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 ערב חגי תשרי 
 

 

 אנו מבקשים לברך את התושבים הוותיקים והחדשים באפרת
 בברכת חג שמח!

 
 ממונה       -ממונה המועצה הדתית          שמואל גודינגר  –יוסף דיין 

 מנהלת המשרד –עליזה אלמקייס 
 מזכיר המועצה                   –הרב איתן וייס 

 משגיח כשרות –מפקח כשרות          ר' שלמה בן דהאן  –הרב אריאל פרחי 
 איש תחזוקה –אילן כהן     

 בלנית                     –שרה נחשון                                                                   
 בלנית –רחל גרומבך                                                                   

 בלנית –מרלין ברודר                                                                 
 בלנית –חברי חברה קדישא                                      מרים אסולין 

 בלנית -אורה זירינג                                                                   
 אחראי עירוב –נתנאל וייל   הרבמתנדבי/ות המועצה הדתית                         

 
 

 

 

 

 סיכום מהנעשה במועצה הדתית בחצי שנה האחרונה
בוטלו ההגבלות וחזרנו  –לשירותי דת בחודשיים האחרונים בהוראת במשרד  –קורונה 

 לעבוד בהקפדה יתרה על נהלי הבריאות במקוואות ובמשרד אך כבשגרה.
בתי עסק )חנויות, מסעדות, קייטרינג(  35 -אנו נותנים שירות השגחת כשרות לכ כשרות:

שונים ברחבי אפרת. אנו קוראים לציבור לעקוב אחר הפרסומים שלנו הנמצאים באתר 
ות ערנות בבתי העסק השונים לממכר מזון, יש לשים לב לממכר מזון )בעיקר בנושא ולגל

בימי שישי בדוכנים השונים( שאינו נושא תעודת כשרות מהמועצה הדתית אפרת. 
שלמה  ר'ממטבחיהם. לרשות הציבור עומדים מפקח ומשגיח הכשרות הרב אריאל פרחי ו

תם. לפי הוראות הבריאות, גם ן, לשאלות בנושא כשרות בבתי העסק שתחת השגחהאבן ד
המפקחים עוטים מסכות וכפפות חד פעמיות, וחלק מהעבודה הותאם להוראות התקופה 
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כגון מזון שהיה עד כה בתפזורת, ונמכר מאז באריזה סגורה. לתשומת לבכם מראש  –
השנה יש לתת דגש למוצרים עם חשש "חדש". רוב בעלי העסק מתוזכרים ע"י המשגיחים, 

 רים עם חשש "חדש" על מנת להיערך בהתאם עם מלאי נדרש.לנושא מוצ
 מקוואות:

 נרכשה מערכת סינון מים חדשה. –מקוווה בדקל 
 . EMVבארבעת המקוואות הוחלפו מסופי סליקת האשראי למסופים תומכי תקן 

כן ירבו !! אנו ממליצים  –תיקי נישואין    100.  מאז תשרי השנה ב"ה פתחנו כ נישואין:
להיכנס  לאתר המועצה המקומית בספריית המועצה הדתית  –העומד להינשא  לכל זוג

 ולהתעדכן בהליך ובמסמכים הנדרשים.
 אנחנו ממשיכים לתת שי  לבני אפרת הפותחים תיק נישואין באפרת.

לאחר החורף המבורך והשלגים בוצעו תיקונים בשיתוף עם מחלקת שפ"ע לאורך  –עירוב 
כל השינויים והבנייה שיש ב"ה, אנו מתאמים ומשפרים את  תוואי העירוב.  בנוסף, עם

 העירוב על פי התוואי ההולך ומתחדש.
 

 :תרבות תורנית
  

המועצה הדתית בשיתוף המועצה המקומית אפרת והמתנ"ס  תמכו בפרויקטים של תרבות 
 תורנית.

 במסגרת דרך חייםכגון: סדר בוקר לילדי אפרת בימי שישי 
 כיתה א בבתי הספר בתמר, אורות עציון ועשה חיל.חולקו סידורים לילדי 

יחד עם זה בתוך אתר המועצה הדתית נוספה לשונית של שיעורי תורה בה ניתן לצפות 
 ולהאזין, וכן מי שרוצה לשלוח שיעור תורה, מוזמן.

 בית עלמין : 
כעת אנו עובדים על תוכנית לתוספת קברים בחלקת אפרת ותוכנית לשיפור ותוספת 

 בבית העלמין. ביצענו התקנת מזגנים לבית ההספדים. החנייה
 בשיתוף עם מוע"ד גוש עציון שיפרנו את הנגישות והבטיחות בבית העלמין.

 
 אישורי צדקה נבדקים וניתנים רק ע"י המועצה הדתית גוש עציון. – אישורי צדקה

 יש להמשיך ולבדוק תוקף וחתימה והתאמה לתמונה.
 
    

 

 

 



 חגי תשרי
 

3 

 

 
 

                                               
 ותקציר דיני שביעית חגי תשרידיני 

 בתשפ"

 הרב איתן וייס

 מזכיר המועצה הדתית

 

 

 (07-08.09)פ"ב ראש השנה ה'תש

הדלקת 
 נרות
 

עלות 
 השחר

 

הנץ 
 החמה

מנחה 
 גדולה

שקיעת 
 החמה

צאת 
 הכוכבים

 צאת
 החג

18:39 04:42 06:14 13:08 18:59 19:19 19:33 
 

 (16.09)פ"ב יום כיפור ה'תש

הדלקת 
 נרות

ותחילת 
 הצום

עלות 
 השחר

 

הנץ 
 החמה

מנחה 
 גדולה

פלג 
 המנחה
)תחילת 

תפילת נעילה 
 לאחר זמן זה(

שקיעת 
 החמה

צאת 
 הכוכבים

 צאת
 החג

וסיום 
 הצום

18:28 04:49 06:20 13:04 17:26 18:48 19:08 19:21 

 חודש אלול

 בראש חודש אלול עלה משה רבנו להר סיני לקבל את הלוחות השניים, ושהה שם ארבעים יום. 

ד משה מן בסופם, ביום הכיפורים, התרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, סלח להם על חטא העגל, ויר

 ההר עם הלוחות השניים. 

ישראל להרבות בהם כיון שהתשובה בימים אלה מקובלת ורצויה יותר מבשאר ימות השנה, נהגו 

 בתשובה, בתפילות ובתחנונים.

נהגו יראים ושלמים בכל קהילות ישראל לקבל על עצמם קבלות והנהגות מיוחדות בחדש זה. 

 להוסיף בתורה ובתפילה ולהדר בכל מה שאפשר. 
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 . 1הנהגות אלו מהוות הכנה נאותה לימים הנוראים בתחילת חדש תשרי

 

 הסליחות

לאחר תפילת  ראש חודש אלול ועד כ"ח אלולשל  2יום שניבשופר מנהגו האשכנזים לתקוע  .א

. אך בערב ראש השנה אין ( 3ביא דעות שונות אם מתחילים בא' דר"ח או בב',)הרמ"א השחרית

 .5נוהגים לתקוע בשופר בעת אמירת י"ג מידות בסליחותה. יש מהספרדים 4תוקעים בשופר

, 7ב' באלול-הספרדים מתחילים לומר סליחות מ. 6נוהגים לומר סליחות בימי חודש אלול .ב

 החל ממוצאי שבת לפני ראש השנה.  -והאשכנזים 

 יוכלאולם מי שלא יכול לקום בשעה זו,  .8זמן אמירת סליחות לכתחילה הוא קודם עלות השחר .ג

כמו  9צאת הכוכבים לפני  אך יש לסיימםלומר סליחות גם אחר עלות השחר ואף במשך היום, 

  10 לומר סליחות לאחר חצות הלילהכן, ניתן 

, יש להשמיט מתוך הסליחות את )לאחר עלות השחר( אם הסליחות נאמרות בשעות הבוקר .ד

שלא יהיו כדוברי  וכדו' 'חצות לילה לך קמו' המילים 'באשמורת הבוקר' 'בזעקם בעוד ליל' 

 וכן לספרדים 'חצות לילה לך קמו' וכדו' ישנה ל'אחר חצות לך קמו'. 11שקרים.

ולכשיהיה מניין  ,רשאים להתחיל אם בתחילת הסליחות לא היה מנין,לדעת רוב הפוסקים,  .ה

 .12את הקדיש שבתחילת הסליחות וימשיכו מהמקום שפסקו (שלושה פסוקים ואז)יאמרו 

                                                
 הרב גולן -חגי תשרימתוך חוברת דיני  1
 ערוך השולחן תקפא א 2

 משנ"ב תקפא ס"ק ג  3

 רמ"א או"ח תקפא סעיפים א,ג. .4

 . 16ילקוט יוסף מועדים עמוד  .5

 שו"ע או"ח תקפא סעיף א.  .6

 .9ילקו"י מועדים עמוד  .7

 שו"ע תקפא סעיף א וכן בהקדמת המשנ"ב לפני ס"ק א  .8

 .9שו"ת יחווה דעת ח"א סימן מו, ילקו"י מועדים עמוד  .9

  ח"ב סימן קהמשנ"ב תקסה ס"ק יב "אין לומר קודם חצות לילה שום סליחות חוץ מביום הכיפורים", שו"ת אגרות משה או"ח  .10

 ערוך השולחן תקפא ד 11

 מקראי קודש הלכות ר"ה פרק א הערה יט 12
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 מדרגאו שאיחר לאמירת הסליחות ועליו לדלג על חלקן, יעדיף לומר על פי ה דחוקמי שזמנו  .ו

. 3 ל מלך יושב.-קטעי א שבין קאותסהפ. 2 מידות.מלך יושב' עם י"ג הל -'אכן .וידוי ו1: 13הבא

 שאר הסליחות.  .5. הבקשות. 4 נפילת אפיים.

