים במנהגי קהילות אחרות, הבאתים ממקורותיהם, ונעזרתי

 בספר מנהגי הקהילות (גולדהבר) ח״ב עמ' קמ״ג. 545. בערוך השלחן סי' תרס״ד

 סעי' י״א כתב והניגון בתוך התפלה כמו בימים נוראים, ואפרט מה שמצאתי בספרים

 על קטעים שונים שרק אותם ניגנו כימים נוראים. בפפד״מ נהגו רק באדון עולם, (כן

 כתבו בהגהות ר' הירץ למהרי״ל סוכות אות ה', מטה משה סי' תתק״ס, נוהג כצאן יוסף,

 ודברי קהילות עמ' 330 והוסיף גם ענט״י), ויש נהגו גם בברוך שאמר (כן כתב במנהגי

 פיורדא אות מ״א, ומנהגי הקהילות (מטרסדורף) שם), וראה דרכי חיים ושלום

 (מונקאטש) אות תשצ״א שהתפלל פסוד״ז בניגון ימים נוראים. 546. אמנם מנהג זה

 לא נהגו גם אצל הרבה מותיקי ירושלים כמו בבתי ברוידא ושערי חסד ועוד. וראה כעין

 מנהג זה בדברי קהילות שם שסופי ברכות ק״ש לפני החתימה, בניגון ימים נוראים

 והברכה עצמה בניגון של חול. 547. עי' ערוה״ש שם שכתב ובסיבוב ההקפות

 ואמירת הושענות בוכים הרבה כמו ביוה״פ. 548. דברי קהילות שם והרחיב מאד
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 התפלה הניגון

 אם אמרו הושענות - שבת ויו"ט549,

 אם לא אמרו יום חול
 קדיש תתקבל

5 5  סדר הוצאת ס"ת אין כמוך וכו' ימים נוראים0

5 ימים נוראים 5  ברכות העולים ומי שברך'

 קריאת התורה חול

5 5  קדיש אחר קריאת התורה ימים נוראים2

5 5  יהללו ימים נוראים3

 אשרי ובא לציון חול

ת ומסיים דאמירן בעלמא ב  ש

ל יו"ט  בניגון ש
 חצי קדיש לפני מוסף

ת ויו"ט ב  חזרת הש"צ מוסף עד קדושה ש

5 5  קדושה ימים נוראים4

 המשך חזרת הש"צ יו"ט

5 5 6 5 [ויש מנגנים בתתקבל] 5  קדיש תתקבל יו"ט 5

 ופירט. 549. תקון תפלה עמ' כ״ז ועי״ש עמ' כ״ו, וצ״ע מוזרח השמש עמ' נ' ונ״א,

 ושוב כתב לי הגר״ש דבליצקי להכריע כדבריו בתקון תפלה. 550. וכן הוא במנהגי

 הקהילות שם, ועי' בלוח לא״י, ובבכורי יעקב סי' תרס״ד ס״ק א' כתב שיש נוהגים

 באשכנז לנגן ״גדלו״ כימים נוראים, לעומת זאת עי' רמ״א סי' תרס״ד סעי' א' (ועי'

 בהגהות והערות שו״ע מכון י-ם) שכתב כנגון יו״ט. 551. העיר הגר״ש דבליצקי

 לטבלת ניגונים שנערכה ע״י הרב ישראל נולמן ז״ל שאין לומר במי שברך לכבוד יום

 הדין אלא לכבוד הרגל. 552. וכן הוא בבכורי יעקב שם ובדברי קהילות שם, ומזכרת

 פאקש, (מנהג קהילת פאקש הונגריה). 553. וכן הוא במנהגי קהילת פיורדא שם.

 554. וכן הוא במנהגי אוסטרהא אות י״ב. 555. רמ״א שם 556. ראה בוזרח
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. 5 5 7  שחרית. משכימין להתפלל שחרית

. 5 5 8  בהשכמה יש אומרים שיר היחוד ושיר הכבוד

ל שבת,  פסוקי דזמרה. אומרים מזמור לתודה וממשיכין כסדר ש

 למנצח השמים מספרים וכו', ואחר אז ישיר אין אומרים נשמת

. 5 5  אלא ממשיכים ישתבח וכו'9

ל חול ואומרים . מתפללין ש ה ר ש נה ע ע ושמו מ  ברכות קריאת ש

 יעלה ויבא.

. 5 6 ל הלולב*0  נטילת לולב. פותחין את הקשרים העליונים ש

 הלל שלם.

 סדר ההושענות

5 ומחזיקים ספרי 6 1  מוציאין את כל ספרי התורה מארון הקודש

ל הבימה, ועיין ל הבימה, אם אין מי שיחזיקם יניחום ע  תורה ע

. 5 6 2  בהערה

 השמש. 557. א״ר סי' תרס״ד ס״ק ג', והוא אחד מה' השכמות, ראש השנה, ויום

 הכיפורים, הושענא רבא, ט' באב, פורים, ועי' מטה משה כאן שכתב כמה רמזים לזה.

 558. לוח לא״י, ועי' בהערה יום א' של ר״ה בהשכמה. 559. סי' תרס״ד סעי' א'.

 560. סי' תרס״ד סעי' א' ועיי״ש בבאר הגולה, והיינו רק הטבעות הקושרין את הלולב

 ולא הקשר שבו אוגדים את כל הג' מינים ביחד, ועיין בלבוש שם שמשמע שפותחין

 את הקשרים לפני שמנענעים את הלולב, ובספר שלמי תודה סי' פ״ה אות א' האריך

 להסביר הענין וכתב בסו״ד שלמעשה יש שמתירין קודם הברכה, ויש שמתירין קודם

 אמירת ההלל, וכן נהג החזו״א, ויש שמתירין רק קודם אמירת ההושענות. 561. לוח

 לא״י, ועי' סי' תר״ס סעי' א' ברמ״א שהביא מחלו' בזה, וכתב שכן נוהגים במדינות אלו.

 562. עי' הליכות שלמה פי״ב סעי' א' שהגרש״ז הורה להניח הס״ת על הבימה, ובהערות

 מכתבי תלמידים אספו דעות בזה והביאו מספר חיים וברכהבשם החיד״א שאחיזת

 הס״ת קודמת להקפה ובכף החיים סי' תר״ס סק״ו תמה עליו, ועי' מנהגי מהר״ש

 מנוישטט סי' רנו ז״ל אמר מה״ר שלום ז״ל שאילו היה יורד לפני התיבה בהושענא

 רבה, אז מתי שהיו הקהל מקיפין לא היה מקיף, אלא היה עומד על האלמימר וספר
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 נר. אין להעמיד נר דולק בארון הקודש אחרי שמוציאין את כל

. 5 6 3  ספרי התורה ממנו

 הקפות. אוחז את ארבעת המינים בידיו, אומרים ד' פסקאות

ע ב ע פעמים ואומרים ש ב ל הושענא, ומקיפין את הבימה ש  ש

 הושענות, בכל הקפה הושענא, וממשיכין כבכל יום, אני והו

. 5 6 4  הושיעא נא, כהושעת

 החזרת ספרי התורה. יש המחזירין את ספרי התורה לפני אמירת

. ואומרים 5 6 5  תתננו ויש המחזירין לפני הקדיש, ועיין בהערה

ד תענה אמונים.  תתננו וכו' ע

5 ולוקחין 6 6 . קודם תענה אמונים מניחין את הלולב א נ ע ש ו  נטילת ה

. 5 6 7 ש הערבות ומנענעין אותן נענוע קל מ  את ח

ש מ  החבטה. כשאומרים קול מבשר חובטין את הערבות ח

. הנוהגים להחזיר את 5 6 9 , ועיין בהערה 5 6 8  פעמים על הקרקע

 תורה בידו, וכן משמע בגמרא, ולאחר שהיו מקיפין הקהל אז היה יורד לפני התיבה.

 563. לוח לא״י, ט״ז או״ח סי' קנ״ד ס״ק ז', קיצור שו״ע סי' קל״ז סעי' י״א, והטעם משום

 הורדה בקדושת ארון הקודש, ועצם המנהג מופיע בא״ר סי' תרס״ט ס״ק ה' בשמח״ת.

 564. לבוש סי' תרס״ד סעי' י״א. 565. הגר״ש דבליצקי במכתב למערכת הלוח כתב

 שיש מחזירין הס״ת קודם אמירת תתננו, וכ״כ בשבולי הלקט סוף סי' שע״א, וכן נהגו

 בחלק משכונות ירושלים, ובלבוש סי' תרס״ד סעי' י״א כתב שמחזירין אחרי הושיעה

 את עמך ועי״ש עוד, וכן נהגו בחלק משכונות ירושלים. 566. לוח לא״י, סי' תר״ס

 במ״ב ס״ק ח' בשם של״ה, ועי' סי' תרס״ד סעי' ז' שמשמע ברמ״א שנוטל הערבות מיד

 אחר ההקפות, ובחי״א כלל קנ״ג סעי' ג' הביא את שני המנהגים. וראה בכתר ראש אות

 קי״א שהגר״ח מוואלאזין לקח את הערבה כשאמר למען תמים בדורותיו. 567. עיין

 סי' תרס״ד רמ״א, ובלוח לא״י כתב שהנענועים כמו בלולב בשם רמ״א וחי״א, וראינו

 אצל גדולי ירושלים שנענעו רק נענוע קל. 568. לוח לא״י, ועיין בסי' תר״ס מ״ב ס״ק

 ח'. 569. סי' תרס״ד במ״ב ס״ק י״ט ז״ל ובשם האר״י ז״ל כתבו דדוקא על הקרקע

 יחבוט ה' חבטות ואח״כ על הכלים להסיר העלין וא״צ להסיר כל העלין, ועי' כף החיים

 אות ל״ז שכתב שלפי האר״י אין מקום להסיר את העלים בחבטה, ועפי״ז העיר הגרא״י

 זלזניק שליט״א שמשום הידור מצוה ראוי להקפיד שבכל החבטות על הקרקע ישארו
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ל  ספרי התורה לאחר חבטת הערבה, המחזיקים מניחים אותם ע

. 5 7  הבימה וחובטים0

 קדיש תתקבל.

ת הערבות. נהגו להצניע את ההושענות לאחר גמר מצותן ע נ צ  ה

. לא נמצא 5 7 1 ל המצות לשרפן עם החמץ  ולהסיק בהן התנור ש

ל ארון הקודש, ויש שאף  מקור למנהג להניח את ההושענות ע

. 5 7  חוששין שהדבר האיסור2

ל ל עולם ש , י״ג מדות ורבונו ש 5 7 3 ת ספר תורה, אין כמוך א צ ו  ה

ע ישראל, אחד אלקינו קדוש ונורא שמו, גדלו, מ  ימים נוראים, ש

. 5 7 4  על הכל

 קריאת התורה. ויעזור, וקורין ארבעה גברי בפרשת פנחס, וביום

 השביעי (במדבר כ״ט, ל״ב - ל״ד), חצי קדיש.

 מחזירין את ספר התורה.

 אשרי, ובא לציון.

 מוסף. חצי קדיש, ואומר וביום השביעי.

ל ל שבת, קדושת נעריצך בניגון ש  חזרת הש״צ. מתחיל בניגון ש

ל  ימים נוראים עם אדיר אדירנו, וממשיך חזרת הש״ץ בניגון ש

, ולנוהגים לנגן בנשיאת כפים, 5 7 5  יום טוב, ואין אומרים ותערב

 היום הכהנים לא מנגנים לפני שלום.

 הערבות כשרות כפי שלוקח הערבות לכתחילה כדי שגם בחבטה החמישית יעשה

 חבטה בערבה מהודרת, ורק בחבטה על הספסל יפסלם ודו״ק, ועי' בהלכות חג בחג

 פרק י״ג ב' בענין החבטה על הספסל. 570. ותיקי ירושלים. 571. סי' תרס״ד סעי

 ט', וסי' תמ״ה מ״ב ס״ק ז', ועי' הלכות חג בחג ארבעת המינים פי״ג סי״ג ובהערה שם

 כמה מנהגים בהצנעת הערבות, ועי' מלבושי יו״ט על הלבוש סי' תרס״ד. 572. ראה

 בהערה לעיל שהובאו עצות אחרות להצניע ולא עצה זו, ובדרכי חיים ושלום אות

 תשצ״ג, ומהרש״ם ח״ג סי' נ״ז, חששו לאיסור. 573. רמ״א שם. 574. לוח לא״י.

 ואמירת י״ג מדות מקורו בשערי אפרים שער י' סעי' ה'. 575. המנהג שלא לומר
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. יש אומרים הושענות אחר מוסף קודם קדיש תתקבל. ת ו נ ע ש ו  ה

. 5 7 6 ל יום טוב ל בניגון ש ב ק ת  קדיש ת

, עלינו. 5 7 5 עם השיר שהלויים8 7 7 ו נ  אין כאלקי

, לדוד ה' אורי 5 7 9 ל יום. למנצח על הגתית (מזמור פ״א)  שיר ש

 וישעי.

ת מותר להכין בחוה״מ לצורך ב ש ת ו ״ ח מ ש  הערה בענין ההכנה ל

 יו״ט ובכלל זה ג״כ אם בן חו״ל נמצא באר״י מותר למארחו הבן

 א״י לבשל בחוה״מ עבור אורחו הבן חו״ל לצורך יו״ט שני אף

, אבל בן אר״י הנמצא בחו״ל אין לו לבשל 5 8 0  שלבן א״י יום חול הוא

 בחוה״מ עבור יו״ט שני (הגרע״א) ואף לא עבור בני חו״ל הקבועים

, ויש 5 8 1 ת אסור לבשל אלא ע״י רבוי בשיעורים ב  שם. ולצורך ש

א לעשות קניות גם ל  להזהר כשהולכים לקנות לצורך שמח״ת ש

ת אלא בדבר האבד, והעירו שבן חו״ל השוהה באר״י ב  לצורך ש

. 5 8 2  יכול לקנות לצורך בן אר״י ע״י רבוי בשיעורים

, וטוב לאכול 5 8 3  סעודה. נהגו לעשות בו סעודה כמו ביום טוב

. 5 8 4  הסעודה לפני חצות משום יום טוב

 וכ״כ בוזרח השמש וכן בלוח לא״י לא הביאו והטעם שהרי נוסח ותערב נתקן לזמן

 שאומרים ברכת כהנים ולפי״ז באר״י שנושאין כפים בכל יום היה צריך לאומרו בכל יום

 וכן העיר בפאת השלחן, ועי בהערה מוסף יום א' ר״ה, וכיון שבחו״ל אין נושאין כפים

 בהו״ר גם בא״י אין אומרים ותערב. 576. סי' תרס״ד סעי' א'. 577. לוח לא״י.

 578. כן נהגו, והגר״ש דבליצקי כתב הטעם במכתב למערכת הלוח וז״ל מנהג אשכנזים

 בחו״ל לומר אין כאלוקינו רק בשבת ויו״ט והו״ר עם השיר שהיו וכו' ומנהג אשכנזים

 בא״י לומר בכל יום וזה לקוח מהספרדים, והספרדים אין אומרים השיר שהיו וכו' בכל

 יום, ומהאי טעמא נהגו אשכנזים פרושים לומר אין כאלוקינו בסוף התפלה להורות

 שזה הוספה ולא מנוסח אשכנז המקורי עכ״ד. 579. מע״ר אות רל״ד. 580. מנחת

 שלמה ח״א סי' י״ט אות ב', וראה שש״כ פרק ס״ו הערה כ״ז. 581. שש״כ שם.

 582. עי' סי' תקל״ט סעי' ח' ט' י' י״א ענין סחורה בחוה״מ. 583. מנורת המאור סי'
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 הפרידה מהסוכה. כשנפרד מהסוכה אומר, יהי רצון מלפניך ה'

 אלקינו ואלקי אבותינו, כשם שקימתי וישבתי בסוכה זו כן אזכה

, ונהגו בני עליה שמנשקים 5 8 ל לויתן5  לשנה הבאה לישב בסוכה ש

. 5 8 6  את הסוכה ביציאתם ממנה

ן לבני חוץ לארץ, וראה הערה בערב חג הסוכות.  עירוב תבשילי

ת תורה ח מ ש ת ו ר צ  • יום חמישי שמיני ע

. 5 8 5 ושהחיינו8 8 7 ל יום טוב  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

 המברכות לפני ההדלקה יזהרו להצית את הגפרור קודם הברכה

 ולאחר ההדלקה לא יכבו את הנר כיון שכבר קיבלו עליהם

 קנ״ב, ובביאור הגר״א ריש סי' תרס״ד ציין לדברי הירושלמי ריש ר״ה ה״ג אי זו אומה

 כאומה הזאת בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים

 ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא אבל ישראל אינן כן אלא לובשים לבנים

 ומתעטפין לבנים ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים יודעין שהקב״ה עוש' להן

 ניסים ע״כ, ומבואר שצריך לעשות סעודה, ועי' שלמי תודה סי' פ״ו אות ד'. 584. בערוך

 השלחן סי' רמ״ט סעי' ז' וסי' תרס״ד סעי' י״ג צווח ע״ז שאוכלים לשבעה עד שקצים

 באכילה בלילה, וחלילה לעשות כן שבלילה יו״ט הוא, ובספר סכותה לראשי (דבליצקי

 ) סעי' כ״ה כתב שלא נהגו להחמיר כדברי הערוה״ש אך טוב להקדים לפני חצות,

 והעירו להמבואר במ״ב סי' רל״ב ס״ק כ״ד בשם ב״י שסעודת שבת ויו״ט לא מקרי

 סעודה גדולה ובשעה״צ ס״ק כ״א דחה דברי החי״א שהחמיר בזה, ועי' סי' רמ״ט מ״ב

 ס״ק י״ג, ויש שדקדקו בדברי הערוה״ש שאין כוונתו מעיקר הדין אלא משום החכם

 עיניו בראשו ודו״ק. 585. סי' תרס״ז ברמ״א, ועיין לבוש וערוה״ש. 586. סי' תע״ז

 במ״ב ס״ק ה'. 587. סי' רס״ג סעי' ה', ועיי״ש במ״ב שדעת המגן אברהם שתדליק

 ואחר כך תברך, אמנם הרבה אחרונים סבירא להו שתברך ואחר כך תדליק, ולענין מתי

 תדליק אם קודם שקיעת החמה או בלילה, עי' מט״א סי' תרכ״ה סעי' ל״ג שיש להנהיג

 שהנשים ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש באלף למטה נ' נ״א, ובשש״כ ח״ב פמ״ד

 הערה ג' ד', והעירו שהיום שיש אור גדול בבתים לכך לכתחילה עדיף להדליק בערב

 יו״ט קודם קבלת קדושת יו״ט. 588. מט״א סי' תקפ״א סעי' נ״ד, ואשה המקדשת

 לעצמה לא תברך שהחיינו בהדלקה. ועי' שאילת יעב״ץ סי' ק״ז שכתב השואל שלא

 נמצא בשום פוסק מקור לזה שנשים מברכות שהחיינו בהדלקה והסכים עמו, אלא

 שהנח להם מנהגם שהוא ירושה להם מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז״ל, וכן הוא

 בערוך השלחן סי' רס״ג סעי' י״ב, ועי' מ״ב ס״ק כ״ג. 589. סי' רס״ג מ״ב ס״ק כ״ג
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ת ע ש  קדושת יום טוב ע״י הברכה. יש שאינן מברכות שהחיינו ב

, והמברכת 5 8 9  הדלקת הנרות אלא יוצאות בשהחיינו שבקידוש

ת ההדלקה אינה יכולה להתנות שאינה מקבלת ע ש  שהחיינו ב

. 5 9 0  עליה קדושת יום טוב

5 ויש 9 ל ימים נוראים1  מעריב. יש המתפללים מעריב בניגון ש

ל יום טוב.  המתפללים בניגון ש

ל יום טוב, ואומרים יום ת מעריב. מתפללים תפילת ערבית ש ל פ  ת

. 5 9 2  השמיני חג העצרת הזה

ש אומר קדיש תתקבל. ח  קדיש. אחר תפילת ל

, 5 9 3 ת ספר תורה. אומרים אתה הראת פסוק בפסוק א צ ו  סדר ה

 וכשמגיעין לפסוק ויהי בנסוע פותחין את ארון הקודש, לאחר

. 5 9 4  אמירת כי מציון תצא תורה מוציאים את כל ספרי התורה

 נר. אין להעמיד נר דולק בארון הקודש לאחר שמוציאין כל ספרי

. 5 9 5  התורה ממנו

, וסדר ההקפות 5 9 6 ע הקפות ב  סדר ההקפות. מקיפין לפחות ש

 כנדפס במחזורים.

. מותר לרקד ולספוק כף ביום טוב לכבוד 5 9 7 ה ח מ ש  ריקוד ו

. 5 9 8  התורה

 ובשע״צ כתב מקורו מרע״א בשם שאלת יעב״ץ. 590. הערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל

 בלוח לא״י, עפי' עירובין מ' ע״ב. 591. כן המנהג בהרבה מקומות בירושלים ובכמה

 ישיבות, ושמענו בשם הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק שליט״א שמקור מנהג זה קדמון

 מאד, והגר״ש דבליצקי הביא מכמה גאוני ירושלים שהקפידו ע״ז, וכתב במשמרת

 שלום (קוידנוב ) סי' י״ז שכן מנהג כמה קהילות. 592. לוח לא״י, סי' תרס״ח סעי' א',

 ובמע״ר אות רכ״ח, ועיי״ש במ״ב ס״ק ג' שהביא בשם הפמ״ג לומר עצרת בלא ה'.

 593. לבוש סי' תרס״ט, ועיי״ש בא״ר. 594. א״ר סי' תרס״ט סעי' ה', ושמוציאין כל

 הס״ת בשו״ע שם, לוח לא״י. 595. לוח לא״י, וכמובא לעיל בהו״ר. 596. שם מ״ב

 סק״י, יש מקיפין ג' ויש ז' פעמים כמו בהו״ר וכ״מ לפי מנהגו. 597. מ״ב סי' תרס״ט

 ס״ק י״א 598. שם ס״ק ה' ושל״ט ס״ק ח' ועי' של״ח ס״ק י' 599. סי' תרס״ט
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 קריאת התורה בלילה. בהרבה קהילות נהגו לקרוא בתורה בליל

. 6 0 0 א לקרוא ל , ומנהג הפרושים בירושלים ש 5 9 9 ת תורה ח מ  ש

 סדר החזרת ספרי התורה למנהג הפרושים. בגמר ההקפות לפני

ע ישראל, מ  החזרת ספרי התורה אוחזים ספר תורה ואומרים ש

. 6 0 1 ל הכל, יהללו, ובנחה  אחד אלוקינו, גדלו, ע

ע מ  והסדר לקוראים בתורה ישאירו ספר אחד בחוץ ויאמרו ש

 ישראל, אחד אלוקינו, גדלו, על הכל, ולענין בריך שמיה עיין

. 6 0 2  בהערה

, ומברכין 6 0 4 6 בפרשת וזאת הברכה 0 3 ה ש ו ל  סדר הקריאה. קוראין ש

, 6 0 7 , הגבהה 6 0 6 , ולאחר הקריאה אומר חצי קדיש 6 0  לפני הקריאה5

 יהללו, ובנחה.

 ובמ״ב ס״ק ט״ו, לו״ח הגרימ״ט לחו״ל, ועיין במע״ר אות ר״ל שאף הגר״א היה עולה

 לתורה בקריאה זו, ועי' אשי ישראל פמ״ז הערה צ״ה מה שאסף בענין ברכת העולים,

 ובטעם הקריאה עי' בספר ״הקריאה בתורה והלכותיה״ פע״ה הערה א'. 600. ספר

 אר״י סי' י״ב סעי' י״ב, הגר״ש דבליצקי כתב במכתב למערכת ה״לוח״ שלא ברור הטעם

 למה לא נהגו הפרושים בקריאה זו בפרט שהגר״א עצמו קרא. 601. לוח לא״י,

 והגר״ש דבליצקי במכתב למערכת ״הלוח״ כתב שיש בירושלים שאין אומרים שמע

 וכו' כיון שלא קוראים בתורה. 602. בלוח הגרימ״ט לחו״ל כתב בשם האדר״ת לומר

 בלילה, ועיין בהערה בהוצאת הס״ת לקריאה בשחרית בנדון אמירתו בשמח״ת.

 603. מ״ב שם, ועי״ע בערוך השלחן סעי' ב' שהיה נהוג להעלות הרבה קרואים ואין לזה

 יסוד אלא נוהגין לקרות רק ג' גברי. 604. ברמ״א שם כתב שקורין הנדרים שבתורה

 ובמ״ב ס״ק ט״ו כתב ג' גברי בפרשת וזאת הברכה. 605. מ״ב שם, וראה ספר

 הקריאה בתורה והלכותיה הערה ד' מה שאסף בזה, ועי״ש אם צריך להעלות לפי סדר

 כהן לוי וכו'. 606. מ״ב שם וכתב שאין סומכין על הקדיש שאחר עלינו, והנה המ״ב

 לא כתב אם הוא קדיש שלם או חצי קדיש ונהגו למעשה חצי קדיש הגר״ש דבליצקי

 במכתב למערכת הלוח, ובשלמי תודה סי' הביא בשם הגר״י ליס זצ״ל בשם רבי אליהו

 ברוך קמאי זצ״ל שצ״ל קדיש יתום, והוא מקור המנהג בכולל חזו״א ב״ב. 607. והרבה

 עושים הגבהה הפוכה, הגר״ש דבליצקי במכתב למערכת הלוח, ובענין מנהג זה עי'

 בהערה בקריאת התורה של וזאת הברכה בשחרית. 608. ספר שם טוב קטן
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, אדון עולם, ועיין 6 0 8 ו (יש אומרים לדוד ה' אורי וישעי)  עלינ

. 6 0 9  בהערה

ל יום טוב ושהחיינו.  קידוש. בורא פרי הגפן, קידוש ש

ת תורה יקרא הפרשה ח מ  שנים מקרא. כתבו הפוסקים שבליל ש

. 6 1 0 ה הוא זמנה ת ע  שנים מקרא ואחד תרגום ש

 שחרית. מתפללין תפילת יום טוב.

 פיוט. קודם נשמת כל חי יש אומרים את הפיוט נשמת מלומדי

. 6 1 1  מורשה

6 וקדיש תתקבל. 1 2 ם ל  הלל ש
6 1 3 ת ספר תורה. אומרים אתה הראת פסוק בפסוק א צ ו  סדר ה

 וכשמגיעין לפסוק ויהי בנסוע הארון פותחין את ארון הקודש,

. 6 1  ולאחר אמירת כי מציון תצא תורה מוציאים את כל ספרי התורה4

, סדר ההקפות 6 1 5 ע הקפות ב  סדר ההקפות. מקיפין לפחות ש

 (זולצבאך תס״ו) שהוא המקור הראשון לאמירת לדוד ה' אורי, ספר זכירה, לקט צבי

 לבעל סידור עבודת ישראל עמ'5 , וסידור אזור אליהו. 609. והעירו שכיון שיש

 הרבה ההולכים לביתם קודם קריאת התורה ושוכחים לומר עלינו וכו' יש לטכס עצה

 לקרא אחר עלינו, ובשו״ת מנחת יצחק ח״ז סי' י' כתב לגבי ברכו בתרא היכא שנהגו

 לומר ביו״ט שיאמרו קודם ההקפות מפני הממהרים לצאת ועי״ש ביאור בטעם ברכו

 בתרא ביו״ט ועוד. 610. לשון המ״ב בסי' תרס״ג ס״ק ד', ועיין בסי' רפ״ה במ״ב ס״ק

 י״ח שכתב שביום הושענא רבא יקרא שמו״ת פרשת וזאת הברכה ואם קרא ביום

 שמיני עצרת לא הפסיד. וז״ל ספר כלבו סי' כ' ונהגו גם כן להסדיר כל אחד בליל יום

 תשיעי וזאת הברכה שנים מקרא ואחד תרגום לאור הנר על השלחן ואחר כך להתחיל

 מכל אחד מחמשה חומשי תורה כדי שלא יראה כמי שמסיים התורה והולך וכל זה על

 דרך ההגדה שאמרה תורה לפני הקב״ה נתתני לבניך וכבר סיימו לקרותי ושוב לא יהיה

 להם חפץ בי כך מצאתי. 611. לוח לא״י, וי״א אחר קדיש תתקבל שאחר הלל,

 ובשע״ת סי' 'תרס״ט ס״ק ב'. 612. במע״ר אות רכ״ט כתב שאומרים הלל פסוק

 בפסוק בנעימה. 613. לבוש סי' תרס״ט, ועיי״ש באליה רבא. 614. א״ר סי'

 תרס״ט סעי' ה', ושמוציאין כל הס״ת בשו״ע שם, לוח לא״י. 615. ז״ל רמ״א תרס״ט

 ועוד נהגו להקיף עם ספרי התורה הבימה שבביהכ״נ כמו שמקיפים עם הלולב והכל
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א להתעכב בהקפות כדי שיתפללו ל  כנדפס במחזורים. ראוי ש

. 6 1 6 ע שעות ב  מוסף קודם ש

ר תורה לקריאה. מחזירים את ספרי התורה לארון פ ת ס א צ ו  ה

, ויש המחזירין את כל ספרי 6 1 7  הקודש ומשאירים שלושה

ה ספרים. אין אומרים אין כמוך וכו' ש ל  התורה ושוב מוציאין ש

. 6 1 9 ל עולם עיין בהערה , ולענין י״ג מדות ורבונו ש 6 1 8  ויהי בנסוע

ע ישראל, אחד אלוקינו קדוש ונורא מ 6 ש 2 0  ואומרים (בריך שמיה)

. 6 2 1  שמו, גדלו, על הכל

ל ימים נוראים.  ניגון הברכה. העולים אומרים את הברכה בניגון ש

ל 6 ויש קוראים בניגון ש 2 2  ניגון הקריאה. יש קוראים בניגון רגיל

. 6 2  ימים נוראים3

 משום שמחה, ובמ״ב ס״ק י' כתב שיש מקיפין שלש ויש מקיפין ז' פעמים, והמנהג

 כהיום להקיף ז'. 616. עיין בסי' תר״כ. 617. לוח לא״י, לבוש סי' תרס״ט דרך

 החיים ובקיצור שלחן ערוך. 618. א״ר סי' תרס״ט ס״ק ז' והטעם משום שאמרום

 בפסוקי אתה הראית, 619. ותיקי ירושלים העידו שבישיבת עץ חיים אמרו, וכן

 העידו בשם הגרש״ז זלזניק זצ״ל, ויש טעם פשוט לומר שהוא ככל יו״ט, עוד שמענו

 טעם לומר בשם הגרי״ש אלישיב שליט״א שהוא כימים נוראים שהרי אומרים קדוש

 ונורא, ובלוח לא״י לא הביאו ובלוח הגרימ״ט לחו״ל כתב להדיא שאין אומרים אחר

 שהדגיש שבשמיני עצרת שבחו״ל כן אומרים, וכן המנהג בכמה בתיכ״נ ותיקים

 בירושלים, וביאר הגרשז״א זצ״ל הטעם שלא לומר משום שמחה הובא בהליכות

 שלמה פי״ב סעי' י״ג עי״ש, עוד אמרו טעם כיון שאין פתיחת הארון אין מתי לומר,

 ואימתי אומרים, בישיבת עץ חיים אמרו בשעת הולכת הס״ת לקריאה, וראה בלוח

 הגרימ״ט לחו״ל שהמקום שכתב שלא לומר הוא באתה הראית, ומשמע שאלו

 שאומרים הוא בפתיחת הארון באתה הראית ודו״ק. 620. לוח לא״י בשם האדר״ת

 זצ״ל, וי״א שלא נהגו, ולכאו' נחלקו בזמן אמירתו אם בפתיחת הארון או בהוצאת ס״ת

 כן מבואר בשו״ת אבן ישראל ח״ט סי' נ״ט, ולפי המנהג שמחזירים הכל ושוב מוציאים

 לכו״ע צריך לומר בריך שמיה. 621. לוח לא״י. 622. מכתב הגר״ש דבליצקי

 למערכת הלוח, שהביא עדות מכמה מקומות מותיקי ירושלים, וכן משמע בשולחן

 הקריאה פכ״א מסגרת השלחן ס״ק ד' שכתב לגבי הקריאה של הלילה שהוא בניגון של

 חול. 623. כך הוא ברוב הקהילות, וביררנו אצל כמה מותיקי ירושלים שמשום מה
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ד  קריאת התורה. בספר הראשון קוראין בפרשת וזאת הברכה ע

. 6 2  מעונה (דברים ל״ג, א' - כ״ו)4

 העולים לתורה. כדי להעלות לתורה את כל הציבור קורין

. גם הקטנים עולים 6 2 5  כמה פעמים מתחילת וזאת הברכה

. 6 2 6  לתורה

. נכון שיבחרו עשרה אנשים שישמעו את ם י ע מ ו ה ש ר ש  ע

. 6 2  הקריאה והברכות7

 פריסת טלית. נהגו לפרוס טלית מעל חתן כל הנערים, חתן תורה

. 6 2 9 ש אוהל ש , ואין בדבר משום ח 6 2 8  וחתן בראשית

 כל הנערים. לאחר שעלו כולם לתורה מעלין אחד מן הקהל עם

, וקורין ולדן 6 3 0  הנערים ומברך והם אומרים אחריו מלה במלה

 שינו לקרא בניגון ימים נוראים, אכן מקור מנהג זה הוא מיוצאי גרמניה והונגריה, וגם

 בזה יש כמה שינוים ואכמ״ל. 624. סדר קריאת התורה סי' תרס״ח סעי' ב'.

 625. סי' תרס״ט ובסי' רפ״ב סעי' ב', ולענין קריאת כהן ולוי בהוספות עיין בסי' קל״ה

 במ״ב ס״ק ל״ז, ועיין בספר אשי ישראל פרק מ״ז הערה קי״ז במה שכתב בזה.

 626. שערי אפרים ש״ח נ״ז וכתב שקוראים אפי' תינוקות קטנים ואחד עומד ע״ג

 ומקרא להם הברכה והם אומרים אחריו מלה במלה, ועי״ש בפתחי שערים שביאר

 הטעם, ובהליכות שלמה פי״ב הערה 52 הביוא שהקפיד שלא יעלו אלא קטנים

 הלומדים גמ' גיל 9 בערך ופחות מגיל זה אין מבינים ענין הקריאה עי״ש, אכן משמעות

 הש״א שאף פחות מגיל זה ודו״ק, וכן נהגו. 627. מ״ב ס״ק י״ב בשם חי״א. 628. יש

 מקומות שנהגו רק על חתן בראשית וכן נראה בציץ אליעזר ח״י סי' ד' ועי״ש חט״ז סי'

 ח'ו, ויש מקומות רק בכל הנערים, ויש מקומות כמו שכתבנו, אכן כל מנהג זה אין לו

 מקור קדמון מדי, ויותר מסתבר שנובע ממה שנהגו בימים קדמונים להוליך את

 החתנים תחת חופה, וע״כ לתוספת שמחה פרסו טלית על החתנים למיניהם ואכמ״ל.

 629. בתהלה לדוד שט״ו סק״ט כתב ע״ז שאף שאין מתכוונים לאוהל מ״מ הא הוי גג

 ומחיצות של בנ״א, אלא כיון שאוחזים ביד לא מקרי אוהל אפי' במתכוין לאוהל עי״ש,

 ועי' חזו״א סי' נ״ב אות ב' שמותר למתוח בגד לצל אם אוחזו בידו. 630. סי' תרס״ט,

 שערי אפרים ש״ח כ', ובמ״ב ס״ק י״ב מבואר שהגדול מברך והנערים יוצאים בברכתו.
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, ולאחר שברך ברכה אחרונה אומרים המלאך 6 3 1 ד מעונה  אמר ע

. 6 3  הגואל*2

ד ויעל, נה. רבים נוהגים לקרות לעולה נוסף ממעונה ע ן מעו ת  ח

. 6 3 3  וקורין אותו חתן מעונה

ן תורה. אומר מרשות, וקורא לאחד מחשובי הקהל לסיים ת  ח

. אסור להפסיק בעליות 6 3 5 ד הסוף , וקורין ממעונה ע 6 3 4  התורה

ד סוף התורה, שהם שמונה פסוקים אחרונים  מפסוק וימת שם ע

. 6 3 6  שבתורה

, 6 3  חזק. כשמסיימין את הספר אומרים הציבור חזק חזק ונתחזק7

. 6 3 8  [והעולה לתורה אינו אומר]

6 ומגביה הספר 3 9 ל הבימה  הגבהה. מניח הספר השני ע

 631. ובמ״ב ס״ק י״ג, [ויש שקורין לכל הנערים מעונה עד על במותימו תדרוך (לבוש)].

 632. ובמ״ב שם ס״ק י״ד כתב שמברכים אותם בפסוק המלאך הגואל לפני שמברך

 ברכה אחרונה, ומנהגינו למעשה אחר הברכה (הגר״ש דבליצקי), ועיין באשי ישראל

 פרק מ״ז הערה ק״ב שכשאומרים קודם הברכה אף העולה אומר ולא הוי הפסק.

 633. לוח לא״י בשם חיד״א. 634. מ״ב שם ס״ק א', וכתב שמוכרים פרשה זו ופרשת

 בראשית, וראוי להדר שיהיו הקונים מוכתרים בתורה או עכ״פ מגדולי הקהל.

 635. כתב בא״ר ס״ק י״ז הטעם דכיון ששמונה פסוקים אחרונים שבתורה איכא

 פלוגתא במנחות ל' ע״א אי משה כתבן בדמע או יהושע כתבן לכך קורין ממעונה שהם

 ג' פסוקים מויעל, ועי״ש שהעיר לפלוגתת רש״י מנחות ל' ע״א ובב״ב י״ד ע״א ד״ה

 ושמונה ששמונה פסוקים מתחילים מוימת, ודעת תו' מגילה כ״א ע״ב ד״ה תנא כתב

 ששמונה פסוקים מתחילים מויעל עי״ש מה שישב. 636. סי' תכ״ח סעי' ז', עפי'

 המבואר בב״ב ט״ו ע״א ומנחות ל' ע״א אי כמ״ד יהושע כתבן אי כמ״ד משה כתבן

 בדמע הואיל ואשתנו אין מפסיקין בהם. יש נוהגין ע״פ כמה ראשונים שהמברך קורא

 ולא הקורא, עיין בגמ' הנ״ל בתוס' ד״ה שמונה פסוקים שבתורה, ובליקוטי מהרי״ח

 בסדר שמיני עצרת וש״ת. 637 . ברמ״א סוף סי' קל״ט, ועיין באבודרהם בשחרית

 של שבת, ובקצות השלחן סי' פ״ד ובבדי השלחן שם בס״ק כ״ב, ועיין בלבוש בסי'

 תרס״ט, ובספר נוהג כצאן יוסף בפרשת ויחי. 638. שבט הלוי ח״ז סי' ר״ב אות ב',

 הקריאה בתורה והלכותיה פס״ג סעי' ל' ובהערות. 639. סי' קמ״ז סעי' ח'.
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 הראשון, ולענין הגבהה הפוך דהיינו שהכתב כלפי הציבור

. 6 4 0  עיין בהערה

ן בראשית. אומר מרשות וקורא לאחד מחשובי הקהל ת  ח

, וקורין בספר שני לחתן בראשית מתחילת 6 4 1  להתחיל התורה

6 (בראשית 4 2 ד אשר ברא אלקים לעשות ועיין בהערה  בראשית ע

 א', א' - ב', ג').

6 ואומר חצי קדיש. 4 3 ל הבימה  חצי קדיש. מניח הספר השלישי ע

 מגביהין הספר השני.

 מפטיר בספר שלישי בפרשת פנחס, ביום השמיני (במדבר כ״ט,

. 6 4  ל״ה - ל', א'). וכשיש רק שני ספרים ראה בהערה היאך נוהגין4

 640. בשערי אפרים שער ח' סעי' ס״ב כתב שהמנהג להפוך, ובשער י' סעיף ט״ז צווח

 על זה שנראה כמזלזל שהוא מסתיר פניו מהביט בכתב הס״ת, ויש שעושין כן

 בשמח״ת לשם שמחה של מצווה ואין נכון עכ״ד. 641. סי' תרס״ח סעי' ב' מ״ב ס״ק

 י' והטעם שמתחילין בראשית שלא יהא פתחון פה לשטן לקטרג לומר כבר סימו

 אותה ואינם רוצים לקרותה עוד. 642. וכשמגיע הבעל קורא לויהי ערב ויהי בקר

 יום אחד, אומרים הציבור בקול ואחר כך הקורא אומר, וכן בכל יום ויום, בליקוטי

 מהרי״ח בסדר שמיני עצרת וש״ת כתב שלא מצא מקור למנהג זה בספרי הראשונים

 אך כן נהגו ובודאי יסודתו בהררי קודש, וכשמגיע לביום השישי יש ב' מנהגים א'

 אחרי שהבעל קורא אומר ויהי ערב ויהי בקר יום השישי אומרים הציבור ויכולו עד

 אשר ברא אלקים לעשות ואחר כך הקורא אומר ויכולו, כן נהגו ולא מצאנוהו

 בכתובים, ובנוהג כצאן יוסף כתב שכאשר מגיע הש״צ לויהי ערב ויהי בוקר יום הששי

 אומרים הקהל ויהי ערב וכו' וממשיכים מיד ןיכולו ואח״כ חוזר הש״צ וקורא מויהי

 ערב עד לעשות, ובדברי קהלות עמ' שס״א כתב שלא יפסיק הקורא בנשימה בין

 התיבות יום הששי ויכולו השמים כי יש בראש התיבות שם הוי״ה הראשון בתורה.

 643. סי' תרס״ח במ״ב ס״ק י״א, ואין צריך להניח גם את הספר הראשון כמבואר

 בשערי אפרים שער י' סעי' י״ב ובסי' קמ״ז במ״ב ס״ק כ״ז, ובלוח לא״י כתב שכן

 המנהג, וציין שבביהמ״ד של הגר״ש סלנט זצ״ל ועוד במ״ד מניחין גם הא'. 644

 . בסוף סי' תרס״ט כתב הרמ״א שאם יש רק ב' ספרי תורה קורין בראשונה וזאת

 הברכה ובשניה בראשית וחוזרין ולוקחין הראשונה לענינו של יום, וכן כתב בלוח

 לא״י, ובביאור הלכה שם כתב שרק אם כבר גללו את הראשון למפטיר חוזרין ולוקחין
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ד רק חזק ואמץ ד ה' ע ב  הפטרה. מפטירין ויהי אחרי מות משה ע

. 6 4  (יהושע א', א' - י״ח)5

6 4 , אב הרחמים (גם אם יש ברית מילה). 7 6 4 6  יזכור. הזכרת נשמות

ל פסח.  מנהגי יזכור עיין לקמן בשביעי ש

. 6 4 8  י-ה א-לי. אין אומרים י-ה א-לי בשמחת תורה

ע שעות, ב ת מוסף. ראוי להתפלל מוסף לפני ש ל י פ  זמן ת

. 6 4 9  ולכתחילה יש להתחיל לפני זמן מנחה גדולה

. 6 5  אשרי ומכניסין את ספרי התורה בשירה ובזמרה0

 תפילת הגשם. בענין אמירת תפילת גשם, אם קודם מוסף או

. משאירין את ארון הקודש פתוח בעת 6 5 1  בתוך מוסף עיין בהערה

6 וכשסיימו סוגרין אותו. 5 2  אמירת תפילת הגשם

, ובשאר 6 5 3  קיטל. בירושלים לא נהגו ללבוש קיטל בתפילת הגשם

 מקומות לובשים.

 את הראשון אבל אם לא גללו יגללו את זו שמונחת על הבימה, עיי״ש. והעיר הגר״נ

 קופשיץ ששייך לגלול את הספר הראשון בשעה שאומרים מרשות לחתן בראשית

 ואז אפשר ודאי לקרא בו מפטיר. 645. שהוא שייך לפרשת וזאת הברכה שכתוב

 בה מיתת משה רבינו ע״ה, לבוש סי' תרס״ט ועיי״ש. 646. סי' תרס״ח במ״ב ס״ק

 ט״ו. 647. כתב בגשה״ח סוף פ' ל״א שאומרים אב הרחמים אף שיש חתן וברית

 648. והטעם כיון שמזכירים נשמות, הגהות לס' המנהגים של ר' אייזיק טירנא אחרון

 של פסח 649. סי' רפ״ו סעי' א' וסי' תר״כ עיי״ש. 650. לוח לא״י, ועי' מע״ר רל״ג.

 651. בלוח לא״י כתב שאומרים קודם מוסף, ובספר וזרח השמש (דבליצקי) בהערה

 קס״ז כתב שאף שהגר״א במע״ר אות קס״ג כתב לברך טל וגשם בחזרת הש״ץ נהגו

 בזה האשכנזים פרושים באר״י כמנהג הספרדים לברך לפני תפילת לחש, ובהר צבי

 או״ח סי' נ״ה ביאר הטעם שנהגו בירושלים שלא לומר פיוטים בתוך התפלה חוץ

 מר״ה ויוכ״פ עי״ש, ועי' במע״ר השלם שם בהערות דברי שלמה הטעם שהתירו כאן

 לומר פיוטים בתוך התפלה, ואצל החזו״א עשו כפי הכתוב במע״ר (דינים והנהגות).

 652. סי' תרס״ח סעי' ב' ועיין עוד בסי' קי״ד בסעיפים א' ב'. 653. ותיקי ירושלים.
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, ויש אומרים את קדיש בניגון 6 5 4 ת ויום טוב ב  חצי קדיש בניגון ש

. 6 5 5 ל תפילת הגשם  ש

6 ועיין 5  הכרזה. מכריזין לפני מוסף משיב הרוח ומוריד הגשם, 6

. 6 5 7  בהערה לגבי מנהג האומרים תפילת הגשם בחזרת הש״צ

 מוסף. למנהג שאומרים תפילת הגשם לפני מוסף אומרים במוסף

. 6 5 8  משיב הרוח ומוריד הגשם, ואם שכח עיין בהערה

 בקרבן היום אומרים ביום השמיני עצרת.

 בחזרת הש״צ מוסיפין בקדושה אדיר אדירנו. אם יש כהן, ואפילו

. 6 5  רק אחד, אומרים ותערב לפני ותחזינה עינינו9

 654. וזרח השמש (דבליצקי) וכתב בהערה קס״ח, שכיון שמנהג אשכנזים פרושים

 באר״י לומר טל וגשם קודם מוסף, ע״כ אין מנגנים בקדיש וברכת אבות בניגון תפילת

 טל וגשם אלא בניגון רגיל של שויו״ט. 655. שהוא דומה קצת לניגון תפלת נעילה.

 656. סי' קי״ד סעי' ב' ז״ל אסור להזכיר עד שיכריז הש״צ. אמנם גם אם לא הכריזו צריך

 להזכיר כיון שהחזן כבר הזכיר כשאמר שאתה הוא וכו' מוריד הגשם, ועי' בהר צבי

 או״ח סי' נ״ה, וכתב הגר״ש דבליצקי במכתב למערכת ה״לוח״ שאף שכבר התפללו

 תפלת גשם נהגו לכתחילה להכריז. 657. מבואר בסי' קי״ד סעי' א ובמ״ב ס״ק ב' ג'

 שאף שהש״צ עדיין לא אמר מ״מ מכריזין, וראה אריכות בזה בקונטרס תקון תפלה

 (דבליצקי) ח״א עמ' ל״ג, ועי״ש שמעיד שאצל החזו״א הכריזו למרות שהתפללו בתוך

 חזרת הש״צ, וכן העידו כמה מתלמידי החזו״א, ודעת בעל הקהילות יעקב זצ״ל

 ולהבחל״ח הגרח״ק שליט״א שאצל החזו״א לאהיתה נוחה מזה שהכריזו, ובביהכ״נ

 חזון איש (לדרמן) במנין הותיקין אין מכריזין ובמנין שאח״כ מכריזין, והאומרים תפלת

 גשם בתוך חזרת הש״צ אם לא הכריזו אין להם להזכיר גשם, [ואם אמר אחד בקול רם

 בתוך תפילתו מוריד הגשם, אף שאסור לעשות כן, מ״מ מותרים השומעים להזכיר

 בתפילתם, וא״צ לחזור אם לא הזכיר גשם אחר הכרזה זו, מ״ב שם ס״ק ד'].

 658. שכח לומר משיב הרוח וכו' אם נזכר קודם שאמר ה' יאמר במקום שנזכר משיב

 הרוח ומוריד הגשם וימשיך, ואם הוא אחר שאמר ונאמן אתה יאמר שם ויחזור לונאמן

 אתה, ואם כבר אמר ה' כיון שמנהגינו לומר בקיץ מוריד הטל לכן אינו חוזר, וכן הדין

 עד מוסף יום א' של פסח, סי' קי״ד סעי' ה' מ״ב ס״ק כ״ז. 659. עיין בסי' קכ״ח במ״ב
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. לנוהגים 6 6 ה רביעית יין לא יעלה לדוכן0 ת ש  ברכת כהנים. כהן ש

ל ראש  שהכהנים מנגנים לפני שלום, (עי' בהערה במוסף יום א' ש

 השנה) מנגנים בזה.

 קדיש תתקבל.

 אין כאלקינו ועלינו.

, ויש אומרים 6 6 ל יום. למנצח על השמינית (תהלים י״ב)1  שיר ש

. אדון עולם. 6 6 3 , ועיין בהערה 6 6 2  לדוד ה' אורי וישעי

. 6 6 4  שכח ולא אמר משיב הרוח עיין בהערה

 קידושא רבא. אומרים הפסוקים אלה מועדי ה', וידבר משה,

 ומברכין בורא פרי הגפן.

 מנחה, אשרי, ובא לציון וחצי קדיש.

 עמידה. תפילת יום טוב, משיב הרוח ומוריד הגשם, שלום רב.

ב אומרים אתה חוננתנו.  במערי

 הזכרות. אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם אך ממשיכים לומר

ה במרחשון. ע ב ד ש  ותן ברכה, ואין שואלין טל ומטר בברך עלינו ע

 עלינו.

 ס״ק קע״ג, ועיין בספר אשי ישראל פרק מ״א סעי' נ״ה. 660. סי' תרס״ט במ״ב ס״ק

 י״ז, ועיין בסי' קכ״ח סעי' ל״ח. 661. מע״ר אות רל״ד, ובלוח לא״י כתב בשם הגרי״ח

 זוננפלד זצ״ל שכן המנהג עפי' מס' סופרים הי״ט ומובא ברש״י מס' ר״ה דף ד' ע״ב ד״ה

 פז״ר קש״ב, ולא כי״א מזמור ח'. 662. ספר שם טוב קטן (זולצבאך תס״ו) שהוא

 המקור הראשון לאמירת לדוד ה' אורי, ספר זכירה, לקט צבי לבעל סידור עבודת

 ישראל עמ' 5. 663. בענין אנעים זמירות עיין במע״ר אות נ״ג, ובאות ק״ע ובלוח א״י

 כתב שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה, ועי' בהערה שבת ראשונה נצו״י.

 664. בספר הליכות שלמה פסח פ״י סעי״ ב' כתב בשם הגרש״ז אויערבך זצ״ל מותר

 לומר ביו״ט תשעים פעמים ״ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה״ ואין בזה משום
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 הבדלה. ברכת בורא פרי הגפן והמבדיל בין קודש לחול.

ל ספרי התורה ל ארון הקודש והמעילים ש  מחזירין את הפרוכת ש

ל עמוד הש״צ והבימה הרגילים.  והמפות ש

י כ״ג בתשרי אסרו חג ש  • יום ש

. אין אומרים למנצח 6 6 ן לתפילת שחרית להניח תפילין5  משכימי

. 6 6 6  ועיין בהערה

א להתענות ל , ונוהגים ש 6 6 7  נוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה
 בו668.

, ולהחזו״א 6 6 9 ד ראש חודש חשון  תחנון. אין אומרים תחנון ע

. 6 7 0  אחרי אסרו חג אומרים תחנון

ת כ״ד בתשרי י ש א ר ת ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

י ש ד סוף ויכולו (פרק ב' פסוק ג'). ש  קריאת התורה. קורין לכהן ע

. 6 7 1  עולה בפרק ד' פסוק כ״ג, ולא בתחילת פרק ה'

ד ואחרי לא יהיה (ישעיה מ״ב,  הפטרה. מפטירין כה אמר הא-ל ע

. 6 7 2(  ה' - מ״ג, י'

 הכנה מיו״ט לחול עיי״ש טעמו, וה״נ בשבת ופשוט. 665. עי' מע״ר אות קע״ד.

 666. ברמ״א ריש סי' קל״א מבואר שאומרים, וכ״כ בלוח לא״י אך הוסיף במוסגר שיש

 שאין אומרים ולכאו' כוונתו למהרי״ל וסידור יעב״ץ, אמנם בארחות רבינו עמ' ס״ח

 כתב בשם הגרח״ק בשם החזו״א שבא״י לכו״ע אין אומרים כיון שהוא יו״ט שני בחו״ל,

 וכ״כ וזרח השמש הערה קע״ז, ויסוד הדברים בא״ר ופמ״ג סי' תרס״ח שביו״ט שני גם

 לבני א״י מקרי יו״ט עי״ש, וכ״כ בהליכות שלמה תשרי פי״ב סעי' כ״ד שא״א למנצח.

 667. סי' תכ״ט סעי' ב'. 668. סי' תכ״ט סעי' ב' ובמ״ב שם, ועיין בסי' תצ״ד במ״ב

 ס״ק ו'. 669. לוח לא״י, ועיין בסי' קל״א בשע״ת ס״ק ז' (י״ט), וראה באשי ישראל

 פכ״ה (סה) מה שאסף טעמים לזה. 670. דינים והנהגות פ״ד אות ל״ז. 671. כדי

 שלא יסיים בדבר לא טוב כמבואר בסוף סי' קל״ח. 672. שהוא מעין הפרשה
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 מנהגי ברכת החודש

 מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש בין

6 כדי להודיע לעם באיזה יום חל ראש 7 3  קריאת התורה למוסף

. 6 7 5 ת ברכת החודש ע ש . נוהגין לעמוד ב 6 7 4  חודש

ת רב. לפני שמברכים את החודש אומרים יהי רצון מלפניך ל פ  ת

. 6 7  וכו'6

. 6 7 7  הכרזת המולד. אחרי יהי רצון מכריזין את זמן מולד הלבנה

6 ואומר מי 7 8 ר תורה. הש״צ אוחז ספר התורה בידו פ  אחיזת ס

. 6 7 ה נסים*9 ש ע  ש

. מכריז ואומר ראש חודש מרחשון יהיה ביום ש ד ו ש ח א  הכרזת ר

, 6 8 , והקהל חוזר אחריו1 6 8  הששי וביום השבת הבא עלינו וכו'0

 המדברת בבריאת שמים וארץ [לבוש סי' תרס״ט]. 673. סי' תי״ז במ״ב ס״ק א'

 עיי״ש, 674. עי' שבלי הלקט סי' ק״ע, וערוה״ש תי״ז ח', שהטעם שמכריזין בשבת

 משום שבשבת העם נאספים בביהכ״נ. 675. וכתב במג״א ס״ק א' הטעם שהוא

 דוגמת קידוש החודש שהיה מעומד ועי' בגליון רעק״א שם שתמה ע״ז. 676. יסוד

 תפילה זו היא תפלת רב ברכות ט״ז ע״ב, ובערוה״ש סעי' ט' תמה איך מבקשים בקשות

 על פרנסה ושאר צרכים בשבת, ועי' התעוררות תשובה ח״ד סי' כ״ו מה שישב. ובלוח

 לא״י העיר האדר״ת שיש לומר ביה״ר שתחדש עלינו את החודש הבא, וא״צ לומר

 בזכות תפלת רב. 677. מקו״ח סי' רפ״ד, ועי' שערי אפרים שער 'י סל״ז, וראה באשי

 ישראל פל״ט הערה י״א בענין הכרזת המולד בכל המקומות כפי הזמן שבירושלים.

 678. שערי אפרים ש״י סל״ו, מ״ב סי' צ״ו ס״ק ב'. וכשיש ב' או ג' ספרים נוטל הס״ת

 האחרון שקראו בו. 679. עי' בלבוש סי' תכ״א ושערי אפרים שער י' סעי' ל״ו הטעם.

 ועי' באר היטב תי״ז א' שהביא שאין לומר ״בקרוב״ שיהיה רק כ״א תבות והובא בלוח

 לא״י, אכן במנהגי החת״ס פ״ה כ״ד כתב שהקפיד לומר ״בקרוב״ ואמר כי זהו עיקר

 התפלה, שהרי על הגאולה עצמה הובטחנו וכל תפילתנו היא שיהיה בקרוב.

 680. ואם חל ר״ח ביום שבת וראשון אומר ר״ח יהיה ביום שבת ולמחרתו ביום ראשון

 (וזרח השמש (דבליצקי), ועי' אשי ישראל הערה י'. 681. בשערי אפרים שם כתב

 שאמירת ר״ח פלוני מוטל רק על הש״צ בלבד ואם רוצה אומר עם הש״צ בלחש,

 וביסושה״ע שער השמיני שער העליון כתב שיאמר ג״כ כל אדם בעצמו והובא בכה״ח
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. 6 8 3 , ועיין בהערה 6 8  ואומרים יחדשהו וכו' בנוסח הארוך*2

. 6 8 4 ו לברך החודש עיין בהערה ח כ  ש

6 ואומרים ולגשמים 8 5  ברכת החודש. מברכין את חודש מרחשון

. 6 8 7 . אין אומרים אב הרחמים 6 8 6  בעתם

. 6 8 8  במנחה לא אומרים צדקתך צדק

 ברכי נפשי. מתחילין לומר ברכי נפשי ואומרים בכל שבתות

. 6 8 9 ת מצורע ש ר ת פ ב ד ש  החורף ע

 • יום שני כ״ו בתשרי

ד ראש חודש  אין אומרים יהי רצון שלאחר קריאת התורה ע

 חשון.

 • יום חמישי כ״ט בתשרי

. 6 9 0  תענית. יש המתענים בו משום ערב ראש חודש

 ס״ק ט', וכן נוהגים. 682. לוח לא״י, ובוזרח השמש (דבליצקי) כתב שזה אחד

 המקומות שנהגו אשכנזים פרושים באר״י כמנהג הספרדים, ובדינים והנהגות פי״א או'

 י' איתא מנהג החזו״א בנוסח הקצר כפי המנהג בחו״ל, ועי' תשובות והנהגות ח״ג סי'

 צ״ה. דבר נחמד ממנהגי פרנקפורט הביא בספר עלת החודש פ״ב הערה כ״ט, שיחדשהו

 של חדשי חשון ואייר מנגנים החזנים בניגון גמרא והיינו משום תחלת הזמן, עי״ש עוד

 כמה מנהגים נכוחים. 683. ז״ל לוח לא״י בהיה״ר יש לומר שתחדש עלינו את

 החודש הבא - מהגאון האדר״ת זצ״ל, ואין צ״ל בזכות תפלת רב או רבים ובמי שעשה

 נסים יש שא״א בקרוב שיהיה רק כ״א תבות - באה״ט. 684. כתב במקור חיים סו״ס

 רפ״ד אם שכחו לומר ברכת החודש עד שהחזירו את הס״ת לארון הקודש אפשר לומר

 קודם מוסף ומוטב יותר שיאמרו במנחה קודם הכנסת ס״ת. 685. בערוך השלחן

 אבן העזר סי' קכ״ו סעי' י״ז ביאר הטעם שקוראים לחודש מרחשון. 686. וזרח

 השמש (דבליצקי). 687. סי' רפ״ד סעי' ז'. 688. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם.

 689. סי' רצ״ב סעי' ב' ברמ״א, ועיין בלבוש בסי' תרס״ט שכתב וז״ל והטעם שמתחילין

 אותו בשבת זה, משום שכל אותו המזמור מדבר בענין מעשה בראשית לכך מתחילין

 אותו בשבת של פרשת בראשית וכו', ונראה לי שמה שקורין הט״ו שיר המעלות עמו

 הוא גם כן מהאי טעמא, שהרי אמרם דוד כשכרה השיתין וקפו תהומות ובעי למשטפי
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, ולא אומרים תפילת יום כיפור 6 9  במנחה לא אומרים תחנון1

. 6 9 2  קטן

ן ו ש ח ר ש מ ד ו ש ח א ר י לי בתשרי אי ד ש  • יום ש

 דיני ומנהגי ראש חדש

. 6 9 6 ובברכת המזון4 9 3  יעלה ויבא. אומרים יעלה ויבוא בתפילות

ר יעלה ויבוא. במעריב, אם נזכר לאחר שאמר ה' מ ח ולא א כ  ש

. בשחרית ובמנחה, אם 6 9 ל ברכת המחזיר שכינתו אינו חוזר5  ש

 נזכר קודם שאמר ה' בברכת המחזיר יאמר יעלה ויבא ויחזור

 לותחזינה, אם נזכר לאחר שאמר ה' יאמר למדני חוקיך ואז יאמר

 יעלה ויבוא וימשיך כסדר. אם סיים הברכה, יאמר יעלה ויבוא

א סיים את ל  לפני מודים וימשיך מודים. התחיל מודים, כל זמן ש

 התפילה חוזר לתחילת ברכת רצה. סיים התפילה, והיינו שאמר

ע חוזר לראש ס ל פי שעדיין לא פ  אלקי נצור ויהיו לרצון, אף ע

. 6 9 6  התפילה

. 6 9 7 ת ראש חודש ש ר ת אומרים בקרבנות את פ  בשחרי

 עלמא וכו' עכ״ל. ועיין במע״ר אות קמ״ח שלהגר״א אין אומרים ברכי נפשי בחורף.

 690. בסי' תי״ז במ״ב ס״ק ד' כתב שיש נוהגין להתענות ער״ח. ועי״ש באריכות הטעם

 שראוי להתענות כל ער״ח, וז״ל כתבו הספרים דאף מי שאינו מתענה מ״מ יראה לעשות

 תשובה ביום זה ולתקן את אשר עוות בכל החודש מאחר שהוא יום אחרון של כל

 החודש כמו ערב ראש השנה מכל השנה, ואז בודאי יהיה לו יום החודש זמן כפרה לכל

 תולדותיו. ועיין בסי' תקס״ו במשנה ברורה ס״ק י״ב לענין קריאת ויחל ואמירת עננו

 בחזרת הש״ץ. 691. להנהוג שלא לומר תחנון מחג הסוחדש עד ר״ח חשון ואף לפי

 החזו״א שאומרים תחנון במנחה לא אומרים כיון שהוא ער״ח ככתוב בסי קל״א סעי' ו'.

 692. כיון שהוא יום שאין אומרים בו תחנון. 693. סי' תכ״ב סעי' א' עיי״ש. 694. סי'

 תכ״ד עיי״ש, ועיין בסי' קפ״ח סעי' ז'. 695. סי' תכ״ב סעי' א' מ״ב ס״ק ב', ועי' סי'

 רצ״ד סעי' ד' ה' מ״ב ס״ק ז' ט'. 696. סי' תכ״ב סעי' ומ״ב שם. 697. סי' תכ״א
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, ונוהגין לברך, ועיין 6 9 8  הלל. לאחר חזרת הש״צ אומרים חצי הלל

, ויש אומרים שכשיחיד קורא 7 0 . ויזהר לאמרו בציבור0 6 9 9  בהערה

, ואינו 7 0  הלל אומר לשנים שיאמרו עמו הודו שאז הוי כרבים1

 צריך לומר אתם אנא.

. 7 0 2 *  קדיש תתקבל

 קריאת התורה. קורין ארבעה גברי בפרשת פנחס (במדבר כ״ח,

. 7 0  א' - ט״ו)3

ד עולה  סדר הקריאה. יש נוהגין כמו שכתב הגר״א לקרוא לכהן ע

ד ד ריח ניחוח לה', ולשלישי חוזר מעולת תמיד ע  תמיד, ללוי ע

. ויש נוהגין שקורין 7 0 4  ונסכה, ולרביעי קורא ובראשי חדשיכם

ד רביעית ד עולה תמיד, ולוי חוזר וקורא ואמרת להם ע  לכהן ע

, והרביעי קורא 7 0 ד ונסכה5  ההין, והשלישי קורא מעולת תמיד ע

 ובראשי חדשיכם.

 ובמ״ב שם. 698. סי' תכ״ב סעי' ב' ועיי״ש לענין הברכה. 699. ויש שיוצאין

 בברכה ע״י הש״צ, עיין בסי' תכ״ב סעי' ב' שיש בזה כמה שיטות, ועיין בערוך השלחן

 סי' תכ״ב סעי' ח' שעדיף שלא יברכו בעצמם ויכוונו לצאת ידי״ח בברכת הש״צ ויענו

 אמן ושכן נהג בעצמו, ועיין במע״ר השלם אות קנ״ג (ד) שכן נהג הגר״א, וכן כתב

 בכתר ראש או' ל״ט. 700. תכ״ב סעי' ב' בהגה מ״ב ס״ק ט״ז, והטעם לצאת ידי

 דעת הפוסקים שביחיד אין מברכין עליו, ועי״ש עוד כמה הלכות משום זה.

