
ב"ה

לחגי תשרי תשפ״ג

ד ע ו ם  ל ו ע ל ח  י ש מ ה ך  ל מ ו  נ י ב ר ו ו  נ ר ו מ ו  נ נ ו ד א י  ח י

מדריך
הלכתי

ראש 
השנה

יום 
כיפור

שמ״ע
שמח״ת

חג
סוכות

2132435



דיני ומנהגי ראש השנה 

ערב ראש השנה
השנה  ראש  ערב  בליל  המטה  של  שמע  בקריאת 
תחנון.  אומרים   – הלילה  חצות  אחרי  הוא  אם   –
בסליחות אומרים וידוי אפילו לאחר עלות השחר. 

אך בשחרית אין אומרים תחנון.

התהלים  שיעור  ואמירת  שחרית  תפילת  לאחר 
לעשות  נוהגים  נדרים.  התרת   – בציבור  היומי 
אין  ובאם  מתירים,  עשרה  ידי  על  נדרים  התרת 

עשרה ניתן לעשות גם בשלושה.

לאחר התרת נדרים, יאמר לדיינים המתירים )ולכל 
הפרוזבול:  נוסח  את  אנשים(  לשלושה  הפחות 
"הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם 

כל זמן שארצה".

יכול לבוא  ניתן לעשות פרוזבול עבור מי שאינו 
בפני  ובשליחותו  בשמו  ויאמר  הדיינים,  לפני 

שלושה אנשים את נוסח הפרוזבול.

תוקע  בעל  היום.  כל  במשך  בשופר  תוקעים  אין 
זאת  יעשה  התקיעות,  לקראת  להתאמן  הרוצה 

בחדר סגור. 

נוהגים לכתוב פ"נ עבורו ועבור בני ביתו.

ומצוות  בתורה  נוספת  זהירות  לקבל  מקפידים 
לקראת השנה החדשה.

בערב ראש השנה סמוך לכניסת החג היו רבותינו 
הרבנית,  עם  מה  זמן  לשוחח  נכנסים  נשיאינו 

והנהגה זו היא הוראה לכל אחד ואחד.

ההכנות לחג
בבית הכנסת מחליפים את הפרוכת לפרוכת לבנה.

שבראש  לזכור  יש  לחג  הסעודות  את  כשמכינים 
השנה אין אוכלים דברים מרים וחמוצים, אגוזים, 
ויש שאינם אוכלים מאכלים חריפים. כמו כן אין 

מבשלים מאכלים בחומץ.

טובלים  להתרחץ.  וכן  ציפורניים  ליטול  יש 
בגדים  לובשים  ערב  לפנות  לכבוד החג.  במקווה 
בהשם  בוטחים  שאנו  להראות  וחשובים,  נאים 
יתברך שיוציא לצדק משפטנו מאחר ואנו יודעים 
שהקב"ה עושה לנו נס לשפטנו במידת הרחמים. 
מאש  העברה  לצורך  דולק,  גדול  נר  להשאיר  יש 

לאש בליל ב' דראש השנה.

כבר לפני תחילת השנה יש להתכונן לשנת הקהל, 
ולהתבונן בתוכן ובמטרה של מצות הקהל, "למען 
ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם, ושמרו 
. ליראה את   . לעשות את כל דברי התורה הזאת 

ה' אלקיכם".

מנחת ער"ה
בשני ימי ראש השנה יש לשקוד באמירת תהלים 
ויום. ולמעשה יש להתחיל בזה שעה לפני  לילה 

תפילת מנחה של ערב ראש השנה.

התפילה  השנה,  ראש  ערב  של  מנחה  תפילת 
בכוונה  אותה  להתפלל  יש  השנה,  של  האחרונה 

ובאריכות.

הדלקת נרות
לפני הדלקת הנרות יתן צדקה עבור שני הימים של 

ראש השנה.

גם בערב יו"ט מדליקים את הנרות לפני השקיעה, 
מאיזו  אם  בלוחות.  המצויין  נרות  הדלקת  בזמן 
ידליקו  השקיעה,  לפני  נרות  הדליקו  לא  סיבה 
בלילה לפני הסעודה. כשמדליקים אחר השקיעה 

יש להדליק את הנר מאש דולקת.

 הדלק״נעיר
 יום א׳

 הדלק״נ
 יום ב׳

צאת 
החג
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כמו  מעצמו  שיכבה  הגפרור  את  להניח  צריכים 
בעת הדלקת נרות שבת. מברכים "ברוך אתה ה' 
וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך  אלקינו 

להדליק נר של יום הזכרון", וברכת "שהחיינו".

איש המדליק נרות – לא יברך "שהחיינו" בשעת 
הדלקת נרות אלא בקידוש.

יוקר הזמן
עיקר עבודת ראש השנה הוא בקבלת עול מלכות 
באמירת  להיות  צריכה  היום  עבודת  לכן  שמים. 
תהלים כל הזמן – הנהגה המבטאת 'קבלת עול'. 
כמו כן יש למעט בשינה, ככל האפשר, בשני לילות 

ראש השנה.

בשני ימי ראש השנה צריכים להיזהר ככל הניתן 
מדיבורי חול, ולהרבות בתפילה ובתחנונים מקרב 

ולב עמוק ובכל רגע פנוי לומר תהלים.

גם אלו שמעשנים כל השנה ואף מעשנים ביו"ט – 
בראש השנה נמנעים מכך.

תפלות ליל א' דראש השנה
ראש  של  הראשון  בלילה  ערבית  תפילת  לפני 
השנה אומרים תהלים. נוהגים לנגן – בפה – לפני 

כל תפילה בראש השנה 'אבינו מלכנו'.

בתפלת  ביותר  להאריך  נשיאינו  רבותינו  נהגו 
הרבי  ואומר  דראש-השנה,  א'  ליל  של  ערבית 

שמעין זה צריך להיות אצל החסידים.

החל מתפילה זו עד לאחר יום הכיפורים, משנים 
את סיום ברכת "הא־ל הקדוש" ואומרים "המלך 

הקדוש", ומוסיפים את ההוספות דעשי"ת.

בתום תפלת העמידה של ליל ראש-השנה, אומרים 
)אין מנהגנו לפתוח  ומלואה"  מזמור "לה' הארץ 
ואמרו  זה(,  מזמור  לאמירת  ארון-הקודש  את 
"כלי"  המהווים  הדברים  שבין  נשיאינו  רבותינו 
אמירת  הוא  השנה,  כל  על  הגשמיות  להשפעות 

מזמור זה בכוונה עצומה.

דראש-השנה,  א'  ליל  של  ערבית  תפילת  לאחר 
מברכים איש את רעהו בלשון יחיד: "לשנה טובה 
ֵתִבי  ּכָ ּתִ טֹוָבה  ָנה  "ְלׁשָ ולאשה:  ותחתם",  תכתב 

י". ְוֵתָחֵתּמִ

סעודות ליל א' דראש השנה
סדר הקידוש: בורא פרי הגפן, מקדש ישראל ויום 
בהדלקת  שהחיינו  שברך  )ומי  שהחיינו  הזכרון, 
לכוון  ויכול  בקידוש(.  שוב  אותה  יברך  לא  נרות 
את  גם   – שבקידוש  'שהחיינו'  בברכת  לפטור 
)באם  הרימון  על  לברך  שצריך  'שהחיינו'  ברכת 

עדיין לא אכל רימון בעונה זו(.

בברכת המוציא טובלים את פרוסת החלה בדבש 
ג' פעמים, וכן בכל הסעודות. מניחים על השולחן 
גם מלח, ונהוג לטבול חתיכת חלה נוספת במלח 

שלוש פעמים ולאכלה.

בתחילת הסעודה )לאחר אכילת פת בשיעור כזית( 
אוכלים תפוח מתוק בדבש.

יהיה  התפוח  על  העץ  פרי  בורא  מברך  כאשר 
זו גם את  יכוון לפטור בברכה  וכן  הרימון לפניו, 
הפירות שמגישים בקינוח בסוף הסעודה. טובלים 
אז  ורק  בדבש,  פעמים  שלוש   – התפוח  מן  חלק 
מברך עליו בורא פרי העץ. ולאחר הברכה – לפני 
שתחדש  מלפניך  רצון  "יהי  אומרים:   – האכילה 

עלינו שנה טובה ומתוקה".

לאחר אכילת התפוח נוהגים לאכול רימון )וראוי 
לאכול ממנו כזית(. יש לאכול את הרימון בתחילת 
אוכלים  כן  כמו  התפוח.  אכילת  לאחר  הסעודה 
ראש של כבש )"איל"( או ראש של דג, אך אומרים 
על  ולא  בדבש',  ה'תפוח  באכילת  רק  רצון'  'יהי 

שאר הדברים שאוכלים בליל ראש השנה.

השנה.  בראש  ולשמוח  ולשתות  לאכול  מצוה 
את  יקל  שלא  כדי  שבעו,  כל  לאכול  אין  אמנם 

ראשו.

ממעטים ביותר בדיבור אף בעת הסעודות. ובפרט 
'לחיים',  לומר  נוהגים  אין  וכן  הראשון.  ביום 
בעת  לנגן  שלא  נזהרו  אף  נשיאינו  ורבותינו 

סעודות ר"ה.

יֹום  "ְבּ  - ויבוא'  'יעלה  אומרים  המזון  בברכת 
יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶזּה", אך אין  ה. ְבּ רֹון ַהֶזּ ָכּ ַהִזּ
"ָהַרֲחָמן  אומרים:  וכן  חודש'.  'ראש  בו  מזכירים 
הּוא  "ָהַרֲחָמן,  טֹוב",  ּלֹו  ֻכּ ֶשׁ ְליֹום  ַיְנִחיֵלנּו  הּוא 
ָנה ַהֹזּאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה", אך  ׁ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהָשּ ְיַחֵדּ
אין אומרים 'הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש 
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הזה'. 

רק  בכך  ונזכר  בלילה  ויבוא'  'יעלה  לומר  שכח 
ירושלים"  "בונה  שבברכת  ה'  שם  שאמר  אחרי 
– יסיים את הברכה, ולפני ברכת 'הטוב והמטיב' 
ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ה  ַאּתָ רּוְך  "ּבָ יאמר: 
ֶאת־ רֹון  ְלִזָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ָיִמים  ָנַתן  ר  ֲאֶשׁ

ָרֵאל ְויֹום  ׁש ִיְשׂ ה יי ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ רֹון ַהֶזּ ָכּ יֹום ַהִזּ
רֹון". התחיל את ברכת 'הטוב והמטיב' ונזכר  ָכּ ַהִזּ
ששכח 'יעלה ויבוא' – יחזור לתחילת ברכת המזון.

'ברוך'  נזכר לאחר אמירת  אך בסעודות היום אם 
מברכת 'הטוב והמטיב' – אינו חוזר. בסוף ברכת 

המזון אומרים "עושה שלום...", ולא "השלום".

תפלת שחרית
תקיעת  בהלכות  בקי  להיות  חייב  תוקע'  ה'בעל 
שופר המבוארים בפוסקים. ילמד לפני התפילה – 
בשני הימים של ראש השנה – מאמר ד"ה 'להבין 
ענין תקיעת שופר' שנדפס בסידור )וכן בחלק מן 

המחזורים(.

'המלך',  עד  מ'הודו'  התפילה:  את  לחלק  נוהגים 
ואילך  ומ'המלך'  אחד.  חזן  העמוד  לפני  מתפלל 
רם. לאחר  'המלך' בקול  – חזן שני. הש"ץ קורא 
'ישתבח' קודם הקדיש – 'שיר המעלות ממעמקים'.

הקטעים  את  לבדו  הש"ץ  אומר  הש"ץ  בחזרת 
דין'  עורך  'לא־ל  בפיוט  כמוך".  ו"מי  "זכרנו" 
קדושה  אמירת  לאחר  לעמוד.  הקהל  נוהגים 
שיסיים  עד  צמודות  ברגלים  לעמוד  נשארים 
הש"ץ "וקדושים בכל יום יהללוך סלה", ואז ניתן 
לחיים  "וכתוב  לקטע  הש"ץ  כשמגיע  להתיישב. 
אומרם  הציבור   – חיים"  "ובספר  ולקטע  טובים" 

בקול, ולאחר מכן אומרם הש"ץ.

מלכנו'.  'אבינו  אומרים  הש"ץ  חזרת  לאחר 
באמירת 'אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו' אומרים 

'רוע גזר' בנשימה אחת.

קריאת התורה
הרחמים  מידות  י"ג  אומרים  הארון  פתיחת  בעת 
עולם'.  של  'רבונו  מכן  ולאחר  פעמים,  שלוש 

לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה. 

נוהגים אשר ה'בעל תוקע', וכן ה'שליח ציבור' של 
תפילת מוסף, עולים לתורה. 

קוראים בתורה בניגון המיוחד לימים נוראים. וכן 
נוהגים לומר בנעימה זו: "ויעזור", קריאת העולים 

לתורה, ברכות התורה ו'מי שברך'.

על  לידו  מניחים  הראשון,  בספר  הקריאה  לאחר 
ח"ק.  ואומרים  השני,  הספר  את  הקריאה  שלחן 
שלחן  על  השני  בעוד   – הראשון  ספר  הגבהת 
את  פותחים  אח"כ  אותו.  וגוללים   – הקריאה 
ספר התורה השני וקוראים בו למפטיר "ובחודש 

השביעי באחד לחודש", הגבהה וגלילה כרגיל.

סדר התקיעות
קטני  ואפילו  הילדים,  את  להביא  ישראל  מנהג 
תקיעת  את  המבוגרים  עם  יחד  לשמוע   – קטנים 
לציבור  יפריעו  שלא  ההשגחה  עם  יחד  שופר, 

בשמיעת התקיעות. 

הכנה לתקיעת שופר היא קבלת עול מלכות שמים 
כללית, ומסירה כללית לה' מעומק הנפש.

קוראים  שבו  במקום  הבימה,  על  עומד  התוקע 
לאחר  "למנצח".  פעמים  שבע  אומרים  בתורה. 
מכן אומר בעל התוקע פעם אחת את פסוקי "קר"ע 
שט"ן", ו"עלה אלקים". והקהל אומר אחריו פסוק 

בפסוק.

מכוסה  ויהיה  במפה,  השופר  את  לכסות  נוהגים 
ה'בעל  אומר  הברכות  לפני  הברכות.  גמר  עד 
תוקע' את ה"יהי רצון" בלחש. אך הקהל – אינו 
שופר",  קול  "לשמוע  מברך  תוקע  הבעל  אומרו. 
ידי  השומעים  את  להוציא  ויכוון  ו"שהחיינו", 
יכוונו  וגם השומעים  ובתקיעות,  חובתם בברכות 
וברוך  הוא  'ברוך  יענו  ולא  חובתם,  ידי  לצאת 

שמו'.

שלא  ויזהר  שתוקע,  בשעה  לעמוד  צריך  התוקע 
להישען במהלך התקיעות על שולחן הקריאה או 
כיוצא בזה. ונוהגים שגם השומעים את התקיעות 
אבל  בסידור,  באצבע  מורה   – המקריא  עומדים. 
אינו מקריא בדיבור. התוקע ממשיך בתקיעתו עד 

שמסיר המקריא אצבעו.

מעומד.  תקיעות  סיום  עד  לדבר  אסור  לכתחילה 
מוקד אגרא דתעניתא: 
אשראי / ביט בקישור: rebrand.ly/AgraDetanita |  בטל' 02.3011707

העברה בנקאית: בנק מרכנתיל )17( סניף 740 חשבון 75683824 ע"ש מכון הלכה חב"ד

סרקו את הקוד

חלוקת 100% מהתרומה 
למשפחות ת"ח נזקקים

  למי 
נותנים?

כמה 
דמי 2 סעודות סך מינימלי נותנים?

של 15 ש''ח לסעודה
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לאחר סיום סדר תקיעות מיושב אומרים כל הקהל 
"ובכן, יהי רצון מלפניך", ולאחר מכן אומרים את 
שלושת הפסוקים 'אשרי העם'. נהוג שהבעל תוקע 
אומר פסוקים אלו בקול רם, והקהל עונה אחריו 
תוקע  הבעל  בפני  להסתכל  נוהגים  בפסוק.  פסוק 
לאחר סיום התקיעות. )דיני התקיעות, סדרם ואם 

טעה בהם - יבוארו להלן בתרשים נפרד(.

תפלת מוסף דר"ה
לפני תחילת תפילת מוסף אומר השליח ציבור את 
תפילת: "הנני העני ממעש..." והפסוקים "ידעתי 

ה'...". הקהל – אינו אומר קטע זה. 

תוקעים בשופר )'תקיעות דמעומד'( אחרי כל אחת 
מהברכות "מלכיות", "זכרונות", "שופרות". 

בתפילת לחש, כשמגיעים לסיום הברכות ששם יש 
לתקוע – התוקע מכה בידו על השולחן, כדי לסמן 
בחזרת  תוקעים  וכן  לתקוע.  שעומדים  לציבור 
בתפילת  תוקע  אינו  ביחידות  המתפלל  הש"ץ. 

מוסף.

חזרת הש"ץ
הש"ץ עומד קצת רחוק מעמוד התפלה כך שיוכל 

לכרוע ולהשתחוות מבלי לזוז ממקומו. 

באמירת "ונתנה תוקף" – עומדים. סדר האמירה, 
בקול,  מתחיל  החזן  אנ"ש:  בין  כרגיל  וקהל,  חזן 
והקהל אומר את שני הקטעים הראשונים – "ונתנה 
תוקף", ו"בראש השנה יכתבון". החזן חוזר בקול 
הקהל  אומר  אח"כ  ירום".  "ומי  עד  מ"כבקרת", 
חוזר  והחזן  הגזירה",   .  . "ותשובה  רם:  בקול 
כשמך  "כי  אומר  הקהל  רם.  בקול  זאת  ואומר 
כי  מ"אמת  בקול  אומר  והחזן  יעוף".  וכחלום   .  .

אתה..." עד "וכחלום יעוף". אז אומר הקהל בקול 
רם "ואתה . . וקיים", והחזן חוזר זאת בקול רם. 
והחזן  הקטע,  סוף  עד  קצבה"  "אין  אומר  הקהל 

מסיים זאת בקול ומתחיל "כתר".

לאמירת 'עלינו לשבח' פותחים את ארון הקודש. 
את  סוגרים  האדמה'  'כמשפחות  המלים  אחרי 
 . כהם  חלקנו  שם  'שלא  לומר  ומדייקים  הארון, 
סגור. לאחר מכן פותחים חזרה את  ' כשהארון   .
בית  אם   ,'  .  . כורעים  'ואנחנו  לאמירת  הארון 
להכין  יש   – בשיש  או  באבנים  מרוצף  הכנסת 
לבין  פניו  בין  כדי להפסיק  וכדומה,  מפה, מגבת 
על  כורעים  כורעים'  'ואנחנו  באמירת  הקרקע; 
הברכיים וגודלי הרגליים. לאחר מכן, נשענים גם 
על גודלי הידיים, כשהאצבעות קפוצות וכפופות 
לתוך כף היד. כשאומרים 'ומשתחווים' מכופפים 
את הראש, עד שיגע המצח ברצפה – ותוך כדי כך, 
הקרקע.  גבי  מעל  מעט  הברכיים  עם  מתרוממים 
ברגע זה, נשענים רק על אצבעות הרגליים וגודלי 

הידיים.

נשים אינן כורעות.

 – עוד'  אין  אלקינו  'הוא  אומר  שהש"ץ  בשעה 
אינו  החזן  הראת'.  'אתה  פסוקי  את  הקהל  אומר 
אומר פסוקים אלו. ויש לש"ץ להאריך בזה מעט 
כדי שהציבור יספיק לומר את כל הפסוקים, ולא 
מכן  לאחר  לא־ל".  "אוחילה  ולהתחיל  למהר 

סוגרים את ארון הקודש.

נשיאת כפים: הנהגת הקהל בעת הברכה: נוהגים 
לכסות את הפנים בטלית, וגם את פני אלו שאינם 
יש להקפיד להפנות את הפנים מול פני  נשואים. 
הכהנים. בתיבת יברכך – המתברך ראשו באמצע. 
המברך.  שמאל  שהיא  לימינו,  ראשו  מיסב   – ה׳ 
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ימין  שהיא  לשמאלו   – יאר  באמצע.   – וישמרך 
המברך, וכן הלאה. שלום – ראשו באמצע.

של  'רבונו  לומר:  נוהגים  כהנים'  'ברכת  בשעת 
כהנים'  'ברכת  לאחר  וכו''.  חלמתי  חלום  עולם 
אומרים הקהל )כשעדיין הטלית מכסה את הפנים( 
'אדיר במרום', והכהנים אומרים 'רבונו של עולם'. 
'קדיש  סיום  עד אחר  הדוכן  על  נשארים  הכהנים 

תתקבל'.

והקדישים,  היומי  התהלים  שיעור  אמירת  לאחר 
תוקעים עוד שלושים תקיעות.

מבצע שופר
במצות  האפשר  ככל  רבים  יהודים  לזכות  יש 
במקומות  הנמצאים  אלו  ובמיוחד  שופר,  תקיעת 

סגורים כבתי רפואה וכיוצא בזה.

סעודת החג
נוסח קידוש היום: "תקעו . . לאלקי יעקב", סברי 
מרנן, וברכת הגפן בלבד. בברכת המזון אם שכח 
לומר 'יעלה ויבוא', ואמר שם ה' שבברכת "בונה 
התחיל  שלא  זמן  וכל  הברכה,  יסיים  ירושלים", 
ה  ַאּתָ רּוְך  עדיין ברכת 'הטוב והמטיב' – אומר "ּבָ
ר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו  יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ
ה יי  רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ רֹון ַהֶזּ ָכּ רֹון ֶאת־יֹום ַהִזּ ָרֵאל ְלִזָכּ ִיְשׂ
לאחר  נזכר  אם  אך  רֹון".  ָכּ ַהִזּ ְויֹום  ָרֵאל  ִיְשׂ ׁש  ְמַקֵדּ
אמירת 'ברוך' מברכת 'הטוב והמטיב' – אינו חוזר.

הכנה
דראש  א'  ביום  שהיא  הכנה  כל  לעשות  אסור 

השנה, לצורך יום ב' דראש השנה.