לומר  ,רב פיינשטיין התירה ,בשעתו וכהוראת שעהביותר  במקרים מיוחדים .ז

 .אך רוב הפוסקים לא מתירים זאת-14סליחות כשעתיים קודם חצות הלילה

ביחד, ומקצתם הוצרכו לצאת באמצע אמירת הסליחות, אם עשרה שהתחילו לומר סליחות  .ח

 .15נשארו ששה לפחות, רשאים לומר את הקדיש שבסוף הסליחות

נהגו האשכנזים שבעת אמירת הסליחות הנאמרות בלילה מתעטף שליח הציבור בטלית שאינה  .ט

אינו מברך עליה. אך אם התחילו לומר את הסליחות כך נפטר מהספק לגבי הברכה ושלו, ו

 .16, יברך על טליתו שלו, כרגיל)לפנות בוקר( לאחר זמן ציצית

אומרים תחנון ונפילת אפיים בסליחות, ואם מתקיים ברית מילה בבית הכנסת אז לא יאמרו  .י

 בסליחות תחנון אם יאמרו או לא יאמרו הנמצא בבית הכנסת שחרית, לגבי חתןבתפילת  תחנון

 .17מחלוקת-

, ל מלך'-שאי לשבת, למעט כשאומר 'אאך אם קשה לו, ר רצוי לעמוד בזמן אמירת הסליחות, .יא

 .18"ג מידות והווידוייםי

)תהילים כ"ז( לאחר תפילת פרק תהילים "לדוד ה' אורי וישעי" מנהג האשכנזים להוסיף  .יב

 ספרד( עד ליוםבנוסח חרית וערבית )נוסח אשכנז( או שחרית ומנחה )אשכנזים המתפללים ש

מובא: 'מנהג יפה לומר אחר תפלת שחרית מראש חודש 20ילקו"י בקיצוש"ע גם ,  19הושענא רבה

ם המוסיפים פרק ספרדימהויש  דוד ה' אורי וישעי ממי אירא"אלול עד הושענא רבא מזמור "ל

 .זה בכל ימות השנה

                                                
 מקראי קודש ר"ה פרק א סעיף יז ובהערה בשם הרב מרדכי אליהו. 13

 שו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סימן קה .14

 פמ"ג הובא במשנ"ב נה ס"ק יא. משנ"ב תקפא סק"ד. .15

 משנ"ב תקפא סק"ו. .16

 לקראת סוף הערה מ מקראי קודש ר"ה  פרק א 17

 מטה אפריים תקפא יח .18

 מטה אפרים תקפא סעי' ו -משנ"ב תקפא ס"ק ב,. מנהג ספרד-מנהג אשכנז 19

  

 חזון עובדיה ימים נוראים עמוד כד קיצוש"ע ילקו"י ימים נוראים עמ' קפב סע' ב. 20
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 .אמירת סליחות ביחידות .יג

 ,בקשות שבלשון ארמית כגון: "מחי ומסי וכו'". כמו כןה, למעט 21ניתן לומר סליחות ביחידות

ניתן לאומרם . 22אין לומר י"ג מידות, אלא אם כן הן נאמרות כקורא בתורה בניגון ובטעמים

. כשאומר ביחידות יש 23בניגון טעמי המקרא, אלא בכל ניגון שאדם רגיל ללמוד בוגם לא רק 

, 24להשלים את כל הפסוק, כולל המילים: "פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים"

 .25שדי לומר עד "ונקה", כשם שאומרים בציבור אך יש שכתבו

 סליחות-ותאבל

לבית הכנסת לשמוע הסליחות, מלבד בערב ראש  סלהיכנאֵבל אסור לצאת מביתו כדי -סליחות

 . 26וכן בערב יום הכיפורים במקום שמרבים בסליחות השנה שמרבים סליחות

אז יוכל(,  ,אחר "צאם אין ש-אליהו)הרב מרדכי  אסור-תוך שבעה למנהג האשכנזים:-27שליח ציבור

ועל שאר קרובים תוך שלושים  יש מתירים-תוך י"ב חודש על אביו או אמו מותר, תוך שלושים

 .מותר-

 ,אם אין שם אחר אז יוכל(-)הרב מרדכי אליהו אסור-למנהג הספרדים: תוך שבעה

 הרב ראש השנע

לצאת מביתו לצורך אמירת ל יכול בערב ראש השנה מרבים באמירת סליחות ואפילו אבֵ  .א

 . 28אבימים האחרים לא ייצלצורך הסליחות שאך  ,הסליחות בציבור

שאר אך אין אומרים תחנון ב ,עם נפילת אפיים תחנון בסליחות של ערב ראש השנה אומרים .ב

 .29 היוםת ותפיל

                                                
 משנ"ב תקפא ס"ק ד. .21

 שו"ע או"ח סימן תקסה סעיף ה ומשנ"ב ס"ק יב. .22

 שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סימן כא. .23

 שו"ת אגרות משה שם. .24

 סעיף כא. 13ילקוט יוסף מועדים עמוד  .25

 ,ערוך השולחן תקפא דרמא תקפא א 26

 כט-מקראי קודש ר"ה פרק א' סעיף כז ו- 27

 

 פסקי מהרי"א סי' קל"ג רמ"א תקפא א, 28

 שו"ע תקפא סעיף ג. .29
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 -בפני עשרה, ולאשכנזים וי צר –. לספרדים 30נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה .ג

 .31שלושה בפני

הדיינים ויאמרו את  תישנה גם האפשרות לקיים בקבוצות כך שמספר אנשים יעמדו בפני שלוש

  .32נוסח התרת הנדרים

 הרבות שם בתחינות שם.והגים ללכת לקברים וליש הנ .ד

הרמ"א  מביא וכן מובא בילקוט יוסף  .במקווה בערב  ראש השנה ויום הכיפורים לטבול הגברים  נהגו 

  ן.תשעה קבישל כ, שהוא שיעור 33ליטר מים 12.5סתפק במקלחת של לפחות לה שניתן

 34יום טוב.אשר קידשנו...להדליק נר של ..ברכות: 2ולברך יש להדליק נרות חג  חגכניסת הלפני  .ה

וכדי לצאת  ,וכן ברכת שהחיינויש לברך עם הזכרת יום טוב  ביום השני גםברכת שהחיינו. וכן 

. ברכת שהחיינו מעכבאינו מהספק נהוג ללבוש בגד חדש או לכוון על פרי חדש, אך דבר זה 

חלק מעדות הספרדים אינם מברכים וכל אחת תנהג כמנהג  רוב האשכנזיםנוהגת אצל 

 .משפחתה(

 

 ליל ראש השנה

 .35ראוי לעיין במחזור קודם החג, כדי שיכיר את הפיוטים ויבין את פירושי המילים .ו

נהגו ישראל לאכול בסעודות ליל ראש השנה מיני מאכלים לסימן טוב, ולומר בקשות  .ז

המתאימות להן. נהוג לאכול תפוח בדבש, רימון, תמר, ראש של כבש ועוד, ולומר 'יהי רצון' 

 .36כמופיע במחזורים

 , הוא אינו דוחה שום הלכה. לכן, אם באחד ממיני37אף שמנהג ה'סימנים' מופיע כבר בתלמוד .ח

כמו כן, אכילת הסימנים אינה פוטרת את האדם   המאכל יש חשש לחרקים, אין לאוכלו. 

                                                
 חיי אדם כלל קלח אות ח, כף החיים תקפא ס"ק צט. .30

 , אמנם בדיעבד כתב בכף החיים תקפא סק"כ שגם הספרדים רשאים להתיר בפני שלושה.22ילקו"י מועדים עמוד  שו"ע יורה דעה רכ"ח סעיף א. .31

 ש חי על פרשת ראהעמ' תס"א וכן בן אי -ערוך השולחן רכח סעיף ח במהדורת עוז והדר בה לא הושמטו הלכות נדרים 32

 הלכה א. 82רמ"א תרו סעיף ד, ילקו"י מועדים עמוד  .33

ראי ילקוט יוסף ימים נוראים עמ' רלב '..ואין להזכיר יום הזיכרון'. גם במאמר מרדכי ב'שיעורי י"ג אלול' פסק כך כדעת הבן איש חי. וכן במק 34

 קודש הלכות ראש השנה עמ' כב.

 ס"ק ב.  שו"ע ורמ"א ק סעיף א, משנ"ב . 35

 ב.-שו"ע ורמ"א תקפג סעיף א .36

 גמרא הוריות יב. כריתות ו . .37
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מסעודת החג, והחכם עיניו בראשו, שלא לשבוע מאכילת הסימנים, כדי שיוכל לאכול סעודת 

 .38מצווה לתיאבון

 

 תפילת מוסף ביחיד

להתפלל עד לאחר שלוש שעות ביום אין  -אם מתפלל תפילת מוסף של ראש השנה ביחידות  .ט

כיון שבשלוש השעות הראשונות הקב"ה דן את עולמו, וכשהוא מתפלל אז הטעם הוא  (07:56)

 ?!39בפניו צדקיביחידות, שמא יעיינו בדינו בייחוד, ומי י

 דיני תקיעת שופר

התוקע ללמוד היטב את ההלכות, כדי שיתקע בעל בעל תוקע. על  י ראש השנהש למנות לפני .י

 .40ידי חובה שומעיםה שאר אתכראוי ויוציא 

לא יצא  של חג היום הראשון זאת כאשר) בעל תוקע ספרדי לא יברך 'שהחיינו' ביום השני .יא

האשכנזים יברך 'שהחיינו', והתוקע  שומעים, אף אם תוקע לאשכנזים, אלא אחד מן הבשבת(

 יצא ידי חובה.-ספרדי בירך שהחיינו. אם בכל זאת 41יתקע

 .42השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו, כגון תימני השומע מאשכנזי, יצא .יב

שטרם יצאו ידי חובה, הוא יברך  אחריםשכבר יצא ידי חובת תקיעת שופר, ותוקע להוציא  מי .יג

שעדיין לא יצאו ידי  אלון יבאמנם לספרדים, אם יש בקיא בברכות מ .43עבורם, והם יענו אמן

 .44יברך ולא התוקע חובה, עדיף שהוא

                                                
 הדבר דומה לסעודת שבת, שמובא בביה"ל רמט סעיף ב "שלא ימלא כריסו משארי אכילות קודם סעודת הפת".  .38

 ב ס"ק יד."ע תקצא סעיף ח, משנ"שו .39

 משנ"ב תקפא ס"ק יא, ותקפה סק"ג.  .40

 ראה בהערה כב במקור הבא, שאם ענה לברכת שהחיינו שבירך ספרדי יצא ידי חובה. 36מועדים עמוד  ילקו"י .41

 הליכות שלמה ח"ב פ"ב הלכה יג. .42

 מקראי קודש פרק ז,ז.-משנ"ב תקפה סק"ה. התוקע להוציא ידי חובה נשים, נשים אשכנזיות תברכנה בעצמן .43

 .36ילקו"י מועדים עמוד  .44
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אסור לתוקע ולשומעים לדבר בין הברכות לתקיעות שלא מענייניהם, ואם אחד דיבר, עליו  .יד

לחזור ולברך. כמו כן, אין לדבר בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, מלבד דברים מענייני 

 .46ך, אך בדיעבד אינו חוזר ומבר45התפילה והתקיעות

אם דיבר בזמן התקיעה, ולא שמע את התקיעות בשל כך, צריך לחזור ולשמוע את אותו סדר  .טו

 .47מתחילתו, אך לא יברך שוב

ששמע את ברכות תקיעות השופר, והוצרך מיד לצאת קודם התקיעות, כשיחזור צריך לברך  מי .טז

 .48שנית ולשמוע את התקיעות

הראשונות, עליו להשלים אחר כך את באמצע שלושים התקיעות שהיא יצא מכל סיבה  .יז

התקיעות שלא שמע. אם אינו זוכר היכן הפסיק, יחזור וישמע שוב את כל שלושים התקיעות 

 .49בלא ברכה

 . 50לאחר ששמע שלושים תקיעות, טוב שישלים למאה תקיעות כשיחזור יצא .יח

 התקיעות, יחליף אותו אחד מהקהל מהנקודה שבה הוא לא יכל להמשיך אתאם התוקע  .יט

 .51, בתנאי ששמע את הברכות מהראשוןהפסיק, והמחליף לא יברך שוב

חייבים לשמוע שלושים תקיעות  יכולים לשמוע מאה תקיעות,ם שזמנם מצומצם, שאינ ציבור .כ

 .52שמצוותם מן התורה

הגיע לבית הכנסת לאחר שכבר בירך התוקע, אך שמע שלושים תקיעות, יצא ידי חובה. יש מי ש .כא

ברך לאחר התקיעות דמיושב, משום שיהיו תקיעות נוספות על סדר אומרים שהוא רשאי ל

 .53התפילה

                                                
 קצב סעיף ג.שו"ע ורמ"א ת .45

 .57רמ"א תקצב סעיף ג, ילקו"י מועדים עמוד  .46

 משנ"ב תקצב ס"ק יג. .47

. מוכח משם שאם מפסיק בין ברכה לתקיעה, וההפסק אינו קשור לתקיעות עצמם, חייב לחזור ולברך שנית. 39מועדים עמוד  שו"ע תקצב סעיף ג, משנ"ב ס"ק יד, ילקו"י . 48

 לכן במקרה שלנו שההפסק אינו קשור לתקיעות חייב לחזור ולברך שנית. 