 701. רמ״א שם ועי' מ״ב ס״ק י״ח. 702. סי' תכ״ג סעי' א' ובמ״ב שם. ואם להלל

 עבר ש״צ אחר מזה שהתפלל חזרת הש״צ, יכול הש״צ השני לומר קדיש תתקבל

 הגרא״י זלזניק שליט״א הובא בשיח הלכה סי' קכ״ג ס״ק י״ב, וע״ע באשי ישראל פרק

 כ״ד הערה קנ״ח. 703. סי' תכ״ג סעי' א'. 704. ביאור הגר״א תכ״ג ס״ק ג', מע״ר

 אות קנ״ה מובא במ״ב ס״ק ג', וכן המנהג בירושלים לוח לא״י ועיר הקודש והמקדש

 ח״ג פכ״ה סעי' ה' אות ב', וכן נוהגים בישיבות, ועי' בספר עליות אליהו על הגר״א

 בהקדמת מעלות הסולם בשם רעק״א. 705. שם סעי' ב' וראה דינים והנהגות, ועי'

 עיר הקודש והמקדש ח״ג פכ״ה סעי' ה' אות ב' שכן המנהג בתפוצות ישראל, וכ״כ

 בסידור אזור אליהו, ועי' רמב״ן מגילה כ״א ע״ב ובהגהות הגרא״ז מלצר זיע״א.
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, ומחזירין את ספר התורה. 7 0 6  חצי קדיש

. 7 0 7  אשרי, ובא לציון. אין אומרים למנצח

7 בין הקדיש 0 8 ת התפילין. נוהגים לחלוץ התפילין לפני מוסף צ י ל  ח

. וממעטים את ההפסק, ואסור לדבר 7 1 0 , ועיין בהערה 7 0 9  למוסף

. 7 1 1  בין הקדיש למוסף

 מוסף. ראוי שהש״צ ישים לבו שיתחילו רוב המתפללים יחד

 את תפילת הלחש, ולכל הפחות שיהיו עשרה, ואומרים ולכפרת

. 7 1 2 ע ש  פ

. 7 1 3  קדיש תתקבל

 עלינו.

. 7 1 ל יום. ברכי נפשי (תהלים ק״ד)4  שיר ש

 אין כאלקינו.

. 7 1 5  תענית. אסור להתענות בו

, ולכתחילה טוב 7 1 6  סעודה. מצוה להרבות בסעודה בראש חודש

 706. כל הסדר מבואר בסי' תכ״ג סעי' ג' ובמ״ב שם. 707. סי' קל״א סעי' א'.

 708. סי' תכ״ג סעי' ד', ועי' מ״ב ס״ק י' הטעם, וסי' כ״ה סעי' י״ג ומ״ב ס״ק נ״ט עיי״ש.

 709. סי' כ״ה מ״ב ס״ק נ״ט, ערוך השלחן סי' תכ״ג סעי' ה'. 710. בסי' כ״ה ס״ק נ״ט

 הביא המ״ב את דעת הא״ר שיחלוץ אחר קדושת ובא לציון, קודם יהי רצון שנשמור

 חוקיך כדי שלא להפסיק בין קדיש לתפלה, ובסי' תכ״ג ס״ק י' כתב זאת בשם פמ״ג

 וביאר הטעם בשעה״צ ס״ק ה' משום שבמערבא היו מברכים על חליצת תפילין לשמור

 חוקיו, כמבואר בסי' כ״ט ס״ק א', עוד כתב שיש נוהגים לחלוץ הרצועות מהאצבע

 ואחרי הקדיש חולצין את התפילין, ובלוח לא״י הביא עוד הידור בזה. 711. לוח

 לא״י. 712. סי' תכ״ג במשנה ברורה ס״ק ו' הביא ג' דעות י״א תמיד וי״א רק בשנת

 העיבור, וי״א עד כלות חודש העיבור, והמנהג לומר עד סוף חודש אדר ב', ולוח לא״י

 כתב עד חודש ניסן והיינו כונתו לומר רק עד חודש אדר ב' ולא בחודש ניסן, ותיקי

 ירושלים. 713. סי' תכ״ג סעי' ג' ובמ״ב שם. 714. סי' תכ״ג סעי' ג' ובמע״ר אות

 קנ״ז. 715. סי' תי״ח סעי' א', ועיי״ש במ״ב וביאור הלכה. 716. סי' תי״ט ובמ״ב
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ל  לאכול פת, וראוי להוסיף מאכל אחד יותר מבכל יום (גם ע

. 7 1 7  הוצאות ראש חודש נאמר לוו עלי ואני פורע)

 עשיית מלאכה. מותר לעשות מלאכה בראש חודש, והנשים

. 7 1 8  נוהגות שלא לעשות בו מלאכה חוץ ממלאכות הבית

רת ונטילת צפרנים. יש נוהגין על פי צוואת ר' יהודה החסיד  תספו

 שאין מסתפרין ואין נוטלים צפרניים בראש חודש אפילו אם חל

ת קודש כשהצפרניים ב , ויש מקילין בערב ש 7 1 9 ת קודש ב  בערב ש

. 7 2 0  גדולות

 ושער הציון שם, ועי' ערוה״ש סעי' ב'. 717. מ״ב שם. 718. סי' תי״ז, ועי' ביאור

 הלכה שם לגבי מנהג הנשים, ועי' הליכות שלמה פסח פ״א סעי' כ״ב ובהערות מאילו

 מלאכות הם נמנעות. 719. סי' ר״ס במ״ב ס״ק ז'. 720. עיין במקור חסד על צוואת

 ר' יהודה החסיד, ובכף החיים בסי' ר״ס, ובליקוטי מהרי״ח בסדר התנהגות ערב שבת.
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 חודש מרחשון
ת ב ש י ו ש י  ר"ח יום ש

ם (ו, י״ד שס״ב) י ק ל ת ו-2 ח ו ק ה 8 בבוקר 20 ד ע י ש ש י לד יום ש  המו

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום שלישי ד' בו.

 סוף זמן קדוש לבנה ליל יום שישי י״ד בו כל הלילה

ן ו ש ח ר ש מ ד ו ש ח א ר ת נח בי ד ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

.  אומרים יעלה ויבא בכל התפילות1 ובברכת המזון2

. 3 ת וראש חודש ב ת ש ש ר  בשחרית אומרים בקרבנות פ

, ונוהגין לברך, ועיין  הלל. לאחר חזרת הש״צ אומרים חצי הלל4

, ויש אומרים שכשיחיד קורא הלל . ויזהר לאמרו בציבור6 5  בהערה

, ולא צריך לומר  אומר לשנים שיאמרו עמו הודו שאז הוי כרבים7

 אתם אנא.

 קדיש תתקבל.

ה ע ב  קריאת התורה. מוציאין שני ספרי תורה. בראשון קוראים ש

ל הבימה ואומר חצי . מניח הספר השני ע 8  גברי בפרשת השבוע

 1. סי' תכ״ה סעי' א'. 2. סי' תכ״ד עיי״ש, ועיין בסי' קפ״ח סעי' ז'. 3. סי' מ״ח סעי'

 א' וסי' תכ״א ובמ״ב שם. 4. סי' תכ״ב סעי' ב' ועיי״ש לענין הברכה. 5. ויש

 שיוצאין בברכה ע״י הש״צ, עיין בסי' תכ״ב סעי' ב' שיש בזה כמה שיטות, ועיין בערוך

 השלחן סי' תכ״ב סעי' ח' שעדיף שלא יברכו בעצמם ויכוונו לצאת ידי״ח בברכת הש״צ

 ויענו אמן ושכן נהג בעצמו, ועיין במע״ר השלם אות קנ״ג (ד) שכן נהג הגר״א, וכן כתב

 בכתר ראש או' ל״ט. 6. תכ״ב סעי' ב' בהגה מ״ב ס״ק ט״ז, והטעם לצאת ידי דעת

 הפוסקים שביחיד אין מברכין עליו, ועי״ש עוד כמה הלכות משום זה. 7. רמ״א שם
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 קדיש ומגביהין הספר הראשון.

ת וראש ב  מפטיר. בספר השני קוראים בפרשת פנחס פרשת ש

 חודש (במדבר כ״ח, ט' - ט״ו).

ד לכל בשר (ישעיה ס״ו, א' - כ״ד).  הפטרה. מפטירין כה אמר ה' ע

. 9 ל הפסוק והיה מדי חודש בחדשו  וחוזרין ע

 יקום פורקן. אין אומרים אב הרחמים.

 אשרי. מכניסין את ספרי התורה ואומר חצי קדיש.

. 1 1 ת וקרבן היום כאמור ב , ואין לומר זה קרבן ש 1  מוסף. אתה יצרת0

 יש אומרים לפני כי בעמך ישראל קדשנו במצותיך ותן חלקנו

 בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך

ת קדשך וינוחו בו ב  באמת, והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון ש

. 1 2  ישראל מקדשי שמך

 קדיש תתקבל.

 אין כאלקינו.

 עלינו.

. 1 ל יום. ברכי נפשי (תהלים ק״ד)3  שיר ש

. 1 4  סעודה. ראוי להוסיף מאכל אחד יותר מבכל שבת

. 1 5  במנחה לא אומרים צדקתך צדק

 ועי' מ״ב ס״ק י״ח. 8. סי' תכ״ה סעי' א' ובמ״ב שם. 9. ששם נזכר מעין ראש

 חודש [סי' תכ״ה במ״ב ס״ק ד']. 10. סי' תכ״ה סעי' ג', ועי' באבודרהם בתפילת ראש

 חודש, ועיין בלבוש בסעי' ד' שביאר את חתימת הברכה. 11. סי' תכ״ה במ״ב ס״ק

 י״ד בשם כמה פוסקים משום ג' טעמים דהוי יתור לשון, וקמי שמיא גליא, והוי הפסק.

 12. ערוך השלחן סי' תכ״ה סעי' ב', ועיין בספר אשי ישראל פרק ל״ט בהערה קס״ג.

 13. לוח לא״י, מע״ר אות קנ״ז. 14. סי' תי״ט במ״ב ס״ק ב'. 15. סי' רצ״ב סעי' ב'
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ת אומר רצה והחליצנו ויעלה ויבא אפילו אם י ש י ל ה ש ד ו ע ס  ב

. 1 6  סיים בלילה, כיון שהתחיל את הסעודה קודם השקיעה

י ז' במרחשון ש  אור ליום ש

. 1 7 ב מתחילין לומר בארץ ישראל ותן טל ומטר לברכה  במערי

. שכח, אם נזכר 1 ע קולינו8 מ ש  שכח ולא אמר ותן טל ומטר יאמר ב

 קודם שעקר רגליו חוזר לברך עלינו, אם נזכר לאחר שעקר רגליו

 חוזר לראש התפילה. וכן הדין כל שלושים יום אם מסופק, ועיין

. 1 9  בהערה

ן ו ש ח ר מ ת לך לך ח׳ ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד בקדוש ישראל תתהלל (ישעיה  הפטרה. מפטירין למה תאמר ע

. 2  מ', כ״ז - מ״א, ט״ז)0

ם בה״ב. לאחר אשרי הש״צ אוחז את ספר י נ ע ת מ ך ל ר ב  מי ש

. 2  התורה ומברך למתענין בה״ב1

 קבלת תענית. הרוצה להתענות מקבל את התענית בעניית אמן,

, ואם רוצה לחזור בו 2 2 ל ידי זה להתענות  אלא שאין מתחייב ע

, אבל אם הוציא בשפתיו שרוצה להתענות חייב להתענות. 2  יכול3

. 2 4  כשיש בבית הכנסת מילה או חתן מברכין בה״ב במנחה

 ובמ״ב שם. 16. סי' קפ״ח סעי' י' ובמ״ב שם, אבל אם כבר התפלל מעריב אינו

 מזכיר, ועיי״ש. 17. סי' קי״ז סעי' א', ועיי״ש בכל הסי'. 18. סי' קי״ז סעי'

 ה' עיי״ש. 19. בספר הליכות שלמה פסח פ״י סעי״ ב' כתב בשם הגרש״ז

 אויערבך זצ״ל מותר לומר ביו״ט תשעים פעמים ״ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן

 ברכה״ ואין בזה משום הכנה מיו״ט לחול עיי״ש טעמו, וה״נ בשבת ופשוט. 20. משום

 דכתיב בה מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו שדרשוהו רז״ל על אברהם כשהרג

 המלכים [לבוש סי' תרס״ט]. 21. סי' תצ״ב במ״ב ס״ק ג', ועיין בלבוש שם שכתב

 שאומרים את המי שברך אחרי אשרי קודם יהללו בעוד הספר תורה בידו, וכן הוא

 בפרי מגדים באשל אברהם שם בסי' תצ״ב. [ובלוח לא״י חשון הביא הערת הגאון

 האדר״ת לברך קודם אשרי]. 22. שם במ״ב, ועיין בסי' תקס״ב סעי' ב' בביאור הלכה

 ד״ה שרגיל. 23. סי' תצ״ב מ״ב ס״ק ג'. 24. לוח לא״י, מ״ב שם עי״ש הטעם.
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א מ ת שני ק י נ ע ן ת ו ש ח ר מ י י׳ ב  • יום שנ

, ואומרים פזמון 2  שחרית. לאחר חזרת הש״צ אומרים סליחות5

, אבינו 2 6  ישראל נושע המודפס בחלק מהסידורים ביום חמישי

 מלכנו, והוא רחום וכו'.

 ברית מילה. אם יש ברית מילה או בעל ברית או חתן בבית הכנסת

. 2 8 , אבל אומרים אבינו מלכנו 2  לא אומרים תחנון ולא והוא רחום7

 ומקצרין בסליחות ומסיימים בהרחמים והסליחות, וכן המנהג

, ובעל ברית 3 0 , ויש שאין מקצרים בסליחות כלל 2  ברוב המקומות9

. 3 1  וחתן אין אומרים סליחות כלל

. 3  מנחה. אם יש עשרה מתענים מתפללים כבכל תענית ציבור2

. 3 3  ולענין ברכת כהנים עיין בהערה

 25. סי' תצ״ב. ועיין בסי' תקס״ו במחצית השקל שכתב שאם לא מתענה ידלג את

 התיבות פוקדיך קדשו צומות לקבוע. ולענין קריאת ויחל בשחרית עיין שם במ״ב ס״ק

 ו' ובסי' תקס״ו סעי' ב' ובמ״ב שם, ועיין בחיי אדם כלל ל״א סעי' י״ט. 26. לוח לא״י,

 ועיין באשי ישראל פרק מ״ג הערה י״ד. ובלבוש סי' תצ״ב כתב שאומרים כמו בסידור,

 ובסידור אזור אליהו כתב שהנדפס בסידור הוא נוסח פולין ומנהגינו כנוסח ליטא,

 ובמנהגי בהכ״נ לדרמן נדפס בשם הגר״י שפירא זצ״ל ששינו לומר כסדר חשיבותם

 דמעלין בקודש. 27. סי' קל״א סעי' ה' ומ״ב, סי' תר״ב רמ״א. 28. ערוך השלחן

 סי' קל״א סעי' י״ז יו״ד סי' רס״ה סעי' ל״ח, וכן מוכח ברמ״א סי' תר״ב, אשי ישראל

 פכ״ה הערה ק״ד מהדו' חדשה בשם הגרי״ש אלישיב. 29. לוח לא״י, עי' סי' קל״א

 סעי' ה' ובמ״ב שם, ועיי״ש בבית יוסף, ובסי' תר״ב לענין אבינו מלכנו, [ועי' ציץ אליעזר

 ח״ז סי' ט' אות ו' ז' מה שכתב להצדיק המנהג שמקצרין, ועי' בספר בירור הלכה ח״ז

 בבירור לסי' קל״א מה שחקר בהשתלשלות המנהג ויש להשיב על חלק מטענותיו. ועי'

 בלוח לא״י שיש מקצרים יותר, והמקצרים יותר לכאו' תמצא לגבי בית האבל בגשה״ח

 פ״כ סי' ג' (ד). 30. ראה בתשו' הגר״ח קניבסקי שליט״א בספר אשי ישראל סי' ר״ל

 שכתב שאין מקצרין הסליחות וכ״ש שאומרים אבינו מלכינו, ובמקום אחר כתב שכן

 נהג החזו״א, וכן המנהג בביהמ״ד של תלמידי החזו״א. 31. לוח לא״י, סי' קל״א סעי'

 ה' בשערי תשובה. 32. סי' תצ״ב עיי״ש. 33. עיין בסי' קכ״ט סעי' ב' ובמ״ב ושער

 הציון ס״ק ג' הביא דעת הפמ״ג שסובר שבתענית בה״ב במנחה כהנים המתענים

 נושאין כפים שם וכן הוא בלוח לא״י, ודעת המ״ב בשעה״צ ס״ק ה' שאין נושאין כפים
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ת חמישי י נ ע ן ת ו ש ח ר מ  • יום חמישי י״ג ב

, ואומרים פזמון 3  שחרית. אחרי חזרת הש״צ אומרים סליחות4

. אבינו 3 5  מלאכי רחמים המודפס בחלק מהסידורים בשני קמא

 מלכנו, והוא רחום וכו'.

ן ו ש ח ר מ ת וירא ט״ו ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד ותשא את בנה ותצא (מלכים  הפטרה. מפטירין ואשה אחת ע

. 3  ב' ד', א' - ל״ז)6

א ר ת ת שני ב י נ ע ן ת ו ש ח ר מ י י״ז ב  • יום שנ

. 3 8 , ועיין בהערה 3  שחרית. אחרי חזרת הש״צ אומרים סליחות7

 אבינו מלכנו, והוא רחום וכו'.

ן ו ש ח ר מ  • יום חמישי כ׳ ב

ב הרוח. אם הסתפק אם במקום משיב הרוח ומוריד הגשם י ש  מ

ל כל  הזכיר מוריד הטל הרי הוא בחזקת שהזכיר טל, אך ע

 אלא במנחה של תענית ציבור גמור, ובוזרח השמש (דבליצקי) עמ' צ״ד אות ד' כתב

 שהמנהג בירושלים ובאר״י שהכהנים נושאים כפים גם בתעניות בה״ב שובבי״ם וז'

 אדר. 34. בסליחה תענית ציבור קבעו תבוע צרכים, עיין בסי' תצ״ב במ״ב ס״ק ה'

 שכתב בשם הבאר היטב שאם אין עשרה מתענים לא יאמרו סליחה זו, ובשם הפרי

 מגדים כתב לדלג תיבת ציבור, ובמחצית השקל בסי' תקס״ו כתב לומר תפילת ציבור

 וכן הוא בלוח לא״י. ובהמשך הסליחה אומרים הקדשנו צום, וכתב שם במחצית השקל

 שאם אין עשרה מתענים ידלגו תיבות אלו, ובלוח לא״י כתב לומר הקדשנו תפילה.

 35. ראה מה שנכתב בזה ביום שני. 36. משום דכתיב בה ויאמר למועד הזה כעת

 חיה את חובקת בן וגו', שהוא מעין ענין מה שכתוב בפרשה [לבוש סי' תרס״ט].

 37. בסליחה אפפונו מים, עיין בסי' תצ״ב במ״ב ס״ק ה' שאם אין ציבור מתענים אין

 לומר סליחה זו, ובלוח לא״י כתב שיאמרו במקום צום שני וחמישי ושני - תפילת שני

 וחמישי ושני. 38. יש לשים לב שבסליחות יש שינוים של הצנזו״ר, ועי' מאמר ר״ד

 יצחקי קצירת האומר א' אות ק״ס קס״ד בסוף ספר לוח אר״ש ליעב״ץ, וחלק מהשנוים

 תוקנו בסידורים עליות אליהו, וילנא, וכמעט כולם באזור אליהו וכן ציין את מיקומם.
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 פנים אינו צריך לחזור. מיום זה ואילך כבר הורגלה לשונו לומר

. 4 , ואם מסתפק מה אמר אינו חוזר0 3 9  כהלכה

ן ו ש ח ר מ ה כ״ב ב ר ת חיי ש ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד יחי אדוני המלך דוד לעולם  הפטרה. מפטירין והמלך דוד ע

. 4  (מלכים א' א', א' - ל״א)1

. 4 2  בענין משיב הרוח ומוריד הגשם עיין בהערה

ן ו ש ח ר מ  • יום חמישי כ״ז ב

, 4  יום כיפור קטן מוקדם. הנוהגים אומרים במנחה יום כיפור קטן3

4 ותחנון. ויש המתענים 4  וכשהוא מוקדם אומרים אבינו מלכנו

. 4 5  בו

 39. סי' קי״ד סעי' ח' מ״ב ס״ק ל״ו, ובס״ק ל״ז פרס הנידון אם הענין הוא שלשים יום או

 הענין צ' תפלות וכן ש״צ כיון שמזכיר בחזרת הש״צ הרי בפחות מל' יום כבר הזכיר צ'

 פעמים, והמ״ב הכריע שלמעשה יש להקל כשני הצדדים דספק ברכות להקל, ולמעשה

 אין לנו נפ״מ להלכה בזה כיון שאנו אומרים מוריד הטל א״צ לחזור. 40. סי' קי״ד

 מ״ב ס״ק ל״ז 41. שהוא מעין הפרשה דכתיב בה ואברהם זקן בה בימים [לבוש סי'

 תרס״ט]. 42. ז״״ל לוח לא״י מיום ש״ק כ״ב בו ואילך בספק לו אם אמר משה״ר

 ומוה״ג אינו חוזר (אף מי שא״א בקיץ מוה״ט) כי הוחזק לאמר במשך הל' יום, וכן אם

 אמר בא' מימים הקודמים צ' פעמים, מחי' מתים אתה רב להושיע משה״ר ומוה״ג״

 א״ח עוד מספק. ולכן ש״ץ מתחזק בפחות מל' ליום שמחשבין גם תפלותיו מחזרת

 הש״ץ. [ואחרי שהט״ז מדמה ״לקירב נגיחותיו״ יש להסתפק אם באמצע אמירת צ'

 פעמים טעה ודלג משה״ר ומוה״ג, והעיר לנו חכם אחד שכדאי להדר לדעת החת״ס

 (סי' כ״ז) שצריכין לכתחילה לומר ק״א פעמים] ע״כ, ועי' מה שכתבנו ביום כ' חשון.

 43. סי' תי״ז במ״ב ס״ק ד' עיי״ש. ועיין בסי' תקס״ו במחצית השקל ובערוך השלחן בסי'

 תקפ״א סעי' ד' שכשאומרים סליחות מי שאינו מתענה ידלג התיבות ששייכות לצום,

 ולכן מי שאינו מתענה ידלג בסליחה משאת כפי את התיבות חלבי ודמי הנמעט בצומי

 תמור חלבים ודמים. 44. וזרח השמש (דבליצקי) עמ' צ״ו. 45. סי' תי״ז במ״ב ס״ק

 ד' ועיי״ש באריכות דבריו. וכתב שם במ״ב כתבו הספרים דאף מי שאינו מתענה מ״מ

 יראה לעשות תשובה ביום זה ולתקן את אשר עוות בכל החודש מאחר שהוא יום

 אחרון של כל החודש כמו ערב ראש השנה מכל השנה, ואז בודאי יהיה לו יום החודש

 זמן כפרה לכל תולדותיו. ועיין בסי' תקס״ו במ״ב ס״ק י״ב לענין קריאת ויחל ואמירת
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ן ו ש ח ר מ ת כ״ט ב ו ד ל ו ת ת ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד עולם (שמואל א', ד ובין זרעך ע  הפטרה. מפטירין מחר חודש ע

. 4  כ', י״ח - מ״ב)6

. ראש חודש בימים 4 7  ברכת החודש. מברכין את חודש כסלו

. 4  ראשון ושני. לא אומרים אב הרחמים8

. 4 9  במנחה לא אומרים צדקתך צדק

 סעודה שלישית. יש להמנע מאכילת פת בסעודה שלישית אחר

 שקיעת החמה, כדי שלא להכנס לספק מה להזכיר, רצה או יעלה

 ויבוא*50, ואם התפלל מעריב לכולי עלמא אומר יעלה ויבוא ואינו

. 5 1  אומר רצה

 מעריב. אתה חוננתנו, יעלה ויבא, ויהי נועם. ואתה קדוש, ויתן

 לך, עלינו.

 עננו בחזרת הש״צ. 46. סי' תכ״ה סעי' ב'. 47. סי' תי״ז במשנה ברורה ס״ק א'

 עיי״ש. 48. סי' רפ״ד סעי' ז'. 49. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמשנה ברורה שם. 50. עיי'

 סי' קפ״ח סעי' י', ומ״ב ס״ק ל״ג הביא ב' דעות ולא הכריע דעת המג״א שיאמר יעלה

 ויבא ולא יאמר רצה, ודעת הט״ז שיאמר שניהם, ויש דעה שלישית שלא הובאה במ״ב

 והיא דעת הב״ח שיאמר רצה ולא יעו״י וכן הכריע בערוך השלחן שם סעי' כ״ג, ובקיצור

 ש״ע סי' מ״ד סעי' י״ז הכריע כהט״ז וסיים דכיון שיש חולקין יש להמנע מלאכול

 בלילה. 51. שם מ״ב ס״ק ל״ב, וכן בכל שבת אחר שהתפלל מעריב אינו יכול לומר

 רצה, ובסי' רס״ג ס״ק ס״ז הסתפק בשם מג״א אם רק אמר המבדיל האם יאמר רצה.
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ת והמנהגים ו כ ל ה ו לוח ה ל ס ש כ ד ו  ח

 חודש כסלו
י ן ושנ ו ש א  ר"ח יום ר

ם (א׳ גי ע׳יה) י ק ל ת ו-3 ח ו ק ם 4 ד ה 9 ע ע ש ן ב ו ש א ל יום ר ד לי ל ו מ  ה

 ותרגומו ליל יום ראשון 8:26

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום חמישי ד' בו.

ת וישב י׳יד בו כל הלילה ש ר ת פ ב  סוף זמן קידוש לבנה מוצאי ש

ן א' דר״ח כסלו ו ש ח ר מ ן ל׳ ב ו ש א  • יום ר

 [דיני ומנהגי ראש חודש ראה בראש חודש מרחשון].

 • יום שני ב׳ דר״ח כסלו

 [דיני ומנהגי ראש חודש ראה בראש חודש מרחשון].

ת ויצא ו׳ בכסלו ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד ופושעים יכשלו בם (הושע י״ב,  הפטרה. מפטירין ויברח יעקב ע

ד ולא יבושו עמי  י״ג - י״ד, י'), ומוסיפין ואכלתם אכול ושבוע ע

 לעולם (יואל פרק ב' פסוקים כ״ו - כ״ז)1.

ן ז׳ בכסלו  • יום ראשו

. 2  ותן טל ומטר לברכה עיין בהערה

 1. שהוא מעין הפרשה [לבוש סי' תרס״ט]. ועיין בסי' תכ״ח במשנה ברורה ס״ק כ״ב.

 2. היום נשלמים ל' ימים לשאלת גשמים ונפ״מ למסופק וכדלעיל בכ' לחודש מרחשון

 וז״ל המשנה ברורה סי' קיד ס״ק ל״ז ולענין שאלה דאין בל' יום צ' תפילות מפני תפילת

 שבת ויו״ט שאין בהן רק שבע ברכות יצמח מזה חומרא דיהא צריך לחזור מספיקא

 אפילו אחר ל' יום עד שיושלם צ' תפילות שהורגל לשונו לומר בהן כהוגן ומדברי

 הגר״א ועוד כמה אחרונים משמע דהעיקר תלוי רק בל' יום בין להקל בין להחמיר
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ת וישלח י״ג בכסלו ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד והיתה לה' המלוכה (כל ספר  הפטרה. מפטירין חזון עובדיה ע

.  עובדיה)3

ת וישב כ׳ בכסלו ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

. ד מי לא ינבא (עמוס ב', ו' - ג', ח')4  הפטרה. מפטירין כה אמר ה' ע

ת קודש. במעריב אומרים ויהי נועם, ואתה קדוש, ויתן ב י ש א צ ו  מ

 לך, עלינו.

ב חנוכה ר  • יום רביעי כ״ד בכסלו ע

, אבל מותר ת והספד. לכתחילה אין להתענות בערב חנוכה5 י נ ע  ת

 להספיד בו.

.  במנחה לא אומרים תחנון6

 דיני ומנהגי ימי החנוכה

. וכל יום 7 ע החמה ק ש ת ש  סדר ההדלקה. מדליקין נרות חנוכה מ

, ה נסים לאבותינו9 ש ע ש . מברכין להדליק נר חנוכה ו  מוסיפין נר8

 ובלילה הראשון מברכין גם שהחיינו. לאחר שסילק ידו מהנר

. 1 0  הראשון אומר הנרות הללו

 ונראה דלמעשה יש להקל כשניהם דספק ברכות להקל. 3. שעובדיה היה גר אדומי

 וניבא על מפלת אדום מחמס אחיך יעקב שהוא מעין הפרשה [לבוש סי' תרס״ט]. ועיין

 בסי' תכ״ח במשנה ברורה ס״ק כ״ב. 4. שמדבר במכירת יוסף מעין הפרשה [לבוש

 סי' תרס״ט]. 5. סי' תרפ״ו סעי' א' ובמשנה ברורה שם. 6. סי' קל״א סעי' ו' וסי'

 תרפ״ג סעי' א'. 7. סי' תרע״ב סעי' א' ובמ״ב שם, ובמע״ר אות רל״ה. 8. סי'

 תרע״א סעי' ב', וע״ע בסי' תרע״ב סעי' ב' בסופו. 9. לוח לא״י, ועיין במע״ר אות

 רל״ט שכתב שהנוסח להדליק נר חנוכה, ועי' תרע״ו סעיפים א' ב', ועיי״ש במ״ב ס״ק

 א' שכתב לומר שלחנוכה במילה אחת, וכתב שהעולם אין נוהגין להקפיד בזה.

 10. סי' תרע״ו סעי' ד' ובמ״ב שם, ובנוסח הנרות הללו כתב שם במ״ב ס״ק ח' שיש ל״ו

 תיבות חוץ מהתיבות הנרות הללו, ובאבודרהם כתב נוסח זה: הנרות הללו אנו מדליקין
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 ההדלקה בבית הכנסת. מדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת

1 אחרי תפילת מנחה לפני עלינו לשבח (כשמתפללין 1  בברכה

. מניח המנורה בכותל דרום והנרות עומדים 1 2  אחרי פלג המנחה)

, ומדליק הנר שהוא בימינו. כל יום מברך שתי 1 3  ממזרח למערב

. אין יוצאים בהדלקה שבבית 1 4  ברכות, וביום הראשון שלוש*

 הכנסת אפילו מי שהדליק שם, ועיין בהערה הקודמת. אבל לא

ל נרות חנוכה שבבית הכנסת ביום ראשון. ראוי שיהיו  יברך ע

. 1 ת הברכה וההדלקה5 ע ש  עשרה בבית הכנסת ב

, ואין 1 ת והספד. בימים אלו אין מתענין אלא תענית חלום6 י נ ע  ת

. 1  מספידין אלא לחכם בפניו7

ת מלאכה. מותר לעשות מלאכה בימי החנוכה, והנשים י י ש  ע

א לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקין למשך כחצי ל  נוהגות ש

. 1 8 ה ע  ש

 על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים,

 וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש, ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן

 בלבד, כדי להודות לשמך על נפלאותיך ועל נסיך ועל ישועתך. [וכן הוא בטור אלא

 שבטור כתב קודש הם, ועיין בשער הציון ס״ק י״ג שכתב שלא לומר הם], ועיין במחצית

 השקל ובאליה זוטא שם במה שכתבו בזה. 11. סי' תרע״א סעי' ז'. 12. לוח לא״י,

 ולשון המ״ב שם ס״ק מ״ו נוהגים אחר מנחה בשעה שהעולם מקובצים, וגם דלאחר

 מעריב אין נכון לעכב העולם לזה. 13. רמ״א שם, ועי' מ״ב ס״ק מ״ב. 14. ועיין בסי'

 תרע״א במ״ב ס״ק מ״ה שאם ברך שהחיינו בבית הכנסת לא יברך שוב בביתו אם לא

 שמדליק להוציא אשתו ובני ביתו. ואם הדליק וברך בביתו לא יברך שהחיינו שוב

 בבהכ״נ אלא אם יש בציבור אנשים שעדיין לא הדליקו בביתם ועי' שלמי תודה סי' כ״ו

 אות א' שכך היה מעשה אצל החזו״א, ובשם הגרי״ש אלישיב כתב בפניני חנוכה (קוק)

 שאפי' שבשע״ת ס״ק ז' הביא משו״ת זרע אמת שהדליק בביתו יברך שוב בביהכ״נ מ״מ

 המ״ב ס״ק מ״ה לא העתיק אלא את ענין הדליק בביהכ״נ שלא יברך בביתו אבל את

 הענין השני לא העתיק ומשמע שלא סבירא ליה להלכה כן שיברך שוב. 15. תרע״א

 מ״ב ס״ק מ״ז, ועי' ביאוה״ל ד״ה ויש נוהגין שהאריך בזה. 16. סי' תר״ע סעי' א', ועי'

 סי' תק״ע סעי' א'. 17. סי' תר״ע סעי' א' וסעי' ג'. 18. סי' תר״ע סעי' א'. 19. סי'
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ל הנסים. אומרים על הנסים (בימי מתתיהו) בתפילות ובברכת  ע

ל כל פנים תפילה , ולכתחילה יתפלל מתוך הסידור ע 1  המזון9

. 2 0  ראשונה כדי להסדיר תפילתו

ח ולא אמר על הנסים, אם נזכר קודם שהזכיר את שם ה' כ  ש

 חוזר, ואם כבר אמר ברוך אתה ה' אינו חוזר, ומ״מ בברכת המזון

 כשמגיע להרחמן יאמר הרחמן הוא יעשה לנו נסים ונפלאות

ת לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימי מתתיהו י ש ע  כשם ש

. 2 , וכן יאמר בתפילה קודם יהיו לרצון2 2  וכו'1

ת נרות בשחרית. נוהגין להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת ק ל ד  ה

. 2 3  בלא ברכה לפני תפילת שחרית

2 וחצי 4  תפילת שחרית. אחרי חזרת הש״צ אומרים הלל שלם

. 2 . אין אומרים תחנון בחנוכה6 2 5  קדיש

 קריאת התורה. אין אומרים א-ל ארך אפים בהוצאת ספר תורה

. קורין שלושה גברי בפרשת 2 7  ולא יהי רצון שאחרי קריאת התורה

ד ד מלאה קטורת, ללוי ע . לכהן קורא ע 2 8  הנשיאים בפרשת נשא

 סוף היום, ולשלישי חוזר וקורא את כל היום. ואומר חצי קדיש.

 סדר הקריאה בראש חודש ראה להלן.

 תרפ״ב עיי״ש, ועיי״ש מ״ב ס״ק א' שצריך לומר ועל הניסים עם וא״ו, וכן הוא בערוה״ש

 סי' תרפ״ב סעי' א', ועיין ביעב״ץ שכתב לומר בלא וא״ו, וכן הוא במחזור ויטרי אור זרוע

 אבודרהם ורוקח, ובסידור רוו״ה ביאר את רצף התפילה לפי זה, ובאזור אליהו כתב שכן

 הוא בכל הסידורים הישנים פרט לסידור ר״ש סופר וסידור שערי תפלה לרז״ה.

 20. סי' ק' במ״ב ס״ק א'. 21. תרפ״ב סעי' א' בהגה בשם י״א, ובלוח לא״י כתב בשם

 האדר״ת זצ״ל שיאמר זאת אחר אל יחסרנו. 22. מ״ב ס״ק ד' בשם א״ר, ועי' ט״ז ס״ק

 ג' ה', ובלוח לא״י כתב שיאמר קודם אלקי נצור. 23. לוח לא״י, עיין בפרי מגדים סי'

 תר״ע באשל אברהם ס״ק ב', ובליקוטי מהרי״ח בסדר דיני ומנהגי חנוכה. 24. סי'

 תרפ״ג. 25. סי' תכ״ג במ״ב ס״ק א' ובשער הציון שם, וסי' תרפ״ג במ״ב ס״ק א.

 26. סי' קל״א סעי' ו' וסי' תרפ״ג. 27. סי' תרפ״ג במ״ב ס״ק א'. 28. סי' תרפ״ד סעי'

I 129 I 



 חודש כסלו לוח ההלכות והמנהגים

. קדיש תתקבל ועלינו. 2 9  אשרי, ובא לציון. אין אומרים למנצח

ל יום. מזמור שיר חנוכת הבית (תהלים ל') בכל ימי  שיר ש

. 3 0  החנוכה

 אין כאלקינו.

 • יום חמישי כ״ה בכסלו א׳ דחנוכה

 מעריב. לכתחילה יתפלל מתוך הסידור על כל פנים תפילה

. 3 1  ראשונה כדי להסדיר תפילתו

ד לחנוכת  קריאת התורה. ויהי ביום כלות משה, לכהן קורין ע

ד נחשון בן עמינדב ד מלאה קטורת ולשלישי ע  המזבח, ללוי ע

 (במדבר ז', א' - י״ז).

י כ״ו בכסלו ב׳ דחנוכה ש  • יום ש

 קריאת התורה. ביום השני (במדבר ז', י״ח - כ״ג).

ת קודש חנוכה נכון להתפלל מנחה ב . בערב ש 3 2 ה ח נ ת מ ל פ  ת

 מוקדם כדי להקדים מנחה להדלקת הנרות.

ת קודש כדי ב ת קודש בערב ש ב  ראוי להכין את הנרות למוצאי ש

. 3 3 א יתעכב ל  ש

ץ כ״ז בכסלו ג׳ דחנוכה ק ת מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ת קודש מדליקין קודם נר חנוכה ואחר ב ת הנרות. בערב ש ק ל ד  ה

. 3 4 ת  כך נרות שב

, וזמן ההדלקה עיין 3 5  זמן ההדלקה. אין להדליק לפני פלג המנחה

 א' ובמ״ב שם. 29. סי' קל״א סעי' א' וסי' תרפ״ג. 30. מע״ר אות רמ״א. 31. סי'

 ק' במשנה ברורה ס״ק א', מפני חידוש על הנסים שבו. 32. עיין בסי' תרע״ט במ״ב

 ס״ק ב' ובשער הציון ס״ק ז' ובשע״ת. 33. לוח ארץ ישראל. 34. סי' תרע״ט ובמ״ב

 שם, ובמע״ר אות רל״ח. 35. עי' בזה באגר״מ או״ח ח״ד סי' ס״ב. 36. כתב בלוח
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. יש להקפיד שיהיה מספיק שמן שידלק לכל הפחות 3 6  בהערה

. 3 ה לאחר צאת הכוכבים7 ע  חצי ש

 ההדלקה בבית הכנסת. בבית הכנסת מדליקין נר חנוכה לפני

ת הברכות ע ש , וראוי שיהיו עשרה בבית הכנסת ב 3 8  קבלת שבת

. 3  וההדלקה9

 שחרית. אחרי חזרת הש״צ אומרים הלל שלם וקדיש תתקבל.

ה ע ב  קריאת התורה. מוציאין שני ספרי תורה, בראשון קוראין ש

 גברי בפרשת השבוע.

 מניח הספר השני על הבימה ואומר חצי קדיש ומגביהין הספר

 הראשון.

. 4 0  מפטיר ביום השלישי (במדבר ז, כד - ז, כט)

ד תשואות חן חן לה (תרי עשר,  הפטרה. מפטירין רני ושמחי ע

. 4  זכריה ב', י״ד - ד', ז')1

 יקום פורקן.

 ברכת החודש. מברכין את חודש טבת. ראש חודש בימים חמישי

 ושישי.

 לא״י שאע״פ שבכל ע״ש מדליקין 40 דק' קודם השקיעה היום מאחרין להדליק 25 דק'

 קודם השקיעה והטעם מפני שהנרות קטנים וצריך שידלקו חצי שעה בלילה, ולטעם

 זה האידנא שהוא זמן רווחה ב״ה אין סיבה לאחר ההדלקה, אלא שיש שביארו טעם

 אחר עפ״י שעה״צ תרע״ט ס״ק ז', ועי' בארוכה במועדים וזמנים ח״ב סי' קנ״ב, ועי״ש

 שכתב ששמע מותיקי ירושלים מעידים שנהגו גם בשבת זו להקדים כרגיל, ובח״ח

 בהערות לח״ב סי' קנ״ב כתב שהגרי״ז זצ״ל הסתפק בדין זה ולמעשה הדליק בזמן

 הרגיל. 37. סי' תרע״ט במ״ב ס״ק ב' ועיין בסי' תרע״ב בביאור הלכה ד״ה ובלבד,

 ועיין עוד בדרך החיים. 38. סי' תרע״א סעי' ז' ובמ״ב שם. 39. תרע״א מ״ב ס״ק

 מ״ז, ועי' ביאוה״ל ד״ה ויש נוהגין שהאריך בזה. 40. סי' תרפ״ד סעיפים א' ב'.

 41. סי' תרפ״ד סעי' ב', וכתב מ״ב סק״ז שהוא על שם ראיתי והנה מנורת זהב כולה.
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לא אומרים אב הרחמים. מחזירין את ספרי התורה 4  אשרי. 2

 ואומר חצי קדיש.

. 4 ף ועל הניסים3 ס ו  מ

4 (פרק צ״ב). 4 ת ב ש ר שיר ליום ה ל יום מזמו  שיר ש

. 4 5  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ת קודש ב  מוצאי ש

, ואין 4 6 ב אין מאחרין כ״כ להתפלל מעריב י ר ע ת מ ל פ  סדר ת

, ואומרים ויהי נועם 4 7  מאריכין בברכו והוא רחום כבשאר מוצ״ש

, עלינו, ויתן 4 , מדליקין נ״ח בביהכ״נ9 4 8  ואתה קדוש, קדיש תתקבל

. 5 0  לך אומרים אחר הדלקת הנרות בבית

. 5 1  זמן הדלקת הנרות עי' הערה

 נ״ח והבדלה כשמגיע לביתו יש נוהגין להדליק נר חנוכה ואחר

 כך לעשות הבדלה ובפרט כשהזמן מתאחר, ויש נוהגין לעשות

 הבדלה ואחר כך מדליקין נר חנוכה, ודעביד כמר עביד ודעביד

, והגרי״ח זוננפלד זצ״ל הניחו לו את המנורה בפתח 5 2  כמר עביד

 ביתו ולכך הדליק קודם הבדלה משום אין מעבירין על המצוות.

ו בשמו״ע כשמדליק קודם הבדלה יאמר ה חוננתנ ת ח א כ  ש

 42. סי' רפ״ד סעי' ז'. 43. סי' תרפ״ב סעי' ב'. 44. מע״ר אות קנ״ח. 45. סי'

 רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם. 46. לוח לא״י עפי' מע״ר אות רל״ז, ועי' בהערה על זמן

 ההדלקה. 47. וזרח השמש (דבליצקי) שבת אות נ״ג. 48. עיין בסי' רצ״ה.

 49. סי' תרפ״א סעי' ב' ובמ״ב שם. ולמקדימים יש להזהר מחילול שבת. 50. לוח

 לא״י, מע״ר רל״ז, ועי' סי' תרפ״א מ״ב סק״ב שמשמע שאומרים ויתן לך בבית הכנסת.

 51. בלוח לא״י כתב שמתפללין 23 דק' אחרי השקיעה ומדליקין 35 דק' אחרי השקיעה,

 וראה תשובות והנהגות ח״ב סי' שמ״ב או' ו' שהגר״ח מבריסק החמיר כר״ת אף במו״ש

 חנוכה, וזירז מאד להדליק תוך חצי שעה לר״ת, אכן מטין משמו של הגרי״ז דכיון

 שא״א להדליק בזמנה אין צריך למהר להדליק. 52. סי' תרפ״א סעי' ב' ובמ״ב שם,

I 132 I 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש כסלו

 ברוך המבדיל בין קודש לחול בלא שם ומלכות קודם הדלקת נר

. 5  חנוכה3

ל נר חנוכה ש בהבדלה ע א  נר הבדלה אין מברכין ברכת מאורי ה

. 5  כיון שאין נהנין לאורו4

ן כ״ח בכסלו ד׳ דחנוכה  • יום ראשו

 קריאת התורה ביום הרביעי (במדבר ז, ל - ז, לה).

י כ״ט בכסלו ה׳ דחנוכה  • יום שנ

 קריאת התורה ביום החמישי (במדבר ז, לו - ז, מא).

. 5  במנחה אין אומרים תפילת יום כיפור קטן. ואין מתענים בו5

ת ו׳ דחנוכה [דיני ב ש ט ד ו ש ח א ר י ל׳ בכסלו א׳ ד ש י ל  • יום ש

. [ ן  ומנהגי ר״ח ראה א׳ דר״ח מרחשו

5 ועל הניסים בתפילות ובברכת המזון.  אומרים יעלה ויבא6

, אחר חזרת 5 7  בשחרית אומרים בקרבנות פרשת ראש חודש

 הש״ץ הלל שלם, קדיש תתקבל.

 קריאת התורה מוציאין שני ספרי תורה וקורין בראשון ג' גברי

ד רביעית 5 [לכהן קורין ע 8 ת פנחס ש ר פ ב  בפרשת ראש חודש ש

ל עולת התמיד ונסכה, לשלישי ובראשי חדשיכם] ד ע  ההין, ללוי ע

 (במדבר כח, א - כח, טו).

 ועיין במע״ר אות רל״ח. 53. לוח לא״י, סי' רצ״ט סעי'י', וכתב מ״ב ס״ק ל״ה שא״צ

 לומר כל הלשון של הבדלה, וכתב עוד שם וס״ק ל״ד שכ״ז לענין מלאכה אבל לענין

 אכילה לא מהני עד שיבדיל על הכוס. 54. לוח לא״י, והעירו שאף בלא איסור

 ליהנות לאורו, הרי לכתחילה לנר הבדלה צריך שיהיה אבוקה כמבואר סי' רצ״ח סעי'

 ב', ובנר חנוכה אין יוצא ידי״ח כשהוא כאבוקה כמבואר בסי' תרע״א סעי' ד'. 55. סי'

 תרפ״ו במשנה ברורה ס״ק א' עיי״ש. 56. סי' תכ״ב סעי' א' עיי״ש, וסי' תכ״ד עיי״ש.

 57. סי' מ״ח סעי' א' וסי' תכ״א ובמ״ב שם. 58. סי' תרפ״ד סעי' ג' ובמ״ב שם.
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5 ומגביה את הראשון. 9 ל הבימה  הגבהה מניח את הספר השני ע

י קורין לרביעי ביום השישי (במדבר ז, מב - ז, מז), חצי  ספר שנ

. 6 1 , וא״צ להניח ספר ראשון על הבימה 6 0  קדיש

, עלינו. 6 3 ], קדיש תתקבל 6 ף דראש חודש [ועל הניסים2 ס ו  מ

6 (פרק ק״ד), אין כאלקינו. 4 ל יום ברכי נפשי  שיר ש

 חודש טבת
 ר"ח יום שלישי ורביעי

 המולד יום שני בשעה 9 עם 48 דקות ו-4 חלקים (ב' ט״ו תתס׳יח)

 ותרגומו יום שני בשעה 11:20

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום ששי ג' בטבת.

 סוף זמן קידוש לבנה ליל יום שלישי י״ד בו כל הלילה

 תקופת טבת

 תקופת שמואל ליל יום שישי ב' בשבט בשעה 22:14

 תקופת רב אדא ביום ראשון י״ט בטבת בשעה 14:07

ת ז׳ דחנוכה ב ש ט ד ו ש ח א ר  • יום רביעי ב׳ ד

 הדינים והמנהגים כמו אתמול.

 קריאת התורה לרביעי ביום השביעי (במדבר ז, מח - ז, נג).

ת חנוכה א ת ז ב ט  • יום חמישי ב׳ ב

. ה את המנורה1 ש ד כן ע  קריאת התורה ביום השמיני ע

 59. סי' קמ״ז סעי' ח'. 60. כל הסדר מבואר בסי' תכ״ג סעי' ג' ובמ״ב שם.

 61. כמבואר בשמח״ת ועי״ש. 62. סי' תרפ״ב סעי' ו'. 63. סי' תכ״ג סעי' ג' ובמ״ב

 שם. 64. מע״ר אות קנ״ז.

 1. שערי אפרים שער ח' סעי' ע״ט, לכהן קורין עד מלאה קטורת, ללוי עד גמליאל
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ן הנותר מהשמן והפתילות אסור ליהנות ממנו וצריך מ ש ר ה ת ו  מ

 לשורפו ואם התנה מתחלה שאינו מקצה מה שישאר יכול

, והשמן האסור אין להשאיר לשנה ש בהן לצורך חול2 מ ת ש ה  ל

. 3  הבאה

ת ב ט ת ויגש ד׳ ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

4  הפטרה מפטירין ויהי דבר ה' - בהיות מקדשי בתוכם לעולם

 (יחזקאל לז, טו - לז, כח).

ת ב ט ה ב ר ש  • יום שישי ע

. 5  מכל ד' הצומות אין יכול לחול בע״ש אלא עשרה בטבת

, וקודם עלות השחר מותר לטעום 6  תחילת הצום בעלות השחר

. [ 7  אם התנה בלילה קודם שישן, [ואפשר להתנות גם במחשבה

, בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ 8 ת הש״צ יהיה מי שמתענה י ר ח  ש

ח ולא אמר כ , ש 9  עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו*

. 1 0  עיין בהערה

 בן פדהצור, ושלישי מביום התשיעי עד כן עשה את המנורה] (במדבר ז, נד - ח, ד)

 וכן המנהג שהשלישי אינו חוזר על ביום השמיני, ועיין באשי ישראל פמ״ח הערה

 ל״ה ובספר הקריאה בתורה והלכותיה פע״ו סעי' ו' ובהערות, ובוזרח השמש הערה

 קל״ב שהביאו את הנדון בזה. 2. לוח לא״י, סי' תרע״ז סעי' ד' מ״ב ס״ק י״ח, ועי״ש

 בכל הסעי' מ״ב וביאור הלכה שיש כמה דעות בזה, ויש להתיר בכמה אופנים עי״ש.

 3. שם ס״ק י״ט. 4. מפני שבה מחלק הנביא כל שבטי ישראל ליהודה ויוסף

 בענין הגאולה, כמו שבפרשה זו היו הם העיקרים בכל מעשה ירידתם לגלות מצרים

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 5. כמבואר בסי' תכ״ח וסי' תק״נ 6. סי' תק״נ סעי' ב' וסי'

 תקס״ד. 7. סי' תקנ״ג סעי' א' ובמ״ב שם. 8. תקס״ו סעי' ה' מ״ב ס״ק י״ח, ואם

 עבר לפני התיבה יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד, ויאמר ביום צום התענית הזה וה״ה

 אם אין ש״צ אחר. 9. סי' תקס״ו סעי' א', ואם אין י' מתענים יאמר עננו בשומע

 תפלה כיחיד שם סעי' ג'. 10. אם נזכר קודם שאמר ה' של סוף ברכת רפאנו חוזר

 ואומר עננו עם חתימה וחוזר לתחילת ברכת רפאנו, ואם כבר אמר ה' יאמר בשומע

 תפילה כיחיד, שכח בשומע תפילה לא יאמר קודם רצה, אלא אחר שים שלום אחר
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, אבינו מלכנו, תחנון. 1 1  סליחות

 ברית מילה וכשיש מילה או שאר סיבות לפטור מתחנון עי' בשני

ל בה״ב.  קמא ש

 חצי קדיש.

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה, וקורין ג' גברי בפרשת כי

, לכהן קורין ויחל (שמות לב, יא - לב, יד), ומדלגין וקורין 1 2  תשא

), ובפסוקים: 1  ללוי ויאמר ה' אל משה פסל לך (שמות לד, א - לד, י3

 שוב מחרון אפך, ה' ה', וסלחת לעונינו, אומרים הציבור בקול

. 1 5 ה ר ע ה ועיין ב
 1  ואחר כך הקורא והעולה לתורה קורין4

. 1 6  העולים לא יעלה לתורה מי שאינו מתענה

 חצי קדיש.

ת וחושש לטעם ב  הכנת המאכלים לכבוד שב״ק, המכין סעודת ש

. 1 7  האוכל, מותר לטעום פחות מרביעית ובלבד שיפלוט ולא יבלע

 שיברך המברך את עמו ישראל בשלום יאמר בלא חתימה (סי' קי״ט סעי' ד' ומ״ב).

 11. סי' תקס״ו סעי' ד'. 12. סי' תקס״ו סעי' א' ועיי״ש במ״ב ס״ק ג'. 13. לוי

 מתחיל ויאמר ה' (לד, א), שלישי - ויפסל (לד, ד). 14. שערי אפרים שער ח' סעי'

 ק״ז ועיי״ש. 15. בלוח לא״י כתב שהקהל אומרים דרך בקשה והקורא קוראן דרך

 קריאה, ומקורו מהמג״א סי' תקס״ו ס״ק ב' בשם ספר חסידים, ומבואר שהחסרון אם

 קורא בדרך בקשה שאינו קורא בטעמים עי״ש, ולמעשה לא נהגו כן, והגרש״ד במכתב

 למערכת הלוח כתב הטעם שבאמת הניגון דרך בקשה הוא טעמים של ימים נוראים

 ולכך לא חשו למג״א. 16. שם סעי' ו' מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ' כתב אף מי שאין

 בדעתו להשלים התענית לא יעלה, ועי' בס״ק כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה

 בספר אשי ישראל פמ״ד סעי' י״ט כ' ובהערות שם ליקוט נחמד מתשו' האחרונים

 בענין זה. ובשם האדר״ת כתב בלוח לא״י שנכון שגם לא יהיה הקורא. 17. בסי'

 תקס״ז סעי' א' כתב הרמ״א שנוהגין איסור לטעום בכל תעניות הציבור, וכתב מ״ב ס״ק

 ו' שבמקום סעודת מצווה שמבשלין ביום לצורך הלילה יש לסמוך על דעה ראשונה

 להתיר בשאר תעניתים לטעום התבשיל מעט מעט אם יש בו מלח ותבלין ולפלוט,
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. 1  במנחה יש מהפרושים מתעטפין בטלית, ומניחין תפילין*8

ש קריאת התורה י  יש לקבוע זמן מוקדם לתפלת מנחה כיון ש

 ובפרט המניחים תפילין.

 צדקה מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית דאגרא דתעניתא

ר מה שהיה אוכל ביום התענית ליתן ע ש  צדקתא ויש נוהגין ל

. 1  לעניים9

 אשרי, חצי קדיש.

 קריאת התורה קורין ויחל כבשחרית.

. 2 0  העולים לא יעלה לתורה מי שאינו מתענה*

. 2 1  אין אומרים חצי קדיש

2  הפטרה מפטירין דרשו ה' בהמצאו - אקבץ עליו לנקבציו2

 (ישעיה נה, ו - נו, ח), את ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד,

 מכניסין את ספר התורה.

 חצי קדיש.

 עי״ש בשו״ע עוד פרטים בדיני טעימה בתענית. 18. לוח לא״י, והמקור ב״י סי' מ״ו

 ד״ה דתניא, שיש לנהוג להניח תפילין בתע״צ כדי להשלים מאה ברכות, ודרכ״מ אות

 ב' כתב שבמדינותינו לא נהגו. וכתב בכף החיים (פלאג'י) סי' י״ט אות ה' שאין מניחין

 תפילין במנחה ואפי' בתענית עשרה בטבת שחל בע״ש ע״ש, ובקונטרס פאר יעקב

 (דבליצקי) כתב שבכתבי האר״י ותלמידיו לא נכתב דבר זה וכן הביא מהרמ״ע מפאנו

 סי' ק״ז עמ' רט״ז שמשבח את הלובשם בע״ש. 19. מ״ב סי' תקס״ו ס״ק י״ב ועי״ש

 שכתב ומ״מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש״ץ התפילה כי מבלבלין וצריך לשמוע

 להש״ץ בשם פמ״ג. 20. שם סעי' ו' מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ' כתב אף מי שאין בדעתו

 להשלים התענית לא יעלה, ועי' בס״ק כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי

 ישראל פמ״ד סעי' י״ט כ' ובהערות שם ליקוט נחמד מתשו' האחרונים בענין זה. ובשם

 האדר״ת כתב לוח לא״י שנכון שגם לא יהיה הקורא. 21. סי' רצ״ב במ״ב ס״ק ד'.

 22. סי' תכ״ח סעי' ח' עיי״ש, וסי' תקס״ו סעי' א', וכתב הלבוש בסי' תקס״ו ומפטירין
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שים שלום, טוב 2 ע קולנו, 4 מ ש אומרים עננו ב 2 ש 3 ח ת ל ל י פ ת  ב

. 2 5  לומר אחרי אלקי נצור קודם יהיו לרצון רבון כל העולמים

 בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

 לרפאנו.

 ברכת כהנים כשמתפללין מנחה אחר פלג המנחה הכהנים

, וכשמתפללין קודם פלג המנחה אין הכהנים 2  נושאין כפים6

, ולדעת החזו״א 2 , ואומר א-להינו וא-להי אבותינו8 2  נושאין כפים7

. 2 9  הכהנים נושאים כפים גם קודם פלג המנחה

, ואם אין 3 ה אינו עולה לדוכן עם שאר כהנים0 נ ע ת ו מ נ  כהן שאי

. 3  שם כהן אחר רשאי לישא כפיו1

ו ותחנון אין אומרים.  אבינו מלכנ

 קדיש תתקבל, עלינו.

ש יחמיר בחמשה עינויים בתע״צ, פ ל נ ע ב  רחיצה אף שמבואר ש

. 3 2  בי' בטבת השנה אין להחמיר ברחיצה בחמין מפני כבוד השבת

ל בע״ש משלימין ומסיים התענית בצאת ח  סיום הצום אף ש

. 3  הכוכבים ומקדש ואוכל 3

 במנחה דרשו שהוא מדבר בתשובה. 23. סי' תקס״ה ועיי״ש בכל הסי'. 24. סי' קכ״ז

 סעי' ב' ובמ״ב ס״ק י״ב. 25. סי' תקס״ה סעי' ד', ועי' בבית יוסף, וכן הוא במט״א סי'

 תר״ב סעי' כ״ה. 26. סי' קכ״ט סעי' א', וסי' תקס״ו סעי' ח', וראה באשי ישראל פכ״ז

 הערה קט״ו מה שאסף בענין הזמן הראוי לכתחילה לברכת כהנים. 27. סי' קכ״ט

 מ״ב ס״ק ה' ז', לוח לא״י. 28. לוח לא״י (צום גדליה), וכן נהגו, ועי' שו״ת קרית חנה

 דוד (סקלי) ח״א סי' פ״ז שהוכיח שהמנהג שלא לומר או״א. 29. דינים והנהגות

 או״ח פי״ט אות א', ובטעמו עי' חזו״א או״ח סי' כ' א'. 30. פמ״ג, לוח לא״י. 31. לוח

 לא״י בשם גינת ורדים כלל א' סי' מ״ט, והמעיין שם יראה שלא חילק בין אם יש שם

 כהן אחר לאין שם כהן אחר ובכולהו מתיר לעלות, אמנם הדבר מפורש בפר״ח סי'

 קכ״ט ס״ק ב'. ובאשי ישראל פמ״ד הערה פ״ה הביא מהגרש״ז אויערבך זצ״ל שאם יש

 שם רק כהן אחד המתענה רשאי כהן שאינו מתענה לעלות עמו כדי שהמצוה תהיה

 מדאורייתא. 32. סי' תק״נ במשנה ברורה ס״ק ו'. 33. סי' רמ״ט סעי' ד' רמ״א
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 לוח ההלכות והמנהגים חודש טבת

ת ב ט ת ויחי י״א ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 חזק כשמסיימין את הספר אומרים הציבור חזק חזק ונתחזק

3 [והעולה לתורה אינו  והקורא חוזר ואומר חזק חזק ונתחזק4
3  אומר]. 5

3 (מלכים 6  הפטרה מפטירין ויקרבו ימי דוד - ותכון מלכותו מאוד

 א' ב, א - ב, יב).

ת ב ט י י״ד ב ש י ל  • יום ש

ש לבנה, הלילה ליל יום רביעי כל הלילה. ו ד  סוף זמן ק

 מנהגי שובבי״ם ת״ת

 שובבי״ם ת״ת יש שמתענים כל יום חמישי בפרשיות שובבי״ם

3 (שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, 7  ת״ת*

 תצוה), וכשיש עשרה מתענים נוהגים להתפלל מנחה ככל תענית

, 3 8  ציבור עם קריאת התורה ועננו ונשיאת כפים בחזרת הש״ץ*

 וכתב דהכי נהוג. 34. ברמ״א סוף סי' קל״ט, ועיין באבודרהם בשחרית של שבת,

 ובקצות השלחן סי' פ״ד ובבדי השלחן שם בס״ק כ״ב, ועיין בלבוש בסי' תרס״ט, ובספר

 נוהג כצאן יוסף בפרשת ויחי. 35. שבט הלוי ח״ז סי' ר״ב אות ב', הקריאה בתורה

 והלכותיה פס״ג סעי' ל' ובהערות. 36. שהוא מעין ויקרבו ימי ישראל למות וגו'

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 37. סי' תרפ״ה מ״ב ס״ק י״ח ציין לבאה״ט ושע״ת, ועי' לבוש

 סי' תרפ״ה סעי' א' שעיקר התקנה היה בשנת העיבור שכתב כמה טעמים לזה, ועיין

 ביסוש״ע שער המפקד פרק ב'. והטעם שקבעו דוקא יום אחד ולא בה״ב כפי הנראה

 משום חולשת המתענים, והטעם שקבעו ביום ה׳ ולא יום ב' עי' שו״ת שיח יצחק סי'

 ר״ס שישב זאת וז״ל בתוך דבריו ואח״כ חקרתי שטוב טעם יש לדבר, דהנה הלבוש

 כותב בסי' תרפ״ה [ס״א], שטעם תענית דשובבי״ם הוא, כי ראו קדמונינו שהנשים

 המעוברות היו עלולות להפיל עובריהם בשנים המעוברות, ותקנו להתענות אלו הח'

 תעניתים כנגד כל ב' וה' דחודש העיבור משום הנשים המעוברות, שלא יפילו. ובאשר

 זה הוא טעם תעניות אלו, א״ש שנקבע דווקא ליום ה', באשר ביום זה התענו אנשי

 מעמד במקדש בשביל מעוברות שלא יפילו, וכן הוא בתפלה שבסוף מעמדות ליום

 זה, וכדאיתא בתענית דף כ״ז ע״ב, ע״ש. 38. לוח לא״י, ולענין ברכת כהנים עיין ביום
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 חודש טבת לוח ההלכות והמנהגים

ע קולנו] ויש לזכור מ ש  [וכשיחיד מתענה אומר במנחה עננו ב

ט וט״ו בשבט ביום ב ל ר״ח ש ח  לקבל התענית מאתמול, [ומכיון ש

. 3 9  חמישי יש שמתענים במקום זה בפרשיות ויקהל פקודי]

ת ב ט ת י״ח ב ו מ ת ש ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין הבאים ישרש יעקב - ונוקשו ונלכדו, ומוסיפין

4 (ישעיה כז, ו - כח, יג,  לכן כה אמר ה' - ואת אלקי ישראל יעריצו0

 וההוספה בפרק כט פסוקים כב - כג).

ת ב ט ן י״ט ב  • יום ראשו

ה 14:07 ע ש  תקופת רב אדא ב

ת ב ט ת וארא כ״ה ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

4 (יחזקאל כח, כה - 1  הפטרה מפטירין כה אמר - וידעו כי אני ה'

 כט, כא).

ט [ר״ח ביום חמישי], ואין ב ש מברכין את חודש ש ד ו ח  ברכת ה

. 4 2  אומרים אב הרחמים ואין מזכירין נשמות

ת ב ט  • יום רביעי כ״ט ב

ת יוכ״ק הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום ל פ  ת

 כיפור קטן ואין אומרים תחנון, ויש שמתענים בו, ענין יוכ״ק והתענית עי•

 כ״ז חשון בהערה.

 ראשון של בה״ב. 39. שע״ת סי' תרפ״ה ס״ק ב'. 40. שהוא מעין הבאים מצרימה

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 41. שהוא מעין הפרשה והוצאתי אותם מתחת סבלות מצרים,

 גם כתיב בה נבואה על פרעה מלך מצרים שהוא מעין כל הפרשה [לבוש סי' תרפ״ה].