תשליך
לאחר תפילת מנחה יוצאים לבאר מים או למעין 
שיש בו דגים חיים, ואומרים את נוסח ה"תשליך". 
יש  שבמים.  הדגים  את  לראות  שיוכלו  מדייקים 
שנהגו לומר אותו ליד בור מים, אף שאינם 'מים 
חיים'. אחרי סיום אמירת הנוסח, מנערים את שולי 

הטלית קטן.

ליל ב' דר"ה
בליל יו"ט שני של ראש השנה מאחלים רק 'גוט 

יום טוב'.

השני  ביום  וכו'  הסעודות,  התפילות,  סדר 
והמנהגים  הדינים  מלבד  הראשון.  כביום  הינם 

המפורטים להלן.

הכוכבים,  צאת  לאחר  רק  הנרות  את  להדליק  יש 
באמצעות אש הדולקת כבר. מדליקים את הנרות 
ברכת  את  להסמיך  כדי  ממש,  לקידוש  סמוך 

שהחיינו לאכילת הפרי חדש.

אסור  כן,  כמו  בפמוט.  ולהדביקו  נר  לחמם  אסור 
לחתוך את שוליו בכדי שיכנס בנקב של הפמוט. 
לצורך  הפמוט  בתוך  נר  לתחוב  מותר  אבל 
יום טוב. לפני שמכסה עיניה תביט  נרות  הדלקת 
שהחיינו  ברכת  ובעת  לפניה,  המונח  חדש  בפרי 
חדש  פרי  לה  אין  אם  גם  אמנם,  עליו.  גם  תכוון 
ר"ה(:  בכניסת  )כמו  הברכות  'שהחיינו'.  תברך   – 
"ברוך אתה . . אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק 

נר של יום הזכרון" ו"שהחיינו".

נוהגים להניח פרי חדש לפני המקדש כדי לצאת 
מן הספק בברכת שהחיינו, ובעת ברכת 'שהחיינו' 
פרי  לו  אין  אם  גם  אמנם,  החדש.  בפרי  מסתכל 

חדש – מברך 'שהחיינו'.

לסעודה,  ידיים  נטילת  לפני  הקידוש,  אחרי  מיד 
מברכים בורא פרי העץ ואוכלים את הפרי החדש.

יש לאכול כזית מהפרי ולברך ברכה אחרונה )על 
הפרי, אך לא על יין הקידוש( לפני נטילת הידים 
ולא  קידוש  עשה  שלא  מי  שגם  נהוג  לסעודה. 
הדליק נרות בעצמו )אלא יצא ידי חובתו מאחרים( 
אוכל גם פרי חדש, ואם לא כיון לצאת מן המקדש 
שהחיינו  יברך   - הפרי  על  גם  שהחיינו  בברכת 

ולאחר מכן את ברכת הפרי.

 – וראש  רימון  – תפוח בדבש,  ה'סימנים'  אכילת 
הם רק בלילה הראשון.

יום ב' דראש השנה
התפלה וקריאת התורה – כאתמול, עם השינויים 

של יום ב' הכתובים במחזור.
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עם  השנה  ראש  של  השעות  את  לחבר  נוהגים 
החסידות.  בלימוד  השנה,  ראש  מוצאי  התחלת 
עד  החסידות  אור  ענינינו  בכל  לנו  יומשך  ובכך 

למטה מטה.

לסעודה  ידים  ליטול  נוהגים  השקיעה  לפני 
בפה   – מנגנים  ההתוועדות  במשך  והתוועדות, 
חוזר  הנוכחים  ואחד  נשיאינו,  רבותינו  ניגוני   –
נמשכת  שההתוועדות  פי  על  אף  חסידות.  מאמר 
צריך   – שעות  כמה  אחר  ואפילו  הלילה,  לתוך 
לומר 'יעלה ויבא' בברכת המזון )באם לא הבדיל 
בתפלה או על הכוס, או אמר "ברוך המבדיל בין 

קודש לחול"(.

צאת ר"ה
'מי  לחיים',  'זכרנו  בשמו"ע:  חול.  ליום  ערבית 
'המלך  חוננתנו',  'אתה  הקדוש',  'המלך  כמוך', 
'עושה  חיים',  'ובספר  לחיים',  'וכתוב  המשפט', 
וללא  היין  על  הבדלה  לשבח.  עלינו  השלום'. 

בשמים ונר.

מקורות: טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סתקפ"ב – תר"א. ספר 
המנהגים חב"ד ע' 55-7. ספר הלכה למעשה תשרי בהוצאת מכון הלכה 

חב"ד )מהדורת תש"פ( פ"ג ופ"ה-י.

הלכות תקיעת שופר למעשה
כללים בתקיעת שופר

כל יהודי צריך לשמוע בכל אחד משני ימי ראש 
תש"ת  פעמים,  שלוש  )תשר"ת  קולות   30 השנה 

שלוש פעמים ותר"ת שלוש פעמים(.

או  דק  קול  )בין  בשופר  כשרים  הקולות  סוגי  כל 
משתנה  הקול  צורת  אם  אפילו  עמום(  או  עבה 

במהלך אותה תקיעה.

כל אחד מהקולות – 'תקיעה', 'שברים', 'תרועה' – 
צריך להיות בנשימה אחת, בלי הפסקה באמצע.

מהשופר  אויר  בהוצאת  או  בנשימה,  הפסיק  אם 
ללא קול – יתחיל שוב מתחילת אותו קול.

בתרועה – אם הפסיק )בנשימה או בהוצאת אויר 
ללא קול( לאחר שכבר תקע ג' טרומיטין – יתחיל 

שוב מתחילת אותו סדר )תשר"ת / תר"ת(.

אין לתקוע שתי קולות כגון – 'תקיעה' ו'שברים' 
בנשימה אחת, אלא יפסיק בנשימה בין קול לקול. 

ואם לא הפסיק בנשימה יחזור ויתקע.

שברים תרועה בסדר תשר"ת: ב'תקיעות מיושב' – 
לכתחילה צריך לתקוע בנשימה אחת, אך בהפסק 
'משהו' ביניהם. דהיינו, לעצור מעט בין ה'שברים' 

ל'תרועה'.

מוסף(  שבתפילת  )התקיעות  מעומד'  ב'תקיעות 
נשימה  בהפסק  תרועה'  ה'שברים  את  לתקוע  יש 

ביניהם.

יכול  שאינו  מי  או  ב'מבצעים'   – ליחיד  תקיעות 
לבית הכנסת – דינם כתקיעות מיושב.

"תקיעה"
בסדר תשר"ת אורך התקיעה צריך להיות לפחות 
כאורך השברים והתרועה יחד, כלומר, כאורך 18 
להאריך  ומנהגנו  )"טרומיטין"(.  קצרים  קולות 
תשר"ת  מסדרי  אחד  בכל  האחרונה  בתקיעה 
השברים  )הראשונה(  התקיעה  כל  כשיעור 

והתרועה.

כאורך  להיות  צריכה  התקיעה  תש"ת  בסדר 
השברים.

כאורך  להיות  צריכה  התקיעה  תר"ת  בסדר 
התרועה.

בתקיעה  להאריך  נוהגים  גדולה":  "תקיעה 
האחרונה.
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"שברים"
קולות  שלוש  תוקעים  למנהגנו  השברים  שלושת 
קול  אלא  פשוט,  קול  איננה  הקול  צורת  ומחצה. 

עולה ויורד.

"תרועה"
קולות  )לכל הפחות(  יש לתקוע תשעה  התרועה: 

קצרים )טו טו טו טו טו טו טו טו טו(. 

טעות בתקיעות
צריך  מהמקרים  בחלק   – כהלכה  תקע  לא  כאשר 
 / )תקיעה  בו  שנכשל  קול  אותו  לתחילת  לחזור 
שברים / תרועה(; ובחלק מהמקרים צריך לחזור 

לתחילת הסדר )תשר"ת / תש"ת / תר"ת(:

התחיל לתקוע תרועה במקום שברים בסדר תש"ת 
– יחזור לתחילת הסדר.

התחיל לתקוע שברים במקום תרועה בסדר תר"ת 
– יחזור לתחילת הסדר.

התחיל תרועה לפני סיום ה'שברים' בסדר תשר"ת 
– אם לא נשם ביניהם יחזור לתחילת השברים; אם 

נשם ביניהם יחזור לתחילת הסדר.

תרועה(,   / שברים   / )תקיעה  לתקוע  התחיל 
או  בנשימה.  הכשר  הקול  שיעור  לפני  והפסיק 
שניסה לתקוע את הקול הנכון אך לא עלתה בידו 
ויצא קול פסול – יתחיל שוב מתחילת אותו קול. 
אלא אם כן התחיל תרועה וכבר הריע טרומיטין, 

שאז צריך להתחיל מתחילת הסדר.

סיים את הקול )תקיעה / שברים / תרועה( כהלכה, 
והפסיק בנשימה והתחיל שוב אותו קול – יחזור 

לתחילת הסדר. 

נזכר בטעותו כאשר כבר עומד בסדר אחר –  אם 
ישלים  מכן  ולאחר  בו,  שעומד  הסדר  את  יסיים 
שהקדים  בכך  חיסרון  ואין  בו.  שטעה  הסדר  את 
את הסדר המאוחר. כגון: מי שבאמצע תש"ת נזכר 
ויתקע  התש"ת,  את  ישלים   – בתשר"ת  שטעה 

תשר"ת.

בין  בנשימה  יפסיק   – לחזור  שצריך  מקרה  בכל 
הקול המוטעה לקול הכשר.

מקורות: שו”ע אדה”ז סי’ תקצ. נו”כ השו”ע שם. וראה שלחן מנחם 
ח”ג סי’ רפו. וראה עוד ספר הלכה למעשה מועדים תשרי )מהדורת 

תש”פ( פ”ז, וש”נ.

הדיןהטעותהתקיעה

אם לא הפסיק כלל ביניהם, יפסיק עכשיו תקע שני קולות בנשימה אחתבכל סוגי הקולות
בנשימה ויחזור עליהם.

חוזר ותוקע.בכל מקרה שלא יצא טובתקיעה ראשונה

'שברים תרועה' 
בתשר"ת

תקע פחות מג' שברים והתחיל 
להריע

אם לא הפסיק בנשימה בין השברים לתרועה, 
יפסיק עכשיו בנשימה ויחזור לתקוע שברים 

תרועה שוב, ואם הפסיק בנשימה )בין השברים 
לתרועה( יחזור לתקיעה ראשונה.

יפסיק בנשימה, ויחזור שוב על השברים.אם לא יצאו טוב השברים

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה. ולא אם יש ספק בכשרות השברים
יחזור רק על שברים, כי הוי הפסק ולא יצא

תקע קול אחר במקום שברים, 
אפילו קול אחד קצר של תרועה או 

תקיעה
יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה.

שברים
תקע ג' שברים פעמיים, או הוסיף 

שבר על הג' שברים בהפסק נשימה 
ביניהם

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה.

6:57באר שבע6:57חיפה6:58תל אביב6:56ירושליםצום גדליה - צאת הצום:
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דיני ומנהגי עשרת ימי תשובה 
הוספות בתפילה

אחרי 'ישתבח' )לפני החצי קדיש( מוסיפים 'שיר 
המעלות ממעמקים', שכח ולא אמר ישלים אחרי 

התפלה.

בתפילת שמונה עשרה: חותמים בברכה השלישית 
ובברכה  הקדוש'(,  'הא-ל  )ולא  הקדוש'  'המלך 
אוהב  'מלך  )ולא  המשפט'  'המלך  האחת-עשרה 
צדקה ומשפט'(. כמו כן מוסיפים: 'זכרנו לחיים', 
חיים'.  'ובספר  טובים',  לחיים  'וכתוב  כמוך',  'מי 
יפורטו  תשובה  ימי  עשרת  בתפלות  הטועה  דיני 

להלן בתרשים.

בסיום תפלת שמונה עשרה, וכן בקדישים, במקום 
'עושה שלום' אומרים 'עושה השלום'.

כאשר מגיע החזן ל'וכתוב לחיים  בחזרת הש"ץ: 
הקהל  זאת  אומרים   – חיים'  ול'ובספר  טובים', 

תחילה, ולאחריהם החזן.

בחזרת  אומרים  הציבור  אין  כמוך'  ו'מי  'זכרנו' 
הש"ץ, אלא החזן בלבד.

הארוך  מלכנו"  "אבינו  אומרים  מלכנו:  אבינו 
בשחרית  אפים.  נפילת  אחר  ובמנחה,  בשחרית 
לפני  רחום",  "והוא  אחר   – וחמישי  שני  בימים 
או  הכנסת חתן  בבית  יש  ואם  נדע".  לא  "ואנחנו 

מילה – אין אומרים אבינו מלכנו.

ימי תשובה
ליום  השנה  ראש  שבין  אלו  ימים  עשרה  במשך 
ולשוב  במעשיו  לחפש  האדם  על  הכיפורים, 

בתשובה. 

בעשרת ימי תשובה ניתן לומר תהלים גם בלילה.

בקשת מחילה: עבירות שבין אדם לחברו אין יום 

הדיןהטעותהתקיעה

תרועה

אם לא יצא התרועה כראוי

בסדר תשר"ת: יפסיק בנשימה ויתקע שוב 
שברים תרועה.

בסדר תר"ת: יפסיק בנשימה ויתקע שוב תרועה.

אם תקע ג' כחות של תרועה 
לכתחילה, יחזור לתקיעה ראשונה.והפסיק.

הוסיף עוד כח / כוחות )טרומיטין( 
יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה.של תרועה בהפסק נשימה ביניהם

יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה. תקע קול אחר במקום התרועה

תקיעה אחרונה
יפסיק בנשימה ויחזור עליה שוב.אם לא יצא טוב

תקע קול אחר במקומה )כגון 
יפסיק בנשימה ויחזור לתקיעה ראשונה.התחלה של תרועה או שברים(

6:57באר שבע6:57חיפה6:58תל אביב6:56ירושליםצום גדליה - צאת הצום:
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הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, לפיכך בערב 
יום כיפור יפייס ויבקש מחילה מכל מי שפגע בו 
וכו',  מהוריו  הקרובה,  מסביבתו  החל  ביישו,  או 

וכן בין בני הזוג.

בערב  נדרים  התרת  עשה  שלא  מי  נדרים:  התרת 
ראש השנה, ישלים במשך עשרת ימי תשובה.

ישלים  השנה,  בראש  תשליך  עשה  לא  תשליך: 
במשך עשרת ימי תשובה.

שבת שובה
שובה  לשבת  להדליק  נוהגים  תשובה:  נרות 

שלושה נרות.

תפילת ערבית: ב'מגן אבות' )בברכת 'מעין שבע'( 
אומרים 'המלך הקדוש'.

החלה  את  טובלים  המוציא  בברכת  בדבש:  חלה 
בדבש. ומקפידים שיהיה מלח על השולחן.

תפילת שחרית: אין אומרים 'אבינו מלכנו' בשבת.

אומרים 'אב הרחמים'.

נועם"  "ויהי  אומרים  אין  שובה  שבת  במוצאי 
ו"ואתה קדוש", מלבד כשחל יום הכפורים בשבת.

מקורות: מקורות: עיין בספר 'הלכה למעשה - תשרי' עמ' 131 ואילך.

דין הטועה בתפלות עשרת ימי תשובה
הדיןמתי נזכרהטעות ההוספה

שכח ולא ‘שיר המעלות’
ישלים אחרי התפלהאמר

‘זכרנו’, ‘מי כמוך’, 
‘וכתוב לחיים’, 

‘ובספר חיים’

שכח ולא 
אמר

נזכר לפני שהזכיר שם השם 
אומרו במקום שנזכרשבחתימת אותה ברכה

אינו חוזרנזכר לאחר שהזכיר שם השם

המלך הקדוש

טעה ואמר 
‘הא־ל’

אם אמר ‘הא־ל’ ולא אמר עדיין ‘הקדוש’ )אף ששהה יותר מכדי 
דיבור( – יתקן ויאמר ‘המלך הקדוש’, ואינו חוזר

טעה ואמר 
‘הא־ל 
הקדוש’

נזכר תוך כדי דיבור, ועדיין 
לא התחיל ‘אתה חונן’

יתקן ויאמר ‘המלך הקדוש’, ואינו 
חוזר

נזכר לאחר כדי דיבור, או 
חוזר לתחילת תפלת שמונה עשרהשכבר התחיל ‘אתה חונן’

המלך המשפט

טעה וחתם 
‘מלך אוהב 

צדקה 
ומשפט’

נזכר תוך כדי דיבור, ועדיין 
לא התחיל ‘ולמלשינים’

יתקן ויאמר ‘המלך המשפט’, ואינו 
חוזר

נזכר לאחר כדי דיבור, או 
שכבר התחיל ‘ולמלשינים’

אינו חוזר. אך טוב שאחרי סיום 
תפילת שמונה עשרה יתפלל שוב 

תפילת נדבה.
 לגבי ש”ץ* ראה

בתחילת העמוד הבא

אמר ‘עושה עושה השלום
אם לא נזכר מיד אינו חוזרשלום’
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כדרכו  או  כהלכה  אמר  אם  זוכר  אינו  מסופק:   •
בכל ימות השנה – יחזור כדין טועה.

• "כדי דיבור": משך זמן אמירת המלים "שלום 
הזמן  כפי  אדם  לכל  הינו  זה  )שיעור  רבי"  עליך 

שלוקח לו לומר מילים אלו(. 

שטעה  כיחיד  דינו  שטעה,  ש"ץ  הש"ץ:  חזרת   •

כמפורט לעיל, מלבד ב'המלך המשפט'.

בחזרת  בין  לחש  בתפילת  בין   - שטעה  *ש"ץ   •
ונזכר  - וחתם 'מלך אוהב צדקה ומשפט',  הש"ץ 
'ולמלשינים':  דיבור או שכבר התחיל  לאחר כדי 

אינו חוזר.
מקורות: שו"ע אדה"ז או"ח סתקפ"ב ס"א-ו. שד"ח כללים מערכת ת 

אות ח ובפאת השדה מערכת ה' ס"ג. 

תזכורות לערב יום כיפור 
בקריאת שמע שעל המטה בליל 

ערב יום הכיפורים – אין אומרים 
תחנון.

כפרות.

פדיון כפרות.

טבילה ראשונה במקווה.

לובשים בגדי חג.

שחרית – מדלגים: מזמור לתודה, 
תחנון, "אבינו מלכנו", "למנצח" 

ו"תפלה לדוד".

שלושה פרקי תהלים – קי"ב–קי"ד.

לעקַאח – מבקשים אחרי שחרית.

פריסת מפה על השולחן כבשבת 
ויום טוב.

מרבים באכילה ובשתיה, כשיעור 
שני ימים.

לא אוכלים כל היום: שומשום, 
בשר בהמה.

גברים לא אוכלים כל היום: שום, 
ביצים. מאכלי חלב אפשר בסעודת 

הבוקר.

סעודת שחרית – טובלים את פרוסת 
המוציא בדבש. 

ל"ט מלקות לפני הטבילה במקווה. 
פנים לצפון. מלקים על כתף ימין, 

כתף שמאל, תחתיהם באמצע, 
וחוזר חלילה. אומרים )המלקה 

והנלקה( "והוא רחום..." ג"פ.

טבילה שנייה במקווה – נוהגים 
לטבול ג' טבילות.

פיזור צדקה בכל היום, ובפרט לפני 
מנחה מפזרים בקופות מטבעות 

שמקשקשים.

מנחה – אומרים "על חטא" אחרי 
"יהיו לרצון" הראשון. לא אומרים 

תחנון ולא "אבינו מלכנו".

11



סעודה מפסקת – טובלים פרוסת 
המוציא בדבש, אוכלים קרעפלאך. 

ממעטים מאוד במלח בסעודה זו.

יש לסיים את הסעודה מבעוד יום.

טבילה שלישית במקווה )יש לסיים 
לטבול לפני השקיעה(.

הדלקת נר נשמה – למי שאחד 
מהוריו נפטר, מדליקים בבית. 

זוג נשוי צריכים לדאוג להשאיר אור 
דלוק באופן שיכנס לחדרם אור. 

החלפת נעלי העור.

לבישת קיטל החל מהשנה השניה 
לאחר הנישואין.

התעטפות בטלית – יש לברך לפני 
שקיעה )ואם עבר השקיעה לא יברך 
עליה(. אם כבר בדק היום טלית זו, 

אינו צריך לבדקה שוב.

מדליקים נר שידלוק עד למוצאי 
יוהכ"פ )בכדי לברך "בורא מאורי 

האש" במוצאי יוהכ"פ על נר 
ַבת, בצירוף עוד נר(. ָ ּשׁ ׁשֶ

הדלקת נרות של יום הכיפורים 
בברכה ובברכת שהחיינו. 

ברכת הבנים והבנות – לפני "כל 
נדרי", כשמלובש בקיטל ומעוטף 

בטלית.

הדלקת נר חיים – לוקחים לבית 
כנסת ונותנים לגבאי שידליק.

מצוה להוסיף מחול על הקודש בין 
בעינוי בין באיסור מלאכה.

אמירת וידוי ביחיד – לפני השקיעה.

אמירת תהילים לפני "כל נדרי" – 
פרקים קט"ו עד קכ"ג.

כפרות 
באמצעות 

מכון הלכה 
חב"ד תשפ"ג

מוקד הרשמה: 02-3011770

גם השנה ניתן לערוך את 
ה"כפרות" בהידור עם מכון הלכה 
חב"ד, העופות יחולקו לאלפי 
משפחות אנ"ש ברחבי ארה"ק

או באתר מכון הלכה חב"ד

smslarav.co.il



דיני ומנהגי יום הכיפורים 

אמירת תחנון
תחנון,  אומרים  תשרי  ח'  ביום  מנחה  בתפלת 
יום  ערב  בליל  המטה  שעל  שמע  בקריאת  אך 
הכיפורים – אין אומרים תחנון, ולמעשה מפסיקים 

לומר תחנון עד סוף חודש תשרי.

כפרות
מי שאי-אפשר לו לעשות סדר הכפרות בערב יום-

הכיפורים, יקיים זאת יום או יומיים לפני-כן, כי כל 
עשרת-ימי-תשובה ימי כפרה הם.