 שו"ע תקפח סעיף ב, משנ"ב סק"ו, שו"ע ורמ"א סה סעיף א, משנ"ב סק"ב. .49

 ה.ד בשם השל"במשנ"ב תקצב סק" .50

 שו"ע תקפה סעיף ג, משנ"ב ס"ק יא. .51

 ב.-שו"ע תקצ סעיפים א .52

הלכה ט בהערה בשם הגר"ע יוסף שהעיקר לדינא לברך. אך בכף החיים תקפה ס"ק לט כתב שמשום ספק ברכות להקל )ואולי כבר יצא ידי חובה(  38ילקו"י מועדים עמוד  .53

 יהרהר בלבו את הברכות. 
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מצווה על היודע לתקוע בשופר ללכת ולתקוע עבור אחרים, אף אם יפסיד משום כך תפילה  .כב

 .54בציבור

, אולם אם מרגיש חולשה, או שהדבר יקשה עליו להתפלל 55ככלל, אין לאכול לפני תקיעת שופר .כג

 .56לאכול מעט לפני התקיעותמוסף בכוונה, מותר לו 

ביום  -. לספרדים 57הגיע לידו שופר רק לאחר השקיעה לפני צאת הכוכבים, יתקע בלא ברכה .כד

דקות מהשקיעה, אך ביום  13הראשון של ראש השנה יברך על תקיעה זו אם עדיין לא עברו 

 .58השני לא יברך

 59אופן התקיעה

 סוגי התקיעות הם: .כה

  'להלן: ת'(.קול פשוט וישר  -'תקיעה( 

  'לפחות שלושה קולות, בנשימה אחת )להלן: ש'(. -'שברים 

  'תשעה קולות כל שהם רצופים בנשימה אחת )להלן: ר'(. -'תרועה 

אורך התקיעה בסדרה 'תש"ת' היא לפחות כאורך השברים בסדרה זו. כמו כן, התקיעה  .כו

ת לפחות כאורך ב'תר"ת' הינה לפחות כאורך התרועה בסדרה. בתשר"ת, יש לתקיעה להיו

 תרועה'. לכן, התקיעה של תשר"ת ארוכה יותר מהתקיעות הרגילות. -'שברים

 .60בדיעבד, התקיעה כשירה בכל מקרה שעשה אותה באורך של תשעה קולות קצרים לפחות .כז

                                                
 ח"ב פרק ב הלכה יא. הליכות שלמה .54

ת המגילה שחיובה הפוסקים למדו זאת ממצוות אחרות, ראה שו"ע תרנב סעיף ב, ותרצב סעיף ד, ומשנ"ב ס"ק יד שהתיר טעימה דוקא לחולה קצת, וכל זה לפני שמיע .55

 מדרבנן, קל וחומר לתקיעת שופר שחיובה מהתורה.

 הליכות שלמה ב א. וכן הביא במקראי קודש )הררי( פרק ז הלכה כג בהערה כו בשם האחרונים. .56

 פניני הלכה ימים נוראים ד ח.            

 משנ"ב תקפח סק"א, שער הציון סק"ב. .57

 עה סימן כג.דקות, כמבואר ביביע אומר חלק ו יורה ד 13.5הלכה י כתב שיברך, אך זה רק בתוך  47ילקו"י מועדים עמוד  .58

 .56-55הדינים בפיסקה זו לקוחים מלוח ארץ ישראל, הרב טיקוצינסקי, ומילקו"י מועדים עמוד  .59

 משנ"ב תקצ ס"ק יג, מקראי קדש )הררי( פרק יא סעיף י. . 60
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אורך כל קול מקולות השברים צריך להיות כאורך שלושה מקולות התרועה. בדיעבד יצא ידי  .כח

ברים באורך של כשני קולות של תרועה, וכן אם עשה קול ארוך חובה גם אם עשה קול של ש

 .61יותר של שברים, או שעשה יותר משלוש שברים

אם אחד מהקולות )תקיעה, שברים או תרועה( היה קצר מהדרוש )כגון: שתקע רק שני שברים,  .כט

 או שתקע בתרועה פחות מתשע קולות( יש לתקוע שוב את אותו הקול. אמנם, בשינוי קול מעב

 אין צריך לחזור. -לדק או צרוד 

אם הוא מסופק אם תקע את השברים או את התרועה כדין, לא יחזור שנית על אותו הקול,  .ל

 אלא יחזור לתחילת הסדר.

ואפילו תקע רק קול קצר  "ת' תקע שברים,רוכן ב'ת תקע תרועה אם באמצע סדרת 'תש"ת' .לא

 קלקל את אותו הסדר וחוזר על הסדר מתחילתו.-אחד

חוזר לשברים )ולא  -אם באמצע השברים תקע תרועה, אפילו גמר את כולה  -ר"ת' ב'תש .לב

לתקיעה(. אבל בספק אם היו השברים כדין, או שטעה והקדים תרועה לשברים, או שהוסיף 

תרועה שנייה )כגון תשר"ר(, או שתקע פעמיים שברים )כגון תשש"ר(, או שתקע פעמיים 

בכל המקרים האלו חוזר  -די נשימה בין שברים לתרועה תרועה', או שהפסיק יותר מכ-'שברים

 לתקיעה ראשונה של אותו הסדר.

בתקיעה שבתחילת הסדר, בכל אופן שקלקלּה, אפילו אם הכניס בתוכה קול אחר )שבר או  .לג

 קלקל רק את אותה התקיעה וחוזר עליה בלבד.  -תרועה( 

קלקל את כל אותו  -תרועה( אך בתקיעה שבסוף הסדר, אם הכניס בתוכה קול אחר )שבר או 

 הסדר וחוזר לתקיעה ראשונה.

אם בשברים או בתרועה לא תקע את כל הקולות בנשימה אחת, לא יצא ידי חובה, ויחזור  .לד

 .62לתקיעה הראשונה

לתקוע אותם  ישנה מחלוקת אם יש תקיעות סדרים השונים של התרועה' ב-כשתוקעים 'שברים .לה

 .63בדיעבד, יצא ידי חובה בכל אופןאך גם לשיטה שצריך בנשימה אחת, . או לא בנשימה אחת

התוקע והשומע יעמדו על רגליהם בלי להישען על התיבה וכדומה, וכך ינהגו גם בתקיעות  .לו

 דמיושב.

                                                
 55יף ב, משנ"ב ס"ק יג, שעה"צ סק"ט.,ילקו"י מועדים עמ' שו"ע תקצ סע . 61

 .ב, מקראי קדש )הררי( פרק יא סעיף ישו"ע תקצ סעיף ד, משנ"ב ס"ק טז . 62

 שו"ע ורמ"א תקצ סעיף ד, משנ"ב ס"ק טז, מקראי קדש )הררי( פרק יא סעיף יג. . 63
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 ךשלית

ללכת לומר 'תשליך' אחרי תפילת מנחה קודם שקיעת  נהגו ביום הראשון של ראש השנה .לז

 אומרים. איןהגר"א  ים במנהגיהגונל. 64החמה

או באר, אך ניתן לומר )עדיף במקום שיש בו דגים( את סדר ה'תשליך' נהגו לומר בסמוך לנהר  .לח

 .גם ליד גיגית מים, ברז זורם או כל מקור מים אחר

 .65כדי לומר 'תשליך' )איסור תחומין חל גם בחגים(אסור לצאת מחוץ לתחום  .לט

מי שלא אמר 'תשליך' ביום הראשון של ראש השנה, יאמר  ימי ראש השנה בימי חול,בשנה בה  .מ

 ביום השני של ראש השנה. 

 .66בדיעבד, ניתן לומר 'תשליך' בכל עשרת ימי תשובה

 .נהוג שלא לישון בימי ראש השנה לפחות עד חצות היום 

 

 ראש השנה-אבלות

אא"כ יש לו  ,חודש 12בתוך  אמול על אביו או למנהג האשכנזים אין למנות אבֵ -בעל תוקע

 . לספרדים מותר. 67חזקה ואין אחר הגון כמותו

 לספרדים מותר. ,לאשכנזים נהוג שלא-בראש השנה וביום כיפור כך גם לגבי שליח ציבור 

 

  ימי תשובה עשרת

 ,'...המלך הקדוש' או '...המלך המשפט' מי שטעה ולא הזכיר את ההוספה או השינוי בתפילה .א

 ינהג על פי הטבלה הבאה:'זכרנו', 'מי כמוך', 'וכתוב' ,'בספר חיים', 

                                                
 רמ"א תקפג סעיף ב, משנ"ב שם סק"ח. .64

 שו"ע תקכח סעיף א.  -גם ביום טוב יש איסור יציאה מן התחום  .65

 מקראי קודש פרק יד הערה יב. .66

 וכן נראה שיוכל לברך שהחיינו.-שמירת שבת כהלכתה סה כח 67
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 המקום שבו
 נזכר 

זכרנו לחיים, מי כמוך, 
 וכתוב, ובספר

 המלך המשפט המלך הקדוש

את עדיין לא אמר 
שם ה' בסיום 

 הברכה

חוזר מתחילת 
 --------- -------- .68ההוספה

הזכיר את שם ה' של 
 סיום הברכה

 --------- -------- .69אינו חוזר

סיים את הברכה, 
 ונזכר תוך כדי דיבור

אומר מיד "המלך  .70אינו חוזר
 .71הקדוש"