 42. סי' רפ״ד סעי' ז'.
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ט ב ש ש ד ו ת והמנהגים ח ו כ ל ה  לוח ה

 חודש שבט
י ש י מ  ר"ח יום ח

, ד׳ תקפ׳יא) ד ם ( י ק ל ת ו-5 ח ו ק ם 32 ד ה 22 ע ע ש עי ב ל יום רבי לד לי  המו

ה 24:17 ע ש  ותרגומו ליל יום רביעי ב

ת בא. ש ר ת פ ב  זמן קידוש לבנה מתחיל במוצאי ש

 סוף זמן קידוש לבנה ליל יום רביעי י"ד בו

ט ב  • יום חמישי ר״ח ש

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ה 22:14 ע ש  תקופת שמואל ליל יום שישי ב' בשבט ב

ט ב ש ת בא ג׳ ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין הדבר אשר דבר - ונקה לא אנקך1 (ירמיה מו,

 יג - מו, כח).

ט ב ש  • יום שישי ט׳ ב

, [ובשבת אסור].  יש שמניחין פירורי לחם לצפורים2

ט ב ש ח י׳ ב ל ש ת ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

.  קריאת התורה קוראין את פסוקי השירה בניגון מיוחד3

 הפטרה ומפטירין ודבורה אשה נביאה - ותשקוט הארץ ארבעים

4 (שופטים ד, ד - ה, לא).  שנה

ט ב ש י י״ג ב ש י ל  • יום ש

 סוף זמן קידוש לבנה, הלילה ליל יום רביעי.

 1. שכולה היא מעין הפרשה [לבוש סי' תרפ״ה]. 2. עיין בסי' שכ״ד במ״ב ס״ק

 ל״א. 3. כן כתב בסידור יעב״ץ בשם אביו, ויש שנוהגים לעמוד כשקוראין שירת

 הים ועיין בזה בספר אשי ישראל פרק ל״ח סעי' כ'. 4. שהיא מדברת מנפילת
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ט ב ש  • יום רביעי י״ד ב

.  במנחה אין אומרים תחנון5

ט ב ש  • יום חמישי ט״ו ב

. ת אין מתענין בו אפי' חתן ביום חופתו6 י  תענ

ת אין אומרים תחנון, ולא יה״ר שאחר קריאת התורה7  בשחרי

.  אומרים א-ל ארך אפים ולמנצח8

, 9  אכילת פירות נוהגין לאכול מיני פירות ובפרט פירות ארץ ישראל

 והטעם להראות שהיום ר״ה לאילנות לענין תרו״מ א) שיום זה

ר עני שאם ש ע ר שני לשנת מ ש ע  מבדיל בפירות אילן בין שנת מ

 באו לעונת המעשרות קודם ט״ו בשבט מתעשרין לשעבר כשנה

 הקודמת ואם אחר ט״ו מתעשרין לפי שנה הבאה. ב) פירות

 שחנטו קודם ט״ו בשבט ופירות שחנטו אחר ט״ו בשבט, או

 אתרוג שנלקט קודם יום זה ואתרוג שנלקט אחריו אין מפרישין

ל ל זה, ג) ואין מפרישין בכורים מפרות שחנטו קודם ט״ו ע  מזה ע

 שחנטו אחר ט״ו, ד) ואין יוצאין הפירות מערלה אלא כשחנטו

ט בשנה ד' לנטיעה ומרבעי אחר ט״ו שבט בשנה ה'. ב  אחר ט״ו ש

ט ב ש ת יתרו י״ז ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

, ואצל 1 ת הדברות קורין בטעם התחתון0 ר ש  קריאת התורה ע

. 1 2 , ובענין עמידה עי' הערה 1  החזו״א קראו בטעם העליון1

 סיסרא מעין נפילת פרעה [לבוש סי' תרפ״ה]. 5. סי' קל״א במשנה ברורה ס״ק

 ל״ב. 6. לוח לא״י, סי' תקע״ב סעי' ג'. 7. סי' קל״א סעי' ו'. 8. סי' קל״א

 במשנה ברורה ס״ק ל״ה. 9. סי' קל״א מ״ב ס״ק ל״א, לוח לא״י. 10. לוח לא״י,

 ובסי' תצ״ד סעי' א' בביאור הלכה האריך בענין ב' הנגינות, והביא ב' מנהגים בזה,

 ובוזרח השמש (דבליצקי) הערה קל״ה כתב שהמנהג בחו״ל לקרא תמיד בטעם העליון

 והביא כמה מנהגי אשכנז לקרא ביתרו בטעם התחתון. 11. דינים והנהגות פי״ד אות
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 לוח ההלכות והמנהגים חודש שבט

 הפטרה מפטירין בשנת מות המלך עזיהו - את בן טבאל, ומוסיפין

1 (ישעיה ו, א - ז, ו, וההוספה בפרק 3 ה זאת ש ע  כי ילד יולד לנו - ת

 ט פסוקים ה - ו).

ט ב ש ם כ״ד ב י ט פ ש ת מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין הדבר אשר היה - שממה מאין יושב, ומוסיפין

1 (ירמיה לד, ח - לד,  כה אמר ה' - כי אשיב את שבותם ורחמתים4

 כב, וההוספה בפרק לג פסוקים כה - כו).

, 1 ש מברכין את חודש אדר א' ואומרים ״אדר ראשון״5 ד ו ח  ברכת ה

.  [ר״ח בימים ו' ושבת קודש]

. 1 6  אב הרחמים אין אומרים אב הרחמים, ואין מזכירין נשמות

ט ב ש  • יום חמישי כ״ט ב

ת יוכ״ק הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום ל פ  ת

 כיפור קטן ואין אומרים תחנון, ויש שמתענים בו, ענין יוכ״ק והתענית עי'

 בכ״ז חשון בהערה.

ט א׳ דר״ח אדר א׳ ב ש  • יום שישי ל׳ ב

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

 ד. 12. ובשערי אפרים שער ז' סעי' ל״ז כתב שנהגו העולם לעמוד בקריאת עשרת

 הדברות ואין ליחידים מן הציבור לשנות המנהג, ועיין סדור יעב״ץ יום א' דשבועות

 סעי' י״ט, טוב עין להחיד״א סי' י״א, ואגרות משה אורח חיים חלק ד' סי' כ״ב, שישבו

 המנהג שלא חששו לתרעומת המינים, ועיין בספר הלכות חג בחג - חג השבועות פ״ח

 הערה 92 עמ' קל״ט שאסף וחידש בענין זה 13. שיש בה ענין מראה המרכבה

 שראה ישעיה דוגמת מה שראו ישראל במתן תורה שבפרשה [לבוש סי' תרפ״ה].

 14. שכתוב בו לקרא להם דרור לשלח איש עבדו וגו' שהוא מעין התחלת הפרשה

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 15. עיין בסי' תכ״ז, ועיי״ש במשנה ברורה. 16. סי' רפ״ד סעי'
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ת והמנהגים ו כ ל ה ט לוח ה ב ש ש ד ו  ח

ת ונטילת צפרנים יש שאין מסתפרין ואין נוטלים הצפרנים ר ו פ ס  ת

, ויש 1 7 ת קודש על פי צוואת ר' יהודה החסיד ב  בר״ח אפי' בערב ש

. 1 8 ת קודש כשהצפרנים גדולות ב  מקילין בערב ש

 חודש אדר א'
ת ב ש י ו ש י  ר"ח יום ש

ם (ה׳ י"ז רצ״ד) י ק ל ת ו-6 ח ו ק ה 11 ו-16 ד ע ש י ב ש י מ לד יום ח  המו

ה 13:11 ע ש  ותרגומו יום חמישי ב

 זמן קידוש לבנה מתחיל ליל יום שני ג' באדר א'.

 סוף זמן קדוש לבנה ליל שישי י״ד בו

 יש שבודקין את המזוזות בחודש אדר כשהשנה מעוברת כיון

. ע שנים1 ב ש  שצריך לבדוק ב' פעמים ב

 דיני ומנהגי שנה מעוברת

ד ר״ח ניסן. ע ע ש  במוסף ר״ח אומרים ולכפרת פ

ה משנכנס אדר מרבין בשמחה יש לע' אם הוא גם ח מ ש  מרבין ב

.  באדר ראשון2

 ז'. 17. סי' ר״ס במ״ב ס״ק ז'. 18. עיין במקור חסד על צוואת ר' יהודה החסיד,

 ועיין בכף החיים בסי' ר״ס, ובליקוטי מהרי״ח בסדר התנהגות ערב שבת.

 1. על פי המבואר ביורה דעה סי' רצ״א סעי' א' שצריך לבדוק את המזוזות פעמים

 בשבע שנים, וכדי שיזכרו הלכה זו בדקו באדר א' שזה יוצא בערך פעמים בשבע

 שנים [על פי קונטרס של הגר״ש דבליצקי שליט״א]. 2. תענית כ״ט ע״א והר״מ

 והשו״ע השמיטוהו, ועי' תשו' חת״ס או״ח סי' ק״ס שדן בזה, ובשאילת יעב״ץ ח״ב סי'

 פ״ח כתב להוכיח מרש״י תענית כ״ט ע״א שהוא רק באדר השני, וכן בשו״ת תשובה

 מאהבה ח״ב סי' ש״א, וכן בשבט הלוי ח״י סי' ק״ה אות ג' פשיטא ליה שהוא רק באדר
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. 3 ת קורין ד' פרשיות באדר השני* ו י ש ר  ד׳ פ

, והנולד 4 ה קטן שהגדיל נעשה בר מצווה באדר השני ו  בר מצו

 בשנה מעוברת באדר ראשון נעשה בר מצווה באדר ראשון.

, ולענין קדיש  יארציי״ט המנהג הוא להחמיר לעשות בשניהם5

, ואם מת בשנה  אינו דוחה אבלים אחרים אלא באחד מהם6

. 7 ת מ  מעוברת מתענה ביום ש

. 8  ז׳ אדר נוהגים הח״ק להתענות בשני

 פורים קטן אין מתענים בו, ומרבין קצת בסעודה בי״ד, והמוקפין

.  בט״ו9

ת תרומה ב׳ דר״ח אדר א׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ת ר״ח ראה ב' דר״ח חשון] ב  [מנהגי ש

ת תצוה ח׳ באדר א׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

1 (יחזקאל מג,  הפטרה מפטירין אתה בן אדם - נאם ה' אלקים0

 י - מג, כז).

 שני, ובמ״ב סי' תרפ״ו ס״ק ח' משמע שאף באדר א' מדלא חילק. 3. סי' תרפ״ה

 סעי' א'. ואם טעו וקראו באדר א' חוזרים וקוראים באדר ב' עי' שם מ״ב סוס״ק ב'

 שהביא ב' דעות בב״י משמע שאין צריך לחזור ובד״מ וא״ר כתבו שצריך לחזור, ובסי'

 תרפ״ח ס״ק כ״ג הכריע המ״ב שצריך לחזור ולקרות בשני. 4. רמ״א סי' נ״ה סעי'

 י', ועי' שבט הלוי ח״ו סי' ט'. 5. בסי' תקס״ח סעי' ז' דעת המחבר שיתענה באדר

 ב', והרמ״א כתב שהמנהג להתענות בראשון מיהו יש מחמירין להתענות בשני, וכתב

 מ״ב ס״ק מ״ב הבא לימלך מתי לעשות הנכון לומר לו להתענות בשניהם, ואם קשה לו

 נראה שטוב יותר שיברור לו אדר הראשון שכן המנהג ע״כ, 6. סי' תקס״ח מ״ב ס״ק

 מ״ב. 7. שם, וכתב בשעה״צ שם ס״ק ל״ח אם אינו יודע אם מת אביו באדר א' או

 ב' יתענה בשני עי״ש הטעם. 8. לוח לא״י, ובלוח דבר בעתו (גנוט) כתב שבא״י נהגו

 להתענות בשני ובחו״ל נהגו להתענות בראשון, וראה מועדים לשמחה (פריינד) חלק

 שבט אדר פרק ד' שאסף בטו״ט את הדעות בזה. 9. עי' בהערה ביום י״ד אדר א'.

 10. המדברת בחינוך המזבח ושבעת ימי המלואים שהוא מעין סוף זה הפרשה [לבוש

145 



 חודש אדר א' לוח ההלכות והמנהגים

 • יום חמישי י״ג באדר א׳

. 1 ן במנחה אין אומרים תחנון1 ו  תחנ

 סוף זמן קדוש לבנה, הלילה ליל שישי

 • יום שישי י״ד באדר א׳ פורים קטן

. 1 ן אין אומרים תחנון2 ו  תחנ

. 1 3 ת אין אומרים למנצח י ר ח ש  ב

, ובענין מוקפין אם מרבים 1 4 ה ירבה בו קצת בסעודה ושמחה ד ו ע  ס

. 1 5  בסעודה בי״ד או בט״ו עייין בהערה

. 1 6 ית והספד ואסור בהספד ובתענית  תענ

א ט״ו באדר א׳ ש ת כי ת ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

, ומויתן אל משה 1 7  קריאת התורה נוהגין לקרא ללוי פרשת העגל

ד ומשה יקח ד ויחל יש נוהגין לקרוא בקול נמוך וכן מויפן וירד ע  ע

. 1 8  את האהל, אבל צריך שכל הקהל ישמע

1 (מלכים א'  הפטרה מפטירין ויהי ימים רבים - ה' הוא הא-להים9

 יח, א - יח, לט).

. 2  אין אומרים אב הרחמים0

 סי' תרפ״ה]. 11. סי' קל״א מ״ב ס״ק ל״ג, לוח לא״י. 12. סי' תרצ״ז עיי״ש, וסי'

 קל״א במשנה ברורה ס״ק ל״ג. 13. סי' תרצ״ז, ובסי' קל״א במשנה ברורה ס״ק ל״ה.

 14. סי' תרצ״ז. 15. בלוח לא״י כתב שאפי' המוקפין מרבים בסעודה בי״ד, ובט״ו לא

 הזכיר להרבות בסעודה כלל, והוא לפי המבואר במ״ב ס״ק ד' בשם פמ״ג שבט״ו אדר

 ראשון אין מרבין בסעודה, ועי' דברי הגרא״י זלזניק שליט״א בקובץ המועדים פורים

 מכון י-ם מה שהוכיח שמוקפין שמחים בט״ו, וכ״כ בהליכות שלמה פי״ט הערה 28

 בשם הגרשז״א זצ״ל, והשנה שחל ט״ו בשבת יל״ע אם יש להוסיף מאכל וכדו', ועי'

 סי' תי״ט מ״ב ס״ק ב' ושעה״צ ס״ק ה' לגבי ר״ח ויתכן שה״ה כאן. 16. סי' תרצ״ז.

 17. סי' תכ״ח בבאר היטב ס״ק ז', 18. לוח לא״י בשם פר״ח סי' תכ״ח המובא במנהגי

 ירושלים, קיצור שלחן ערוך סי' ע״ח סעי' ד'. 19. שהיא מדברת מענין תוכחות

 אליהו על עזבם את ה' ועבדם את הבעל שהוא דוגמת תוכחת משה את ישראל על

 מעשה העגל שבפרשה [לבוש סי' תרפ״ה]. 20. סי' רפ״ד סעי' ז', וראה בהערות
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. 2 1  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ת ויקהל כ״ב באדר א׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

2 (מלכים א' ז, מ - ז, נ). 2  הפטרה מפטירין ויעש חירום - להיכל זהב

 • יום חמישי כ״ז באדר א׳

 יום כיפור קטן מוקדם הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים

 במנחה יום כיפור קטן מוקדם ואומרים תחנון ואבינו מלכינו. ויש

 שמתענים בו ענין יוכ״ק והתענית עי' כ״ז חשון בהערה.

ת פקודי שקלים כ״ט באדר א׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ת חז״ל תקנו לקרות ד' פרשיות בשנה מר״ח ו  דיני ומנהגי ד׳ פרשי

. 2 3 ד ר״ח ניסן והם אלו  אדר ע

 שקלים, להזכיר מצות מחצית השקל שהיו מחויבים ליתן ללשכה

. 2 4  פעם אחת בשנה ובקריאתנו אנו משלמים פרים שפתינו

ה עמלק ומצות מחיתו וקורין אותה בשבת לפני ש ע  זכור, לזכור מ

ה עמלק ש ע ה המן, ולהקדים זכירת מ ש ע מ  פורים לסמוך אותה ל

ת זכור ופרה הם מדאורייתא. ש ר וי״א שקריאת פ 2  לעשיתו, 5

 פרה, קורין סמוך לניסן שכך היתה שריפת פרה אדומה במדבר

 שיהיו טהורים ויוכלו לעשות הפסח בזמנו.

 החודש, קורין בשבת הסמוכה לר״ח ניסן, כדי לקדש חודש ניסן

 שנאמר החודש הזה לכם ראש חדשים ואין קריאה זו עיקר

 הקידוש, אלא מדרבנן היא, והקידוש מתקיים בב״ד עפי' ראיית

ה לתורה נהגו שקטן לא עולה למפטיר ל ו ע  הלבנה ע״י עדים. ה

. 2 6  בד' פרשיות

 של אתמול. 21. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמשנה ברורה שם. 22. שהוא מדבר בחזרה

 כל מה שנעשה בבנין בית המקדש שהוא דוגמת חזרת מלאכת המשכן בזו הפרשה

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 23. לשון המ״ב סי' תרפ״ה ס״ק א' 24. מ״ב ס״ק ב', וא', ושם

 ענין כל שאר הפרשיות. 25. סי' תרפ״ה סעי' ז' מ״ב ס״ק י״ד ט״ו, ויתבאר כל אחד

 במקומו בעז״ה. 26. לוח לא״י, סי' רפ״ד סעי' ד' ביאור הלכה ד״ה או בד' פרשיות,
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ו אם שכחו הציבור לקרות הפרשה המיועדת מד' פרשיות ח כ  ש

 עי' מ״ב ס״ק ב' מה יעשו

2 אחר קדיש 7  יוצרות נהגו לומר פיוטים לד' פרשיות בשחרית

. 2 9 א נהגו לומר ל , ויש ש 2 8  תתקבל

ת אין מזכירין נשמות, ואין אומרים אב הרחמים ו מ ש  הזכרת נ

. 3 0  בשבת שקוראים ד' פרשיות
3 1 ת ס״ת מוציאין ב' ספרי תורה א צ ו  ה

 קריאת התורה בראשון קורין ז' גברי בפרשת השבוע.

 חזק כשמסיימין את הספר אומרים הציבור חזק חזק ונתחזק,

3 [והעולה לתורה אינו  והקורא חוזר ואומר חזק חזק ונתחזק2

. 3 3  אומר]

ל הבימה, חצי קדיש, מגביה הספר הראשון.  מניח הספר השני ע

א פרשת שקלים (שמות ל, יא ש  מפטיר בספר שני בפרשת כי ת

- ל, טז).

 וראה אריכות דברים בצי״א ח״ז סי' א', ועי' שו״ת לב אריה (גרוסנס) ח״א סי' ט״ז, שדן

 בנער בר מצוה שהכין בטעות פרשת שקלים והכריע שלא יקרא, והעירו שדין זה שייך

 בכל קריאה שקורין למפטיר בס״ת אחר כגון יו״ט ויו״ט שחל בשבת. 27. ה סי'

 תרפ״ה מ״ב ס״ק ב', וכתב שיש יוצר גם למוסף בפרשת שקלים והחודש, אבל בזכור

 ופרה לא תקנו במוסף, ובלוח לא״י כתב שברוב ביהמ״ד אין אומרים יוצרות במוסף

 כלל. 28. המנהג הקדום לומר בתוך התפלה עי' מ״ב שם, ובמע״ר כתב מנהג הגר״א

 לומר אחר קדיש תתקבל, וכן נהגו בירושלים. 29. בישיבות לא אומרים וראה

 וזרח השמש (דבליצקי). 30. לוח לא״י, סי' רפ״ד סעי' ז' וסי' תרפ״ה במ״ב ס״ק

 י״ח. 31. כן המנהג, ובלוח לא״י בשנים מסוימות הוסיף שבביהמ״ד של הגר״ש סלנט

 זצ״ל לא הוציאו ב' ס״ת, כי אין טרחא דצבורא לגלול ממשפטים לכי תשא, ורק כשחל

 בר״ח איתא בשו״ע שמוציאים ג' ס״ת משום שר״ח קריאתו רחוקה ומפסיק באמצע,

 וראה בבירור הלכה (זילבר) ח״ד בבירור לסי' תרפ״ה אריכות דברים נכוחים בזה, וראה

 עוד בקונטרס אם למקרא (דבליצקי). 32. ברמ״א סוף סי' קל״ט, ועיין באבודרהם

 בשחרית של שבת, ובקצות השלחן סי' פ״ד ובבדי השלחן שם בס״ק כ״ב, ועיין בלבוש

 בסי' תרס״ט, ובספר נוהג כצאן יוסף בפרשת ויחי. 33. שבט הלוי ח״ז סי' ר״ב אות
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3 (מלכים ב' יב, א ע שנים - לכהנים יהיו4 ב  הפטרה מפטירין בן ש

- יב, יז).

, 3 ש מברכין את חודש אדר ב' ואומרים ״אדר שני״5 ד ו ח  ברכת ה

 [ר״ח בימים א' ב'].

 אב הרחמים אין אומרים אב הרחמים ואין מזכירין נשמות.

. 3 6  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ת יש להמנע מאכילת פת בסעודה שלישית י ש י ל ה ש ד ו ע  ס

א להכנס לספק מה להזכיר רצה או ל  אחר שקיעת החמה כדי ש

. 3 8 , ואם התפלל מעריב לכו״ע אומר יעו״י ולא רצה 3  יעו״י*7

ת קודש אתה חוננתנו, יעלה ויבא, ויהי נועם ב ב מוצאי ש  במערי

 ואתה קדוש, ויתן לך, עלינו.

ן ל׳ באדר א׳ דר״ח אדר ב׳  • יום ראשו

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

 ב', הקריאה בתורה והלכותיה פס״ג סעי' ל' ובהערות. 34. סי' תרפ״ה סעי' א', וכתב

 שם במ״ב בס״ק ג' כי שם נזכר נדבות לבדק הבית, ועיין במגילה דף לא. בתוס' ד״ה

 מפטיר שכתבו מדוע הפטרת שקלים דוחה את מחר חודש. 35. סי' תכ״ז עיי״ש.

 36. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמשנה ברורה שם. 37. עיי' סי' קפ״ח סעי' י', ומ״ב ס״ק ל״ג

 הביא ב' דעות ולא הכריע דעת המג״א שיאמר יעלה ויבא ולא יאמר רצה, ודעת הט״ז

 שיאמר שניהם, ויש דעה שלישית שלא הובאה במ״ב והיא דעת הב״ח שיאמר רצה

 ולא יעו״י וכן הכריע בערוך השלחן שם סעי' כ״ג, ובקיצור ש״ע סי' מ״ד סעי' י״ז הכריע

 כהט״ז וסיים דכיון שיש חולקין יש להמנע מלאכול בלילה. 38. שם מ״ב ס״ק ל״ב,

 וכן בכל שבת אחר שהתפלל מעריב אינו יכול לומר רצה, ובסי' רס״ג ס״ק ס״ז הסתפק

 בשם מג״א אם רק אמר המבדיל האם יאמר רצה.
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 חודש אדר ב'
 ר״ח יום ראשון ושני

 המולד ליל שבת קודש בשעה 24 ו-7 חלקים (ז' ו' ז')

 ותרגומו ליל שבת 23:52

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום רביעי ג' בו.

 סוף זמן קדוש לבנה עד ליל יום שישי י״ב בו

 • יום שני ב׳ דר״ח אדר ב׳

ש לו דין עם עכו״ם ישפוט י ס אדר מרבין בשמחה ומי ש נ כ נ ש  מ

. 1  באדר

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ת ויקרא ו׳ באדר ב׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

2 (ישעיה מג,  הפטרה מפטירין עם זו יצרתי לי - ובישראל יתפאר

 כא - מד, כג).

 במנחה חברי ח״ק יקבלו התענית ולא יאמרו את התחינה אלא
3  יאמרו הריני בתענית נדבה למחר

ן ז׳ באדר ב׳  • יום ראשו

, ונוהגין חברי ח״ק ית צדיקים יום הסתלקות משה רבינו4  תענ

,  שבירושלים להתענות בו, ומתאספים להתפלל במנין מתענים5

 ואומרים בשחרית הסליחות המיוחדות ליום זה, וקורין ויחל,

 1. סי' תרפ״ו מ״ב ס״ק ח'. 2. שהיא מדברת בתוכחות ישראל שטוב להם לשמוע

 בקול ה' ולא יצטרכו להביא קרבנות משיחטאו ויביאו קרבנות הנאמרות בפרשה

 [לבוש סי' תרפ״ה]. 3. לוח לא״י. 4. סי' תק״פ סעי' ב', 5. לוח לא״י.
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ל עניני ח״ק, ומתפללים מנחה בקריאת ויחל, וברכת  ומפקחין בו ע

, ויש לזכור לקבל התענית מאתמול.  כהנים6

ר מוקדם ת ס ת א י נ ע ת  • יום חמישי י״א באדר ב׳ 7

, וקודם 9 , תחילת הצום בעלות השחר 8 ר מוקדם ת ס  תענית א

 עלות השחר מותר לטעום אם התנה בלילה קודם שישן [ואפשר

. [ 1 0  להתנות גם במחשבה

, בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ 1 1  בשחרית הש״צ יהיה מי שמתענה

ח ולא אמר כ , ש 1 2  עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו*

. 1 3  עי' הערה

, ובסליחה א-ל נא רפא נא יש מוסיפין הבית האחרון 1 4  סליחות

. 1 , ויש שאין מוסיפין6 1  תענה לקוראך5

 אבינו מלכנו, תחנון.

 ברית מילה וכשיש מילה או שאר סיבות לפטור מתחנון עי' בשני

ל בה״ב.  קמא ש

 6. לוח לא״י, והעירו שבין אנשי הח״ק אין מצוי כהנים ויאמרו או״א, ולענין ברכת

 כהנים בתעניות אלו עי' ביום ראשון של בה״ב בהערה. 7. עיין בסי' תרפ״ו

 במשנה ברורה ס״ק ב'. 8. עיין סי' תרפ״ו מ״ב ס״ק ב'. 9. סי' תק״נ סעי' ב' וסי'

 תקס״ד. 10. עיין בסי' תקנ״ג סעי' א' ובמ״ב שם. 11. תקס״ו סעי' ה' מ״ב ס״ק

 י״ח, ואם עבר לפני התיבה ש״צ שאינו מתענה יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד, ויאמר

 ביום צום התענית הזה, וה״ה אם אין ש״צ אחר. 12. סי' תקס״ו סעי' א', ואם אין י'

 מתענים יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד שם סעי' ג'. 13. אם נזכר קודם שאמר ה'

 של סוף ברכת רפאנו חוזר ואומר עננו עם חתימה וחוזר לתחילת ברכת רפאנו, ואם

 כבר אמר ה' יאמר בשומע תפילה כיחיד, שכח בשומע תפילה לא יאמר קודם רצה,

 אלא אחר שים שלום אחר שיברך המברך את עמו ישראל בשלום יאמר בלא חתימה

 (סי' קי״ט סעי' ד' ומ״ב). 14. סי' תקס״ו סעי' ד', ועיין סי' תרפ״ו שע״ת ס״ק א'

 שכתב כמה דיוקים בנוסח הסליחות. 15. וזרח השמש (דבליצקי), ותיקי ירושלים.

 16. וטעמם שבית זה לא נכתב ע״י כותב הפיוט אלא הושלם בדור יותר מאוחר.
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 חצי קדיש.

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה ואומרים א-ל ארך אפים,

 וקורין ג' גברי בפרשת כי תשא, לכהן קורין ויחל (שמות לב, יא -

1 (שמות 7  לב, יד), ומדלגין וקורין ללוי ויאמר ה' אל משה פסל לך

), חצי קדיש, [ובפסוקים: שוב מחרון אפך, ה' ה', 1  לד, א - לד, י8

 וסלחת לעונינו, אומרים הציבור בקול ואחר כך הקורא והעולה

, יה״ר שאחר קריאת התורה. [ 2 0 ה ר ע ועי' ה
 1  לתורה קורין9

ל קודם מנחה או אחר מנחה הפרזים נותנין ק ש ת ה י צ ח מ  זכר ל

, ואומרים זכר למחצית 2  ג' מטבעות הנקראות חצי באותו מקום1

 השקל.

. 2 2 ע עי' הערה ב ט מ ר ה ו ע י  ש

 הנותנים המנהג ליתן אפי' בעד בניו הקטנים וקטן שהתחיל אביו

. 2 3  לשקול ע״י שוב אינו פוסק

 17. סי' תקס״ו סעי' א' ועיי״ש במ״ב ס״ק ג'. 18. לוי מתחיל ויאמר ה' (לד, א), שלישי

- ויפסל (לד, ד). 19. שערי אפרים שער ח' סעי' ק״ז ועיי״ש. 20. בלוח לא״י כתב

 שהקהל אומרים דרך בקשה והקורא קוראן דרך קריאה, ומקורו מהמג״א סי' תקס״ו

 ס״ק ב' בשם ספר חסידים, ומבואר שהחסרון אם קורא בדרך בקשה שאינו קורא

 בטעמים עי״ש, ולמעשה לא נהגו כן, והגרש״ד במכתב למערכת הלוח כתב הטעם

 שבאמת הניגון דרך בקשה הוא טעמים של ימים נוראים ולכך לא חשו למג״א.

 21. בלוח לא״י כתב שנותנים אחר מנחה, ובבירור הלכה ח״ד תמה עליו. 22. בלוח

 לא״י מבואר שהמנהג לתת מחצית השקל במטבע שיש בו כסף ממש, מנהג זה כבר

 מוזכר בביאוה״ל סי' תרצ״ד ד״ה ויש עי״ש, והטעם למנהג זה הוא, א' במקומות שלא

 היה מטבע הנקרא בשם חצי, ב' כי המטבע הנקרא חצי לא היה מטבע חשוב דהיינו

 שהיה שווי המטבע הזה בגבול ה״פרוטה״ שא״א לקנות בזה כלום ולכן הדרו על מטבע

 חשוב, ג' להמבואר ביסושה״ע ליתן מטבע של כסף דוקא משום שהוא זכר למחצית

 השקל שניתן במטבע של כסף, ועי' בכה״ח ס״ק כ' שזהו עיקר המצוה, וכתב שם לתת

 מעות בשווי מחצית השקל, כפי שניתן בזמן שביהמ״ק היה קים, ראה בבירור הלכה את

 החשבון המדויק, והובא בהלכות חג בחג פורים פ״ה הערה 4. 23. שם מ״ב ס״ק ה'.
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 המטרה - צדקה זו לעניים, ולהחזקת תורה, ואין ליתנן מכסף

. 2 4 ר ש ע  מ

. 2  במנחה יש מהפרושים מתעטפין בטלית, ומניחין תפילין5

 צדקה - מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית, דאגרא דתעניתא

ר מה שהיה אוכל ביום התענית ליתן ע ש  צדקתא, ויש נוהגין ל

. 2 6  לעניים בערב

 אומרים אשרי, חצי קדיש.

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה וקורין ויחל כבשחרית.

. 2 7  העולים לא יעלה לתורה מי שאינו מתענה

. 2 8  אין אומרים חצי קדיש

2  הפטרה מפטירין דרשו ה' בהמצאו - אקבץ עליו לנקבציו9

 (ישעיה נה, ו - נו, ח), את ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד,

 מכניסין את ספר התורה.

ע מ ש ש אומרים עננו ב ח ת העמידה חצי קדיש, בתפילת ל ל פ  ת

ע תפלה יאמר קודם מ ו , שכח ונזכר אחר שסיים ברכת ש 3  קולנו0

. 3  יהיו לרצון1

 24. שע״ת ס״ק ב'. 25. לוח לא״י, והמקור ב״י סי' מ״ו ד״ה דתניא, שיש לנהוג להניח

 תפילין בתע״צ כדי להשלים מאה ברכות, ודרכ״מ אות ב' כתב שבמדינותינו לא נהגו.

 26. מ״ב סי' תקס״ו ס״ק י״ב ועי״ש שכתב ומ״מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש״ץ

 התפילה כי מבלבלין וצריך לשמוע להש״ץ פמ״ג. 27. שם סעי' ו' מ״ב ס״ק י״ט.

 ובס״ק כ' כתב אף מי שאין בדעתו להשלים התענית לא יעלה, ועי' בס״ק כ״א לגבי

 בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי ישראל פמ״ד סעי' י״ט כ' ובהערות שם ליקוט

 נחמד מתשו' האחרונים בענין זה. ובשם האדר״ת כתב לוח לא״י שנכון שגם לא יהיה

 הקורא. 28. סי' רצ״ב במ״ב ס״ק ד'. 29. סי' תכ״ח סעי' ח' עיי״ש, וסי' תקס״ו סעי'

 א', וכתב הלבוש בסי' תקס״ו ומפטירין במנחה דרשו שהוא מדבר בתשובה. 30. סי'

 תקס״ה ועיי״ש בכל הסי'. 31. שם סעי' ב' מ״ב ס״ק ז' וכתב בשעה״צ ו' שבדיעבד
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, טוב לומר אחרי אלקי נצור קודם יהיו לרצון רבון כל 3 2 ם ו ל  שים ש

. 3 3  העולמים

 בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

 לרפאנו.

 ברכת כהנים כשמתפללין מנחה אחר פלג המנחה הכהנים

, וכשמתפללין קודם פלג המנחה אין הכהנים 3  נושאין כפים4

, ולדעת החזו״א 3 , ואומר א-להינו וא-להי אבותינו6 3  נושאין כפים5

. 3 7  הכהנים נושאים כפים גם קודם פלג המנחה

, ואם אין 3 ה אינו עולה לדוכן עם שאר כהנים8 נ ע ת ו מ נ  כהן שאי

. 3  שם כהן אחר רשאי לישא כפיו9

, תחנון, קדיש תתקבל, עלינו. 4 0 ו  אבינו מלכנ

ב סיום הצום בצאת הכוכבים.  מערי

 סוף זמן קדוש לבנה הלילה

 • יום שישי י״ב אדר

. 4 ח להתענות ביום חמישי, יתענה היום1 כ ש  מי ש

 יאמר אחר יהיו לרצון. 32. סי' קכ״ז סעי' ב' ובמ״ב ס״ק י״ב. 33. סי' תקס״ה סעי' ד',

 ועיי״ש ב״י, וכן הוא במט״א סי' תר״ב סעי' כ״ה. 34. סי' קכ״ט סעי' א', וסי' תקס״ו

 סעי' ח', וראה באשי ישראל פכ״ז הערה קט״ו מה שאסף בענין הזמן הראוי לכתחילה

 לברכת כהנים. 35. סי' קכ״ט מ״ב ס״ק ה' ז', לוח לא״י. 36. לוח לא״י (צום גדליה),

 וכן נהגו, ועי' שו״ת קרית חנה דוד (סקלי) ח״א סי' פ״ז שהוכיח שהמנהג שלא לומר

 או״א. 37. דינים והנהגות או״ח פי״ט אות א', ובטעמו עי' חזו״א או״ח סי' כ' א'.

 38. פמ״ג, לוח לא״י. 39. לוח לא״י בשם גינת ורדים כלל א' סי' מ״ט, והמעיין שם יראה

 שלא חילק בין אם יש שם כהן אחר לאין שם כהן אחר ובכולהו מתיר לעלות, אמנם

 הדבר מפורש בפר״ח סי' קכ״ט ס״ק ב'. ובאשי ישראל פמ״ד הערה פ״ה הביא מהגרש״ז

 אויערבך זצ״ל שאם יש שם רק כהן אחד המתענה רשאי כהן שאינו מתענה לעלות עמו

 כדי שהמצוה תהיה מדאורייתא. 40. אף שבד״כ בתענית אסתר אין אומרים אבינו

 מלכינו, הטעם משום שחל בערב פורים, והיום שאינו ערב פורים אומרים ופשוט, ונכתב

 בלוח לא״י רק בקביעות הש״ג אבל בזש״ג לא הדגיש זאת משום מה. 41. סי' תרפ״ו
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ת צו י״ג באדר ב׳ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

4 [ויש להוציא הספר ת זכור בשחרית מוציאין ב' ספרי תורה2 ש ר  פ

], בראשון 4  תורה המהודר שבבית הכנסת בשביל קריאת זכור3

ל הבימה, חצי  קורין ז' גברי פרשת השבוע, מניח הספר השני ע

 קדיש, מגביה הספר הראשון.

 מפטיר בספר שני בפרשת זכור (דברים כה, יז - כה, יט).

 ההכרזה והקריאה מכריזין לכוין לצאת בקריאת זכור, זכירת

, ונכון 4 , מדאורייתא ומדרבנן*5 4 ה עמלק ומצות מחייתו4 ש ע  מ

, וחיוב קריאה זו בציבור 4  לקרא בפסוק אחרון פעם זכר ופעם זכר6

. 4  הוא לכמה דעות מן התורה7

. 4 8  קטן אין קטן עולה למפטיר

ת זכור אף שמדינא לרוב הפוסקים ש ר  נשים נהגו הנשים לשמוע פ

. 4 9  הן פטורות

 מ״ב ס״ק ג', עי״ש הטעם. 42. סי' תרפ״ה סעי' ב' וסעי' ה' וסעי' ז' עיי״ש. 43. שערי

 אפרים שער ח' סעי' פ״ה. 44. בשער אפרים שער ח' סעי' פ״ה כתב ויש להשתיק

 את העם קודם שיתחיל לקרות כדי שיתנו לב ויטו אוזן לשמוע הקריאה שהיא חיובית

 יותר מקריאת שאר פרשיות. ועי' סי' תרפ״ה מ״ב ס״ק י״ד, ובהגהות חת״ס על סי'

 תרפ״ה בסוף השו״ע, ומובא באשי ישראל פרק מ״ט הערה ט״ז. 45. עי״ש מ״ב ס״ק

 ט״ז שאף שהקריאה במנין היא דרבנן מ״מ עיקר קריאת זכור מדאורייתא. ולענין

 דרבנן, עי'שו״ת פאת שדך (מונק) ח״ב סי' קמ״ה ה', וסי' ק״ח שהעיר הגרא״י זלזניק

 שליט״א שכיון שהוא מחלו' ראשונים ובשו״ע הובא כיש אומרים, המכוין לדאורייתא

 נכנס לחשש בל תוסיף, ועי״ש שהדגיש שיש בפרשת זכור ד' ענינים שחלקם לכו״ע

 מדאורייתא, ועי״ע א' דחוה״מ סוכות בענין נטילת לולב בירושלים העתיקה לגבי

 דאורייתא ודרבנן. 46. סי' תרפ״ה מ״ב ס״ק י״ח, ובספר בית מועד בהנהגות ששמע

 מהגרש״ז זלזניק זצ״ל אות א' כתב שנוהגים לחזור רק את המילים תמחה את זכר

 עמלק ולא את כל הפסוק, ועי' אג״מ ח״ה סי' כ' אות ל״ב, ושמענו בשם הגרי״ד

 סולוביציק זצ״ל ר״י בריסק שבעיר בריסק היה הבעל קורא הגרש״ז ריגר זצ״ל והיה

 חוזר רק על המילה זכר. 47. עי' מג״ א סי' תרפ״ה מה שהביא. 48. סי' רפ״ב מ״ב

 ס״ק כ״ג עיי״ש, ועיין י' תרפ״ה בבאר היטב ס״ק ב'. 49. עיין בספר הלכות חג בחג
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5 0  הפטרה מפטירין כה אמר ה' צבקות פקדתי - גבעת שאול

 (שמואל א' טו, ב - טו, לד).

. 5  אין אומרים אב הרחמים1

. 5 2  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ת אומר רצה והחליצנו ואינו אומר ועל הניסים י ש י ל ה ש ד ו ע ס  ב

. 5  גם אם סיים אחרי צאת הכוכבים3

 איסור הכנה אין להביא בשבת את המגילה לבית הכנסת ואפילו

. 5 4 ת לחול ש עירוב, דהוי מכין משב י  במקום ש

ן י״ד באדר ב׳ פורים דפרזים  • יום ראשו

ה מימות יהושע בן נון נוהגין בו מ ו ת ח ו פ ק ו ן מ נ  העיירות שאי

. 5  פורים5

ש אומרים בשמו״ע במודים ועל ד ו ת ק ב י ש א צ ו  במעריב מ

, ואם 5 ח ולא אמר אין מחזירין אותו7 כ , ש 5  הניסים בימי מרדכי*6

, נזכר אח״כ יאמר אחר 5  נזכר קודם שאמר ברוך אתה ה' חוזר8

, 5  אלוקי נצור קודם יהיו לרצון הרחמן הוא יעשה לנו נסים וכו'9

- פורים פרק ג' סעי' ג'. 50. סי' ת רפ״ה סעי' ב' ובמ״ב שם. וכתב שם בלבוש שהוא

 מענין זה. 51. סי' תרפ״ה במ״ב ס״ק י״ח. 52. סי' קל״א במ״ב ס״ק ל״ג ועיין סי'

 רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם. 53. סי' קפ״ח במ״ב ס״ק ל״ג. 54. קיצור ש״ע סי' קמ״א

 סעי' י״ז, ועי' שע״ת סי' תרצ״ג ס״ק א' שגם על ידי קטן לא יביא, ואם מעיין בה קצת

 בשבת יכול להביאה בצנעא, ועי״ע בערוך השלחן שם סעי' ג'. 55. עיין בסי' תרפ״ח.

 56. סי' תרצ״ג סעי' ב'. עי' סי' תרפ״ב מ״ב ס״ק א' שצריך לומר ועל הניסים עם וא״ו, וכן

 בערוה״ש סי' תרפ״ב סעי' א'. ועיין ביעב״ץ שכתב לומר בלא וא״ו, וכן במחזור ויטרי

 ואור זרוע אבודרהם ורוקח, וסידור הרוו״ה ביאר את רצף התפילה לפי זה. 57. סי'

 תרצ״ג סעי' ב' וע״ע סי' תרפ״ב סעי' א'. 58. סי' תרפ״ב סעי' א'. 59. רמ״א שם

 בשם י״א לגבי ברהמ״ז, ובמ״ב ס״ק ד' לענין תפילה. ובלוח לא״י בחנוכה כתב בשם
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 ולכתחילה יתפלל מתוך הסידור ולפחות תפילה ראשונה כדי

. 6 0  להסדיר תפילתו

. 6 1 ש קדיש תתקבל ח ת ל ל פ ר ת ח  א

א לקרא את המגילה קודם ל  זמן קריאת המגילה יש להקפיד ש

. 6  צאת הכוכבים2

 הכנה לקריאה הקורא גולל את המגילה כאיגרת, והשומעים אין

 צריכים לפשוט, ומכוין להוציא את הקהל ויכריז לכוין לצאת

. 6  בקריאת המגילה ובברכות3

ה ש ע ל מקרא מגילה, ש  ברכות המגילה הקורא מברך ג' ברכות, ע

. 6  ניסים ושהחיינו4

ת המגילה יברך אחר את הברכות משום ברכת ל הקורא א ב  א

. 6 5  שהחיינו ועי הערה*

 דקדוקים זהירות ומנהגים בקריאת המגילה

ל גאולה אומרים הציבור בקול רם, ואלו הם,  ד׳ פסוקים ש

 איש יהודי (ב, ה), ומרדכי יצא (ח, טו), פסוק ליהודים

 האדר״ת זצ״ל שיאמר קודם אלוקי נצור. 60. סי' ק' במ״ב ס״ק א'. 61. סי' תרצ״ג

 במ״ב ס״ק א', לוח לא״י, ובמ״ב ס״ק א' הביא דעות בזה. 62. סי' תרפ״ז סעי' א' וסי'

 תרצ״ב סעי' ד' ובמ״ב שם. 63. כל ענין קריאת המגילה מבואר בסי' תר״צ סעיפים

 י״ד - י״ז. 64. סי' תרצ״ב סעי' א' עיי״ש. 65. דהיינו תוך י״ב חודש, כ״כ המ״ב סי'

 תרצ״ב ס״ק א' בשם דה״ח, ובלוח לא״י הביא הערת האדר״ת זצ״ל שהוא טעות וטעמו

 שדוקא בחנוכה אבל אינו מברך כי שם הברכה בביהכ״נ היא רק בשביל הציבור וכיון

 שמברך שוב בהדלקה בביתו אין לו לברך בביהכ״נ, אבל שהחיינו של המגילה שהברכה

 היא גם בשביל היחיד שפיר יכול לברך, ועי״ש שהביא הערת הגר״י קאנעל ז״ל שהצדיק

 הטעם שלא לומר עפ״י חי״א שבברכת שהחיינו הקהל בשמחה ולכן אבל לא ידליק

 נרות חנוכה וא״כ ה״נ בפורים לא יאמר האבל שהחיינו בקהל משום שהקהל בשמחה,

 ובשו״ת שבט הלוי ח״ט סי' קמ״ו שרבים מקילים בזה שאבל יקרא עם הברכות.
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6 (י, ג), והחזן חוזר וקורא  (ח, טז), כי מרדכי היהודי6

. 6  אחריהם7

, ויזהר הקורא 6 ת המן כשמזכיר את המן נוהגין להכות8 א כ  ה

ל המן שישמעו הציבור. 6 ובפרט הנו״ן ש 9  שישמעו כל מילה

. 7 א בלילה ההוא (ו, א) יגביה קולו0 ר ו ק ש  כ

ך (ח, יא) נוהגים לומר ב' פעמים פעם אחת ל מ ר נתן ה ש  פסוק א

. 7  ולהרוג ופעם אחת להרוג1

 פסוק נקהלו היהודים (ט, ב) נוהגים לומר ב' פעמים פעם אחת

. 7  לפניהם ופעם אחת בפניהם2

ת (ט, ר ש ד ע ש מאות איש (ט, ו) ע מ ת בני המן מתיבת ח ר ש  ע

, ונהגו שהציבור אומרים בנשימה אחת, 7 3  י) קורא בנשימה אחת

. וצריך הקורא ליזהר לקרוא כל ״ואת״ 7  והקורא חוזר אחריהם4

. 7 5 ל י' בני המן ממקומו ולא משורה אחרת  ש

 66. סי' תר״צ סעי' י״ז, ובמ״ב ס״ק נ״ח כתב שאומר בקול רם משום שמחה, ועי' סי'

 תרפ״ט מ״ב ס״ק ט״ז שכתב הטעם שפסוקים אלו הם עיקר התחלת הנס וסופו, וקורין

 כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם על הקריאה, ומקרין אותם הפסוקים כדי

 לחנכם, (לבוש). 67. שם ומ״ב ס״ק נ״ח, והטעם שמצוה לכתחילה לשמוע כל

 המגילה מתוך הכתב. 68. רמ״א שם, ועי' מ״ב ס״ק נ״ט מנהג המהרי״ל והח״צ,

 והערת הפמ״ג. 69. עי' מ״ב שם ס״ק ס' עצה, שיקרא מתוך החומש פסוק שלא

 שמע. 70. סי' תר״צ מ״ב ס״ק נ״ב, הטעם כי שם מתחיל הנס. 71. לוח לא״י, מע״ר

 אות רמ״ד, והגהות חת״ס, ובבית מועד בהנהגות ששמע מהגרש״ז זלזניק זצ״ל אות א'

 כתב שדוקא בציבור חוזר כל הפסוק להרבות פרסומי ניסא, וביחיד אינו חוזר רק על

 המילה עצמה, וראה באגר״מ ח״ה סי' כ' אות ל״ב. 72. לוח לא״י, מנהגי החת״ס

 בספר חוט המשולש. 73. סי' תר״צ סעי' ט״ו, והטעם להודיע שכולם נהרגו ונתלו

 כאחד. 74. לוח לא״י, ועיין בערוך השלחן סי' תר״צ סעי' כ״ג, וביסוש״ע שער

 המפקד פרק ה'. ובמ״ב סי' תר״צ ס״ק נ״ב שכתב שהקורא יאמרם לבד והשאר ישמעו

 כמו כל המגילה. 75. כפה״ח סי' תר״צ ס״ק צ״ז, תשובות והנהגות ח״ב סי' שנ״ח.
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. 7 ת (ט, כו) ינענע את המגילה6 א ז ת ה ר ג א ר ה מ ו א ש  כ

ד אחר  הברכה בגמר הקריאה כורך את המגילה, ואסור לדבר ע

, והציבור עונה אמן ומכוין 7 , ומברך הרב את ריבנו8 7 7  הברכה

 לצאת, וכשקורין המגילה בפחות מעשרה אין מברכין ברכה זו,

, שושנת יעקב. 7  ואח״כ אומרים אשר הניא9

8 [ויש שאומרים 1 , קדיש בלא תתקבל 8 0  ויהי נועם, ואתה קדוש

], ויתן לך, עלינו. 8 2  קדיש תתקבל

 קריאה לנשים כשקורא מגילה רק לנשים והקורא כבר יצא ידי

 חובתו לכתחילה תברך אשה ג' ברכות, ובברכה הראשונה תברך

, ואין צריך שיהיה ברוב עם, ואין 8 3  לשמוע מגילה, ועיין בהערה

. 8  מברכות אחר הקריאה ברכת הרב וכו'4

. 8 5  כשיבא לביתו ימצא נרות דולקות, ושולחן ערוך, ומטה מוצעת

, ובברכת 8 ה צריך לשמוח ולהרבות קצת בסעודה בלילה6 ד ו ע  ס

. 8 8 , שכח ולא אמר עי' הערה 8 ל הניסים7  המזון בהודאה אומר ע

חצי קדיש. 8  בשחרית אחר חזרת הש״ץ 9

 76. שם ס״ק נ״ב. 77. עיין בסי' תר״צ סעי' י״ז ובמ״ב שם ס״ק נ״ז. 78. סי' תרצ״ב

 סעי' א' עיי״ש. 79. סי' תרצ״ב סעי' א'. 80. סי' תרצ״ג סעי' א' ועיי״ש במ״ב ס״ק

 א'. 81. לוח לא״י, ובמ״ב שם ס״ק א הביא דעת מג״א. 82. עיין שם במ״ב ס״ק א'

 שכתב כן בשם הא״ר שאומר פעמים קדיש תתקבל פעם א' אחר שמו״ע ופעם שני

 אחר ואתה קדוש וטעמו שאפשר לומר קדיש תתקבל גם על התפלה שבסדר קדושה.

 83. דרך החיים וקיצור שו״ע קמ״א סעי' ט״ז, במ״ב סי' תרצ״ב ס״ק י״א, לוח לא״י,

 הליכות שלמה פי״ט ארחות הלכה הערה 5. וי״א שנוסח הברכה לשמוע קרא מגילה,

 כ״כ מ״ב סי' תרפ״ט ס״ק ח', ערוה״ש סי' תרצ״ב סעי' ז'. 84. לוח לא״י, ועי' בשלמי

 תודה סי' כ״ב אות ו שהאריך בטוטו״ד בגדר ברכת הרב ואם יש עשרה נשים האם

 מברכות ברכה זו וסיים שהמנהג שאין מברכות. 85. תרצ״ה מ״ב ס״ק ג'. 86. סי'

 תרצ״ה סעי' א'. 87. סי' תרצ״ה סעי' ג' ועיי״ש. 88. שכח ולא אמר אינו חוזר אלא

 קודם הרחמן הוא יזכינו יאמר הרחמן הוא יעשה לנו ניסים וכו' בימי מרדכי וכו', ובלוח

 לא״י כתב בשם האדר״ת זצ״ל שיאמר אחר אל יחסרנו. 89. סי' תרצ״ג במ״ב ס״ק

159 



 חודש אדר ב' לוח ההלכות והמנהגים

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה וקורין ג' גברי בפרשת בשלח

), חצי קדיש, מכניסין את ספר 9 9 (שמות יז, ח - יז, טז1 0  ויבא עמלק

 התורה.

ש ש ו 9 אלא אם כן ח 2 ד אחר קריאת המגילה ץ תפילין ע ו ל ח  אין ל

 לגוף נקי.

 קריאת המגילה כמו בלילה.

ל מתנות לאביונים משלוח ו צריך לכוין גם ע  בברכת שהחיינ

 מנות וסעודת פורים, והמברך יתכוין להוציא והשומעים יתכוונו

. 9 3  לצאת

ת ריבנו ואומרים שושנת יעקב ואין אומרים אשר  ברכת הרב א

. 9  הניא*4

, קדיש תתקבל, עלינו. 9 5  אשרי ובא לציון, ואין אומרים למנצח

9 (פרק כ״ב), אין כאלקינו. 6 ל אילת השחר ל יום למנצח ע  שיר ש

, ונשים 9 ת היום צריך לקיים את מצוות היום ביום ולא בלילה7 ו ו צ  מ

. 9 8  חייבות בהם

 א'. 90. סדר קריאת התורה וקריאת המגילה מבואר בסי' תרצ״ג סעי' ד' ובמ״ב שם,

 ועיין בסי' קל״ז סעי' א' ובמ״ב שם. 91. הכהן מתחיל ויבא עמלק (יז, ח), לוי - והיה

 כאשר ירים (יז, יא), שלישי - ויאמר ה' אל משה (יז, יד). 92. סי' תרצ״ג מ״ב ס״ק ו',

 דדרשינן ויקר אלו תפילין. 93. סי' תרצ״ב סעי' א', ועיי״ש במ״ב שכתב לכוין על

 משלוח מנות וסעודת פורים ולא כתב מתנות לאביונים, ובפמ״ג באשל אברהם ס״ק א'

 וקיצור שלחן ערוך סי' קמ״א סעי' י״ב וחי״א כלל קנ״ה סעי' כ״ז הזכירו גם מתנות

 לאביונים, אמנם הפמ״ג והחי״א לא הזכירו סעודת פורים. ועי' מע״ר אות רמ״ה שאין

 מברכין שהחיינו בקריאת המגילה של יום. 94. סי' תרצ״ב סעי' א', ובלוח לא״י העיר

 האדר״ת זצ״ל שהטעם שלא אומרים אשר הניא כיון שאומרים פיוטים ולפי״ז אנחנו

 שלא אומרים פיוטים צריכים לומר אשר הניא. 95. סי' קל״א סעי' א' וסי' תרצ״ג

 סעי' ג' ובמ״ב שם. 96. מע״ר אות נ״ר. 97. תרצ״ה סעי' ד' רמ״א, ועי' מ״ב ס״ק

 כ״ב. 98. שם סעי' ד' רמ״א, מ״ב ס״ק כ״ה, וישלחו משלוח מנות לנשים עי״ש.
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, ונכון 1 0 0 9 לאיש אחד 9 ת ב' מנות מאכל ומשקה ו נ ח מ ו ל ש  מ

, ויש 1 0 1  ליזהר שיהיו המנות חשובות לפי ערך השולח והמשלח

, 1 0 , והחזו״א לא הקפיד ע״ז3 1 0 2  שהקפידו לשלוח דוקא ע״י שליח

1 בענין הפרשת חלה, עני המתפרנס מן הצדקה חייב 0 4  ועי' הערה

, ובענין אם שולחים 1 0 6 1 אבל חייב לשלוח מנות 0  במצוות היום5

. 1 0 7  לאבל עי' הערה

. 1 0 ות לאביונים ב' מתנות לב' אביונים8  ומתנ

. 1 1 0 , וקודם הסעודה טוב לעסוק קצת בתורה 1 0 9 ת פורים ד ו ע  ס

. 1 1 1 ן ודורשין מתחילין לשאול ולדרוש בעניני הפסח  שואלי

 99. סי' תרצ״ה סעי' ד' עיי״ש. 100. שם מ״ב ס״ק י״ט. 101. ביאור הלכה שם בשם

 חי״א קנ״ה שהוכיח מירושלמי מגילה שהשולח לעשיר דבר פחות אינו יוצא יד״ח

 משלוח מנות, וסיים הבה״ל שנכון ליזהר בזה, ועי' כה״ח אות ל״ד בשם ברכ״י.

 102. מ״ב שם ס״ק י״ח בשם בנין ציון. 103. עדות הגר״ח קניבסקי שליט״א בכת״י,

 בספר פורים וחודש אדר (כהן). 104. יש להזהר כשאוספים את המזונות שמקבלים

 במשלוח מנות ומכניסים לסל או לקופסא אחת ופעמים מתאסף למקום אחד כשיעור

 חלה שהוא [לחומרא] 1200 גרם קמח ואפי' שהם כמה מיני מגדנות מצטרפים

 להתחייב בחלה, אם לא הפרישו מהם חלה במקום אפייתם משום שלא היה בהם

 כשיעור להתחייב בחלה, ואם לא נזהרו וצרפו יחד ישנה בעיה גדולה להפריש

 מהצירוף, כי אינו יודע מהיכן להפריש שהרי ממה שנמצא בקופסא אינו יודע מאיזה

 חתיכה כבר הופרש במקום אפייתה ומאיזה לא, ויכול להפריש מכל מין ומין או יעשה

 עיסה חדשה שיש בה שיעור חלה ויוכל להפריש ממנה עליהם כן העיר בדרך החיים.

 105. סי״תרצ״ד מ״ב ס״ק א' ב' לגבי מתנות לאביונים 106. סי' תרצ״ו סעי' ו.

 107. ברמ״א שם כתב שאין שולחים לו וכתב במ״ב ס״ק כ״א שבמקום שנוהגין להקל

 לשאול בשלומם תוך י״ב חודש מותר לשלוח להם מנות אבל לא בתוך שלושים, ועי'

 גשר החיים פכ״א סעי' ז' ס״ק ד', ובלוח לא״י כתב שאין שולחים לו ולמעשה ישאל

 חכם, וכתב בשבט הלוי ח״י סי' ק״ז אות ג' אם שלחו לאבל מותר לאבל לקבלו, וכתב

 בפני ברוך סי' כ״ט הערה ע״א בשם הגרי״ש אלישיב שאין לחשוש לשלוח לאשת

 האבל, וכתב במ״ב ס״ק י״ט שאם האבל הוא עני מותר לשלוח לו מעות אפי' תוך ז'

 דלא גרע מצדקה. 108. סי' תרצ״ד סעי' א' עיי״ש. 109. סי' תרצ״ה, ועיי״ש בכל

 הסי'. 110. סי' תרצ״ה סעי' ב'. 111. סי' תכ״ט סעי' א' ומ״ב שם ס״ק ב', ועי' ראש
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ל סעודת א התחי  מנחה מתפללים מנחה בעוד היום גדול. אם ל

. בברכת 1 1 2  פורים קודם חצות צריך להתפלל מנחה קודם הסעודה

ל הנסים גם אם נמשכה סעודתו לתוך הלילה ועי' ן אומר ע  המזו

ח לומר על הנסים כתב המ״ב ס״ק ט״ו שהוא מחלו' כ , ש 1 1 3  הערה

 הפוסקים אם חוזר וספק ברכות להקל, ודוקא בסעודה ראשונה

 שאוכל ביום, אבל בסעודה שניה שאוכל ביום לכו״ע אין צריך

 לחזור, וכשמגיע להרחמן יאמר הרחמן הוא יעשה לנו נסים וכו'

 בימי מרדכי וכו'.

, 1 1  עיירות המוקפות חומה מימות יהושע בן נון אין נוהגין בו פורים4

. ומרבים 1 1 6 . בשחרית אין אומרים למנצח 1 1 5  ואין אומרים בו תחנון

. 1 1 . ובעיירות המסופקות נוהגין בו כמו הפרזים8 1 1 7  בו קצת בסעודה

 • יום שני ט״ו באדר בי פורים דמוקפין

ע בן נון נוהגין בו פורים. דינם ש ו ה ת י ו מ י ת חומה מ ו פ ק ו מ  עיירות ה

. 1 1  ומנהגם כמו הפרזים בי״ד9

ל נהגו בירושלים לתת מחצית השקל קודם קריאת ק ש ת ה י צ ח  מ

. 1 2 0  המגילה

ר המגילה אומרים ואתה קדוש ואין אומרים ויהי ח  בלילה א

. 1 2 1  נועם

 השנה דף ז. רש״י ד״ה אתי לזלזולי בחמץ, ובכורות דף נז: תוד״ה בפרוס הפסח.

 112. סי' תרצ״ה סעי' ב' ובמ״ב שם ס״ק ח'. 113. המקור סי' תרצ״ה סעי' ג' וכתב

 מ״ב ס״ק ט״ז שיש מחלו' אם התפלל ערבית בתוך הסעודה אם יאמר על הנסים ע״כ

 מהנכון שיברך ברהמ״ז קודם שיתפלל. 114. סי' תרפ״ח סעי' א'. 115. סי'

 קל״א סעי' ו' ובמ״ב שם, וסי' תרצ״ג סעי' ג' ובמ״ב שם. 116. סי' תרצ״ג סעי' ג'

 ובמ״ב שם, וסי' קל״א במ״ב ס״ק ל״ה. 117. סי' תרצ״ה סעי' ב'. 118. סי'

 תרפ״ח סעי' ד'. 119. סי' תרפ״ח ועיי״ש בכל הסי'. 120. מכתב הגר״ש דבליצקי

 שליט״א, ולא כמו שכתוב בלוח לא״, הליכו״ש פורים פי״ח סעי' ט', וכן ביררנו בבתיכ״נ

 ותיקין בירושלים, ויש שנותנים במנחה של י״ד. 121. סי' תרצ״ג סעי' א'.
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, חברון, צפת, שכם, 1 2 ם טבריה3 ה 1 ש 2 2 ת ו ק פ ו ס מ  ובעיירות ה

, 1 2 5 , עכו, יפו, לוד, רמלה, עזה, יריחו, בית שאן, ובני ברק 1 2 4  חיפה

ל הניסים וקריאת 1 מלבד לענין ע 2  נוהגין בכל מצוות הפורים6

. 1 2 7  התורה

ל המגילה] ואין א מגילה, [ואין מברכין ע ר ק מ  ויש נוהגין רק ב

 פושטין את המגילה כאגרת ואין אומרים אשר הניא ושושנת

. 1 2 8  יעקב וא״א קדיש אחר קריאת המגילה

. 1 2 9  הפרזים אין נוהגין בו פורים, ואין אומרים בו תחנון

, 1 3 0  בשחרית קורין ג' גברי בפרשת השבוע, ואין אומרים למנצח

 ולא א-ל ארך אפים ויה״ר שאחר קריאת התורה. ומרבים בו קצת

. 1 3 1  בסעודה ושמחה

1 3 2 ת פרה ש ר ת שמיני כי באדר בי פ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 קריאת התורה מוציאין ב' ספרי תורה בראשון קורין ז' גברי

 122. והספק הוא או מצד עצמם או שלא ידוע אם הם הערים המקוריות. 123. מגילה

 ה': תרפ״ח מ״ב ס״ק ט', ועי״ש שע״ת ס״ק ג' לענין חברון, ושאר העיירות עי' פאת

 השלחן דיני א״י פ״ג סעי' ט״ו, ולוח לא״י. 124. עי' קובץ תשובות הגרי״ש אלישיב

 שליט״א ח״א סי' ס״ח. 125. בדינים והנהגות לחזו״א כתב שכן נהג החזו״א זצ״ל

ש שבני ברק נראית ש  ותלמידיו אחריו לקרוא המגילה בבני ברק בט״ו בלי ברכה, כי ח

 ליפו (ובימינו בני ברק סמוכה ברצף של בתים ליפו) שהיא בין ערי הספיקות. 126. עי'

 סי' תרפ״ח סעי' ד' לענין קריאת המגילה, ומ״ב ס״ק י' לענין שמחה ומתנות לאביונים,

 וסי' תרצ״ג מ״ב ס״ק ו' לענין על הנסים, וסי' תרצ״ה ביאור הלכה ד״ה או, שדעת הפר״ח

 שמשלוח מנות נוהג רק בי״ד שהוא לרוב העולם והפמ״ג מפקפק. 127. בסי' תרצ״ג

 כתב המ״ב בס״ק ו' שאומרים על הנסים, ועי' פאת השלחן דיני א״י פ״ג סעי' ט״ו הערה

 ל״ה, ולוח לא״י שלא נהגו, והגר״ש דבליצקי במכתב למערכת ״הלוח״ כתב שפשוט

 שהמ״ב לא ידע המנהג שנהגו בא״י. 128. מכתב הגר״ש דבליצקי למערכת הלוח.

 129. סי' קל״א סעי' ו' ובמ״ב שם וסי' תרצ״ג סעי' ג' ובמ״ב שם. 130. סי' תרצ״ג סעי'

 ג' ובמ״ב שם וסי' קל״א במ״ב ס״ק ל״ה. 131. סי' תרצ״ה סעי' ב'. 132. סי' תרפ״ה
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ל הבימה, חצי קדיש, מגביה  בפרשת השבוע, מניח הספר השני ע

 הספר הראשון.

 מפטיר בספר שני בפרשת פרה (במדבר יט, א - יט, כב).