עם  'כפרות'  לערוך  נוהגים  הכיפורים  יום  בערב 
תרנגול לבן ולכתחילה יש לעשות זאת באשמורת 
המסתיים  הלילה,  של  האחרון  )חלקו  הבוקר 
ט' בתשרי  ליום  עלות השחר  )זמן  בעלות השחר 

;))5:26 -

עלות  אחרי  להיות  מתאחרת  השחיטה  באם  וגם 
עלות  לפני  אומרים  הכפרות  נוסח  את  השחר, 

השחר. 

הגברים – עושים את הכפרה בתרנגול זכר, והנשים 
– בתרנגולת נקבה.

תרנגולת  תרנגולים:  שלושה  לוקחים  למעוברת 
ספק  בשביל  נוספת  ונקבה  וזכר  בשבילה,  נקבה 
הולד. ומקיפים עם כולם יחד סביב ראשה. גם אם 

יודעת את מין העובר תיקח שלושה תרנגולים. 

כך  ואחר  כופר',  'מצאתי  עד  אדם'  'בני  אומרים 
לומר  ומתחילים  וחוזרים  חליפתי'.  'זה  אומרים 
שלוש  עושים  כך  אדם'.  'בני   – הנוסח  מתחילת 

זה  תמורתי  זה  חליפתי,  'זה  אמירת  בעת  פעמים. 
שלוש  הראש  מעל  התרנגול  מסובבים  כפרתי', 

פעמים. 

מּוָרִתי .  גם המעוברת אומרת בנוסח: "ֲחִליָפִתי . . ּתְ
ָרִתי" )ולא בלשון רבים "חליפתנו.."(. ָפּ . ּכַ

שישחט  לשוחט  נותנים  הנוסח,  אמירת  לאחר 
את התרנגול. נהוג לתת לשוחט איזה תשלום על 

טרחתו.

על אף שמצוות כיסוי הדם היא חובתו של השוחט, 
ראוי לבקש ממנו את רשותו ולכסות את הדם.

על מנת לקיים מצות כיסוי הדם כהלכתה, בברכה 
את  וכן  העוף  של  הסימנים  את  לבדוק  צריך   –
הסכין לפני הכיסוי. נוסח הברכה: "ברוך אתה . . 
אשר קידשנו במצותיו וצונו על כיסוי הדם בעפר".

או  לעניים  ה'כפרות'  פדיון  את  לתת  ונכון  ראוי 
שבת  בגדי  ללבוש  נוהגים  אחרת.  צדקה  למטרת 

אחרי ה'כפרות'.

יכול   - יכול לעשות כפרות על תרנגול  מי שאינו 
במהלך  )אף  תרנגול  על  ל'כפרות'  שליח  לעשות 
)מכל  ואם  לצדקה.  כפרות'  'פדיון  ויתן  עשי"ת( 
סיבה שהיא( אינו יכול לעשות שליח לכך - יעשה 

על כסף.

הוא:  הנוסח  כסף,  על  כפרות  שעושים  במקרה 
ים  ְלַחּיִ ֵאֵלְך  ַוֲאִני  ִלְצָדָקה,  ַלְכָנה  ּתֵ עֹות  ַהָמּ "ֵאּלּו 

לֹום". טֹוִבים ֲאֻרִכים ּוְלׁשָ

דינים ומנהגים השייכים לערב 
יום הכיפורים

במשך היום משתדלים לטבול שלוש פעמים. אחד 
והשלישי  מנחה  לפני  אחד  שחרית,  תפילת  לפני 

לאחר סעודה מפסקת )לפני השקיעה כמובן(.

מרבים בצדקה בערב יום הכיפורים, ובמיוחד לפני 
תפילת מנחה.

ממנה.  ואוכלים  )דבש(  לעקאח  עוגת  מבקשים 
שיצטרך  עליו  נגזר  שבאם  הוא,  לכך  הטעם 

צאת הצוםהדלקת נרותעיר

5:546:59באר שבע

5:546:58חיפה

5:456:57ירושלים

6:016:59תל אביב

יום 
כיפור

כפרות 
באמצעות 

מכון הלכה 
חב"ד תשפ"ג

מוקד הרשמה: 02-3011770

גם השנה ניתן לערוך את 
ה"כפרות" בהידור עם מכון הלכה 
חב"ד, העופות יחולקו לאלפי 
משפחות אנ"ש ברחבי ארה"ק

או באתר מכון הלכה חב"ד

smslarav.co.il13



להזדקק לבריות – יצא ידי חובה בקבלת הלעקאח.

יש לפרוס מפה יפה על השולחן שבבית, כמו בכל 
שבת ויום טוב.

אסור להתענות בערב יום הכיפורים.

ובתחלת  שחרית,  בסעודת  גם  פת  לאכול  נוהגים 
הסעודה טובלים פרוסת המוציא בדבש. 

ביום זה אוכלים רק מאכלים הקלים להתעכל, כגון 
ודגים. לא אוכלים שומשום ובשר בהמה.  עופות 
וגברים אף לא אוכלים שום וביצים, ומאכלי חלב 

ניתן לאכול בסעודת הבוקר.

מרבים באכילה ובשתיה, כשיעור שני ימים.

בצק  )כיסי  'קרעפכין'  זה  ביום  לאכול  נהוג 
ממולאים בבשר(. 

מותר לקחת בערב יום הכיפורים גלולות הנותנות 
תחושת שובע לצורך הקלת הצום.

על  או  האש  ע"ג  חם  אוכל  משאירים  שלא  אף 
יום  מים מערב  מיחם  אין משאירים  וכן  הפלטה, 
אדם  לצורך  אך  יוהכ"פ,  מוצאי  לצורך  הכפורים 
כן  – מותר. כמו  ביום הכפורים  חלש הזקוק לכך 
למים  הזקוקים  קטנים  לצורך  כך  לעשות  מותר 

חמים ביוהכ"פ.

שחרית עיו"כ
אין מאריכים בתפילת שחרית. אין אומרים 'מזמור 
לתודה', וכן אין אומרים תחנון ולא 'אבינו מלכנו' 

– לא בתפלת שחרית ולא בתפלת מנחה.

מלקות, טבילה ותפילת מנחה
מלקות  ל"ט  לקבל  נוהגים  מנחה  תפילת  לפני 
האדם  עור.  חגורת  כגון:  עור,  של  מרצועה  קלות 
שמקבל את המלקות, מוטה – כפוף כשפניו לכיוון 
צפון. ומלקים על כתף ימין, כתף שמאל, תחתיהם 

באמצע, וחוזר חלילה.

המלקה והנלקה שניהם אומרים בכל הלקאה מלה 
אחת מהפסוק 'והוא רחום' עד 'כל חמתו'. חוזרים 

על הפסוק שלוש פעמים, סך הכול ל"ט תיבות.

טהרה  לשם  במקווה,  טובלים  המלקות  לאחר 
ומשום תשובה. בטבילה זו נוהגים לטבול שלוש 

טבילות.

בכל  מטבע  לשים  מדייקים  מנחה  תפילת  לפני 
קופות הצדקה בבית הכנסת.

לרצון'  'יהיו  לאחר  בלחש,  מנחה  בתפילת 
כבתפילות  חטא'  ו'על  'וידוי'  אומרים  הראשון 
יום הכיפורים. את ה'וידוי' אומרים במעומד מבלי 
להישען, וטוב להתכופף מעט בעת אמירתו. מכים 
על החזה באמירת "אשמנו, בגדנו..." וכן באמירת 
חטא...",  "על  אמירת:  ובעת  הרשענו",  "ואנחנו 
לנו".  כפר  לנו,  לנו, מחל  "ועל חטאים...", "סלח 
נוסח הוידוי הוא עד "אבל לא ע"י ייסורים וחליים 

רעים", ואח"כ ממשיכים "אלוקי, נצור".

סעודה מפסקת
ידים  נוטלים  לפני הצום אוכלים סעודה מפסקת. 

וטובלים פרוסת המוציא בדבש.

תבלינים  ולא  וחמאה,  חלב  מאכלי  לאכול  אין 
חריפים ומלוחים. נהוג שלא לאכול דגים בסעודה 

זו.

ה'סעודה  סיום  לאחר  ולשתות  לאכול  הרוצה 
בפיו,  כן  להתנות  כדאי  לכתחילה   – מפסקת' 
אלא  התנה.  לא  אם  גם  לאכול  יכול  ובדיעבד 
שצריך לסיים את הסעודה ולקבל את קדושת היום 

מבעוד יום )כמה דקות לפני השקיעה(.

במידת האפשר טובלים במקווה אחר הסעודה פעם 
שלישית. יש לצאת מן המקווה לפני השקיעה.

הדלקת נרות וכניסת יום 
הכיפורים

זמן הדלקת נרות – כבערב שבת )כמצויין בלוחות(.

נשים מקבלות על עצמן את הצום ושאר העינויים 
אחרי  לנסוע  הרוצה  אשה  הנרות.  מהדלקת  החל 
הדלקת הנרות – תתנה שאינה מקבלת על עצמה 
שהחיינו  תברך  ולא  בהדלקה,  היום  קדושת  את 
 .. בעת ההדלקה. על הנרות מברכים "ברוך אתה 
יום  של  נר  להדליק  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר 

הכיפורים" ו"שהחיינו".

איש המדליק נרות לא יברך שהחיינו בעת הדלקת 
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הציבור.  עם  יחד  נדרי"  "כל  לאחר  אלא  הנרות, 
ובאם נצרך לעשות עוד מלאכות )כגון נסיעה או 
שיתנה  ראוי  וכדומה(  הכנסת  בבית  נר  הדלקת 
בהדלקת  היום  קדושת  מקבל  שאינו  בפירוש 

הנרות.

מי שאין לו אב או אם ר"ל מדליק נר נשמה לעילוי 
בבית.  להדליקו  ונוהגים  אמו,  או  אביו  נשמת 
אשה שמדליקה נרות לעילוי נשמה, תדליקם לפני 

הדלקת נרות של יום הכיפורים.

)א  חיים"  "נר  מדליק  נשוי  איש  כל  חיים:  נר 
לעבעדיגע ליכט( בבית הכנסת.

נוהגים ללבוש קיטל על הסירטוק, ומעליו הגארטל 
– בכל תפילות היום הקדוש. חתן בשנת הנישואין 
שלו, שלבש קיטל בעת חופתו – אינו לובש קיטל 
קיטל  עם  להיכנס  שלא  נוהגים  הכיפורים.  ביום 

לבית הכסא, כיון שהוא בגד המיוחד לתפילה. 

לפני  עליה  ומברכים  גדול,  בטלית  מתעטפים 
אסור  השקיעה,  לפני  הספיק  לא  אם  השקיעה. 

לברך אחר השקיעה.

כשהוא  ובנותיו  בניו  את  מברך  שהאב  נוהגים 
את  לברך  מנהגנו  בטלית.  ומעוטף  בקיטל  לבוש 
הבנים בנוסח 'ברכת כהנים' – "וידבר ה' אל משה 
אברכם",  "ואני  עד   ".  . יברכך   .  . אהרן  אל  דבר 

ומוסיף ברכות פרטיות.

ראוי לומר וידוי לפני תפילת 'כל נדרי'. ואומרים 
זאת כל אחד בפני עצמו, ולא בציבור. זמן אמירת 

וידוי זה הוא מבעוד יום לפני השקיעה.

העינויים ויתר דיני יום הכיפורים
אפילו  אסורים  ושתיה  אכילה  ושתיה:  אכילה 
חייבות  ומיניקות  מעוברות  נשים  גם  במשהו. 

לצום. 

מחנכים את הקטנים מגיל 9-10 להתחיל להתענות 
לשעות, כלומר, לאכול מאוחר יותר מזמן האכילה 
מאחרים  יותר,  ובריא  חזק  שהילד  וככל  הרגיל. 
יותר את זמן האכילה, אך אין לענות ילדים מתחת 
לגיל 9. כמו כן אין מדקדקים שבנים בגיל שתים 

עשרה ובנות בגיל אחת עשרה יתענו כל היום.

לגעת  אבל  מאכלים,  בהכנת  להתעסק  אסור 

במאכלים מותר. ולכן ילדים גדולים דיים שיכולים 
מותר  אך  עבורם,  זאת  לעשות  אין   – לבד  להכין 

להגיש להם את האוכל.

מי שהוא במצב שיתכן שיש סיכון בתעניתו, עליו 
לברר היטב בימים הסמוכים ליום הכיפורים אצל 
להתענות,  לו  מאפשר  הרפואי  מצבו  האם  רופא, 

ובהתאם לכך להתייעץ עם רב כיצד לנהוג.

ביום  אסורה  תענוג  של  רחיצה  כל  רחיצה: 
כגון  לכלוך,  להעביר  שנועדה  רחיצה  הכיפורים. 
לרחוץ תינוק מטינוף, וכדומה – מותר, וכן לרחוץ 
חלק מגופו אם התלכלך, ובלבד שיזהר לשטוף את 
יום  בתוך שלושים  כלה  בלבד.  המלוכלך  המקום 

מחתונתה, מותרת ברחיצת פניה.

בנטילת ידים נותן מים עד קשרי האצבעות בלבד, 
ולא על כל כף היד. 

אם  בין   – עור  נעלי  לנעול  אסור  הסנדל:  נעילת 
הוא  אם  ובין  הנעל  של  העליון  בחלקו  העור 
בסוליה – בין בבית ובין ברשות הרבים. אך מותר 

לנעול נעלים שאינן עשויות מעור.

וחובה  בתשה"מ,  אסור  הכיפורים  יום  תשה"מ: 
לנהוג בכל ההרחקות – בין ביום ובין בלילה.

תשובה  לעשות  הכל  חייבים  הכפורים  ביום 
ולהתוודות.

יום הכיפורים אסור בכל מלאכה – כמו  מלאכה: 
בשבת.

יש לברך על 'בשמים' במהלך יום הכיפורים בכדי 
להשלים בהם את מנין 'מאה ברכות' שחייב אדם 
לברך בכל יום, ויכול לברך על הבשמים בכל פעם 

אחרי שפסק הריח והסיח דעתו מהם.

ליל יום הכיפורים
לפני אמירת 'כל נדרי' אומרים בתהילים מזמורים 
ארון  את  פותחים  נדרי'  'כל  לפני  קכג.  עד  קטו 
ומצוה  תורה.  ספרי  שלושה  ומוציאים  הקודש 
האוחזים  האנשים  הראשון.  ספר  לקנות  גדולה 
הש"ץ  לש"ץ.  בסמוך  עומדים  התורה  ספרי  את 
מעלה"  של  בישיבה   .  . המקום  דעת  "על  אומר 
בקול נמוך, אבל באופן שישמעו שלושת האנשים 
נדרי",  "כל  הש"ץ  מתחיל  אח"כ  לידו.  העומדים 
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קולו  מגביה  פעם  ובכל  פעמים,  שלוש  ואומרו 
יותר, ואף הציבור אומר אתו בלחש.

הקהל  אומרים   – כדברך"  סלחתי  ה'  "ויאמר 
שלושה פעמים ברצף, ולאחר מכן הש"ץ שלושה 

פעמים.

והקהל  רם,  בקול  'שהחיינו'  הש"ץ  מברך  אח"כ 
מברך בלחש יחד אתו, ויזהרו לסיים לפני הש"ץ 
בכדי שיוכלו לענות אמן אחר ברכתו. אלו שברכו 

'שהחיינו' בעת הדלקת הנרות – לא יברכו כעת. 

אומרים  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
בקול רם, וכן בכל פעם שקוראים קריאת שמע – 
כולל קריאת שמע על המיטה וק"ש שבבוקר, עד 

מוצאי יום הכיפורים.

אחרי עלינו, אומרים ארבעה מזמורי תהילים א–ד 
אמירת  בסיום  בברית(.  בניקוד  ה'  שם  )בכוונת 

המזמורים אומרים קדיש יתום.

לאחר מכן נוהגים לומר את כל התהילים בציבור.

ויו"ט.  בשבת  כמו  המיטה  שעל  שמע  קריאת 
השינה  לפני  רם.  בקול  שם..."  "ברוך  ואומרים 
טוב  קכד־קלב.  תהילים  מזמורי  תשעה  אומרים 
השינה  בזמן   – הגברים   – יתעטפו  שלא  להיזהר 
יזהרו שלא לכסות את  ולפחות  ובכסתות,  בכרים 

הרגלים.

יום הכיפורים
בבוקר כשניעור משנתו, לאחר אמירת 'מודה אני', 
נוטל את ידיו עד סוף קשרי האצבעות. אחרי נטילת 
מגבת  באמצעות  הידיים  את  לנגב  מותר  ידיים 
ולאחר מכן להעביר את המגבת הלחה על הפנים, 
כדי להעביר חבלי שינה. כשיצא מבית הכסא יטול 
ולאחר   – ימות השנה  כל  כדין   – ידיו פעם שניה 
הנטילה השניה יברך 'על נטילת ידים', 'אשר יצר' 
ושאר ברכות השחר. גם בנטילה זו נוטל עד סוף 
כפיהם  הנושאים  )וכהנים  בלבד  האצבעות  קשרי 

יטלו עד הפרק כבכל יום(. אין שוטפים את הפה.

בברכות השחר, אין אומרים ברכת 'שעשה לי כל 
צרכי'.

התענית היא מצוה מן התורה. לכן, מי שההליכה 
לבית הכנסת גורמת לו לחולשה כללית, ובעקבות 

זאת יתכן שלא יצליח לצום את כל הצום – עליו 
להישאר בביתו, כדי שיצליח לצום. 

מי שאשתו מתקשה לצום, כדאי לדאוג להביא לה 
אין  ואם  הילדים,  על  לשמור  לה  שתעזור  סייעת 
על  לשמור  הבעל  יישאר  כלל,  מתאפשר  הדבר 

הילדים כדי לעזור לה לצום.

– חובה להשתדל להתפלל  אבל במצבים אחרים 
בציבור, כמו בכל ימות השנה.

תפלת שחרית
בעת חזרת הש"ץ, ברכות העולים לתורה וברכות 
ההפטרה – יכוון להשלים על ידם לצאת ידי חובת 

'מאה ברכות' שחייב אדם לברך בכל יום.

נהוג לעמוד באמירת הפיוטים "האדרת והאמונה", 
"לא־ל עורך דין".

קריאת התורה: נעימת הקריאה והברכות: קוראים 
בתורה בניגון המיוחד לימים נוראים. וכן נוהגים 
לומר בנעימה זו: "ויעזור", קריאת העולים לתורה, 

ברכות התורה ו'מי שברך'.

מניחים  הראשון,  בספר  בתורה  שקראו  לאחר 
לידו על שולחן הקריאה את הספר השני ואומרים 
חצי קדיש. אחרי אמירת חצי קדיש מגביהים את 
הספר הראשון – בעוד השני על שולחן הקריאה 
– וגוללים אותו. לאחר גמר גלילת הספר הראשון 
אין  בו.  וקוראים  השני  התורה  ספר  את  פותחים 
גלילת  סיום  לפני  השני  הס"ת  מעיל  את  להסיר 
וגלילה  הגבהה  הקריאה,  בסיום  הראשון.  הס"ת 

כרגיל.

מבית- יוצא  בחיים,  שהוריו  מי  נשמות:  הזכרת 
בשנה  )רח"ל(  ָאֵבל  נשמות.  הזכרת  בזמן  הכנסת 
הראשונה למות אביו או אמו, נשאר בבית-הכנסת 
אך אינו מזכיר נשמות. אומרים 'אב הרחמים'. גם 

מי שאינו מזכיר נשמות, יכול לאומרו.

תפילת מוסף
הש"ץ עומד קצת רחוק מעמוד התפלה כך שיוכל 

לכרוע ולהשתחוות מבלי לזוז ממקומו. 

באמירת "ונתנה תוקף" – עומדים. סדר האמירה, 
בקול,  מתחיל  החזן  אנ"ש:  בין  כרגיל  וקהל,  חזן 
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והקהל אומר את שני הקטעים הראשונים – "ונתנה 
תוקף", ו"בראש השנה יכתבון". החזן חוזר בקול 
הקהל  אומר  אח"כ  ירום".  "ומי  עד  מ"כבקרת", 
בקול רם: "ותשובה . . הגזירה", והחזן חוזר ואומר 
זאת בקול רם. הקהל אומר "כי כשמך . . וכחלום 
יעוף". והחזן אומר בקול מ"אמת כי אתה..." עד 
"וכחלום יעוף". אז אומר הקהל בקול רם "ואתה . 
. וקיים", והחזן חוזר ואומר זאת בקול רם. הקהל 
מסיים  והחזן  הקטע,  סוף  עד  קצבה"  "אין  אומר 

זאת בקול ומתחיל "כתר".

לאמירת 'עלינו לשבח' פותחים את ארון הקודש. 
את  סוגרים  האדמה'  'כמשפחות  המלים  אחרי 
 . כהם  חלקנו  שם  'שלא  לומר  ומדייקים  הארון, 
סגור. לאחר מכן פותחים חזרה את  ' כשהארון   .
בית  אם   ,'  .  . כורעים  'ואנחנו  לאמירת  הארון 
להכין  יש   – בשיש  או  באבנים  מרוצף  הכנסת 
לבין  פניו  בין  כדי להפסיק  וכדומה,  מפה, מגבת 
על  כורעים  כורעים'  'ואנחנו  באמירת  הקרקע; 
הברכיים וגודלי הרגליים. לאחר מכן, נשענים גם 
על גודלי הידיים, כשהאצבעות קפוצות וכפופות 
לתוך כף היד. כשאומרים 'ומשתחווים' מכופפים 
את הראש, עד שיגע המצח ברצפה – ותוך כדי כך, 
הקרקע.  גבי  מעל  מעט  הברכיים  עם  מתרוממים 
ברגע זה, נשענים רק על אצבעות הרגליים וגודלי 

הידיים.

נשים אינן כורעות.

 – עוד'  אין  אלקינו  'הוא  אומר  שהש"ץ  בשעה 
אינו  החזן  הראת'.  'אתה  פסוקי  את  הקהל  אומר 
אומר פסוקים אלו. ויש לש"ץ להאריך בזה מעט 
הפסוקים,  כל  את  לומר  יספיק  שהציבור  כדי 
מכן  לאחר  לא־ל".  "אוחילה  להתחיל  למהר  ולא 

סוגרים את ארון הקודש.