אומר מיד "המלך 
 .72המשפט"

סיים את הברכה, 
ונזכר לאחר כדי 

 דיבור

 . 75אינו חוזר -לאשכנזים  .74חוזר לראש התפילה .73אינו חוזר
חוזר לתחילת  -לספרדים 

 .76הברכה

 

כל ן ובמקום 'מ 77לכפול בקדישים את המילה 'לעילא' ולומר 'לעילא )ו(לעילא'מנהג האשכנזים  .ב

 .78ל ברכתא', בכדי שמספר המילים לא ישתנהמכברכתא' לומר '

 . אשכנזים נוהגים כן בכל קדיש79שלום"הבעשרת ימי תשובה, יש לומר בסוף הקדיש "עושה  .ג

 כך רק ב'קדיש תתקבל'. , והספרדים נוהגיםאת ברכת סיום תפילת העמידהכך וכן לסיים 

 

 

                                                
 67שו"ע תקפב סעיף ה ומשנ"ב ס"ק טז, ילקו"י מועדים עמ'  .68

 .שיכול לומר ב"שמע קולנו" או ב"אלוקי נצור"כתב  67מועדים עמ' בילקו"י אמנם  .69

 שו"ע תקפב סעיף ה. .70

 שו"ע תקפב סעיף ב. .71

 שו"ע תקפב סעיף ב. .72

 תקפב סעיף ה.שו"ע  .73

 שו"ע תקפב סעיף א. .74

 מקראי קודש ר"ה ג הערה ח, זו הדעה הרווחת אך יש אשכנזים הסוברים כפסק הספרדים 75

 .64ילקו"י מועדים עמוד שו"ע תקפב א, .76

 לבוש תקפ"ב ח 77

 משנ"ב נו ס"ק ב 78

 ערוך השולחן תקפב סעיף ד. .79
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 דיני יום כיפור

 ערב יום כיפור

על מה שפגעו אחד ה יש לפייס זה את ז, לכן , אין יום הכיפורים מכפרלחברועבירות שבין אדם  .א

 .80שני/השניהואין הכפרה שלימה בלא מחילת ה בשני במשך השנה

בערב יום הכיפורים כדי )"ויש לאדם למעט בלימודו 81 להרבות באכילה בערב יום כיפור  מצווה .ב

  .(82לאכול ולשתות"

 .83בערב יום כיפור אין אומרים תחנון בתפילות שחרית ומנחה, כיוון שיום זה נחשב כיום טוב .ג

 .85, וכן אומרים וידוי פעם אחת בלבד84הסליחות לבני אשכנז קצרות מהרגיל .ד

 -השחר  , אולם אם אומרים את הסליחות אחרי עלות86הספרדים אומרים את הנוסח הקבוע

 . 87מדלגים על התחנון

 .88אין אומרים 'למנצח' בערב יום כיפור .ה

 .89בני אשכנז לא אומרים 'אבינו מלכנו' ומדלגים אף על 'מזמור לתודה' .ו

 .90לעניים צדקהמתן צורך נוהגים לערוך סדר כפרות ל .ז

סתפק לה הרמ"א  מביא וכן מובא בילקוט יוסף שניתן. 91נוהגים בערב יום כיפור לטבול במקווה .ח

 ., שהוא שיעור תשעה קבים92ליטר מים 12.5במקלחת של לפחות 

                                                
  שו"ע תרו סעיף א. .80

 שו"ע תרד סעיף א. .81

 משנ"ב תרד ס"ק א 82

 שו"ע תרד סעיף ב.משנ"ב תרד סק"ג.  .83

 רמ"א תרד סעיף ב. .84

 רמ"א תרב סעיף א, משנ"ב תרב סק"ז. .85

 הלכה . 74ילקו"י עמוד  .86

 כך הביא בשם הרב אליהו במקראי קודש )הררי( פרק ג הלכה ב.  .87

 74רמ"א תרד סעיף ב. ילקו"י מועדים עמ'  .88

 רמ"א תרד סעיף ב. .89

 .: מנהג וותיקין לשחוט תרנגול78-74שו"ע תרה א :יש למנוע המנהג לשחוט תרנגול. רמ"א תרה סעיף א, ומשנ"ב ס"ק ב וילקו"י מועדים עמ'  .90

 שו"ע תרו סעיף ד, משנ"ב תרו ס"ק יז. .91

 הלכה א. 82רמ"א תרו סעיף ד, ילקו"י מועדים עמוד  .92
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צריך להיאמר לפני  יהווידוהמופיע במחזור. סדר  יהווידובתפילת המנחה צריך לומר את סדר  .ט

 .93הסעודה המפסקת, ולכן יש להתפלל תפילת מנחה מוקדמת

 סעודה מפסקת וכניסת הצום

 עוףזו סעודה בלאכול שיש  מובאו. 94מפסקת עורכים סעודה סמוך לצום, והיא הנקראת סעודה .י

 .96. יש הנוהגים לברך המוציא על שתי ככרות לחם כנהוג בימים טובים95ודגים

הטעם שהרי אם מפסקת, ישתדל לאכול סעודה גם היודע שהוא פטור מהצום מכל סיבה שהיא,  .יא

אין  אכן,, על מנת שיהיה כוח לצום בעיצומו של יוםרק ערב יום כיפור היא סעודה באכילת ל

עניין לאכול בערב יום כיפור לאדם היודע שהוא לא יצום. אך כיוון שישנם טעמים נוספים 

 , יש להקפיד גם במקרה זה לקיים את מצוות האכילה. 97למצוות האכילה בערב יום כיפור

, באופן שיישאר לו מספיק זמן כניסת יום כיפורלפני מספיק זמן יש לסיים את הסעודה  .יב

 .98הקדושליום להתכונן 

שקיעה, נכון שיאמר בפיו לפני ברכת המזון, שהוא ההמסיים לאכול את הסעודה זמן רב לפני  .יג

 .100ויכול להמשיך לאכול . אמנם, לספרדים, אין צריך לכך99עוד מתכוון לשתות ולאכול

 . אשר קדשנו במצוותיו וציוונולברך: "ברוך..)השעה מופיעה בטבלה בתחילה( ויש להדליק נרות .יד

 . 102ברכת "שהחיינו" לרוב הדעות גםו 101 להדליק נר של יום הכיפורים"

                                                
 שו"ע תרז סעיף א, משנ"ב תר"ז סק"א. .93

 תרח סעיף א. שו"ע .94

 .ק ג"סס"ק ו ומשנ"ב תרח ס"ק טז, כף החיים תרד סק"ו.כף החיים תרד  .95

 כף החיים תרד סק"ב. .96

 י. הטעמים שנאמרו: מצד שנחשב כיום טוב, מצד שמחה על שנמחלים עוונתיו, ועוד.-ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ד סעיפים ח .97

 הלכה א. 84מועדים עמוד תרח סעיף א, ילקו"י ומשנ"ב שו"ע  .98

 משנ"ב תרח ס"ק יב. .99

 . 84שו"ע תרח סעיף ג, ילקו"י מועדים עמוד  .100

 . 78רמ"א תרי סעיף ב, ילקו"י מועדים עמודשו"ע ו .101

 .87עמ' -ילקו"י מועדים-הלכה ימים נוראים פרק ז ט.  אין לברך לוח דינים ומנהגים, אור לציון לרב ציון אבא שאול פרק יא סעיף ג ובהערה, מקראי קודש ב יח ובהערה פב,פניני 102
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,יש 103יש לדאוג שידליקו נר נשמה שיבער במשך יום כיפור, ועליו יבדילו במוצאי יום כיפור .טו

 .104המדליקים נר נשמה נוסף לעילוי נשמת קרוביהם

 ליל יום כיפור

 'תפילה זכה' לומר את תפילתאשכנזים נהגו להקדים ולהגיע לבית הכנסת על מנת שיספיקו  .טז

 .106בלילה'כל נדרי' . אך מנהג הספרדים לומר 105'כל נדרי' קודם שתשקע החמהו

הנוהגים להתעטף בטלית כל השנה, יש להם להתעטף קודם שקיעת וכן נשואים  מתפללים .יז

 .107החמה בטלית, ויברכו עליה

את הנוסח המופיע , ואומרים 109, ומנהג האשכנזים להוציא שני ספרים108מוציאים ספר תורה .יח

. מי שברך 'שהחיינו' בשעת הדלקת נרות, אינו חוזר ומברך 110במחזור. מברכים ברכת 'שהחיינו'

 .111שוב בתפילה

 מתפללים תפילת ערבית ולאחריה אומרים את הסליחות המופיעות במחזור. .יט

 חמשת העינויים

כמים, שביום זה ישנם ומכאן למדו ח. 112חמש פעמים נאמר בתורה שיש לענות את הנפש ביום הכיפורים

)כמובן שיש . 113אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת מנעלי עור ותשמיש המיטה חמישה סוגי עינויים, והם:

 גם איסור מלאכה אך הוא איסור בפני עצמו מדין שביתה(.

                                                
 ה, רמ"א תרכד סעיף ה. -שו"ע תרכד סעיף ד .103

 מקראי קודש הלכות יום הכיפורים פרק ב' סעיף כא וכן הערה צ  104

 רמ"א תריט סעיף א. .105

 הלכה ה. 101ילקו"י מועדים עמוד  .106

 הלכה א. 99מועדים עמוד  משנ"ב תריט סק"ד, ילקו"י .107

 הלכה ו.  101דילקו"י מועדים עמו .108

 ינים ומנהגיםדלוח  .109

 שו"ע תריט סעיף א. .110

 סק"ז. טשעה"צ תרי .111

 ל"ב. במדבר פרק כ"ט פס' ז.-ל"א. פרק כ"ג פס' כ"ז ו-ויקרא פרק ט"ז פסוקים כ"ט ו 112

 משנה יומא תחילת פרק שמיני ובגמ' שם בדף ע"ו ע"א 113
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 איסור אכילה ושתייה

. 114תורה, והאוכל מאכל בכל כמות שהיא עובר על איסור ראסור לאכול ולשתות ביום כיפו .כ

 סמ"ק ויש 32יש אומרים משקל של )ומעלה כותבת הגסה של  אכל בשיעורמהאוכל במזיד 

 (115דקות  9 עדדקות ו 2בין -כדי אכילת פרס )דעות שונותבמשך זמן של  (סמ"ק 38/48 אומרים

משתנה ,זו כמות  מכמות של 'מלוא לוגמיו' . כמו כן, השותה במזיד יותר116כרתעונש מתחייב ב

, כלומר כמות הממלאת יותר ממחצית פיו, מתחייב 117גרם מים 42כ-אך בממוצע מאדם לאדם,

 .118בכרת

חולה, שהרופא חיווה דעתו שהוא מוכרח לאכול ולשתות, ואם לא יעשה כן נשקפת סכנה לחייו,  .כא