, ועל כל פנים 1 3 3  ויש אומרים שאף חיוב קריאה זו הוא מן התורה

 יש לכוין לצאת ידי חובת שמיעת פרשת פרה, [ולא נהגו להכריז

 על הכוונה בזה].

. 1 3 4  קטן אין קטן עולה למפטיר

 הפטרה מפטירין ויהי דבר ה' - וידעו כי אני ה' (יחזקאל לו, טז -

. 1 3 5  לו, לח), אין אומרים אב הרחמים

. 1 3 6  במנחה אומרים צדקתך צדק

ן כ״א באדר ב׳ ו ש א  • יום ר

ה 21:42. ע ש א ליל יום שני כ״ב באדר ב' ב ד ת רב א פ ו ק  ת

1 3 7 ת החודש ש ר ת תזריע כ״ז באדר ב׳ פ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 קריאת התורה בשחרית מוציאין ב' ספרי תורה בראשון קורין ז'

ל הבימה, חצי קדיש,  גברי בפרשת השבוע, מניח הספר השני ע

 מגביה הספר הראשון.

 מפטיר בספר שני בפרשת החודש (שמות יב, א - יב, כ).

1 (יחזקאל מה, 3 8  הפטרה ומפטירין כל העם הארץ - איש מאחוזתו

 טז - מו, יח).

 סעי' ג' וסעי' ז'. 133. סי' תרפ״ה סעי' ז' עיי״ש. 134. ראה מה שכתבנו בהערה

 בדיני ומנהגי ד' פרשיות. סי' רפ״ב במ״ב ס״ק כ״ג עיי״ש, ועיין בסי' תרפ״ה בבאר היטב

 ס״ק ב'. 135. סי' תרפ״ה במ״ב ס״ק י״ח. 136. סי' תרפ״ה במ״ב ס״ק י״ח.

 137. סי' תרפ״ה סעי' ד'. 138. סי' תרפ״ה סעי' ד', ולשון השו״ע שם ומפטיר בראשון
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, ואומרים ש מברכין את חודש ניסן [ר״ח ביום שלישי] ד ו ח  ברכת ה

. 1 3 9  ולגשמים בעתם

. 1 4 0  אין אומרים אב הרחמים

. 1 4 1  במנחה אומרים צדקתך צדק

ב ר״ח ניסן ר י כ״ט באדר ב׳ ע  • יום שנ

 יוכ״ק הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום כיפור

 קטן ואין אומרים תחנון. ויש שמתענים בו. ענין יוכ״ק והתענית עי' בכ״ז
 חשון בהערה.

 באחד לחודש, מבואר בזה הסיבה להפטרה זו. 139. בסוף ספר אשי ישראל

 בתשובות מהגר״ח קנייבסקי שליט״א תשובה שי״ט. 140. סי' רפ״ד סעי' ז', וסי'

 תרפ״ה במ״ב ס״ק י״ח. 141. סי' תרפ״ה במ״ב ס״ק י״ח.
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 חודש ניסן
י ש י ל  ר"ח יום ש

ם (א' י"ח ת״ת) י ק ל ת ו-8 ח ו ק ה 12 ו-44 ד ע ש ד יום א' ב ל ו מ  ה

ה 12:28 ע ש  ותרגומו יום ראשון ב

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום חמישי ג' בו

 סוף זמן קדוש לבנה ליל יום שני י״ד בו

 תקופת ניסן

ה 6:42 ע ש  תקופת שמואל ביום שישי ד' בניסן ב

ה 21:42 ע ש  תקופת רב אדא ליל יום שני כ״ב באדר ב' ב

י ר״ח ניסן ש י ל  • יום ש

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ת הנשיאים טוב לקרות מראש חודש ניסן פרשת הנשיאים ש ר  פ

1 (במדבר ז, ה ש  כל יום נשיא אחד, ומתחילין מויהי ביום כלות מ

 א - ז, יז).

 ברכת האילנות היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבין, מברך

 בשם ומלכות שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות

.  ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם2

3 [ואלה המשתמטים א ומנהג לתת קמחא דפסחא ח ס פ א ד ח מ  ק

 מליתן קמח לעניים, יש עוון בידם].

. 4 ה ויש שנוהגין שלא לאכול מצה מראש חודש צ  איסור אכילת מ

. ל מיתת בני אהרן5  תענית צדיקים ע

 1. סי' תכ״ט במ״ב ס״ק ח', לוח לא״י. עי' כה״ח שם ס״ק כ״ב בשם של״ה, ועי' בלקוטי

 מהרי״ח מנהג החסידים בקריאה בס״ת. 2. סי' רכ״ו ועיי״ש. 3. סי' תכ״ט סעי' א'

 ובמ״ב ושער הציון שם. 4. סי' תע״א במ״ב ס״ק י״ב. 5. עיין בסי' תק״פ סעיפים
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6 בענין שאיבת מים שלנו. ו עי' הערה נ ל ת מים ש ב י א  ש

 • יום רביעי ב׳ בניסן

 פרשת הנשיאים ביום השני (במדבר ז, יח - ז, כג).

, 7 ן בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון, אבל אומרים למנצח ו  תחנ

. 8 ן בו י נ ע ת  ואין מ

 • יום חמישי ג׳ בניסן

 בשני וחמישי אומרים א-ל ארך אפים לפני הוצאת ס״ת.

 פרשת הנשיאים ביום השלישי (במדבר ז, כד - ז, כט).

ת הנשיאים ביום הרביעי (במדבר ז, ש ר  • יום שישי ד׳ בניסן פ

 ל - ז, לה).

ה 6:42 ע ש ל היום ב א ו מ ת ש פ ו ק  ת

ע ה׳ בניסן ר ו צ ת מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין וארבעה אנשים - בשער וימות9 (מלכים ב' ז,

 ג - ז, כ).

 א' ב' ובמ״ב שם, ועיין בסי' תי״ח במ״ב ס״ק י״ד, ובסי' תכ״ט במ״ב ס״ק י״א.

 6. שאיבת מים שלנו למצה, עי' סי' תנ״ה סעי' א' ולענין זמנה עי״ש מ״ב ס״ק ד', ועי'

 ביאור הלכה ד״ה מבעוד יום, וכתב בלוח א״י שיש להדר לשאוב מ-4 דקות קודם

 השקיעה עד 17 דקות אחר השקיעה, וביאר טעמו בספרו בין השמשות פ״ח ה', וז״ל

 החזו״א קובץ אגרות ח״א סי' קפ״ה המים ישאבו בשעת שקיה״ח, וראה בארחות רבינו

 בעל הקהלות יעקב זיע״א ח״א ע' ל״ג שזמן השאיבה של החזו״א והקהלות יעקב הוא

 מיד לאחר השקיעה ואם שאבו לפני השקיעה שפכו המים, והוראת הרב מבריסק

 הגרי״ז הלוי זצ״ל לגאון רבי חיים אהרן טורצין זצ״ל לגמור שאיבת מים שלנו ב״מוצא״

 כשהחמה נראית בראש ההר, וז״ל המ״ב סי' תנ״ה ס״ק ה' וביום המעונן יותר טוב

 להקדים מלאחר. 7. סי' קל״א במ״ב ס״ק ל״ה. 8. סי' תכ״ט סעי' ב' ובמ״ב ס״ק י'

 כתב שחתן וכלה ביום החופה מתענים. 9. והוא ממש מעין הפרשה, אלא שמקדימין

I 167 I 



 חודש ניסן לוח ההלכות והמנהגים

. 1  אב הרחמים אין אומרים אב הרחמים0

1 (במדבר ז, לו - ז, מא). 1  פרשת הנשיאים ביום החמישי

. 1 2  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ן ו׳ בניסן פרשת הנשיאים ביום השישי (במדבר ז,  • יום ראשו

 מב - ז, מז).

י ז׳ בניסן פרשת הנשיאים ביום השביעי (במדבר ז, מח  • יום שנ

- ז, נג).

י ח׳ בניסן פרשת הנשיאים ביום השמיני (במדבר ז, ש י ל  • יום ש

 נד - ז, נט).

 • יום רביעי ט׳ בניסן פרשת הנשיאים ביום התשיעי (במדבר ז,

 ס - ז, סה).

 • יום חמישי י׳ בניסן

1 3 ת צדיקים יום פטירת מרים הנביאה ונסתלק הבאר י נ  תע

. ת הנשיאים ביום העשירי (במדבר ז, סו - ז, עא) ש ר  פ

ר יום ש י ע ת ש  • יום שישי י״א בניסן פרשת הנשיאים ביום ע

ב - ז, עז).  (במדבר ז, ע

ת הגדול ב ת י״ב בניסן ש ו ת אחרי מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

. 1 4 ת הגדול ב  דורשין דרשת ש

 ענין נעמן לתזריע מפני שהוא היה קודם לד' אנשים [לבוש סי' תצ״ג]. 10. כיון שאין

 אומרים תחנון בימים אלו. 11. עי' בקובץ ישורון חי״ג עמ' רל״ז תשובת בעל הדובב

 מישרים זצ״ל בזמן אמירת פרשת הנשיאים בשבת להנוהגים לקרות בס״ת, ובשו״ת הר

 צבי או״ח ח״א סי' ס״ט. 12. סי' תכ״ט סעי' ב'. 13. עיין בסי' תק״פ סעיפים א' ב'

 ובמ״ב שם, ועיין בסי' תי״ח במ״ב ס״ק י״ד, ובסי' תכ״ט במ״ב ס״ק י״א. 14. סי' תכ״ט

 במ״ב ס״ק ב' ועיי״ש שכתב והעיקר להורות לעם דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון

 דהיינו דיני הגעלה וביעור חמץ ואפית המצה ושאר הלכות הפסח וכו' אבל אם יהיה
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. 1 5 ת לאחר קדיש תתקבל אומרים יוצרות לשבת הגדול י ר ח  ש

 הפטרה מפטירין וערבה - והכיתי את הארץ חרם, וחוזרין וקורין

1 (מלאכי ג, ד - ג, כד). 6  פסוק כג הנה אנכי שולח לכם

 ואין אומרים אב הרחמים.

ד סוף הפרשה (במדבר ז, ר יום ע ש ת הנשיאים ביום שנים ע ש ר  פ

ח - ז, פט).  ע

ולא ברכי נפשי. 1 אין אומרים צדקתך צדק, 8 1  במנחה 7

ד לכפר  הגדה ונוהגין על פי הרמ״א לומר ההגדה מעבדים היינו ע

, ואלו שאומרים פיוט 2 , ולהגר״א אין אומרים0 1 ל כל עוונותינו9  ע

ש בו את כל ההלכות יוצאין י  אלקי הרוחות מיוצר לשבת הגדול ש

. 2  בו ידי חובת שואלין ודורשין כמו שכתבו הפוסקים1

, ואומרים ויתן לך, 2 2 ב אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש  במערי

 עלינו.

ן י״ג בניסן  • יום ראשו

2 (במדבר ח, א - ח, ת הנשיאים נוהגין לומר פרשת המנורה3 ש ר  פ

ל לוי.  ד) כנגד שבטו ש

 הדרשה רק בפלפול או דרוש בעלמא אין יוצאין בזה ידי חובתן. 15. לוח לא״י.

 16. כתב הלבוש בסי' ת״ל טעם להפטרה זו משום דכתיב בה הנה אנכי שולח לכם את

 אליה וגו' שהוא דומה לבשורת משה הגאולה במצרים והוי מעין המאורע בכל שבת

 הגדול. ועיי״ש שיש שמפטירין וערבה רק כשחל שבת הגדול בערב פסח, ועיין במע״ר

 אות קע״ו שמפטירין וערבה רק כששבת הגדול לא חל בערב פסח. והמנהג הוא

 להפטיר וערבה בכל אופן וכ״כ בלוח לא״י וכן נהג החזו״א, וראה בוזרח השמש הערה

 קס״ב. 17. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם. 18. עיין בסי' ת״ל ברמ״א שכתב בשבת

 הגדול שפוסקין לומר ברכי נפשי, ועיין בלבוש בסי' תרס״ט שכתב שפוסקין לומר ברכי

 נפשי שאז אומרים ההגדה, ומשמע שבשבת הגדול כבר לא אומרים ברכי נפשי, וכן

 כתב להדיא בסי' ת״ל, וכן כתב בקיצור שלחן ערוך סי' ק״ז סעי' ג'. 19. סי' ת״ל

 ובמ״ב שם. 20. מע״ר אות קע״ז. 21. עיין בערוך השלחן סי' ת״ל סעי' ה'.

 22. סי' רצ״ה בהקדמת הרמ״א עיי״ש, וע״ע סי' תצ״א בבאר היטב ס״ק א'. 23. סי'
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ש י ץ יזכור למכור את החמץ, כלי זכוכית ומתכות ש מ  מכירת ח

, ולא 2 ש דבוק חמץ עדיף לנקותם היטב ולהצניעם4 ש  עליהם ח

א יצטרך לטבלם אחר הפסח, ואם מכר הכלים ל  ימכרם לנכרי ש

. 2 5  צריך לטבלם*

 מכירת י״ג מקומות שמוכרן לגוי יש דעות באחרונים אם צריך

, וכתב המ״ב שאין למחות ביד המקילין ועדיף 2  לבדוק בליל י״ד6

 למכור לנכרי במכירת י״ג.

ץ צריך לכבד את כל הבית והחדרים והמנהג מ  הכנה לבדיקת ח

. 2  להקדים לכבד ביום י״ג7

ה קודם הבדיקה אסור ע ד תורה חצי ש ו מ ל ת  מלאכה אכילה ו

, וללמוד תורה, קודם 2  לעשות מלאכה ולאכול פת ומזונות8

 שיבדוק.

. 2  מעריב יתפלל מעריב קודם הבדיקה9

. 3  קודם הבדיקה יצניע החמץ שצריך לאכול בלילה ובבוקר0

. 3 2 , ועי הערה 3 1 ץ מיד אחרי מעריב בודקין את החמץ מ  בדיקת ח

. 3 ה הבדיקה תהיה לאור נר שעוה יחידי3 ו ע  נר ש

 תכ״ט במ״ב ס״ק ח'. 24. סי' תנ״א סעי' א' מ״ב ועי״ש ס״ק ז' 25. הערת הגרש״ז

 זלזניק זצ״ל בלוח לא״י, שו״ע יו״ד סי' קכ סעי' י״א, ושם בפתחי תשובה ס״ק י״ג בשם

 חכמ״א כלל ע״ג סוף הלכה ג', ועי' בערוך השלחן יו״ד שם סעי' נ״ב. ושאלו להגרש״ז

 זלזניק זצ״ל אמאי לא נתן עצה למכור הבליעות והשיב דפשיטא שאין חל מכירה על

 בליעות, והיום ברוב נוסחאות של שטרות המכירה מופיע מכירת הבליעות שבכלים,

 וצ״ב. 26. סי' תל״ו מ״ב ס״ק ל״ב. 27. סי' תל״ג סעי' י״א דלא מבדק שפיר בלא

 כיבוד, ועיי״ש מ״ב ס״ק מ״ו 28. וגדר אכילה הוא בפת או מזונות בשיעור כביצה.

 29. סי' תל״א במ״ב ס״ק ח' ועיי״ש. 30. סי' תל״ד סעי' א' מ״ב ס״ק א' ב' 31. תל״א

 סעי' א' מ״ב ס״ק א'. 32. והעיר הגרשז״א שאם הגיע לביתו ולא סיימו את הנקיון

 יתחיל בבדיקה כדינה בתחלת הלילה הליכות שלמה פסח פ״ה הערה 53. 33. סי'
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. 3  נטילת ידים י״א שקודם בדיקת חמץ יטול ידיו4

זהר הרבה 3 , אכן יש לי6 3 5  י׳ פתיתים ונוהגין להניח י' פתיתי חמץ

 שלא יאבד אחד מן הפתיתין.

 ברכת הבדיקה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור

ל הבדיקה ועל הביטול שבלילה, ועל שריפת חמץ 3 ויכוין ע 7  חמץ

 והביטול שלאחר השריפה.

ד סוף הבדיקה  הפסק אסור לדבר בין הברכה לבדיקה ולכתחילה ע

א מענין הבדיקה בין ל ח ש  [אבל לצורך הבדיקה מותר]. ואם ש

ח באמצע הבדיקה  הברכה לתחילת הבדיקה חוזר ומברך, ואם ש

. 3 8  אין צריך לחזור ולברך, ועי' הערה

 בדיקת כמה בתים בברכה אחת בודק כמה בתים אם היתה דעתו

. 3 9  עליהם מתחילה

ח אם בודק ע״י שליח ידקדק לכתחילה שיהא י ל  בדיקה ע״י ש

, ועכ״פ יבדוק בעצמו קצת כי 4  שלוחו איש שהגיע לכלל מצוות0

, ובעה״ב יברך, ואם אינו בודק כלל יברך 4 1  מצוה בו יותר מבשלוחו

 השליח. [ועי' לוח א״י הערת הגרצ״פ].

 בדיקת בגדים ומחובת הבדיקה לבדוק הכיסים שלו ושל כל

 תל״ג סעי' א' ב' ועי' מ״ב שם 34. סי' תל״ב מ״ב ס״ק ב' בשם מהרש״ל, ויל״ע בשליח

 שאין מברך אם יטול ידיו. 35. סי' תל״ב סעי' ב' ובמ״ב ס״ק י״ב י״ג, והטעם כתב

 הרמ״א כדי שלא תהא הברכה לבטלה, וכתב עוד ומיהו אם לא נתן לא עיכב דדעת כל

 אדם עם הברכה לבער אם נמצא, ובמ״ב ס״ק י״ג כתב שלדינא אין לחשוש לברכה

 לבטלה, ומ״מ אין כדאי לבטל המנהג עי״ש. 36. שם מ״ב סוף ס״ק י״ג, ובס״ק י״ב

 כתב שיהיו הפתיתים מחמץ קשה שלא יתפרר וגם במקום משומר מן התינוקות

 והעכברים. 37. סי' תל״ב סעי' א'. 38. ואם נצרך לנקביו מברך אשר יצר הגר״ש

 ואזנר [מבית לוי] 39. תל״ב סעי' ב' מ״ב ס״ק ז' 40. שם מ״ב ס״ק ח' ובדיעבד יכול

 לסמוך על נשים וקטנים בני דעת 41. שם ס״ק י' ועי' ס״ק י״א בדין אם לא שמע
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, ואין צריך לבדוק לאור הנר ודי 4 ל התינוקות2  בני הבית ואף ש

. 4  להופכן3

ץ ואחר הבדיקה מבטלים את החמץ, ואומרים כל מ ח  ביטול ה

 חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חזיתה ודלא בערתה לבטיל

ש ברשותי י 4 [כל חמץ ושאור ש 4  ולהוי הפקר כעפרא דארעא

 שלא ראיתיו ושלא בערתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ], (ויש

 שאומרים קודם את הנוסח בלא המילה ״הפקר״ וחוזרים ואומרים

) וחייבים להבין פירוש מילות הביטול. 4  עם מילת ״הפקר״5

א בבדיקה יצניע ואף מה שמשייר למחר יניח צ מ ר ש א ש נ ץ ה מ  ח

. 4 6  בצנעא

 סוף זמן קדוש לבנה, הלילה ליל יום שני

 • יום שני י״ד בניסן

ל שחרית כדי שיספיקו לגמור הסעודה לפני ל פ ת ה ן ל  משכימי

. 4 7 ת ו ע  ארבע ש

, 4 8 ת בפרק איזהו מקומן אין אומרים יה״ר אחר קרבן תודה  בשחרי

. 5 0 , ולא אל ארך אפים ולמנצח 4 9  ואין אומרים מזמור לתודה

, ואב מתענה עבור 5 2 , הבכורים מתענים בער״פ 5 1 ית בכורים  תענ

, ונוהגים לסיים מסכת ולאכול, או שאר 5 3 ד שיגדל  בנו הבכור ע

 השליח הברכה 42. סי' תל״ג רמ״א סעי' י״א מ״ב ס״ק מ״ח 43. אשל אברהם

 (בוטשאטש) סי' תל״ד, ועי' מ״ב תל״ג ס״ק מ״ז. 44. סי' תל״ד סעי' ב' ובמ״ב שם.

 45. בסי' תל״ד סעי' ב' כתב השו״ע הנוסח בלא המילת הפקר ובמ״ב בס״ק ח' כתב ונכון

 שיאמר וליהוי הפקר וכו', ובלוח לא״י כתב שלא לומר הפקר, ועיין עוד בהלכות חג בחג

- חג הפסח פרק ו' סעי' י״ט. 46. סי' תל״ד סעי' א'. 47. סי' תכ״ט במ״ב ס״ק י״ג.

 48. ערוך השלחן סי' תכ״ט סעי' ד'. 49. סי' תכ״ט סעי' ב'. 50. שם, ובסי' קל״א

 סעי' א'. 51. סי' ת״ע ועיי״ש בכל הסימן. 52. סי' ת״ע, עיי״ש 53. שם סעי' ב',
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ע קולנו בתפילת מ ש , והמתענים אומרים עננו ב 5  סעודת מצווה4

. 5 5 ש במנחה ח  ל

. 5 6 ה אסור לאכול בי״ד בניסן מצה ועי' הערה צ  אכילת מ

א יהיה בהם כפולות ל ת צריך לבדוק את המצות ש לו  בדיקת כפו

. 5 7 ש חמץ ש  ונפוחות שאסורים משום ח

. 5 ה רביעית8 ע ד לפני סוף ש ץ מותר לאכול חמץ ע מ  סו״ז אכילת ח

, 5 9 ה חמישית ע ץ ושורפין את החמץ לפני סוף ש מ ת ח פ י ר  סו״ז ש
60 

 ועי' הערה .

ה חמישית מבטלין את החמץ ואומרים ע ץ לפני סוף ש מ ח  ביטול ה

 כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתה ודלא חזיתה

, 6 1  דבערתה ודלא בערתה לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא

ש ברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו שבערתיו י  [כל חמץ ושאור ש

 ועי' מ״ב ס״ק י' שאם הוא תוך ל' יום ללידת בנו א״צ להתענות, ובמ״ב ס״ק ט' באם

 האב בכור מחלו אם תתענה האם עי״ש. 54. שם מ״ב ס״ק י', ועי' שו״ת אג״מ ח״א

 סי' קנ״ז באיזה ספרים מקרי סיום, ונהגו לעשות הסעודה בתמרים כדי שלא להכניס

 חמץ, וכנראה הטעם משום דזייני, ויל״ע מה שהנהיגו כמה בתי כנסיות להביא עוגיות

 שברכתם שהכל והוא פלא שלא מצינו גדר סעודה בזה, 55. סי' ת״ע מ״ב ס״ק ב',

 ועיי״ש לענין עננו בחזרת הש״ץ, שלכתחילה טוב שבכור לא יהיה ש״צ, כשעשרה

 בכורים מתפללים יחד, כי י״א שאין נכון להזכיר תע״צ בחזרת התפילה, כיון שהוא

 חודש ניסן. 56. סי' תע״א סעי' ב' ועי״ש מ״ב ס״ק י״ב שאף מצה נפוחה וכפולה,

 שלענין ביעור נחשבת כחמץ, אסור לאכלה מעמוד השחר ואילך שבכלל מצה היא

 מעיקר הדין ומצה עשירה נהגו לפי הרמ״א שלא לאכול אחר שעה עשירית. 57. דין

 זה נתבאר בסי' תס״א סעי' ה' ובמ״ב, ועי״ש מ״ב ס״ק ל״ה. 58. סי' תמ״ג סעי' א'

 ועיי״ש. 59. סי' תמ״ה במ״ב ס״ק ו' ז', ועיי״ש בכל הסי' ענין שריפת חמץ, וכתב

 המ״ב שטוב לשרוף החמץ בהושענות הואיל ואיתעביד בו מצוה חדא ליתעביד בו גם

 מצות תשביתו. 60. עי' רמ״א שם סעי' א' שכתב שאם רוצה לשרוף את החמץ כבר

 בלילה כדי שלא יגררנו חולדה הרשות בידו ודייק הגרא״י זלזניק שליט״א שדוקא אם

 יש לו סיבה לשרוף שורף מהלילה אבל בלא״ה לא ישרוף עד זמן איסור אכילה משום

 בל תשחית. 61. עיין בסי' תל״ד במ״ב ס״ק י״ב ובסי' תמ״ה במ״ב ס״ק ז'. וסדר
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 ושלא בערתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ], (ויש שאומרים

 קודם את הנוסח בלא המילה ״הפקר״ וחוזרים ואומרים עם מילת

), וחייבין להבין פירוש המילות. 6  ״הפקר״2

. 6 3 ה חמישית ע ץ לפני סוף ש מ  מכירת ח

, ויטול 6 4 ת מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב ר ו פ ס ת  רחיצה ו

]. ויטבול לכבוד 6 6 . [ונהגו שלא להקיז דם בערב יום טוב 6  צפרנים5

. 6 , וילבש בגדים נאים8 6 7  הרגל לאחר חצות

, ואסור 6 ת אסור לעשות שום מלאכת אומן9 ו צ ר ח ח ה א כ א ל  מ

ובשעת הדחק יש להקל בנטילת , וליטול צפרנים [ 7 0  להסתפר

 צפרנים].

7 אחרי מנחה 1  מנחה טוב להתפלל היום מנחה בזמן מנחה גדולה

. 7 2  נכון שיתעסק בסדר הקרבת קרבן פסח

, 7 4 , ורוב ישראל לא נהגו, ועי' הערה 7 ת יש שאופין מצות מצוה3 ו צ  אפית מ

 הביטול עיין בסי' תל״ד סעיפים ב' ג'. 62. עיין בספר הלכות חג בחג - חג הפסח פרק

 ח' סעי' י״ב. 63. סי' תמ״ג במ״ב ס״ק ט'. 64. סי' תע״א סעי' ג', ועיין עוד בסי'

 תקכ״ט סעי' א'. 65. ואם נוטל הצפרנים בערב יום טוב יוכל ליטול גם בחול המועד,

 סי' תקל״ב סעי' א' ובמ״ב שם. 66. סי' תס״ח סעי' י', ועיי״ש במ״ב. 67. סי' תע״א

 במ״ב ס״ק כ״ב, ועיין בחיי אדם כלל ע״ט סעי' א' עי' מה שצוין לגבי טבילה ערב סוכות.

 68. סי' תע״א סעי' ג' וסי' תקכ״ט סעי' א'. 69. סי' תס״ח ועיי״ש בכל הסי' ובלוח א״י

 כתב בשם פר״ח שבירושלים צריך להימנע ממלאכה גמורה אף קודם חצות ועי' שו״ע

 שם רמ״א סעי' ג' מ״ב ס״ק י״ב ולמעשה כתב הגרשז״א בהליכות שלמה פ״ח הערה ח'

 שלא שמענו שינהגו כן. 70. עיין בסי' תס״ח במ״ב ס״ק ה' שכתב שע״י ספר נכרי

 מותר להסתפר אפי' בביתו של ישראל. 71. הערת הגר״ח ברלין ז״ל בלוח א״י שהרי

 בער״פ הקדימו להקריב את קרבן התמיד של בין הערבים ועי' אישי ישראל פמ״א

 הערה כ״ז 72. סי' תע״א מ״ב ס״ק כ״ב וכתב שבשל״ה העתיק מספר סדר היום מה

 שילמוד כל אדם, ועי' מע״ר אות ק״צ וראה במע״רהשלם. 73. סי' תנ״ח, וע״ע בסי'

 ת״ס כל ענין מצת מצוה. 74. במע״ר איתא שהגר״א לא היה אופה מצות מצוה,

 וראה מ״ב תנ״ח ס״ק ג' שכתב שרוב ישראל אין נוהגין ליזהר לאפות עי״ש שמצא טעם
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, וצריך לומר כל פרורים 7  ובשעת האפיה אומרים הלל בלי ברכה5

ת לישה ועריכה וכן בצק הנדבק בכלים אני מבטל ע ש  שיפלו ב

7 (או שיאמר אני מפקיר אותם).  אותם*6

ת חלה צריך לזכור להפריש חלה מהמצות קודם יום טוב, ש ר פ  ה
7 7 ל אוכל ואח״כ מפריש  ובחלת ארץ ישראל אין את העצה ש

 (ויברר אם במקום שלקח המצות הפרישו חלה כי יש שאין

. 7 8  מפרישים) ואם שכח להפריש עי' הערה

 הכנת הסדר מכינים ההסיבה והשולחן וכל צרכי הלילה מבעוד

. וצריך לצלות את הזרוע מבעוד יום, ואם צולה בלילה חייב 7  יום9

. 8 0  לאכלו למחר ביו״ט, ובלילה אסור לאכלו

ח ס פ י א׳ ד ש י ל  • יום ש

, 8 , ושהחיינו2 8 ל יום טוב1  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

 והמברכות קודם ההדלקה יזהרו להצית הגפרור קודם הברכה

 להליץ. 75. יסוש״ע שער הצאן פרק ד' ובחיד״א בספר עבודת הקודש, וכן הוא

 בלוח לא״י. 76. סי' ת״ס סעי' ג', ועיין בספר מועדים וזמנים חלק ג' סי' רס״ב שדן

 בזה באריכות, ועיי״ש שכתב לומר נוסח זה: הנני מבטל וגם מפקיר כל מה שיתחמץ

 ואפילו פירורים בהתחלת החימוץ, ואם אז לא יחול הביטול והפקר יחול רגע לפני

 שיתחמץ. 77. סי' תנ״ז סעי' א' ועיי״ש במ״ב ס״ק י', ובסי' ר״ס במ״ב ס״ק י״ג, לוח

 לא״י. 78. עי' הלכות חג בחג פט״ו הערה 26 וספר סידור פסח כהלכתו פ״א סעי' י״ב

 י״ג כמה אפשרויות להפריש ולמעשה ישאל חכם. 79. סי' תע״ב סעי' א' 80. סי'

 תע״ג ס״ק ל״ב עי״ש שאין אוכלים צלי בשר בלילה אבל צלי ביצה מותר לאכול בלילה.

 81. סי' רס״ג סעי' ה', ועיי״ש במ״ב שדעת המגן אברהם שתדליק ואחר כך תברך,

 אמנם הרבה אחרונים סבירא להו שתברך ואחר כך תדליק, ולענין מתי תדליק אם

 קודם שקיעת החמה או בלילה, עי' מט״א סי' תרכ״ה סעי' ל״ג שיש להנהיג שהנשים

 ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש באלף למטה נ' נ״א, ובשש״כ ח״ב פמ״ד הערה ג'

 ד', והעירו שהיום שיש אור גדול בבתים לכך לכתחילה עדיף להדליק בערב יו״ט קודם

 קבלת קדושת יו״ט. 82. מט״א סי' תקפ״א סעי' נ״ד, ואשה המקדשת לעצמה לא

 תברך שהחיינו בהדלקה. ועי' שאילת יעב״ץ סי' ק״ז שכתב השואל שלא נמצא בשום
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 ואחר ההדלקה לא יכבו הנר כיון שכבר קיבלו עליהם יו״ט, [ויש

], ואם 8 3  שאינן מברכות שהחיינו, אלא יוצאות בשהחיינו בקידוש

. 8  מברכת שהחיינו לא תוכל להתנות שאינה מקבלת קדושת יו״ט4

, מתפללין תפילת יום טוב. 8 ב יזדרז להתפלל בזמן5  מערי

, ויאמר אותו 8 ש הלל שלם עם ברכה6 ח  הלל אחר תפילת ל

.[ 8 7  בנעימה, [ויש שאומרים בלא ברכה

 קדיש תתקבל, עלינו, אדון עולם.

. 8 9 , ואבל לא ילבש 8 8 ש קיטל בליל הסדר ו ב ל  נהגו ל

. 9 0 ת קודש ב  ראוי לברך את הילדים כבליל ש

 סדר הלילה (לא כתבנו כל מנהגי הסדר, שהרי פרוסים הם בספר

ש בו מן החידוש, ומובא במ״ב, והדברים י  ההגדה, אלא מה ש

 הנצרכים למרוצת הקריאה) יש כמה מצוות מיוחדות בלילה זה

. 9 1  ואף הנשים חייבות בהם

ש קודם שיקדש יכוין לצאת ידי מצות קידוש ומצות ד' ד  ק

. 9  כוסות2

 פוסק מקור לזה שנשים מברכות שהחיינו בהדלקה והסכים עמו, אלא שהנח להם

 מנהגם שהוא ירושה להם מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז״ל, וכן הוא בערוך

 השלחן סי' רס״ג סעי' י״ב, ועי' מ״ב ס״ק כ״ג. 83. סי' רס״ג מ״ב ס״ק כ״ג ובשע״צ

 כתב מקורו מרע״א בשם שאלת יעב״ץ. 84. הערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל בלוח לא״י,

 עפי' עירובין מ' ע״ב. 85. תע״ב מ״ב ס״ק ב'. 86. עיין בסי' תפ״ז סעי' ד' שכתב

 הרמ״א שמנהגינו שלא לומר הלל בלילה בביהכ״נ, וכן המנהג בחו״ל, ובמ״ב ס״ק ט״ז

 כתב שמנהג הספרדים לאמרו, וכן המנהג בא״י לומר כמובא בלוח לא״י ובסידור אזור

 אליהו מסר הגר״ש דבליצקי שהעיד לו ר' שלמה כהן מוילנא שבבית מדרשו של

 הגר״א בוילנא בתקופה שקודם חורבנו אמרו הלל בברכה. 87. דינים והנהגות פי״ז

 כט. ועי' בלוח לא״י שיש שיוצאים בברכה מהש״צ. 88. עי' מט״א סי' תר״י סעי'

 י״א, ובהלכות חג בחג פסח פכ״ה בהער' שם. 89. תע״ב ס״ק י״ג, וסיים ומ״מ

 הלובש אין מוחין בידו. 90. בהלכות חג בחג פכ״ה הער' ט' הביא פרקי דר״א פל״ב

 שיעקב נתברך מיצחק בליל פסח. 91. תע״ב סעי' י״ד. 92. תע״ג מ״ב ס״ק א'.
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ל יום טוב, , קידוש ש 9 3 ן קידוש מברך בורא פרי הגפן  כוס ראשו

, ונשים, גם 9 ל הבית יקדש וכולם יענו אמן4 ע ב  ושהחיינו, וטוב ש

 אם כבר בירכו שהחיינו, אם הדליקו מבעוד יום יכולות לענות

. 9  אמן, ויכוונו על כל מצוות הלילה5

, 9 7 ועי' הערה
 9 6  ורחץ נוטל ידיו כדין נטילת ידים לאכילה ואינו מברך

. 9 8  ולא יטול ידיו קודם הקידוש בשביל הכרפס

 כרפס המנהג לאכול לכרפס תפו״א והיום שמצוי ירק הנקרא

 כרפס ״בערבית״ (והוא הנקרא סלרי אמריקאי) מהדרין ליקח

, ומטבילו במי מלח, 9  אותו בתור כרפס עם ירק שברכתו בפה״א9

, 1 0 0 ה ר ע א יכנס לספק ברכה אחרונה ועי' ה ל  ויאכל פחות מכזית ש

. ויכוין בברכת בפה״א לפטור את המרור. 1 0 1 ה ר ע  ובענין הסיבה עי' ה

 יחץ נוטל המצה האמצעית ויבצענה לשנים לקיים מצות אכילת

 מצה ואפיקומן מן הפרוסה, ויתן חציה לאחד המסובים לשמרה

 לאפיקומן, וטוב שאותו חלק יהיה יותר גדול, ויתן אותו החלק

 תחת המפה זכר למה שנאמר משארותם צרורות בשמלותם,

, ויש שנותנים 1 0 2  ויזהר שלא לכרוך במפה שנתכבסה בעמילן

 93. תע״ג סעי' א'. 94. לוח לא״י. 95. שבט הלוי ח״ג סי' ס״ט, ועי' הלכות

 חג בחג בפרק ט״ו הערה 45 מה שאסף בענין זה. 96. תע״ג סעי' ו' משום דבר

 שטיבולו במשקה, ואף שאוכל פחות מכזית. 97. אפי' אלו שאינם נוהגים ליטול

 ידיהם כל השנה לדבר שטיבולו במשקה, כמבואר במ״ב סי' קנ״ח ס״ק כ' יטלו ידיהם

 כדי שישאלו התינוקות סי' תע״ג שעה״צ ס״ק ס״ט. 98. מ״ב שם ס״ק ו' עי״ש.

 99. לוח לא״י 100. עי' סי' תע״ג מ״ב ס״ק נ״ג, ובס״ק נ״ו כתב שאפי' אם אכל

 כזית לא יברך ברכה אחרונה עי״ש, ובר״מ פ״ח מחמץ ומצה ה״ב מבואר שצריך

 לאכול כזית, וטעמו שאין אכילה פחותה מכזית (מ״מ) וכן נהגו הגר״א (מע״ר),

 החזו״א (דינים והנהגות פי״ז ל״ב). 101. בשבלי הלקט סי' רי״ח כתב שאין צריך

 הסיבה ובברכי יוסף סי' תע״ג ס״ק י״ד סיים שע״פ סוד אין להסב בכרפס, ובאבודרהם

 כתב להסב, וכ״כ בקצש״ע סי' קי״ט סעי' ג'. 102. שם סעי' ו' ובמ״ב.
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 אותה על כתפיהן זכר ליציאת מצרים, ואומרים משארותם

. 1 0 3 ל שכמם*  צרורות בשמלותם ע

 מגיד קודם שמתחיל אמירת ההגדה יכוין בליבו או יאמר שרוצה

, ואין לומר ההגדה 1 0  לצאת ידי מצות סיפור יציאת מצרים4

, ויאמר כל ההגדה מהא לחמא עניא בלשון שמבינים 1 0 5  בהסיבה

. 1 0  הנשים והקטנים6

ה לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי שיראו שינוי וישאלו  מצו

ד אחר עבדים היינו. וסדר א ישנו ע ל , וצריך להקפיד ש 1 0 7  ולא ישנו

 הסרת הקערה החזרתה והגבהתה מפורט בכל ההגדות

י קודם מה נשתנה מוזגין כוס שני, ואין צריך להדיח  מזיגת כוס שנ

. 1 0 8  ולשטוף הכוס שכבר הודח קודם קידוש

ר ״פסח שהיו אבותינו במצרים״ לא יאחז בידו הזרוע מ ו א ש  כ

. 1 0 9 א יראה כמקדישו ל  שהוא זכר לפסח כדי ש

. 1 1 0 ו יאמר ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ר גאלנ ש  בברכת א

 חולה שאינו יכול לאכול כזית מצה לא יאמר בברכת אשר גאלנו

 לאכול בו מצה ומרור רק יאמר והגיענו הלילה הזה כן יגיענו ה'

. 1 1  אלקינו1

 103. מג״א סי' תע״ג ס״ק כ״ב והובא במ״ב ס״ק נ״ט, ובבאר היטב ס״ק י״ט הביא בשם

 מהרש״ל שקודם אכילת האפיקומן יוציאה כמו שהיא בתוך המפה וישלשל לאחוריו

 וילך כמו ד' אמות ויאמר כך היו אבותינו הולכים משארותם צרורות בשמלותם ע״כ.

 104. שם מ״ב ס״ק א'. 105. שם מ״ב ס״ק ע״א. 106. שם סעי' ו' מ״ב ס״ק ס״ב-

 ס״ד, וכתב שבזה מקיים מאמר הכתוב והגדת לבנך ועי״ש ס״ד הדין במי שצריכה

 לצאת לחוץ ולבשל שעכ״פ מחויבת לשמוע הקידוש וכשיגיע לר״ג אומר כל שלא אמר

 וכו' תכנס ותשמע עד לאחר שתית כוס שני ונוהגין שקוראים אותן שישמעו סדר י'

 מכות שהביא הקב״ה על המצרים כדי להגיד להם כמה נסים עשה הקב״ה בשביל

 ישראל (חי״א). 107. סי' תע״ב סעי' ט״ז ובמ״ב שם. 108. תע״ג סעי' ז', וענין

 ההדחה מ״ב ס״ק ס״ח. 109. שם מ״ב ס״ק ע״ב. 110. שם מ״ב ס״ק ע״ב שהחגיגה

 נאכל קודם הפסח ועי' שער הציון שם. 111. תפ״ג ביאור הלכה ד״ה עד גאל ישראל.
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. 1 1 2 י מנהג האשכנזים לברך עליו  כוס שנ

, ואם ברור לו ששימר 1 1  רחצה נוטל ידיו ומברך על נטילת ידים3

. 1 1 4  ידיו היטב הנכון שיטמא ידיו קודם הנטילה כדי שיוכל לברך

 ויודיע למסובים קודם נטילת ידים שיכוונו באכילת מצה לקיים

א ידברו בדברים שאינם ל ל אכילת מצה, וכן ש  מצוה דאורייתא ש

. 1 1 ד שיאכלו כורך5  מענין מצות המצה ומרור ע

ה יאחז בידו השלוש מצות הפרוסה בין שתי השלימות צ ציא מ  מו

 ויברך ברכת המוציא ויניח השלישית להשמט מידו ויברך

ל הפרוסה עם תפיסת העליונה ואחר שתי הברכות יבצע  ע

 מהשלימה העליונה ומהפרוסה משתיהן ביחד ויאכלם בהסיבה

, ואם אינו יכול לאכול ב' כזיתים ביחד 1 1 6  ביחד כזית מכל אחד

ל ברכת אכילת מצה, ובדיעבד ל המוציא תחילה ואח״כ ש  יאכל ש

. 1 1 7  אם אכל כזית אחד בין מהשלמה בין מהפרוסה יצא

, 1 1 8  ושיעור הכזית כשאוכל ב' כזיתים הוא לקולא דהיינו 17 גר'

 ואוכלם בתוך כדי אכילת פרס (המבואר בטבלה), וי״א שכל זה

 אינו אלא לבעה״ב המברך אבל שאר המסובים יוצאים בכזית

. העירו שהמחלק למסובים תוך כדי אכילה 1 1 9  אחד לכתחילה

 יזהר שלא יאכל בלא הסיבה.

 112. תע״ד רמ״א וראה מ״ב ס״ק ד'. 113. תע״ה סעי' א' ועי' מ״ב ס״ק א'. 114. שם

 ביאור הלכה ד״ה יטול ידיו. 115. כמבואר בסי' תע״ה סוף סעי' א' ובמ״ב ס״ק

 כ״ד. 116. שם סעי' א' והכל מבורר במ״ב ביאוה״ל ושעה״צ שם, ועי״ש כי אין מקום

 להביא הכל, ויש כמה דברים מעכבים, ולא הבאנו אלא כדי טעימה, אכן יש בזה הרבה

 מנהגים וכל אחד יברר מנהגו קודם הפסח. 117. מ״ב שם ס״ק י״א 118. הגר״נ

 קרליץ, וראה ביאורו בהל' חג בחג פט״ז סעי' ד' הערה 12. 119. ראה בספר

 הלכות חג בחג פט״ז סעי' ד' ובהערה 12 באריכות שסידר ואסף את השיטות בענין זה.
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, ומ״מ 1 2 0 ח אין המנהג לטבול המצה במלח בלילה הראשונה ל  מ

. 1 2 1 ה שבוצע המצות ע ש ל השלחן ב  צריך שיהיה מלח ע

, 1 2  מרור נוטל כזית מרור ומטבילו בחרוסת ולא ישהנו בתוכו2

 וצריך לנער החרסת מעליו, וצריך לאכול כזית, ואפי' אכל קלח

, ואין צריך 1 2  שלם עם העלים כבריתו לא יצא אם אין בו כזית3

, וצריך לאכלו תוך כדי אכילת פרס. 1 2  הסיבה4

 כורך נוטל מצה השלישית כדי לקיים המצוה בשלשתן, ובוצע

, 1 2 6 ה ר ע , ולענין לטובלה בחרוסת עי' ה 1 2  ממנה כזית וכורכה עם כזית מרור5

 ואומר זכר למקדש כהלל וכו'.

ל פסח לפי ך תקנו להרבות בסעודה ביו״ט הראשון ש ר ו ן ע ח ל  ש

א ל , ולא יאכל ולא ישתה יותר מדי ש 1 2  שהוא יום גאולה וחירות7

. 1 2 8  יאכל את האפיקומן באכילה גסה

ן לאחר גמר כל הסעודה אוכלים האפיקומן שהוא זכר לפסח  צפו

, ולכתחילה יקח שני כזתים אחד זכר לפסח 1 2 9  שנאכל על השובע

. 1 3 0  ואחד זכר למצה הנאכלת עמו

, ואפי' אם הוא 1 3  ברך מוזגין כוס שלישי ומברכין עליו ברכת המזון1

 120. רמ״א שם ועי' מ״ב ס״ק ד' והטעם דטפי נראה לחם עוני בלא מלח. 121. כמבואר

 בסי' קס״ז סעי' ה' ומ״ב. 122. תע״ה סעי' א' ולשון המחבר וישקענו כולו ועי' מ״ב

 ס״ק י״ג שיש מקומות שאין נוהגין לשקע אלא בטיבול מקצתו וראה בשו״ע הגר״ז סעי'

 י״א שכתב הטעם לטבל. 123. מ״ב שם ס״ק י״ב. 124. שם סעי' א' ומ״ב ס״ק י״ד

 כתב הטעם שהוא זכר לעבדות, ומ״מ רשאי להסב. 125. שם סעי' א' ומ״ב.

 126. במחבר שם כתב לטובלה בחרוסת והרמ״א כתב שי״א שאין לטובלו וכן ראיתי

 נוהגין, וכתב במ״ב ס״ק י״ט שהאחרונים הסכימו שהעיקר כדעה ראשונה לטבול ומ״מ

 היכי דנהוג נהוג. 127. סי תקכ״ט מ״ב ס״ק י״א. 128. תע״ו רמ״א סעי' א' ועי' מ״ב

 ס״ק ו' בגדר אכילה גסה שיש שאינו מן המובחר ויש שאינו יוצא ידי חובתו עי״ש.

 129. תע״ז סעי' א'. 130. מ״ב ס״ק א', וזה שייך בכל המסובין בשונה מכזית ראשון.

 131. תע״ט סעי' א', ועי' מ״ב ס״ק א' שצריך הדחה ושטיפה אם אינו נקי משום הדור
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, 1 3  מברך יחידי, ונהגו שבעה״ב מברך ברהמ״ז אפי' כשיש אורחים2

 ואין חיוב להדר אחר זימון יותר מכל השנה ועי' מ״ב סק״ט, ואין

. 1 3 3  להסב בברהמ״ז שהוא דרך גאוה אלא ישב באימה

, ואין מברך אחריו ברכה אחרונה, 1 3 4 י שותהו בהסיבה ש י ל  כוס ש

ועי' הערה .
 1 3 5  ולא ישתה יין בין כוס שלישי לרביעי

 מוזגין כוס רביעי קודם הלל, ונוהגין למזוג כוס אחד יותר

. ופותחין הפתח 1 3 7 ל אליהו הנביא  מהמסובין וקורין אותו כוס ש

. 1 3  כדי לזכור שהוא ליל שימורים ואומרים שפוך חמתך וכו'8

, ואומרו מיושב שהוא 1 3 9  הלל וממשיך לא לנו וגומר את ההלל

, מצוה להדר לומר 1 4 1 , גם אבל אומר הלל 1 4  דרך הסיבה וחירות0

ה גברים גדולים כדי שיהא הגדול שבהן אומר לשנים ש ל ש  הלל ב

, 1 4 , הוא אומר ״יאמר נא״ והם עונים הודו וכו'3 1 4  הודו והם עונים2

, ובענין 1 4 4  ובאנא יכול הגדול לתת לקטן לומר כדי לחנכו במצוות

. 1 4  באיזה ברכה יסיים5

 מצוה. 132. שם רמ״א עי״ש הטעם, וכתב מ״ב ס״ק י״ג שאין קפידא שאורח יברך.

 133. סי' קפ״ג סעי' ט'. 134. שם ומ״ב ס״ק ג' ד', דסומך על ברכה אחרונה שמברך

 על כוס רביעי. 135. שם ומ״ב ס״ק ה' עי״ש הטעם,. 136. עי״ש ס״ק ה' ובביאור

 הלכה לענין חמר מדינה ומשקין המשכרים, ועי' בס״ק ו' לענין שתה רוב רביעית ולא

 היה בדעתו לשתות יותר ונמלך לשתות עוד שי״א דכיון שצריך לברך נראה כמוסיף על

 הכוסות. 137. ת״פ מ״ב ס״ק י', והטעם לרמז שכשם שגאלנו השי״ת ממצרים הוא

 יגאלנו עוד וישלח את אליהו לבשרנו, שם. 138. שם רמ״א, וכתב שבזכות אמונה זו

 יבא משיח, ועי' מ״ב ס״ק י'. 139. שם סעי' א' 140. ת״פ מ״ב ס״ק א'. 141. שם

 ס״ק ב'. 142. סי' תע״ט רמ״א ומ״ב ס״ק ט' עי״ש. 143. סי' תכ״ב מ״ב ס״ק כ'

 עי״ש. 144. סי' תע״ט רמ״א ומ״ב ס״ק י״ב שזה דוקא באנא ולא בהודו. 145. עי'

 סי' ת״פ מ״ב ס״ק ה' ז״ל יש נוהגין כהפוסקים לומר תיכף אחר הלל יהללוך עד כי

 מעולם ועד עולם אתה אל ואח״כ אומר הלל הגדול ונשמת וישתבח וחותם בא״י מלך

 מהולל בתשבחות (ויש שחותמין הבוחר בשירי זמרה וכו' כמו שאומרים בישתבח

 תמיד) ולפי מנהג זה אם בשעה שאומר יהללוך שכח וחתם בא״י מלך מהולל בתשבחות

 שוב לא יחתום בישתבח אלא יאמר הלל הגדול ונשמת וישתבח עד מעתה ועד עולם:
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. 1 4 6 ד סוף הברכה קודם חצות  ולכתחילה יגמור את ההלל ע

, ומברך ברכה 1 4 7  כוס רביעי מברך בורא פרי הגפן ושותה בהסיבה

ה בכוס רביעי רק רוב רביעית ת 1 ואם ש 4 8 ל הגפן  אחרונה ברכת ע

ה בכוס שלישי רביעית שלם יכול לברך ברכה אחרונה ת  אם ש

, ולא 1 4 9  נרצה אחר שתיית כוס רביעי אומר הפיוטים הנדפסים
1 5 0  ישתה יין ושום משקה אפי' שאינו משכר ואינו חמר מדינה

 ורשאי לשתות מים, ותה, ומים ממותקים ע״י פטל וכדו', אבל לא

. 1 5 1  מיצי פירות טבעיים

 אחר עריכת הסדר חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת

ד ה הקב״ה לאבותינו ע ש ע  מצרים ולספר בנסים ובנפלאות ש

. 1 5 , ולכן יש קוראים אחר הסדר שיר השירים3 1 5 2 ו שינה  שתחטפנ

ל המטה אומרים רק פסוקי קריאת שמע, בידך ע ע ש מ  קריאת ש

. 1 5 , וברכת המפיל, כיון שלילה זה שמור מן המזיקין5 1 5  אפקיד רוחי4

ת פסוקי דזמרה כמו בשבת, הש״צ מתחיל מהא-ל  בשחרי

ע כבימות החול, מתפללין מ , ברכות קריאת ש 1 5 6  בתעצומות

 תפילת יום טוב, אחר חזרת הש״ץ.

, קדיש תתקבל. 1 5 7 ם ל  הלל ש

 146. סי' תע״ז סעי' א' ובמ״ב שם. 147. סי' תע״ד רמ״א והוזכר בסי' ת״פ.

 148. סי' תע״ד רמ״א, וביארו במ״ב ס״ק ג' ה'. 149. סי' ת״פ מ״ב ס״ק ו' 150. סי'

 תפ״א סעי' א' ועי' מ״ב ס״ק א' כמה טעמים לזה. 151. מ״ב שם בשם מג״א, ועי'

 באר היטב לגבי קפה. 152. סי' תפ״א סעי' ב', ועי' סי' תע״ו מ״ב ס״ק ז'.

 153. חיי אדם כלל ק״ל סעי' י״ט אות ט״ז. 154. לוח לא״י, יסוד ושורש העבודה,

 ועי' קצות החושן סי' ד' מה שהביא מדברי הזוהר. 155. סי' תפ״א סעי' ב' ובמ״ב

 שם. 156. לבוש סי' תפ״ח א' דכיון שג' רגלים זכר ליציאת מצרים מתחילים

 מ״תעצומות עזך״ שראו אז תעצומות עוזו ויכלתו הגדולה. 157. סי' תפ״ח סעי' א'.
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ת ס״ת מוציאין שני ספרי תורה ואומרים י״ג מידות ורבונו א צ ו  ה

. 1 5 8 ל עולם  ש

1 5 9 *  קריאת התורה וקורין בראשון ה' גברי בפרשת בא משכו

ל הבימה, חצי קדיש,  (שמות יב, כא - יב, נא), מניח הספר השני ע

 מגביה הספר הראשון.

 מפטיר בספר שני בפרשת פנחס ובחודש הראשון (במדבר כח,

 טז - כח, כה).

1 (יהושע ה, ב - ו, 6 0  הפטרה מפטירין בעת ההיא - אין יוצא ואין בא

 א).

ל יום טוב.  ברכת ההפטרה ש

, אשרי, מכניסין את ספרי התורה. 1 6 1  י-ה א-לי

1 6 2 ה ר ע  תפילת טל. בזמן אמירת תפלת טל אם קודם מוסף או בתוך מוסף עי' ה

 158. עיין בסי' תפ״ח בשערי תשובה ס״ק ב', ובשערי אפרים שער י' סעי' ה', ועיין

 בליקוטי מהרי״ח בסדר התנהגות יום א' דפסח. 159. סי' תפ״ח סעי' ג', הכהן מתחיל

 ויקרא משה (יב, כא), לוי - והיה כי תבאו אל הארץ (יב, כה), שלישי - ויהי בחצי הלילה

 (יב, כט), רביעי - ויסעו בני ישראל (יב, לז), חמישי - ויאמר ה' אל משה ואהרן (יב, מג).

 160. סי' תפ״ח סעי' ג', וכתב שם בלבוש שהוא מדבר ג״כ מענין הפסח. 161. בליקוטי

 מהרי״ח סדר התנהגות יום א' דפסח ואף שבשערי אפרים שער י' סעי' מ' כתב

 שכשאומרים תפלת טל לא אומרים י-ה א-לי לא נהגו כדבריו, וראה עוד בוזרח השמש

 (דבליצקי) הערה קס״ה, ועי' באשי ישראל פרק מ״א סעי' מ״ט, ובלוח לא״י כתב בשם

 הגר״ח ברלין שמדלגין החרוז ותודה ולעולה, והמנהג לדלג רק תיבת ״ותודה״ שיש בה

 חמץ. 162. עיין בלוח לא״י שאומרים קודם מוסף, ובספר וזרח השמש (דבליצקי)

 בהערה קס״ז כתב שאף שהגר״א במע״ר אות קס״ג כתב לברך טל וגשם בחזרת הש״ץ

 נהגו בזה האשכנזים פרושים באר״י כמנהג הספרדים לברך לפני תפילת לחש, ובהר

 צבי או״ח סי' נ״ה ביאר הטעם שנהגו בירושלים שלא לומר פיוטים בתוך התפלה חוץ

 מר״ה ויוכ״פ עי״ש, ועי' במע״ר השלם שם בהערות דברי שלמה הטעם שהתירו כאן

 לומר פיוטים בתוך התפלה, ואצל החזו״א עשו כפי הכתוב במע״ר (דינים והנהגות).
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 משאירין את ארון הקודש פתוח ואומרים תפילת טל, סוגרין את

. 1 6 3  ארון הקודש, ובדין שכח ואמר משיב הרוח עי' הערה

. 1 6 4  קיטל, בירושלים לא נהגו ללבוש קיטל בתפילת טל

ל 1 ויש שמנגנים בקדיש את הניגון ש 6  חצי קדיש בניגון שויו״ט5

. 1 6 6  תפלת טל

1 ועיין בהערה מנהג 6 7  הכרזה מכריזין קודם מוסף מוריד הטל

. 1 6 8  האומרים תפלת טל בחזרת

 163. שכח ואמר מוריד הגשם אם נזכר קודם שאמר ברוך אתה ה' יחזור לראש הברכה

 ואם אמר ה' מסיים למדני חוקיך ויחזור לאתה גבור, ואם סיים הברכה חוזר לראש

 התפילה, (סי' קי״ד סעי' ד' מ״ב ס״ק י״ט), וכן הדין כל ל' יום אם ספק לו (שם סעי' ח'

 ומ״ב), [אם אמר גשם אע״פ שנזכר תוכ״ד ואמר מוריד הטל י״א שחוזר לתחילת

 הברכה ועי' אריכות בבהירות גדולה בספר פסקי תשובות שם אות ז' ]. בספר הליכות

 שלמה פסח פ״י ב' כתב בשם הגרש״ז אויערבך זצ״ל שמותר לומר ביו״ט תשעים

 פעמים ״ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה״ ואין בזה משום הכנה מיו״ט לחול

 עיי״ש טעמו. 164. הגר״ש דבליצקי, ולפי ידיעתו לא נהגו כלל בשום מקום ללבוש

 קיטל בתפילת טל. וראינו כמה מקומות שלובש הש״צ קיטל וכן המנהג בחו״ל.

 165. וזרח השמש (דבליצקי) וכתב בהערה קס״ח, שכיון שמנהג אשכנזים פרושים

 באר״י לומר טל וגשם קודם מוסף, ע״כ אין מנגנים בקדיש וברכת אבות בניגון תפילת

 טל וגשם אלא בניגון רגיל של שויו״ט. 166. שהוא דומה קצת לניגון תפלת נעילה.

 167. סי' קי״ד סעי' ב' ז״ל אסור להזכיר עד שיכריז הש״צ. אמנם גם אם לא הכריזו צריך

 להזכיר כיון שהחזן כבר הזכיר כשאמר שאתה הוא וכו' מוריד הטל, ומבואר בהר צבי

 או״ח סי' נ״ה, וכתב הגר״ש דבליצקי במכתב למערכת ה״לוח״ שאף שכבר התפללו

 תפלת טל נהגו לכתחילה להכריז. 168. מבואר בסי' קי״ד סעי' א ובמ״ב ס״ק ב' ג'

 שאף שהש״צ עדיין לא אמר מ״מ מכריזין, וראה אריכות בזה בקונטרס תקון תפלה

 (דבליצקי) ח״א עמ' ל״ג, ועי״ש שמעיד שאצל החזו״א הכריזו למרות שהתפללו בתוך

 חזרת הש״צ, וכן העידו כמה מתלמידי החזו״א, ודעת בעל הקהילות יעקב זצ״ל

 ולהבחל״ח הגרח״ק שליט״א שדעת החזו״א לא היתה נוחה מזה שהכריזו, ובביהכ״נ

 חזון איש (לדרמן) במנין הותיקין אין מכריזין ובמנין שאח״כ מכריזין, והאומרים תפלת

 טל בתוך חזרת הש״צ אם לא הכריזו אין להם להזכיר טל, [ואם אמר אחד בקול רם

 בתוך תפילתו מוריד הטל, אף שאסור לעשות כן, מ״מ מותרים השומעים להזכיר

 בתפילתם, וא״צ לחזור אם לא הזכיר טל אחר הכרזה זו, מ״ב שם ס״ק ד'].
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ל יו״ט. ף ש ס ו  מ

, אם יש כהן 1 6  בחזרת הש״ץ, מוסיפין בקדושה אדיר אדירנו9

, לנוהגים 1 7  [אפילו רק אחד] אומרים ותערב לפני ותחזינה עינינו0

ל ראש  שהכהנים מנגנים לפני שלום, (עי' בהערה במוסף יום א' ש

 השנה) מנגנים בזה.

 קדיש תתקבל, אין כאלקינו, עלינו.

, אדון עולם. 1 7 2 ה ר ע 1 (פרק קי״ד), עי' ה 7 1 ל יום בצאת ישראל  שיר ש

 בקידושא רבא אומרים אלה מועדי ה', וידבר משה, בורא פרי

. 1 7  הגפן 3

 במנחה אשרי ובא לציון, חצי קדיש, תפילת יו״ט, שלום רב.

ע שבתות ב ב [אין מאחרין להתפלל מעריב כדי שיהיו ש  מערי

. [ 1 7 4  תמימות

ל חול ואומרים אתה חוננתנו, ותן ע מתפללים תפלה ש ״ ו מ ש  ב

, ויעלה ויבא. 1 7 5  ברכה

. שכח ולא אמר יעלה ויבא 1 7 6 ה ר ע ח ואמר ותן טל ומטר עי' ה כ  ש

 169. לבוש תפ״ח סעי' ג', והטעם שמתפללין על משיח שיבא ויהיה ה' למלך.

 170. עיין בסי' קכ״ח במ״ב ס״ק קע״ג, ועיין בספר אשי ישראל פרק מ״א סעי' נ״ה.

 171. מע״ר אות קצ״ד. 172. בענין אנעים זמירות עיין במע״ר אות נ״ג, ובאות ק״ע

 ובלוח א״י כתב שאומרים שיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה, ועי' בהערה שבת

 ראשונה נצו״י. 173. עיין במט״א סי' תקצ״ז סעי' ג' שכתב שאומרים וידבר משה

 [וכ״כ בלוח לא״י], ועיי״ש באלף המגן ס״ק ג' שכתב לומר גם תקעו, וע״ע בספר הלכות

 חג בחג ימים נוראים פי״ד סעי' ה' שהביא מקור לזה מתשו' הרשב״א, ועי' סידור אזור

 אליהו, אחר מוסף של שבת מה שליקט בענין הפסוקים שאומרים קודם קידוש של

 שחרית. 174. לוח לא״י. 175. סי' תפ״ח סעי' ג' ועיי״ש מ״ב ס״ק י״ב, ושם שעה״צ

 ס״ק י״ב או יכתוב מקודם יו״ט על הניר, ועי' אשי ישראל פמ״א אות קט״ו. 176. שכח

 ואמר ותן טל ומטר: א) אם נזכר קודם שסיים הברכה חוזר לתחילת הברכה, סי' קי״ז

 סעי' ג' מ״ב ס״ק י״ד. ב) ואם נזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' יסיים למדני חקיך, ויחזור
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, ובברכת המזון בחוה״מ אינו 1 7 7  בתפילה חוזר גם בתפילת ערבית

 חוזר.

 דיני ספירת העומר

1 קודם 7 8 ן מתחילין לספור ספירת העומר אשו  מעריב מוצאי יו״ט ר

. 1 7 9  עלינו

 זמנה מצותה לכתחילה בתחילת הלילה, ויכול לספור כל הלילה

 בברכה.

. 1 8 0  עמידה סופרים מעומד

. 1 8 1  נשים המנהג שנשים סופרות בלי ברכה

. 1 8  הרחמן אחר הספירה אומרים הרחמן המובא בסידורים2

. 1 8 3 ם יחוד עיין בהערה ש  ל

 לתחילת הברכה, חיי אדם כלל כ״ד סעי' י״ד ועי' מ״ב סי' קי״ד ס״ק ל״ב. ג) ואם נזכר

 לאחר מכן, אם סיים תפילתו ואמר יהיו לרצון ואין בדעתו לומר עוד תחנונים חוזר

 לתחילת התפילה, ואם לא סיים חוזר לברך עלינו, סי' קי״ז סעי' ה'. ד) וכן כל ל' יום אם

 ספק לו, סי' קי״ד סעי' ח' מ״ב ס״ק ל״ז. ה) [אם אמר ותן טל ומטר אע״פ שנזכר תוכ״ד

 חוזר לראש הברכה ואם לא חזר יצא בדיעבד ביאור הלכה סי' קי״ז סעי' ג' ד״ה אם

 שאל]. 177. סי' ת״צ סעי' ב' מ״ב ס״ק ג' 178. סי' תפ״ט סעי' א', ועיי״ש במ״ב.

 179. מ״ב ס״ק ב' דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן כדי שיתקיים יותר מה שכתוב

 תמימות תהיינה, ומע״ר אות ס״ט כתב שאמרו אחר עלינו. 180. שם 181. מ״ב

 ס״ק ג', והעירו שבכמה משפחות חשובות נהגו שהנשים סופרות בברכה. 182. מ״ב

 ס״ק י' ושם כתב לומר יה״ר ועי' אזור אליהו, ומקורו בתו' מגילה כ' ע״ב ד״ה כל.