באמירת 'אתה כוננת' צריך הש"ץ  'סדר עבודה': 
לומר כך: להכריז 'אתה', להפסיק מעט, ואחר כך 
"והכהנים"  לאמירת  עולמך...".  'כוננת  להמשיך 
עומדים. ב'והכהנים והעם' – במילים 'היו כורעים' 
יש לכרוע. אופן הכריעה - כבאמירת 'עלינו לשבח' 
 .)5 עמ'  ר"ה  חזרת הש"ץ מוסף  דיני  לעיל  )ראה 

במילה 'ומשתחוים' יש לעשות השתחוואה.

נשיאת כפים: המנהג הוא שהכהנים נוטלים ידיהם 

הנוטלים  הלוים  )אך  הזרוע  פרק  עד   – כרגיל   –
קשרי  סוף  עד  ידיהם  נוטלים  הכהנים,  ידי  את 

האצבעות(. 

את  לכסות  נוהגים  הברכה:  בעת  הקהל  הנהגת 
נשואים.  שאינם  אלו  פני  את  וגם  בטלית,  הפנים 
יש להקפיד להפנות את הפנים מול פני הכהנים. 
 – ה׳  באמצע.  ראשו  המתברך   – יברכך  בתיבת 
מיסב ראשו לימינו, שהיא שמאל המברך. וישמרך 
– באמצע. יאר – לשמאלו שהיא ימין המברך, וכן 

הלאה. שלום – ראשו באמצע.

של  'רבונו  לומר:  נוהגים  כהנים'  'ברכת  בשעת 
כהנים'  'ברכת  לאחר  וכו''.  חלמתי  חלום  עולם 
אומרים הקהל )כשעדיין הטלית מכסה את הפנים( 
'אדיר במרום', והכהנים אומרים 'רבונו של עולם'. 
'קדיש  סיום  עד אחר  הדוכן  על  נשארים  הכהנים 

תתקבל'.

לאחר התפילה אומרים בציבור מזמור כ', שיעור 
ולאחר  קמא,  עד  קלג  ומזמורים  היומי  תהילים 
מכן קדיש יתום. אח"כ אומר כל אחד בעצמו שש 

זכירות.

הפסקה
בין תפילת מוסף למנחה – נוהגים להפסיק. באם 
רבעי  שלושת  הפחות  לכל  להפסיק  רצוי  אפשרי, 
את  לומדים  למנחה  מוסף  שבין  בהפסקה  שעה. 

השיעורים הקבועים.

צריך  אין  מנחה,  לתפילת  את הטלית  כשלובשים 
לחזור ולברך עליה.

סדר תפילת מנחה
אומרים קרבנות. 

)אין  התורה  בקריאת  מתחילה  הצבור  תפלת 
אומרים 'אשרי', 'ובא לציון', ולא 'ואני תפילתי'(. 
התורה  קריאת  כו'.  בנסוע  ויהי  הארון,  פתיחת 
העולה  הרגילה.  הטעמים  בנעימת   – במנחה 
ההפטרה  בתום  יונה'.  'מפטיר  קורא  ל'שלישי' 
אומרים רק שלוש ברכות, ללא ברכת "על התורה 

ועל העבודה".
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תפילת נעילה
החמה.  לשקיעת  קרוב  הוא  נעילה  תפילת  זמן 
הקודש,  ארון  את  פותחים  נעילה  תפלת  קודם 
שלפני  בקדיש  התקיעה.  לאחר  עד  פתוח  ונשאר 
'לעילא  אומרים  תתקבל  ובקדיש  עשרה  שמונה 

ולעילא מכל'. 

בתפילה   – "כתבנו"  )במקום  "חתמנו"  אומרים 
"וכתוב"(,  )במקום  "וחתום"  מלכנו'(,  וב'אבינו 
אומרים  ונכתב"(.  "נזכר  )במקום  ונחתם"  "נזכר 
פיוט 'היום יפנה' גם אם כבר העריב היום. בפיוט 
מידות  י"ג  כשאומרים  ואהמיה",  אלקים  "אזכרה 

– עומדים. 

אומרים "ואוצרך הטוב לנו – תפתח", עם הפסקה 
לפני המלה 'תפתח'. וכן צריך לעשות הפסק קטן 
לאחר מילת "ואוצרך". אין הכהנים נושאים כפים, 
אומרים  לפני השקיעה.  עדיין  עומדים  אם  אפילו 

'אבינו מלכנו' בנעילה.

אחרי  תתקבל,  קדיש  באמצע  שופר:  תקיעת 
 – בפה   – מנגנים  אמן',  ואמרו  בעלמא  'דאמירן 
אחת.  תקיעה  תוקעים  כך  ואחר  נפוליון',  'מארש 
מעיקר הדין, מותר לתקוע אפילו ב'בין השמשות', 
אך למעשה יש להיזהר בכל מקום שלא לתקוע עד 

שיעברו 4 דקות אחרי 'צאת הכוכבים'.

)וכן  כאלקינו'  'אין  שלאחרי  מהקדיש  החל 
תהלים(  ואחרי  'עלינו'  אחרי   – הבאים  בקדישים 
– אומרים 'לעילא מן כל', כמו בכל השנה. אחרי 
עד  קמב  ממזמור  תהלים  אומרים  נעילה  תפלת 

סיום התהלים, ולאחר מכן קדיש יתום.

מוצאי יום הכיפורים
והטלית,  ה'קיטל'  עם   – והבדלה  ערבית  תפילת 
אך חובשים את הכובע, והטלית אינה מכסה את 
הראש אלא מונחת על הכתפיים. מי ששכח ואמר 
'המלך הקדוש' או 'המלך המשפט' אינו חוזר. אם 
'וכתבנו'  לפני  ונזכר  לחיים',  'זכרנו  לומר  התחיל 
אמר  כבר  אם  אך  עוזר'.  'מלך  וממשיך  פוסק   –
התפילה.  לתחילת  חוזר  החיים"  בספר  "וכתבנו 
אם אמר "וכתבנו בספר החיים" ולא נזכר בטעותו 
יסיים  אלא  יחזור,  לא   – הברכה  סיום  לאחר  עד 

את תפילת שמונה עשרה ולאחר מכן יתפלל שוב 
בתורת נדבה. וכן אם אמר 'וכתוב לחיים טובים' 
או 'ובספר חיים . . נזכר ונכתב' – לא יחזור, אלא 
יסיים את תפילת שמונה עשרה ולאחר מכן יתפלל 

שוב בתורת נדבה.

אך אם אמר 'מי כמוך' – כיון שלא הזכיר הכתיבה, 
אינו חוזר.

במוצאי יום הכיפורים אומרים 'גוט יום טוב'.

הכיפורים,  יום  בערב  שהדליק  הנר  שכבה  מי 
יכבה  ולא  הכיפורים,  יום  במוצאי  שוב  ידליקנו 
יקבל  וגם  יניחנו לדלוק עד סופו.  אותו עוד אלא 
יום  במוצאי  נרו  ה  ְיַכּבֶ לא  ימיו  שכל  עצמו,  על 
לדלוק  יניחנו  אלא  אחר,  ולא  הוא  לא  הכיפורים, 

עד סופו.

או  הבדלה  שעושה  )לפני  ערבית  תפילת  אחרי 
פעמים  שלוש  ידיו  ליטול  צריך  לבנה(  קידוש 
לסירוגין עד פרק הזרוע בלי ברכה, הנטילה תהיה 
כמו נטילת ידיים לשחרית ובאמצעות מגבת. אף 
הכהנים שכבר נטלו ידיהם עד הזרוע לפני ברכת 
יום  במוצאי  שוב  ידיהם  ליטול  צריכים   – כהנים 

הכיפורים.

בנוסף רוחצים הפנים והפה. אין לברך במוצאי יום 
הכיפורים "שעשה לי כל צרכי" על נעילת הנעלים.

הבדלה
במוצאי יום הכיפורים יש לברך בעת ההבדלה את 
ברכת "בורא מאורי האש" על 'נר ששבת'. היינו, 
נר שדלק במשך כל יום הכיפורים, ובמקום הצורך, 
אפשר להדליק נר אחר מ'נר ששבת' ולברך עליו. 
אבל אם אין לו 'נר ששבת', לא יברך בורא מאורי 
יום  במוצאי  חדשה  מאש  שהודלק  נר  על  האש 
בכדי  ששבת  נר  להשיג  ישתדל  ולכן  הכיפורים, 
לברך עליו. נוהגים להדליק נר נוסף מה'נר ששבת' 
כדי ליצור משניהם יחד אבוקה, ולברך על שניהם 

יחד.

ַבת'(,  ָ ּשׁ ׁשֶ 'נר  סדר ההבדלה – ברכת היין, נר )על 
מן  לאחרים  נותנים  לא  השנה  שכל  אף  הבדלה. 
יוהכ"פ  במוצאי  אך  ההבדלה,  כוס  של  השיירים 

יכולים לחלק לאחרים.
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יכול  איש שכבר שמע הבדלה בבית הכנסת אינו 
בבית  להבדיל  רוצה  באם  נשים.  עבור  להבדיל 
עבור אשתו, יכוון שאינו יוצא ידי חובתו בהבדלה 
חובה  ידי  יצא  לא  כאשר  אך  הכנסת.  שבבית 

בהבדלה לא יטעם מיין ההבדלה.

קידוש לבנה
לפני קידוש לבנה טועמים משהו ונועלים נעליים. 
קידוש  דוחים  אינם  והטעימה  הנעלים  נעילת  אך 

לבנה בציבור.

סעודת מוצאי יו"כ
משום  הכיפורים  יום  במוצאי  ושמחים  אוכלים 
ואומרת  יוצאת  קול  ובת  טוב,  יום  קצת  שהוא 
לך אכול בשמחה לחמך. מדייקים לאכול סעודה 

כולל  'המוציא',  וברכת  ידים  נטילת  עם  ממש, 
פרוסת  טובלים  זו  בסעודה  תורה.  ודברי  ניגונים 

המוציא בדבש.

עשיית הסוכה
אין נזהרים להתחיל לעסוק בבניין הסוכה במעשה 
בפועל במוצאי יום הכפורים, אלא מקיימים ענין 

זה על ידי הדיבור אודות עשיית הסוכה.

הכנסת.  לבית  משכימים  הכיפורים  יום  למחרת 
מיד  כולה  ולבנותה  הסוכה  את  לתקן  ומצוה 
הכנסת.  יציאה מבית  הכיפורים אחר  יום  למחרת 

מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה.

מקורות: טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סתר"ד-תרכד. ספר המנהגים 
חב"ד ע' 58-9. ספר הלכה למעשה תשרי בהוצאת מכון הלכה חב"ד 

)מהדורת תש"פ( פי"ג-ז, וש"נ.

מדיני בניית הסוכה 
דינים ומנהגים בעשיית הסוכה

טוב להשתדל שתהיה לכל משפחה סוכה פרטית 
לעצמה, על דרך ביתה הפרטי. 

מצוה על כל אדם לעסוק בעצמו בעשיית הסוכה 
זהו  שכן  נכבד,  אדם  שהוא  אף  הסכך,  ובהנחת 

כבודו שעוסק בעצמו במצוה.

אין מברכים 'שהחיינו' בעת עשיית הסוכה, אלא 
שבברכת שהחיינו שאומרים בקידוש בליל יו"ט, 

פוטרים גם את עשיית הסוכה.

גוי,  ע"י  להיעשות  יכולה  הסוכה  דפנות  בניית 
דווקא.  יהודי  ע"י  להיות  צריכה  הסכך  הנחת  אך 
 – כהלכתה  הסוכה  את  הגוי  סיכך  אם  ובדיעבד, 
שעיקר  להחמיר  טוב  אפשר,  אם  כשרה.  הסוכה 
ולא  בר מצוה,  גדול,  ידי איש  על  רק  יונח  הסכך 
על ידי נשים או קטנים, אך אח"כ ניתן לתת לקטן 

להוסיף סכך.

למנהגנו לא מקשטים את הסוכה. 

החג.  ימי  כל  במשך  בהנאה  אסורים  ונויה  סוכה 
לכן אין לפרק בחול המועד סוכה )שנבנתה לשם 
ולהשתמש בחומרים של הסוכה  לפני החג(  החג 
ימי  בתוך  סוכה  בנה  אם  אמנם,  אחרים.  לצרכים 
חול המועד, כגון ב'מבצעים' או כשנמצא בטיול 
בדפנות  ולהשתמש  לפרקה  ורוצה  וכדומה, 
לצרכים אחרים – הדבר מותר, באם התנה כן לפני 

שבנה את הסוכה. 

מיקום הסוכה
מבלי  הסוכה  לבניית  ראוי  שהמקום  לוודא  יש 
לפגוע בתושבי והולכי העיר, וכן יש להקפיד שלא 
לבנותה במקום שידוע לו שיגרם לו צער בישיבתו 
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בסוכה, כגון: במקום שיש שם פרעושים וזבובים, 
או ריח רע. 

יש להעמיד את הסוכה תחת כיפת השמים דווקא. 
על כן, אין לבנות סוכה תחת עץ או תחת מרפסת – 

גם אם היא גבוהה מאד. 

כאשר המרפסת )או מנוע מזגן וכדומה( מכסה חלק 
תלוי  וזה  כשרה,  אופנים שהסוכה  יש  הסוכה  מן 
לגופו  מקרה  בכל  לברר  ולכן  דינים  פרטי  בכמה 
שכללות  במקרה  שגם  יצוין  הוראה.  מורה  אצל 
הסוכה כשרה, אין לשבת תחת המרפסת וכדומה 

אלא רק תחת הסכך החשוף לכפת השמיים.

קרקע הסוכה
יכולים  בו  במקום  סוכתו  את  לבנות  המעוניין 
רצפה  להתקין  עליו  בו,  לצמוח  קרקע  גידולי 
שתכסה את האדמה שמא יישפך מים וישקה אותה 

בשבת וביו"ט. 

גודל הסוכה
שיעור גודל הסוכה המינימלי הוא שבעה טפחים 

)כ-57 ס"מ( על שבעה טפחים.

מעיקר הדין, סוכה שיש לה שלוש דפנות הרי היא 
ארבע  לסוכה  לעשות  ומנהגנו  לכתחילה.  כשרה 

דפנות.

טפחים  עשרה  לפחות  להיות  צריך  הסוכה  גובה 
)80 ס"מ(, כשתחתית הדפנות תהיה לפחות בתוך 
אך  לקרקע.  הסמוכים  ס"מ(   24( טפחים  שלשה 
אם היו תחתית הדפנות גבוהות שלשה טפחים מן 

הקרקע, הסוכה פסולה.

הדפנות
את הדפנות מותר לעשות מדברים הפסולים לסכך. 

אך לא יעשה אותם מדבר שריחו רע. 

שלא  היטב  בנויות  יהיו  שהדפנות  להקפיד  צריך 
דפנות  לעשות  אין  כן  ועל  מצויה.  ברוח  יזוזו 
הם  אם  )אף  בלבד,  ניילון  יריעות  או  מסדינים 
בסדינים  להשתמש  ניתן  אך  היטב(,  מתוחים 
כשרות  דפנות  מלבדן  ישנם  כאשר  אלו  ויריעות 

של מוטות יציבות מברזל, עץ וכדומה.

יש להתחיל בבניית דפנות כשרות ואח"כ בהנחת 
הסוכה  של  הדפנות  את  העושה  ולכן  הסכך. 
 – לצד  מצד  ברזל  חוטי  למתוח  ועליו  מיריעות, 
וכהלכה  כראוי  הדפנות  את  תחילה  לעשות  עליו 
על ידי מתיחת החוטים מצד לצד, ורק לאחר מכן 
יניח את הסכך. וכן מי שיש לו בחצירו 'פרגולה' 
לא   – כשרות  דפנות  העמודים  בין  ואין  וכדומה, 
יניח את הסכך על גבי העמודים תחילה, אלא יתקן 
את הדפנות שיהיו כשרות ורק לאחר מכן יניח את 

הסכך. 

אם עשה את הדפנות אחרי הנחת הסכך, ירים מעט 
את כל הסכך ויניחנו שוב על הדפנות לשם מצות 

סוכה.

הסכך
הקרקע  מן  שגידולו  מדבר  להיות  צריך  הסכך 
ואינו  שנתלש  לאחר  עלים(,  קנים,  ענפים,  )כגון: 

מחובר לקרקע.

יציבה  בצורה  הסוכה  על  להניח  צריך  הסכך  את 
תהייה  הסכך  כמות  מצויה.  ברוח  לעמוד  שיוכל 
השמש,  מאור  מרובה  בסוכה  הצל  שיהא  באופן 
ע"י  מכוסה  יהיה  הסוכה  גג  שרוב   - כלומר 
הסכך, )אך אם היא מסוככת כהלכה, אלא שנכנס 
כשרה  הסוכה   – הדפנות  דרך  השמש  אור  אליה 
לכתחילה(. ומנהג רבותינו נשיאינו להרבות בסכך. 
לוקחים  מתוכה",  נראים  הכוכבים  ש"יהיו  ובכדי 
שיוכלו  נקב  ליצור  הסכך  בעובי  ותוחבים  מקל 

הכוכבים להיראות בעדו.

העמדת הסכך וחיזוקו
דבר  על  הסכך  את  להעמיד  שלא  להיזהר  יש 
המקבל טומאה )כגון כלים, או עצים שהשתמשו 
דבר  הסכך  על  להניח  שלא  וכן  לבנייה(,  בהם 
הסכך  את  לעשות  יבואו  שמא  טומאה,  המקבל 
הסכך  אם  אך  טומאה.  המקבלים  מדברים  עצמו 
שלא  לחזקו  ורוצה  מצויה,  ברוח  לעמוד  יכול 
ייפול בעת רוח חזקה – מותר לעשות זאת בדבר 

המקבל טומאה.
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סכך שהועמד על דבר הפסול
דפנות העשויות ממוטות ברזל, הרי הם מקבלים 
טומאה ואין להניח עליהם את הסכך. לכן, המנהג 
הנפוץ הוא להניח קורות עץ דקות )'לייסטים'( של 
הסכך.  את  להניח  ועליהם  הדפנות,  גבי  מעל  עץ 

סוכה שהעמידו בה את הסכך  זה,  כל  אלא שעם 
על דבר המקבל טומאה, כגון: ברזלים – אף שעשו 

שלא כדין, מותר לשבת בה לכתחילה.

מקורות: עיין בספר 'הלכה למעשה - תשרי' עמ' 250 ואילך.

 מצוות נטילת ארבעת
המינים וסדר הנענועים

איגוד הלולב
נוהגים לאגוד את הלולב בסוכה, בערב יום טוב.

המהדרים – אוגדים בעצמם את הלולב.

מספר  והדסים.  ערבות  שתי  אחד,  לולב  לוקחים 
ההדסים: יותר משלושה הדסים. ומקפידים שיהיה 
שישה,  ארבעה,  הבאים:  המספרים  מן  באחד  זה 
שנים עשר, שלושה עשר, עשרים ושישה, שלושים 

ושישה.

מפורטים  וכשרותם  המינים  ארבעת  דיני  יתר 
בתרשים נפרד לעיל. 

מעלי  טבעות  חמש  מכינים  הלולב,  איגוד  לפני 
הלולב. כורכים שתי טבעות על הלולב בלבד )ללא 
באמצע  תהיינה  אלו  טבעות  והערבות(,  ההדסים 
הלולב ולא בחלקו העליון, כך שתהיינה מכוסות 

– לאחר מכן – בהדסים ובערבות.

אחר כך מניחים את הלולב באופן שהשדרה תהיה 
הלולב  מימין  א'  הערבות:  את  ויניח  פניו.  ממול 
ההדסים  את  יניח  כך  אחר  הלולב.  משמאל  וא' 
הלולב,  משמאל  וא'  הלולב  מימין  א'  זה:  בסדר 
וא' באמצע – נוטה לימין – על השדרה. כסדר זה 
ממשיך עם יתר ההדסים, ויש לכסות את הערבות 
באמצעות ההדסים, באופן שהערבות לא תיראנה 

כל כך. 

כורכים עוד שלוש טבעות סביב הלולב  אחר כך 

עם ההדסים והערבות יחד. שלוש הטבעות הללו 
תהיינה בתוך טפח אחד. יש לוודא ששדרת הלולב 

גבוהה לפחות טפח מההדסים והערבות.

אין להשרות את ארבעת המינים במים למשך 24 
שעות, כי על ידי כך הם נפסלים למצוות ארבעת 
ומיניו  הלולב  את  להשרות  ניתן  אך  המינים. 
בחלקם התחתון באופן שנשאר שיעור כשר מחוץ 

למים, וכן מותר לעטפם במטלית לחה.

זמן ומקום נטילת הלולב
נץ החמה, ואם צריך  זמן נטילת לולב הוא אחרי 
להשכים לצאת לדרך, נוטלו משעלה עמוד השחר.

נוהגים שלא לאכול ולא לשתות כלל לפני נטילת 
הלולב.

ביותר  מהדרים  הסוכות,  חג  של  הראשון  ביום 
להשכים בבוקר כדי לקיים מצוות לולב.

מצוות נטילת לולב בסוכה היא מצוה מן המובחר. 
ולפיכך, בבוקר קודם שיתפלל – יברך על הלולב 

בעודו בסוכה.

לאכול  ראוי  בסוכה  והנענועים  הנטילה  אחרי 
לברך  כדי  סמ"ק(,   56( מכביצה  יותר  מזונות 

"לישב בסוכה".

ולכל  ומנענעות,  לולב  נטילת  על  מברכות  נשים 
הפחות ינענעו נענוע כלשהו.
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סדר הנטילה
בשעת הברכה צריך שהאתרוג יהיה מונח לפניו, 	 

באופן שהוא מוכן לנטילה מיד אחרי הברכה.

יש להיזהר שלא לאחוז באתרוג כאשר 	  אמנם, 
על  הלולב  את  יניח  אלא  השניה.  בידו  הלולב 
השולחן, ואז יוציא את האתרוג להכינו לברכה.

ימין, 	  ביד  הלולב  ונוטל  למזרח,  כשפניו  עומד 
כששדרת הלולב מול פניו.