 . 119חייב לאכול ולשתות ביום כיפור

. במזון מוצק, 120על החולה לאכול ולשתות בשיעורים, כלומר מזון הקצוב בתדירות ובכמות .כב

בהפרשים של תשע דקות בין אכילה לאכילה. אם הדבר קשה לו, גרם  30-כשל  משקלבאוכל 

. כמו כן, במקום צורך יכול לאכול עד 121ארבע דקות בין אכילה לאכילהעד יכול להקל ולחכות 

 . 122גרם 48, ואף גרם 38

ששיעורה הינו  ,(קטנה) רגילה ניתן להיעזר בקופסת גפרוריםבכדי למדוד את שיעור האכילה,  .כג

 .123פחות מהשיעור הנ"ל. אם האוכל בעל מרקם אוורירי כמו עוגה למשל, ימעך את האוכל

על פי אמות המידה ההלכתיות, יש לו לשתות  הלשתייגם בשתייה יש לשתות בשיעורים. הנצרך  .כד

לחכות , בפרקים של תשע דקות. אם הדבר קשה לו, יכול 'כמות שהיא פחותה מ'מלוא לוגמיו

 .124גם פחות, ואפילו שיעור מועט

                                                
 ב-ים אפסעי אתרישו"ע  .114

 שש"כ פרק לט סעיף יח. 115

 ח-ה,שו"ע תריח ז-סעיף א בשו"ע תרי .116

 .65ספר אסיא ח"א עמוד          117

 שו"ע תריא סעיף ט. .118

 סק"ג.-שו"ע תריח סעיף א, משנ"ב תריח סק"ב .119

 שו"ע תריח סעיף ז. .120

 שש"כ פרק לט סעיף יח. .121

 .65ספר אסיא ח"א עמוד  .122

 פרק לט סעיף יח. שש"כ .123

 שש"כ פרק לט סעיף כ. .124
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כיצד מודדים את כמות השתייה: ממלאים את הפה במים עד לכמות האפשרית הגדולה ביותר.  .כה

לאחר מכן, ירוקן את פיו לתוך כוס, וישפוך קצת יותר מחצי מהנוזלים. יש לסמן קו בגובה 

 . 125המים על הכוס וכך ידע את הכמות המותרת

. אמנם, טוב לעשות זאת 126מדידת כמות השתייה מותרת ביום כיפורמדידת כמות האוכל, וכן  .כו

 , בפרט אם ברצונו לסמן בצבע את הכמות על הכוס.127מבעוד יום

 .128אם הרופא הורה לאכול ולשתות כרגיל, עליו לשמוע לרופא .כז

חולה האוכל בשיעורים, די לו לברך לפני האכילה הראשונה בלבד, ואינו צריך לברך על כל שיעור  .כח

לא הסיח דעתו. אמנם לא יברך ברכה אחרונה, הן על האכילה והן על  ל עודר שאוכל כושיעו

 .129השתייה

. כמו כן, אם חל יום כיפור בשבת, פטור הוא 130הנצרך לאכול ביום כיפור, אינו צריך לקדש .כט

 .131מלחם משנה

, ולספרדים לא יברך על נטילה 132האוכל לחם, צריך ליטול ידיים באופן שרגיל בימות החול .ל

 . 133וז

אם אוכלים שיעור מספיק של לחם המחייב בברכת המזון, אומרים 'יעלה ויבוא', ומזכירים 

, וכן אם חל בשבת 134"ביום הכיפורים הזה", והספרדים מוסיפים גם "וביום סליחת העוון הזה"

 . 135אומרים 'רצה והחליצנו'

                                                
 מקראי קודש )הררי( הלכות יום הכיפורים פרק ו הערה לח בשם הגרש"ז אוירבך.  .125

 

  שו"ע שו סעיף ז, ומשנ"ב ס"ק לו. .126

 משנ"ב תריח ס"ק כא. .127

 שו"ע תריח א .128

 שש"כ פרק לט סעיף כא. .129

 98ילקו"י מועדים עמ' משנ"ב תריח ס"ק כט. .130

 שש"כ פרק לט סעיף לא. .131

 שש"כ פרק לט סעיף לא. .132

 הלכה יד. 98ילקו"י מועדים עמוד  .133

 הלכה יד. 98ילקו"י מועדים עמוד  .134

 הלכה יד. 99משנ"ב תריח ס"ק כט, ילקו"י מועדים עמוד  . 135
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ת ברכת בונה או 'יעלה ויבוא', ונזכר לאחר שאמר א)בשבת( שכח לומר 'רצה והחליצנו'  .לא

 . 136ירושלים, אינו חוזר

 רחיצה איסור 

בין במים חמים ובין במים קרים, ואף  שום רחיצה הגורמת לתענוג, אסור להתרחץ ביום כיפור .לב

לשטוף את אצבעו במים אסור. אמנם, אם יש לכלוך על הגוף או על הידיים מותר לשטוף 

 . 137אותו

, ליטול רק את קשרי האצבעות ולא את כף הידנוטלים ידיים בהשכמת הבוקר, אך יש להיזהר  .לג

 .138כך גם לאחר יציאה מהשירותים

 

 איסור סיכה 

. לכן, אין להשתמש 140וסיכה נחשבת חמורה יותר מרחיצה 139אסור לסוך את הגוף ביום כיפור .לד

 . 141ובכל מיני מוצרי קוסמטיקה לסוגיהםבדאודורנט 

  י עורילת נעלאיסור נע

 .142 הנעל מעלעור וכן המחופה  מעוראסור לנעול נעליים העשויות  .לה

העשויות הנמצא במקום שקיים בו חשש להמצאות נחשים ועקרבים, יכול לנעול נעליים  .לו

 .143מעור

 

                                                
 משנ"ב תריח ס"ק כט. .136

 שו"ע תריג סעיף א, שדווקא רחיצה של תענוג נאסרה ביום כיפור. .137

 גע תריג סעיף ב.שו" .138

 שו"ע תריד סעיף א. .139

 פסקי תשובות תריד סעיף א 140

 פסקי תשובות תריד סעיף א. .141

 שו"ע תריד סעיף ב. ומשנ"ב ס"ק ו. .142

 שו"ע תריד סעיף ד. .143
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 תשמיש המיטה

 .144יש לשמור את כל דיני ההרחקה כמו בימי נידה, כולל הרחקת המיטות .לז

 

 תפילות יום כיפור

 תפילת מוסף

יש להתחיל להתפלל מוסף קודם זמנה של מנחה גדולה, כלומר לפני שש וחצי שעות זמניות  .לח

 . 145(13:04)שעה 

בחזרת הש"ץ של מוסף אומרים את סדר העבודה. נוהגים לכרוע ולהשתחוות על הרצפה בעת  .לט

. יש לפרוס על הרצפה 146שמזכירים: 'והכוהנים והעם', וכן ב'עלינו לשבח' כשמגיעים ל'כורעים'

 .147רצפהבין ההאדם לפניו של מגבת וכדומה, על מנת שיהיה הפסק בין  ,ת בדיכחת

העצה לשליח הציבור היא, להזיז את התיבה שלפניו על מנת שהוא יוכל להשתחוות בלי לזוז  .מ

, כך שיהיה לו חזרת התפילהממקומו לשם כך, או שיתרחק קצת מהתיבה קודם התחלת 

 .148להשתחוות מספיק מקום

 תפילת נעילה

קודם שקיעת החמה, ולסיימה עד מעט קודם  היש להתחיל להתפלל תפילת נעילה כחצי שע .מא

 .149צאת הכוכבים. אך אין למחות באלו המסיימים תפילת נעילה לאחר צאת הכוכבים

 . 150אין להתחיל תפילת נעילה קודם פלג המנחה, דהיינו כשעה ורבע לפני שקיעה .מב

                                                
 ב-שו"ע תרט"ו סעיף א ומשנ"ב ס"ק א   144

 104שו"ע תרכ סעיף א ומשנ"ב סק"ב.ילקו"י מועדים עמ'  .145

 סעיף ד. רמ"א תרכא .146

 משנ"ב תרכא ס"ק יד. .147

 הלכה כד. 110ילקו"י עמוד . משנ"ב תרכא ס"ק טז  .148

 שו"ע תרכג סעיף ב.משנ"ב ס"ק ב, ושעה"צ  ס"ק ב. .149

 שעה"צ תרכג סק"ה, כף החיים תרכג סק"ז. .150
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 ברכת הכהנים, ולשם כך צריך לדאוג לסיים את 151נושאים את כפיהם בתפילת נעילה םהכהני .מג

הנים לשאת את כפיהם לפני השקיעה, ניתן . אם לא הספיקו הכ152כמה דקות קודם לשקיעה

 .153כהנים עד שלוש עשרה וחצי דקות לאחר השקיעההלברך ברכת 

בסוף תפילת נעילה אומרים כפי מה שמופיע במחזורים, ותוקעים בשופר. גם כשחל יום כיפור  .מד

 .154תוקעים ואפילו בבין השמשות בשבת

 מוצאי יום כיפור

 לצער את הצמים.לעכב וכדי לא ביתר על המידה את תפילת ערבית  עכבאין ל .מה

 .155אינו חוזר-מי שטעה ואמר 'המלך הקדוש' או 'המלך המשפט' .מו

 .157המנהג הרווח לקיים קידוש לבנה ,וכן 156אומרים 'אתה חוננתנו' בתפילת ערבית .מז

יום כיפור: מבדילים על כוס יין, אך אין מברכים על בשמים גם אם יום סדר הבדלה של מוצאי  .מח

 . 158כיפור חל בשבת

מברכים 'בורא מאורי האש' על נר שדלק מערב יום כיפור, או שהודלק מאש שכזו, ולא על אש 

 .159שעתה הדליקו מחדש

 .160במוצאי יום כיפור אוכלים ושמחים, ונחשב קצת ליום טוב .מט

ישוחח עם בני ילמד מהלכות סוכה או לפחות  ,)אם חלש 161ית הסוכהיש הנוהגים להתחיל בבני .נ

 . שעות בהם אינו מפריע לשכניםמקום ובב ,כמובן, (162ביתו לגבי בניית הסוכה

                                                
 שו"ע תרכג סעיף ה.  .151

 113משנ"ב תרכג סק"ח.ילקו"י מועדים עמ'  .152

 , הליכות שלמה עמוד נח סעיף ט. 112ילקו"י מועדים עמוד שעה"צ תרכג ס"ק יא,  .153

 שו"ע ורמ"א תרכג סעיף ו.ומשנ"ב ס"ק יב. .154

 115רמ"א קיח ומשנ"ב ס"ק א, ילקו"י מועדים עמ'  155

 שו"ע תרכד סעיף א. .156

 נה( -)לדעות השונות עיין מקראי קודש פרק א הערות נג 116רמ"א תכו ב,ילקו"י מועדים עמ'  157

 רכד סעיף ג, משנ"ב סק"ה.שו"ע ת .158

 ה, משנ"ב סק"ז.-שו"ע תרכד סעיפים ד .159

 117רמ"א תרכד סעיף ה.ילקו"י מועדים עמ'  .160

 רמ"א תרכד סעיף ה ורמ"א תרכ"ה סעיף א 161

 ערוך השולחן סימן תרכד סעיף ז, כף החיים סימן תרכה ס"ק לה 162
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בימים בין יום הכיפורים ועד לסוף חג הסוכות, אין אומרים תחנון, לא נפילת אפיים וכן אין  .נא

 גם לא ביום פטירת אביו או אמו .ומתענים, 

 

 אבלות ביום כיפור

משנ"ב( ולטבול סמוך -בערב יום כיפור שמנהג ישראל לטבול, מותר לאבל לרחוץ )אפי' בחמים

 , וכן בסעודה המפסקת ניתן להקל לישב על כיסא.163לכניסת החג

 

 

עם ישראל ברחמים ונראה כהן גדול בעבודתו  ויהי רצון שנזכה במהרה לכפרת כל

בבית המקדש.