 183. עי' לעיל א' דחוה״מ סוכות בענין נטילת לולב בירושלים העתיקה, וז״ל תשובת

 הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק שליט״א בשו״ת פאת שדך להגרש״ד הכהן מונק ח״ב

 סי' ק״ח, זה כבר כמה עשרות שנים שבכמה הזדמנויות הזהרתי שאסור לומר הנוסח

 מצות עשה וכו' (בלשם יחוד שקודם הספירה) רק מי שרוצה יגיד לקיים מצות ספירת

 העומר, או יאמר במקום זה לקיים רצון בוראי ולדלג כל מה שנאמר אח״כ עד ויהי נעם

 ואני בעצמי נוהג כן עכ״ל, ועי״ש בשם הגר״ד בהר״ן זצ״ל שהזהיר ע״ז, וע״ש עוד

 התכתבות עם הגרש״ד מונק זצ״ל ביסוד דין זה, ועי' בחי' רעק״א פסחים (אריאלי) עמ'

 שנ״א עדות שכן הקפיד מאור הגולה רעק״א זיע״א, וטעמו שאין שייך לומר ״עשה״ על
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 אכילה ומלאכה משהגיע זמן הספירה אסור לאכול ולעשות

. 1 8 4 ד שיספור*  מלאכה ע

ת אם ספר בין השמשות אחר השקיעה צריך לחזור ו ש מ ש  בין ה

. 1 8 5  ולספור אחר צאת הכוכבים בלי ברכה

, ואם שכח אף ביום 1 8 6 ח לספור בלילה סופר ביום בלא ברכה כ  ש

ע הברכה מ ש י , ונכון ש 1 8 7  יספור שאר הימים מעתה בלא ברכה

, אם הוא מסופק 1 8  מאחר ויענה אמן בכונה לצאת ואח״כ יספור8

. 1 8 9  אם ספר יום אחד יספור שאר הימים בברכה

, והמבדיל בין קודש לחול. 1 9 0  הבדלה מתחילין בורא פרי הגפן

ד ע ו מ ל ה ו  ימי ח

. 1 9 1  מלבושי חול המועד

 סדר התפילות וההוספות בהם

ח לומר יעלה כ , ש 1 9 ל חול ואומרים יעלה ויבא2  מתפללין תפילה ש

ר רגליו חוזר לרצה, ואם נזכר ק ע ש  ויבא ברצה אם נזכר קודם ש

. 1 9 3  לאחר שעקר רגליו חוזר לראש התפלה

 מצווה דרבנן. 184. סי' תפ״ט סעי' ד' מ״ב ס״ק כ״ג כ״ד, סי' תצ״ג סעי' ד' ועי' מ״ב

 ס״ק י״ח י״ט ב' טעמים ועי״ש הנפק״מ, ובלוח לא״י (באסרו חג) כתב והנשים נוהגות

 שלא לעשות מלאכה משקיעת החמה עד הספירה, והנה בכה״ח ס״ק נ״ה כתב דאין

 חיוב לנהוג כן ומי שנהג נהג, ובערוך השלחן ס״ק ט' כתב וגם עתה יש נשים שנהגו כן,

 והאיסור אכילה היינו פת או מזונות יותר מכביצה, כמבואר בסי' רל״ב סעי' ג', מ״ב ס״ק

 ל״ד, גבי אכילה קודם תפילת מנחה, וטעימה בעלמא מותר, ואכילת פירות מקרי

 טעימה, ותבשיל מחמשת המינים אם אינו קובע עליו מותר. 185. סי' תפ״ט מ״ב

 ס״ק י״ד ט״ו, ובלוח לא״י כתב שזמן בין השמשות הוא 17 דק' ועי' בספר פסקי תשובות

 סי' רל״ג אות ח' שאסף את כל השיטות בזה. 186. שם סעי' ז' ועי״ש מ״ב ס״ק ל״ד.

 187. שם סעי' ח' מ״ב. 188. שם מ״ב ס״ק ל״ז. 189. תפ״ט סעי' ח' ועי' מ״ב שם

 הביאור. 190. סי' תצ״א סעי' א' פמ״ג משב״ז, ועי' מט״א סי' תר״א ס״ק י'.

 191. עי' סי' תק״ל מ״ב ס״ק א' שעה״צ ס״ק ד'. 192. סי' ת״צ סעי' ב'. 193. סי'
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. 1 9  אין מניחין תפילין4

, 1 9 5 ת בפרק איזהו מקומן אין אומרים יה״ר אחר קרבן תודה  בשחרי

. 1 9 6  ואין אומרים מזמור לתודה

, קדיש תתקבל. 1 9 7  הלל אחר חזרת הש״ץ חצי הלל

, 1 9  קריאת התורה מוציאין שני ספרי תורה וקורין בראשון ג' גברי8

, וקורין 1 9 9 ל הבימה ומגביה את הראשון  מניח את הספר השני ע

 בשני לרביעי בפרשת פנחס והקרבתם (במדבר כח, יט - כח, כה),

, מכניסין את ספרי 2 0 1 2 וא״צ להניח הספר הראשון 0 0  חצי קדיש

 התורה.

, חצי קדיש. [ 2 0 2 ן [ואין אומרים למנצח  אשרי ובא לציו

. 2 0 ף והקרבתם3 ס ו  מ

 עלינו.

, אין כאלקינו. 2 0 4 ל יום*  שיר ש

 ת״צ סעי' ב' מ״ב ס״ק ג'. 194. סי' ל״א סעי' ב' עיי״ש. 195. ערוך השלחן סי' תכ״ט

 סעי' ד'. 196. סי' תכ״ט סעי' ב'. 197. סי' ת״צ סעי' ד'. 198. סדר קריאת

 התורה בחול המועד פסח בסי' ת״צ סעי' ה', ובסעי' ו' מבואר שבכל יום קורין לרביעי

 והקרבתם. 199. סי' קמ״ז סעי' ח'. 200. סי' רפ״ב במ״ב ס״ק כ״ו, וסי' ת״צ במ״ב

 ס״ק י'. עי' אג״מ ח״א סי' ק״א באם טעו ואמרו חצי קדיש אחר ספר הראשון חוזרים

 לומר ח״ק אחר ספר השני 201. כמבואר בשמח״ת המנהג עי״ש. 202. סי' תכ״ט

 סעי' ב'. 203. סי' ת״צ סעי' ב' ובמ״ב שם. 204. סדר שיר של יום לימות הפסח

 במע״ר אות קצ״ד. וז״ל ספר מקראי קודש (פרנק) פורים סי' ט, ומכאן המנהג של יקירי

 ירושלים לומר היום יום. בשבת לפני השש״י בחוה״מ ור״ח וכו'. ימים שאומרים בהם

 שיר מיוחד מעין המאורע דאע״פ שאי אפשר לומר היום יום א' בשבת שהיו הלוים

 אומרים בביהמ״ק דהוי כאילו שהשיר שאומר עכשיו הוא השיר של כל יום א' בשבת

 מ״מ יש לומר היום יום ראשון בשבת בלבד וידלג ״שהיו הלוים אומרים״ ולהתחיל מיד

 בשיר המיוחד מעין המאורע כדי שלא לאבד מצוה יקרה של זכור את יום השבת עכ״ל.
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, שכח ולא אמר יעלה ויבא 2 0 ן אומרים יעלה ויבא5 ו  בברכת המז

. 2 0 , ואין אומרים הרחמן הוא ינחילנו7 2 0  אינו חוזר*6

 • יום רביעי ט״ז בניסן אי דחוה״מ

2 (ויקרא כב, 0 8 ב ש  קריאת התורה ג' גברי בפרשת אמור שור או כ

 כו - כג, מד), לרביעי והקרבתם.

ל יום פרק ע״ח (משכיל לאסף).  שיר ש

ר כתבו הספרים דטוב לעשות בסעודה איזה דבר ת ס ה א ת ש  מ

. 2 0 9  לזכר סעודת אסתר שביום זה נתלה המן

ש [אחרי עבור יום ראשון דחוהמ״פ מותר לאכול כל ד  איסור ח

ד שיהי' שוב קמח מחיטים ש ע ד  הקמחים ואין עוד איסור ח

ש ד ש ח ש ו מיום ט״ז זה והלאה. ובקמח אר״י אין ח ש ר ש נ  ש

 כלל דליכא באר״י חיטים שנזרעו אחר פסח וקצרו קודם פסח,

ש הוא מחודש ש ח ה ל קמח מארצות הקרות, ו  והאסור הוא רק ע

: 2 1 0 ד ב' דחוהמ״פ]  חשון (שאז מתחילין להביא מקמח חדש) ע

 • יום חמישי י״ז בניסן בי דחוה״מ

2 (שמות יג, א - יג, 1 1  קריאת התורה ג' גברי בפרשת בא קדש לי

 טז), לרביעי והקרבתם.

ל יום פרק פ' (למנצח אל שושנים).  שיר ש

 205. סי' ת״צ סעי' ב' עיי״ש. 206. סי' קפ״ח סעי' ז' מ״ב ס״ק כ״ז, ואם נזכר קודם

 שהתחיל הטוב והמטיב אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שנתן מועדים לעמו

 ישראל לששון ולשמחה ואינו חותם כמו בר״ח מ״ב שם, ועיין בסי' תק״ל בשער הציון

 ס״ק ו' לגבי מי ששכח יעלה ויבא. 207. סי' ת״צ במ״ב ס״ק ה'. 208. הכהן מתחיל

 וידבר ה' וגו' שור או כשב (כב, כו), לוי - וידבר ה' וגו' כי תבאו אל הארץ (כג, ט), שלישי

- וספרתם לכם (כג, טו). 209. סי' ת״צ במ״ב ס״ק ב'. 210. לוח לא״י. 211. הכהן

 מתחיל וידבר ה' וגו' קדש לי (יג, א), לוי - והיה כי יביאך (יג, ה), שלישי - והיה כי יביאך
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 • יום שישי י״ח בניסן גי דחוה״מ

שמות כב, 2 1 2  קריאת התורה ג' גברי בפרשת משפטים אם כסף (

 כד - כג, יט), לרביעי והקרבתם.

ל יום פרק ק״ה (הודו לה' קראו בשמו).  שיר ש

א ישכח מ ת עם חשיכה ש ב ש בבגדיו בערב ש מ ש מ  [חייב אדם ל

.[ 2 1  ויצא3

ש י״ט בניסן ד׳ דחוה״מ ד ו ת ק ב  • ש

ל שבת.  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

, קדיש יתום, ואין 2 1 4 ת מזמור שיר ליום השבת, ה' מלך ב ת ש ל ב  ק

. 2 1 2 ובמה מדליקין6 1 5  אומרים לכו נרננה

ש ח ת עם יעלה ויבא, אחר תפילת ל ב ב מתפללין תפילת ש  במערי

, קדיש תתקבל, ספירת 2 1 7  ויכולו, מגן אבות וחותם מקדש השבת

 העומר, עלינו.

ל שבת.  קודם הקידוש מזמרין שלום עליכם ככל שבת, קידוש ש

ת עם יעלה ויבא, חצי הלל, קדיש ב ת מתפללין תפילת ש י ר ח ש  ב

 תתקבל.

ל , והקורא ממגילה כשרה מברך ע 2 1 8  קורין מגילת שיר השירים

, 2 1 9  מקרא מגילה ושהחיינו, ואם אין מגילה כשרה אינו מברך

 (יג, יא). 212. הכהן מתחיל אם כסף (כב, כד), לוי - אלקים לא תקלל (כב, כז), שלישי

- לא תטה (כג, ו). 213. סי' רנ״ב סעי' ז', ועיין בערוך השלחן שם סעי' י״ח, וכיון

 שרגילים ללבוש בגדי שבת ואפשר לבא לידי תקלה צריך לשים לב לזה. 214. שער

 הציון בסי' תפ״ח ס״ק א'. 215. ערוך השלחן סי' ע״ר סעי' ג' פמ״ג א״א סי' תפ״ח,

 ועי' שע״ת סי' ר״ע בענין אמירת לכה דודי, ולמעשה לא נהגו לאמרו. 216. סי' ע״ר

 סעי' ב', וסי' תרמ״ב במ״ב ס״ק א' ועיי״ש בשער הציון. 217. סי' רס״ח סעי' ט' וסי'

 תרמ״ב. 218. סי' תרס״ג סעי' ב', וסי' ת״צ סעי' ט' ובמ״ב שם. 219. לוח לא״י,

 מע״ר אות קע״ה, וע״ע במ״ב שם ובספר אשי ישראל פרק מ״ז סעי' כ״א בענין הברכה.
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,. קדיש 2 2 0  ומכוין להוציא את הציבור, והם מתכוונים לצאת

. 2 2  יתום1

ת ס״ת מוציאין שני ספרי תורה ואין אומרים י״ג מידות א צ ו  ה

ל עולם.  ורבונו ש

א ויאמר ש  קריאת התורה וקורין בראשון ז' גברי בפרשת כי ת

ל 2 (שמות לג, יב - לד, כו), מניח הספר השני ע 2 2  משה אל ה'

 הבימה, חצי קדיש, מגביה הספר הראשון

 מפטיר בספר שני בפרשת פנחס והקרבתם (במדבר כח, יט - כח,

 כה).

2 2 3  הפטרה מפטירין היתה עלי יד ה' - דברתי ועשיתי נאום ה'

ת [ואין מזכיר ב ל ש  (יחזקאל לז, א - לז, יד), ברכת ההפטרה ש

. 2 2  של יום טוב] 4

 יקום פורקן, אשרי, מכניסין את ספרי התורה, חצי קדיש.

ת וקרבן ב ל שבת, בענין זה קרבן ש ל יו״ט ומזכירין ש ף ש ס ו  מ

. 2 2 5  היום כאמור עי' הערה

 220. לוח לא״י. 221. לבוש סי' ת״צ סעי' ה', ביאור הלכה סי' קל״ב מאמר קדישין,

 ואם אין יתום לא אומרים קדיש הגר״ש דבליצקי. 222. סי' ת״צ סעי' ה'. הכהן

 מתחיל ויאמר משה אל ה' (לג, יב), לוי - ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה (לג, יז),

 שלישי - ויאמר לא תוכל (לג, כ), רביעי - ויאמר ה' אל משה פסל לך (לד, א), חמישי -

 ויפסל (לד, ד), שישי - שמר לך (לד, יא), שביעי - את חג המצות תשמור (לד, יח).

 223. סי' ת״צ סעי' ט', וכתב שם במ״ב ס״ק י״ד והטעם כי תחיית המתים יהא בניסן וגוג

 ומגוג בתשרי על כן מפטירין בניסן העצמות היבשות ובתשרי ביום בוא גוג. 224. שם,

 ועיי״ש במ״ב. 225. בסי' תכ״ה כתב מ״ב ס״ק י״ד בשם כמה פוסקים שאין לומר זה

 קרבן שבת וקרבן היום כאמור משום ג' טעמים דהוי יתור לשון, וקמי שמיא גליא, והוי

 הפסק, ולא חילק אם יש מקום שאומרים, ובספר ליקוטי מהרי״ח בסדר הנהגת ראש

 חודש, וכן בוזרח השמש (דבליצקי) כתבו שבחוה״מ פסח אומרים כיון שמתחילים

 והקרבתם ולא וביום ואם לא יאמר זה קרבן היום וכו' זה ייראה שזה המשך של קרבן
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 בקדושה אין אומרים אדיר אדירנו, ברצה אין אומרים ותערב,

 ובברכת כהנים אין הכהנים מנגנים לפני שלום, קדיש תתקבל.

2 (פרק 2 6 ת ב ש ל יום מזמור שיר ליום ה  אין כאלקינו, עלינו, שיר ש

 צ״ב).

ת קודש, בורא פרי ב  בקידושא רבא אומרים הפסוקים ככל ש

 הגפן.

ת עם ב  במנחה קורין ג' גברי בפרשת שמיני ומתפללין תפילת ש

. 2 2 7  יעלה ויבא, ואין אומרים צדקתך צדק

 סעודה שלישית

ש במעריב אומרים אתה חוננתנו ויעלה ויבא, ד ו ת ק ב  מוצאי ש

, ספירת העומר, ויתן לך, [ 2 2 8  [ואין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש

 עלינו.

ת קודש. ב  הבדלה ככל מוצאי ש

ן כ׳ בניסן ה׳ דחוה״מ  • יום ראשו

2 (במדבר ט, א - ט, יד), 2 9  קריאת התורה ג' גברי בפרשת בהעלותך

 לרביעי והקרבתם.

ל יום פרק א' ל״ה (הללויה הללו את שם ה').  שיר ש

ל פסח כיון שאינו  הקזת דם אין חוששין להקיז דם בערב שביעי ש

. 2 3 0  רגל בפני עצמו

 שבת. 226. מע״ר אות קנ״ח. 227. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם. 228. סי' רצ״ה

 בהקדמת הרמ״א עיי״ש, וע״ע סי' תצ״א באר היטב ס״ק א'. 229. הכהן מתחיל

 וידבר ה' אל משה במדבר סיני (ט, א), לוי - ויהי אנשים (ט, ו), שלישי - וידבר ה' וגו'

 איש איש (ט, ט). 230. סי' תס״ח מ״ב ס״ק ל״ח. 231. סי' רס״ג סעי' ה', ועיי״ש

 במ״ב שדעת המגן אברהם שתדליק ואחר כך תברך, אמנם הרבה אחרונים סבירא להו

 שתברך ואחר כך תדליק. ולענין מתי תדליק אם קודם שקיעת החמה או בלילה, עי'
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ח ס ל פ  • יום שני שביעי ש

, ואין מברכין 2 3 1 ל יום טוב  בהדלקת הנרות מברכין להדליק נר ש

. 2 3 2  שהחיינו

ב מתפללין תפילת יום טוב, קדיש תתקבל, ספירת העומר,  במערי

 עלינו, אדון עולם.

ל יום טוב, [ואין  בקידוש מתחילין בורא פרי הגפן, קידוש ש

 אומרים שהחיינו].

. 2 3 3  שירת הים עי' הערה

, קדיש תתקבל. 2 3 4 ת מתפללין תפילת יום טוב, חצי הלל  בשחרי

ואומרים י״ג מידות ורבונו 2 3 ת ס״ת מוציאין שני ספרי תורה 5 א צ ו  ה

ל עולם.  ש

2 (שמות 3 6 ח ל ש  קריאת התורה קורין בראשון ה' גברי בפרשת ב

 מט״א סי' תרכ״ה סעי' ל״ג שיש להנהיג שהנשים ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש

 באלף למטה נ' נ״א ובשש״כ ח״ב פמ״ד הערה ג' ד', והעירו שהיום שיש אור גדול

 בבתים לכך לכתחילה עדיף להדליק בערב יו״ט קודם קבלת קדושת יו״ט. 232. דאינו

 רגל בפני עצמו כמבואר בסי' ת״צ סעי' ז', ועיין בחיי אדם כלל ע״ט סעי' ג'. 233. בלוח

 לא״י כתב שנוהגין להשכים קודם אור היום ואומרים שירת הים, שיר היחוד ושיר

 הכבוד, והעיר הגר״ח קלופט שליט״א במכתב למערכת ה״לוח״ שהמנהג מקדמת דנא

 היה לומר בשביעי של פסח בשחרית בפסוד״ז את שירת הים פסוק בפסוק, ועי' מע״ר

 אות קצ״ג. ובשנים האחרונות נתפשט בבתי כנסיות לדרוש בעניני קריעת ים סוף

 בלילה, ובחצות הלילה, ויש אף קודם, אומרים שירת הים בנעימה, והוא עפ״י מנהג

 שהנהיג הגרי״מ חרל״פ זצ״ל בבית מדרשו בית זבול בשערי חסד בירושלים, ואין לזה

 מקור מוקדם, מלבד מנהג החסידים, וביסוד ושורש העבודה כתב מנהג חסידים

 הראשונים שהיו נעורים כל ליל ז' של פסח, ועי' מנהג ישראל תורה סי' ת״צ ונטעי

 גבריאל מה שאספו. 234. סי' ת״צ סעי' ד' ועיי״ש במ״ב. 235. עיין בסי' תפ״ח

 בשערי תשובה ס״ק ב', ובשערי אפרים שער י' סעי' ה', ועיין בליקוטי מהרי״ח בסדר

 התנהגות יום א' דפסח. 236. סי' ת״צ סעי' ה' ובמ״ב שם, הכהן מתחיל ויהי בשלח

 (יג, יז), לוי - וידבר ה' וגו' וישבו ויחנו (יד, א), שלישי - וירדפו מצרים (יד, ט), רביעי -
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, מניח 2 3 7  יג, יז - טו, כו), וקוראין את פסוקי השירה בניגון מיוחד

ל הבימה, חצי קדיש, מגביה הספר הראשון.  הספר השני ע

2 (במדבר כח, יט - 3  מפטיר בספר שני בפרשת פנחס והקרבתם8

 כח, כה).

2 (שמואל ב' כב, 3 9 ד עולם  הפטרה מפטירין וידבר דוד - ולזרעו ע

 א - כב, נא).

. [ 2 4 0 ל יום טוב, [ואין קטן עולה למפטיר  ברכת ההפטרה ש

2 4 2 , אב הרחמים 2 4 1  יזכור הזכרת נשמות

 דיני ומנהגי יזכור

ת מזכירין נשמות הקרובים ביו״ט ומקורו בלבוש ו מ ש  הזכרת נ

. 2 4 3  כדי לנדור ולנדוב צדקה

 יחיד עיקר הזכרת נשמות ותפלת א-ל מלא רחמים הוא בציבור,
2 4 4  אבל גם יחיד כשמתפלל בביתו מזכיר נשמות

ה נהגו להדליק נר נשמה לע״נ הקרובים שמזכירים מ ש  נר נ

. 2 4  נשמותיהם, ויש שהקפידו להדליק בביהכ״נ5

 ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי (יד, טו), חמישי - ויאמר ה' אל משה נטה את ידך (יד,

 כו). 237. כן כתב בסידור יעב״ץ בשם אביו החכ״צ, ויש שנוהגים לעמוד כשקוראין

 שירת הים ועיין בזה בספר אשי ישראל פרק ל״ח סעי' כ'. 238. סי' ת״צ סעי' ו'.

 239. סי' ת״צ סעי' ח', וכתב שם בלבוש שהוא מעין המאורע, דמשום שקורין בתורה

 בשירת ויושע שהוא ענין דיומא שבו טבעו המצרים בים וניצולו ישראל, לכך קורין גם

 שירת דוד ששר ביום שניצל מאויביו. 240. סי' רפ״ב במ״ב ס״ק כ״ג. 241. עיין

 בלבוש בסי' ת״צ. 242. כתב בגשה״ח סוף פ' ל״א שאומרים אב הרחמים אף שיש

 חתן וברית 243. סי' ת״צ סעי' ט' 244. פני ברוך סי' ל״ח סעי' ט״ז, גשה״ח שם.

 245. גשר החיים פל״א אות ה', וראה אריכות בכל ענין הדלקת נר נשמה מנהגו ומקומו

 בספר דברי סופרים (יברוב) סי' שע״ו ד״ס ס״ק ס״ב, ובקיצור דברי סופרים פרק ס', ועי'
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. 2 4 6  כוונה יש לומר יזכור בכונה, ועי' הערה

ת אמירת ע ש ש לו אב ואם יוצא ב י ב ואם נהגו שמי ש  יש לו א

. 2 4 7  יזכור מביהכ״נ ביו״ט וביו״כ, ועי' הערה

נה יש נוהגים שבתוך י״ב חודש אין מזכירין נשמות ה ראשו נ  ש

ל עצם מנהג זה שאין , אמנם יש שקראו תגר ע 2 4  ויוצא מביהכ״נ8

 לו יסוד ואדרבה בשנה הראשונה צריכים יותר לרחמים להתפלל

. 2 4 9  בעדם ולפסוק צדקה בעבורם

, אם מת 2 5 0 ה ע ב ה מת במועד מזכירין אף קודם שישבו ש ע ב  תוך ש

. 2 5 1  ביו״ט ועדיים לא קברוהו אין מזכירין נשמתו

 קטנים יש נוהגים שלא להזכיר נשמות קטנים פחות מבן י״ג

 ביאור הלכה תקי״ד סעי' ד״ה נר של בטלה. 246. שערי אפרים שער י' סעי' ל״ב

 וראה שם שמחה בחריפות באומרים בלא כוונה וכתב עוד כי השם נפשו בחיים לדרוש

 אל המתים ולהעתיר בעדם לפקדם במנוחה נכונה בזה יעורר כח נשמתם את זכיות

 שלהם וצדקותם, השתדל נא לראות כל מה שכתב שם בענין זה כי יש שם כמה

 חידושים 247. שערי אפרים שער י' סעי' ל״ב וראה שם בפתחי שערים אות ל״ב

 טעם מגמ' ברכות כ' ע״ב שלא יהו כל העולם עוסקים בו והוא יושב ובטל ועי״ז יתבטל

 הדבר, ועוד משום עין הרע וכדאיתא ביבמות ק״ו ע״א אבוך היכא במתא וכו' יהיב בהו

 עיניה ושכיבן. וראה עוד בספר לבוש מרדכי להגאון רבי משה מרדכי עפשטיין זצ״ל

 בפתיחה לב״ק שכתב טעם מדנפשיה שהקשה איך מזכירין נשמות והלא הוא צער

 להזכיר המתים וביאר שאדרבה הוא עונג ונחת למי שנגעו ד' בהצער הזה להזכיר

 נשמות אבותיו אך האיש שאבותיו חיים ב״ה בשמעו הזכרת נשמות תעור בלבבו אך

 רגשי צער ולא רגשי עונג, לכך כדי לעשות נחת רוח לאלה שנעים להם הרגש להזכיר

 הנשמות, משום זה יוצאים אלו שאין להם להזכיר עכת״ד. 248. קיצור שו״ע סי'

 קל״ג סעי' כ״א, וכן כתב בדינים והנהגות חזון איש פ' י״ח סעי' ג' והוסיף שאין צריך

 לצאת מביהכ״נ, ובשות מלמד להועיל או״ח סי' נ״ב כתב שאם הוא שנה מעוברת

 מזכיר אחר י״ב חודש אף שלא עברו ג' רגלים עי״ש באריכות בביאור הענין.

 249. קצה המטה סק״ב בשם ס' סוכת שלם ועו״ס, דודאי השדה סי' פ״ה, ושכן מוכח

 בהדיא בלבוש יו״ד סי' שמ״ז ופמ״ג סי' תקמ״ז א״א סק״ב ועוד שנוהגין להזכיר נשמות

 גם בשנה ראשונה, דברי תורה להגאון ממונקאטש זצ״ל ח״א סי' כ״ט, גשה״ח פל״א

 אות ז'. 250. גשה״ח ח״א פל״א אות ז' בשם מעבר יבק פכ״ג. 251. גשה״ח שם.
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ל פחות מבן עשרים דהא אינו בר , ויש שפקפקו אף ע 2 5 2  שנה

 עונשין למעלה וראה מה שאסף בזה השד״ח אבלות רי״ב

ל קטנים  ובכלליו מערכת א' י״ט ויש רבים שמזכירין נשמות אף ש

ש לילודים גם חשבונות קדומים י  שלא הגיעו לכלל דעה משום ש

. 2 5  בגלגולים קדומים3

ש לו י נה מותר להזכיר נשמת אשתו ראשונה אף ש ו ראשו ת ש  א

. 2 5 4  אשה שניה

. 2 5 5  אשרי, ואין אומרים י-ה א-לי

 מכניסין את ספרי התורה.

2 בחזרת הש״ץ, מוסיפין 5 6 ל יו״ט, והקרבתם, עי הערה ף ש ס ו  מ

 בקדושה אדיר אדירנו.

ב אם יש כהן [אפילו רק אחד] אומרים ותערב לפני ותחזינה ר ע ת  ו

. 2 5  עינינו7

 ברכת כהנים לנוהגים שהכהנים מנגנים לפני שלום, (עי' בהערה

ל ראש השנה) מנגנים בזה.  במוסף יום א' ש

 קדיש תתקבל, אין כאלקינו, עלינו.

, אדון 2 5 9 2 (למנצח לעבד ה' לדוד), עי' הערה 5 ל יום פרק י״ח8  שיר ש

 עולם.

 252. גשה״ח אות ח' בשם עיקרי הד״ט ל״ז י״א. 253. גשה״ח שם 254. גשה״ח

 שם אות ט', ובשרידי אש ח״א סי' קי״ג הביא זאת מספר דודאי משה. 255. ס'

 המנהגים לר״א טירנא, והטעם כיון שמזכירים נשמות, והמחזורים שהדפיסו זאת הוא

 משום שבחו״ל יש ב' יו״ט ומזכירים נשמות ביום ב' ואומרים י-ה א-לי ביום א'.

 256. בלוח לא״י כתב בשם האדר״ת שהביא לבעלי תו' בפ' פנחס לומר היום גם פסוק

 וביום השביעי מקרא קודש וגו', ותמה עליו בזה השלחן שכבר הביא זאת הטור בסי'

 ת״צ בשם רב עמרם גאון ודחה שאין נוהגין לאמרו. 257. עיין בסי' קכ״ח במ״ב ס״ק

 קע״ג, ועיין בספר אשי ישראל פרק מ״א סעי' נ״ה. 258. מע״ר אות קצ״ד.

 259. בענין אנעים זמירות עיין במע״ר אות נ״ג, ובאות ק״ע ובלוח א״י כתב שאומרים
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 בקידושא רבא אומרים אלה מועדי ה', וידבר משה, בורא פרי

 הגפן.

 במנחה אשרי ובא לציון, חצי קדיש, תפילת יו״ט, שלום רב.

ת הגר״א ביו״ט אחרון היה אוכל סעודה ו צ מ ה ת פרידה מ ד ו ע  ס

. 2 6 0  שלישית, מפני חביבות מצות אכילת מצה, שזמנה הולך לו

 מוצאי יו״ט במעריב אומרים אתה חוננתנו, ספירת העומר, עלינו.

, והמבדיל בין קודש לחול. 2 6 1  בהבדלה מתחילין בורא פרי הגפן

י כ״ב בניסן אסרו חג ש י ל  • יום ש

. אין אומרים למנצח 2 6 ן לתפילת שחרית להניח תפילין2  משכימי

. 2 6 3  ועיין בהערה

. 2 6 4  ונוהגין להרבות קצת באכילה ושתיה

 דיני ומנהגי ימי ספירת העומר

, 2 6 6 , [ומותר רק ביום ל״ג בעומר עצמו 2 6 5 ן אין נושאין נשים  נשואי

. [ 2 6 7  ויש מתירין בליל ל״ג בעומר

 ארוסין מותר לארס ולעשות סעודה.

 שיר היחוד ושיר הכבוד בהשכמה, ועי' בהערה שבת ראשונה נצו״י. 260. מע״ר אות

 קפ״ה, 261. עיין בסי' תצ״א סעי' א' ובמ״ב שם. 262. עי' מע״ר אות קע״ד.

 263. ברמ״א ריש סי' קל״א מבואר שאומרים, וכ״כ בלוח לא״י אך הוסיף במוסגר שיש

 שאין אומרים ולכאו' כוונתו למהרי״ל וסידור יעב״ץ, אמנם בארחות רבינו עמ' ס״ח

 כתב בשם הגרח״ק בשם החזו״א שבא״י לכו״ע אין אומרים כיון שהוא יו״ט שני בחו״ל,

 וכ״כ וזרח השמש הערה קע״ז, ויסוד הדברים בא״ר ופמ״ג סי' תרס״ח שביו״ט שני גם

 לבני א״י מקרי יו״ט עי״ש, וכ״כ בהליכות שלמה תשרי פי״ב סעי' כ״ד שא״א למנצח.

 264. סי' תכ״ט סעי' ב'. 265. עניני ספירת העומר עיין בסי' תצ״ג. 266. שם מ״ב

 ס״ק י״א. 267. שו״ת מהר״י אסאד ח״ב סי' ל״ט, ועי' אג״מ או״ח ח״א סי' קכ״ט,
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. ואסור בריקודין 2 6 8 ה בימים אלו אין ראוי להרבות בשמחה ח מ  ש

. 2 6 9 ל רשות  ומחולות בארוסין, וכ״ש ברקודין ש

. אם נזדמן 2 7 1 2 ולא שירים מוקלטים וכדו' 7 0  אין שומעין כלי שיר

, ויש שנמנעים מלברך 2 7  לו דבר שצריך לברך עליו שהחיינו יברך2

. 2 7 3  שהחיינו

, ויש מבני חו״ל 2 7 4 ד יום ל״ג בעומר ת ואין מסתפרין ע ר ו פ ס  ת

ד ל ר״ח אייר ע  הנוהגים איסור לישא ולהסתפר מיום ראשון ש

, ויש שמסתפרין רק 2 7 5 ל ג' ימי הגבלה ועי' הערה  יום ראשון ש

, או בשלושת ימי הגבלה, והשנה 2 7  ביום ל״ג בעומר ומר״ח סיון6

מותר להסתפר כבר ביום שישי 2 7 ל ל״ג בעומר ביום ראשון 7 ח  ש

 לכבוד שבת.

ת קדושים כ״ו בניסן ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

2 (תרי עשר, 7  הפטרה מפטירין הלא כבני כושיים - אמר ה' אלקיך8

 עמוס ט, ז - ט, טו).

 מנח״י ח״ד סי' פ״ד, ולמעשה ישאל חכם. 268. שם מ״ב ס״ק ב' בשם הטור.

 269. סי' תצ״ג מ״ב ס״ק ג' ערוה״ש סעי' ב' ועי' ספר הלכות חג בחג (ספיה״ע) פ״ז הערה

 33, ועי' שעה״צ ס״ק ד' שמסתפק בימים שנהגו היתר תספורת כגון מר״ח סיון אם יש

 להקל ברקודין של רשות פמ״ג בשם א״ר, והגרשז״א הליכו״ש פי״א סעי' ט״ו אמר

 שמכח הספק יש לאסור ובפרט שכך נהוג. 270. ערוך השולחן שם סעי' ב', והאריך

 בזה במנחת יצחק ח״א סי' קי״א 271. אג״מ או״ח ח״א סוס״י קס״ו, ויו״ד ח״ב סי'

 קל״ז ושם הוסיף לאסור אפי' יחיד בביתו, וראה מה שאסף בפסקי תשובות תצ״ג

 הערות 30 32. 272. סי' תצ״ג מ״ב ס״ק ב' בשם מאמר מרדכי, ומשמעות הדברים

 במאמ״ר שמותר לכתחילה. 273. נתחבטו פוסקי זמננו שליט״א במקור המנהג

 שלא לברך, וראה בספר הלכות חג בחג פ״ז הערה 21 שאסף מקורות לזה. 274. סי'

 תצ״ג סעי' ב' רמ״א ודעת המחבר שמותר להסתפר רק ביום ל״ד 275. כמבואר

 במ״ב שם ס״ק ט״ו, ולמעשה לענין נשואין בא״י ישאל חכם. 276. מנהג ירושלים,

 לוח לא״י. 277. תצ״ג רמ״א סעי' ב', קיצור שלחן ערוך סי' ק״כ סעי' ו'. 278. סי'

 תכ״ח במשנה ברורה ס״ק כ״ו. והוא שייך לפרשה זו מפני שבזו הפרשה הזהירה התורה

 כמעשה ארץ מצרים לא תעשו וגו', וכתיב לא תקיא הארץ אתכם בטמאכם וגו', ובימי

I 198 I 



 לוח ההלכות והמנהגים חודש ניסן

ש מברכין את חודש אייר [ר״ח בימים ד' ה'], ואומרים ד ו ח  ברכת ה

ד שבועות, כיון שהיו גזרות  אב הרחמים, וכן בכל השבתות ע

, [ולהגר״א אין אומרים אב 2 8 0 2 ואין מזכירין נשמות 7  בתקופה זו9

.[ 2 8 1  הרחמים

 ברית מילה גם כשיש ברית מילה או חתן (לנוהגים להתחתן),

. 2 8 2  אומרים אב הרחמים

. 2 8 3  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

. 2 8 4 ת מתחילין לומר פרקי אבות פרק א'* ו ב  פרקי א

י כ״ט בניסן אין אומרים תפילת יום כיפור קטן. ואין ש י ל  • יום ש

. 2 8 5  מתענין בו

 • יום רביעי לי בניסן אי דר״ח אייר [דיני ומנהגי ר״ח ראה א'

 דר״ח מרחשון].

 עמוס עשו כמעשה דכושים שהם אחיהם של מצרים דכתיב ובני חם כוש ומצרים וגו',

 ובא הנביא והוכיחם על זה שאם לא ישובו תקיא הארץ אותם דכתיב והניעותי בכל

 הגוים את בית ישראל כאשר ינוע בכברה וגו' [לבוש סי' תצ״ג]. 279. וכל תקנת אב

 הרחמים היתה משום גזרות אלו. 280. לוח לא״י, סי' רפ״ד סעי' ז' ובמ״ב שם,

 ועיי״ש במ״ב ס״ק י״ז וס״ק י״ח לענין הזכרת נשמות שהביא מחלו' לענין אם נקבר

 באותו שבוע. 281. מע״ר אות קל״ח, והובא בלוח לא״י בסוגריים אך לא הובא

 במ״ב, ויש מותיקי ירושלים שנוהגים כהגר״א. 282. מ״ב שם. 283. סי' רצ״ב סעי'

 ב' ובמשנה ברורה שם. 284. סי' רצ״ב סעי' ב', ועיין בלבוש בסי' תצ״ג שכתב טעם

 למה שאומרים פרקי אבות משום שבמסכת הזאת יש חמשה פרקים ועם התוספתא

 שהוא שנו חכמים שהוא דומה להם הם ששה, שכולם מדברים בדברי תוכחה ומוסר

 לקבל עלינו עול תורה ומצות, וגם הפרק הראשון הוא מדבר בשלשלת קבלת התורה

 מדור לדור ממשה רבינו ע״ה עד סוף כל התנאם לכן אומרים אותם באלו הששה

 שבתות שהם מזמן גאולת מצרים עד יום מתן תורה, ויש מקומות שחוזרים ומתחילין

 לאומרם אחר שבועות ואומרים אותם כל ימי הקיץ, שכיון שהפסיקו לומר ברכי נפשי

 אין חוזרין לומר אותו עד זמנו שהוא שבת בראשית. 285. סי' תכ״ט סעי' ב' ברמ״א

 ובמשנה ברורה שם.
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 חודש אייר
עי וחמישי  ר"ח יום רבי

ם (ג׳ ז׳ תקי׳יג) י ק ל ת ו-9 ח ו ק ה 1 ו-28 ד ע ש י ב ש י ל ל ש ד לי ל ו מ  ה

ה 1:06 ע ש  ותרגומו יום שלישי ב

ת קודש ד' בו ב  זמן קידוש לבנה מתחיל במוצאי ש

ד השעה 8:26  סוף זמן קידוש לבנה ליל ד' י"ד ע

 • יום חמישי בי דר״ח אייר

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ר ג׳ באייר ו מ ת א ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין והכהנים הלוים - לא יאכלו הכהנים1 (יחזקאל

 מד, טו - מד, לא).

 בה״ב אחר אשרי הש״ץ מחזיק את ספר התורה ומברך למתענין

, והציבור עונים אמן, והרוצה להתענות מקבל את התענית  בה״ב2

, אלא שאין מתחייב עי״ז להתענות ואם רוצה  בעניית אמן3

, אבל אם הוציא בשפתיו שרוצה להתענות חייב  לחזור בו יכול4

. 5  להתענות, וכשיש בביהכ״נ מילה או חתן מברכין בה״ב במנחה

 במנחה פרקי אבות פרק ב'.

 זמן קידוש לבנה

 1. שיש בה רוב דיני כהונה השייכים מעין הפרשה ממש [לבוש סי' תצ״ג]. 2. סי'

 תצ״ב מ״ב ס״ק ג', ועיין לבוש שם שאומרים את המי שברך אחרי אשרי קודם יהללו

 בעוד הספר תורה בידו, וכן הוא בפמ״ג באשל אברהם שם [ובלוח א״י חשון הביא

 הערת הגאון האדר״ת לברך קודם אשרי]. 3. שם במ״ב, ועיין בסי' תקס״ב סעי' ב'

 בביאור הלכה ד״ה שרגיל. 4. סי' תצ״ב מ״ב ס״ק ג'. 5. לוח לא״י, מ״ב שם עי״ש
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א מ ת שני ק י נ ע י ה׳ באייר ת  • יום שנ

ת אחר חזרת הש״ץ אומרים סליחות6 [ואומרים פזמון  בשחרי

], אבינו 7  ישראל נושע המודפס בחלק מהסידורים ביום חמישי*

 מלכנו, והוא רחום וכו'.

 ברית מילה וכשיש מילה או שאר סיבות לפטור מתחנון עי' בשני

ל בה״ב חשון.  קמא ש

, ועי ה מתענים מתפללים ככל תענית ציבור8 ר ש  במנחה אם יש ע

.  הערה לענין ברכת כהנים9

ת חמישי י נ ע  • יום חמישי ח׳ באייר ת

, 1 1 , ועי' הערה 1 ת בשחרית אחר חזרת הש״ץ אומרים סליחות0  סליחו

 הטעם. 6. סי' תצ״ב. ועיין בסי' תקס״ו במחצית השקל שכתב שאם לא מתענה ידלג

 את התיבות פוקדיך קדשו צומות לקבוע. ולענין קריאת ויחל בשחרית עיין שם במ״ב

 ס״ק ו' ובסי' תקס״ו סעי' ב' ובמ״ב שם, ועיין בחיי אדם כלל ל״א סעי' י״ט. 7. לוח

 לא״י, ועיין באשי ישראל פרק מ״ג הערה י״ד. ובלבוש סי' תצ״ב כתב שאומרים כמו

 בסידור, ובסידור אזור אליהו כתב שהנדפס בסידור הוא נוסח פולין ומנהגינו כנוסח

 ליטא, ובמנהגי בהכ״נ לדרמן נדפס בשם הגר״י שפירא זצ״ל ששינו לומר כסדר

 חשיבותם דמעלין בקודש. 8. סי' תצ״ב עיי״ש. 9. עיין בסי' קכ״ט סעי' ב' ובמ״ב

 ושער הציון ס״ק ג' הביא דעת הפמ״ג שסובר שבתענית בה״ב במנחה כהנים המתענים

 נושאין כפים שם וכן הוא בלוח לא״י, ודעת המ״ב בשעה״צ ס״ק ה' שאין נושאין כפים

 אלא במנחה של תענית ציבור גמור, ובוזרח השמש (דבליצקי) עמ' צ״ד אות ד' כתב

 שהמנהג בירושלים ובאר״י שהכהנים נושאים כפים גם בתעניות בה״ב שובבי״ם וז'

 אדר. 10. בסליחה תענית ציבור קבעו תבוע צרכים, עיין בסי' תצ״ב במ״ב ס״ק ה'

 שכתב בשם הבאר היטב שאם אין עשרה מתענים לא יאמרו סליחה זו, ובשם הפרי

 מגדים כתב לדלג תיבת ציבור, ובמחצית השקל בסי' תקס״ו כתב לומר תפילת ציבור

 וכן הוא בלוח לא״י. ובהמשך הסליחה אומרים הקדשנו צום, וכתב שם במחצית השקל

 שאם אין עשרה מתענים ידלגו תיבות אלו, ובלוח לא״י כתב לומר הקדשנו תפילת.

 11. יש לשים לב שבסליחות יש שינוים של הצנזור, ועי' מאמר ר״ד יצחקי קצירת

 האומר א' אות ק״ס קס״ד בסוף ספר לוח אר״ש ליעב״ץ, והשנוים תוקנו בסידורים
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 חודש אייר לוח ההלכות והמנהגים

 [ואומרים פזמון מלאכי רחמים המודפס בחלק מהסידורים בשני

.[ 1 2  קמא

, והוא רחום וכו'.  אבינו מלכנו

 במנחה אם יש עשרה מתענים מתפללים ככל תענית ציבור.

ת בהר י׳ באייר ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

1 (ירמיה לב, ו - לב, 3  מפטירין ויאמר ירמיהו - הממני יפלא כל דבר

 כז).

 מנחה פרקי אבות פרק ג'.

א ר ת ת שני ב י נ ע  • יום שני י״ב באייר ת

, 1 4 ת שחרית אחר חזרת הש״ץ אומרים סליחותה, ועי' הערה  סליחו

 אבינו מלכנו, והוא רחום וכו'.

י י״ג באייר ש י ל  • יום ש

. 1  במנחה אומרים תחנון5

ה 8:26 ע ש ד ה  סוף זמן קידוש לבנה הלילה ליל ד' י״ד באייר ע

י ח שנ ס  • יום רביעי י״ד באייר פ

, ואומרים למנצח. ואצל החזו״א אמרו 1 ן אין אומרים תחנון6 ו  תחנ

. 1  בו תחנון וכך היה מנהג אשכנז הקדום7

 עליות אליהו, וילנא, ובאזור אליהו כתב המקורות. 12. ראה מה שנכתב בזה ביום

 שני. 13. המדבר מענין קנייני השדות שהזכיר בזו הפרשה, ועוד הוזכר בה גלות בבל

 שנפלו ביד הכשדים שעיקר אותו הגלות היה שבעים שנה בעון השמיטות שהוזכרו בזו

 הפרשה ובטלו, שבעים שנה כנגד שבעים שמיטות ויובלות כמו שפירשו המפרשים

 [לבוש סי' תצ״ג]. 14. יש לשים לב שבסליחת ״אזון תחן״ יש שינוים של הצנזו״ר

 באות ע' עושקיהם הקניאום ונתנום לשיסוף, וצ״ל עושקיהם יקניאום בנצר נאפוף,

 ובאות צ' צור עולמים הושיענו בגלוי, וצ״ל צמת בקצפך שוחחי לתלוי. 15. לוח

 לא״י, עיין בספר אשי ישראל פרק כ״ה סעי' י״ח ובהערה שם. 16. עיין בסי' קל״א

 בשערי תשובה ס״ק (י״ט). 17. דינים והנהגות פ״ד לז והמשנ״ב נמי לא הביא מנהג
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 • יום חמישי ט״ו באייר

ד ט״ו אייר אם הסתפק אם הזכיר במקום מוריד  משיב הרוח ע

 הטל משיב הרוח ומוריד הגשם, בחזקת שהזכיר גשם וצריך

 לחזור, מיום זה ואילך כבר הורגל לשונו לומר כהלכה ואין צריך

. 1  לחזור8

 • יום שישי ט״ז באייר

. 1  ותן ברכה מהיום אם מסתפק אם אמר ותן ברכה אינו חוזר*9

. 2 0 ת קודם ל״ג בעומר ב ת מותר להסתפר לכבוד ש ר ו פ ס  ת

ת בחוקותי י״ז באייר ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

. 2 1  קריאת התורה אין מפסיקין באמצע התוכחה

 התוכחה נהגו שהקורא עולה עליה זו, וקורא בקול נמוך אבל

. 2 2  צריך שכל הקהל ישמע*

, ושם 2 3 ת התוכחה ש ר ד סוף פ  כשהקורא כהן או לוי יקראו לו ע

 ישלימו לשבעה קרואים.

 זה. 18. סי' קי״ד סעי' ח' מ״ב ס״ק ל״ו, ובס״ק ל״ז פרס הנידון אם הענין הוא שלשים

 יום או הענין צ' תפלות ונפ״מ אם צ' פעמים מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל,

 וכן ש״צ כיון שמזכיר בחזרת הש״צ הרי בפחות מל' יום כבר הזכיר צ' פעמים, והמ״ב

 הכריע שלמעשה יש להקל כשני הצדדים דספק ברכות להקל. 19. ואף שעדיין

 שעדיין לא עברו צ' תפלולת שהרי אין ברכת השנים בשבת ויו״ט נקט המ״ב שם להקל

 אמנם אם הוא ט״ו או ט״ז אייר הסתפק בביאור הלכה שם ד״ה עד ל' יום שהרי מתחיל

 לשאול רק ממוצאי יו״ט, ומצד שני הרי עברו ל' יום שלא הזכיר מטר, ובלוח לא״י

 כתב שכיון שיש אומרים שדוקא מיום ה' כ״ב אייר אינו חוזר לכן טוב לומר ביום היום

 ט״ו פעמים ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן ברכה ויצא מידי ספק. 20. סי' תצ״ג

 רמ״א סעי' ב', קיצור שלחן ערוך סי' ק״כ סעי' ו'. 21. סי' תכ״ח סעי' ו' ובמ״ב שם.

 22. סי' תכ״ח מ״ב ס״ק י״ז, קיצור שלחן ערוך סי' ע״ח סעי' ד', ועיי״ש שכתב שקורין

 בקול נמוך, ואת הפסוק וזכרתי את בריתי יעקב קורין בקול רם ואח״כ הפסוק והארץ

 תעזב וגו' בקול נמוך, ואף גם זאת בקול רם עד הסוף. 23. סי' תכ״ח במ״ב ס״ק י״ז.
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 חזק כשמסיימין את הספר אומרים הציבור חזק חזק ונתחזק

2 [והעולה לתורה אינו  והקורא חוזר ואומר חזק חזק ונתחזק4

. 2 5  אומר]

2 (ירמיה טז, 6  הפטרה מפטירין ה' עוזי ומעוזי - כי תהלתי אתה

 יט - יז, יד).

, ואומרים פרק ד'. 2 7  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

ת הנוהגים בכל שנה שלא להסתפר אלא ביום ל״ג בעומר ר ו פ ס  ת

. 2 8 ת  אין להם להסתפר במוצאי שב

ר מ ו ע ן י״ח באייר ל״ג ב  • יום ראשו

2 בענין מי שאמר קודם הספירה היום ל״ג בעומר. 9 ה ר ע ה  עיין ב

. 3 1 , ואומרים למנצח 3 ת אין אומרים בו תחנון0 י ר ח  ש

. (וכתב 3 , גם הוא הילולא דרשב״י זיע״א3 3 2  ועושים בו קצת שמחה

 24. ברמ״א סוף סי' קל״ט, ועיין באבודרהם בשחרית של שבת, ובקצות השלחן סי'

 פ״ד ובבדי השלחן שם בס״ק כ״ב, ועיין בלבוש בסי' תרס״ט, ובספר נוהג כצאן יוסף

 בפרשת ויחי. 25. שבט הלוי ח״ז סי' ר״ב אות ב', הקריאה בתורה והלכותיה פס״ג

 סעי' ל' ובהערות. 26. שיש בה תוכחות מעין התוכחות שהוזכר בזו הפרשה ועברו

 עליהם בימי ירמיה עד שנתקיימו כל התוכחות [לבוש סי' תצ״ג]. 27. סי' קל״א

 סעי' ו' ובמשנה ברורה שם, וסי' תצ״ג סעי' ב' ובמשנה ברורה שם. 28. הליכות

 שלמה פי״א הערה ל״א, ועי' סי' תצ״ג מ״ב ס״ק י״א ושעה״צ ס״ק י״ב בענין התספורת

 בליל ל״ג בעומרבכל שנה. 29. בלוח לא״י העיר בשם הר״נ וויס ז״ל שטוב להזהר

 שלא להזכיר משקיעת החמה עד הספירה ״שהיום ל״ג בעומר״ שלא יכנס אח״כ בספק

 ברכה. אכן למעשה כבר הכריע במ״ב סי' תפ״ט ס״ק כ״ב ובשעה״צ ס״ק כ״ח, שאפי'

 אם אמר היום ל״ג בעומר חוזר לספור בברכה כיון שלא ספר את השבועות רק את

 הימים. 30. סי' קל״א סעי' ו' וסי' תצ״ג סעי' ב'. 31. סי' קל״א רמ״א סעי' א'

 ובמ״ב ס״ק ל״ה. 32. סי' תצ״ג סעי' ב'. 33. חיי״א כלל קל״א סעי' י״א, ערוה״ש
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 בלוח לא״י שנוהגים בו לספר את הבנים הקטנים לחנכם בפאת

. 3 5 ) בענין תספורת עי' הערה 3 4  הראש

ת במדבר כ״ד באייר ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

3 (תרי 6  הפטרה מפטירין והיה מספר בני ישראל - וידעת את ה'

 עשר, הושע ב, א - ב, כב).

. ש מברכין את חודש סיון [ר״ח ביום שישי] ד ו ח  ברכת ה

 אב הרחמים ואומרים אב הרחמים, כיון שהיו גזרות בתקופה זו,

.[ 3 , [ולהגר״א אין אומרים אב הרחמים8 3 7  ואין מזכירין נשמות

 ברית מילה גם כשיש ברית מילה או חתן (לנוהגים להתחתן),

. 3  אומרים אב הרחמים9

 במנחה פרקי אבות פרק ה'.

 • יום רביעי כ״ח באייר

. 4  תענית צדיקים יום פטירת שמואל הנביא וי״א בכ״ט0

 • יום חמישי כ״ט באייר

 יוכ״ק הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום כיפור

 קטן ואין אומרים תחנון. ויש שמתענים בו. ענין יוכ״ק והתענית עי' בכ״ז

 חשון בהערה.

 תצ״ג סעי' ז'. 34. ועי' שע״ת סי' תקל״א ס״ק ב' בשם פע״ח שכן עשה האר״י זיע״א,

 אמנם שם כתב שאינו יודע אם אז כבר זכה האר״י לחכמה הזו הנפלאה, ועי' בקובץ

 ישורון חט״ו עמ' תת״ס הערה 35. 35. מי שלא הסתפר בע״ש ורוצה להסתפר היום

 כתב בשו״ת רבבות אפרים ח״א סי' של״ח בשם הגרנ״צ קארנמעהל זצ״ל שלא נחשב

 כמזלזל בכבוד שבת היות ודעת המהרי״ל לאסור ביום ו' עי״ש. 36. שהוא מעין

 הפרשה שנמנו בה ישראל למשפחותם לבית אבותם והיה כמספרם יותר מס' ריבוא

 כברכת אבותינו [לבוש סי' תצ״ג]. 37. לוח לא״י, סי' רפ״ד סעי' ז' ובמ״ב שם, ועיי״ש

 במ״ב ס״ק י״ז וס״ק י״ח לענין הזכרת נשמות שהביא מחלו' לענין אם נקבר באותו

 שבוע. 38. מע״ר אות קל״ח, והובא בלוח לא״י בסוגריים אך לא הובא במ״ב, ויש

 מותיקי ירושלים שנוהגים כהגר״א. 39. מ״ב שם. 40. עיין בסי' תק״פ סעיפים א'

 ב' ובמ״ב שם, ועיין בסי' תי״ח במ״ב ס״ק י״ד, ובסי' תכ״ט במ״ב ס״ק י״א.
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ת והמנהגים ו כ ל ה ש סיון לוח ה ד ו  ח

 חודש סיון
י ש י  ר"ח יום ש

, כ׳ רכ״ו) ד ם ( י ק ל ת ו-0ו ח ו ק ה 2 ו-2ו ד ע ש עי ב ד ביום רבי ל ו מ  ה

 ותרגומו יום רביעי 14:49

ת נשא ג' בו ש ר ת פ ב  זמן קידוש לבנה מתחיל במוצאי ש

 סוף זמן קדוש לבנה ליל יום חמישי י"ד בו

 • יום שישי ר״ח סיון [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון]

ת ונטילת צפרנים יש שאין מסתפרין ואין נוטלים הצפרנים ר ו פ ס  ת

, ויש מקילין ל פי צוואת ר' יהודה החסיד1  בר״ח אפי' בערב ע

. ת קודש כשהצפרנים גדולות2 ב  בערב ש

ד ן אין אומרים תחנון ולא יהי רצון שאחר קריאת התורה ע ו  תחנ

. [ולהחזו״א  י״ב בסיון3, אבל אומרים א-ל ארך אפים ולמנצח4

. ת ואין מתענים בימים אלו6 י נ ע ]. ת  אחר אסרו חג אומרים תחנון5

. 7 ן ודורשין בהלכות עצרת לכל הפחות מראש חודש  שואלי

א בי בסיון ש ת נ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

.  יום המיוחס8

 1. סי' ר״ס במ״ב ס״ק ז'. 2. עיין במקור חסד על צוואת ר' יהודה החסיד, ועיין בכף

 החיים בסי' ר״ס, ובליקוטי מהרי״ח בסדר התנהגות ערב שבת. 3. ברמ״א בסי' קל״א

 סעי' ז' ובסי' תצ״ד סעי' ג' כתב שאין אומרים תחנון מראש חודש עד אסרו חג, וכן נהג

 החזו״א, אמנם במ״ב בסי' קל״א ס״ק ל״ו כתב שיש מקומות שנוהגין שלא ליפול כל

 הששה ימים שאחר שבועות. 4. עיין במ״ב סי' קל״א ס״ק ל״ה. 5. דינים והנהגות

 פ״ד לז. 6. בסי' תצ״ד במ״ב ס״ק ז' מבואר שאין מתענין מראש חודש סיון עד אסרו

 חג, ועיין בלוח לא״י, ועיין בספר הלכות חג בחג - חג השבועות פרק ח' סעי' ג' ובהערות

 שם. 7. סי' תכ״ט במשנה ברורה ס״ק א' ועיי״ש. 8. ערוה״ש סי' תצ״ד סעי' ז'
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9 (שופטי יג, ב - יג,  הפטרה מפטירין ויהי איש אחד - ובין אשתאול

 כה).

 אב הרחמים ואומרים אב הרחמים, כיון שהיו גזרות בתקופה זו,

. 1 0  ואין מזכירין נשמות

 ברית מילה גם כשיש ברית מילה או חתן (לנוהגים להתחתן),

. 1  אומרים אב הרחמים1

, פרקי אבות פרק ו'. 1 2  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

, 1 3 ב אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש ש במערי ד ו ת ק ב  מוצאי ש

 ספירת העומר, ויתן לך, עלינו.

ן ג׳ בסיון  • יום ראשו

ת ימי הגבלה, בשחרית אומרים למנצח. ש ו ל  מתחילים ש

י ה׳ בסיון ש י ל  • יום ש

. 1 4  בשחרית אומרים למנצח

. 1 6 1 וטובלין לכבוד יום טוב  טבילה רוחצין5

ם בבית הכנסת ובבתים זכר לשמחת מתן י ב ש ח ע ו ט ש  ונוהגין ל

. 1  תורה7

 שבאותו יום אמר להם משה לקדשם ועי״ש עוד טעמים, ועי' מ״ב ס״ק ח'. 9. שמדבר

 בצוואת נזירות שמשון, והוא מעין פרשת נזיר שבפרשה [לבוש סי' תקמ״ט].

 10. לוח לא״י, סי' רפ״ד סעי' ז' ובמ״ב שם. 11. מ״ב שם. 12. סי' רצ״ב סעי' ב'

 ובמשנה ברורה שם. 13. סי' רצ״ה בהקדמת הרמ״א עיי״ש, וע״ע בסי' תצ״א בבאר

 היטב ס״ק א'. 14. עיין במ״ב בסי' קל״א ס״ק ל״ה, ובלוח לא״י הביא בזה גם דעת

 הגריעב״ץ שאין אומרים, ועיין בספר אשי ישראל פרק כ״ו הערה ה' ובפרק מ״ג סעי'

 י״ב. 15. סי' תקכ״ט במ״ב ס״ק ג'. 16. בגמרא בראש השנה דף ט״ז עמוד ב' כתוב

 ואמר ר' יצחק חייב אדם לטהר את עצמו ברגל, ועיין בסי' קכ״ח במ״ב ס״ק קס״ה. ועיין

 בסי' תצ״ד בבאר היטב ס״ק ז', ועיין בחיי אדם כלל ע״ט סעי' א', ועיין בספר הלכות חג

 בחג - חג השבועות פרק ח' סעי' י'. 17. סמן תצ״ד סעי' ג' ועיי״ש במ״ב אגר״מ ח״ח
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 אילנות המשנ״ב כתב שנוהגין להעמיד אילנות בבהכ״נ ובבתים

 זכר שבעצרת נידונו על פירות האילן (מ״א), ובשם החי״א כתב

. 1 ל העמדת אילנות8  שהגר״א ביטל מנהג זה ש

. 1 9 ל שבועות*  הקזת דם אין להקיז דם בערב יום טוב ש

ת ו ע ו ב ש  • יום רביעי ו׳ בסיון חג ה

, 2 ל יום טוב1 , מברכין להדליק נר ש 2 0 ה ר ע  בהדלקת הנרות עי ה

, [ויש שאינן מברכות שהחיינו, אלא יוצאות בשהחיינו 2  ושהחיינו2

.[ 2 3  שבקידוש

ע ב ב מאחרין להתפלל מעריב כדי להשלים ש ת מערי ל פ  זמן ת

. 2 4  שבתות תמימות

 יו״ד סי' י״א אות ה' ובישיבות עצמם לא נהגו לשטוח עשבים 18. ס״ק י' 19. סי'

 תס״ח סעי' י', ועיי״ש במ״ב ס״ק' ל״ח ז״ל דבערב שבועות יצא שד דשמו טבוח ואלו

 לא קיבלו ישראל את התורה הוי טבח להו לבשרייהו ולדמייהו, וגזרו רבנן על כל עיו״ט

 משום ערב שבועות וכו' ועכ״פ בערב שבועות יש להחמיר ובלילה שלפני עיו״ט מותר

 להקיז דם וכו'. וכ״ז כשרוצה להקיז לבריאות אבל משום סכנה כבר דשו בו רבים

 ושומר פתאים ה' ואפילו בערב שבועות התיר בא״ר כשצוו הרופאים בחולי שיש בו

 סכנה אבל בלא״ה לא. 20. לענין מתי תדליק אם קודם שקיעת החמה או בלילה עי'

 מט״א סי' תרכ״ה סעי' ל״ג שיש להנהיג שהנשים ידליקו קודם ההליכה לביהכ״נ ועי״ש

 באלף למטה נ' נ״א ובשש״כ ח״ב פמ״ד הערה ג' ד',. ובשבועות העיר הגרש״ז זלזניק

 זצ״ל בלוח לא״י, וז״ל ולענ״ד אין להדר היום להדליק הנרות מבעו״י כי אחרי שנהגו

 לברך זמן בהדלקה הרי זה כקידוש היום ואין כאן תמימות עכ״ל, והעירו שהיום שיש

 אור גדול בבתים ולכך לכתחילה עדיף להדליק בערב יו״ט קודם קבלת קדושת יו״ט,

 וזה עדיף על קיום התמימות בדרך זו. 21. סי' רס״ג סעי' ה', ועיי״ש במ״ב שדעת

 המגן אברהם שתדליק ואחר כך תברך, אמנם הרבה אחרונים סבירא להו שתברך ואחר

 כך תדליק. 22. מט״א סי' תקפ״א סעי' נ״ד, ואשה המקדשת לעצמה לא תברך

 שהחיינו בהדלקה. ועי' שאילת יעב״ץ סי' ק״ז שכתב השואל שלא נמצא בשום פוסק

 מקור לזה שנשים מברכות שהחיינו בהדלקה והסכים עמו, אלא שהנח להם מנהגם

 שהוא ירושה להם מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז״ל, וכן הוא בערוך השלחן סי'

 רס״ג סעי' י״ב, ועי' מ״ב ס״ק כ״ג. 23. סי' רס״ג במ״ב ס״ק כ״ג עיי״ש. 24. סי'
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ב מתפללין תפילת יום טוב, קדיש תתקבל, עלינו, אדון  מערי

 עולם.

ל יום טוב, ושהחיינו.  בקידוש מתחילין בורא פרי הגפן, קידוש ש

ל יום טוב.  בברכת המזון אומרים יעלה ויבא, והרחמן ש

, ומי 2 ת התורה נוהגין להיות ניעורין בלימוד כל הלילה5 ל ב  ליל ק

 שיודע שלא יוכל להתפלל בבקר עדיף שישן.

ר הניעור בלילה אחר עלות השחר מברך ברכת ח ש ת ה ו ל  ע

2 פרט לברכת אלוקי נשמה שנתת, והמעביר שינה, שיצא 6  השחר

. 2 7  יד״ח ע״י מי שישן

 ברכות התורה אם ישן שינת קבע ביום בערב יו״ט יכול לברך

. והואיל ויש דעות אם יכול לברך 2 9 2 ועי' הערה 8  ברכת התורה

 ברכת התורה ע״כ יוצא יד״ח ע״י מי שישן, ואם לא נזדמן לו מי

. 3 0  שיוציאו יד״ח לא יפסיק מתלמודו

ה צרכיו ש 3 ואשר יצר יכול לברך לכתחילה אם ע 1  ברכת ענט״י

. 3 2  ונטל ידיו קודם התפילה

 תצ״ד במ״ב ס״ק א'. 25. סי' תצ״ד מ״ב ס״ק א', ועיי״ש לענין ברכות השחר מי

 שניעור כל הלילה, ועיין עוד בהלכות חג בחג שבועות פרק ח' סעיפים ל״ב - ל״ה.