מברך "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר 	 
קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב".

נוטל 	   – לולב'  נטילת  'על  ברכת  סיום  אחרי 
האתרוג ביד שמאל.

בפעם הראשונה שמברך באותה שנה

מתחיל לברך ברכת "שהחיינו"; ובסיום הברכה 
מצמיד את הלולב והאתרוג זה לזה.

בשאר הימים

מצמיד מיד את הלולב והאתרוג זה לזה.

את  אוחז   – והאתרוג  הלולב  את  מצמיד  כאשר 
יגע  הלולב  שתחתית  כך  קצת,  באלכסון  האתרוג 

בשליש העליון של האתרוג.

איטר יד אוחז את הלולב ביד שמאל ואת האתרוג 
ביד ימין, וכן בנענועים.

לאחר סיום הברכה עושה את סדר הנענועים.

אחיזת הלולב ואופן העמידה 
בעת הנענועים

גדילתן'.  'דרך  המינים  ארבעת  את  ליטול  יש 
יש  למטה.  יהיה  לאילן  המחובר  שהחלק  כלומר, 
שיש   – האתרוג  בנטילת  בעיקר  לכך  לב  לשים 

לאוחזו כשהעוקץ כלפי מטה.

במשך כל הנענועים האתרוג מכוסה בידו. בנענוע 
האחרון, מגלים קצת את האתרוג.

כשמנענע יזהר שלא יגע ראש הלולב בכותל.

מזרח  )היינו  מזרח  צד  כלפי  כשפניו  לעמוד  יש 
העולם, לאו דוקא לכיוון ירושלים(. ולכן במקומות 
עליו  צפון,  או  דרום  בצד  נמצא  הקודש  שארון 

לסובב את פניו לצד מזרח בשעת הנענועים. 

כאשר  הנענוע  את  מתחיל  שמנענע,  פעם  בכל 

שמכים  במקום   – לחזה  צמודים  המינים  ארבעת 
מנענע,  מכן  לאחר  הלב.  מול  'אשמנו',  באמירת 

ומחזירם לחזה בסיום כל נענוע.

מוליך  דהיינו,  פעמים.  שלוש  מנענע  צד  בכל 
ומביא שלוש פעמים.

ורק  הלולב  את  קלות  מנענעים  הולכה  כל  לאחר 
ארבעת  בהחזרת  אותו.  מחזירים  מכן  לאחר 
ואחר  החזה  מול  אל  הלולב  את  מביא  המינים, 
כך בתנועה נוספת מביאים אותו אל החזה ממש. 
אחד  במקום  עומדים  הנענועים  זמן  כל  במשך 
ולא מפנים את הפנים לכיוון הנענועים, אלא רק 

מניפים את הידיים וחלק הגוף העליון.

סדר הנענועים
דרומית 	  לקרן  באלכסון   – דרום  לצד  מנענע 

מזרחית )ימינה(.

צפונית 	  לקרן  באלכסון   – צפון  לצד  מנענע 
מזרחית )שמאלה(.

מנענע לצד מזרח – ישר לאמצע המזרח.	 

כשמוריד 	  מעלה.  לכיוון  ישר   – למעלה  מנענע 
ואז  החזה,  מן  למטה  מעט  מוריד  בחזרה, 

מצמידו לחזה.

ארבעת 	  את  )מנמיך(  מוריד   – למטה  מנענע 
המינים כמו שהם עומדים בצורה הרגילה. אך 
לכיוון  יהיה  הלולב  שראש  אותם  יהפוך  לא 
מעל  מעט  מעלה  בחזרה,  מעלה  כאשר  מטה. 

לחזה, ואז מצמידו לחזה.

כלפי 	  כשפניו  לעמוד  נשאר   – למערב  מנענע 
שתי  ימין(  צד  )דרך  לאחוריו  ומנענע  המזרח, 
פעמים באלכסון לקרן מערבית דרומית. בפעם 

השלישית, מנענע לאמצע המערב.

נתינת ארבעת המינים לאחר
נכון  לברך,  לאחר  המינים  ארבעת  את  כשנותנים 
להחזיר".  מנת  על  "מתנה  שהוא  בפירוש  לומר 
אמר  לא  אם  גם  בדיעבד,  הראשון.  ביום  ובפרט 
בפירוש שזו "מתנה על מנת להחזיר" קנה השני 
את  לקיים  לו  משאיל  שהרי  חובתו.  ידי  ויצא 
בכוונתו להשאיל באופן  היה  ומן הסתם  המצוה, 
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הראוי לצאת בו ידי חובה.

את  במתנה  יתן  לא  החג  של  הראשון  ביום 
)או חלק מהם, כגון: אתרוג  ארבעת המינים שלו 
עדיין  גדול שצריך  יש  – אם  מקאלאבריא( לקטן 
לקיים בהם מצוות נטילת ד' מינים. לכן לכתחילה 
ראוי שיהיה לכל ילד )שהגיע לחינוך( סט ארבעת 

המינים.

לקטן  המינים  ארבעת  את  נתן  זאת  בכל  אם  אך 
ביום הראשון של החג ב'מתנה על מנת להחזיר', 
ד'  למבצע  בהם  להשתמש  להמשיך  יכול  עדיין 
בברכה.  אותם  ליטול  למבוגרים  גם  ולתת  מינים 

אמנם, לכתחילה אין לתת לקטן באופן זה.

סדר הנענועים בהלל
עומדים כשהפנים למזרח.

טוב"  כי  לה'  ב"הודו  פעמים,  ארבע  מנענעים 
ה'  ב"אנא  ה'"(,  את  "הללו  )שלאחר  הראשון 
הושיעה נא" בשתי הפעמים, וב"הודו לה' כי טוב" 

)הראשון( )שלאחר "א-לי אתה"(. 

רוחות  לארבע  הנענועים  סדר 
בנענועים  כמו  הינו  העולם 

שלאחרי הברכה. 

"הודו"  מנענעים:  בהן  המילים 
 , מנענע  אינו   – "לה'"  לדרום,   –
למזרח,   – "טוב"  לצפון,   – "כי" 
 – "לעולם"  למעלה,   – "כי" 

למטה, "חסדו" – למערב.

 – "ה'"  ולצפון,  לדרום   – "אנא" 
אינו מנענע, "הושיעה" – למזרח 
ולמעלה, "נא" – למטה ולמערב.

מי שלא הספיק לברך על הלולב 
לפני התפילה, יברך לפני הלל.

רק  ה''  ב'אנא  ינענע  זה,  במקרה 
פעם אחת.

מבצע ד' מינים
ללכת  יש  הסוכות,  חג  בימי 
נטילת  במצוות  יהודים  ולזכות 

שיברכו  להשתדל  ונכון  כדאי  המינים.  ארבעת 
אפשר,  ואם  סוכה,  בתוך  המינים  ארבעת  על 
"לישב  ויברכו  מזונות  מיני  שיאכלו  לדאוג  כדאי 

בסוכה".

יברך שהחיינו  נטל לולב ביום הראשון,  מי שלא 
בפעם הראשונה שמקיים את המצוה באותה שנה.

לאנשים  המינים  ארבעת  את  לתת  ונכון  כדאי 
הראשון.  ביום  ובפרט  להחזיר",  מנת  על  "מתנה 
אך, גם אם לא אמר זאת – יצאו האנשים ידי חובה.

נשים: למרות שנשים אינן חייבות במצוות עשה 
ארבעת  את  ליטול  הנשים  נהגו  גרמא,  שהזמן 
ונכון  ראוי  לולב'  ב'מבצע  גם  כן,  על  המינים. 
המינים  ארבעת  את  ליטול  לנשים  גם  להציע 
ייעשה  שהדבר  הקפדה  תוך  וכמובן  ובברכה. 

בצניעות.

מקורות: ראה טוש"ע או"ח ונ"כ סתרנ"א-ב. שו"ע אדה"ז או"ח 
סתרנ"א. סידור אדה"ז. ספר המנהגים חב"ד ע' 66. וראה ספר הלכה 

למעשה מועדים – תשרי בהוצאת מכון הלכה חב"ד פ"כ ופכ"ה, 
וש"נ.



דיני ומנהגי חג הסוכות

דיני ומנהגי ערב חג הסוכות
בערב חג הסוכות מרבים בצדקה. 

לעזרה  הנזקקים  ליהודים  לסייע  להשתדל  יש 
וסיוע בהוצאות החג.

חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו 
 – לאשתו  יקנה  כן  ועל  אליו.  הנלווים  וכל  ובניו 
לפני החג – בגדים ותכשיטים כפי ממונו שישמחו 

אותה בחג, וכן לילדים יקנה מיני מתיקה. 

ליטול  וכן  טוב,  יום  בערב  להסתפר  מצוה 
הציפורניים.

יש לכבס את כל הבגדים, כולל את בגדי הילדים 
הקטנים, לצורך ימי החג.

ונוהגים  יו"ט.  מצוה להתרחץ במים חמים בערב 
לטבול במקווה, כדי להיטהר לכבוד החג.

)בסביבות  עשירית  שעה  מתחילת  החג  בערב 
כדי  מזונות,  או  פת  לאכול  אסור   )15:22 השעה 
מיני  משאר  וגם  לתיאבון,  בסוכה  לאכול  שיוכל 

מאכלים לא יאכל אלא מעט.

בסוכה.  טוב  יום  בערב  הלולב  את  אוגדים 
דיני  יתר  הלולב.  את  בעצמם  אוגדים  המהדרים 

הלולב ואגידתו מפורטים בתרשים לעיל. 

הדלקת נרות
לפני הדלקת הנרות נותנים צדקה.

השקיעה,  לפני  הנרות  את  מדליקים  יו"ט  בערב 
בזמן הדלקת נרות המקובל בכל מקום כפי מנהג 

)ואם מסיבה כלשהי לא  המקום כמו בערב שבת 
הדליקו נרות לפני השקיעה, ידליקום בלילה לפני 

הסעודה מאש הדולקת מערב החג(.

 – שניים  או  אחד  נר  הפחות  ולכל   – הנרות  את 
אוכלים  שעליו  השולחן  על  בסוכה,  מדליקים 

סעודת יו"ט.

ידליקו  צורכו,  כל  בטוח  אינו  בסוכה  המקום  אם 
יש  ואם  ח"ו.  סכנה  לחשש  יכנסו  ולא  בבית 
ניתן  שיהיה  במקום  הנרות  את  יציבו  אפשרות, 
בזמן  וכדומה(  חלון  )ע"י  הסוכה  מן  לראותם 

הסעודה, ולפחות בשעת הקידוש.

הברכה על הנרות היא לאחר ההדלקה כמו בערב 
שיכבה  הגפרור  את  להניח  צריכים  וכן  שבת, 
מברכים  שבת.  נרות  הדלקת  בעת  כמו  מעצמו 
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו 
במצוותיו וציונו להדליק נר של יום טוב", וברכת 

"שהחיינו".

איש המדליק נרות – לא יברך "שהחיינו" בשעת 
הדלקת נרות אלא בקידוש.

ליל א' דחג הסוכות
ח"ק  המעלות.  שיר  מתחילים  ערבית  בתפילת 
וברכו, ברכות ק"ש, וק"ש. ח"ק, תפלת עמידה של 

שלוש רגלים. ק"ש, עלינו וקדישים. 

בסוכה"  "לישב  אומר  המקדש  טוב:  יום  סעודת 
על כוס הקידוש, ואח"כ שהחיינו. בשעת הברכה 

מביטים על סכך הסוכה.

בשעת ברכת 'שהחיינו' יש לכוון גם על החג, וגם 
על בניית הסוכה.

חובה  ידי  יוצא  אלא  בעצמו  מקדש  שאינו  מי 
המוציא,  ברכת  אחרי  בסוכה  לישב  יברך  מאחר, 

לפני האכילה.

זאת,  עם  בדבש.  החלה  פרוסת  את  טובלים 
מקפידים לשים גם מלח על השולחן.

התורה  מן  חיוב  ישנו  הסוכות  חג  של  א'  בליל 
לאכול בסוכה פת בשיעור 'כזית' בתוך משך זמן 

צאת החגהדלקת נרותעיר

5:486:53באר שבע

5:476:52חיפה

5:386:51ירושלים

5:546:53תל אביב
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יום  'כדי אכילת פרס'. למעשה, מדין סעודת  של 
ויאכל  יותר משיעור כביצה,  יש לאכול פת  טוב, 
לאוכלו  להיזהר  ויש  פרס.  אכילת  בכדי  כזית  כל 

לפני חצות הלילה.

שמח  להיות  אדם  חייב  טוב:  יום  ועונג  שמחת 
הנלווים  וכל  ובניו  ואשתו  הוא  במועד,  לב  וטוב 
טוב  יום  שמחת  חובת  ידי  יוצאים  גברים  אליו. 
ביין, ולצורך כך די לשתות רביעית יין פעם אחת 
)כולל חול  ביום, בכל אחד מימי החג  או  בלילה 
המועד(. ואפשר לצאת ידי חובת שמחה בשתיית 

היין של הקידוש, אם שתה רביעית.

יש להקפיד ביום טוב לאכול בשר. המנהג לאכול 
בריאות  מטעמי  באפשרותו  שאין  ומי  בקר,  בשר 

וכדומה – יאכל בשר עוף.

כשאדם אוכל ושותה לצורך שמחת יו"ט לא ייגרר 
מצוה  של  שמחה  זו  שאין  ראש,  וקלות  בשחוק 
אלא הוללות וסכלות. וכן יש להיזהר לשמור על 

גדרי הצניעות.

יש להזמין את הנזקקים והנצרכים לסעודות החג, 
וזו היא שמחה של מצוה אמיתית.

הסוכות  חג  ימי  שבשבעת  אמרו  הקדוש  בזוהר 
באים לסוכה "אושפיזין עילאין": אברהם, יצחק, 
אדמו"ר  כ"ק  דוד.  יוסף,  אהרן,  משה,  יעקב, 
החסידיים:  האושפיזין  אודות  גילה  מוהריי"צ 
הזקן,  אדמו"ר  ממעזריטש,  המגיד  הבעש"ט, 
אדמו"ר  צדק,  הצמח  אדמו"ר  האמצעי,  אדמו"ר 

מהר"ש, אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

אין מנהגנו לומר את נוסח ההזמנה לאושפיזין, אך 
טוב לדבר על האושפיזין שבכל יום.

הרחמן  וכן  ויבוא,  יעלה  אומרים  המזון  בברכת 
ליו"ט והרחמן לסוכות.

שכח לומר יעלה ויבוא ונזכר לפני הזכרת שם ה' 
חוזר  ירושלים,  ברחמיו  בונה  ברכת  שבחתימת 
ליעלה ויבוא. שכח לומר 'יעלה ויבוא' ונזכר בכך 
"בונה  ברכת  שבחתימת  ה'  שם  שאמר  אחרי  רק 
ירושלים" – יסיים את הברכה, ולפני ברכת 'הטוב 
ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  ה  ַאָתּ רּוְך  "ָבּ יאמר:  והמטיב' 
ׂשֹון  ָרֵאל ְלָשׂ ר ָנַתן ָיִמים טֹוִבים ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ
ה ֲא-דָֹני  רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ ּכֹות ַהֶזּ ְמָחה ֶאת־יֹום ַחג ַהֻסּ ּוְלִשׂ

ים". התחיל את ברכת 'הטוב  ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ׁש ִיְשׂ ְמַקֵדּ
יחזור   – ויבוא'  'יעלה  ששכח  ונזכר  והמטיב' 

לתחילת ברכת המזון.

דיני הישיבה בסוכה
כדי  בה  שיושב  בסוכה,  בישיבתו  לכוון  צריך 
זכר  בסוכה  לשבת  שציוונו  הקב"ה  מצות  לקיים 

ליציאת מצרים.

ולמנהגנו  בסוכה.  להיות  חייבת  קבע  אכילת 
 – שותים  אין  וכן  מאומה,  טועמים  אין   - בפועל 
וכן  ארעי.  באופן  גם  לסוכה,  חוץ   – מים  אפילו 
גם  החג,  ימי  שבעת  בכל  בסוכה  לישב  נוהגים 
ואף  ואפילו גשמים חזקים,  ירידת גשמים  בשעת 

מברכים "לישב בסוכה". 

יעשהו בסוכה.   – בביתו  דבר שרגיל לעשותו  כל 
זאת  יעשה   – חבירו  עם  לשוחח  הרוצה  כגון, 
בסוכה; כאשר לומד תורה – ילמד בסוכה; וכדומה. 
אלא אם כן אין לו מנוחה בסוכה, אזי יכול לעשות 

זאת בביתו.

וכדומה,  שם  לשהות  כדי  חבירו  לסוכת  הנכנס 
וראוי  בסוכה'.  'לישב  לברך  צריך  הדין  מעיקר 
שיאכל שם מיני מזונות יותר מכביצה כדי לברך 

'לישב בסוכה' ללא חשש.

מנהגנו שלא לישן בסוכה.

דבר  שאוכל  לפני  בסוכה"  "לישב  מברכים 
שברכתו "המוציא" או "בורא מיני מזונות" יותר 

מכביצה )56 סמ"ק(. 

כשעושים הבדלה, מברכים "לישב בסוכה". וראוי 
שיאכל אחרי ההבדלה מזונות יותר מכביצה. אך 
 – ההבדלה  או  הקידוש  בשעת  לא  יין  כששותים 
"לישב  מברכים  אין   – רביעית  בשיעור  אפילו 
יין  לשתיית  עצמו  לקבוע  רוצה  ואם  בסוכה". 
הסוכה  באותה  תחילה  שיברך  ראוי   – בסוכה 
"לישב בסוכה" על פת או מיני מזונות, ואם כבר 
בירך בסוכה הזו את ברכת "לישב בסוכה" באותו 
להתחייב  כדי  מזונות  לאכול  צריך  אינו  היום, 

בברכת "לישב בסוכה".

ברכת  לאחר  מברכים  בסוכה"  "לישב  ברכת 
המוציא או מזונות, לפני האכילה. 
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מברכים  המועד  חול  ושבת  טוב  יום  בסעודות 
"לישב בסוכה" בקידוש.

בשעת הברכה מביטים בסכך הסוכה.

כשנזכר.  יברך  בסוכה",  "לישב  לברך  שכח  אם 
נזכר רק לאחר שסיים את הסעודה –  ואפילו אם 

כל זמן שלא יצא מן הסוכה – יברך. 

אין לעשות תשמיש בזוי בסוכה, כגון שטיפת כלי 
האוכל, וכן אין להשאיר את כלי האכילה ושאריות 

הלכלוך בסוכה, אלא יש לפנותן מיד.

רוצה  אם  שעתיים,  אחרי  וחזר  הסוכה  מן  יצא 
לאכול דבר שברכתו "המוציא" או "מזונות" יותר 
יצא  וכן אם  "לישב בסוכה".  יברך שוב  מכביצה 
שעתיים,  לאחר  לחזור  בדעתו  והיה  הסוכה  מן 
רוצה  אם   – מועט  זמן  אחרי  וחזר  התחרט  אך 
לאכול דבר שברכתו "המוציא" או "מזונות" יותר 

מכביצה – חייב לחזור ולברך "לישב בסוכה".

נשים וילדים בסוכה
נשים פטורות מן הסוכה )ואף אינן חייבות בכזית 
לישב  רוצות  ואם  הסוכות(,  דחג  א'  בליל  פת 

בסוכה ולברך הרשות בידן.

קטן הזקוק לאמו, כשם שאמו פטורה מסוכה כך 
לאמו  זקוק  שאינו  קטן  אך  מסוכה.  פטור  הוא 
בסוכה,  חייב  שש(  או  חמש  מגיל  כלל  )בדרך 
לאכלם  שצריך  מאכלים  לסוכה  מחוץ  אוכל  ואם 
כל אדם אחר  אך  בו,  לגעור  אביו  חייב   – בסוכה 
אין חייב לגעור בו, ואפילו אמו כשנותנת לו מאכל 
אינה חייבת לגעור בו אם אוכל מיד מבלי להיכנס 

לסוכה.

שמחת בית השואבה
מהלילה  כבר  השואבה'  בית  ב'שמחת  מתחילים 
הראשון, ונוהגים לשיר, למחוא כפיים ולרקוד גם 

ביום טוב.

ברחובה  השואבה  בית  שמחת  את  לערוך  יש 
הנדרשת  הזהירות  עם  כמובן,  דווקא.  עיר  של 
שתהיה בהפרדה מלאה בין גברים ונשים. ונוהגים 
להתחיל שמחה זו כבר בבית הכנסת אחרי תפילת 
ערבית, ולהמשיכה ברחובה של עיר אחר סעודת 

יו"ט, עד אור הבוקר.

יום א' דחג הסוכות
לקום  משכימים  הראשון  ביום  מינים:  ד'  נטילת 

לקיים מצות נטילת לולב.

נוטלים את ארבעת המינים בברכה לפני התפילה. 
אין טועמים לפני נטילת ארבעת המינים.

שבת  בכל  בתפילה  המאריך  גם  שחרית:  תפלת 
לומר  כדי  הציבור,  עם  להתפלל  ישתדל  ביו"ט   –
הלל עם הציבור. תפילת שמונה עשרה של שלוש 

רגלים. הלל שלם )לפני קדיש תתקבל(.

הציבור  שהתפללו  אחר  הכנסת  לבית  בא  אם 
שחרית ועומדים לקרוא את ההלל, והוא עדיין לא 
הציבור.  עם  יקרא את ההלל  לא  התפלל שחרית, 
במקומו  הלל  יקרא  ואח"כ  כסדר,  יתפלל  אלא 

בסדר התפילה.

התפילה,  לפני  הלולב  על  לברך  הספיק  שלא  מי 
ה''  ב'אנא  רק  ינענע  זה,  יברך לפני הלל. במקרה 

הראשון.

כל משך זמן אמירת ההלל אוחזים את הלולב ביד 
ימין, ואיטר ביד שמאל. בשנת הקהל, אוחזים גם 
את האתרוג כל משך זמן אמירת ההלל. יתר דיני 

הלולב ואגידתו מפורטים בתרשים נפרד. 

אומרים  הקדיש,  לפני  ההלל,  לאחר  הושענות: 
הושענות. 