                                                
 רמ"א תרו ד, ומשנ"ב ס"ק כד 163
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 (21.09) חג הסוכות ה'תשפ"ב

הדלקת 
  נרות

עלות 
 השחר

 

הנץ 
 החמה

מנחה 
 גדולה

שקיעת 
 החמה

צאת 
 הכוכבים

 צאת
  החג

18:21 04:52 06:23 13:02 18:41 18:46 19:14 
 

 (28.09)שמיני עצרת ה'תשפ"ב 

הדלקת 
  נרות

עלות 
 השחר

 

הנץ 
 החמה

מנחה 
 גדולה

שקיעת 
 החמה

צאת 
 הכוכבים

 צאת
  החג

18:12 04:58 06:27 12:59 18:32 18:52 19:05 
 
 

 
 
 

     סוכות  
   
   

 )תהילים עו ג( ""ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון

 ימי חג הסוכות הם ימי חזרה אל הטבע

ואילו בימות , םמלאכותיי םבבית קבוע העשוי מחומרי םבכל ימות השנה אנו דרי
 ניכר בו.  ןהטבעי עדיי ם, שהחותךבצל הסכ םהחג אנו חוסי

 םמשו –צל האמונה  –לא בכדי כינו חכמי הסוד את הסוכה "צילא דמהימנותא" 
 נשתמרה בה במקוריותה.   ןשאווירת ענני הכבוד עדיי

הבולט במצוות הסוכה, המחזיר אותנו אל הטבע המקורי שלנו, הוא  ףמרכיב נוס

 יהודי ליהודי.  ןהמחיצות המלאכותיות המפרידות בישבירת 
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 ןהחינוכי, שמחיצות אלו אי ךאת הער של הסוכה מדגישות  דווקא דפנותיה הארעיות

אנו אין  וכן(.'ז, ב"ישב בסוכה אחת" )סוכה כל יםממש, ו"כל ישראל ראוי ןבה

 באגודה אחת.  ן, עד שנאגוד אותםבארבעת המיני חובתנוידי  םיוצאי

של  םלראות בבניינה השלנזכה ש חיזוק האחדות ביננו לבין האחר כולנו תפילהמתוך ו
 מתוך פיוט 'כל מקדש שביעי'. "םשל ןבבני ם"שמחהפסוק בנו  םסוכת דוד הנופלת, ואז יתקיי

 

 בברכת חג שמח
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 164דיני מצות הסוכה

 בניית הסוכה  

 .  165את העבודה עד למחרת םכיפור. רצוי לסיי םמצווה להתחיל בבניית הסוכה במוצאי יו .א

מצווה מדאורייתא של "ואהבת לרעך כמוך" מחייבת אותנו שאין להקים את הסוכה בזמן  .ב

 שהדבר יפריע לשכנים.

או כל  םויתושי םללא ריח רע, רוחות, זבובי ם, במקו166םתחת כיפת השמיי הסוכה םמיקו .ג

 .  167הפרעה אחרת

ס"מ( ,וגובהה לא  56על  ס"מ 56) םורוחב הסוכה לא יפחת משבעה על שבעה טפחי ךאור .ד

 . 168מטר ( 9.6אמה ) םס"מ( ולא יותר מעשרי 80) םת מעשרה טפחיפחי

 :  םהבאי םחלקית בצד השלישי, באופני ןודופ םלהסתפק בדפנות משני צדדי ןבשעת הדחק נית

                                                
  .יותר ומחמירותיותר  מקלות  שיטת הגר"ח נאה, כידוע ישנן שיטות נוספות  המידות בקובץ זה חושבו על פי 164

  . 118עמוד  םא, משנ"ב סק"ב ,ילקו"י מועדי ףה, תרכה סעי ףרמ"א תרכד סעי 165
 א, משנ"ב סק"א . יףשו"ע תרכו סע 166

 יט.  -ו ד, משנ"ב ס"ק טזף שו"ע תרמ סעי 167

 

 . 120עמוד  םא, וראה ילקו"י מועדי ףשו"ע תרלג סעי 168
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 יש להעמיד שלישית ברוחב  -שתי דפנות צמודות •
 . ןס"מ מהדופ 24-פחות מס"מ לפחות, במרחק של  8

)צבוע כאן , וכן יש להעמיד צורת הפתח מעליש להעמיד בפינה עמוד  ,ףבנוס
אין צורך בצורת הפתח שמעל -אם העמוד והדופן הצר מגיעים עד לסכך. באדום(

169 .  

 יש להעמיד שלישית ברוחב -שתי הדפנות נגדיות •

 ס"מ מאחת    24-פחות מס"מ לפחות, במרחק של  32

  .  170וכן יעמיד צורת הפתח מעל הדפנות

 

 דפנות הסוכה  

 . 171כךלס םמאלו הפסולי ףאת דפנות הסוכה אפשר לעשות מכל חומר שהוא וא .ה

, אם בכל זאת משתמש המתנדנדת ברוח מצויה ןלהשתמש בדופ ןלכתחילה אי .ו

 24-במרחק פחות מקנים או חוטים  4בסדינים וכדו' יש לחבר בתחתית הדופן 
)יש 172ס"מ אחד מהשני לרוחב תחתית הסוכה בכדי שייחשבו כדופן ע"י דין לבוד

 .דפנות ולפחות טפח של דופן נוסף( 2לעשות זאת סביב 

                                     
                                                 

                                                
 אם הטפח והעמוד מגיעים עד לסכך, לא צריך את צורת הפתח מעל.-שו"ע תרל ב, לדעת הרמ"א 169

 .  ג ףתרל סעיורמ"א שו"ע  170

 א.  ףסעי לתרורמ"א שו"ע  171

 

יחבר ג'  רק כאשרלב התיר  ףאסר אפילו בדיעבד, ובערוה"ש תרל סעי 118עמוד  םי, משנ"ב ס"ק מח. בילקו"י מועדי ףשו"ע תרל סעי 172

 .  קנים עם פחות משלושה טפחים ביניהם
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או לחלופין  מהרצפהמתחילה  אינההדופן  םס"מ. א 80צריכה להיות לפחות בגובה  ןהדופ .ז

-קטן מהוא  ן הדופן לרצפה/סכךבימרחק , והלסכךעד  המגיע האינמתחילה מהרצפה אך 

 . 173ולהחשיב דופן זו ככשרה לבוד להסתמך על דיןניתן ס"מ,  24

 

 על גבי דבר שמקבל טומאה.    ךלהניח את הסכ ןאי .ח

המתכת, אלא גבי ישירות על  ךלהניח הסכ ןאיסוכה שכל מסגרתה עשויה ממתכת, לכן, 

 ןבמידה ואי ם. אמנךולרוחב הסוכה, ועל גביה יונח הסכ ךלאור מעליהםיש להניח קורות 

 .174על מוטות המתכת ישירות םג ךלהקל ולסכ ןנית עץ,אפשרות להשיג קורות 

 

אין  ..."-שו"ע :175 הרמ"אשל השו"ע ושל  מתוך לשונםנראה ציטוט  ,חלק זה לסיכום .ט

לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן בלא קנים אף על פי שקשרן בטוב, זימנין דמנתקי 

ולאו אדעתיה, והוי ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה. והרוצה לעשות בסדינים, 

"ונהגו עכשיו לעשות מחיצות שלימות כי  -רמ"אטוב שיארוג במחיצות קנים בפחות מג'". 

עדיף אז לעשות שלש  -דין המחיצות, ומי שאין לו כל צרכו למחיצות אין הכל בקיאים ב

 ."מחיצות שלמות מארבע שאינן שלמות

 

הלכה זו משמעותית במיוחד במקומות בהם נושבות רוחות בעונה זו של השנה, ולכן מי 

 .להשתמש בדין לבודאו  שעושה דפנות מיריעות בד, חייב לקבע אותם היטב

                                                
 ט, משנ"ב ס"ק מב.   ףשו"ע תרל סעי      173

 

 שו"ע תרכט ז ומשנ"ב ס"ק כב 174

 תרל הרמ"א שו"ע תרל י,  175
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 סכך הסוכה 

 ם. דברי176הצומח, תלוש מהקרקע, ומדבר שאינו מקבל טומאה ןלהיות מ ךצרי ךהסכ .י
, ספסל אכיס, ם: סולן, כגוםאת האד םהמשמשי םרוב הכלי םטומאה ה םהמקבלי

 . 177לה בית קיבול ןאיאם  ףוכדומה, א

 לעיל:    םאת התנאי םשיש בה ף, אםהבאי םבדברי ךלסכם אסרו חכמי .יא

 24 םבה בצורה כזו שאין םעל ציד םס"מ, אפילו הניח 24 ם( שרוחבם)לייסטי םקרשי •

 .   178ס"מ

   .179שוייבצורך על הגג ל ןלהניח ךיחד, שדר םהקשורי םאגודת קש או עצי •

 .  180םשבורי םכלי ןשעכשיו כבר לא, כגו ףדבר שבעבר היה ראוי לקבל טומאה, א •

   .181שריחו רע ךסכ •

 . 182ולהיקמללהתייבש  םאו הממהרי םנושרי םהעשוי מעלי ךסכ •

 ם, אןשמש. לכאשר שיהיה יותר צל מ ךלכ םלגרו ךצרי ךהסכ -'צילתה מרובה מחמתה'  .יב
 הצל והשמש שווה, הסוכה פסולה.  םעצמו מקו ךבסכ

                                                
 א ףשו"ע תרכט סעי 176

 כה -ז, משנ"ב ס"ק כג ףשו"ע תרכט סעי 177

 . םאפילו בפחות מארבעה טפחי םבנסרי ךשיש לחוש למנהג שלא לסכ ,שהביא'נ-ו משנ"ב ס"ק מט ןיח, ועיי ףשו"ע תרכט סעי 178