 26. סי' מ״ו סעי' ח' רמ״א. ובהלכות חג בחג חג השבועות פרק ח' סעי' ל״ג כתב שזמן

 עלות השחר לענין ברכת התורה הוא 72 דקות זמניות קודם הנץ החמה ולא 90 דק'

 עיי״ש ובהערה 67 הטעם. 27. שם מ״ב ס״ק כ״ד. 28. סי' מ״ז מ״ב ס״ק כ״ח בשם

 רע״א, ולפי״ז בישן שינת קבע ביום צריך לברך ברכת התורה מיד בעלות השחר, וראה

 באש״י פ״ו הערה הע' ע״א בשם הגרח״ק בשם החזו״א שלא סמך ע״ז לברך וסובר שכל

 שינת יום נחשבת לעראי. 29. והנה אינו מן הענין שלומד כל ליל קבלת התורה בלא

 ברכת התורה לכמה דיעות ובשחרית קודם שהולך לישן מברך ברכת התורה ע״כ מן

 הראוי שיכוין לצאת יד״ח ברכת התורה באהבת עולם שבערבית ובשחרית יצא יד״ח

 ע״י מי שישן בלילה, הערת הגר״נ קופשיץ שליט״א. 30. שערי ימי הפסח (טשזנר)

 שכן מדויק במ״ב סי' מ״ז ס״ק כ״ח, וביסוד הענין אם מותר ללמוד בלא ברכה כשמחויב

 עי' דבר אברהם ח״א סי' ט״ז. 31. סי' ד' מ״ב ס״ק ל'. 32. סי' מ״ו מ״ב ס״ק כ״ד.
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ל הטלית קטן גם יש דעות בין הפוסקים אם יברך ע״כ יפטור  ע

. 3 3  אותה בברכת הטלית גדול

. 3 4 ת אומרים שיר היחוד ושיר הכבוד* י ר ח  קודם ש

ת מתפללין תפילת יום טוב. י ר ח ש  ב

, קדיש תתקבל, פיוט. 3 5  אחר חזרת הש״ץ הלל שלם

ל מקרא מגילה , והקורא ממגילה כשרה מברך ע 3 6  מגילת רות

3 ומכוין להוציא את  ושהחיינו, ואם אין מגילה כשרה אינו מברך, 7

. 3 ,. קדיש יתום9 3  הציבור, והם מתכוונים לצאת8

ת ס״ת מוציאין שני ספרי תורה ואומרים י״ג מדות ורבונו א צ ו  ה

. 4 0 ל עולם  ש

ת פותחין את הספר הראשון וקוראין לכהן, לפני שהכהן ו מ ד ק  א

. 4 1  מברך אומרים אקדמות

 קריאת התורה קורין בראשון ה' גברי בפרשת יתרו בחודש

4 (שמות יט, א - כ, כב). 2  השלישי

 33. סי' ח' מ״ב ס״ק מ״ב. 34. לוח לא״י, וכתב שאומרים בהשכמה, וכן הוא במע״ר

 אות נ״ג ואות ק״ע, ובשאר המועדים כתב זאת אחר התפלה והוסיף שי״א בהשכמה,

 והכא לא הזכיר רק בהשכמה, ושמענו על בתיכ״נ מותיקי ירושלים שלא אומרים, ועי'

 בהערה בשבת הראשונה וביום א' של ר״ה, בהשכמה. 35. סי' תצ״ד סעי' א'.

 36. סי' תרס״ג סעי' ב', וסי' ת״צ סעי' ט' ובמ״ב שם. 37. לוח לא״י, מע״ר אות קע״ה,

 וע״ע במ״ב שם ובספר אשי ישראל פרק מ״ז סעי' כ״א בענין הברכה. 38. לוח לא״י.

 39. עיין בלבוש בסי' ת״צ סעי' ה', ובביאוה״ל סי' קל״ב מאמר קדישין, ואם אין יתום לא

 אומרים קדיש הגר״ש דבליצקי. 40. עי' סי' תפ״ח בשערי תשובה ס״ק ב', ובשערי

 אפרים שער י' סעי' ה'. 41. סי' תצ״ד מ״ב ס״ק ב', ובפמ״ג מ״ז ס״ק א' כתב שפותחין

 הס״ת קודם ומכסין במעיל הס״ת ואומר הש״צ אקדמות קודם שמברך הכהן.

 42. סי' תצ״ד סעי' א'. הכהן מתחיל בחדש השלישי (יט, א), לוי - ויבא משה (יט, ז),

 שלישי - וירד משה (יט, יד), רביעי - וירד ה' (יט, כ), חמישי - וכל העם (כ, טו).
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. 4 4 , ובענין עמידה עי' הערה 4 ת קורין בטעם העליון3 ת הדברו ר ש  ע

.( 4  (וקודם שקורין אומר (בלחישה) רכב אלקים רבותים וגו'5

ל הבימה, חצי קדיש, מגביה הספר הראשון.  מניח הספר השני ע

 מפטיר בספר שני בפרשת פנחס וביום הבכורים (במדבר כח, כו

- כח, לא).

ל יום טוב.  ברכת ההפטרה ש

 הפטרה מפטירין ויהי בשלושים שנה - ואשמע קול מדבר,

4 (יחזקאל א, א - א, כח,  ומוסיפין ותשאני רוח - ממקומו6

 וההוספה פרק ג פסוק יב), וראוי שיעלה גדול וחכם.

 יחיד הקורא את ההפטרה עם המפטיר בלחש. צריך לעמוד מפני

. 4 7  כבודה

. 4 8  קטן אין קטן עולה למפטיר

, מנהגי יזכור עי' לעיל 5 , אב הרחמים*0 4 9  יזכור הזכרת נשמות

ל פסח.  שביעי ש

 43. לוח לא״י, סי' תצ״ד במ״ב ס״ק ג' ובביאור הלכה שם האריך בענין ב' הנגינות.

 44. בשערי אפרים שער ז' סעי' ל״ז כתב שנהגו העולם לעמוד בקריאת עשרת הדברות

 ואין ליחידים מן הציבור לשנות המנהג, ועיין סדור יעב״ץ יום א' דשבועות סעי' י״ט,

 טוב עין להחיד״א סי' י״א, ואגרות משה אורח חיים חלק ד' סי' כ״ב, שישבו המנהג

 שלא חששו לתרעומת המינים, ועיין בספר הלכות חג בחג - חג השבועות פ״ח הערה

 92 עמ' קל״טשאסף וחידש בענין זה 45. לוח לא״י בשם מג״א סי' תכ״ח ס״ק ח',

 והפסוק הוא בתהילים פ' ס״ח פ' י״ח. 46. סי' תצ״ד סעי' א', וכתב שם הלבוש משום

 שבאותו היום באותו המעמד הנבחר השיגו כולם למעלת הנבואה, וכולם קטניהם

 וגדוליהם שמעו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה ובלי הפסק, שכולם השיגו באותו

 מעמד מעשה מרכבה בכל מה שהשיג יחזקאל בענין וכו' לכך מפטירין ג״כ במעשה

 מרכבה שהוא מעין המאורע. 47. סי' תצ״ד במ״ב ס״ק ד'. 48. עיין בסי' רפ״ב

 במ״ב ס״ק כ״ג, ובסי' תצ״ד במ״ב ס״ק ד'. 49. סי' תצ״ד במ״ב ס״ק י״ז. 50. כתב
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, מכניסין את ספרי התורה. חצי 5  אשרי, ואין אומרים י-ה א-לי1

 קדיש.

[. 5 ל יו״ט [אומרים ושעיר לכפר, ולא ושני שעירים2 ף ש ס ו  מ

, אם יש כהן [אפילו 5  בחזרת הש״צ מוסיפין בקדושה אדיר אדירנו3

. 5  רק אחד] אומרים ותערב לפני ותחזינה עינינו4

 ברכת כהנים להנוהגים, הכהנים מנגנים לפני שלום ועי' בהערה

ל ראש השנה.  במוסף א' ש

 קדיש תתקבל.

 אין כאלקינו, עלינו.

5 (פרק י״ט), אדון עולם. ל יום למנצח השמים מספרים5  שיר ש

 בקידושא רבא אומרים אלה מועדי ה', וידבר משה, בורא פרי

 הגפן.

ב נוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב, ויש קצת ל  מאכלי ח

ש וחלב תחת ב  מקומות שנהגו לאכול דבש וחלב ע״ש הפסוק ד

ת ע ש ל מזונות צריך לכסות המזונות ב , וכשמקדשים ע 5 6  לשונך

. 5 7  הקידוש

. 5 8 ב לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתיה ת יום טו ו צ  מ

 בגשה״ח סוף פ' ל״א שאומרים אב הרחמים אף שיש חתן וברית 51. ס' המנהגים

 לר״א טירנא, והטעם כיון שמזכירים נשמות, והמחזורים שהדפיסו זאת הוא משום

 שבחו״ל יש ב' יו״ט ומזכירים נשמות ביום ב' ואומרים י-ה א-לי ביום א'. 52. עיין

 בספר הלכות חג בחג - חג השבועות פרק ח' סעי' מ״ט, וכן הוא בלוח לא״י. 53. לבוש

 תפ״ח סעי' ג' הטעם שמתפללין על משיח שיבא ויהיה ה' למלך. 54. עיין בסי' קכ״ח

 במ״ב ס״ק קע״ג, ועיין בספר אשי ישראל פרק מ״א סעי' נ״ה. 55. מע״ר אות קצ״ו.

 56. סי' תצ״ד סעי' ג' ובמ״ב שם בטעם אכילת מאכלי חלב ושם ס״ק י״ג לגבי דבש

 וחלב. 57. קיצור שו״ע הל' ברכות סי' נ״ה סעי' ה'. 58. סי' תקכ״ט סעי' א',
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 במנחה אשרי ובא לציון, חצי קדיש, תפילת יו״ט, שלום רב.

 מוצאי יו״ט במעריב אתה חוננתנו. בהבדלה מתחילין בורא פרי

 הגפן, והמבדיל בין קודש לחול.

. 5  קידוש לבנה מקדשים במוצאי יו״ט9

 • יום חמישי זי בסיון אסרו חג

6 ואין אומרים למנצח ועיין ת אין אומרים א-ל ארך אפים0 י ר ח  ש

. 6 1  בהערה

. 6 3 , אפי' חתן ביום חופתו 6 ת אסור להתענות בו2 י  תענ

. 6 4 ה מרבים בו קצת באכילה ושתיה ד ו ע  ס

 • יום שישי ח׳ בסיון אצל החזו״א אמרו תחנון אחר אסרו חג

. 6 5  של שבועות

 ועיי״ש שאל יצמצם אדם בהוצאות יום טוב. 59. מ״ב סי' תכ״ו ס״ק ה'. 60. עי'

 בהערה הבאה על למנצח ולפי הרמ״א שם אומרים אא״א לפי המבואר במ״ב סי'

 תרצ״ז ס״ק ב' שלמנצח ואא״א שוים, ובלוח לא״י כתב שאלו שאין אומרים למנצח אין

 אומרים אא״א, וסברתו לכאו' כנ״ל ששוים הן, אמנם במהרי״ל המובא שם מפורש

 שאומרים א-ל ארך אפים, והיעב״ץ שם בסדורו הנדפס מחדש בהוספות מכת״י

 מסתפק בזה והניח בצ״ע. ולהטעם בשם החזו״א שאין אומרים למנצח משום שיו״ט

 של חו״ל הוא, ה״ה שאין אומרים א-ל ארך אפים וכ״כ בוזרח השמש שם. 61. ברמ״א

 ריש סי' קל״א מבואר שאומרים, ובלוח לא״י באסרו חג סוכות ופסח כתב שאומרים

 ויש שאין אומרים והמקור שאין אומרים הוא במהרי״ל אסרו חג של פסח, ויעב״ץ

 בסדורו, ובשבועות כתב הלוח לא״י להיפך שרובם אין אומרים, ויש שאומרים כתב

 בסוגרים, ולכאו' טעמו היות שבאסרו חג של שבועות הוא יום טבוח בזמן הבית כשחל

 עצרת בשב״ק ואסור להתענות בו מדינא כמו שהביא מיד בהמשך, אמנם בארחות

 רבינו עמ' ס״ח כתב בשם הגרח״ק בשם החזו״א שבא״י לכו״ע אין אומרים באסרו חג

 כיון שהוא יו״ט שני בחו״ל, וכ״כ וזרח השמש הערה קע״ז, ויסוד הדברים בא״ר ופמ״ג

 סי' תרס״ח שביו״ט שני גם לבני א״י מקרי יו״ט עי״ש, וכ״כ בהליכות שלמה תשרי פי״ב

 סעי' כ״ד שא״א למנצח. 62. סי' תצ״ד סעי' ג', ועי' בהערה קודמת. 63. לוח

 לא״י. 64. סי' תכ״ט סעי' ב' ובמ״ב שם. 65. דינים והנהגות פ״ד אות ל״ז, ולכאו'
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ך ט׳ בסיון ת ו ל ע ה ת ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ד והמן כזרע גד יש  קריאת התורה [מויהי העם כמתאוננים ע

. [ 6 6  נוהגין לקרוא בקול נמוך אבל צריך שכל הקהל ישמע

6 (תרי עשר, זכריה ב, יד 7  הפטרה מפטירין רני ושמחי - חן חן לה

- ד, ז).

. 6  אב הרחמים אין אומרים אב הרחמים8

 במנחה אין אומרים צדקתך צדק.

 פרקי אבות פרק א'.

י י״ב בסיון ש י ל  • יום ש

ד היום [ועד בכלל] אין אומרים תחנון.  מתחילת חודש סיון ע

 [ולהחזו״א אחר אסרו חג אומרים תחנון].

 • יום רביעי י״ג בסיון חוזרים לומר תחנון.

ח ט״ז בסיון ל ת ש ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

6  הפטרה מפטירין וישלח יהושע בן נון - כל יושבי הארץ מפנינו9

 (יהושע ב, א - ב, כד).

 פרקי אבות פרק ב'.

 • יום רביעי כ׳ בסיון

 כתב מג״א ונוהגין להתענות בעשרים בסיון בכל מלכות פולין,

. 7 0  ונהרא נהרא ופשטיה

 משום שכן היה המנהג בחו״ל וכמבואר ברמ״א הובא לעיל בתחלת החודש. 66. לוח

 לא״י, קיצור שלחן ערוך סי' ע״ח סעי' ד', ובפר״ח סי' תכ״ח כתב הטעם להראות שהם

 מתחרטים על מעשיהם. 67. שמדברין במנורה ונרות שראה זכריה מעין הפרשה

 [לבוש סי' תקמ״ט]. 68. לוח לא״י, כיון שבחול אין אומרים בו תחנון. 69. שמדבר

 במרגלים מעין הפרשה [לבוש סי' תקמ״ט]. 70. סי' תק״פ ס״ק ט'. ז״ל המ״ב סי'

 תק״פ ס״ק ט״ו כתב התניא ביום הששי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו
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ת קרח כ״ג בסיון ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

7 1  הפטרה מפטירין ויאמר שמואל - לעשות אתכם לו לעם

 (שמואל א' יא, יד - יב, כב).

ש מברכין את חודש תמוז [ר״ח בשבת קודש ויום ד ו ח  ברכת ה

. 7  ראשון], ואין אומרים אב הרחמים2

 פרקי אבות פרק ג'.

ן כ״ד בסיון  • יום ראשו

ה 6:09. ע ש  תקופת רב אדא ליל שני כ״ה בסיון ב

י כ״ה בסיון  • יום שנ

ית צדיקים בו נהרגו רשב״ג, ור' ישמעאל, ור' חנינא סגן  תענ

 הכהנים.

 • יום חמישי כ״ח בסיון

 הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום כיפור קטן

 ואין אומרים תחנון. ויש שמתענים בו. ענין יוכ״ק והתענית עי' בכ״ז חשון

 בהערה.

 היום נשרפו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת. גם בשנת ת״ח נחרבו שני קהלות גדולות

 באותו היום. גם נוהגין להתענות כ' בסיון בכל מלכות פולין נהרא נהרא ופשטיה [מ״א]

 ועיין בשע״ת שהוא דוקא מבן י״ח לזכר ובת ט״ו לנקבה ע״כ, וראה ביסוד ושרש

 העבודה שער תשיעי חובת המועדות פרק י״א, וכתב בספר יון מצולה ״עלה במוסכם

 ביניהם. קבלו עליהם ועל זרעם אחריהם להתענות בכל ארבע הארצות את יום

 העשרים בחודש סיון בכל שנה ושנה ביום ההוא אשר התחילה הצרה בק״ק נמירוב

 הגדולה, והיום ההוא נכפלה בו הצרה, שכן מלפנים היתה בו גם כן גזרה רעה בשנת

 ד'תתקל״א וזכר מבן שמונה עשרה שנה ומעלה ונקיבה מבת חמש עשרה ומעלה

 מחוייבים להתענות ולהשלים כמו בתענית ציבור״, 71. מפטירין בשמואל שהיה

 שקול כמשה ואהרן והיה מזרע קרח וכו', ויש בה מעין הפרשה שאמר להם שמואל

 הנני ענו בי וגו' את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי וגו', דומיא שאמר משה בפרשה זו

 לא חמור אחד מהם נשאתי וגו' [לבוש סי' תקמ״ט]. 72. סי' רפ״ד סעי' ז'.
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ז ת ל׳ בסיון א׳ דר״ח תמו ק ת ח ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

. 7 7 ובברכת המזון4 3  אומרים יעלה ויבא בתפילות

. 7 5 ת וראש חודש ב ת אומרים בקרבנות פרשת ש  בשחרי

, 7 7 7 ונוהגין לברך ועי' הערה 6  הלל אחר חזרת הש״ץ אומרים חצי הלל

, וי״א כשיחיד קורא אומר לשנים שיאמרו 7  ויזהר לאמרה בציבור8

7 וא״צ לומר אתם אנא.  עמו הודו שאז הוי כרבים9

 קדיש תתקבל.

 קריאת התורה מוציאין ב' ספרי תורה וקורין בראשון ז' גברי

. 8 0  בפרשת השבוע

ל הבימה, חצי קדיש, מגביה הספר הראשון.  מניח הספר השני ע

ת וראש חודש ב ת ש ש ר  מפטיר בספר שני בפרשת פנחס פ

 (במדבר כח, ט - כח, טו).

 הפטרה מפטירין כה אמר ה' - לכל בשר, וחוזרין וקורין פסוק כ״ג

8 (ישעיה סו, א - סו, כד). 1  והיה מדי חודש בחדשו

 יקום פורקן, אין אומרים אב הרחמים, אשרי, מכניסין את ספרי

 התורה, חצי קדיש.

ת וקרבן היום ב , אין לומר זה קרבן ש 8 2 ה יצרת ת ף א ס ו  מ

 73. סי' תכ״ה סעי' א'. 74. סי' תכ״ד עיי״ש, ועיין בסי' קפ״ח סעי' ז'. 75. סי' מ״ח

 סעי' א' וסי' תכ״א ובמ״ב שם. 76. סי' תכ״ב סעי' ב' ועיי״ש לענין הברכה. 77. ויש

 שיוצאין בברכה ע״י הש״צ, עיין בסי' תכ״ב סעי' ב' שיש בזה כמה שיטות, ועיין בערוך

 השלחן סי' תכ״ב סעי' ח' שעדיף שלא יברכו בעצמם ויכוונו לצאת ידי״ח בברכת הש״צ

 ויענו אמן ושכן נהג בעצמו, ועיין במע״ר השלם אות קנ״ג (ד) שכן נהג הגר״א, וכן כתב

 בכתר ראש או' ל״ט. 78. תכ״ב סעי' ב' בהגה מ״ב ס״ק ט״ז, והטעם לצאת ידי דעת

 הפוסקים שביחיד אין מברכין עליו, ועי״ש עוד כמה הלכות משום זה. 79. רמ״א שם

 ועי' מ״ב ס״ק י״ח. 80. סי' תכ״ה סעי' א' ובמ״ב שם. 81. ששם נזכר מעין ראש

 חודש [סי' תכ״ה במ״ב ס״ק ד']. 82. סי' תכ״ה סעי' ג', ועי' באבודרהם בתפילת ראש
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, [יש מוסיפין קודם כי בעמך ישראל ״קדשנו במצותיך 8  כאמור3

 ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו

ת קדשך ב  לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון ש

.[ 8 4  וינוחו בו ישראל מקדשי שמך״

 קדיש תתקבל.

8 (פרק ק״ד). 5 ל יום ברכי נפשי  אין כאלקינו, עלינו, שיר ש

. 8 6 דה ראוי להוסיף בו מאכל אחד יותר מבכל שבת  סעו

. 8 7  במנחה אין אומרים צדקתך צדק

 חודש, ועיין בלבוש בסעי' ד' שביאר את חתימת הברכה. 83. סי' תכ״ה במ״ב ס״ק

 י״ד בשם כמה פוסקים משום ג' טעמים דהוי יתור לשון, וקמי שמיא גליא, והוי הפסק.

 84. ערוך השלחן סי' תכ״ה סעי' ב', ועיין בספר אשי ישראל פרק ל״ט בהערה קס״ג.

 85. לוח לא״י, מע״ר אות קנ״ז. 86. סי' תי״ט במ״ב ס״ק ב', ועי' שעה״צ ס״ק ה'.

 87. סי' רצ״ב סעי' ב' ובמ״ב שם.
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 חודש תמוז
ן ו ש א ת ויום ר ב  ר"ח יום ש

ם (ו׳ ח׳ תתרי׳יט) י ק ל ת ו-11 ח ו ק ה 2 ו-56 ד ע ש י ב ש י ל ש  המולד לי

ה 3:39 ע ש  ותרגומו ליל יום שישי ב

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום שלישי ג' בו

 סוף זמן קדוש לבנה ליל יום שישי י"ג בו

 תקופת תמוז

ה 14:15 ע ש  תקופת שמואל ביום שישי ו' בתמוז ב

ה 6:09 ע ש  תקופת רב אדא ליל שני כ"ה בסיון ב

ז ן ב׳ דר״ח תמו ו ש א  • יום ר

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ז י ב׳ תמו  • יום שנ

 זמן קידוש לבנה מתחיל היום בליל יום שלישי ג'.

ז  • יום שישי ו׳ תמו

ה 13:15. ע ש ל היום ב א ו מ ת ש פ ו ק  ת

ז ו מ ת ת בלק ז׳ ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין והיה שארית יעקב - והצנע לכת עם אלקיך1

 (תרי עשר, מיכה ה, ו - ו, ח).

 פרקי אבות פרק ה'.

ז  • יום חמישי י״ב תמו

 סוף זמן קדוש לבנה ליל יום שישי י״ג.

 1. שיש בה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם וגו' מעין הפרשה
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ז ו מ ת ס י״ד ב ח נ ת פ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 הפטרה מפטירין ויד ה' - וישרתהו2 (מלכים א' יח, מו - יט, כא).

 פרקי אבות פרק ו'.

 דיני ומנהגי ימי בין המצרים

, ומותר לארס ולעשות סעודה. ה אין נושאין נשים3 ח מ ט ש ו ע י  מ

. 5 ולא טייפ וכדו'6 , ואין שומעין כלי שיר  ואסור בריקודין ומחולות4

. 7  עי' הערה

ש ד ל פרי או בגד או כלי ח  ברכת שהחיינו ואין מברכין שהחיינו ע

ל פרי חדש] אבל במילה ופדה״ב  [ובשבת קודש מותר לברך ע

.  מברך שהחיינו8

. ת אין מסתפרין9 ר ו פ ס  ת

ת יש שעורכין תיקון חצות בימי בין המצרים בחצות ו צ  תיקון ח

. 1 , חוץ מערבי שבתות, ערב ר״ח, וראש חודש, וערב ת״ב1 1  היום0

 [לבוש סי' תקמ״ט]. 2. מפני שפנחס הוא אליהו וקנא לאלקיו בפרשה זו וגם בענין

 ההפטרה כתיב קנא קנאתי לה' אלקי צבקות וגו' [לבוש סי' תקמ״ט]. 3. סי' תקנ״א

 סעי' ב' עיי״ש. 4. שם ס״ק ט״ז 5. פמ״ג א״א ס״ק י', וראה בספר נטעי גבריאל

 בין המצרים פט״ו אות א' ביאור נחמד למה לא הביא השו״ע דין זה. 6. עי' באג״מ

 או״ח ח״ד סי' כ״א ד' ז״ל ופשוט שאסור אף בימי בין המצרים ויש להחמיר אף לקטנים

 שהגיעו לחינוך מאחר שאבילות דרבים היא ועי' שבט הלוי ח״ח סי' קכ״ז ב' שטיי״פ

 הוא ככלי שיר ואסור ועי״ש עוד 7. מרגלא בפומא דאינשי שאין לשיר בפה בימי בין

 המצרים, עי' בספר ״קרא עלי מועד״ פ״ב הערה י״א הביא שד״ח ועוד שדברו בענין זה,

 והביא מלקט יושר בשם רבו בעל תה״ד שלא היה אומר אליהו הנביא במוצ״ש בימי

 ספירה, ועי״ע שם הערת הגר״ח קנייבסקי שליט״א ו' ז״ל שמעתי מאאמו״ר זללה״ה

 שהמנהג להחמיר בין בבין המצרים ובין בספירה אבל לא בשבתות עכ״ל, ועי״ש עוד

 בענין שמיעת קלטת וכדו' שמשמיעה שירים ששרו בפה ללא ליווי כלי זמר. 8. סי'

 תקנ״א סעי' י״ז ובמ״בשם, ועיי״ש במ״ב ס״ק מ״ה, ופרי שלא ימצא אחר תשעה באב

 ואינו נשמר עד שבת יכול לברך עליו שהחיינו, ועי״ש ס״ק צ״ט דמעוברת תאכל פרי

 חדש בלא שהחיינו שמא תתאוה ויגרום נזק לה ולולד. 9. סי' תקנ״א סעי' ד'.

 10. סי' תקנ״א במ״ב ס״ק ק״ג. 11. ביאור הלכה שם, לוח לא״י. 12. סי' תק״נ סעי'
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. 1 2 ז תחילת הצום בעלות השחר ו מ ת י י״ז ב ש י ל  • יום ש

ר מותר לטעום אם התנה בלילה קודם שישן ח ש ת ה ו ל  וקודם ע

. [ 1 3  [ואפשר להתנות גם במחשבה

, בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ 1 4 ת הש״צ יהיה מי שמתענה י ר ח ש  ב

ח ולא אמר כ 1 ש 5  עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרפאנו*

. 1 6  עי' הערה

1 אבינו מלכנו, תחנון. 7 ת ו ח י ל  ס

 ברית מילה וכשיש מילה או שאר סיבות לפטור מתחנון עי' בשני

ל בה״ב.  קמא ש

 חצי קדיש.

, תחנון, חצי קדיש.  אבינו מלכנו

ת ס״ת כשמוציאין את ספר התורה אומרים א-ל ארך א צ ו  ה

. 1  אפים8

. 1 9 א ש  קריאת התורה קורין ג' גברי בפרשת כי ת

. 2 0  העולים לתורה לא יעלה מי שאינו מתענה

 ב' וסי' תקס״ד. 13. עיין בסי' תקנ״ג סעי' א' ובמשנה ברורה שם. 14. תקס״ו

 סעי' ה' מ״ב ס״ק י״ח, ואם עבר לפני התיבה יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד, ויאמר

 ביום צום התענית הזה וה״ה אם אין ש״צ אחר. 15. סי' תקס״ו סעי' א', ואם אין י'

 מתענים יאמר עננו בשומע תפלה כיחיד שם סעי' ג'. 16. אם נזכר קודם שאמר ה'

 של סוף ברכת רפאנו חוזר ואומר עננו עם חתימה וחוזר לתחילת ברכת רפאנו, ואם

 כבר אמר ה' יאמר בשומע תפילה כיחיד, שכח בשומע תפילה לא יאמר קודם רצה,

 אלא אחר שים שלום אחר שיברך המברך את עמו ישראל בשלום יאמר בלא חתימה

 (סי' קי״ט סעי' ד' ומ״ב). 17. סי' תקס״ו סעי' ד'. 18. כמו בכל שני וחמישי בימים

 שאומרים למנצח. 19. סי' תקס״ו סעי' א' ועיי״ש במ״ב ס״ק ג'. 20. שם סעי' ו'

 מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ' כתב אף מי שאין בדעתו להשלים התענית לא יעלה, ועי' בס״ק

 כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי ישראל פמ״ד סעי' י״ט כ' ובהערות שם

 ליקוט נחמד מתשו' האחרונים בענין זה. ובשם האדר״ת כתב לוח לא״י שנכון שגם לא
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 סדר הקריאה לכהן קורין ויחל (שמות לב, יא - לב, יד), ומדלגין

2 (שמות לד, א - לד, 1  וקורין ללוי ויאמר ה' אל משה פסל לך

 י), ובפסוקים: שוב מחרון אפך, ה' ה', וסלחת לעונינו, אומרים

2 ועיין  הציבור בקול ואחר כך הקורא והעולה לתורה קורין2

. 2 3  בהערה

ל יום, קוה אל  חצי קדיש, אשרי למנצח ובא לציון, עלינו, שיר ש

 ד'.

. 2  במנחה יש מהפרושים מתעטפין בטלית, ומניחין תפילין4

 צדקה מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית דאגרא דתעניתא

ר מה שהיה אוכל ביום התענית ליתן ע ש  צדקתא ויש נוהגין ל

. 2 5  לעניים בערב

 מתחילים אשרי, חצי קדיש.

. 2 6  קריאת התורה קורין ויחל כבשחרית

. 2 7  העולים לא יעלה לתורה מי שאינו מתענה

 יהיה הקורא. 21. לוי מתחיל ויאמר ה' (לד, א), שלישי - ויפסל (לד, ד). 22. סי'

 תקס״ו מ״ב ס״ק ג', שערי אפרים שער ח' סעי' ק״ז ועיי״ש. 23. בלוח לא״י כתב

 שהקהל אומרים דרך בקשה והקורא קוראן דרך קריאה, ומקורו מהמג״א סי' תקס״ו

 ס״ק ב' בשם ספר חסידים, ומבואר שהחסרון אם קורא בדרך בקשה שאינו קורא

 בטעמים עי״ש, ולמעשה לא נהגו כן, והגר״ש דבליצקי במכתב למערכת הלוח כתב

 הטעם שבאמת הניגון דרך בקשה הוא טעמים של ימים נוראים ולכך לא חשו למג״א.

 24. לוח לא״י, והמקור ב״י סי' מ״ו ד״ה דתניא, שיש לנהוג להניח תפילין בתע״צ כדי

 להשלים מאה ברכות, ודרכ״מ אות ב' כתב שבמדינותינו לא נהגו. 25. מ״ב סי'

 תקס״ו ס״ק י״ב ועי״ש שכתב בשם הפמ״ג ומ״מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש״ץ

 התפילה כי מבלבלין וצריך לשמוע להש״ץ. 26. סי' תקס״ו סעי' א'. 27. שם

 סעי' ו' מ״ב ס״ק י״ט. ובס״ק כ' כתב אף מי שאין בדעתו להשלים התענית לא יעלה,

 ועי' בס״ק כ״א לגבי בדיעבד אם קראוהו, וראה בספר אשי ישראל פמ״ד סעי' י״ט כ'

 ובהערות שם ליקוט נחמד מתשו' האחרונים בענין זה. ובשם האדר״ת כתב לוח לא״י
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. 2 8  אין אומרים חצי קדיש
2  הפטרה מפטירין דרשו ה' בהמצאו - אקבץ עליו לנקבציו9

 (ישעיה נה, ו - נו, ח), את ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד.

 מכניסין את ספר התורה, חצי קדיש.

, שכח ונזכר אחר שסיים 3 ע קולנו0 מ ש ש אומר עננו ב ח ת ל ל י פ ת  ב

. 3 ע תפלה יאמר קודם יהיו לרצון1 מ ו  ברכת ש

. 3 2  שים שלום

 טוב לומר אחרי אלקי נצור קודם יהיו לרצון רבון כל העולמים

. 3  ונדפס בהרבה סידורים3

 בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

 לרפאנו.

 ברכת כהנים כשמתפללין מנחה אחר פלג המנחה הכהנים

, וכשמתפללין קודם פלג המנחה אין הכהנים 3  נושאין כפים4

, ולדעת החזו״א 3 , ואומר א-להינו וא-להי אבותינו6 3  נושאין כפים5

. 3 7  הכהנים נושאים כפים גם קודם פלג המנחה

, ואם אין 3 ה אינו עולה לדוכן עם שאר כהנים8 נ ע ת ו מ נ  כהן שאי

. 3  שם כהן אחר רשאי לישא כפיו9

 שנכון שגם לא יהיה הקורא. 28. סי' רצ״ב במ״ב ס״ק ד'. 29. סי' תכ״ח סעי' ח'

 עיי״ש, וסי' תקס״ו סעי' א', וכתב הלבוש בסי' תקס״ו ומפטירין במנחה דרשו שהוא

 מדבר בתשובה. 30. סי' תקס״ה דין תפלת ענינו. 31. שם סעי' ב' מ״ב ס״ק ז'

 וכתב בשעה״צ ו' שבדיעבד יאמר אחר יהיו לרצון. 32. סי' קכ״ז סעי' ב' ובמ״ב ס״ק

 י״ב. 33. סי' תקס״ה סעי' ד', ועיי״ש בבית יוסף, וכן הוא במט״א סי' תר״ב סעי' כ״ה.

 34. סי' קכ״ט סעי' א', וסי' תקס״ו סעי' ח', וראה באשי ישראל פכ״ז הערה קט״ו מה

 שאסף בענין הזמן הראוי לכתחילה לברכת כהנים. 35. סי' קכ״ט מ״ב ס״ק ה' ז', לוח

 לא״י. 36. לוח לא״י (צום גדליה), וכן נהגו, ועי' שו״ת קרית חנה דוד (סקלי) ח״א

 סי' פ״ז שהוכיח שהמנהג שלא לומר או״א. 37. דינים והנהגות או״ח פי״ט אות א',

 ובטעמו עי' חזו״א או״ח סי' כ' א'. 38. פמ״ג, לוח לא״י. 39. לוח לא״י בשם גינת
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, תחנון, קדיש תתקבל, עלינו.  אבינו מלכנו

 סיום הצום בצאת הכוכבים.

ז ו מ ת ת כ״א ב ו ט ת מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

4 (ירמיה א, 0  הפטרה מפטירין דברי ירמיהו - תבא אליהם נאם ה'

 א - ב, ג).

 מנחה קריאת התורה קורין פרשת מסעי ולישראל מסיים ויחנו
4 1  על ים סוף

 פרקי אבות פרק א'.

ז ו מ ת י כ״ח ב ע ס ת מ ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

ל ים א להפסיק לכהן בויחנו ע ל י נוהגין ש ע ס  קריאת התורה מ

 סוף (פרק ל״ג פסוק י') אלא מפסיקין רק אחרי המסעות בערבות

4 (פרק ל״ג פסוק מ״ט). 2  מואב

 וללוי מפסיקין לגבלתיה סביב (פרק ל״ד פסוק י״ב)].

 ורדים כלל א' סי' מ״ט, והמעיין שם יראה שלא חילק בין אם יש שם כהן אחר לאין

 שם כהן אחר ובכולהו מתיר לעלות, אמנם הדבר מפורש בפר״ח סי' קכ״ט ס״ק ב'.

 ובאשי ישראל פמ״ד הערה פ״ה הביא מהגרש״ז אויערבך זצ״ל שאם יש שם רק כהן

 אחד המתענה רשאי כהן שאינו מתענה לעלות עמו כדי שהמצוה תהיה מדאורייתא.

 40. סי' תכ״ח סעי' ח', וכתב שם הלבוש הטעם כנגד ג' שבועות של פורעניות מי״ז

 בתמוז עד ט' באב וכו', ומפטירין באלו מפני שעיקר הנביאים שנבאו על החורבן הם

 ישעיה וירמיה מפטירין בנבואתם, ומקדימין ירמיה לישעיה אע״ג דישעיה קדמו, כדי

 לסמוך נבואת ישעיה ותוכחותיו לפרשת דברים שיש בה תוכחת משה ושייכי יותר

 להדדי, ועוד דשניהם הוכיחו לישראל בלשון אחד, משה אמר בפרשה זו איכה אשא

 לבדי וגו' וישעיה אמר איכה היתה לזונה וגו'. 41. כתב בספר נוהג כצאן יוסף פרשת

 מטות שאף שאין מפסיקין במ״ב מסעות היינו דוקא כשרוצה לקרות כולן, אבל בב' וה'

 ובשבת במנחה שאין קורין כולם אין קפידא, וכן נרמז בערוך השלחן סי' תכ״ח סעי' ו'.

 42. עיין בסי' תכ״ח במשנה ברורה ס״ק כ״א שהביא בשם צרור המור שאין להפסיק

 במסעות, וכן כתב בלוח לא״י, ובספר נוהג כצאן יוסף בפרשת מסעי כתב שמנהגם

I 223 I 



 חודש תמוז לוח ההלכות והמנהגים

. 4 3 ת אין מגנים ניגון מיוחד במסעות ו ע ס מ  הניגון ב

 חזק כשמסיימין את הספר אומרים הציבור חזק חזק ונתחזק

4 [והעולה לתורה אינו  והקורא חוזר ואומר חזק חזק ונתחזק4

. 4 5  אומר]

ו דבר ה' - היו אלהיך יהודה, ומוסיפין ע מ  הפטרה מפטירין ש

4 (ירמיה ב, ד - ב, כח, 6  הלא מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי אתה

 וההוספה בפרק ג פסוק ד).

4 [ר״ח ביום שני], ואין 7 ש מברכין את חודש מנחם אב ד ו ח  ברכת ה

], והמנהג בירושלים עי' 4 4 [ויש אומרים9  אומרים אב הרחמים8

. 5 , ואם יש ברית מילה אין אומרים1 5 0  הערה

 פרקי אבות פרק ב'.

ז ו מ ת ן כ״ט ב  • יום ראשו

 יוכ״ק הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה יום כיפור

 קטן ואין אומרים תחנון. ויש שמתענים בו, ענין יוכ״ק והתענית עי' בכ״ז

 חשון בהערה.

 להפסיק ותמה מדוע לא נוהגים כהצרור המור. 43. תקון תפלה (דבליצקי) וזרח

 השמש עמ' פ״ג סעי' ה', ומנהג יוצאי גרמניה הונגריה ועוד לנגן וראה ביאור המנהג

 ב״עלה יונה״ (מרצבך) עמ' ש״ח. 44. רמ״א סוסי' קל״ט, ועי' אבודרהם בשחרית

 של שבת, וקצות השלחן סי' פ״ד ובדי השלחן שם ס״ק כ״ב, ועיין לבוש סי' תרס״ט,

 וספר נוהג כצאן יוסף בפרשת ויחי. 45. שבט הלוי ח״ז סי' ר״ב אות ב', הקריאה

 בתורה והלכותיה פס״ג סעי' ל' ובהערות. 46. סי' תכ״ח סעי' ח' ומ״ב שם, וראה

 הערה בהפטרה של פרשת מטות. 47. עי' סי' תי״ז מ״ב ס״ק א', ובערוך השלחן

 אבן העזר סי' קכ״ו סעי' ט״ז כתב שכשמברכין את חודש אב אומרים מנחם אב לשם

 נחמה כשנזכה במהרה בימינו אמן. 48. סי' רפ״ד במ״ב ס״ק ט'. 49. א״ר, מע״ר

 אות קל״ח, ערוך השלחן סי' רפ״ד סעי' ט״ו, שערי אפרים שער י' סעי' ל' שיש אומרים.

 50. הנוסח שכתבנו הוא מנוסח לוח לא״י, וביררנו המנהג אצל ותיקי ירושלים ויש

 אומרים ויש שאינם אומרים. 51. א״ר, ערוך השלחן שם, זה השלחן (דבליצקי) ח״א

 סי' רפ״ד.
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ב ם א ח נ ש מ ד ו ת והמנהגים ח ו כ ל ה  לוח ה

 חודש מנחם אב
י נ  ר"ח יום ש

, כ"א תשל׳יב) ם (ז י ק ל ת ו-2ו ח ו ק ה 3 ו-40 ד ע ש ש ב ד ו ת ק ב ד יום ש ל ו מ  ה

ה 15:26 ע ש ת קודש ב ב  ותרגומו יום ש

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום רביעי ג' בו

 סוף זמן קדוש לבנה מוצש״ק ואתחנן ליל יום י"ד בו

 דיני ומנהגי תשעת הימים

ל ב ממעטין בשמחה, במשא ומתן, ובנין ונטיעה ש ס א נ כ נ ש  מ

. ש לו דין עם גוי ישתמט ממנו בימים אלו1 י  שמחה, ומי ש

, וסרוק  כיבוס ואסור לכבס בגדים, ולא ללבוש בגד מכובס2

.  וחפיפת פאה נכרית אסור דהוי כבוס3

.  קניה אין קונים בגדים, ולא נעליים4

ל בו ש ב ת נ ר ויין אין אוכלין בשר ולא שותין יין5, אף תבשיל ש ש  ב

.  בשר נוהגים שלא לאכול6

, מותר לאכול 7 ה כגון מילה, פדיון הבן, וסיום מסכת ו צ ת מ ד ו ע  ס

, 8 ל ברכת המזון מותר לשתות  בשר ולשתות יין, גם כוס יין ש

, והיינו דוקא כשאוכל במקום 9  וצריך שיהיה לו שייכות לסעודה

 1. סי' תקנ״א סעיפים א' ב'. 2. סי' תקנ״א סעי' ג'. 3. פסקי תשובות סי' תקנ״א

 אות כ'. 4. סי' תקנ״א סעיפים ו' ז' עיי״ש. 5. סי' תקנ״א סעיפים ט' י' עיי״ש.

 6. מ״ב ס״ק ס״ג, ואם רק נתבשל בקדרה של בשר פשיטא שמותר שם. 7. מ״ב ס״ק

 ע״ג ז״ל ומ״מ אם לא נזדמן בלימודו הסיום לא ימהר או יאחר בשביל זה. וגם אם לא

 היה עושה סעודה בשאר הימים אפשר שלא יעשנה גם עתה. אכן אם נזדמן כראוי

 מותרין לאכול אף אותן שלא למדו עמהן אם היו הולכין ובאין גם בזמן אחר משום

 ריעות ע״כ, ועי' ערוך השלחן סעי' כ״ח. 8. מ״ב ס״ק ע״ב. 9. שם סעי' י' מ״ב ס״ק
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, ועי' לקמן 1 ו לו0 ח ל ש  הסעודה אבל בביתו אסור לאכול ממה ש

ל בו. ח ע ש ו ב  בדיני ש

. ושוטפים 1 1 ל תענוג  רחיצה ושטיפה ואין רוחצין רחיצה ש

. 1 4 , ואין מצחצחים נעלים 1 3 , ויש שאין שוטפים הרצפה 1 2  הרצפה

, [ומיני מזונות לא 1 5  ארוסין מותר לארס אבל אין עושין סעודה

.  נחשב סעודה]

 אורח מותר לשים לאורח מצעים מכובסים בימים אלו אם

. 1 6  מצטער הרבה במצעים המשומשים

 • יום שני ר״ח מנחם אב [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח

 מרחשון].

. 1 ר ויין גם ר״ח אסור באכילת בשר ושתית יין7 ש  ב

. 1 ל מיתת אהרן הכהן8 ת צדיקים ע י נ ע  ת

. 1 9 ת אין עושין בו תקון חצות ו צ ן ח  תקו

 ע״ג ועי״ש בשם חי״א שאשת בעל הסעודה ובניו מותרים אף בסיום מסכת, ועי' שע״ת

 ס״ק ל״ג, ועי' שו״ת שבט הלוי ח״ו סי' ע״ב. 10. מ״ב ס״ק ע״ה. 11. סי' תקנ״א

 סעי' ט״ז. 12. קרא עלי מועד פ״ד סעי' ו' הערה ט״ז. 13. ראה שו״ת שלמת חיים

 סי של״ב לשון השואל ושמעתי שהרב שמואל סלנט זצ״ל אמר שבעש״ק חזון לא ירחצו

 הרצפה כל כך בטוב ואולי רק משום חומרא אמר כן וצחצוח נעלים מהו אם יש קפידא

 אז תשובה בצחצוח נעלים פשיטא שיש קפידא ואסור, גם לרחוץ הרצפה ראוי למאן

 דאפשר ליה להחמיר בחומרת האי גאון זצללה״ה, ובמועדים וזמנים ח״ח סי' של״ח

 כתב שהוא חומרא ולא מדינא, אמנם עי' בהליכות שלמה פי״ד סעי' כ״א שכתב

 שהמנהג שלא לשטוף עי״ש וכ״כ בקובץ מבית לוי קובץ י״ג עמ' כ״ה. 14. ובאג״מ

 או״ח ח״ג סוסי' פ' מתיר צחצוח נעלים לכב' שבת, ולהשחיר נעלים בלא הברקה אם

 הוסר שחרותם אינו רואה טעם לאסור באמצע השבוע, ועי' עוד מה שאסף דעות בזה

 בקרא עלי מועד פ״ד סעי ה' הערה י״ד. 15. סי' תקנ״א סעי' ב' ובמ״ב שם.

 16. שו״ת מנחת יצחק ח״י סי' מ״ד, וכתב שלכתחילה יתנם ע״ג קרקע, וכן הוא בציץ

 אליעזר חי״ג סי' ס״א. 17. שם מ״ב ס״ק נ״ח. 18. עיין בסי' תק״פ סעיפים א' ב'

 ובמ״ב שם, ועיין בסי' תי״ח במ״ב ס״ק י״ד. 19. סי' תקנ״א ביאור הלכה ד״ה בחפיפת
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י בי באב ש י ל  • יום ש

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום רביעי ג'

ן ת חזו ב ב ש ר  • יום שישי הי באב ע

ת קודש טובל במים לא ב  רחיצה וטבילה הרגיל לטבול בכל ערב ש

, ומי שלפעמים מחסיר יבטל. ומי שרגיל לרחוץ כל ערב 2  חמים0

. 2  שבת רוחץ ראשו פניו ידיו ורגליו בחמין בלי סבון1

, ונוהגין כהגר״א ללבוש 2  ושוטפים הרצפה, ומצחצחים נעלים2

. 2 5 , עי' הערה 2 4 , ונהגו איסור להחליף את מצעי המטה 2 3  בגדי שבת

ת בע״ש אחר חצות אין עושין תקון חצות. ו צ ן ח  תקו

ן ו׳ באב ת חזו ב ת דברים ש ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

, וקורין פסוק 2 ד ככוכבי השמים לרוב6  קריאת התורה קורין לכהן ע

. 2 , ואצל החזו״א לא נהגו כן8 2 ל איכה7 א לבדי בניגון ש ש  איכה א

. 2 9  מפטיר יש מקומות שנוהגים שהרב עולה למפטיר

3 (ישעיה א, א - א, 0  הפטרה מפטירין חזון ישעיהו - ושביה בצדקה

ו שמים - ידיכם ע מ ל איכה את הפסוקים ש  כז), וקורין בניגון ש

 הראש לסעי' ט״ז. 20. סי' תקנ״א במ״ב ס״ק צ״ה ועיי״ש בשער הציון. 21. סי'

 תקנ״א סעי' ט״ז ובמ״ב ס״ק צ״ז עיי״ש. 22. הגר״נ קופשיץ, וראה לעיל בהערה.

 23. סי' תקנ״א סעי' א' ובמ״ב שם, ועיין במעשה רב אות קצ״ז. 24. סי' תקנ״א מ״ב

 ס״ק ל״ג, ולאורח נותנים סדינים ובגדי שינה מכובסים כמבואר לעיל. 25. בספר

 קרא עלי מועד פ״ד הערה יח ז״ל מאימתי מותר ללבוש בגדי שבת בע״ש חזון שאלתי

 את הגרי״ש אלישיב והשיב מחצות היום. 26. כיון שצריך להתחיל בדבר טוב

 כמבואר בסי' קל״ח בסופו, ועי' באשל אברהם (בוטשאטש). 27. ליקוטי מהרי״ח

 בסדר קריאת התורה לשבת, ועי' בספר הקריאה בתורה והלכותיה שהאריך בזה.

 28. דינים והנהגות פי״ט סעי' ז'. 29. סי' רפ״ב במ״ב ס״ק ל״א. 30. סי' תכ״ח סעי'

 ד' ביאור הלכה ד״ה ט' באב קודם, הביא את הלבוש שקורין פרשת דברים לפני תשעה

 באב שמתחלת בתוכחותיו של משה קודם ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהוא

 תוכחות ישעיה על חורבן, ועי' בהערה של ההפטרה דברי ירמיהו הראשונה בג'
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3 (ב - טו, כ -  דמים מלאו, ואם תמאנו ומריתם - לא יבא אליהם1

. 3  כג), ואצל החזו״א לא נהגו כן2

 במנחה פרקי אבות פרק ג'.

. 3 3 ב אומרים ויהי נועם ואתה קדוש  במערי

 בהבדלה נותנין לשתות לתינוק שהגיע לחינוך ברכה ולא הגיע

, ויאמר לתינוק לכוין לצאת בברכות, וכשאין 3 4  לחינוך אבלות

 תינוק ישתה המבדיל, יש שפושטין את בגדי השבת מיד אחר

. 3 5  הבדלה

 דיני ומנהגי שבוע שחל בו

. 3  נטילת צפרנים אסור6

. 3  סעודת מצווה אוכלים רק הקרובים7

. 3 8 ל בו ח  בגדי קטנים אסור לכבס בשבוע ש

3 וכן המוהל והסנדק. 9  בעל ברית אינו מסתפר

 דפורענותא. 31. שערי אפרים שער ט' סעי' כ״ז, ובוזרח השמה הערה ק״ו הביא

 מקור מכמה ראשונים לניגון זה, ועיין בסי' רפ״ב במ״ב ס״ק כ״ז. 32. דינים והנהגות

 פי״ט סעי' ז'. 33. סי' רצ״ה בהקדמת הרמ״א, ועיי״ש במ״ב שרק כשחל יו״ט גמור

 באמצע השבוע אין אומרים ויהי נועם. 34. סי' תקנ״א סעי' י' ז״ל ומותר לשתות יין

 הבדלה וברהמ״ז הגה ונוהגין להחמיר שלא לשתות. ומה שנותנים לתינוק הוא במ״ב

ש מגיע הילד לגיל של חינוך לברכה, והגר״נ קרליץ אמר  ס״ק ע', ובדרך כלל מגיל ש

 שקטן הלומד גמרא נחשב הגיע לחינוך אבילות אף אם הוא בן ח', ואם אינו לומד גמ'

 אף אם הוא בן י' לא חשיב הגיע לחינוך אבילות ויוכל לשתות, ועי' ספר קרא עלי מועד

 פ״ה הער' ג' שהגריי״ק זיע״א אמר שהוא עד גיל י״ג עיי״ש, ויש גדולים ששותים

 בעצמם מכמה טעמי'. 35. עי' קרא עלי מועד פ״ד, ושם הערה כ״ב מהגרח״ק

 שליט״א זה לשונו מרן החזו״א הוריד בגדי שבת מיד, וראה בהליכות שלמה שכן נהג

 הגרשז״א, ובשערי נחמה כתב בשם הגריש״א שאין צריך להחליף. 36. סי' תקנ״א

 ס״ק כ' 37. שם סעי' י' 38. שם סעי' י״ד מ״ב ס״ק פ״ב 39. קצור ש״ע סי' קכ״ב

 סעי' ט״ו, והחת״ס או״ח סי' קנ״ח מתיר אף בשבוע שחל בו הובא בשעה״צ סי תקנ״א
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י ח׳ באב  • יום שנ

. 4 ת היום נוהגין ללמוד תורה רק בענינים שמותר בת״ב0 ו צ ח  מ

דה נוהגין לאכול קודם מנחה סעודת קבע, ויש שמחמירין  סעו

. 4 1  לאכול קודם חצות

. 4  במנחה אין אומרים תחנון2

. 4 3 ת אין עושין תקון חצות בערב ת״ב אחר חצות ו צ ן ח  תקו

, 4 4 ת אחרי מנחה אוכלין סעודה המפסקת ק ס פ מ  סעודה ה

ה גדולים ש ל  ובסעודה זו לא יאכל שני תבשילין ולא ישבו ש

ל הארץ ועפ״י קבלה יש להפסיק בבגד שאינו  ביחד, ויושבין ע

, ואין חולצין הנעלים, ואוכלין פת 4 5  לבוש בו בינו לבין הקרקע

. 4 6  במלח, וביצה קשה צוננת, או עדשים, וטובלין באפר

. [ונכון 4 7 ה צריך להפסיק את הסעודה לפני השקיעה ד ו ע ס  סיום ה

ד בין  להתנות קודם ברכת המזון שאינו מקבל עליו התענית ע

. [ 4 8  השמשות, ואפשר להתנות גם במחשבה

י ט׳ באב ש י ל  • יום ש

 דיני ומנהגי ת"ב

ה באב אסור בחמשה דברים, אכילה ושתיה, ע ש  איסורי היום ת

, ואסור בשאלת 4 9  רחיצה, וסיכה, נעילת הסנדל, ותשמיש המטה

 ס״ק ד', ובשו״ת שבט הלוי ח״י סי' פ״א אות ז' כתב שאין להקל בזה לגלח. 40. סי'

 תקנ״ג סעי' ב' ועיי״ש במ״ב ס״ק ח'. 41. סי' תקנ״ב סעי' ט' ובמ״ב ושער הציון שם.

 42. סי' תקנ״ב סעי' י״ב. 43. סי' תקנ״א ביאור הלכה ד״ה בחפיפת הראש לסעי' ט״ז.

 44. סי' תקנ״ב מתחילתו עד סעי' ח' עיי״ש. 45. שע״ת סי' תקנ״ב ס״ק ח' וחזר על זה

 בסי' תקנ״ט ס״ק ג', לוח לא״י. 46. עיי״ש בבאר היטב ס״ק ז'. 47. סי' תקנ״ג ובמ״ב

 שם. 48. סי' תקנ״ג סעי' א' ובמ״ב שם, ועיין בסי' תר״ח סעי' ג' ובמ״ב שם. 49. סי'
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, ואסור בלימוד תורה כי אם בדברי 5  שלום בין אדם לחבירו0

 אבלות ועניני החורבן.

ד ה צרכיו, נוטל ידיו ע ש ע  נטילת ידים קודם התפלה, ואחר ש

, ובשחרית כשקם ממיטתו נוטל ג' 5 1  קשרי אצבעותיו, פעם אחת

. 5  וד פעמים כמנהג, ומי שידיו מלוכלכות מותר לנקותן במים2

, 5 3 ה ר ע ה באב, ולענין נטילת ידים עי' ה ע ש ת  קטן וחולה שאוכלים ב

. 5 4  ואומרים בברכת המזון נחם

ד חצות היום. ל הארץ ע ץ גם בבית יושבין ע ר א ל ה  ישיבה ע

. 5 5 ת הצום בשקיעה ל י ח  ת

. 5 6 ן את הנעלים  חולצי

ל הארץ, , ויושבין ע 5 7  ההנהגה בביהכ״נ מסירין את הפרוכת

 ומתפללין בנחת ודרך בכי כאבלים.

ע איכה ולומר קינות ה הולך לבית הכנסת לשמו ע ב ל תוך ש ב  א

, ויכול 5 , ואם הוא לאחר ג' ימים יכול לילך גם בלילה9 5  ביום8

. 6  בשחרית לעלות לתורה ולהפטיר0

 תקנ״ד עיי״ש. 50. שם סעי' כ', וכתב במ״ב ס״ק מ״א שאסור לומר גם צפרא טבא.

 51. סי' תקנ״ד סעי' י' מ״ב ס״ק כ״א, 52. שם סעי' ט', ומשמע בביאור הלכה לסעי'

 ט״ו ד״ה סיכה שאם אינו מתנקה במים יכול לנקות גם בסבון. 53. כתב בשש״כ

 פל״ט הערה ק״א ובנדמ״ח הערה ק״ו בשם לבושי מרדכי בשם הגרשז״א שלאכילה

 בת״ב נוטלים ידים עד הפרק כרגיל, וכ״כ בשבט הלוי ח״ח סי' קל״ט, וכן נתפרסם בשם

 הגרי״ש אלישיב שליט״א. 54. סי' תקנ״ז רמ״א ובמ״ב ס״ק ה' הביא מחלו' בזה

 וסיים ומיהו לכו״ע אם לא אמרו אין מחזירין אותו, 55. סי' תקנ״ג סעי' ב' ובמ״ב שם.

 56. סי' תקנ״ג סעי' ב'. 57. כל עניני ליל תשעה באב מבואר בסי' תקנ״ט סעיפים א'

 ג' ובמ״ב, ובוזרח השמש (דבליצקי) כתב מנהג להסיר גם המפה מהבימה והפרוכת

 מארון הנביאים. 58. סי' תקנ״ט סעי' ו', 59. שם מ״ב ס״ק כ״ד כהכרעת

 הגר״ש קלוגר זצ״ל. 60. שע״ת סי' תקנ״ד ס״ק א' בשם מחזיק ברכה, לוח לא״י.
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ש ח , אחר תפילת ל 6 ב מתפללים בקול דממה כאבלים1  במערי

 קדיש תתקבל.

 קריאת איכה מדליקין אור רק כדי שיוכלו לקרא לאורם ולא יותר,

ל , והקורא ממגילה כשרה מברך ע 6 2  וקורין איכה במגילה כשרה*

, ומכוין להוציא 6  מקרא מגילה, ואם אין מגילה כשרה אינו מברך 3

ט בין כל פסוק, ע . יפסיק מ 6 4  את הציבור, והם מתכוונים לצאת

 ויפסיק יותר בין כל איכה, ובכל איכה מגביה קולו יותר.

ו אומרים הציבור בקול ואחר כך הקורא, ואחר  פסוק השיבנ

 הפסוק כי אם מאוס מאסתנו אומרים פעם נוספת פסוק השיבנו,

ה ש ע מ 6 [וברוב מקומות נוהגים ל  הציבור ואחר כך הקורא5

 שהציבור אומרים השיבנו רק בפעם השניה].

, עלינו. 6 6 ר איכה קינות, ואתה קדוש, קדיש בלא תתקבל ח  א

, ויש שמניחים אבן תחת ראשיהם, 6 7  שינה יצטער בענין משכבו

.[ 6  [ועדיף שישן עם הטלית קטן בלילה8

ל המטה ע ע ש מ ל המטה אומרים קריאת ש ע ע ש מ  קריאת ש

. 6  והמפיל ככל הלילות9

 61. סי' תקנ״ט סעי' א' סידור יעב״ץ, לוח לא״י 62. קריאת איכה וקינות נוהג אפי'

 ביחיד מ״ב שם ס״ק ה' בשם ח״א. והעיר בלוח לא״י ואע״ג שהח״א כתב שגם

 היחיד(שאינו יכול לילך לביהכ״נ ) צריך לקרוא המגילה - קורא היחיד בלא הברכה אף

 שקורא במגילה כשרה בדומה לרות ושיר השירים (ראה מס' סופרים פי״ד ג') שהר״ז

 כקה״ת שהוא רק בצבור. דאל״כ היתה גם על קריאת המגילה של רות ושיר השירים

 וקהלת הגזירה דרבה שלא לקראת שבת (כאשר העיר בהגהת פעולות שכיר על מעשה

 רב קע״ב בשם הגר״א). 63. לוח לא״י, מע״ר אות קע״ה, וע״ע במ״ב סי' ת״צ ס״ק י״ט

 ובספר אשי ישראל פרק מ״ז סעי' כ״א בענין הברכה. 64. לוח לא״י. 65. רמ״א

 תקנ״ט סעי' א', וראה בוזרח השמש (דבליצקי) הערה רט״ו בענין מה שלא נהגו כן אלא

 אומרים השיבנו רק בפעם השניה. 66. סי' תקנ״ט סעי' ד', ועי' אגר״מ או״ח ח״ג סי'

 פ״א ביאור דברי הרמ״א. 67. סי' תקנ״ה סעי' ב'. 68. לוח לא״י הערת הר״נ וויס

 כדי לא להכנס לספק ברכה. 69. הלכות ומנהגי בין המצרים פרק ז' סעי' מ״ו.
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ת בבקר נוטלין ידים ג' או ד' פעמים על כל יד י ר ח  נטילת ידים ש

ד קשרי האצבעות, ואחרי שניגבן 7 רק ע 0  כפי שנוהג כל השנה

ל העינים, וכלה אחר נשואיה כל  והם עדיין לחות יכול להעבירן ע

. 7  שלושים יום מותרת לרחוץ פניה, וכן לסוך1

ה צרכיו ורוצה ש ע ל נטילת ידים רק אחר ש  בבוקר מברך ע

. 7 3 ן , ולהגר״א אין מברכי 7 ה לי כל צרכי2 ש ע  להתפלל. מברכין ש

 ציצית ותפילין אין לובשין טלית ולא מניחין תפילין, וטלית קטן

. 7 4  לובשין בלא ברכה

ת העקידה ופרשת הקרבנות ואיזהו מקומן ש ר ת ואומרים פ י ר ח  ש

. 7 5  וברייתא דר' ישמעאל

. 7 6  בפסוקי דזמרה אומר מזמור לתודה

. 7 7 ע אין אומרים נחם ״ ו מ ש  ב

 חזרת הש״ץ אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

. 7 8  לרפאנו

, ואין הש״ץ אומר אלקינו 7  ברכת כהנים אין הכהנים עולים לדוכן9

 ואלקי אבותינו.

 חצי קדיש אחר חזרת הש״ץ חצי קדיש [ואין אומרים אבינו

], והעיר הגר״נ קרליץ שליט״א שמכיון שהקדיש 8  מלכנו ותחנון0

 70. סי' תקנ״ד סעיפים י' י״א ובמ״ב שם. 71. מ״ב שם ס״ק כ״ט. וטעם כדי שלא

 תתגנה על בעלה. 72. סי' תקנ״ד במ״ב ס״ק ל״א ובשער הציון שם. 73. עיין

 במעשה רב אות ט' שכתב כן לענין יום הכפורים. 74. סי' תקנ״ה סעי' א' ועיי״ש

 במ״ב. 75. סי' תקנ״ד סעי' ד' ועי' מ״ב ס״ק ז' שאין לומר את כל פרשיות הקרבנות

 המבוארות בסוף סי' א', ועי״ש בערוך השלחן סעי' ו'. 76. סי' תקנ״ט במ״ב ס״ק כ'.

 77. סי' תקנ״ז עיי״ש. 78. סי' תקנ״ז במ״ב ס״ק ג'. 79. קיצור שלחן ערוך סי' כ'

 סעי' ו' וסי' קכ״ד סעי' ג'. ועיין בחיי אדם כלל קל״ה סעי' כ״א. 80. סי' קל״א סעי' ז'
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ש בו עושה שלום הוא רק אחר הקינות, ע״כ יעשה הש״צ י  ש

 עושה שלום, מיד אחר חזרת הש״צ.

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה וקורין ג' גברי בפרשת ואתחנן

8 (דברים ד, כה - ד, מ).  כי תוליד בנים1

. 8 2 ה לתורה אומר בלחש ברוך דיין האמת ל ו ע  ה

 חצי קדיש.

 הפטרה מפטירין אסוף אסיפם - כי באלה חפצתי נאם ה' (ירמיה

ד וכעמיר מאחרי ל איכה ע  ח, יג - ט, כג), וקורין ההפטרה בניגון ש

8 (פסוק כא). 3  הקוצר ואין מאסף

 ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד.

 מכניסין את ספר התורה.

. 8 4 ד מעט קודם חצות  קינות מאריכין ע

, ומדלגין פסוק ואני זאת 8 5  אשרי ובא לציון [ואין אומרים למנצח

, עלינו. 8 7 ], קדיש בלא תתקבל 8  בריתי6

 קריאת איכה נוהגין לקרות מגילת איכה במגילה כשרה בלא

, ואין אומרים קדיש. 8  ברכה8

. 9 , ואין כאלקינו0 8 ל יום9 ל יום אין אומרים שיר ש  שיר ש

, ואבי הבן ואמו 9  ברית מילה אם יש ברית מילה מלין אחר הקינות1

 וסי' תקנ״ט סעי' ד'. 81. סי' תקנ״ט סעי' ד' עיי״ש, וסי' תקס״ו במ״ב ס״ק ג'. הכהן

 מתחיל כי תוליד בנים (ד, כה), לוי - בצר לך (ד, ל), שלישי - מן השמים (ד, לו)

 82. שערי אפרים שער ד' סעי' ל״ג ושער ח' סעי' צ״ט, לוח לא״י. 83. סי' תקנ״ט

 במ״ב ס״ק י״ח. 84. סי' תקנ״ט סעי' ג'. 85. סי' קל״א סעיף א' וסי' תקנ״ט סעיף

 ד'. 86. סי' תקנ״ט במ״ב ס״ק ו', ועיין בקיצור שלחן ערוך בסי' קכ״ד סעיף ג'.

 87. סי' תקנ״ט סעיף ד'. 88. סי' תקנ״ט מ״ב ס״ק ב', לוח לא״י. 89. קיצור שלחן

 ערוך סי' קכ״ד סעיף ג'. 90. סי' תקנ״ט סעיף ד', ובלבוש שם סעיף ו'. 91. סי'
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, ונותנים 9 ד אחר המילה2 ת ע ב  והמוהל והסנדק לובשין בגדי ש

 הכוס לשתות לקטן השייך בחנוך ברכה, ואם מלין אצל היולדת

 שמותרת לשתות יין יוציא אותה בהברכה ותשתה היא.