שולחן  אל  אותו  ומעלים  תורה  ספר  מוציאים 
המינים  ארבעת  עם  אותו  ומקיפים  הקריאה, 
הקודש  ארון  את  משאירים  ההושענות.  ואומרים 

פתוח עד סיום אמירת ההושענות.

את  ומחזיק  הבימה  על  עומד  לולב,  לו  שאין  מי 
הספר-תורה. 

הלולב  את  מחזיק  ההושענות  אמירת  בשעת 
והאתרוג  בימינו  הלולב   – ידיו  בשתי  והאתרוג 

בשמאלו – צמוד לחזה.

השווה  בנוסח  ה'הושענות'  את  אומרים  תחילה 
הושענא',  אלקינו  למענך  'הושענא  הימים:  בכל 
'הושענא למענך בוראנו הושענא'.. – אומרים זאת 

כל אחד במקומו, הש"ץ ולאחריו הקהל.
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המופיעות  ה'הושענות'  את  אומרים  מכן  לאחר 
בסידור – לפי סדר הא'-ב' – לכל יום בנוסח שונה.

כל  ה'הושענות'  נוסח  את  לומר  מתחילים 
ע',  או  ס'  לאות  הש"ץ  כשמגיע  במקומו.  אחד 
מתחיל לומר את הנוסח בקול – והקהל אחריו – 

ומסתובבים סביב שולחן הקריאה סיבוב שלם.

לשמאל  מימין  בסיבוב  התורה  ספר  את  מקיפים 
)כלומר, בכניסתו אל הסיבוב ממקומו פונה לימין, 

ואז מקיף והולך לשמאלו נגד כיוון השעון(.

אומרים 'הושענא' לפני כל 'אות' )'הושענא למען 
הלאה(.  וכן  בריתך',  למען  'הושענא  אמיתך', 
כשמגיע לאותיות בהן מתחילים להסתובב, מוסיף 
'הושענא' גם בסוף ה'אות' )'הושענא למען סודך 
וכן  הושענא',  עוזך  למען  'הושענא  הושענא', 

הלאה(.

אינו  ר"ל  אמו  או  אביו  על  האבלות  בשנת  ָאֵבל 
מקיף, וטוב שיחזיק את ספר התורה. 

'אני  בנוסח  וממשיכים  למקומו,  אחד  כל  חוזרים 
והו הושיעה נא' וכו' כאשר הלולב והאתרוג עדיין 

בשתי ידיו, כנ"ל.

את ארבעת המינים אוחזים עד אחר אמירת הפסוק 
"למען דעת".

את הפסוק "למען דעת" וגו' נוהגים לומר בשעה 
שמכניסים את הספר תורה להיכל, ובקול רם. 

קדיש תתקבל. שיר של יום. לדוד ה' אורי. קדיש 
יתום. אתה הראת.

י״ג  קריאת התורה: בפתיחת הארון אומרים  סדר 
מדות ו״ריבונו של עולם״.

את  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  התורה  לקריאת 
הראשון מוליך הש"ץ, והפותח את הארון מוליך 

את הספר השני.

בספר הראשון קוראים לחמישה קרואים בפרשת 
אמור, "שור או כשב".

מניחים  הראשון,  בספר  הקריאה  סיום  לאחר 
לידו על שולחן הקריאה את הספר השני, ולאחר 
מכן אומרים חצי קדיש. אחרי אמירת חצי קדיש 
על  השני  בעוד   – הראשון  הספר  את  מגביהים 

שולחן הקריאה – וגוללים אותו.

לאחר גמר גלילת הספר הראשון פותחים את ספר 

מעיל  את  להסיר  אין  בו.  וקוראים  השני  התורה 
הס"ת השני לפני סיום גלילת הס"ת הראשון. בספר 
"ובחמשה  פינחס  קוראים למפטיר בפרשת  השני 

עשר יום".

הגבהה וגלילה. ומפטירים: "הנה יום בא לה'".

תפלת מוסף לג' רגלים: מזכירים את קרבנות היום 
הראשון של החג.

בטלית,  הפנים  את  מכסים  הקהל  כפיים:  נשיאת 
להקפיד  יש  נשואים.  שאינם  אלו  פני  את  וגם 
להפנות את הפנים מול פני הכהנים. בתיבת יברכך 
– המתברך ראשו באמצע. ה׳ – מיסב ראשו לימינו, 
 – יאר  באמצע.   – וישמרך  המברך.  שמאל  שהוא 
וכן הלאה. שלום –  ימין המברך,  לשמאלו שהוא 

ראשו באמצע.

של  'ריבונו  לומר:  נוהגים  כהנים'  'ברכת  בשעת 
כהנים'  'ברכת  לאחר  וכו''.  חלמתי  חלום  עולם 
אומרים הקהל )כשעדיין הטלית מכסה את הפנים( 
'אדיר במרום', והכהנים אומרים 'רבונו של עולם'. 
'קדיש  סיום  עד אחר  הדוכן  על  נשארים  הכהנים 

תתקבל'.

בציבור  אומרים  התפילה  לאחר  התפילה:  סיום 
מזמור כ', שיעור תהלים היומי ולאחר מכן קדיש 

יתום. אח"כ אומר כל אחד בעצמו שש זכירות.

בלילה  'שהחיינו'  בירך  לא  באם  החג:  סעודת 
שנזכר  בשעה  יברך   – למחרת  ונזכר  הראשון, 
לברך  שצריך  אלא  הקידוש.  בשעת  שלא  אפילו 
בתוך הסוכה, כדי לפטור גם את הסוכה בברכה זו.

סדר הקידוש: אתקינו סעודתא, אלה מועדי, בורא 
פרי הגפן, לישב בסוכה.

טובלים את פרוסת החלה בדבש. למרות זאת, יש 
לשים גם מלח על השולחן.

מבצע ד' מינים: יש ללכת ולזכות יהודים במצוות 
נטילת ארבעת המינים. כדאי ונכון לתת את ארבעת 
המינים לאנשים "מתנה על מנת להחזיר", ובפרט 
ד'  למבצע  השייכים  הפרטים  יתר  הראשון.  ביום 
מינים יתבארו אי"ה בתרשים נפרד אודות מצוות 

ד' מינים.

תפלת מנחה לג' רגלים: מזכירים ביום חג הסוכות 
הזה.
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מוצאי יו"ט
יעלה  חוננתנו,  אתה  עשרה:  בשמונה  מעריב: 

ויבוא.

חול  בתפילות  ויבא'  'יעלה  לומר  השוכח  )דין 
המועד יתבאר לקמן(.

לסוכה  להיכנס  צריך  הכוס  על  המבדיל  הבדלה: 
להבדיל שם. אומרים את הנוסח הרגיל "המבדיל 
לקודש".  קודש  "בין  ולא  לחול",  קודש  בין 
המבדיל יברך "לישב בסוכה" – אם עברו שעתיים 
וראוי  הקודמת.  בפעם  הסוכה  מן  שיצא  מאז 
שיאכל אחרי ההבדלה מזונות יותר מכביצה )56 

סמ"ק(.

יום ב' דחג הסוכות – בחו"ל
של  ראשון  ביום  שהיא  הכנה  כל  לעשות  אסור 
החג לצורך היום השני. גם דבר שאין בו מלאכה 
כלל – כגון סידור הבית, הבאת יין לצורך הקידוש, 

וכדומה – אסור.

השני  ביום  וכו'  הסעודות,  התפילות,  סדר 
והמנהגים  הדינים  מלבד  הראשון.  כביום  הינו 

המפורטים להלן.

לאחר  רק  הנרות  את  להדליק  יש  נרות:  הדלקת 
צאת הכוכבים, באמצעות אש הדולקת כבר.

שהחיינו,  והקידוש,  היין  ברכת  הקידוש:  סדר 
לישב בסוכה )'לישב בסוכה' אחרי 'שהחיינו'(.

משיעור  יותר  פת  לאכול  יש  פת:  אכילת  חובת 
כביצה )56 סמ"ק(, כמו בכל יום טוב. אבל החובה 
המיוחדת שבלילה הראשון לאכול כזית פת, אשר 
יורדים  אם  גם  בסוכה  לאכלו  הדין  מעיקר  חובה 

גשמים – אינה בלילה השני.

מברכים  ובקידוש  נרות  בהדלקת  שהחיינו: 
שהחיינו, אך בנטילת ארבעת המינים אין מברכים 
שהחיינו – אלא אם כן לא נטל ביום הראשון. סדר 
אל  "ויקהלו  הפטורה:  א'.  כביום  התורה:  קריאת 

המלך שלמה".

שכח להזכיר קדושת היום בחול 
המועד

נזכר  אם   - בתפילתו  ויבוא  יעלה  שכח  בתפילה: 
"המחזיר  ברכת  בחתימת  השם  את  שאמר  קודם 

שכינתו לציון": חוזר ל"יעלה ויבא" ואומר אח"כ 
בברכת  ה'  שם  את  שאמר  אחר  "ותחזינה";  שוב 
ואחריה  הברכה,  את  יסיים  שכינתו":  "המחזיר 
"המחזיר  ברכת  שסיים  אחר  ויבוא;  יעלה  יאמר 
אומר  "מודים"(:  שאמר  )לפני  לציון"  שכינתו 
במקום שנזכר, וימשיך "מודים"; לאחר שהתחיל 
לרצון"  "יהיו  לאחר  נזכר  ל"רצה";  חוזר  מודים: 
שכח  אם  ואפילו   - התפילה  לראש  חוזר  השני 
כבר  אם  חודש(;  מראש  )בשונה  חוזר  בערבית 
הגיע זמן תפילה שאחריה: מתפלל פעמיים שמונה 
עשרה, כשהשנייה לשם תשלומין. אמנם, אם לא 
אחרי  ונזכר  שחרית,  בתפלת  ויבוא  יעלה  אמר 

שכבר התפלל מוסף – לא יחזור.

המזון  בברכת  ויבוא  יעלה  שכח  המזון:  בברכת 
נזכר לאחר שאמר שם ה' שבחתימת ברכת  - אם 
שלא  זמן  וכל  הברכה,  יסיים  ירושלים":  "בונה 
ֽרּוְך  התחיל עדיין ברכת 'הטוב והמטיב' אומר: "ּבָ
ן מֹוֲעִדים  ר ָנַתֽ ֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ה ֲא-ֹדָני ֱא-לֵֹהינּו ֶמֽ ֽ ַאּתָ
ּכֹות  ם ַחג ַהֻסּ ה ֶאת-יֽוֹ ְמָחֽ ֹון ּוְלׂשִ ׂשֽ ל ְלׂשָ ָרֵאֽ ֹו ִיׂשְ ְלַעּמֽ
נזכר  ואם  ה'(;  שם  בהזכרת  חותם  )ואינו  ַהֶזֽה" 
ברכת  את  שהתחיל  לאחר  ויבוא'  'יעלה  ששכח 

'הטוב והמטיב', אינו חוזר.

ימי חול המועד סוכות
נטילת לולב בבוקר לפני התפילה.

אין מברכים שהחיינו – אלא אם כן לא נטל עדיין 
באותה שנה.

בימי חול המועד חייב אדם להיות שמח וטוב לב 
הוא ובניו ואשתו ובני ביתו, ושמחה זו היא מצוות 

עשה מן התורה.

בימי חול המועד יש ללבוש בגדי יום טוב. וההולך 
לעבודה )באופן המותר( אינו מחוייב ללבוש בגדי 
יו"ט אם יש לו קושי בדבר, אך חייב הוא בבגדים 

נקיים ונאים כפי אפשרותו.

ובסוכה  בביתו  השולחן  את  לכסות  יש  כן  כמו 
במפת שבת ויום טוב. 

יום  בכל  תורה  לימוד  לחובת  נוסף  תורה:  לימוד 
ובכל עת, ישנו ענין מיוחד ללימוד התורה בפרט 
בימי חול המועד. דיני מלאכה בחול המועד יבואו 

אי"ה בתרשים נפרד.
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תפילת שחרית
לא  ואפילו  המועד,  בחול  תפילין  מניחים  אין 

בצנעה.

תפילין,  בלי  טלית  עם  מתפללים  התפילה:  סדר 
תפילה של חול, בשמונה עשרה 'יעלה ויבא'. הלל 
שלם. הושענות. קדיש תתקבל. שיר של יום. לדוד 

ה' אורי. קדיש יתום. קריאת התורה.

סדר הנענועים וההושענות – כביום טוב.

קריאת התורה 
בסדר  פנחס,  בפרשת  אנשים  לארבעה  קוראים 

הקורבנות של חג הסוכות, כנדפס בסידורים.

סדר הקריאה בארץ ישראל
פשט המנהג בקרב אנ"ש לקרוא – על דרך כבחו"ל 
המחרת,  ביום  ללוי  היום,  אותו  בקרבן  לכהן   –
והעולה  המחרת,  יום  שלאחרי  ביום  לישראל 

רביעי חוזר וקורא בקרבן אותו היום.

לדוגמא, ביום הראשון של חוה"מ, שהוא יום שני 
של חג הסוכות: לכהן קוראים 'וביום השני', הלוי 
העולה  השלישי',  'וביום   – המחרת  ביום  קורא 
שלישי קורא 'וביום הרביעי', והעולה רביעי חוזר 
ישראל  שבארץ  )כיון  בלבד  השני'  'וביום  וקורא 

אין ספיקא דיומא(.

ועל דרך זה בשאר הימים.

בהושענא רבה: הכהן קורא 'וביום החמישי', לוי 
'וביום השישי', ישראל 'וביום השביעי', והרביעי 

חוזר וקורא בקרבן אותו יום – 'וביום השביעי'.

נוהגים לקרוא לכל ארבעת העולים בקרבן  רבים 
של  הראשון  ביום  )לדוגמא,  בלבד  היום  אותו 
אחד  וכל  השני',  'וביום  קורא  הכהן  חוה"מ 
משלושת העולים אחריו חוזר וקורא אותה פרשה 

עצמה. ועל דרך זה בשאר הימים(.

אופן  בכל  כי  חובה,  ידי  יוצאים  האופנים  בשני 
שומעים את פרשת קרבן היום.

סדר הקריאה בחו"ל
דיומא;  בספיקא  קוראים  הראשונים  העולים  שני 
העולה שלישי קורא ביום המחרת; והעולה רביעי 
חוזר וקורא כל ספיקא דיומא, דהיינו מה שקראו 

שנים הראשונים.

יום  שהוא  חוה"מ,  של  הראשון  ביום  לדוגמא, 
'וביום  קוראים  לכהן  הסוכות:  חג  של  שלישי 
השני', ללוי 'וביום השלישי', העולה שלישי קורא 
רביעי  והעולה  הרביעי',  'וביום   – המחרת  ביום 

חוזר וקורא 'וביום השני' וגם 'וביום השלישי'.

ועל דרך זה בשאר הימים.

לוי  החמישי',  'וביום  קורא  הכהן  רבה  בהושענא 
'וביום השישי', ישראל 'וביום השביעי', והרביעי 

קורא 'וביום השישי' ו'וביום השביעי'.

אחרי קריאת העולה רביעי – חצי קדיש. הגבהה 
וגלילה. אשרי. ובא לציון. מחזירים את ספר התורה 
לארון הקודש ואומרים 'יהללו'. הש"ץ אומר חצי 
קדיש. תפילת מוסף לשלוש רגלים. בקרבנות היום 
אותו  של  הקרבנות  את  מזכירים  מוסף  בתפלת 
היום: בארץ ישראל – ביום א' של חוה"מ "וביום 
השני" ואח"כ "ומנחתם", ביום ב' דחוה"מ "וביום 
השלישי", "ומנחתם", וכך בכל יום. ובחו"ל: ביום 
"ומנחתם"  ואח"כ  השני"  "וביום  חוה"מ  של  א' 
פעם  אומר  ואח"כ  השלישי"  "וביום  וממשיך: 

נוספת "ומנחתם", ועל דרך זה בכל יום. 

כ'  פרק  תהלים  בציבור  אומרים  התפילה  לאחר 
יתום.  קדיש  מכן  ולאחר  היומי,  תהלים  ושיעור 

לאחר מכן אומר כל אחד בעצמו שש זכירות.

שבת חול המועד
שניים מקרא: אין אומרים שניים מקרא.

מנחה: לפני תפילת מנחה – אין אומרים "הודו". 
מתחילים "פתח אליהו".

שימשמש  אדם  כל  על  מצוה  בכיסיו:  למשמש 
גם  לחשיכה,  סמוך  שבת  ערב  בכל  בגדיו  בכיסי 
במקום שיש בו 'עירוב' – כדי לבדוק שאין בהם 

שום דבר מוקצה שאסור לטלטלו בשבת.

הדלקת נרות: זמן הדלקת נרות כבכל ערב שבת.

יום  עבור  גם  צדקה  נותנים  הנרות  הדלקת  לפני 
שבת.

 – שניים  או  אחד  נר  הפחות  ולכל   – הנרות  את 
אוכלים  שעליו  השולחן  על  בסוכה,  מדליקים 

סעודת יו"ט.

ידליקו  צורכו,  כל  בטוח  אינו  בסוכה  המקום  אם 
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יש  ואם  ח"ו.  סכנה  לחשש  יכנסו  ולא  בבית 
ניתן  שיהיה  במקום  הנרות  את  יציבו  אפשרות, 
בזמן  וכדומה(  חלון  )ע"י  הסוכה  מן  לראותם 

הסעודה, ולפחות בשעת הקידוש.

מברכים "להדליק נר של שבת קודש" בלבד, ואין 
מזכירים את החג.

תפלת ליל שבת: מתחילים ב"מזמור לדוד".

ובצהלה"  "גם בשמחה  ב"בואי בשלום" אומרים 
)ומשמיטים את המלה "ברינה"(.

ערבית: מתפללים תפילת שמונה עשרה של שבת, 
שחרית  בתפילות  וכן  ויבוא'.  'יעלה  ואומרים 

ומנחה.

אחרי שמונה עשרה אומרים כבכל שבת 'ויכולו'. 
לדוד.  מזמור  תתקבל.  קדיש  שבע'.  'מעין  ברכת 

חצי קדיש. ברכו. עלינו.

חיל,  אשת  עליכם,  שלום  אומרים:  שבת:  סעודת 
מתחיל  בלחש.   – סעודתא  היא  דא  לדוד,  מזמור 
ברכת  הגפן.  פרי  בורא  השישי'.  'יום  רם  בקול 
לישב  החג.  את  מזכירים  ולא  שבת  של  הקידוש 

בסוכה.

'אזמר בשבחין' אומרים בלחש.

בברכת המזון אומרים "רצה" ו"יעלה ויבוא" )ללא 
המילים "ביום מקרא קודש הזה"(, וכן "הרחמן" 

של סוכות )אך לא של יו"ט, כמובן(.

בשבת,  ומיניו  לולב  נוטלים  אין  שחרית:  תפילת 
יזוזו  שמא  בהם  יגע  ולא  אותם,  מזיזים  אין  וכן 

מעט, שארבעת המינים הם מוקצה מחמת מצוה.

מתפללים תפילת שמונה עשרה של שבת, ואומרים 
'יעלה ויבוא'. הלל שלם. קדיש תתקבל.

אין אומרים הושענות בשבת, וכן אין מקיפים את 
שולחן הקריאה.

את  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  התורה:  קריאת 
והפותח את הארון  מוליך הש"ץ,  הספר הראשון 
בפרשת  קוראים  בראשון  השני.  הספר  את  מוליך 
שבעה  ועולים  אלי",  אומר  אתה  "ראה  תשא 

קרואים.

מניחים  הראשון,  בספר  הקריאה  סיום  לאחר 
לידו על שולחן הקריאה את הספר השני, ולאחר 
מכן אומרים חצי קדיש. אחרי אמירת חצי קדיש 

על  השני  בעוד   – הראשון  הספר  את  מגביהים 
שולחן הקריאה – וגוללים אותו.

לאחר גמר גלילת הספר הראשון פותחים את ספר 
מעיל  את  להסיר  אין  בו.  וקוראים  השני  התורה 
הראשון.  הס"ת  גלילת  סיום  לפני  השני  הס"ת 
פינחס  בפרשת  למפטיר  קוראים  השני  בספר 
בקרבן אותו היום )השנה – וביום הששי; בחו"ל: 

וביום החמישי, וביום הששי(.

הפטורה:  כרגיל.  וגלילה  הגבהה  הקריאה,  בסיום 
מברך  ההפטרה  בברכות  ההוא".  ביום  "והיה 
היום  קדושת  את  ומזכיר  שבת,  של  הברכה  את 
בחתימה בלבד: 'מקדש השבת וישראל והזמנים'. 

יקום פורקן. אשרי. יהללו. חצי קדיש.

של  ההוספות  עם  רגלים,  שלוש  מוסף  מתפללים 
מוסף,  תפילת  אחרי  בסידור.  שנדפס  כפי  שבת 
"ולקחת  אומרים   – והקדישים  תהלים  אמירת 

סולת" ו"שש זכירות".

אם  ושמרו,  אתקינו,  לדוד,  מזמור  שבת:  סעודת 
תשיב, דא, זכור, על כן – בלחש. סברי מרנן, ברכת 

הגפן וברכת לישב בסוכה – בקול.

'אסדר לסעודתא' בלחש.

'וזאת  פרשת  בתחילת  בתורה  קוראים  מנחה: 
הברכה'.

נועם"  "ויהי  אומרים  אין  בערבית  שבת:  מוצאי 
ו"ואתה קדוש".

לסוכה  להיכנס  צריך  הכוס  על  המבדיל  הבדלה: 
להבדיל שם. אומרים את הנוסח הרגיל "המבדיל 
לקודש".  קודש  "בין  ולא  לחול",  קודש  בין 
המבדיל יברך "לישב בסוכה" – אם עברו שעתיים 
וראוי  הקודמת.  בפעם  הסוכה  מן  שיצא  מאז 
שיאכל אחרי ההבדלה מזונות יותר מכביצה )56 

סמ"ק(.

'מלוה  אוכל  ההבדלה  אחר  אם  מלכה:  מלווה 
מלכה' בסוכה שהבדיל בה אינו מברך שוב "לישב 
לסוכה  מחוץ  שעתיים  שהה  אם  אבל  בסוכה", 

יברך שוב "לישב בסוכה".