 

 טו ףשו"ע תרכט סעי 179

 ב  -א םשו"ע תרכט סעיפי 180

 יד. יףשו"ע תרכט סע 181

 יד. ףשו"ע תרכט סעי 182
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מעובה ואינו רואה כלל את  ךסכה םא ךבלילה. א םיראו את הכוכבי ךשמבעד לסכ ךצרי .יג

יש  חזק אינו נכנס פנימה םמעובה שאפילו גש ךהוא כל כ םא ךיצא בדיעבד. אם הכוכבי

 . 183בצורה זוך יש להימנע מלסכ ןשהיא דומה לבית, ולכ םשפסלו את הסוכה משו

הכל  ךס"מ, ובס 24אבל רוחב כל חור הוא פחות מ םדק מאוד שיש בו הרבה חורי ךסכ .יד

חור ברוחב  ךסכלכל אורך/רוחב היש  םא ךא.  184כל הסוכה כשירה השמש,-מ הצל מרובה

לאכול תחת החור ן , ובכל מקרה איכל הסוכה ךנפסלת בכ םבה םאופני םס"מ ישנ 24

 . 185הזה

ס"מ ויותר, והוא מונח לכל  32פסול ברוחב  ךבאמצע הסוכה יש סכ םא –עקומה'  ן'דופ .טו

הפסול הוא  ךהסכ םא ךא. 186כולה הסוכה או רוחב הסוכה, הרי הוא פוסל את ךאור

ויותר, לפי שבפחות  ( מ'1.92 רוחבו ארבע אמות ) םבצידי הסוכה, הרי הוא פוסל רק א
 ךתחת הסכ ןלאכול ולישו ןאיאך .  ןהדופ ךהפסול כאילו הוא המש ךאת הסכ םדני ךמכ

 . 187הפסול

: לקבוע ןטומאה, כגו םהמקבלי םעל ידי דברי ךלחבר או להעמיד את הסכ ן'מעמיד' אי .טז
מתחתיו, או להעמיד אותו על ידי שמניח עליו רשת ברזל,  םלקרשי םבמסמרי ךאת הסכ

 ןאלו, ניתחומרים לו מעמיד אחר אלא מ ןכאשר אי. 188ףאו צינורות מתכת כדי שלא יעו

 או דבר אחר ךשמתחת לסכ םאבל את הקרשי.  189 'מעמיד' ןבדי המקליםעל דעת  ךלסמו
 ןעליו, מותר לכתחילה לחבר לדפנות הסוכה בדבר המקבל טומאה )כגו ןנשע ךשהסכ

 .  190  שהוא רק 'מעמיד דמעמיד' וןוכדומה(, כיו םמסמרי

                                                
 ו-ה ק"ג, משנ"ב ס ףשו"ע תרלא סעי 183

 ג ףשו"ע תרלא סעי 184

 טז-ב, משנ"ב ס"ק יג ףשו"ע ורמ"א תרלב סעי 185

 .םביותר משלושה טפחי ךבמשנ"ב ס"ק ג שיש להחמיר בכ ןא, ועיי ףסעי שו"ע תרלב 186

 א יףשו"ע תרלב סע 187

 130עמוד  םמועדי ףז, משנ"ב ס"ק כד, ילקוט יוס ףרמ"א תרכט סעי 188

 שו"ע תרל יג,משנ"ב ס"ק נט,שער הציון ס 189

 מעמיד אסורקמג ג מעמיד ד ןלדעת החזו"א הלכות סוכה סימ ך, א130עמוד  םמועדי ףילקוט יוס 190
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  .191 הפסולהסוכה , אחרת רק לאחר הקמת הדפנותך יש להניח את הסכ .יז

מספר דברים. ראשית, יש לבדוק בכדי להשתמש בפרגולה לצורך סוכה, : שימוש בפרגולה .יח

 32-מ ןרוחב הקורות קט .1: ם, והךלסכ םהעיקריי םקורות יש את התנאי םלאות םאה

 ןהקורות אינ .3שיהיו יותר קורות ממרווחי אוויר, כדי שהצל יהיה הרוב בסוכה.  .2 ס"מ.

בפרגולה  ן, ישנףצמודות לגמרי זה לזה, כדי שתהיה הסוכה עראית ולא כבית קבע.  בנוס

לפרגולה  ןאי ם:  אםהבאי םלנקוט בצעדי ךצרי ןאותשכדי לפתור , 192מספר בעיות נוספות

את קורות הגג  םהפרגולה, ירי ם שלברגיהיסיר את  ןדפנות: יעמיד את הדפנות, לאחר מכ

ללא  םביותר ג ם, ואז הסוכה כשרה. כאשר הקורות מיוצביםללא הברגי ןלמקומ ןויחזיר

 םירי . אלאםאת כול םלהסיר ולהרי ךצור ן, איםכלל בברגי ותמחובר ן, או שאינ םהברגי

הגג ידוע שקורות  םיש לפרגולה דפנות: א םא ס"מ(.   8רק קורה אחת )ברוחב 

                                                
 עמוד קכה ם, ילקו"י מועדיהב"ח )דעת יחיד( מתיר בדיעבד -רמ"א תרלה, משנ"ב ס"ק י  191

סוכה ישנה המובא  ןמשהו, כדיבה לחדש  ישמצוות סוכה אלא לצל בלבד, אז  םלא נעשתה לשלרוב הפרגולה א.מאחר ו 192

 א.  ףבשו"ע תרלו סעי

 העשוי'  ןמונח לפני הדפנות, עובר על 'תעשה ולא מ ךהסכ םכלל יש לפרגולה תקרה בלא דפנות, וא ךב .בדר

 במשנ"ב תרכט ס"ק מט.  ן, ואז יש בה גזרת תקרת בית, עייןבאות בפני עצמ ןלמסגרת, ואינ ותמחובר נותקורות הפרגולה העליו םג .לפעמי

ם, ינועו או יפלו הקורות ברוח מצויה,הרי ם ואם ללא הברגים או המסמריאו מסמרי םכלל על ידי ברגי ךד .קורות הפרגולה מחוזקות בדר

 יש לה דין 'מעמיד'
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 םאת כל הקורות, אלא רק קורה אחת כנ"ל .א םלהרי ךצור ןהונחו בנפרד אחת אחת, אי

 . 193םאת כול םלהרי ךכל המסגרת, צרי םהקורות הונחו יחד ע

טוב או בשבת אסור להניח או להחזיר  םביומותר. -בחול המועד -החזרת סכך שעף ברוח .יט

 .194 ך, וע"י גוי המשנ"ב מתיראפילו רק חלק מהסכ

, םבימי חול המועד מותר להסיר את הקישוטי-הסרת/החזרת קישוטי הסוכה .כ

 םקיי ןטוב, בה םבשבת וביו ך. אסוכהשאינו לשם  שימוש אחר םובלבד שלא יעשה בה

מקצה  םשאד ןכיוו אך מותר,, םלאסור את טלטול הקישוטי ךאיסור מוקצה, היה צרי

טוב,  םבשבת וביו םתיר להסיר את הקישוטימ הרמ"א םאמנ  המצווה. ךלצור םאות

, טוב יותר ך. לפיכ ןהתכוו ךשבוודאי לכ ןלא התנה את הדבר בפירוש, מכיוואם אפילו 

 ןהדי ןלא הותנה הדבר, מותר מ םא םג ך, אםשיתנה בפירוש בעת תליית הקישוטי

 .195תאפילו בשב םלהסיר

                                                
 373, תחומין כרך י"ט עמ' ובהערה 126שו"ע תרלו א משנ"ב ס"ק ה, ילקו"י מועדים  עמ'  193

 משנ"ב תרלז ס"ק א 194

 שו"ע ורמ"א תרלח ב, משנ"ב ס"ק כד 195
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כרוכה במלאכות האסורות בשבת וביום טוב, אינה  םהורדת הקישוטיאך זאת בתנאי ש

 וכדומה.   םונעצי ם, והוצאת מסמריםהתרת קשרי כגון–םלהימנע מה ןהתורה שלא נית ןמ

, םאות ךחת ךלקרקע ואחר כם המחוברי םבענפי ךסיכ  "העשוי ןתעשה ולא מ" .כא

אחד  םאות ויגביה נוספת על ידי שינענעם פע ךחזר וסיכ ןכ ם, אלא א 196  פסול ךהסכ

 .197אחד

 

 מצות הישיבה בסוכה  

 

, ןאת ביתו עראי ואת סוכתו קבע, דהיינו: אוכל, יש םכל שבעת ימי החג עושה אד .כב

 . 198שהוא דר בביתו כל השנה ךודר בסוכה כדר

 .199הסוכהגם אם מתפלל ביחידות, יתפלל בתוך  .כג

מזונות וכן לחם הפחות מנפח  , מאכליפירות או דברי מתיקה ןאכילת עראי, כגו .כד

 ים לאוכלםמותר אם לא קבע עליהם סעודה, ,לשיטת הגרא"ח נאה(-סמ"ק ) 57.6של 

 .סוכה הרי זה משובחתוך ב םוהמחמיר לאוכל .לסוכה וץמח םג

 .200הלסוכ וץשתייה מותרת מח

                                                
 שו"ע תרכט א ומשנ"ב ס"ק א 196

 ב ,משנ"ב ס"ק יגשו"ע תרכו   197

 א ףתרלט סעישו"ע  198

 קיצור שולחן ערוך גאנצפריד, קלה א 199

 ב ףתרלט סעישו"ע  200
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 . םבעת ירידת גשמיף לאכול בסוכה אך להתחיל של חג צרי ןראשו לילב .כה
סוכה, תוך ה( ב"ח נאהארלשיטת הג-סמ"ק25.6 לאכול כזית פת )לקדש ויש  ,במקרה זה

במחלוקת,  ן'לישב בסוכה' הואיל והדבר נתו ךלא יבר ך, אבתוך הביתלאכול  ךימשי ךואחר כ

 .   201לוספק ברכות להק

ללא אך  ,עליו לחזור לפני צאת הכוכבים,לאכול אם התחיל  .לאכול כאשר ודאי לילה יש .כו

 .  202בירך אותה קודם(אכן ברכת לישב בסוכה )אם 

, 'לישב ם'', 'מקדש ישראל והזמניןארבע ברכות כסדר: 'הגפ םומברכי םבליל החג מקדשי .כז

 .   203בסוכה' ו'שהחיינו'

כאן, מלמד זכות על המקלים לישון מחוץ  )הרמ"א לסוכה אפילו שנת עראי ץחו ןאסור לישו .כח
רצה יתעורר וכאשר י, או שנכנס עקב הגשמים לסוכה ץבטעות מחו םנרד ם. אסוכה(

  .204חייב ללכת לסוכהן, לישו ךלהמשי

לחזור לסוכה כאשר ייפסקו  מחויבאם אכל או ישן בסוכה ועקב הגשמים נכנס לביתו, אינו  .כט

 .205הגשמים

 

                                                
 ה, משנ"ב ס"ק לה ףשו"ע תרלט סעי 201

 , משנ"ב ס"ק כהג ףרמ"א תרלט סעי 202

 שו"ע תרמג סעיף א 203

 משנ"ב ס"ק יאו ב ףתרלט סעישו"ע ורמ"א  204

 שו"ע ורמ"א תרלט ו ז 205
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 הפטורים מהסוכה  

. השו"ע פסק שלא תברכנה, אגרמ ןפטורות ממצוות סוכה, ככל מצוות עשה שהזמ םנשי .כט
'לישב בסוכה'  תוכלנה לברךמעדות אשכנז  ם, נשין. על כךלבר נוהגותכן והרמ"א פסק ש

 . 206כאשר תרצנה לאכול בסוכה

, יש להיכנס את התבשיל , במידה שמשער שיקלקלוהסוכה ךלתו םבמידה וירדו גשמי .ל

סוכה במצב של גשמים והנשאר ב במצב זה פטור מאכילה ושינה בסוכה ןלבית, שכ

 .  207 'מרובים 'אינו מקבל שכר ונחשב מן ההדיוטות

, וקשה לו להיות ם וכדו'עינייכאב כאב ראש או חש בבו סכנה, אלא  ןשאי ףחולה א .לא

  .208פטור ואה ף, א םזקוק לסיוע מאחריה וכן אדםבסוכה, פטור. 