, 9 , ומחזירין הפרוכת למקומה4 9 3 ל הכסא ת היום יושבין ע ו צ ח  מ

.[ 9 ד הלילה5  [ושאר כל הדברים אסורים ע

, ויכוין 9 6  מנחה מתעטפין בטלית ומניחין תפילין ומברכין עליהם

, ואין קורין בהם ק״ש 9  בברכת הטלית לפטור אף את הטלית קטן7

ל יום, קדיש יתום, אין , ואומרים שיר ש 9 8 ה ר ע  ופרשת קדש ועי' ה

. 1 0 , קדיש דרבנן0 9  כאלקינו9

 צדקה מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית דאגרא דתעניתא

ר מה שהיה אוכל ביום התענית ליתן ע ש  צדקתא ויש נוהגין ל

. 1 0 1  לעניים בערב

 אשרי, חצי קדיש.

 קריאת התורה מוציאין ספר תורה וקורין ג' גברי בפרשת כי

, לכהן קורין ויחל (שמות לב, יא - לב, יד), ומדלגין 1 0 2  תשא

 תקנ״ט סעי' ז', לוח לא״י. 92. שם רמ״א סעי' ח', וכתב מ״ב ס״ק ל״ג שבגדים חדשים

 אסור ללבוש עי״ש, וכתב בביאור הלכה שאסור לנעול מנעלים דמחמשה עינוים

 ואסור לבטלו שהוא מדינא דגמרא. 93. סי' תקנ״ט סעיף ג' ובמ״ב שם. 94. כה״ח

 סי' תקנ״ט אות י״ט, שהוא כמו הטלית שמתעטפים בו במנחה, ועי״ש עוד כמה

 טעמים. 95. סי' תקנ״ד סעיף א' ובמ״ב שם, וסי' תקנ״ה במ״ב ס״ק ג'. 96. סי'

 תקנ״ה סעיף א'. 97. לוח לא״י הערת הר״נ וויס. 98. מ״ב שם ס״ק ד' דהלא כעת

 הוא רק כקורא בתורה ות״ת אסור כל היום, ולהפיס דעת הרגילין לקרוא ק״ש, יאמרו

 מקודם אשרינו מה טוב חלקינו וכו' כסדר קרבנות בשחרית, הערת הגרש״ז זלזניק

 זצ״ל בלוח לא״י. 99. בסי' תקנ״ט סעי' ד' כתב הרמ״א שאין אומרים פטום הקטורת

 וביאר במ״ב ס״ק כ' דלא מיקרי מסדר היום שאין כל אדם אומר אותו, ולפי״ז למנהגנו

 שאומרים אותו בכל יום צריך להשלימו במנחה, וכן רמז בלוח לא״י, ועי' בלבוש סי'

 תקנ״ט סעי' ו'. 100. דרך החיים ובקיצש״ע סי' קכ״ד סעי' י״ט, וסידור יעב״ץ.

 101. מ״ב סי' תקס״ו ס״ק י״ב ועי״ש שכתב ומ״מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש״ץ

 התפילה כי מבלבלין וצריך לשמוע להש״ץ פמ״ג. 102. סי' תקס״ו סעיף א' ובמ״ב
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שמות לד, א - לד, 1 0 3  וקורין ללוי ויאמר ה' אל משה פסל לך (

 י), [ובפסוקים: שוב מחרון אפך, ה' ה', וסלחת לעונינו, אומרים

. 1 0 5 ה ר ע ועי' ה
 1 0  הציבור בקול ואחר כך הקורא והעולה לתורה קורין4

. 1 0 6  אין אומרים חצי קדיש

1 0  הפטרה מפטירין דרשו ה' בהמצאו - אקבץ עליו לנקבציו7

 (ישעיה נה, ו - נו, ח).

 ברכות ההפטרה מסיים במגן דוד, מכניסין את ספר התורה.

 חצי קדיש.

ש אומרים נחם בבונה ירושלים, שכח לומר נחם ח ת ל ל י פ ת  ב

, שים שלום, טוב לומר אחרי 1 0 ע קולנו9 מ ש 1 ועננו ב 0  במקומו8

. 1 1 0  אלקי נצור קודם יהיו לרצון רבון כל העולמים

 בחזרת הש״ץ אומר הש״ץ עננו ברכה בפני עצמה בין גואל ישראל

. 1 1  לרפאנו, ונחם בבונה ירושלים1

 ברכת כהנים כשמתפללין מנחה אחר פלג המנחה הכהנים נושאין

, וכשמתפללין קודם פלג המנחה אין הכהנים נושאין 1 1 2  כפים

 שם. 103. לוי מתחיל ויאמר ה' (לד, א), שלישי - ויפסל (לד, ד). 104. שערי

 אפרים שער ח' סעיף ק״ז ועיי״ש. 105. בלוח לא״י כתב שהקהל אומרים דרך בקשה

 והקורא קוראן דרך קריאה, ומקורו מהמג״א סי' תקס״ו ס״ק ב' בשם ספר חסידים,

 ומבואר שהחסרון אם קורא בדרך בקשה שאינו קורא בטעמים עי״ש, ולמעשה לא

 נהגו כן, והגרש״ד במכתב למערכת הלוח כתב הטעם שבאמת הניגון דרך בקשה הוא

 טעמים של ימים נוראים ולכך לא חשו למג״א. 106. סי' רצ״ב במ״ב ס״ק ד'.

 107. סי' תכ״ח סעיף ח' עיי״ש, וסי' תקס״ו סעיף א', וכתב הלבוש בסי' תקס״ו ומפטירין

 במנחה דרשו שהוא מדבר בתשובה. 108. שכח דעת המ״ב סי' תקנ״ז ס״ק ב'

 שיאמרה קודם ותחזינה וא״צ לחתום, ואם שכח בעבודה יאמרנה באלקי נצור קודם

 יהיו לרצון, בשומע תפלה אחר ענינו או קודם ועל כולם. 109. סי' תקנ״ז עיי״ש.

 110. סי' תקס״ה סעי' ד', ועי' בבית יוסף, וכן במט״א סי' תר״ב סעי' כ״ה. 111. סי'

 תקנ״ז במ״ב ס״ק ג'. 112. סי' קכ״ט סעי' א', וסי' תקס״ו סעי' ח', וראה באשי ישראל
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, ולדעת החזו״א 1 1 , ואומר א-להינו וא-להי אבותינו4 1 1 3  כפים

. 1 1 5  הכהנים נושאים כפים גם קודם פלג המנחה

, עלינו. 1 1  קדיש תתקבל, ואין אומרים אבינו מלכנו ותחנון6

. 1 1  סיום הצום בצאת הכוכבים וצריך להמתין לג' כוכבים בינונים7

. 1 1 8  נוטלין ידים ג' פעמים

, וצריך 1 1 9 ה באב ע ש  קידוש לבנה מקדשין הלבנה במוצאי ת

. 1 2 1 , ואין לקדש הלבנה בלא נעלים 1 2  לטעום משהו קודם0
1 2 ה לי כל צרכי. 2 ש ע  להגר״א כשנועל מנעליו מברך ש

 • יום רביעי יי באב

ד חצות נוהגים שלא לאכול ב וביום עשירי באב ע א  במוצאי טי ב

א לרחוץ ל  בשר ולא לשתות יין אם לא בסעודת מצווה, וכן ש

. 1 2 4 , וכן אין מברך שהחיינו 1 2 3 ד חצות  לספר ולכבס ע

ב ת נחמו י״ג במנחם א ב ן ש נ ח ת א ת ו ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

, ואצל 1 2 5 ת הדברות קורין בטעם התחתון ר ש  קריאת התורה ע

 פכ״ז הערה קט״ו מה שאסף בענין הזמן הראוי לכתחילה לברכת כהנים. 113. סי'

 קכ״ט מ״ב ס״ק ה' ז', לוח לא״י. 114. לוח לא״י (צום גדליה), וכן נהגו, ועי' שו״ת

 קרית חנה דוד (סקלי) ח״א סי' פ״ז שהוכיח שהמנהג שלא לומר או״א. 115. דינים

 והנהגות או״ח פי״ט אות א', ובטעמו עי' חזו״א או״ח סי' כ' א'. 116. סי' קל״א סעיף

 ז' וסי' תקנ״ט סעיף ד'. 117. עי' ספר בין השמשות להגרימ״ט (עמ' ע״ד) בת״ב

 שכתב שמפורש אמרו רז״ל ספיקו אסור, ומכיון שהוא דרבנן מקפידים רק על כוכבים

 בינונים לא קטנים כמוצאי יוהכ״פ וזמנו 26 דק' אחר השקיעה. 118. לוח לא״י.

 119. סי' תכ״ו סעיף ב' מ״ב ס״ק י״א, ודעת הרמ״א שם שאין מקדשין במוצאי ת״ב

 ושאר תעניות. 120. והעיר הגר״מ בנדיקט אב״ד חוג חתם סופר זכרון מאיר בני ברק

 לדברי השעה״צ ס״ק ט' בשם א״ר שאם יש לו לקדש בצבור יכול לקדש עמהם אף

 שלא טעם משום ברוב עם, והיינו כשאין לו אפשרות לקיים שניהם. 121. מ״ב שם,

 בשונה מיוכ״פ ששמחים שיצאו בדימוס. 122. במע״ר אות ט' כתב כן לענין יום

 הכפורים. 123. סי' תקנ״ח מ״ב וביאור הלכה, ובד״ה שלא כתב שהרגיל לברך ברכת

 המזון על כוס יין מותר גם בלילה הזה. 124. שערי תשובה שם. 125. לוח לא״י,
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. 1 2 7 , ובענין עמידה עי' הערה 1 2  החזו״א קראו בטעם העליון6

1 (ישעיה מ, 2 8  הפטרה מפטירין נחמו נחמו עמי - איש לא נעדר

 א - מ, כו).

 במנחה פרקי אבות פרק ד'.

 סוף זמן קדוש לבנה מוצש״ק ליל יום י״ד.

ן י״ד במנחם אב  • יום ראשו

. 1 2 9  במנחה אין אומרים תחנון

 • יום שני ט״ו במנחם אב

. 1 3 ר באב וכיום הכפורים0 ש  לא היו ימים טובים לישראל כחמשה ע

, אבל 1 3 1 ן אין אומרים תחנון ולא יה״ר שאחר קריאת התורה ו  תחנ

. 1 3 2  אומרים א-ל ארך אפים קודם קריאת התורה, ולמנצח

 ובסי' תצ״ד סעי' א' בביאור הלכה האריך בענין ב' הנגינות, והביא ב' מנהגים בזה,

 ווראה בוזרח השמש (דבליצקי) הערה קל״ה. 126. דינים והנהגות פי״ד אות ד.

 127. בשערי אפרים שער ז' סעי' ל״ז כתב שנהגו העולם לעמוד בקריאת עשרת

 הדברות ואין ליחידים מן הציבור לשנות המנהג, ועיין סדור יעב״ץ יום א' דשבועות

 סעי' י״ט, טוב עין להחיד״א סי' י״א, ואגרות משה אורח חיים חלק ד' סי' כ״ב, שישבו

 המנהג שלא חששו לתרעומת המינים, ועיין בספר הלכות חג בחג - חג השבועות פ״ח

 הערה 92 עמ' קל״ט שאסף וחידש בענין זה 128. תקנו לומר בתחילת ההפטרות מן

 הנחמות נחמו נחמו עמי, כלומר שהקב״ה אומר לנביאים נחמו נחמו את עמי וגו',

 ובשבת שניה משיבה כנסת ישראל ותאמר ציון עזבני ה', כלומר אינו מתפייסת בנחמת

 הנביאים כי חפצים לנחמת הש״י בעצמו, ובשבת שלישית אומרים עניה סוערה כלומר

 חוזרים הנביאים לפני הקב״ה, ואומרים לפניו יתברך הנה כנסת ישראל לא נתפייסה

 בתנחומין שלנו וזהו עניה סוערה וגו', ר״ל כנסת ישראל העניה סוערה על הגלות

 ואומרת לא נוחמה וגו', ואח״כ בשבת רביעי חוזר הקב״ה ואומר אנכי אנכי הוא

 מנחמכם וגו', כלומר בעצמי אני מנחם אתכם ולפיכך את כנסייתי רני עקרה וגו' בשבת

 חמישי, וקומי אורי כי בא אורך בשבת שישי, ואח״כ בשבת שביעית משיבה כנסת

 ישראל שוש אשיש בה' וגו', כלומר עתה יש לי לשוש ולשמוח ותגל נפשי באלקי וגו'

 [לבוש סי' תכ״ח סעי' ח' בשם האבודרהם]. 129. סי' קל״א מ״ב ס״ק ל״ב.

 130. גמרא תענית דף כו: ובבבא בתרא דף קכא. 131. סי' קל״א סעיף ו'. 132. סי'
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. 1 3 3 ד יום זה עולה לו שנה זו לשנת ערלה ץ פרי ע  הנוטע ע

ב ב כ׳ במנחם א ק ת ע ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

1 (ישעיה מט, יד - נא, ג). 3 4  מפטירין ותאמר ציון - תודה וקול זמרה

 במנחה פרקי אבות פרק ה'.

ת ראה כ״ז במנחם אב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

1 (ישעיה נד, יא - נה, ה). 3 5  מפטירין עניה סוערה - כי פארך

ש מברכין את חודש אלול [ר״ח בימים ג' ד'], ואין ד ו ח  ברכת ה

. 1 3 6  אומרים אב הרחמים

 במנחה פרקי אבות פרק ו'.

ב י כ״ט במנחם א  • יום שנ

, הנוהגים בתפילת יום כיפור קטן אומרים במנחה 1 3 ת יוכ״ק7 ל פ  ת

 יום כיפור קטן ואין אומרים תחנון, ויש שמתענים בו, ענין יוכ״ק

 והתענית עי' בכ״ז חשון בהערה.

ל ו ל ב א׳ דר״ח א י ל׳ במנחם א ש י ל  • יום ש

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון. לגבי תקיעת שופר

 ולדוד ה' אורי עי' ב' דר״ח בהערות].

 קל״א מ״ב ס״ק ל״ה. 133. רמב״ם מעשר שני פ״ט ה״י ועי' דרך אמונה ס״ק פ״ט.

 134. ראה הערה בהפטרת ואתחנן. 135. ראה הערה בהפטרת ואתחנן. 136. סי'

 רפ״ד סעי' ז'. 137. כתב במט״א סי' תקפ״א סעי' ג' שבערב ראש חודש אלול נהגו

 רבים להתענות ולעשות סדר יום כפור קטן אף במקום שאין נוהגין לעשות כסדר הזה

 בשאר חדשים כדי שיכינו לבם לתשובה.
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 חודש אלול
י ורביעי ש י ל  ר"ח יום ש

ם (ב' י' תמייה) י ק ל ת ו-3ו ח ו ק ה 4 ו-24 ד ע ש י ב נ ל יום ש  המולד בלי

ה 5:04 ע ש  ותרגומו יום שני לפנות בוקר ב

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום שישי ג' בו

ה 26:וו. ע ש  סוף זמן קדוש לבנה ליל יום שני יייד בו ב

ל ו ל  • יום רביעי ב׳ דר״ח א

 [דיני ומנהגי ר״ח ראה א' דר״ח מרחשון].

ר בשחרית אחר אין כא-לוהינו וקדיש דרבנן תוקעין פ ו ת ש ע י ק  ת

. 2 , וראה דברי הרמב״ם בהערה 1  תשר״ת

,  לדוד ה׳ אורי וישעי אומרים לדוד ה' אורי3 (פרק כ״ז) אחר מעריב4

ת תורה*5. ח מ ד ש  ואחר שחרית, גם בשבתות וימים טובים ע

 [ואצל החזו״א אמרו ברכו אחרי לדוד].

 1. לוח לא״י, סי' תקפ״א סעיף א', ועיי״ש מ״ב אם מתחילין בא' דראש חודש או ב'

 דראש חודש, וע״ע במט״א סי' תקפ״א סעיף ז', והמנהג להתחיל בב' דראש חודש,

 וכן הוא בקיצור שלחן ערוך סי' קכ״ח סעי' ב'. ובלבוש האריך להתחיל בא' דר״ח, ועיין

 בחיי אדם כלל קל״ח סעי' א' בטעם תקיעת שופר בחודש אלול. 2. ז״ל הרמב״ם

 הלכות תשובה פרק ג ה״ד אע״פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש

 בו כלומר עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו

 בתשובה וזכרו בוראכם, אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל

 וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם ויעזוב

 כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. 3. לוח לא״י, סי' תקפ״א

 במ״ב ס״ק ב', ובקיצור שלחן ערוך סי' קכ״ח סעיף ב' כתב שמתחילין בב' דראש

 חודש, וע״ע במטה אפרים סי' תקפ״א סעיף ו' ובאלף המגן שם שמביא את המנהג

 לומר לדוד אחרי מעריב. 4. הנוהג לומר לדוד במנחה, והמתפלל ערבית עם ציבור

 האומרים אותו בערבית, יאמר עמהם, וכן להיפך, הגרשז״א הליכות שלמה ר״ה פ״א

 הער' 3. 5. וראה בליל שמח״ת מה שכתבנו מקורות שאומרים גם בשמח״ת,
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ל ו ל א  • יום חמישי ב׳ ב

 תהילים מהיום מתחילים הנוהגים לומר עשרה מזמורי תהילים

. 6 ד ראש השנה  בכל יום ע

 זמן קידוש לבנה מתחיל בליל יום שישי ג'.

ל ו ל א ת שופטים ד׳ ב ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

7 (ישעיה נא, יב -  מפטירין אנכי אנכי - ומאסיפכם אלקי ישראל

 נב, יב).

 במנחה פרקי אבות פרק א'.

ל ו ל א א י״א ב צ ת כי ת ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 מפטירין רני עקרה - אמר מרחמך ה'8 (ישעיה נד, א - נד, י).

 במנחה פרקי אבות פרק ב'.

ל ו ל א - יום שני י״ג ב

ה 11:26. ע ש ש לבנה ליל יום שלישי י״ד בו ב ו ד  סוף זמן ק

ל ו ל א י י״ד ב ש י ל - יום ש

. 9 ן ודורשין בהלכות החג שלושים יום קודם החג  שואלי

ל ו ל א א י״ח ב ב ת כי ת ש ר ש פ ד ו ת ק ב  • ש

 קריאת התורה [אין מפסיקין באמצע התוכחה, ונהגו שהקורא

, 1 0  עולה עליה זו וקורא בקול נמוך אבל צריך שכל הקהל ישמע*

 ובלוח לא״י כתב שבחורבת רבי יהודה החסיד אין אומרים בערבית ובשבת קודש,

 ובהליכות שלמה שם כתב שיש עוד מקומות שאין אומרים בשבת, וכן נהגו בשערי

 חסד. 6. סי' תקפ״א במשנה ברורה ס״ק ג' ועיי״ש שהמנהג לומר בעשרה ואומרים

 קדיש וכיון שאין אומרים ספר שלם יש לומר ביה״ר שאחר התהילים בזכות מזמורי

 תהלים שקראנו לפניך וכו', ובס״ק א' כתב המ״ב שמתחילין התהילים עם היה״ר ביום

 שאחר ר״ח כיון שבר״ח אין אומרים תחנונים. 7. ראה הערה בהפטרת ואתחנן.

 8. ראה הערה בהפטרת ואתחנן. 9. סי' תכ״ט מ״ב ס״ק א' ועיי״שהנידון אם הוא

 דין רק קודם הפסח או קודם כל המועדים. 10. סי' תכ״ח מ״ב ס״ק י״ז, ובקצש״ע
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ד התוכחה והקורא  וכשהקורא כהן או לוי יקראו ז' קרואים ע

. [ 1 1 ד סוף הפרשה  יעלה אחרון ע

1 (ישעיה ס, א - ס, כב). 2  מפטירין קומי אורי - בעתה אחישנה

 במנחה פרקי אבות פרקים ג' ד'.

ל ו ל א ת נצבים וילך כ״ה ב ש ר פ 1 ש 3 ד ו ת ק ב  • ש

1 (ישעיה סא, י - סג, ט). ש אשיש - וינשאם כל ימי עולם4 ו  מפטירין ש

. 1 5  ברכת החודש אין מברכין את חודש תשרי
1  מנחה פרקי אבות פרקים ה' ו'. 6

ת ראה בא' דסליחות שנת תש״ע. י נ ע  קבלת ת

, ואומרים ויתן לך, 1 7  במעריב אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש

 עלינו, לדוד ה' אורי.

ל ו ל א ן כ״ו ב  • יום ראשו

ת ועניני התענית ראה ביום ראשון כ״ו אלול  דיני ומנהגי הסליחו

 התש״ע.

ש השנה ה׳תשע״ב א ב ר ר ל ע ו ל א  • יום רביעי כ״ט ב

 דיני ומנהגי ער״ה ראה בער״ה תש״ע.

 דיני ומנהגי עירוב תבשילין ראה בקונטרס עירוב תבשילין

 המצורף ללוח

 סי' ע״ח ד' כתב שקורין ליראה את השם הנכבד עד סוף הפסוק בקול רם, ואח״כ בקול

 נמוך עד ואין קונה. 11. שם במ״ב בסי' תכ״ח ס״ק י״ז. 12. ראה הערה בהפטרת

 ואתחנן. 13. עיין בסי' תר״כ סעי' ד' בביאור הלכה ד״ה ט' באב קודם, שהביא את

 הלבוש שנצבים לעולם קורין לפני ראש השנה מפני שיש בה עניני תשובה. 14. ראה

 הערה בהפטרת ואתחנן. 15. סי' תי״ז במ״ב ס״ק א' ובשער הציון שם. 16. במטה

 אפרים סי' תקפ״א סעיף מ״ז כתב ומסיים בו במנחה השני פרקים אחרונים מפרקי

 אבות. 17. סי' רצ״ה בהקדמת הרמ״א עיי״ש, וע״ע בסי' תצ״א בבאר היטב ס״ק א'.

 ועיין במטה אפרים סי' תקפ״א סעיף מ״ז.

I 24ו I 



 242 קונטרס עירוב תבשילין

ו קונטרס קטן ת בעירוב תבשילין ערכנ ל ח ת מ א ה ״ ע ש ת ת ה נ ת בא ש ע  ל

ה ברורה סימן תקכ״ז והוספנו דברים מדברי נ ש מ  המלוקט בעיקר מדברי ה

 פוסקי זמנינו

ת לוח ההלכות והמנהגים כ ר ע  מ

 דין עירוב תבשילין
ל בער״ש, אסרו חז״ל לבשל או לאפות ביו״ט לצורך ח  א. יו״ט ש

 השבת אלא ע״י עירוב תבשילין, דהיינו שיניח פת ותבשיל

 מערב יו"ט לשבת, בכדי שיהא ניכר שאינו מתחיל בבישול

 ובאפיה לשבת ביו׳׳ט, אלא הוא כגומר מלאכת אפיה ובישול

 שהתחיל בהם מערב יו׳׳טי.

, ולכך אם אין  ב. אין חיוב לעשות עירוב תבשילין אבל הוא מצוה2

 בדעתו לבשל ביו״ט לצורך שבת אי״צ לעשות עירוב תבשילין,

.  ומ״מ יניח עירוב תבשילין בלא ברכה משום הדלקת הנר3

 זמן הנחת העירוב תבשילין

 ג. לכתחלה יניח העירוב בערב יו״ט4, ויכול להניח כל היום אפיי

 בשחרית, ואם ירא שישכח ביום יכול להניח הע״ת מהלילה

.  ויכול לברך5

 1. ביצה ט״ו ע״ב, סי׳ תקכ״ז סעי׳ א. 2. לשון השו״ע שם סעי׳ ז׳ מצווה על כל אדם

 לערב, אגרות משה או״ח ח״ה סי׳ כ׳ אות כ״ו, נהר פקוד מנהגי ירושלים עמי צ״ג, ודו״ק

 במ״ב ס״ק כ״ה שעה״צ ס״ק ל״ה. 3. בסעי׳ י״ט איכא פלוגתא אם אפשר להדליק

 נרות יו״ט בלא עירוב תבשילין, ובכף החיים שם ס״ק קי״ג בשם מאמר מרדכי ס״ק י״ח

 כתב שלכך יעשה ע״ת בלא ברכה, ועי׳ תשו׳ מנחת שלמה ח״ב סי׳ נ״ג אות ב׳ ד״ה מהא

 שביאר מ״ט לא יברך והרי למעשה הותר לו לבשל ולאפות ע״י עירוב תבשילין זה.

 4. שם מ״ב ס״ק מ״ג, 5. שבט הלוי ח״ט סי׳ קכ״ט אות ד׳ וכתב שמי שלבו נוקפו
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 ד. המנהג לעשותו סמוך לכניסת יו״ט, אכן אם הניח הע״ת כמה

ש בעיו״ט יכול לסמוך ד ח  ימים לפני עיו״ט ולא נזכר להניח מ

 על עירובו, אבל אם נזכר בעיו״ט יניח עוד עירוב בלי ברכה

 ויאמר נוסח בהדין עירובא וכו׳.

 ה. לכתחלה יש לעשות את העירוב תבשילין קודם שהדליקה

 אשתו נרות יו״ט.

, 6  ואם כבר הדליקה נרות יו״ט יכול לעשות ע״ת בשבילה

 והעירו דהיכי שבירכה ברכת שהחיינו בהדלקת הנרות לכו״ע

 הוי קבלת יו״ט7.

 במה מערבין

, ובדיעבד אם עירב בתבשיל  ו. לכתחלה יערב בפת ותבשיל8

 לבד מותר לבשל, ומ״מ אם נזכר קודם חשיכה צריך להוסיף

, ואם 9  ולהניח פת ויאמר בהדין עירובא וכו׳ ולא יברך שנית

 אינו רוצה לאפות כלל רק לבשל, אף לכתחלה סגי בתבשיל

 לבד, אבל אם עירב בפת בלבד, י״א שאסור אפילו לאפות

. 1 0  ביו״ט, ויש מתירים לאפות

1 1  ז. מערבין גם בפת אף שאין נהוג לאפות בימינו ועיין בהערה

 הטעם.

 שלא יברך. 6. הביאור הלכה סעי׳ א׳ ד״ה ספק מסתפק אם הדלקת נרות יו״ט חשיב

 קבלת יו״ט לנשים, ונוטה להקל. 7. כמבואר בהערת הגרש״ז זלזניק זצ״ל בלוח

 לא״י הובא בלוח ההלכות והמנהגים ער״ה. 8. שו״ע סי׳ תקכ״ז סעי׳ ב׳. 9. מ״ב

 ס״ק ז׳. 10. שם ועי׳ שעה״צ ס״ק י״ח. 11. בשולחן גבוה ס״ק ג׳ כתב הטעם שנהגו

 לאפות פשטידא מבשר או מחלה לכבוד שבת, והרי הוא כאפיית הפת אע״פ שמבשלים

 אותו במחבת בשמן עכ״ד. ואמרו בשם הגרי״ש אלישיב שליט״א הטעם שאין משנים
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 ח. שיעור הפת לכתחלה הוא כביצה, ובדיעבד סגי בשיעור

. 1  כזית2

, ואין חילוק אם 1 3  ט. יש לערב במאכל שדרך ללפת בה את הפת

, חוץ מן המליח ועיין בהערה 1 4  הוא צלי או כבוש או מעושן

, ובתנאי שיהא ראוי ללפת בו את הפת. 1 5  בענין מליח

 י. ואין לערב בדייסא וכדומה בדברים שאין רגילים ללפת בהן

. 1 6  הפת, וכן אין לערב בתפוחי אדמה, פולין, ארבע״ס, מבושלין

 יא. לכתחלה יש לערב בפת או מצה שלימה וחתיכת דג או בשר

. המנהג בכמה קהלות לערב 1  חשוב, משום הידור מצווה7

ש שיתקלקל המאכל עדיף ש , והיום שאין ח 1 8  בביצה מבושלת

 להדר במאכל חשוב.

א ל  יב. יש לשים את התבשיל ע״ג צלחת או כלי, ולא ע״ג הלחם ש

. 1 9  יקלקל התבשיל את הלחם

. 2  יג. מצוה מן המובחר לבשל במיוחד בערב יו״ט לצורך עירוב0

. 2 1  יד. יוצאין ידי חובת עירוב תבשילין בתבשיל קפוא

 מהמנהג. 12. סעי׳ ג׳, מ״ב ס״ק י׳, וכתב מ״ב שאם כבר עשה העירוב בכזית אין

 צריך לחזור לעשות בכביצה 13. סעי׳ ד׳. 14. סעי׳ ה׳. 15. ז״ל המ״ב ס״ק י״ג

 אבל מליח אף שהוא חשיב כרותח דצלי אפ״ה אין מערבין וגרע מכבוש דלקמיה ולכן אין

 מערבין בדגים מלוחים שקורין הערינ״ג אף שהוא ראוי לאכילה כמו שהוא חי אכן אלו

 המונחים בשולי החביות שכבושין הן בציר יש להם דין כבוש ומערבין בהן, ובקונטרס

 ע״ת (עדס) כתב שהדג מלוח שבזמנינו הנמכר בקופסאות שימורים אפשר לערב בו כיון

 שהוא מבושל, ואפי׳ אם הבישול נעשה ב״קיטור״ מ״מ מכלל עישון הוא וכבר כתבנו

 שמערבין במעושן. 16. שעה״צ ס״ק כ״ב. 17. מ״ב ס״ק ח׳, בשם של״ה מסכת

 סוכה פרק נר מצווה אות כ״ב, מנהגי מהרי״ל. 18. ערוה״ש סי״ג, וכה״ח ס״ק כ״א

 והטעם כיון שהביצה אינה מתקלקלת. 19. ׳מ״ב ס״ק י״א. 20. ביאור הלכה סעי׳ ו׳

 ד״ה עדשים בשם ב״ח וכתב שכן הוא משמעות המרדכי, שעה״צ ס״ק מ״ד. 21. שבט
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 החייבים בעירוב

 טו. העושה מלאכת בישול ואפיה חייב בעירוב תבשילין, ונחלקו

 הפוסקים לגבי הדלקת הנרות, ושאר מלאכות והכנות מיו״ט

. 2 2  לשבת

 טז. מי שנותן קמחו לאחרים לבשל לו ואינו מקנה אותו להם חייב

 בעירוב תבשילין, ואם לא עירב אינם יכולים לבשל בשבילו

, ויקנה קמחו למי 2 3 ה עירוב לעצמו ש  ואף אם המבשל ע

. 2 4  שעירב ע״י קנין משיכה או הגבהה

 הנטפלים לעירוב

 יז. אשתו ובני ביתו אינם מערבים לעצמם וגם א״צ לזכותם

, והגרי״ז 2 ל בעל הבית5  ע״י אחר אלא נטפלים בעירובו ש

ה עירוב ש ע  סולוביצ׳יק זצ״ל דאג להודיע לבני ביתו ש

. 2  תבשילין6

ל שלחנו  יח. בניו הנשואים וחתניו, ואורחים הסמוכים ע

, ואם מעלה להם מזונות 2  והשותפים במאכליו נטפלים אליו7

. 2 8  והם מבשלים לעצמם חייבים בעירוב לעצמם

 יט. וכן אם עושים מלאכות לעצמם כגון הדלקת נרות וכדו׳

, ולא יברכו על העירוב אלא אם עושים 2 9  יערבו לעצמם

 הלוי ח״ט סי׳ קל״ט. 22. סעי׳ א׳. 23. סעי׳ כ׳ מ״ב ס״ק נ״ט. 24. מ״ב ס״ק

 ס׳ בשם אחרונים וכתב שקנין סודר אסור, כמבואר בחו״מ סי׳ קצ״ה סעי׳ י״א, וכתב

 במחצית השקל שאף שהתירו לצורך מצווה קנין משיכה והגבהה קנין סודר לא התירו

 משום שהוא נראה יותר כמקח וממכר. 25. מ״ב ס״ק נ״ו, וס״ק ל״ד. 26. תשובות

 והנהגות ח״ב סי׳ שכ״ד עי״ש. 27. חיי אדם כלל ק״ב סעי׳ ז׳, ובשלמי תודה סי׳ ל״ד

 כתב שקיי״ל שבני הבית הקבועים נטפלים לעירוב של בעה״ב, אבל אורח ובן נשוי

 אינם יוצאים בערובו של בעה״ב, וצריכים לערב בפני עצמם, והיינו דוקא אם עושים

 מלאכה בעצמם, עי״ש. 28. מ״ב ס״ק ל״ד. 29. כף החיים ס״ק קי״ג, ועי׳ ביאור

 הלכה לסעי׳ כ׳ ד״ה מי שלא עירב לגבי משרתיו העבריים, ובשעה״צ ס״ק י״ב כתב שיקנה
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, ועצה טובה שיבקשו מבעה״ב שיערב גם 3 0  מלאכת בישול

. 3 1  בשבילם

ל שולחן  כ. בחורי ישיבה, יש להסתפק אם נקראים סמוכים ע

ה ראש הישיבה ש ע  ראש הישיבה ומועיל העירוב תבשילין ש

ו עירוב ש ע י ל שולחנו וצריך ש  בביתו, או שאינם סמוכים ע

 לעצמם, ע״כ טוב שיקנה להם במפורש.

ל  כא. השוהים בבית מלון, יש להסתפק אם נקראים סמוכים ע

ל  שולחן בעל הבית מלון ויוצאים בעירובו, או שסמוכים ע

. ועיין 3 2 ל האוכל  שולחן עצמם כיון שהרי הם משלמים ע

. 3 3  בהערה

 הברכה והאמירה

, ויברך אשר קדשנו במצותיו וציונו 3  כב. יקח העירוב בידו הימנית4

. 3 ל מצות עירוב5  ע

 כג. ויאמר בדין יהא שרי לן לאפויי ולבשולי ולאטמוני ולאדלוקי

3 בענין 6  שרגא ולמעבד כל צרכנא מיו״ט לשבת ועיין בהערה

 אם האמירה מעכבת.

 העירוב למשרתיו. 30. בסעי׳ י״ט נחלקו הפוסקים אם להדלקת הנר צריך עירוב.

 31. במ״ב ס״ק כ״ה כתב שאפשר לכתחילה למנות שליח לעשות לו עירוב תבשילין

 ולא דמי לסומך על גדול העיר עי״ש. 32. והנה להצד שהם בעלים על האוכל הרי

 הם יוצאים בע״ת של בעה״ב כיון שהם שותפים בעירוב, אך להצד שהם סמוכים על

 שולחנו של בעה״ב הם צריכים לעשות ע״ת בשביל הדלקת הנרות וכנ״ל. 33. בספר

 יו״ט שני כהלכתו העיר הגרש״ז אויערבך זצ״ל שיש בעיה בבתי מלון לבשל עבור אינם

 שומרי תורה ומצות שלא עושים עירוב, וגם אינם יוצאים בעירוב של גדול העיר שהרי

 אינם יודעים שצריך לערב, וגם משום הפועלים שלא עירבו, עי״ש פ״ב הערה מ״א.

 34. לשון השו״ע סעי׳ י״ב חוזר ונוטל מיד הזוכה, והחיד״א בספרו חיים שאל סי׳ כ״ט כתב

 שלעיבובא הוא. וענין הימין מבואר בסי׳ ר״ו סעי׳ ד׳ ומ״ב ס״ק י״ח. 35. שו״ע שם.
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 כד. אם הפריש עירוב תבשילין ולא אמר הברכה ונוסח בהדין וכו׳

. ואם נזכר לפני כניסת יו״ט שלא אמר נוסח בהדין יאמר 3  יצא7

 אז בהדין וכו׳ אבל לא יברך עליו שנית.
3 8  כה. מי שאינו מבין נוסח בהדין עירובא, יאמר בכל לשון שמבין.*

 נזכר בביהכ״נ

 כו. שכח לערב ונזכר כשהוא בביהכ״נ ואם יחזור לביתו לערב

 יאחר זמן מנחה, יתפלל מנחה, ולענין עירוב יקנה קמחו

. 4 0 . ועיין בהערה 3  לאחרים9

. 4 1 ה עירוב בשבילו ש ע י  כז. ויכול למנות שליח ש

 כח. ואם הפריש ע״ת בעיו״ט ובדעתו היה לברך עליו לפני כניסת

 יו״ט ולומר הנוסח בהדין, ונזכר בכניסת יו״ט באופן שאין

 לו פנאי לחזור לביתו לברך עליו, יאמר הנוסח בהדין עירוב

. 4  שנתתי והפרשתי בביתי יהא שרי לנו וכו׳ ויברך*2

 36. הרמ״א בסעי׳ כ׳ כתב שאם הניח עירוב ולא הזכיר את המלאכות בהדיא, אלא אמר

 בדין יהא שרי לן למעבד כל צרכנא, הוי כמי שלא עירב כלל, ובמ״ב ס״ק ס״ג הביא שיש

 חולקין על עיקר דין זה וסוברים שהאמירה היא למצוה לכתחילה ואינה מעכבבת, וסיים

 ז״ל ולענין הלכה לכתחלה יש להחמיר כסברא הראשונה וע״כ אם נזכר קודם כניסת

 ליל יום טוב יחזור ויטלו להעירוב בידו ויאמר נוסח בהדין וכו׳ ולא יחזור ויברך שנית אם

 כבר בירך בתחלה ואם נזכר בע״ש יקנה קמחו לאחרים והם יבשלו ויתנו לו ואם אין לו

 למי להקנות יוכל לסמוך על סברא האחרונה, וראה עוד נדונים בזה בספר שלמי תודה

 סי׳ ל״ג 37. שם 38. רמ״א סעי׳ י״ב, ומשמע בדבריו שהוא דין לכתחילה, וכן מבואר

 בחיי אדם כלל ק״ב סעי׳ י״א, ובמ״ב ס״ק מ׳ הדגיש שהוא לעיכובא וביאר בשעה״צ שהרי

 דעת הרמ״א בסעי׳ כ׳ שהאמירה מעכב, וציין עוד להגר״ז בקונטרס אחרון הערה א׳ שטען

 כדבריו. 39. מ״ב ס״ק ד׳. 40. המ״ב הכריע כהמג״א שלא יערב וכ״כ החיד״א בשו״ת

 חיים שאל ח״א סי׳ כ״ט, ובתפארת ישראל ביצה פ״ב בועז אות ב׳ כתב שיערב על פת

 שבביתו, ובמנח״י ח״ז סי׳ ל״ו האריך להכריע למעשה כדבריו עי״ש וכן פסק הגרשז״א זצ״ל

 במכתב בספר מאור השבת ח״א עמ׳ תצ״ג, ובמכתבו שבספר ערוב תבשילין הערוך סוף

 ח״א באר יותר כונתו שבמכתב הראשון דהיינו שייחד במחשבתו פת ותבשיל מסויימים

 המונחים בביתו במקום מסוים, שיהיו עירוב תבשילין. 41. מ״ב שם וכתב בשעה״צ
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 המערב לאחרים

. 4 3 ה עירוב עבור אחר צריך לזכותו לו ע״י אחר ש ו ע ש  כט. כ

. 4 4  ל. וצריך הזוכה להגביה העירוב טפח ממקום שהעירוב מונח

 לא. לכתחלה לא יזכה העירוב ע״י אשתו ובניו הגדולים הסמוכים

ה למצוא איש אחר יוכל ש ק , ובשעת הדחק ש 4 5  על שלחנו

. 4 6 ו ל שלחנ  לזכות אפילו ע״י אשתו ובנו ובתו הסמוכים ע

. 4  לב. כשמזכה לאחרים ראוי לזכות קודם ואח״כ לברך7

ת ההנחה, רק יכול ע ש  לג. מי שעירבו בשבילו א״צ להודיעו ב

. 4 8  להודיעו ביו״ט קודם שיתחיל לבשל לצורך השבת

 גדול העיר

 לד. מצווה על כל גדול העיר לערב עבור בני עירו כדי שיסמוך

. 4 9 ח או נאנס כ ש  עליו מי ש

 לה. ובביאור הלכה פשיטא ליה שאע״פ שכבר עירב חייב לערב

א ברור ל  בשביל בני עירו, ומספקא ליה אם יכול לברך כיון ש

. עוד מספקא ליה שם אם אחר 5 ש מי שיוצא בעירובו0 י  לו ש

 שעירב לעצמו בא לערב לבני העיר האם יכול לערב בתבשיל

 שכבר עירב או צריך ליחד תבשיל אחר.

ל גדול העיר אלא א״כ יודע  לו. מי שלא עירב אינו יכול לסמוך ע

. 5 1 ה עבור השוכחים ש  בבירור שגדול העיר או אחר ע

 ס״ק י״ב שיאמר לשליח שיזכה גם למשרתיו. 42. מכתב הגרש״ז אויערבך זצ״ל בספר

 מאור השבת ח״א עמ׳ תצ״ג, ובשו״ת קנין תורה ח״ג סי׳ כ״א כתב שלא יברך כיון שאינו

 יודע אם העירוב קיים. 43. סעי׳ י׳ מ״ב ס״ק ל״ד. 44. סעי׳ י״א מ״ב ס״ק ל״ה. 45. סעי׳

 י׳ . 46. סי׳ שס״ו סעי׳ י׳ . 47. סעי׳ י״ב. 48. סעי׳ ט׳. 49. סעי׳ ז׳. 50. ביאור
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, 5  לז. אין לסמוך על עירוב גדול העיר אא״כ שכח לעשות עירוב2

, אבל המתעצל לעשות עירוב אינו יכול 5  או שנאבד עירובו3

. 5 4 ל גדול העיר ל עירובו ש  לסמוך ע

5 ה עירוב בשבילו. 5 ש ע י  לח. ויכול לכתחילה למנות שליח ש

 הכרזה

 לט. המנהג להדביק טבלאות ופתקאות בבתי כנסיות ובתי

 מדרשות שכתוב עליהן ״עירוב תבשילין״ כדי שכל הרואה

. 5 6  יזכור ולא ישכח

 הכנת המאכלים

 מ. יזהר להקדים הכנת מאכליו לשבת כדי שיגמור מלאכתו

, ומ״מ אם נתעכב מפני איזה אונס רשאי 5  בעוד היום גדול7

. 5 ד סמוך לזמן הדלקת הנרות8  להמשיך לבשל ביו״ט ע

 המלאכות המותרות

 מא. בישול ואפיה.

, וקיפול בגדים והצעת המטות 5 9  מב. שטיפת כלים לצורך שבת

. 6 ה עירוב תבשילין0 ש ע  מותרים למי ש

. 6 1 ת  מג. ומותר לגלול ס״ת מיו״ט לצורך שב

 הלכה שם ד״ה ומצוה. 51. מ״ב ס״ק ל״ב ועי״ש. 52. סעי׳ ז׳ וכתב במ״ב ס״ק

 כ״ב. 53. שם ומ״ב ס״ק כ״ג, וראה בשלמי תודה ע״ת סי׳ ל״ו אות א׳ מה שביאר הטעם

 שמועיל. 54. סעי׳ ז׳ ועי׳ מ״ב ס״ק כ״ה כ״ו. 55. מ״ב ס״ק ד׳, וס״ק כ״ה. 56. ערוך

 השלחן סעי׳ י״ד, קצה המטה סי׳ תרכ״ה אות מ״ט. 57. סי׳ תקכ״ז מ״ב ס״ק ג׳.
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 הדלקת הנר

 מד. יש מחלוקת אם הדלקת הנר צריכה עירוב תבשילין או לא,

. 6 2  ועיין בהערה

 מה. והעיר הגרש״ז אויערבך זצ״ל שכשמדליק הנרות ביו״ט לצורך

 השבת נכון להדליקם קודם שידלק אור החשמל ביו״ט, כי

 אם כבר דולק אור החשמל אין תועלת מהנרות, וכמו דאיתא

 שרגא בטיהרא מאי מהני, ונמצא שאינו נהנה מהנרות ביו״ט

. 6  ולמה הוא מדליקם3

 זמן קיום העירוב תבשילין

ה שיגמור לבשל, ע ש ד ל  מו. התבשיל והפת צריך שיהיו קימים ע

. 6 4  לאפות ולהדליק ביום טוב כל מה שהוא צריך לשבת

 58. ביאור הלכה שם ד״ה וע״י עירוב בסופו. 59. עי׳ אבני מלואים בתשו׳ י׳ שנשאר

 בצ״ע, ובקהלות יעקב ביצה סי׳ י״ד ישב הערתו, ועי׳ שבט הלוי ח״ג סי׳ ס״ח וח״ד סי׳

 נ״א שכתב להתיר. 60. ז״ל המ״ב סי׳ ש״ב ס״ק י״ז ומ״מ ביו״ט שחל בע״ש מותר לקפל

 טליתו כשפושטו אם היא חדשה ולבנה אף שאין דעתו ללבשו בו ביום והיינו כשעשה

 עירובי תבשילין דאל״ה הרי אסור לו להכין לצורך מחר כ״כ בא״ר, אבל בחידושי רע״א

 הוכיח דאף בלא הניח ע״ת מותר אם היא סמוכה לשבת, וכן בשעה״צ ס״ק כ״ג הביא

 דעת רעק״א שא״צ עירוב תבשילין להצעת המטות 61. עי׳ מ״ב סי׳ תרס״ז ס״ק ה׳

 ובשעה״צ ס״ק ז׳ שכתב בשם שע״ת שאין להכין ס״ת מיו״ט לשבת וציין לרעק״א, אכן

 רעק״א בהגהותיו לסי׳ תקכ״ח כתב שע״ת מתיר גם גלילת ס״ת וציין לדבריו בסי׳ ש״ב

 שמבואר שם שא״צ לזה עירוב תבשילין כלל, ולמעשה כך הורה הגאון רבי נתן הכהן

 קופשיץ שליט״א לגלול. 62. סעי׳ י״ט, וז״ל המ״ב ס״ק נ״ה ויש אוסרין הרבה אחרונים

 הסכימו דעיקר כדעה זו ולכך אנו אומרין בנוסח בהדין עירובא גם לאדלוקי שרגא

 דגם זה ניתר על ידי העירוב אלא דאם הניח העירוב ולא אמר [עט] אין אסור בדיעבד

 דממילא נגרר גם זה אבל אם לא הניח כלל אסור ורק נר אחד מותר להדליק בכל אופן [פ]

 ויש מקילין כדעה ראשונה להדליק כל מה שרוצה ולכתחלה נכון שיקנה לאחרים והם

 ידליקו לו או יסתפק בנר אחד. 63. וכן שמענו שמקפידים למעשה כמה מגדולי הדור.
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 מז. ואם נאכל הפת או נאבד ונשאר התבשיל סומך עליו

. 6  יכתחילה5

 מח. גם אם נאכל חלק מהתבשיל אם נשאר ממנו כזית סומך

. 6 6  עליו

 אכילת העירוב

ל העירוב תבשילין ללחם משנה  מט. לכתחילה מצרפין את הפת ש

. 6 7  בסעודות השבת ובסעודה שלישית יבצע עליו

 64. סעי׳ ט״ו שכן מבואר במ״ב ס״ק נ״ה שהעירוב נגרר גם על הדלקת הנר. 65. מ״ב

 ס״ק מ״ו. 66. סעי׳ ט״ו מ״ב ס״ק מ״ז. 67. מ״ב ס״ק י״א ומ״ח בשם ראשונים

 ואחרונים, והטעם דכיון דאיתעביד ביה מצוה חדא ליתעבד ביה מצוה אחרינא.
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 כפי בקשת רבים הדפסנו שתי טבלאות זמנים:

 א' זמנים עפ״י לוח עתים לבינה (סופר) (בקירוב וראה להלן סעי' די).

 ב' זמנים עפ״י לוח לא״י (טוקצינסקי)

 בכל הזמנים ראוי להקדים או לאחר מספר דקות לפי הענין שלא לבא לחשש איסור

 דאורייתא או דרבנן.

 א. הזמנים חושבו ע״פ חלופי השעונים שעון קיץ וחורף.

 ב. שעון הקיץ מסתיים בדי תשרי ומתחיל בכ״ו אדר ב'

 ג. הזמנים נערכו לפי הספר ״זמני ההלכה למעשה״ מאת הרב ידידיה מנת שליט״א,

 בעיגול דקות קרובות לחומרא בכל מקום לפי ענינו, וזמני הנץ הנראה ע״פ ״לוח

 חי בכורי יוסף״ מהרב חיים קלר שליט״א והרב דרור בן דוד שליט״א, וכ״ז ושאר

 הזמנים נערכו ע״י תוכנת חזון שמים (ציקוני).

 ד. השתדלנו שיהיו הזמנים קרובים ככל האפשר ללוח המפורסם ״עתים לבינה״

 (סופר) וכמדת האפשר הגענו ברוב הפעמים לזמנים שלו מלבד פעמים

 שההבדל הוא בסביבות הדקה עקב עיגול הדקות.

ל חלקי הדקה מ״מ לא סימנו זאת  ה. למרות שהזמנים חושבו בדיוק רב גם ש

ל חלקי הדקה אם משום  ועיגלנו לדקות שלמות כיון שבלא״ה אי אפשר לסמוך ע

 אי דיוק השעונים, ואם משום שאין חשבון מדויק בדיוק מושלם בענינים אלו.

 וכן נהג הגרימ״ט שלמרות חישובו המדויק בטבלאותיו שבסוף ספרו ״בין

 השמשות״ מ״מ בזמנים שבסוף לוח לא״י השמיט את חצאי הדקות, [וכן בנוגע

 לזמני השקיעה שבטבלאותיו שהדפיס בסו״ס ביה״ש נקט עם חלקי הדקה, ובנו

 הי״ג כשהדפיסם משנת תשד״ם בסוף לוח לא״י השמיטם, וכתב בהקדמה ללוח

ה כן בהוראת הגרש״ז אויערבך זצ״ל]. ש ע  המאה בשנת תשס״ה ש

 ו. בזמני הנץ הנראה כתבנו גם חצאי דקות לפי שרבים מהנוהגים להתפלל בנץ

ל זה.  הנראה מקפידים ע

 ז. בענין מדת הדיוק בחשבון הזמנים ראה בקובץ בית אהרן וישראל מגליון צ״ט

 ואילך פולמוס ארוך בענין אפשרויות הדיוק והטעות שיש בזה עיי״ש.

 בתודה וברכה

 מערכת לוח ההלכות והמנהגים
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 ירושלים תשרי

 לוח זמני היום

 ספטמבר-אוקטובר

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72
 דק'

 יום לועזי

 חמישי א א' דראש השנה 9 5:06 5:28 6:15 6:18:45 8:42 9:28 10:00 10:31 12:37 6:58

 שישי ב ב' דראש השנה 10 5:07 5:29 6:15 6:19:16 8:42 9:28 10:00 10:31 12:36 6:56

 שבת ג האזינו 11 5:07 5:29 6:16 6:19:50 8:42 9:28 10:00 10:31 12:36 6:55

 ראשון ד צום גדליה נדחה 12 4:08 4:30 5:16 5:20:18 7:42 8:28 9:00 9:31 11:35 5:54

 שני ה 13 4:09 4:31 5:17 5:20:54 7:42 8:28 9:00 9:30 11:35 5:52

 שלישי ו 14 4:09 4:31 5:18 5:21:33 7:43 8:28 9:00 9:30 11:35 5:51

 רביעי ז 15 4:10 4:32 5:18 5:22:07 7:43 8:29 9:00 9:30 11:34 5:50

 חמישי ח 16 4:11 4:32 5:19 5:22:43 7:43 8:29 9:00 9:30 11:34 5:48

 שישי ט ערב יום כיפור 17 4:11 4:33 5:19 5:23:22 7:43 8:29 9:00 9:30 11:34 5:47

 שבת י יום הכיפורים 18 4:12 4:34 5:20 5:23:55 7:43 8:29 9:00 9:30 11:33 5:46

 ראשון יא 19 4:13 4:34 5:21 5:24:32 7:44 8:29 9:00 9:30 11:33 5:44

 שני יב 20 4:13 4:35 5:21 5:25:08 7:44 8:29 9:00 9:30 11:33 5:43

 שלישי יג 21 4:14 4:36 5:22 5:25:45 7:44 8:29 9:00 9:30 11:32 5:42

 רביעי יד ערב סוכות 22 4:15 4:36 5:22 5:26:29 7:44 8:29 9:00 9:30 11:32 5:40

 חמישי טו סוכות 23 4:16 4:37 5:23 5:27:06 7:44 8:30 9:00 9:30 11:32 5:39

 שישי טז חוה״מ סוכות 24 4:16 4:38 5:24 5:27:42 7:44 8:30 9:00 9:30 11:31 5:38

 שבת יז שבת חוה״מ 25 4:17 4:38 5:24 5:28:19 7:45 8:30 9:00 9:30 11:31 5:36

 ראשון יח חוה״מ סוכות 26 4:18 4:39 5:25 5:28:57 7:45 8:30 9:00 9:30 11:31 5:35

 שני יט חוה״מ סוכות 27 4:18 4:40 5:26 5:29:30 7:45 8:30 9:00 9:30 11:30 5:34

 שלישי כ חוה״מ סוכות 28 4:19 4:40 5:26 5:30:05 7:45 8:30 9:00 9:30 11:30 5:33

 רביעי כא הושענא רבא 29 4:19 4:41 5:27 5:30:43 7:45 8:30 9:00 9:30 11:30 5:31

 חמישי כב שמחת תורה 30 4:20 4:41 5:27 5:31:25 7:45 8:31 9:00 9:30 11:29 5:30

 שישי כג אסרו חג 1 4:21 4:42 5:28 5:32:02 7:46 8:31 9:00 9:30 11:29 5:29

 שבת כד בראשית 2 4:21 4:43 5:29 5:32:38 7:46 8:31 9:00 9:30 11:29 5:27

 ראשון כה 3 4:22 4:43 5:29 5:33:19 7:46 8:31 9:00 9:30 11:28 5:26

 שני כו 4 4:23 4:44 5:30 5:33:59 7:46 8:31 9:00 9:30 11:28 5:25

 שלישי כז 5 4:23 4:45 5:31 5:34:36 7:46 8:31 9:00 9:30 11:28 5:24

 רביעי כח 6 4:24 4:45 5:31 5:35:16 7:47 8:32 9:00 9:30 11:27 5:22

 חמישי כט ערב ראש חודש 7 4:25 4:46 5:32 5:35:56 7:47 8:32 9:00 9:30 11:27 5:21

 שישי ל א' דראש חודש 8 4:25 4:47 5:33 5:36:36 7:47 8:32 9:01 9:30 11:27 5:20
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 מרחשון ירושלים אוקטובר-נובמבר

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

ת א נח 9 4:26 4:47 5:33 5:37:21 7:47 8:32 9:01 9:30 11:26 5:19 ב  ש

 ראשון ב 10 4:27 4:48 5:34 5:37:56 7:47 8:32 9:01 9:30 11:26 5:17

 שני ג 11 4:27 4:49 5:35 5:38:37 7:48 8:33 9:01 9:30 11:26 5:16

 שלישי ד 12 4:28 4:49 5:35 5:39:23 7:48 8:33 9:01 9:30 11:26 5:15

 רביעי ה 13 4:29 4:50 5:36 5:39:55 7:48 8:33 9:01 9:30 11:25 5:14

 חמישי ו 14 4:29 4:51 5:37 5:40:37 7:48 8:33 9:01 9:30 11:25 5:13

5:12 11:25 9:31 9:01 8:33 7:48 5:41:12 5:37 4:51 4:30 15 
 שאילת גשמים

 בא״י
 שישי ז

ת ח לך לך 16 4:31 4:52 5:38 5:41:54 7:49 8:34 9:01 9:31 11:25 5:10 ב  ש

 ראשון ט 17 4:31 4:53 5:39 5:42:16 7:49 8:34 9:01 9:31 11:25 5:09

 שני י תענית שני קמא 18 4:32 4:53 5:40 5:43:02 7:49 8:34 9:01 9:31 11:24 5:08

 שלישי יא 19 4:33 4:54 5:40 5:43:43 7:49 8:34 9:01 9:31 11:24 5:07

 רביעי יב 20 4:33 4:55 5:41 5:44:29 7:50 8:35 9:01 9:31 11:24 5:06

 חמישי יג תענית חמישי 21 4:34 4:55 5:42 5:45:09 7:50 8:35 9:01 9:31 11:24 5:05

 שישי יד 22 4:35 4:56 5:42 5:45:56 7:50 8:35 9:02 9:31 11:24 5:04

ת טו וירא 23 4:35 4:57 5:43 5:46:31 7:50 8:36 9:02 9:32 11:23 5:03 ב  ש

 ראשון טז 24 4:36 4:57 5:44 5:47:29 7:51 8:36 9:02 9:32 11:23 5:02

 שני יז תענית שני בתרא 25 4:37 4:58 5:45 5:48:18 7:51 8:36 9:02 9:32 11:23 5:01

 שלישי יח 26 4:37 4:59 5:46 5:49:01 7:51 8:37 9:02 9:32 11:23 5:00

 רביעי יט 27 4:38 5:00 5:46 5:49:41 7:51 8:37 9:02 9:32 11:23 4:59

 חמישי כ 28 4:39 5:00 5:47 5:50:23 7:52 8:37 9:02 9:32 11:23 4:58

 שישי כא 29 4:40 5:01 5:48 5:51:18 7:52 8:38 9:03 9:33 11:23 4:57

ת כב חיי שרה 30 4:40 5:02 5:49 5:52:10 7:52 8:38 9:03 9:33 11:23 4:56 ב  ש

 ראשון כג 31 4:41 5:02 5:49 5:52:54 7:53 8:38 9:03 9:33 11:23 4:55

 שני כד 1 4:42 5:03 5:50 5:53:37 7:53 8:39 9:03 9:33 11:23 4:54

 שלישי כה 2 4:42 5:04 5:51 5:54:31 7:53 8:39 9:04 9:34 11:23 4:53

 רביעי כו 3 4:43 5:05 5:52 5:55:13 7:54 8:40 9:04 9:34 11:23 4:53

 חמישי כז 4 4:44 5:05 5:53 5:56:07 7:54 8:40 9:04 9:34 11:23 4:52

 שישי כח 5 4:45 5:06 5:54 5:56:52 7:55 8:41 9:04 9:35 11:23 4:51

ת כט תולדות 6 4:45 5:07 5:54 5:57:52 7:55 8:41 9:04 9:35 11:23 4:50 ב  ש

 ראשון ל א' דראש חודש 7 4:46 5:08 5:55 5:58:40 7:55 8:41 9:05 9:35 11:23 4:50
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ו ם כסלי רושלי  נובמבר-דצמבר י

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 שני א ב' דראש חודש 8 4:47 5:09 5:56 5:59:41 7:56 8:42 9:05 9:35 11:23 4:49

 שלישי ב 9 4:48 5:09 5:57 6:00:24 7:56 8:42 9:05 9:36 11:23 4:48

 רביעי ג 10 4:48 5:10 5:58 6:01:15 7:56 8:43 9:06 9:36 11:23 4:47

 חמישי ד 11 4:49 5:11 5:59 6:02:02 7:57 8:43 9:06 9:37 11:23 4:47

 שישי ה 12 4:50 5:12 6:00 6:03:01 7:57 8:44 9:06 9:37 11:23 4:46

ת ו ויצא 13 4:51 5:12 6:00 6:03:53 7:58 8:44 9:07 9:37 11:23 4:46 ב  ש

 ראשון ז 14 4:51 5:13 6:01 6:04:40 7:58 8:45 9:07 9:38 11:24 4:45

 שני ח 15 4:52 5:14 6:02 6:05:37 7:59 8:45 9:07 9:38 11:24 4:44

 שלישי ט 16 4:53 5:15 6:03 6:06:29 7:59 8:46 9:08 9:38 11:24 4:44

 רביעי י 17 4:54 5:16 6:04 6:07:21 8:00 8:46 9:08 9:39 11:24 4:43

 חמישי יא 18 4:54 5:16 6:05 6:08:15 8:00 8:47 9:08 9:39 11:24 4:43

 שישי יב 19 4:55 5:17 6:06 6:09:11 8:01 8:47 9:09 9:40 11:24 4:43

ת יג וישלח 20 4:56 5:18 6:06 6:10:04 8:01 8:48 9:09 9:40 11:25 4:42 ב  ש

 ראשון יד 21 4:57 5:19 6:07 6:11:00 8:01 8:49 9:10 9:41 11:25 4:42

 שני טו 22 4:57 5:19 6:08 6:11:51 8:02 8:49 9:10 9:41 11:25 4:41

 שלישי טז 23 4:58 5:20 6:09 6:12:43 8:03 8:50 9:10 9:42 11:25 4:41

 רביעי יז 24 4:59 5:21 6:10 6:13:42 8:03 8:50 9:11 9:42 11:26 4:41

 חמישי יח 25 5:00 5:22 6:11 6:14:28 8:04 8:51 9:11 9:43 11:26 4:41

 שישי יט 26 5:00 5:23 6:12 6:15:10 8:04 8:52 9:12 9:43 11:26 4:40

ת כ וישב 27 5:01 5:23 6:12 6:15:57 8:05 8:52 9:12 9:44 11:27 4:40 ב  ש

 ראשון כא 28 5:02 5:24 6:13 6:16:47 8:05 8:53 9:13 9:44 11:27 4:40

 שני כב 29 5:03 5:25 6:14 6:17:42 8:06 8:53 9:13 9:45 11:27 4:40

 שלישי כג 30 5:03 5:26 6:15 6:18:29 8:06 8:54 9:14 9:45 11:28 4:40

 רביעי כד 1 5:04 5:26 6:16 6:19:15 8:07 8:54 9:14 9:46 11:28 4:40

 חמישי כה א' דחנוכה 2 5:05 5:27 6:17 6:20:07 8:07 8:55 9:15 9:46 11:28 4:40

 שישי כו ב' דחנוכה 3 5:06 5:28 6:17 6:20:55 8:08 8:56 9:15 9:47 11:29 4:40

ת כז מקץ 4 5:06 5:29 6:18 6:21:47 8:08 8:56 9:16 9:47 11:29 4:40 ב  ש

 ראשון כח ד' דחנוכה 5 5:07 5:29 6:19 6:22:31 8:09 8:57 9:16 9:48 11:30 4:40

4:40 11:30 9:48 9:17 8:58 8:10 6:23:17 6:20 5:30 5:08 6 
 ה' דחנוכה

 ערב ר״ח
 שני כט

 שלישי ל ו' דחנוכה ר״ח 7 5:09 5:31 6:21 6:24:00 8:10 8:58 9:17 9:49 11:31 4:40
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ם דצמבר-ינואר רושלי  טבת י

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 רביעי א ז' דחנוכה ר״ח 8 5:09 5:32 6:21 6:24:48 8:11 8:59 9:18 9:49 11:31 4:40

 חמישי ב זאת חנוכה 9 5:10 5:32 6:22 6:25:32 8:11 8:59 9:18 9:50 11:31 4:40

 שישי ג 10 5:11 5:33 6:23 6:26:15 8:12 9:00 9:19 9:51 11:32 4:40

ת ד ויגש 11 5:11 5:34 6:23 6:26:56 8:12 9:00 9:19 9:51 11:32 4:40 ב  ש

 ראשון ה 12 5:12 5:34 6:24 6:27:37 8:13 9:01 9:20 9:52 11:33 4:41

 שני ו 13 5:13 5:35 6:25 6:28:18 8:13 9:02 9:20 9:52 11:33 4:41

 שלישי ז 14 5:13 5:36 6:26 6:28:58 8:14 9:02 9:21 9:53 11:34 4:41

 רביעי ח 15 5:14 5:36 6:26 6:29:37 8:14 9:03 9:21 9:53 11:34 4:42

 חמישי ט 16 5:14 5:37 6:27 6:30:14 8:15 9:03 9:22 9:54 11:35 4:42

 שישי י צום העשירי 17 5:15 5:37 6:27 6:30:51 8:16 9:04 9:22 9:54 11:35 4:42

ת יא ויחי 18 5:15 5:38 6:28 6:31:29 8:16 9:04 9:23 9:55 11:36 4:43 ב  ש

 ראשון יב 19 5:16 5:39 6:29 6:32:04 8:17 9:05 9:23 9:55 11:36 4:43

 שני יג 20 5:17 5:39 6:29 6:32:36 8:17 9:06 9:24 9:56 11:37 4:44

 שלישי יד 21 5:17 5:40 6:30 6:33:08 8:18 9:06 9:24 9:56 11:37 4:44

 רביעי טו 22 5:18 5:40 6:30 6:33:38 8:18 9:07 9:25 9:57 11:38 4:45

 חמישי טז 23 5:18 5:41 6:31 6:34:07 8:19 9:07 9:25 9:57 11:38 4:45

 שישי יז 24 5:19 5:41 6:31 6:34:34 8:19 9:07 9:26 9:58 11:39 4:46

ת יח שמות 25 5:19 5:42 6:32 6:35:00 8:20 9:08 9:26 9:58 11:39 4:46 ב  ש

 ראשון יט 26 5:19 5:42 6:32 6:35:22 8:20 9:08 9:27 9:59 11:40 4:47

 שני כ 27 5:20 5:42 6:32 6:35:45 8:20 9:09 9:27 9:59 11:40 4:47

 שלישי כא 28 5:20 5:43 6:33 6:36:06 8:21 9:09 9:28 10:00 11:41 4:48

 רביעי כב 29 5:21 5:43 6:33 6:36:26 8:21 9:10 9:28 10:00 11:41 4:49

 חמישי כג 30 5:21 5:43 6:33 6:36:45 8:22 9:10 9:29 10:01 11:42 4:49

 שישי כד 31 5:21 5:44 6:34 6:37:02 8:22 9:10 9:29 10:01 11:42 4:50

ת כה וארא 1 5:22 5:44 6:34 6:37:17 8:23 9:11 9:30 10:01 11:43 4:51 ב  ש

 ראשון כו 2 5:22 5:44 6:34 6:37:30 8:23 9:11 9:30 10:02 11:43 4:52

 שני כז 3 5:22 5:45 6:34 6:37:45 8:23 9:12 9:30 10:02 11:43 4:52

 שלישי כח 4 5:22 5:45 6:34 6:37:56 8:24 9:12 9:31 10:03 11:44 4:53

 רביעי כט ערב ראש חודש 5 5:23 5:45 6:35 6:38:04 8:24 9:12 9:31 10:03 11:44 4:54
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 ירושלים שבט