מנהגי ליל הושענא רבה
שמחת בית השואבה: יש להוסיף במיוחד בשמחת 
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בית השואבה בלילה זה, ואף שהוא רק עד חצות 
הלילה, צריך לרקוד באופן של 'מועט המחזיק את 

המרובה'.

נוהגים להישאר נעורים בליל הושענא רבא ולומר 
את כל חומש דברים )רק את המקרא בלי תרגום 
אונקלוס(, וכן מאמרי הזוהר שנדפסו בתיקון לליל 

הושענא רבה.

התהלים  ספר  כל  את  אומרים  הלילה  חצות  אחר 
בציבור ובחגירת אבנט, ואין מאריכים באמירתו.

רצון'  ה'יהי  את  אומרים  בתהלים  ספר  כל  לאחר 
צאת  שלאחר  רצון  ה'יהי  רבה,  הושענא  לליל 
 – ויו"ט  לשבת  רצון'  ה'יהי  את  וכן  הלבנה', 
ספר  כל  לאחר  התהלים.  ספר  בסוף  המופיעים 

אומרים קדיש יתום.

דבש  עם  תפוח  מחלקים  שהגבאים  הוא  המנהג 
או  שבביתו,  בסוכה  לאוכלו  נוהגים  הקהל.  לכל 
טיבולו  שהתפוח  מכיוון  הכנסת.  בית  בסוכת 
ידיים  ליטול  צריך  אכילתו  לפני  )דבש(,  במשקה 
כמו לסעודה – אך ללא ברכה. והמיקל יש לו על 

מה לסמוך.

קריאת שמע שעל המטה: בליובאוויטש היו לילות 
המיטה',  שעל  שמע  'קריאת  אומרים  היו  שלא 

ואחד מהם היה ליל הושענא רבה.

לאחר שעלה השחר, ואחר עשיית צרכיו – נוטלים 
ידיים שלוש פעמים על כל יד, כמו בכל יום. ואז 
מברכים את כל 'ברכות השחר', כמו בכל בוקר. אך 
אם עודנו אוחז באמצע הלימוד אין צורך להפסיק 
אלא  התורה,  ברכות  את  לברך  בכדי  מהלימוד 

בסיום הלימוד ייטול ידיו ויאמר הברכות. 

הוא  לכתחילה,  שחרית'  של  שמע  'קריאת  זמן 
)'משיכיר'(. ובשעת הדחק,  ותפילין'  'טלית  בזמן 
מי  לכן,  השחר'.  מ'עלות  החל  לקוראה  ניתן 
שהולך לישון אחר 'עלות השחר' ולפני זמן 'טלית 
ותפילין', אך חושש שלא יקום עד לפני סוף זמן 
אמירת  לאחר  ק"ש,  כעת  יקרא   – שמע  קריאת 
ברכות השחר. ועליו להתנות, אשר באם לא יקום 
זו.  בקריאתו  חובתו  ידי  יצא  ק"ש,  זמן  סוף  עד 
ובאם אכן קם לפני סוף זמן ק"ש, יקרא שוב ק"ש 

– כדי לצאת ידי חובה לכתחילה.

יום הושענא רבה
ביום זה מוסיפים בנתינת הצדקה יותר מהשיעור 

הרגיל.

מכינים חמישה בדי ערבה ל'הושענות' – חביטת 
הערבה. שיעור ערבה זו הוא עלה אחד בבד אחד, 
אבל נוהגים לקחת ערבות כשרות כמו בלולב, וכן 
'זה א־לי ואנוהו'. את  שיהיו ארוכות מעט משום 
נוהגים  הלולב.  עלי  באמצעות  אוגדים  הערבות 

לקחת 'הושענות' גם עבור כל בני הבית.

מלבד  המועד,  חול  ימי  כבכל  שחרית:  תפילת 
ההוספות המיוחדות שב'הושענות'.

לפני אמירת הלל מסירים את שתי הכריכות שעל 
הכריכות  שלוש  עם  רק  ונשארים  עצמו,  הלולב 
בהושענא  יחד.  המינים  שלושת  כל  את  האוגדות 
בלולב,  הכסכוס  בריבוי  להשתדל  צריך  רבה 

ובשמחה.

ספרי  כל  מוציאים  הושענות  לאמירת  הושענות: 
שולחן  ליד  עמהם  ועומדים  בהיכל,  שיש  התורה 

הקריאה או מניחים אותם על שולחן הקריאה.

השווה  בנוסח  ה'הושענות'  את  אומרים  תחילה 
הושענא',  אלקינו  למענך  'הושענא  הימים:  בכל 
'הושענא  הושענא',  בוראנו  למענך  'הושענא 
למענך גואלנו הושענא', 'הושענא למענך דורשנו 
הושענא' – אומרים זאת כל אחד במקומו, הש"ץ 

ולאחריו הקהל.

כאשר חל הושענא רבה ביום ראשון, אומרים כעת 
בלחש ההושענא של יום ו' – 'אדמה מארר' – כל 
רק  אומרים  'הושענא'  המלה  ואת  במקומו,  אחד 

לפני כל 'אות'.

אומרים את שבע ההושענות של כל ימי הסוכות 
ע',  או  ס'  לאות  כשמגיעים  פעם  בכל  הסדר.  לפי 
ומוסיפים  אחריו,  והקהל  רם  בקול  הש"ץ  אומר 
לומר 'הושענא' גם אחרי כל 'אות', ומקיפים סביב 
שולחן הקריאה וספרי התורה – בסה"כ מסתובבים 

שבע פעמים.

לאחר אמירת ההושענות של כל יום, אומרים את 
הפסוק להושענא רבה כפי שמופיע בסידור.

להושענא  הסדר  כל  את  אומרים  ההקפות,  לאחר 
רבה כפי שנדפס בסידור.
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מחזיקים  רבה  להושענא  הסדר  אמירת  בזמן  גם 
את הלולב והאתרוג בשתי הידיים – הלולב בימינו 

והאתרוג בשמאלו – צמוד לחזה.

באמירת הפיוט 'שערי שמים פתח', נוהגים לומר 
"ואוצרך הטוב לנו – תפתח", עם הפסק לפני תיבת 
'תפתח'. שמשמעותו היא: הטוב לנו, בטוב הנראה 
צריך לעשות הפסק  וכן  גם למטה ממש.  והנגלה 

קטן לאחר מילת "ואוצרך".

מכניסים את ספרי התורה להיכל, לאחר אמירת כל 
נוסח ההושענות, לפני ה'קדיש'.

מניחים את ארבעת המינים במקומם, והש"ץ אומר 
קדיש תתקבל.

חבטות  חמש  ויחבטם  הערבה,  בדי  את  ייטול 
בקרקע.

מנהג הרבי להניח את ה'הושענות' – לאחר חבטתן 
הערבות  של  חבטתן  לאחר  הקרקע.  על  בצד   –

אסור לזלזל בהן ואין לפסוע על גבן.

לאחר חביטת הערבה - אמירת ה'יהי רצון' הנדפס 
בסידור.

)שחרית  רבה  הושענא  בתפילות  אורי:  ה'  לדוד 
ומנחה( אומרים את המזמור "לדוד ה' אורי" בסדר 

התפילה, אך לא בשמיני עצרת ושמחת תורה.

הפעולות  בכל  להוסיף  צריך  רבה  בהושענא 
ד"הקהל" ביתר שאת וביתר עוז.

הלולב והערבות לאחר החג: אין לנהוג מנהג בזיון 
בערבות החבוטות וכן בארבעת המינים, ולכן יש 
להיזהר לא לדרוך עליהם. יש נוהגים לשמור את 
ה'הושענות' עד לערב חג הפסח, ולבער את החמץ 

נוהגים  יש  רבה.  בהושענא  בה  שחבטו  בערבה 
בשעת  התנור  בפי  הלולב  מערבות  היסק  לעשות 

עשיית המצות.

סעודת  לאכול  היום  במשך  נוהגים  יו"ט:  סעודת 
שעה  לפני  להיות  שצריך  )כמובן  טוב  יום 
בדבש.  המוציא  פרוסת  את  טובלים  עשירית(. 
]כיסי  'קרעפכין'  אוכלים  רבה  הושענא  בסעודת 

בצק ממולאים בבשר[.

הברכה  וזאת  פרשת  קריאת  זמן  מקרא:  שניים 
שניים מקרא ואחד תרגום הוא בערב שמחת תורה 
)בארץ ישראל – הושענא רבה; בחו"ל – בשמיני 

עצרת(.

החג  כניסת  לפני  ערב,  לפנות  מהסוכה:  פרידה 
)בארץ ישראל – בהושענא רבה; בחו"ל – בשמיני 
בסוכה  משהו  לאכול  להיכנס  נוהגים  עצרת(, 
ו'להיפרד' ממנה. למנהגנו אין אומרים את ה'יהי 

רצון'. 

בשמחת תורה אין לאכול בסוכה, כדי שלא יהיה 
"בסוכות  שאמרה  תורה  דברי  על  כמוסיף  נראה 

תשבו שבעת ימים".

אם צריך לאכול בסוכה מפאת חוסר מקום וכדומה, 
יסיר מערב החג את הסכך מעל שטח של ארבעה 
טפחים על ארבעה טפחים )32/32 ס"מ( מהסוכה, 

שאז ניכר שאינו יושב בה לשם מצוה.

מקורות: טוש"ע ונ"כ ושו"ע אדה"ז או"ח סי' תרכה, תרלט, תרמג-ד. 
וכן טוש"ע ונ"כ או"ח סי' תרנ"ח – תרס"ד. ספר המנהגים חב"ד ע' 

65-8. וראה ספר הלכה למעשה מועדים – תשרי בהוצאת מכון 
הלכה חב"ד פרקים: כא-ד; כו; כח-ט; לא-ג. וש"נ.

מדיני חול המועד וקדושתו
איסור עשיית מלאכה

אמנם,  קודש".  "מקרא  בתורה  נקרא  המועד  חול 
המלאכות  בכל  אסורים  אינם  המועד  חול  ימי 

האסורות ביום טוב, אלא במקצתן )כדלקמן(. 

כל דבר שיש בו טרחה יתירה ואינו לצורך המועד, 
לעשותו  אסור  מלאכה,  בעשייתו  שאין  למרות 

בחול-המועד.

בחול  לעשותן  ליהודי  שאסור  המלאכות  כל 
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המועד, אסור גם לומר לגוי לעשותן.

נכון וראוי שכל אדם, בין עובד עצמאי בין שכיר, 
חול  בימי  יהיו  מעבודתו  החופש  שימי  יסדר 
עבודתו  מקום  את  להפסיד  עלול  אם  אך  המועד. 
עקב כך – יכול לעבוד בחול המועד וראוי שישאל 

רב תחלה ויעשה כהוראתו.

המלאכות שהותרו
מלאכות לצורך אכילה, מלאכות המוגדרות כ'דבר 
האבד' מותרות ובלבד שעושה לעצמו או לאחרים 
הכנסה  לצורך  התירו לעשות מלאכה  וכן  בחינם, 
מינימלית, אם אין לו מה לאכול במועד. אף שאין 
רכב  שכירת  המועד,  בחול  דירה  ולרכוש  לשכור 
לגבי  מותרת.   – המועד  לצורך  במועד  וכדומה 
יש  הרבים  צורך  או  המועד  צורך  שהן  מלאכות 

לשאול רב באיזה אופן ניתן לעשותם. 

מלאכת דבר האבד
בזמן  בו  יטפלו  לא  אם  להינזק  שעלול  דבר  כל 
לצורך  הנצרכות  המלאכות  את  לעשות  מותר 
מותר  האבד'  'דבר  מלאכת  המועד.  בחול  כך 
ישתדל  אך  בחול.  כדרך שעושה  אפילו  לעשותה 
למעט בטירחה ככל שניתן. אין לתכנן מלפני החג 
לעשות את מלאכת 'דבר האבד' במועד. והעושה 

כן, קנסוהו חכמים לאבד מלאכתו.

תיקון הגוף
ייפוי ותיקון הגוף הנעשים לצורך המועד, התירו 
בהם,  ולהתרחץ  מים  לחמם  מותר  לכן,  במועד. 
לצחצח שיניים, וכיוצא בזה. וכן כל רפואה מותרת 
בחול המועד כשיש בכך צורך. אפילו לחולה שאין 
בחול  וויטמינים  תרופות  לקחת  מותר  סכנה  בו 

המועד.

תספורת וגזיזת הציפורניים
ציפורניים  נטילת  המועד.  בחול  להסתפר  אסור 
בחול המועד מותרת רק בשינוי, כגון בפיו, אך לא 
באמצעות כלי. ומי שנטל ציפורניו כבר בערב החג 

ורוצה ליטול שוב בכלי לקראת החג השני או שבת 
חול-המועד כמנהגו בכל ערב-שבת ויום-טוב, יש 
לו על מי שיסמוך. אשה הצריכה לכך לצורך מצוה 

נוטלת ציפורניה כדרכה.

כביסה
כביסה אסורה בחול המועד, אולם בגדים שרגילים 
להתלכלך תדיר, כמו בגדים של תינוקות וקטנים, 
מותר לכבס בחול-המועד לצורך המועד כשאין לו 
אחר להחליף. כשמכבסים בגדים אלו אסור לצרף 
ישנו חשש  אם  אולם  גדולים,  של  בגדים  אליהם 
שאין  בלתי-הפיך  נזק  יינזקו  שהבגדים  אמיתי 
דרך למנעו מלבד באמצעות כביסה, ניתן לצרפם 
לכביסת הקטנים )אך בדרך-כלל אין לעשות זאת 
יתקלקל  שלא  בכדי  מקומי  בנקיון  שדי  כיוון 
הבגד(. אם התלכלכו נעליו ואין לו נעליים אחרות, 

מותר לצחצחן בחול המועד.

כתיבה וצילום
בחול-המועד  היא  אף  אסורה  הכתיבה  מלאכת 
לכתוב  ונהגו  לצורך,  רק  ומותרת  המלאכות,  ככל 
וכתיבה  באלכסון(.  ראשונה  )שורה  קצת  בשינוי 
אומנותית כגון כתיבה באותיות מרובעות, גרפיות 
ואף ציורים אמנותיים אסורים בחול-המועד, אלא 
המועד  לצורך  רבים  לצורך,  היא  נדרשת  כן  אם 
או לצורך מצווה, או כשישנה הברקה של חידוש 
לתת  ומותר  הכתיבה.  לולא  תשמר  שלא  תורה 
לילד בחול-המועד לכתוב ולצייר ציורים פשוטים 
ראוי  מצוות  גיל  ומעל  ושעשוע,  תענוג  לצורך 
במחשב  מכתיבה  גם  מעט.  בשינוי  זאת  לעשות 
מכתיבה  היא  קלה  אך  המועד,  בחול  להימנע  יש 
ניתן  המועד  צורך  שהוא  במקום  ולכן  רגילה, 
לכתוב במחשב מבלי להדפיס, וכן צילום תמונות 
אסור במועד, אא"כ זה דבר שקורה רק במועד, ויש 

להקל לצלם בצילום דיגיטלי.

תחזוקת הבית ותיקונים חיוניים
מותר לנקות את הבית כדרכו ע"י שטיפה לצורך 
ניקיון  אך  אומנות.  מעשה  זה  שאין  כיון  המועד, 
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וכן  אסור.  בתדירות  להיעשות  דרכו  שאין  יסודי 
אסור לסייד ולצבוע את הבית בחול המועד.

בחול  ובכליו  בבית  חיונית  תקלה  לתקן  מותר 
המועד, אולם אם התקלה הייתה ידועה קודם החג 
ודחו את התיקון לחול-המועד התיקון אסור, אלא 

במצב שיש בו חשש סכנה.

שמחת המועד וקדושתו
ותכשיטים  בבגדים  אשתו  את  לשמח  אדם  חייב 
לפי ערך ממונו, כמו כן יש לקנות לילדים ממתקים 
דברים  ולעשות  המועד,  לכבוד  מגדים,  ומיני 
חיוב  ישנו  וכן  שמחה.  לידי  אותם  שמביאים 
לשתות לפחות רביעית יין בכל יום מימי המועד, 
אך יש להימנע משתייה מופרזת. כמו כן יש מצוה 
באכילת בשר בהמה, או לפחות בשר עוף. וכן יש 
ולפחות  הפת  על  חשובה  סעודה  לקבוע  מצוה 
החגיגית  ונוהגים שהמפה  יום.  בכל  אחת  סעודה 
המועד  חול  ימי  בכל  השלחן  על  מונחת  תהיה 
בימי  התורה  בלימוד  להרבות  יש  טוב.  כביום 

המועד.

הזכרת קדושת היום
שכח יעלה ויבוא בתפלתו - אם נזכר קודם שאמר 
את השם בברכת "המחזיר שכינתו לציון": חוזר 
ל"יעלה ויבא" ואומר אח"כ שוב "ותחזינה"; אחר 
שכינתו":  "המחזיר  בברכת  ה'  שם  את  שאמר 

יסיים את הברכה ואחריה יאמר יעלה ויבוא; אחר 
שסיים ברכת "המחזיר שכינתו לציון" )לפני שאמר 
"מודים"(: אומר במקום שנזכר, וימשיך "מודים"; 
לאחר שהתחיל מודים: חוזר ל"רצה"; נזכר לאחר 
"יהיו לרצון" השני חוזר לראש התפילה - ואפילו 
אם שכח בערבית חוזר )בשונה מראש חודש(; אם 
פעמיים  תפילה שאחריה: מתפלל  זמן  הגיע  כבר 
ואם  תשלומין,  לשם  כשהשנייה  עשרה  שמונה 
נזכר שלא אמר יעלה ויבוא בתפלת שחרית, ונזכר 

אחרי שכבר התפלל מוסף – לא יחזור.

שכח יעלה ויבוא בברכת המזון - אם נזכר לאחר 
שאמר שם ה' שבחתימת ברכת "בונה ירושלים": 
וכל זמן שלא התחיל עדיין ברכת  יסיים הברכה, 
ֱא-לֵֹהינּו  יי  ה  ֽ ַאּתָ ֽרּוְך  "ּבָ אומר:  והמטיב'  'הטוב 
ל  ָרֵאֽ ִיׂשְ ֹו  ְלַעּמֽ מֹוֲעִדים  ן  ָנַתֽ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלֽם  ֶלְך  ֶמֽ
)ואינו  ַהֶזֽה"  ּכֹות  ַהֻסּ ַחג  ם  ֶאת-יֽוֹ ה  ְמָחֽ ּוְלׂשִ ֹון  ׂשֽ ְלׂשָ
'יעלה  ששכח  נזכר  ואם  ה'(;  שם  בהזכרת  חותם 
ויבוא' לאחר שהתחיל את ברכת 'הטוב והמטיב', 

אינו חוזר.

מקורות: טוש"ע ונ"כ או"ח סתק"ל, סתקל"א, סתקל"ה, סתקמ"ג. 
שו"ע אדה"ז או"ח סתס"ח ס"ז. ביאור הלכה סתקמ"ה ד"ה אפילו 
מלאכות. כה"ח סתקל"ב סק"ה. שלחן מנחם ח"ב ע' רנז ובהנסמן 

בהע' שם )צילום(. חול-המועד כהלכתו פ"ה סי"ח וסכ"ח, פ"ו ספ"ד, 
סצ"ח וסק"א )וראה שם הוספות ותיקונים ע' תמו(, פ"ז סל"ד. וראה 

בהרחבה 'הלכה למעשה – מועדים' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( 
תשרי )מהדורת תש"פ( פ"ל. שמחת המועד: ירושלמי מו"ק פ"ב 

ה"ג. חינוך מצוה שכג. כלבו סו"ס ס. שו"ע אדה"ז או"ח סתקכ"ט 
ס"ז. מ"ב סתק"ל סק"א. חוה"מ כהלכתו פ"א ס"ט, וסכ"ו-ז. הזכרת 

קדושת היום: שו"ע אדה"ז סי' קכו ס"ג )לענין ר"ח(, סקפ"ח ס"י, 
סת"צ ס"ג.

“יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד”

עושים הכל 
 שיהיו להם חיים מאושרים בכל

אבא, אמא
לא הגיע הזמן "לשדך" להם הדרכה נכונה?
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דיני ומנהגי שמיני עצרת ושמח״ת

ההכנות לחג
על כל אדם למשמש בכיסי בגדיו בערב שבת ויום 
לבדוק שאין בהם שום  כדי  טוב סמוך לחשיכה, 

דבר מוקצה שאסור לטלטלו בשבת ויום טוב.

לפני הדלקת הנרות נותנים צדקה.

שלפני  ההתוועדות  את  המארגנים  נרות:  הדלקת 
נר  לפחות  הכנסת  בבית  שיידלק  ידאגו  ההקפות, 
יום טוב אחד שברכו עליו, שיוכלו לראותו בשעת 

הקידוש.

סדר הדלקת הנרות: ברכת הנרות לאחר ההדלקה 
הגפרור  את  להניח  צריכים  וכן  שבת,  בערב  כמו 

שיכבה מעצמו כמו בעת הדלקת נרות שבת.

מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר 
קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב", 
וברכת "שהחיינו". איש המדליק נרות – לא יברך 

"שהחיינו" בשעת הדלקת נרות אלא בקידוש.

גם בערב יו"ט – כמו בערב שבת – צריכים להדליק 
נרות  הדלקת  בזמן  השקיעה,  לפני  הנרות  את 
המקובל בכל מקום כפי מנהג המקום. אם מאיזו 
ידליקום  השקיעה,  לפני  נרות  הדליקו  לא  סיבה 
בלילה לפני הסעודה. כשמדליקים אחר השקיעה 

יש להדליק את הנר מאש דולקת.

השמחה
ובארץ  )בחו"ל,  השעות  ושמונה  ארבעים  את 
ישראל 24 שעות( של שמיני עצרת ושמחת תורה 
לשאוב  אפשר  רגע  בכל  מאוד.  לייקר  צריכים 

וברוחניות,  בגשמיות  ובחביות,  בדליים  אוצרות 
וכל זה על ידי הריקודים.

הוא(  תורה  )אשר  ישראל  מנהג  תורה  בשמחת 
השואבה  בית  משמחת  יותר  זו  בשמחה  לשמוח 

ויותר משמחת יום טוב סתם. 