 לוח זמני היום

 ינואר-פברואר

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 חמישי א ראש חודש 6 5:23 5:45 6:35 6:38:11 8:24 9:12 9:31 10:03 11:45 4:55

 שישי ב 7 5:23 5:45 6:35 6:38:17 8:25 9:13 9:32 10:04 11:45 4:55

ת ג בא 8 5:23 5:45 6:35 6:38:24 8:25 9:13 9:32 10:04 11:46 4:56 ב  ש

 ראשון ד 9 5:23 5:45 6:35 6:38:25 8:25 9:13 9:32 10:04 11:46 4:57

 שני ה 10 5:23 5:45 6:35 6:38:22 8:25 9:13 9:33 10:04 11:47 4:58

 שלישי ו 11 5:23 5:46 6:35 6:38:20 8:26 9:14 9:33 10:05 11:47 4:59

 רביעי ז 12 5:23 5:46 6:35 6:38:16 8:26 9:14 9:33 10:05 11:47 5:00

 חמישי ח 13 5:23 5:46 6:35 6:38:15 8:26 9:14 9:34 10:05 11:48 5:00

 שישי ט 14 5:23 5:45 6:35 6:38:05 8:26 9:14 9:34 10:05 11:48 5:01

ת י בשלח 15 5:23 5:45 6:34 6:37:57 8:26 9:14 9:34 10:06 11:48 5:02 ב  ש

 ראשון יא 16 5:23 5:45 6:34 6:37:47 8:27 9:14 9:34 10:06 11:49 5:03

 שני יב 17 5:23 5:45 6:34 6:37:31 8:27 9:14 9:34 10:06 11:49 5:04

 שלישי יג 18 5:23 5:45 6:34 6:37:19 8:27 9:14 9:35 10:06 11:49 5:05

 רביעי יד 19 5:23 5:45 6:34 6:37:02 8:27 9:14 9:35 10:06 11:50 5:06

5:07 11:50 10:06 9:35 9:14 8:27 6:36:45 6:33 5:45 5:23 20 
 ראש השנה

 לאילנות
 חמישי טו

 שישי טז 21 5:22 5:44 6:33 6:36:24 8:27 9:14 9:35 10:06 11:50 5:07

ת יז יתרו 22 5:22 5:44 6:33 6:36:05 8:27 9:14 9:35 10:06 11:51 5:08 ב  ש

 ראשון יח 23 5:22 5:44 6:32 6:35:39 8:27 9:14 9:35 10:06 11:51 5:09

 שני יט 24 5:22 5:43 6:32 6:35:14 8:27 9:14 9:35 10:06 11:51 5:10

 שלישי כ 25 5:21 5:43 6:31 6:34:43 8:27 9:14 9:35 10:07 11:51 5:11

 רביעי כא 26 5:21 5:43 6:31 6:34:16 8:27 9:14 9:36 10:07 11:52 5:12

 חמישי כב 27 5:21 5:42 6:31 6:33:44 8:27 9:14 9:36 10:06 11:52 5:13

 שישי כג 28 5:20 5:42 6:30 6:33:14 8:27 9:14 9:36 10:06 11:52 5:14

ת כד משפטים 29 5:20 5:41 6:29 6:32:39 8:27 9:13 9:36 10:06 11:52 5:15 ב  ש

 ראשון כה 30 5:19 5:41 6:29 6:32:08 8:27 9:13 9:35 10:06 11:52 5:16

 שני כו 31 5:19 5:41 6:28 6:31:43 8:26 9:13 9:35 10:06 11:53 5:17

 שלישי כז 1 5:18 5:40 6:28 6:31:11 8:26 9:13 9:35 10:06 11:53 5:17

 רביעי כח 2 5:18 5:39 6:27 6:30:31 8:26 9:13 9:35 10:06 11:53 5:18

 חמישי כט ערב ראש חודש 3 5:17 5:39 6:26 6:30:00 8:26 9:12 9:35 10:06 11:53 5:19

 שישי ל א' דראש חודש 4 5:17 5:38 6:26 6:29:05 8:26 9:12 9:35 10:06 11:53 5:20
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 אדר א' ירושלים פברואר-מרץ

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

ת א תרומה 5 5:16 5:38 6:25 6:28:28 8:25 9:12 9:35 10:06 11:53 5:21 ב  ש

 ראשון ב 6 5:15 5:37 6:24 6:27:34 8:25 9:11 9:35 10:05 11:53 5:22

 שני ג 7 5:15 5:36 6:24 6:26:49 8:25 9:11 9:35 10:05 11:53 5:23

 שלישי ד 8 5:14 5:36 6:23 6:26:02 8:25 9:11 9:34 10:05 11:53 5:24

 רביעי ה 9 5:13 5:35 6:22 6:25:22 8:24 9:10 9:34 10:05 11:53 5:25

 חמישי ו 10 5:13 5:34 6:21 6:24:28 8:24 9:10 9:34 10:04 11:53 5:25

 שישי ז 11 5:12 5:33 6:20 6:23:42 8:23 9:09 9:34 10:04 11:53 5:26

ת ח תצוה 12 5:11 5:33 6:19 6:22:53 8:23 9:09 9:34 10:04 11:53 5:27 ב  ש

 ראשון ט 13 5:10 5:32 6:19 6:21:56 8:23 9:08 9:33 10:04 11:53 5:28

 שני י 14 5:10 5:31 6:18 6:21:07 8:22 9:08 9:33 10:03 11:53 5:29

 שלישי יא 15 5:09 5:30 6:17 6:20:04 8:22 9:08 9:33 10:03 11:53 5:30

 רביעי יב 16 5:08 5:29 6:16 6:19:13 8:21 9:07 9:32 10:03 11:53 5:31

 חמישי יג 17 5:07 5:28 6:15 6:18:21 8:21 9:07 9:32 10:02 11:53 5:31

 שישי יד פורים קטן 18 5:06 5:27 6:14 6:17:25 8:20 9:06 9:32 10:02 11:53 5:32

ת טו כי תשא 19 5:05 5:26 6:13 6:16:13 8:20 9:05 9:31 10:01 11:53 5:33 ב  ש

 ראשון טז 20 5:04 5:26 6:12 6:15:17 8:19 9:05 9:31 10:01 11:53 5:34

 שני יז 21 5:03 5:25 6:11 6:14:16 8:19 9:04 9:31 10:01 11:53 5:35

 שלישי יח 22 5:02 5:24 6:10 6:13:19 8:18 9:04 9:30 10:00 11:53 5:35

 רביעי יט 23 5:01 5:23 6:09 6:12:16 8:18 9:03 9:30 10:00 11:53 5:36

 חמישי כ 24 5:00 5:22 6:08 6:11:12 8:17 9:03 9:29 9:59 11:52 5:37

 שישי כא 25 4:59 5:20 6:07 6:10:04 8:17 9:02 9:29 9:59 11:52 5:38

ת כב ויקהל 26 4:58 5:19 6:06 6:09:06 8:16 9:01 9:28 9:58 11:52 5:39 ב  ש

 ראשון כג 27 4:57 5:18 6:04 6:07:59 8:15 9:01 9:28 9:58 11:52 5:39

 שני כד 28 4:56 5:17 6:03 6:06:57 8:15 9:00 9:27 9:57 11:52 5:40

 שלישי כה 1 4:55 5:16 6:02 6:05:49 8:14 8:59 9:27 9:57 11:52 5:41

 רביעי כו 2 4:54 5:15 6:01 6:04:52 8:13 8:59 9:26 9:56 11:51 5:42

 חמישי כז 3 4:53 5:14 6:00 6:03:39 8:13 8:58 9:26 9:56 11:51 5:42

 שישי כח 4 4:52 5:13 5:59 6:02:28 8:12 8:57 9:25 9:55 11:51 5:43

ת כט פקודי שקלים 5 4:50 5:12 5:58 6:01:22 8:11 8:57 9:25 9:55 11:51 5:44 ב  ש

 ראשון ל' א' דראש חודש 6 4:49 5:10 5:56 6:00:07 8:11 8:56 9:24 9:54 11:50 5:45
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 מרץ-אפריל ירושלים אדר ב'

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 שני א ב' דראש חודש 7 4:48 5:09 5:55 5:58:55 8:10 8:55 9:24 9:54 11:50 5:45

 שלישי ב 8 4:47 5:08 5:54 5:57:42 8:09 8:54 9:23 9:53 11:50 5:46

 רביעי ג 9 4:46 5:07 5:53 5:56:29 8:09 8:54 9:23 9:52 11:50 5:47

 חמישי ד 10 4:44 5:06 5:52 5:55:17 8:08 8:53 9:22 9:52 11:50 5:47

 שישי ה 11 4:43 5:04 5:50 5:54:01 8:07 8:52 9:21 9:51 11:49 5:48

ת ו ויקרא 12 4:42 5:03 5:49 5:52:44 8:06 8:51 9:21 9:51 11:49 5:49 ב  ש

 ראשון ז 13 4:41 5:02 5:48 5:51:34 8:06 8:51 9:20 9:50 11:49 5:50

 שני ח 14 4:39 5:01 5:47 5:50:20 8:05 8:50 9:20 9:50 11:48 5:50

 שלישי ט 15 4:38 4:59 5:45 5:49:01 8:04 8:49 9:19 9:49 11:48 5:51

 רביעי י 16 4:37 4:58 5:44 5:47:46 8:03 8:48 9:18 9:48 11:48 5:52

5:52 11:48 9:48 9:18 8:48 8:02 5:46:34 5:43 4:57 4:36 17 
 תענית אסתר

 מוקדם
 חמישי יא

5:53 11:47 9:47 9:17 8:47 8:02 5:45:20 5:42 4:56 4:34 18 

 תענית אסתר

 מוקדם

 שישי יב

ת יג צו זכור 19 4:33 4:54 5:40 5:44:04 8:01 8:46 9:16 9:46 11:47 5:54 ב  ש

 ראשון יד פורים 20 4:32 4:53 5:39 5:42:48 8:00 8:45 9:16 9:46 11:47 5:54

 שני טו שושן פורים 21 4:30 4:52 5:38 5:41:32 7:59 8:45 9:15 9:45 11:46 5:55

 שלישי טז 22 4:29 4:50 5:36 5:40:13 7:58 8:44 9:15 9:45 11:46 5:56

 רביעי יז 23 4:28 4:49 5:35 5:38:48 7:57 8:43 9:14 9:44 11:46 5:57

 חמישי יח 24 4:26 4:48 5:34 5:37:32 7:57 8:42 9:13 9:43 11:46 5:57

 שישי יט 25 4:25 4:46 5:33 5:36:18 7:56 8:41 9:13 9:43 11:45 5:58

ת כ שמיני פרה 26 4:24 4:45 5:31 5:35:01 7:55 8:41 9:12 9:42 11:45 5:59 ב  ש

 ראשון כא 27 4:22 4:44 5:30 5:34:01 7:54 8:40 9:11 9:41 11:45 5:59

 שני כב 28 4:21 4:43 5:29 5:32:42 7:53 8:39 9:11 9:41 11:44 6:00

 שלישי כג 29 4:19 4:41 5:27 5:31:25 7:52 8:38 9:10 9:40 11:44 6:01

 רביעי כד 30 4:18 4:40 5:26 5:30:11 7:51 8:37 9:09 9:40 11:44 6:01

 חמישי כה 31 4:17 4:39 5:25 5:28:52 7:51 8:37 9:09 9:39 11:43 6:02

 שישי כו [שעון קיץ) 1 5:15 5:37 6:24 6:27:41 8:50 9:36 10:08 10:38 12:43 7:03

ת כז תזריע 2 5:14 5:36 6:22 6:26:28 8:49 9:35 10:07 10:38 12:43 7:03 ב  ש

 ראשון כח 3 5:13 5:35 6:21 6:25:17 8:48 9:34 10:07 10:37 12:43 7:04

 שני כט ערב ראש חודש 4 5:11 5:33 6:20 6:24:07 8:47 9:34 10:06 10:37 12:42 7:05
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ם אפריל-מאי רושלי סן י  ני

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 שלישי א' ראש חודש 5 5:10 5:32 6:19 6:22:52 8:46 9:33 10:05 10:36 12:42 7:05

 רביעי ב 6 5:08 5:31 6:17 5:21:40 8:45 9:32 10:04 10:35 12:42 7:06

 חמישי ג 7 5:07 5:29 6:16 5:20:28 8:45 9:31 10:04 10:35 12:41 7:07

 שישי ד 8 5:06 5:28 6:15 5:19:14 8:44 9:30 10:03 10:34 12:41 7:07

ת ה מצורע 9 5:04 5:27 6:14 5:18:08 8:43 9:30 10:02 10:34 12:41 7:08 ב  ש

 ראשון ו 10 5:03 5:25 6:12 5:16:55 8:42 9:29 10:02 10:33 12:41 7:09

 שני ז 11 5:02 5:24 6:11 5:15:39 8:41 9:28 10:01 10:32 12:40 7:09

 שלישי ח 12 5:00 5:23 6:10 5:14:19 8:40 9:28 10:01 10:32 12:40 7:10

 רביעי ט 13 4:59 5:21 6:09 5:13:05 8:39 9:27 10:00 10:31 12:40 7:11

 חמישי י 14 4:57 5:20 6:08 5:11:56 8:39 9:26 9:59 10:31 12:40 7:11

 שישי יא 15 4:56 5:19 6:06 5:10:50 8:38 9:25 9:59 10:30 12:39 7:12

ת יב אחרי מות 16 4:55 5:18 6:05 5:09:40 8:37 9:25 9:58 10:30 12:39 7:13 ב  ש

 ראשון יג בערב בדיקת חמץ 17 4:53 5:16 6:04 5:08:34 8:36 9:24 9:57 10:29 12:39 7:14

 שני יד ערב פסח 18 4:52 5:15 6:03 5:07:28 8:35 9:23 9:57 10:28 12:39 7:14

 שלישי טו א' דפסח 19 4:51 5:14 6:02 5:06:16 8:35 9:23 9:56 10:28 12:38 7:15

 רביעי טז חוה״מ פסח 20 4:49 5:13 6:01 5:05:11 8:34 9:22 9:55 10:27 12:38 7:16

 חמישי יז חוה״מ פסח 21 4:48 5:11 6:00 5:04:06 8:33 9:21 9:55 10:27 12:38 7:16

 שישי יח חוה״מ פסח 22 4:47 5:10 5:58 5:03:00 8:32 9:21 9:54 10:26 12:38 7:17

ת יט שבת חוה״מ 23 4:46 5:09 5:57 5:01:55 8:31 9:20 9:54 10:26 12:38 7:18 ב  ש

 ראשון כ חוה״מ פסח 24 4:44 5:08 5:56 5:00:52 8:31 9:19 9:53 10:25 12:37 7:18

 שני כא שביעי של פסח 25 4:43 5:06 5:55 4:59:51 8:30 9:19 9:53 10:25 12:37 7:19

 שלישי כב אסרו חג 26 4:42 5:05 5:54 4:58:46 8:29 9:18 9:52 10:25 12:37 7:20

 רביעי כג 27 4:41 5:04 5:53 4:57:46 8:28 9:18 9:51 10:24 12:37 7:21

 חמישי כד 28 4:39 5:03 5:52 4:56:48 8:28 9:17 9:51 10:24 12:37 7:21

 שישי כה 29 4:38 5:02 5:51 4:55:50 8:27 9:16 9:50 10:23 12:37 7:22

ת כו קדושים 30 4:37 5:01 5:50 4:54:51 8:26 9:16 9:50 10:23 12:36 7:23 ב  ש

 ראשון כז 1 4:36 5:00 5:49 4:53:58 8:25 9:15 9:49 10:22 12:36 7:23

 שני כח 2 4:34 4:59 5:48 4:53:01 8:25 9:15 9:49 10:22 12:36 7:24

 שלישי כט ערב ראש חודש 3 4:33 4:57 5:47 4:52:03 8:24 9:14 9:48 10:22 12:36 7:25

 רביעי ל א' דראש חודש 4 4:32 4:56 5:46 4:51:03 8:23 9:14 9:48 10:21 12:36 7:26
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 ירושלים אייר

 לוח זמני היום

 מאי-יוני

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 חמישי א ב' דראש חודש 5 4:31 4:55 5:45 5:50:07 8:23 9:13 9:47 10:21 12:36 7:26

 שישי ב 6 4:30 4:54 5:45 5:49:14 8:22 9:13 9:47 10:21 12:36 7:27

ת ג אמור 7 4:29 4:53 5:44 5:48:23 8:21 9:12 9:46 10:20 12:36 7:28 ב  ש

 ראשון ד 8 4:28 4:52 5:43 5:47:35 8:21 9:12 9:46 10:20 12:36 7:28

 שני ה תענית שני קמא 9 4:27 4:51 5:42 5:46:48 8:20 9:11 9:46 10:20 12:36 7:29

 שלישי ו 10 4:26 4:50 5:41 5:46:05 8:20 9:11 9:45 10:19 12:36 7:30

 רביעי ז 11 4:25 4:50 5:40 5:45:21 8:19 9:11 9:45 10:19 12:36 7:31

 חמישי ח תענית חמישי 12 4:24 4:49 5:40 5:44:38 8:18 9:10 9:44 10:19 12:35 7:31

 שישי ט 13 4:23 4:48 5:39 5:43:54 8:18 9:10 9:44 10:18 12:35 7:32

ת י בהר 14 4:22 4:47 5:38 5:43:11 8:17 9:09 9:44 10:18 12:35 7:33 ב  ש

 ראשון יא 15 4:21 4:46 5:38 5:42:34 8:17 9:09 9:43 10:18 12:35 7:33

 שני יב תענית שני בתרא 16 4:20 4:45 5:37 5:41:54 8:16 9:09 9:43 10:18 12:35 7:34

 שלישי יג 17 4:19 4:44 5:36 5:41:15 8:16 9:08 9:43 10:18 12:35 7:35

 רביעי יד פסח שני 18 4:18 4:44 5:36 5:40:37 8:15 9:08 9:42 10:17 12:36 7:35

 חמישי טו 19 4:17 4:43 5:35 5:39:50 8:15 9:08 9:42 10:17 12:36 7:36

 שישי טז 20 4:17 4:42 5:34 5:39:13 8:15 9:08 9:42 10:17 12:36 7:37

ת יז בחוקותי 21 4:16 4:42 5:34 5:38:44 8:14 9:07 9:42 10:17 12:36 7:37 ב  ש

 ראשון יח ל״ג בעומר 22 4:15 4:41 5:33 5:38:20 8:14 9:07 9:41 10:17 12:36 7:38

 שני יט 23 4:14 4:40 5:33 5:37:43 8:13 9:07 9:41 10:17 12:36 7:39

 שלישי כ 24 4:14 4:40 5:32 5:37:14 8:13 9:07 9:41 10:17 12:36 7:39

 רביעי כא 25 4:13 4:39 5:32 5:36:39 8:13 9:07 9:41 10:16 12:36 7:40

 חמישי כב 26 4:12 4:38 5:31 5:36:13 8:12 9:06 9:41 10:16 12:36 7:41

 שישי כג 27 4:12 4:38 5:31 5:35:51 8:12 9:06 9:40 10:16 12:36 7:41

ת כד במדבר 28 4:11 4:37 5:31 5:35:29 8:12 9:06 9:40 10:16 12:36 7:42 ב  ש

 ראשון כה 29 4:10 4:37 5:30 5:35:02 8:12 9:06 9:40 10:16 12:36 7:43

 שני כו 30 4:10 4:36 5:30 5:34:47 8:11 9:06 9:40 10:16 12:37 7:43

 שלישי כז 31 4:09 4:36 5:30 5:34:31 8:11 9:06 9:40 10:16 12:37 7:44

 רביעי כח 1 4:09 4:36 5:29 5:34:11 8:11 9:06 9:40 10:16 12:37 7:44

 חמישי כט ערב ראש חודש 2 4:09 4:35 5:29 5:33:58 8:11 9:06 9:40 10:16 12:37 7:45
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 סיון ירושלים יוני-יולי

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 שישי א ראש חודש 3 4:08 4:35 5:29 5:33:49 8:11 9:06 9:40 10:16 12:37 7:45

ת ב נשא 4 4:08 4:35 5:28 5:33:32 8:10 9:06 9:40 10:16 12:37 7:46 ב  ש

 ראשון ג 5 4:07 4:34 5:28 5:33:21 8:10 9:06 9:40 10:16 12:38 7:46

 שני ד 6 4:07 4:34 5:28 5:33:16 8:10 9:06 9:40 10:16 12:38 7:47

 שלישי ה ערב שבועות 7 4:07 4:34 5:28 5:33:03 8:10 9:06 9:40 10:16 12:38 7:48

 רביעי ו שבועות 8 4:07 4:34 5:28 5:32:51 8:10 9:06 9:40 10:17 12:38 7:48

 חמישי ז אסרו חג 9 4:06 4:34 5:28 5:32:51 8:10 9:06 9:40 10:17 12:38 7:48

 שישי ח 10 4:06 4:33 5:28 5:32:49 8:10 9:06 9:40 10:17 12:38 7:49

ת ט בהעלותך 11 4:06 4:33 5:28 5:32:47 8:10 9:06 9:40 10:17 12:39 7:49 ב  ש

 ראשון י 12 4:06 4:33 5:28 5:32:46 8:10 9:06 9:40 10:17 12:39 7:50

 שני יא 13 4:06 4:33 5:28 5:32:47 8:10 9:06 9:40 10:17 12:39 7:50

 שלישי יב 14 4:06 4:33 5:28 5:32:49 8:10 9:06 9:40 10:17 12:39 7:50

 רביעי יג 15 4:06 4:33 5:28 5:32:52 8:10 9:06 9:40 10:17 12:40 7:51

 חמישי יד 16 4:06 4:33 5:28 5:32:57 8:10 9:06 9:40 10:18 12:40 7:51

 שישי טו 17 4:06 4:33 5:28 5:33:04 8:10 9:07 9:41 10:18 12:40 7:52

ת טז שלח לך 18 4:06 4:33 5:28 5:33:11 8:11 9:07 9:41 10:18 12:40 7:52 ב  ש

 ראשון יז 19 4:06 4:34 5:28 5:33:20 8:11 9:07 9:41 10:18 12:40 7:52

 שני יח 20 4:06 4:34 5:28 5:33:31 8:11 9:07 9:41 10:18 12:41 7:52

 שלישי יט 21 4:06 4:34 5:29 5:33:42 8:11 9:07 9:41 10:19 12:41 7:53

 רביעי כ 22 4:07 4:34 5:29 5:33:55 8:11 9:08 9:42 10:19 12:41 7:53

 חמישי כא 23 4:07 4:34 5:29 5:34:09 8:12 9:08 9:42 10:19 12:41 7:53

 שישי כב 24 4:07 4:35 5:29 5:34:25 8:12 9:08 9:42 10:19 12:41 7:53

ת כג קרח 25 4:07 4:35 5:30 5:34:41 8:12 9:08 9:42 10:19 12:42 7:53 ב  ש

 ראשון כד 26 4:08 4:35 5:30 5:34:59 8:12 9:09 9:43 10:20 12:42 7:53

 שני כה 27 4:08 4:36 5:30 5:35:18 8:13 9:09 9:43 10:20 12:42 7:53

 שלישי כו 28 4:09 4:36 5:31 5:35:36 8:13 9:09 9:43 10:20 12:42 7:54

 רביעי כז 29 4:09 4:36 5:31 5:35:59 8:13 9:09 9:43 10:20 12:43 7:54

 חמישי כח 30 4:09 4:37 5:31 5:36:22 8:14 9:10 9:44 10:21 12:43 7:54

 שישי כט ערב ראש חודש 1 4:10 4:37 5:32 5:36:45 8:14 9:10 9:44 10:21 12:43 7:54

ת ל חוקת 2 4:10 4:38 5:32 5:37:09 8:14 9:10 9:44 10:21 12:43 7:54 ב  ש
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 ירושלים תמוז

 לוח זמני היום

 יולי

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 ראשון א ב' דראש חודש 3 4:11 4:38 5:32 5:37:34 8:15 9:11 9:45 10:21 12:43 7:53

 שני ב 4 4:11 4:39 5:33 5:38:01 8:15 9:11 9:45 10:22 12:43 7:53

 שלישי ג 5 4:12 4:39 5:33 5:38:20 8:16 9:11 9:45 10:22 12:44 7:53

 רביעי ד 6 4:13 4:40 5:34 5:38:51 8:16 9:11 9:46 10:22 12:44 7:53

 חמישי ה 7 4:13 4:40 5:34 5:39:27 8:16 9:12 9:46 10:22 12:44 7:53

 שישי ו 8 4:14 4:41 5:35 5:39:52 8:17 9:12 9:46 10:23 12:44 7:53

ת ז בלק 9 4:14 4:41 5:35 5:40:23 8:17 9:12 9:47 10:23 12:44 7:53 ב  ש

 ראשון ח 10 4:15 4:42 5:36 5:40:56 8:18 9:13 9:47 10:23 12:44 7:52

 שני ט 11 4:16 4:43 5:36 5:41:25 8:18 9:13 9:47 10:24 12:45 7:52

 שלישי י 12 4:17 4:43 5:37 5:41:54 8:19 9:13 9:48 10:24 12:45 7:52

 רביעי יא 13 4:17 4:44 5:37 5:42:27 8:19 9:14 9:48 10:24 12:45 7:51

 חמישי יב 14 4:18 4:45 5:38 5:43:01 8:20 9:14 9:48 10:24 12:45 7:51

 שישי יג 15 4:19 4:45 5:39 5:43:31 8:20 9:14 9:49 10:25 12:45 7:51

ת יד פינחס 16 4:20 4:46 5:39 5:44:08 8:20 9:15 9:49 10:25 12:45 7:50 ב  ש

 ראשון טו 17 4:20 4:47 5:40 5:44:46 8:21 9:15 9:49 10:25 12:45 7:50

 שני טז 18 4:21 4:47 5:40 5:45:18 8:21 9:15 9:50 10:25 12:45 7:49

 שלישי יז צום יז בתמוז 19 4:22 4:48 5:41 5:45:56 8:22 9:16 9:50 10:26 12:45 7:49

 רביעי יח 20 4:23 4:49 5:42 5:46:33 8:22 9:16 9:50 10:26 12:45 7:49

 חמישי יט 21 4:24 4:50 5:42 5:47:17 8:23 9:16 9:51 10:26 12:46 7:48

 שישי כ 22 4:24 4:50 5:43 5:47:54 8:23 9:17 9:51 10:26 12:46 7:47

ת כא מטות 23 4:25 4:51 5:44 5:48:31 8:24 9:17 9:51 10:27 12:46 7:47 ב  ש

 ראשון כב 24 4:26 4:52 5:44 5:49:04 8:24 9:17 9:52 10:27 12:46 7:46

 שני כג 25 4:27 4:53 5:45 5:49:37 8:25 9:18 9:52 10:27 12:46 7:46

 שלישי כד 26 4:28 4:53 5:45 5:50:29 8:25 9:18 9:52 10:27 12:46 7:45

 רביעי כה 27 4:29 4:54 5:46 5:51:11 8:26 9:18 9:53 10:27 12:46 7:44

 חמישי כו 28 4:30 4:55 5:47 5:51:49 8:26 9:19 9:53 10:28 12:46 7:44

 שישי כז 29 4:31 4:56 5:47 5:52:29 8:27 9:19 9:53 10:28 12:46 7:43

ת כח מסעי 30 4:31 4:57 5:48 5:53:03 8:27 9:19 9:54 10:28 12:46 7:42 ב  ש

 ראשון כט ערב ראש חודש 31 4:32 4:57 5:49 5:53:42 8:28 9:20 9:54 10:28 12:46 7:41
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 מנחם-אב ירושלים אוגוסט

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 שני א ראש חודש 1 4:33 4:58 5:49 5:54:22 8:28 9:20 9:54 10:28 12:45 7:41

 שלישי ב 2 4:34 4:59 5:50 5:54:59 8:29 9:20 9:55 10:29 12:45 7:40

 רביעי ג 3 4:35 5:00 5:51 5:55:36 8:29 9:20 9:55 10:29 12:45 7:39

 חמישי ד 4 4:36 5:01 5:51 5:56:13 8:30 9:21 9:55 10:29 12:45 7:38

 שישי ה 5 4:37 5:01 5:52 5:56:48 8:30 9:21 9:55 10:29 12:45 7:37

ת ו דברים 6 4:38 5:02 5:53 5:57:25 8:30 9:21 9:56 10:29 12:45 7:36 ב  ש

 ראשון ז 7 4:39 5:03 5:53 5:58:07 8:31 9:22 9:56 10:29 12:45 7:36

 שני ח ערב תשעה באב 8 4:39 5:04 5:54 5:58:44 8:31 9:22 9:56 10:29 12:45 7:35

 שלישי ט צום תשעה באב 9 4:40 5:05 5:55 5:59:21 8:32 9:22 9:56 10:30 12:45 7:34

 רביעי י 10 4:41 5:05 5:55 6:00:05 8:32 9:22 9:57 10:30 12:45 7:33

 חמישי יא 11 4:42 5:06 5:56 6:00:50 8:33 9:23 9:57 10:30 12:44 7:32

 שישי יב 12 4:43 5:07 5:57 6:01:31 8:33 9:23 9:57 10:30 12:44 7:31

ת יג ואתחנן 13 4:44 5:08 5:57 6:02:08 8:33 9:23 9:57 10:30 12:44 7:30 ב  ש

 ראשון יד 14 4:45 5:09 5:58 6:02:45 8:34 9:23 9:57 10:30 12:44 7:29

 שני טו טו באב 15 4:46 5:09 5:59 6:03:22 8:34 9:24 9:58 10:30 12:44 7:28

 שלישי טז 16 4:46 5:10 5:59 6:03:56 8:35 9:24 9:58 10:30 12:43 7:27

 רביעי יז 17 4:47 5:11 6:00 6:04:36 8:35 9:24 9:58 10:30 12:43 7:26

 חמישי יח 18 4:48 5:12 6:01 6:05:12 8:35 9:24 9:58 10:30 12:43 7:25

 שישי יט 19 4:49 5:13 6:01 6:05:53 8:36 9:24 9:58 10:30 12:43 7:23

ת כ עקב 20 4:50 5:13 6:02 6:06:29 8:36 9:25 9:59 10:31 12:43 7:22 ב  ש

 ראשון כא 21 4:51 5:14 6:03 6:07:05 8:36 9:25 9:59 10:31 12:42 7:21

 שני כב 22 4:52 5:15 6:03 6:07:44 8:37 9:25 9:59 10:31 12:42 7:20

 שלישי כג 23 4:52 5:16 6:04 6:08:22 8:37 9:25 9:59 10:31 12:42 7:19

 רביעי כד 24 4:53 5:16 6:04 6:09:00 8:37 9:25 9:59 10:31 12:42 7:18

 חמישי כה 25 4:54 5:17 6:05 6:09:38 8:38 9:26 9:59 10:31 12:41 7:17

 שישי כו 26 4:55 5:18 6:06 6:10:13 8:38 9:26 9:59 10:31 12:41 7:15

ת כז ראה 27 4:56 5:19 6:06 6:10:51 8:38 9:26 9:59 10:31 12:41 7:14 ב  ש

 ראשון כח 28 4:56 5:19 6:07 6:11:23 8:39 9:26 9:59 10:31 12:40 7:13

 שני כט ערב ראש חודש 29 4:57 5:20 6:08 6:12:01 8:39 9:26 10:00 10:31 12:40 7:12

 שלישי ל א' דראש חודש 30 4:58 5:21 6:08 6:12:33 8:39 9:26 10:00 10:31 12:40 7:11



265 _ 

 ירושלים אלול

 לוח זמני היום

 אוגוסט-ספטמבר

 שקיעה
 בגובה

 חצות היום
 ס״ז תפילה

 הגר״א
 ס״ז תפילה

 מג״א
 סזק״ש
 הגר״א

 סזק״ש
 מג״א

 הנץ החמה
 הנראה

 הנץ החמה
 הנחת
 תפילין

 עה״ש 72

 דק'
 יום לועזי

 רביעי א ב' דראש חודש 31 4:59 5:21 6:09 6:13:07 8:39 9:26 10:00 10:31 12:40 7:09

 חמישי ב 1 5:00 5:22 6:09 6:13:54 8:40 9:27 10:00 10:31 12:39 7:08

 שישי ג 2 5:00 5:23 6:10 6:14:33 8:40 9:27 10:00 10:31 12:39 7:07

ת ד שופטים 3 5:01 5:24 6:11 6:15:13 8:40 9:27 10:00 10:31 12:39 7:06 ב  ש

 ראשון ה 4 5:02 5:24 6:11 6:15:44 8:40 9:27 10:00 10:31 12:38 7:04

 שני ו 5 5:03 5:25 6:12 6:16:18 8:41 9:27 10:00 10:31 12:38 7:03

 שלישי ז 6 5:03 5:26 6:13 6:16:52 8:41 9:27 10:00 10:31 12:38 7:02

 רביעי ח 7 5:04 5:26 6:13 6:17:26 8:41 9:27 10:00 10:31 12:37 7:00

 חמישי ט 8 5:05 5:27 6:14 6:18:02 8:41 9:28 10:00 10:31 12:37 6:59

 שישי י 9 5:06 5:28 6:14 6:18:36 8:42 9:28 10:00 10:31 12:37 6:58

ת יא כי תצא 10 5:06 5:28 6:15 6:19:07 8:42 9:28 10:00 10:31 12:36 6:57 ב  ש

 ראשון יב 11 5:07 5:29 6:16 6:19:41 8:42 9:28 10:00 10:31 12:36 6:55

 שני יג 12 5:08 5:30 6:16 6:20:12 8:42 9:28 10:00 10:31 12:36 6:54

 שלישי יד 13 5:08 5:30 6:17 6:20:46 8:42 9:28 10:00 10:30 12:35 6:53

 רביעי טו 14 5:09 5:31 6:17 6:21:24 8:43 9:28 10:00 10:30 12:35 6:51

 חמישי טז 15 5:10 5:32 6:18 6:21:58 8:43 9:28 10:00 10:30 12:34 6:50

 שישי יז 16 5:11 5:32 6:19 6:22:32 8:43 9:29 10:00 10:30 12:34 6:49

ת יח כי תבוא 17 5:11 5:33 6:19 6:23:10 8:43 9:29 10:00 10:30 12:34 6:47 ב  ש

 ראשון יט 18 5:12 5:34 6:20 6:23:47 8:43 9:29 10:00 10:30 12:33 6:46

 שני כ 19 5:13 5:34 6:20 6:24:23 8:44 9:29 10:00 10:30 12:33 6:45

 שלישי כא 20 5:13 5:35 6:21 6:24:59 8:44 9:29 10:00 10:30 12:33 6:43

 רביעי כב 21 5:14 5:36 6:22 6:25:36 8:44 9:29 10:00 10:30 12:32 6:42

 חמישי כג 22 5:15 5:36 6:22 6:26:20 8:44 9:29 10:00 10:30 12:32 6:41

 שישי כד 23 5:15 5:37 6:23 6:26:57 8:44 9:29 10:00 10:30 12:32 6:39

ת כה נצבים וילך 24 5:16 5:37 6:24 6:27:33 8:44 9:30 10:00 10:30 12:31 6:38 ב  ש

 ראשון כו א' דסליחות 25 5:17 5:38 6:24 6:28:10 8:45 9:30 10:00 10:30 12:31 6:37

 שני כז 26 5:17 5:39 6:25 6:28:48 8:45 9:30 10:00 10:30 12:31 6:35

 שלישי כח 27 5:18 5:39 6:25 6:29:22 8:45 9:30 10:00 10:30 12:30 6:34

6:33 12:30 10:30 10:00 9:30 8:45 6:29:59 6:26 5:40 5:19 28 
 ערב ראש השנה,

 עירוב תבשילין
 רביעי כט



 תשרי זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:43 6:15 8:39 13:07 6:56

 ב 4:44 6:16 8:39 13:06 6:55

 ג 4:45 6:17 8:40 13:06 6:54

 ד 3:45 5:17 7:40 12:06 5:53

 ה 3:46 5:18 7:40 12:05 5:52

 ו 3:47 5:19 7:40 12:05 5:50

 ז 3:48 5:19 7:41 12:04 5:49

 ח 3:49 5:20 7:41 12:04 5:48

 ט 3:50 5:20 7:41 12:03 5:46

 י 3:50 5:21 7:41 12:03 5:45

 יא 3:51 5:22 7:41 12:03 5:44

 יב 3:51 5:22 7:42 12:02 5:43

 יג 3:52 5:23 7:42 12:02 5:41

 יד 3:53 5:23 7:42 12:01 5:40

 טו 3:54 5:24 7:42 12:01 5:39

 טז 3:55 5:25 7:42 12:00 5:37

 יז 3:55 5:25 7:42 12:00 5:36

 יח 3:56 5:26 7:43 12:00 5:35

 יט 3:57 5:27 7:43 11:59 5:33

 כ 3:58 5:27 7:43 11:59 5:32

 כא 3:58 5:28 7:44 11:58 5:31

 כב 3:59 5:29 7:44 11:58 5:29

 כג 4:00 5:29 7:44 11:58 5:28

 כד 4:01 5:30 7:45 11:57 5:27

 כה 4:01 5:31 7:45 11:57 5:26

 כו 4:02 5:31 7:45 11:57 5:24

 כז 4:03 5:32 7:45 11:56 5:23

 כח 4:04 5:32 7:46 11:56 5:22

 כט 4:05 5:33 7:46 11:56 5:21

 ל 4:06 5:34 7:46 11:56 5:19



 זמנים ע״פ לוח לא״י מר-חשוון

 שקיעה
 מנחה

 גדולה
 זריחה סזק״ש

ש ״ ה  ע

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:07 5:35 7:46 11:55 5:18

 ב 4:07 5:35 7:46 11:55 5:17

 ג 4:08 5:36 7:47 11:55 5:16

 ד 4:08 5:36 7:47 11:55 5:14

 ה 4:10 5:37 7:46 11:54 5:13

 ו 4:10 5:38 7:47 11:54 5:12

 ז 4:11 5:39 7:48 11:54 5:11

 ח 4:11 5:39 7:47 11:54 5:10

 ט 4:12 5:40 7:48 11:54 5:09

 י 4:13 5:41 7:48 11:53 5:07

 יא 4:13 5:42 7:49 11:53 5:06

 יב 4:14 5:42 7:49 11:53 5:05

 יג 4:15 5:43 7:49 11:53 5:04

 יד 4:16 5:44 7:49 11:52 5:03

 טו 4:17 5:44 7:50 11:52 5:02

 טז 4:17 5:45 7:49 11:52 5:01

 יז 4:17 5:46 7:50 11:52 5:00

 יח 4:18 5:47 7:50 11:52 4:59

 יט 4:19 5:48 7:51 11:52 4:58

 כ 4:19 5:48 7:51 11:52 4:57

 כא 4:20 5:49 7:51 11:52 4:56

 כב 4:21 5:50 7:51 11:52 4:55

 כג 4:21 5:51 7:52 11:52 4:54

 כד 4:22 5:52 7:52 11:52 4:54

 כה 4:23 5:52 7:52 11:52 4:53

 כו 4:23 5:53 7:53 11:52 4:52

 כז 4:24 5:54 7:53 11:52 4:51

 כח 4:25 5:55 7:53 11:52 4:50

 כט 4:25 5:56 7:53 11:52 4:50

 ל 4:26 5:57 7:54 11:52 4:49



 כסליו זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:27 5:58 7:55 11:52 4:48

 ב 4:28 5:58 7:55 11:52 4:47

 ג 4:28 5:59 7:56 11:52 4:47

 ד 4:29 6:00 7:56 11:52 4:46

 ה 4:30 6:01 7:56 11:52 4:45

 ו 4:30 6:02 7:56 11:52 4:45

 ז 4:31 6:02 7:57 11:52 4:44

 ח 4:32 6:03 7:57 11:52 4:44

 ט 4:33 6:04 7:58 11:53 4:43

 י 4:34 6:05 7:59 11:53 4:43

 יא 4:34 6:06 7:59 11:53 4:42

 יב 4:35 6:07 8:00 11:53 4:42

 יג 4:36 6:08 8:00 11:54 4:41

 יד 4:37 6:09 8:01 11:54 4:41

 טו 4:38 6:10 8:01 11:54 4:41

 טז 4:39 6:10 8:02 11:54 4:40

 יז 4:39 6:11 8:02 11:55 4:40

 יח 4:39 6:12 8:03 11:55 4:40

 יט 4:40 6:13 8:03 11:55 4:40

 כ 4:41 6:14 8:03 11:56 4:40

 כא 4:42 6:14 8:04 11:56 4:40

 כב 4:43 6:15 8:04 11:56 4:39

 כג 4:43 6:16 8:05 11:57 4:39

 כד 4:44 6:17 8:06 11:57 4:39

 כה 4:44 6:18 8:06 11:57 4:39

 כו 4:45 6:19 8:06 11:58 4:39

 כז 4:46 6:20 8:07 11:58 4:39

 כח 4:47 6:20 8:08 11:58 4:39

 כט 4:47 6:21 8:08 11:59 4:39

 ל 4:48 6:22 8:09 12:00 4:39



 זמנים ע״פ לוח לא״י טבת

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:48 6:23 8:09 12:00 4:39

 ב 4:49 6:23 8:09 12:00 4:39

 ג 4:50 6:24 8:10 12:00 4:39

 ד 4:50 6:25 8:11 12:01 4:40

 ה 4:51 6:26 8:11 12:02 4:40

 ו 4:52 6:27 8:12 12:02 4:40

 ז 4:53 6:27 8:13 12:03 4:40

 ח 4:53 6:28 8:13 12:03 4:41

 ט 4:54 6:28 8:14 12:03 4:41

 י 4:54 6:29 8:14 12:04 4:41

 יא 4:55 6:30 8:15 12:05 4:42

 יב 4:55 6:30 8:15 12:05 4:42

 יג 4:56 6:31 8:17 12:06 4:42

 יד 4:57 6:31 8:17 12:06 4:43

 טו 4:57 6:32 8:18 12:07 4:43

 טז 4:58 6:32 8:18 12:07 4:44

 יז 4:58 6:33 8:18 12:08 4:44

 יח 4:58 6:33 8:18 12:08 4:45

 יט 4:59 6:34 8:19 12:09 4:46

 כ 4:59 6:34 8:19 12:09 4:46

 כא 5:00 6:34 8:19 12:10 4:47

 כב 5:00 6:35 8:20 12:10 4:48

 כג 5:00 6:35 8:20 12:11 4:48

 כד 5:01 6:35 8:21 12:11 4:49

 כה 5:01 6:36 8:21 12:12 4:50

 כו 5:01 6:36 8:22 12:12 4:50

 כז 5:01 6:36 8:22 12:12 4:51

 כח 5:01 6:36 8:22 12:13 4:52

 כט 5:02 6:36 8:23 12:13 4:53



 שבט זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 5:02 6:36 8:23 12:14 4:53

 ב 5:02 6:36 8:24 12:14 4:54

 ג 5:03 6:36 8:24 12:15 4:55

 ד 5:03 6:36 8:24 12:15 4:56

 ה 5:03 6:37 8:24 12:16 4:57

 ו 5:03 6:37 8:25 12:16 4:58

 ז 5:03 6:36 8:25 12:16 4:58

 ח 5:03 6:36 8:25 12:17 4:59

 ט 5:03 6:36 8:25 12:17 5:00

 י 5:03 6:36 8:25 12:17 5:01

 יא 5:03 6:36 8:25 12:18 5:02

 יב 5:03 6:36 8:25 12:18 5:03

 יג 5:03 6:36 8:26 12:19 5:04

 יד 5:02 6:35 8:26 12:19 5:05

 טו 5:02 6:35 8:26 12:19 5:06

 טז 5:02 6:34 8:26 12:19 5:06

 יז 5:02 6:34 8:26 12:20 5:07

 יח 5:02 6:34 8:26 12:20 5:08

 יט 5:02 6:34 8:26 12:20 5:09

 כ 5:01 6:33 8:26 12:21 5:10

 כא 5:01 6:33 8:26 12:21 5:11

 כב 5:01 6:32 8:26 12:21 5:12

 כג 5:00 6:31 8:26 12:21 5:13

 כד 5:00 6:31 8:26 12:21 5:14

 כה 4:59 6:30 8:25 12:21 5:15

 כו 4:59 6:30 8:25 12:22 5:15

 כז 4:59 6:29 8:26 12:22 5:16

 כח 4:58 6:29 8:25 12:22 5:17

 כט 4:58 6:28 8:25 12:22 5:18

 ל 4:57 6:27 8:25 12:22 5:19



 זמנים ע״פ לוח לא״י אדר א'

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:57 6:27 8:25 12:22 5:20

 ב 4:56 6:26 8:24 12:22 5:21

 ג 4:55 6:25 8:24 12:22 5:22

 ד 4:54 6:24 8:24 12:22 5:22

 ה 4:53 6:24 8:23 12:22 5:23

 ו 4:53 6:23 8:23 12:23 5:24

 ז 4:52 6:22 8:22 12:23 5:25

 ח 4:51 6:21 8:22 12:23 5:26

 ט 4:50 6:20 8:22 12:22 5:27

 י 4:50 6:19 8:21 12:22 5:27

 יא 4:49 6:18 8:20 12:22 5:28

 יב 4:48 6:18 8:20 12:22 5:29

 יג 4:47 6:17 8:20 12:22 5:30

 יד 4:46 6:15 8:19 12:22 5:31

 טו 4:45 6:15 8:19 12:22 5:32

 טז 4:45 6:14 8:19 12:22 5:32

 יז 4:44 6:13 8:18 12:22 5:33

 יח 4:43 6:12 8:18 12:22 5:34

 יט 4:42 6:11 8:17 12:22 5:35

 כ 4:41 6:10 8:17 12:22 5:36

 כא 4:40 6:09 8:16 12:21 5:36

 כב 4:39 6:07 8:15 12:21 5:37

 כג 4:38 6:06 8:15 12:21 5:38

 כד 4:37 6:05 8:14 12:21 5:38

 כה 4:36 6:04 8:14 12:21 5:39

 כו 4:35 6:03 8:13 12:20 5:40

 כז 4:33 6:02 8:12 12:20 5:41

 כח 4:33 6:01 8:11 12:20 5:41

 כט 4:31 6:00 8:11 12:20 5:42

 ל 4:30 5:58 8:10 12:20 5:43



 אדר ב׳ זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:29 5:57 8:09 12:19 5:44

 ב 4:27 5:56 8:08 12:19 5:44

 ג 4:26 5:55 8:08 12:19 5:45

 ד 4:25 5:54 8:07 12:19 5:46

 ה 4:23 5:52 8:06 12:18 5:46

 ו 4:22 5:51 8:05 12:18 5:47

 ז 4:20 5:50 8:04 12:17 5:47

 ח 4:19 5:49 8:03 12:17 5:48

 ט 4:18 5:47 8:03 12:17 5:49

 י 4:16 5:46 8:02 12:17 5:50

 יא 4:15 5:45 8:01 12:17 5:50

 יב 4:13 5:43 8:00 12:17 5:51

 יג 4:12 5:42 7:59 12:16 5:52

 יד 4:11 5:41 7:58 12:16 5:52

 טו 4:09 5:40 7:57 12:16 5:53

 טז 4:08 5:38 7:57 12:16 5:54

 יז 4:07 5:37 7:56 12:15 5:54

 יח 4:05 5:36 7:55 12:15 5:55

 יט 4:04 5:34 7:54 12:15 5:56

 כ 4:03 5:33 7:53 12:15 5:56

 כא 4:01 5:32 7:52 12:15 5:57

 כב 4:00 5:31 7:52 12:14 5:58

 כג 3:58 5:29 7:51 12:14 5:58

 כד 3:57 5:28 7:50 12:14 5:59

 כה 3:55 5:27 7:49 12:14 6:00

 כו 4:54 6:26 8:48 13:13 7:00

 כז 4:52 6:24 8:47 13:13 7:01

 כח 4:51 6:23 8:46 13:13 7:02

 כט 4:50 6:22 8:45 13:13 7:02



 זמנים ע״פ לוח לא״י ניסן

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:48 6:21 8:44 13:12 7:03

 ב 4:47 6:19 8:43 13:12 7:03

 ג 4:45 6:18 8:43 13:12 7:04

 ד 4:44 6:17 8:42 13:12 7:05

 ה 4:43 6:16 8:42 13:12 7:05

 ו 4:41 6:15 8:40 13:11 7:06

 ז 4:40 6:13 8:40 13:11 7:07

 ח 4:38 6:12 8:38 13:11 7:07

 ט 4:36 6:11 8:37 13:11 7:08

 י 4:35 6:10 8:37 13:11 7:09

 יא 4:34 6:08 8:36 13:10 7:09

 יב 4:33 6:07 8:36 13:10 7:10

 יג 4:31 6:06 8:35 13:10 7:11

 יד 4:30 6:05 8:34 13:10 7:11

 טו 4:28 6:04 8:33 13:10 7:12

 טז 4:27 6:03 8:32 13:09 7:13

 יז 4:26 6:01 8:31 13:09 7:14

 יח 4:24 6:01 8:30 13:09 7:14

 יט 4:22 5:59 8:29 13:09 7:15

 כ 4:21 5:58 8:28 13:09 7:16

 כא 4:20 5:57 8:28 13:09 7:16

 כב 4:19 5:56 8:28 13:09 7:17

 כג 4:18 5:55 8:27 13:09 7:18

 כד 4:17 5:54 8:26 13:09 7:19

 כה 4:15 5:53 8:25 13:09 7:19

 כו 4:14 5:52 8:24 13:08 7:20

 כז 4:13 5:51 8:24 13:08 7:21

 כח 4:11 5:50 8:23 13:08 7:21

 כט 4:10 5:49 8:23 13:08 7:22

 ל 4:08 5:48 8:22 13:08 7:23



 אייר זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:07 5:47 8:21 13:08 7:23

 ב 4:06 5:46 8:20 13:08 7:24

 ג 4:05 5:45 8:20 13:08 7:25

 ד 4:03 5:45 8:19 13:08 7:26

 ה 4:02 5:44 8:18 13:08 7:26

 ו 4:01 5:43 8:18 13:08 7:27

 ז 4:00 5:42 8:17 13:08 7:28

 ח 3:58 5:42 8:16 13:08 7:28

 ט 3:57 5:41 8:15 13:08 7:29

 י 3:56 5:40 8:15 13:08 7:30

 יא 3:55 5:39 8:15 13:08 7:30

 יב 3:54 5:39 8:14 13:08 7:31

 יג 3:52 5:38 8:13 13:09 7:32

 יד 3:52 5:37 8:13 13:09 7:32

 טו 3:51 5:37 8:13 13:09 7:33

 טז 3:50 5:36 8:12 13:09 7:34

 יז 3:49 5:36 8:12 13:09 7:35

 יח 3:48 5:35 8:11 13:09 7:35

 יט 3:47 5:34 8:11 13:09 7:36

 כ 3:47 5:34 8:11 13:09 7:36

 כא 3:46 5:34 8:10 13:09 7:37

 כב 3:45 5:33 8:10 13:09 7:38

 כג 3:44 5:33 8:10 13:10 7:39

 כד 3:43 5:32 8:09 13:10 7:39

 כה 3:43 5:32 8:09 13:10 7:40

 כו 3:42 5:31 8:09 13:10 7:40

 כז 3:42 5:31 8:09 13:10 7:41

 כח 3:41 5:31 8:08 13:10 7:41

 כט 3:41 5:31 8:08 13:11 7:42



 זמנים ע״פ לוח לא״י סיוון

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 3:40 5:30 8:07 13:11 7:42

 ב 3:39 5:30 8:07 13:11 7:43

 ג 3:39 5:30 8:08 13:11 7:44

 ד 3:39 5:30 8:08 13:11 7:44

 ה 3:38 5:30 8:08 13:12 7:45

 ו 3:38 5:29 8:08 13:12 7:45

 ז 3:37 5:29 8:07 13:12 7:46

 ח 3:37 5:29 8:07 13:12 7:46

 ט 3:37 5:29 8:07 13:13 7:47

 י 3:37 5:29 8:07 13:13 7:47

 יא 3:37 5:29 8:08 13:13 7:47

 יב 3:37 5:29 8:07 13:13 7:48

 יג 3:37 5:29 8:07 13:13 7:48

 יד 3:37 5:29 8:08 13:14 7:48

 טו 3:37 5:30 8:07 13:14 7:49

 טז 3:37 5:30 8:08 13:14 7:49

 יז 3:37 5:30 8:08 13:14 7:49

 יח 3:37 5:30 8:08 13:15 7:50

 יט 3:37 5:30 8:08 13:15 7:50

 כ 3:37 5:30 8:08 13:15 7:50

 כא 3:38 5:30 8:08 13:15 7:50

 כב 3:38 5:31 8:09 13:15 7:51

 כג 3:38 5:31 8:09 13:16 7:51

 כד 3:39 5:31 8:10 13:16 7:51

 כה 3:39 5:32 8:10 13:16 7:51

 כו 3:39 5:32 8:10 13:16 7:51

 כז 3:40 6:32 8:11 13:16 7:51

 כח 3:40 5:33 8:11 13:17 7:51

 כט 3:41 5:33 8:11 13:17 7:51

 ל 3:41 5:33 8:12 13:17 7:51



 תמוז זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 3:41 5:34 8:12 13:17 7:51

 ב 3:42 5:34 8:12 13:17 7:51

 ג 3:43 5:34 8:12 13:18 7:51

 ד 3:43 5:35 8:13 13:18 7:51

 ה 3:44 5:35 8:13 13:18 7:51

 ו 3:45 5:36 8:14 13:18 7:51

 ז 3:45 5:37 8:14 13:18 7:50

 ח 3:46 5:37 8:15 13:18 7:50

 ט 3:47 5:37 8:15 13:18 7:50

 י 3:47 5:38 8:15 13:18 7:50

 יא 3:48 5:39 8:16 13:18 7:50

 יב 3:49 5:39 8:16 13:18 7:49

 יג 3:50 5:40 8:17 13:19 7:49

 יד 3:51 5:40 8:17 13:19 7:49

 טו 3:51 5:41 8:18 13:19 7:48

 טז 3:53 5:41 8:18 13:19 7:48

 יז 3:54 5:42 8:19 13:19 7:47

 יח 3:55 5:43 8:19 13:19 7:47

 יט 3:46 5:43 8:20 13:19 7:46

 כ 3:57 5:44 8:21 13:19 7:46

 כא 3:57 5:44 8:21 13:19 7:45

 כב 3:58 5:45 8:21 13:19 7:45

 כג 3:59 5:46 8:22 13:19 7:44

 כד 4:00 5:46 8:22 13:19 7:43

 כה 4:01 5:47 8:23 13:19 7:43

 כו 4:02 5:48 8:23 13:19 7:42

 כז 4:03 5:48 8:23 13:19 7:41

 כח 4:04 5:49 8:24 13:18 7:41

 כט 4:05 5:50 8:25 13:18 7:40



 זמנים ע״פ לוח לא״י מנחם-אב

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:06 5:50 8:25 13:18 7:39

 ב 4:07 5:51 8:26 13:18 7:39

 ג 4:08 5:52 8:26 13:18 7:38

 ד 4:09 5:52 8:26 13:18 7:37

 ה 4:11 5:53 8:27 13:18 7:36

 ו 4:12 5:53 8:28 13:18 7:35

 ז 4:13 5:54 8:28 13:17 7:35

 ח 4:14 5:55 8:29 13:17 7:34

 ט 4:15 5:56 8:30 13:17 7:33

 י 4:16 5:56 8:29 13:17 7:32

 יא 4:17 5:57 8:30 13:17 7:31

 יב 4:18 5:57 8:30 13:16 7:30

 יג 4:19 5:58 8:31 13:16 7:29

 יד 4:21 5:59 8:32 13:16 7:28

 טו 4:22 6:00 8:32 13:16 7:27

 טז 4:22 6:00 8:32 13:15 7:26

 יז 4:23 6:01 8:33 13:15 7:25

 יח 4:24 6:02 8:33 13:15 7:24

 יט 4:25 6:02 8:33 13:15 7:23

 כ 4:26 6:03 8:33 13:14 7:21

 כא 4:26 6:03 8:34 13:14 7:20

 כב 4:27 6:04 8:34 13:14 7:19

 כג 4:29 6:05 8:35 13:13 7:18

 כד 4:30 6:05 8:35 13:13 7:17

 כה 4:30 6:06 8:35 13:13 7:16

 כו 4:31 6:07 8:36 13:12 7:15

 כז 4:33 6:07 8:36 13:12 7:13

 כח 4:33 6:08 8:36 13:12 7:12

 כט 4:34 6:08 8:36 13:11 7:11

 ל 4:35 6:09 8:37 13:11 7:10



 אלול זמנים ע״פ לוח לא״י

 שקיעה
 מנחה
 גדולה

 זריחה סזק״ש
 עה״ש

 90 דקות

 יום

 בחודש

 א 4:36 6:10 8:38 13:10 7:08

 ב 4:36 6:11 8:37 13:10 7:07

 ג 4:37 6:12 8:37 13:10 7:06

 ד 4:38 6:12 8:37 13:09 7:04

 ה 4:39 6:13 8:38 13:09 7:03

 ו 4:41 6:13 8:39 13:09 7:02

 ז 4:41 6:14 8:38 13:08 7:00

 ח 4:42 6:14 8:39 13:08 6:59

 ט 4:42 6:15 8:39 13:07 6:58

 י 4:43 6:15 8:39 13:07 6:56

 יא 4:44 6:16 8:39 13:06 6:55

 יב 4:45 6:17 8:40 13:06 6:54

 יג 4:45 6:17 8:40 13:06 6:53

 יד 4:46 6:18 8:40 13:05 6:52

 טו 4:47 6:19 8:40 13:05 6:50

 טז 4:48 6:19 8:41 13:04 6:49

 יז 4:49 6:20 8:41 13:04 6:48

 יח 4:50 6:20 8:41 13:03 6:46

 יט 4:50 6:21 8:41 13:03 6:45

 כ 4:51 6:22 8:41 13:03 6:44

 כא 4:51 6:22 8:42 13:02 6:43

 כב 4:52 6:23 8:42 13:02 6:41

 כג 4:53 6:23 8:42 13:01 6:40

 כד 4:54 6:24 8:42 13:01 6:39

 כה 4:55 6:25 8:42 13:00 6:37

 כו 4:55 6:25 8:42 13:00 6:36

 כז 4:56 6:26 8:43 13:00 6:35

 כח 4:57 6:27 8:43 12:59 6:33

 כט 4:58 6:27 8:43 12:59 6:32



 לוח זמני כניסת ויציאת שבת וי״ט לפי אופק ירושלים

 יבינו תם
 צאת

 השבת
 הדלקת
 פרשה תאריך הנרות

 שמיני פרה כ אדר ב' 17:18 18:31 19:11

 תזריע כז אדר ב' 18:23 19:36 20:16

 מצורע ה ניסן 18:28 19:41 20:21

 אחרי מות יב ניסן 18:32 19:46 20:25

 א׳ דפסח טו ניסן 18:34 19:48 20:27

 שבת חוה״מ יט ניסן 18:37 19:51 20:30

ל פסח כא ניסן 18:39 19:53 20:32  שביעי ש

 קדושים כו ניסן 18:42 19:57 20:35

 אמור ג אייר 18:47 20:02 20:40

 בהר י אייר 18:52 20:08 20:45

 בחוקותי יז אייר 18:57 20:13 20:50

 במדבר כד אייר 19:02 20:18 20:54

 נשא ב סיוון 19:06 20:23 20:58

 שבועות ו סיוון 19:08 20:25 21:00

 בהעלותך ט סיוון 19:09 20:27 21:02

 שלח לך טז סיוון 19:12 20:29 21:04

 קרח כג סיוון 19:13 20:31 21:06

 חוקת ל סיוון 19:14 20:31 21:06

 בלק ד־ תמוז 19:13 20:29 21:05

 פינחס יד תמוז 19:11 20:27 21:03

 מטות כא תמוז 19:08 20:23 20:59

 מסעי כח תמוז 19:03 20:17 20:55

 דברים ד־ מנחם אב 18:58 20:11 20:49

 ואתחנן יג מנחם אב 18:51 20:04 20:42

 עקב כ מנחם אב 18:44 19:56 20:35

 ראה כז מנחם אב 18:36 19:47 20:27

 שופטים ד אלול 18:27 19:38 20:18

 כי תצא יא אלול 18:18 19:29 20:09

 כי תבוא זר אלול 18:09 19:19 20:00

 נצבים וילך כה אלול 18:00 19:10 19:51

 רבינו תם
 צאת

 השבת
 הדלקת
 פרשה תאריך הנרות

 א' דראש השנה א תשרי 18:19 19:30 20:10

 האזינו ג תשרי 18:16 19:27 20:07

 יום הכיפורים י תשרי 17:07 18:18 18:58

 סוכות טו תשרי 17:01 18:11 18:52

 שבת חוה״מ זר תשרי 16:58 18:08 18:49

 שמחת תורה כב תשרי 16:51 18:02 18:42

 בראשית כד תשרי 16:49 17:59 18:40

 נח א מר חשון 16:40 17:51 18:31

 לך לך זר מר חשון 16:32 17:43 18:23

 וירא טו מר חשון 16:24 17:35 18:15

 חיי שרה כב מר חשון 16:17 17:29 18:09

 תולדות כט מר חשון 16:11 17:23 18:03

 ויצא ו כסליו 16:06 17:19 17:58

 וישלח יג כסליו 16:03 17:16 17:55

 וישב כ כסליו 16:01 17:14 17:53

 מקץ כז כסליו 16:00 17:14 17:52

 ויגש ד טבת 16:00 17:15 17:53

 ויחי יא טבת 16:03 17:18 17:55

 שמות זר טבת 16:06 17:21 17:59

 וארא כה טבת 16:10 17:26 18:03

 בא ג שבט 16:16 17:31 18:09

 בשלח י שבט 16:21 17:36 18:15

 יתרו זר שבט 16:28 17:42 18:21

 משפטים כד שבט 16:34 17:48 18:27

 תרומה א אדר א' 16:40 17:54 18:34

 תצוה זר אדר א' 16:47 18:00 18:40

 כי תשא טו אדר א' 16:52 18:05 18:45

 ויקהל כב אדר א' 16:58 18:11 18:51

 פקודי שקלים כט אדר א' 17:03 18:16 18:56

 ויקרא ר~ אדר ב' 17:08 18:21 19:01

 צו זכור יג אדר ב' 17:13 18:26 19:06



א ״ ע ש ת ׳ ת ה נ ש ם ל י י ת י מ ת א ו ד ל ו  מ

ת המולד ע  יום תאריך חודש ש

 רביעי כט אלול 13:30

 חמישי כט תשרי 20:44

 שבת כט מרחשוון 6:52

 ראשון כח כסליו 19:36

 שלישי כח טבת 11:03

 חמישי כט שבט 4:31

 שישי כח אדר א' 22:46

 ראשון כח אדר ב' 17:32

 שלישי כט ניסן 9:50

 חמישי כט אייר 24:02

 שישי כט סיוון 11:54

 שבת כח תמוז 21:40

 שני כט מנחם אב 6:04