של  השמחה  בעת  הצניעות  גדרי  על  לשמור  יש 
והנשים  במקומם,  יהיו  שהאנשים  תורה,  שמחת 
ספר  עם  לרקוד  לנשים  לתת  אין  הנשים.  בעזרת 

תורה, אפילו בהיותן לבדן בעזרת נשים. 

את  לשמח  מנת  על  כנסיות,  לבתי  ללכת  נוהגים 
אחינו בני ישראל. ובפרט ע"י אמירת דברי תורה, 

נגלה ופנימיות התורה.

דיני ומנהגי שמיני עצרת 
)בחו"ל(

לא  אך  בסוכה,  ושותים  אוכלים  עצרת  בשמיני 
מברכים "לישב בסוכה".

כיוון שבשמיני עצרת אוכלים בסוכה – גם הדלקת 
הנרות צריכה להיות בסוכה.

בליל  ההקפות  וסדר  התוועדות  ערבית,  תפילת 
שמיני עצרת – כמו בליל שמחת תורה.

פרוסת  טובלים  אין  תורה  ושמחת  עצרת  בשמיני 
המוציא בדבש.

ישתדל  ביו"ט   – שבת  בכל  בתפילה  המאריך  גם 
להתפלל עם הציבור, כדי לומר הלל עם הציבור. 
תפלת שמונה עשרה של שלוש רגלים. הלל שלם 

)לפני קדיש תתקבל(.

שחרית  בתפילת  אורי  ה'  לדוד  אומרים  אין 
ובתפילת מנחה.

בשמיני עצרת )ביום( לא עושים הקפות. 

את  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  התורה  לקריאת 
הראשון מוליך הש"ץ, והפותח את הארון מוליך 

את הספר השני.

בספר הראשון קוראים לחמישה קרואים בפרשת 
ראה, "עשר תעשר".

צאת החגהדלקת נרותעיר

5:406:45באר שבע

5:396:44חיפה

5:306:43ירושלים

5:466:45תל אביב
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מניחים  הראשון,  בספר  הקריאה  סיום  לאחר 
לידו על שולחן הקריאה את הספר השני, ולאחר 
מכן אומרים חצי קדיש. אחרי אמירת חצי קדיש 
מגביהים את הספר הראשון – בעוד השני מונח על 

שולחן הקריאה – וגוללים אותו.

לאחר גמר גלילת הספר הראשון פותחים את ספר 
מעיל  את  להסיר  אין  בו.  וקוראים  השני  התורה 
הראשון.  הס"ת  גלילת  סיום  לפני  השני  הס"ת 
בספר השני קוראים למפטיר בפרשת פינחס "ביום 

השמיני עצרת".

בסיום הקריאה, הגבהה וגלילה כרגיל.

הפטורה: "ויהי ככלות שלמה". 

ביום זה אומרים יזכור – ראה לקמן פרטי המנהגים 
בזה.

ומוריד  הרוח  "משיב  לומר  מתחילים  זה  ביום 
תפילת   – הש"ץ  ובחזרת  מוסף,  בתפילת  הגשם" 

גשם, ראה לקמן פרטי הדינים בזה.

נשיאת כפיים – כמו בשאר הימים טובים – במוסף, 
ולא בשחרית, ראה לקמן פרטי הדינים בזה.

הברכה  וזאת  פרשת  קריאת  זמן  מקרא:  שניים 
בשמיני  הוא  בחו"ל  תרגום  ואחד  מקרא  שניים 

עצרת.

שני  יום  של  החלק  את  לומדים  חת"ת:  שיעורי 
בפרשת 'וזאת הברכה'.

להיכנס  נוהגים  ערב  לפנות  מהסוכה:  פרידה 
למנהגנו  ממנה.  ו'להיפרד'  בסוכה  משהו  לאכול 

אין אומרים את ה'יהי רצון'. 

הדלקת נרות בליל שמחת תורה: יש להדליק את 
אש  באמצעות  הכוכבים,  צאת  לאחר  רק  הנרות 

הדולקת כבר.

 דיני ומנהגי שמחת תורה
בארץ ישראל ובחו"ל

ליל שמח"ת
תפילת ערבית של יום טוב. כשחל בחול מתחילים 

מ'שיר המעלות'.

שמיני  "ביום  רגלים.  לשלוש  העמידה  תפילת 
עצרת החג הזה". 

ישנו  אם  תתקבל.  קדיש  העמידה,  תפילת  אחרי 
חיוב, אומר משניות וקדיש דרבנן.

אין אומרים 'עלינו', עד לאחר ה'הקפות'.

עושים 'קידוש' והתוועדות כהכנה להקפות.

קידוש והתוועדות
ליו"ט.  קידוש  נוסח  אתקינו.  הקידוש:  סדר 
שהחיינו. בשמחת תורה מהדרים לעשות כל אחד 
ברכת  שכן  מאחרים,  לשמוע  ולא  בעצמו  קידוש 
'שהחיינו' שמברכים בקידוש היא גם על התורה 

ובזה א"א לצאת מאחר. 

עורכים התוועדות בשמחה רבה, כהכנה ל'הקפות'. 
חלות  משקה  שתיית  בעניין  הידועות  ההגבלות 

בכל תקפן גם בשמחת תורה.

סדר הקפות
אומרים שלוש פעמים את פסוקי "אתה הראת". 

נהוג לכבד אנשים שונים באמירתם, והקהל חוזר 
אחריהם – פסוק בפסוק. 

אומרים   – הרחמים  אב  אחרי   – הפסוקים  בסיום 
שלוש פעמים ברצף את הפסוק "והיה זרעך כעפר 
הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו 

בך כל משפחות האדמה ובזרעך".

ארון  את  פותחים  הפסוקים,  אמירת  סיום  לאחר 
הקודש ומוציאים כל ספרי התורה.

לקראת  התורה  מספרי  הכתרים  את  להסיר  אין 
הריקודים.

נוסח  את  בקול  אומר  ההקפה  באמירת  המכובד 
ההקפה והפסוקים השייכים לה, ותוך כדי האמירה 
מקיף את בימת הקריאה פעם אחת כשספר התורה 
בידו. הציבור חוזר אחרי אומר ההקפה את נוסח 

ההקפה, ולאחר מכן רוקדים עם ספרי התורה.

התורה.  ספר  מפני  לעמוד  יש  ההקפות  בשעת 
בשעת  אך  לשבת,  רשאים  כח  ותשושי  חלשים 
הוצאת והחזרת הס"ת לארון הקודש חייבים כולם 

לעמוד. 

נוהגים שהגבאי מכריז לאחר כל הקפה "עד כאן 
הקפה א'" וכו'.
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בפסקה "עוזר דלים", צריך להפסיק קצת בין תיבת 
"עוזר" ל"דלים".

אחרי כל הקפה מחזירים את ספרי התורה להיכל.

אינו  אמו,  או  אביו  על  ר"ל, בשנת האבלות  ָאֵבל 
נוטל ספר תורה בזמן ההקפות, אלא אם כן הולך 

אתו עוד מישהו.

בסיום ההקפות )אחר שמחזירים את ספרי התורה 
להיכל( אומרים 'עלינו לשבח' וקדיש יתום.

סעודת יום טוב
בשמחת תורה אין טובלים פרוסת המוציא בדבש. 

שמיני  "ביום  ויבוא  יעלה  אומרים  המזון  בברכת 
עצרת החג הזה", וכן הרחמן ליו"ט.

שכח לומר יעלה ויבוא ונזכר לפני הזכרת שם ה' 
בברכת בונה ברחמיו ירושלים, חוזר ליעלה ויבוא. 
אחרי  רק  בכך  ונזכר  ויבוא'  'יעלה  לומר  שכח 
שאמר שם ה' שבברכת "בונה ירושלים" – יסיים 
יאמר:  והמטיב'  'הטוב  ברכת  ולפני  הברכה,  את 
ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱא-לֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  ה  ַאָתּ רּוְך  "ָבּ
ְמָחה  ּוְלִשׂ ׂשֹון  ְלָשׂ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  טֹוִבים  ָיִמים  ָנַתן 
ֲא-דָֹני  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ה.  ַהֶזּ ַהַחג  ֲעֶצֶרת  ִמיִני  ְשׁ ֶאת־יֹום 
ים". התחיל את ברכת 'הטוב  ַמִנּ ָרֵאל ְוַהְזּ ׁש ִיְשׂ ְמַקֵדּ
יחזור   – ויבוא'  'יעלה  ששכח  ונזכר  והמיטיב' 

לתחילת ברכת המזון.

תפילת שחרית
ישתדל  ביו"ט   – שבת  בכל  בתפילה  המאריך  גם 
להתפלל עם הציבור, כדי לומר הלל עם הציבור. 
תפילת שמונה עשרה של שלוש רגלים. הלל שלם 

)לפני קדיש תתקבל(.

את  נושאים  שהכהנים  נוהגים  תורה  בשמחת 
כפיהם בשחרית, ולא בתפילת מוסף.

את  לכסות  נוהגים  הברכה:  בעת  הקהל  הנהגת 
נשואים.  שאינם  אלו  פני  את  וגם  בטלית,  הפנים 
יש להקפיד להפנות את הפנים מול פני הכהנים. 
 – ה׳  באמצע.  ראשו  המתברך   – יברכך  בתיבת 
מיסב ראשו לימינו, שהוא שמאל המברך. וישמרך 
המברך,  ימין  שהוא  לשמאלו   – יאר  באמצע.   –
וכן הלאה. שלום – ראשו באמצע. בשעת 'ברכת 

חלום  עולם  של  'ריבונו  לומר:  נוהגים  כהנים' 
חלמתי וכו''. לאחר 'ברכת כהנים' אומרים הקהל 
)כשעדיין הטלית מכסה את הפנים( 'אדיר במרום', 
הכהנים  עולם'.  של  'ריבונו  אומרים  והכהנים 

נשארים על הדוכן עד אחר סיום 'קדיש תתקבל'.

אחרי חזרת הש"ץ – הלל שלם. קדיש תתקבל. שיר 
של יום. )אין אומרים לדוד ה' אורי(. קדיש יתום.

מותר לטעום אחרי תפילת שחרית לפני ההקפות, 
אך כיוון שלא התפללו עדיין תפילת מוסף – ניתן 
לאכול פת רק כביצה ולא יותר, אך יתר המאכלים 
מותר אף יותר מכביצה. כמובן יש להקפיד לקדש 
תחילה וישתה רביעית יין או יאכל כזית מחמשת 
כי  יצוין  זאת,  עם  הקידוש.  אחרי  מיד  דגן  מיני 
מיד  בהקפות  להתחיל  הוא,  חיינו  בבית  המנהג 
לאחר שש"י וקדיש, מבלי לעשות הפסקה לצורך 

הקידוש וטעימה קודם ההקפות.

הקפות
הסדר  )כפי  הראת'  'אתה  פסוקי  כל  את  אומרים 
מוציאים  ואח"כ  שמח"ת(.  בליל  לעיל  שהתבאר 
בימת הקריאה  ומקיפים את  כל ספרי התורה  את 
שלוש וחצי הקפות )שבעה חצאי הקפות( ברצף, 

ואומרים כל הקפה תוך כדי חצי סיבוב. 

ספרי  עם  רוקדים  ההקפות  נוסח  כל  אמירת  אחר 
התורה, ומחזירים את כל ספרי התורה להיכל.

קריאת התורה
לפני פתיחת הארון אומרים 'אתה הראת'.

ויהי בנסוע. י״ג מדות ו״ריבונו של עולם״. בריך 
שמיה.

לקריאת התורה מוציאים שלושה ספרי תורה. את 
הראשון מוליך הש"ץ, את השני יוליך אדם אחר, 

והפותח את הארון מוליך את הספר השלישי.

ספר ראשון: קוראים שישה קרואים בפרשת 'וזאת 
הברכה', והשישי הוא 'חתן תורה'.

כל אחד ואחד מהקהל עולה לתורה, כולל הילדים.

וכיוון שאם לכל עליה יעלה אדם אחד – לא יספיקו 
למספר  להתחלק  ניתן  הקהל,  לכל  העליות  מספר 
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יהיה  מניין  שבכל  כך  שונים,  בחדרים  מניינים, 
אפשרות  ישנה  כמו"כ  אנשים.  של  מועט  מספר 
הראשונות  העליות  חמש  על  ושוב  שוב  לחזור 
עד שכל הקהל יעלו )מלבד אלו שעתידים לעלות 

ל'חתן תורה', 'חתן בראשית' ומפטיר(.

כמה  עליה  בכל  שעולים  המנהג  מאד  ונפוץ 
קרואים, ומברכים יחד.

המנהג  הנערים".  "כל  עולים  חמישי  לעליית 
הוא שגדול עולה עמהם ומברך, והוא מוציא את 
אינם  הילדים  אך   – הברכות  חובת  ידי  הילדים 
מעל  טלית  לפרוש  נוהגים  אין  בעצמם.  מברכים 
הנערים. גם אין מנהגנו באמירת "המלאך הגואל".

וקוראים "מעונה  אומרים "מרשות" לחתן תורה, 
כל  "לעיני   – התורה  סיום  עד  קדם"  אלוקי 
ישראל". לפני קריאת הפסוק האחרון יפסיק מעט, 
להפריע לשמיעת  לקום מבלי  לקהל  כדי לאפשר 
כל  אומר  הפרשה  קריאת  גמר  לאחר  הקריאה. 
הבעל  גם  ואחריהם  ונתחזק",  חזק  "חזק  הקהל 
וגם העולה לתורה בעצמו אומר חזק חזק  קורא. 
עם  ומסיים  הציבור  עם  באופן שמתחיל  ונתחזק, 

הבעל קורא, ולאחר מכן מברך ברכת התורה.

מניחים את ספר התורה השני על שולחן הקריאה 
ליד הספר הראשון. אין אומרים קדיש. מגביהים 
את הספר הראשון – בעוד השני מונח על שולחן 

הקריאה – וגוללים אותו.

בראשית'  ל'חתן  "מרשות"  אומרים  שני:  ספר 
וקוראים בספר תורה השני מ"בראשית ברא" עד 

"אשר ברא אלוקים לעשות".

בסיום קריאת כל יום בבריאה, הקהל אומר בקול 
והבעל  ויהי בוקר...".  "ויהי ערב  רם את המילים 
קורא אחריהם. כשמגיעים בקריאה ל"ויכולו", כל 
הקהל אומר "ויהי ערב.. יום השישי ויכולו.." עד 
העולה  אחריהם.  קורא  והבעל  ברצף,  "לעשות" 
עם  יחד  הפסוקים  כל  את  לומר  מתחיל  לתורה 

הציבור ומסיים יחד עם הבעל קורא.

גם  לעלות  יכולים  בראשית'  ו'חתן  תורה'  ל'חתן 
כהן ולוי.

מניחים   – הקדיש  לפני   – השביעי  עליית  אחרי 
את ספר התורה השלישי על שולחן הקריאה. אין 

הקריאה  שולחן  על  הראשון  הספר  את  מניחים 
בזמן אמירת הקדיש.

כאשר  השני  הספר  את  ומגביהים  קדיש  אומרים 
הספר השלישי מונח על שולחן הקריאה.

פינחס  בפרשת  למפטיר  קוראים  השלישי  בספר 
"ביום השמיני עצרת".

הפטורה: "ויהי אחרי מות משה . . רק חזק ואמץ", 
ביהושע א'.

אחרי סיום ההפטרה אומרים את הפיוטים )'שישו 
'אשריכם  ואשמח',  'אגיל  'התקבצו',  ושמחו', 

ישראל'( הנדפסים בסידור.

הזכרת נשמות
מי שהוריו בחיים, יוצא מבית-הכנסת בזמן הזכרת 
נשמות. ָאֵבל )רח"ל( בשנה הראשונה למות אביו 
או אמו, נשאר בבית-הכנסת אך אינו מזכיר נשמות. 
אומרים 'אב הרחמים'. גם מי שאינו מזכיר נשמות, 

יכול לאומרו. 

)היום  ביום שמיני עצרת  נשמות  בחו"ל מזכירים 
יו"ט(, ולמחרת )ביום שמחת תורה(  הראשון של 
אומרים  וכו'  ושמחו'  'שישו  הפיוטים  אחרי  מיד 
'אשרי', ומחזירים את ספרי התורה לארון הקודש.

תפילת גשם
הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  לומר  מתחילים 
"משיב  לומר  מתחילים  בחו"ל  מוסף.  בתפילת 
)היום  עצרת  שמיני  ביום  הגשם"  ומוריד  הרוח 

הראשון של יו"ט(, ולא ביום שמחת תורה.

לפני תפילת לחש של מוסף מכריז הגבאי "משיב 
הרוח ומוריד הגשם".

אם שמע את הכרזת "משיב הרוח ומוריד הגשם" 
לפני שהתפלל שחרית – אם אינו מתפלל במניין 
הרוח  "משיב  שחרית  בתפילת  גם  אומר  אחר, 

ומוריד הגשם".

הגשם",  ומוריד  הרוח  "משיב  אמר  ולא  שכח 
ותמורת זאת אמר "מוריד הטל" – אינו חוזר.

בחזרת הש"ץ – תפילת גשם. 

הש"ץ  חזרת  מתחילת  הקודש  ארון  את  פותחים 
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ועד סיום תפילת גשם )"מכלכל חיים" כו'(.

שיעורי חת"ת
ביום שמחת תורה מסיימים ללמוד את פרשת 'וזאת 
הפרשה;  סיום  ועד  עומדים  שבו  מהיום  הברכה' 
היום  עד  מתחילתה  בראשית  פרשת  לומדים  וגם 
עד  ישראל  – בארץ  )השנה  בו  בשבוע שעומדים 
)יום  בחו"ל  ובשמח"ת  בראשית,  של  שני  סיום 

שלישי( עד סיום שלישי של בראשית(.

התוועדות
להתוועדות  ידיים  נוטלים  מנחה  תפילת  אחרי 

שמע"צ ושמח"ת. 

הלילה,  לתוך  נמשכת  שההתוועדות  פי  על  אף 
ואפילו אחר כמה שעות – צריך לומר 'יעלה ויבוא' 
על  או  בתפילה  הבדיל  לא  )באם  המזון  בברכת 

הכוס, או אמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"(.

מוצאי שמחת תורה
הגשם",  ומוריד  הרוח  "משיב  ערבית:  בתפילת 
"ותן ברכה״ כמו  "אתה חוננתנו״. אומרים עדיין 

בקיץ. קדיש שלם. עלינו.

'ויעקב  להכריז:  נוהגים  תורה  שמחת  במוצאי 
הלך לדרכו'. הכוונה – לדרכו ועבודתו במשך כל 

השנה.

הבדלה: מבדילים על הכוס ללא נר ובשמים. אין 
אומרים 'ויתן לך'. 

בארץ  תורה  שמחת  במוצאי  שניות:  הקפות 
גדולה.  בשמחה  שניות'  'הקפות  עורכים  הקודש 
של  ההקפות  סדר  כפי  בהן  נוהגים  אלו  הקפות 
ליל שמחת תורה, ועורכים אותם ברוב עם ומתוך 

שירה וזימרה.

הלולב ומיניו לאחר החג
מעיקר הדין מותר לזורקם. אבל לא יניחם באשפה 
מטונפת או במקום שהכל דורכים עליהם, שהואיל 
לנצל  וראוי  לבזותם.  אסור  מצוה,  בהם  ונעשתה 
את הלולב ומיניו למצוה נוספת, ולכן טוב לצרף 
מנת  על  שבת,  מוצאי  של  לבשמים  ההדסים  את 
שיוכלו לברך עליהם במוצאי שבת. ויש הנוהגים 
לשרוף את החמץ בערב פסח בערבה החבוטה של 
הושענא רבה, ולהסיק את התנור לאפיית המצות 

מהלולב.

שבת בראשית – שבת מברכים
שבת בראשית היא שבת כללית, וכפתגם רבותינו 
שבת  אוועק  זיך  מ'שטעלט  ווי  "אזוי  נשיאינו 
בראשית אזוי גייט א גאנץ יאר" )ההנהגה באופן 
בו מתייצבים בשבת בראשית, נמשכת בכל השנה 

כולה(.

יש לעשות תוכנית עבודה וסדר רוחני, לכל ענייני 
העבודה במשך השנה כולה.

המנהג הוא למכור בשבת זו את הזכות של המצוות 
בבית הכנסת למשך השנה כולה.

תהלים  אמירת  מברכים.  שבת  היא  זו  שבת 
בהשכמה. יום התוועדות.

ברכת החודש: בשבת שלפני ראש חודש מברכים 
את החודש.

את  שאומרים  לפני  המולד  זמן  את  לדעת  נכון 
ברכת החודש. נהוג שהגבאי מכריז בקול רם את 

זמן המולד.

מה  בדוגמת  עומדים,  ברכת החודש  אמירת  בעת 
שעמדו כאשר קידשו את החודש בבית דין. בשעת 

האמירה, הש"ץ אוחז ספר תורה בידו.

מקורות: טוש"ע ונ"כ או"ח סתרס"ח-ט. סידור אדה"ז. ספר המנהגים 
חב"ד ע' 69. וראה ספר הלכה למעשה מועדים – תשרי בהוצאת 

מכון הלכה חב"ד פרקים: לד, לו, לח. וש"נ.

יוצא לאור ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר( 
עורכים: הרב יצחק איתן מזרחי, הרב שמואל מקמל  |  הגהה: הרב משה קורנוויץ
ניהול: הרב שניאור גורפינקל, הרב זלמן ברנשטיין  |  עיצוב ועימוד: מאיר קולטון

Publish@smslarav.co.il :לתגובות



 חדש בתפארת אנ"ש:
 100% בשר אנגוס
הבשר העסיסי בעולם

ב"ה

חפשו בחנות בשר אנגוס "תפארת אנ"ש": 
 טעמו המיוחד של הבשר מזן אנגוס ערב

לחיך ונימוח בפה, המועדף על אניני 
הטעם ואוהבי הבשר ברחבי העולם כעת 

חסידי חב"ד יכולים להשיגו בארץ בכשרות 
המהודרת והמוקפדת של הגה"ח הרב ברוך 

בועז יורקוביץ' והרב משה קורנוויץ

להשיג בחנויות המובחרות   ברחבי הארץ הפצה 
ושיווק