 םהמפריעי ם, כאשר השהייה בסוכה קשה עליו מפני דבריןהסוכה. לכ ןהמצטער פטור מ .לב

  .209הסוכה ןפטור מ ,, רוח חזקה, קור גדול וכיוצא בזהםויתושי םזבובי ןלו כגו

 

                                                
 א, משנ"ב ס"ק א ףשו"ע תרמ סעי 206

 142ילקוט יוסף מועדים עמ' .  ז-תרלט השו"ע ורמ"א  207

 

 שו"ע תרמ ג 208

 דתרמ ורמ"א שו"ע  209
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. אמנם בברייתא המופיעה בגמרא, וכן מן הסוכה הולכי דרכים )לדבר רשות( פטורים .לג
בין יום ללילה, אולם הרמ"א פסק: "אם אינם מוצאים סוכה יוכל יש חלוקה בפוסקים, 

 . 210לילך כדרכו אף שלא ישב בה לא יום ולא לילה"

האם לכתחילה מותר לצאת לטיול במקומות שלא ניתן למצוא סוכה? מדברי  .לד
פסק: "ובדבר לצאת לטיול  הפוסקים לעיל נראה שאין מניעה, אולם ר' משה פיינשטין

ולתענוג בעלמא למקום שלא יהיה לו סוכה מסתבר לעניות דעתי שאסור דהולכי דרכים 
ן.. הוא כשהולכין למסחר וכיוצא שהוא שאיתא בסוכה דף כ"ו כשהוא לדבר הרשות שפטורי

צורך ממש וגם הוא לכל אדם שבשביל זה היה צריך לצאת גם מביתו שלכן באופן זה מותר 
לצאת מהסוכה, אבל לטיול ולתענוג בעלמא שאין לזה שום צורך אינו כלום מה שבשביל 

   211תאוותו והנאתו היה יוצא מביתו." 

 .212מירה, בין אם ניידים או נייחיםשומרים פטורים כל זמן שהם עסוקים בש .לה

                                                
 שו"ע ורמ"א תרמ ח 210

 שו"ת אגרות משה, אורח חיים ג' סימן צג 211

 שו"ע תרמ ט 212
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לאכול צריכים סוכה ללא כל טורח,  םמזדמנת לה ם, א םבמצווה והולכי דרכי םהעוסקי .לו
 . 213בה ןולישו

                                                
 משנ"ב תרמ ס"ק לח 213
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          יני ארבעת המינים ד

 חייבים בארבעת המינים  ה
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משבעת  םבברכה, בכל יו םארבעת המיניאת על כל איש מישראל מוטלת המצווה ליטול  .לז

 . 214ימי החג

 םא ךרוצות יכולות ליטול. בנות אשכנז נהגו לבר םא ךפטורות מנטילת לולב, א םנשי .לח
   .215ךספרדיות נמנעות מלבר נשים ךנוטלות, א

 זמן ומקום המצווה   

תיקנו  םשל החג בלבד, וחכמי ןהראשו וםהוא בי םהתורה בנטילת ארבעת המיני ןהחיוב מ .לט

 . 216םזכר למקדש, שבכל שבעת ימי החג ייטלו את ארבעת המיני

 םחששו חכמי ןחל בשבת, שכ ןהראשו םכאשר היו ם, גםאת ארבעת המינים נוטלי ןבשבת אי .מ

 . 217, שהוא איסור תורהםלטלטל את הלולב ארבע אמות ברשות הרבים שמא יבוא אד

 . 218כשר לנטילה םולא בלילה, וכל היו םמצוות נטילת לולב היא ביו .מא

                                                 

על ארבעת  ןלכ םקוד ךעיקר מצוות הנענוע היא בעת אמירת ההלל, ויש שנהגו להדר ולבר .מב

 . 219לחזור ולנענע בעת אמירת ההלל ךבסוכה, ולנענע, ואחר כ םהמיני

                                                
 ב."ק משנ"ב סשו"ע תרנ"א א ו 214

 

 .165עמוד  םמועדי ףילקוט יוס, א, משנ"ב ס"ק א ףשו"ע תרמ סעי תקפט ג , סימן י"ז סעיף ב ומשנ"ב ס"ק ג,שו"ע      215

 

 א, משנ"ב סק"אף שו"ע תרנח סעי 216

 תרנח ב, משנ"ב סק"בומ"א שו"ע  217

 תרנב א, משנ"ב סק"ב   218

 שו"ע תרנב א, משנ"ב סק"ד 219
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טעימה  ךגדול, א ךלהקל ללא צור ן, ואיםנטילת ארבעת המיני םאסור לאכול קוד .מג

 .  220מותרת

 נטילת ארבעת המינים  

יש לקנותם רק ממקור מהימן שלא יהיה על כן,  . 221פסולים -ארבעת המינים הגזולים  .מד

 בהם חשש גזל. 

( ץ)דהיינו, החלק המחובר לע ם: שעיקר םגדילת ךכדר םיש ליטול את ארבעת המיני .מה

(. הנוטל 222כלפי מעלה ועוקצו כלפי מטה פטמתוכלפי מעלה )באתרוג  םכלפי מטה, וראש

 .  223, לא יצא ידי חובתו םגדילת ךשלא כדר

, יצא ידי חובה, וישתדל לחזור ךטעה והיפ םואתרוג בשמאל. א ןנוטל לולב ביד ימי .מו

  .224וליטול כנהוג בלא ברכה

 .שדרת הלולב תהיה כלפי פני הנוטל .מז

                                                
  165שו"ע תרנב ב, משנ"ב סק"ז ,ילקו"י עמוד  220

 

 שו"ע תרמט ומשנ"ב ס"ק א 221

 משנ"ב תרנב ס"ק יז 222

 תרנא ב, משנ"ב ס"ק טזשו"ע  223

 טו ס"קמשנ"ב שו"ע תרנא ב  224



  

    

    

    

    

      

 40 

 שמאלד בצ הערבות ואת הלולב שדרת של ימין בצד ההדסים את לקשור נוהגים שי .מח

באמצע,  ואחד,בשמאל בימין,אחד אחד הדס לקשור נוהגים ישו.225

  .למהדרין המצווה את מקיימים האופנים ובשני . 226משמאל ואחת מימין אחת וערבה

                                                 
 ברכות המצווה  

 לשייטו םקוד ךעל הנוטל לבר ן,עשיית המצווה. על כ קודם ךככל המצוות, יש לבר .מט
 מיד ייטול, וךברי כךלמטה( ו כשפיטמתו) ךאת האתרוג הפו לשייטואת האתרוג בידו, או 

 . 227נענעילמעלה, ו תהיה שפיטמתוכך את האתרוג 

 ךומבר ףנוטל לולב, מוסיבו  ןהראשו םביוו"אשר קדשנו... על נטילת לולב".  ךמבר .נ
מכל סיבה  או לולב( ןנוטלי ןבשבת )שאז איחל חג של  ןראשוה םהיור שאכ ן'שהחיינו'. לכ

ביום הראשון שיוכל כשנוטלו לראשונה 'שהחיינו'  יש לברך, מתחילת החגשלא נטל לולב 

 .   228החג שאר ימי מ

 הלולב  

 .  229ס"מ( ,פסול 32) םלולב ששדרתו קטנה מארבעה טפחי .נא

                                                
 יבס"ק תרנא,  שנ"במ 225

 מג"א תרנא ד בשם האר"י 226

 כה  -שו"ע תרנא ה, משנ"ב ס"ק כד 227

 שו"ע תרנא ו, משנ"ב ס"ק כט.  228

 ב-א ק"שו"ע תרנ א, משנ"ב ס 229
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    230 ס"מ( 8שהלולב יבלוט מעל ראשי ההדס והערבה לפחות טפח ) ךצרי .נב

לצד הקדמי שבו  םלולב שהוא עקו ךלאחוריו, לצד השדרה כשר. א םלולב שהוא עקו .נג

 .231 פסול – ם, או לאחד הצדדיםהעלי

                                                
 ב-א ק"שו"ע תרנ א, משנ"ב ס 230

 שו"ע תרמה ח 231
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 םלמנהג האשכנזי ם,נחלק העלה האמצעי של השדרה )ה'תיומת'( לשני חלקי םא .נד
הלולב נפסל כשנחלק העלה האמצעי, אלא כשנחלקו רוב  ןאי םלספרדי ךהלולב פסול. א

 .232של הלולב םהעלי

או שהעלה  )לפנים( ףראש השדרה כפור שכא ןאש הלולב, וכר או נסדק  ךנחת םא .נה

 .  233 הלולב פסול -אינו כפול מתחילת גדילתו ןהעליו

   234האתרוג

 ( ,פסול. "ח נאהאלגר סמ"ק 57.6משיעור כביצה ) ןאתרוג הקט .נו

מטבע ) 235ס"מ 2.3או נקב שאינו מצד לצד אך הינו בגודל של  מצד לצד ניקב האתרוג .נז

 פסול.   -או עוקצו פטמתו, ניטלה ף, נימוח כולו, נסדק, נקל 'איסר'(

, מנומר, תפוח, סרוח, כבוש, ןאתרוג יבש, עלתה בו חזזית, בעל מראה שחור או לב .נח

 פסול.  - מבושל או עגול ככדור

 
  ההדס 

ממה שכתבה התורה  םעבות", ולמדו חכמי ץע ף... ענםלכ םנאמר בתורה "ולקחת .נט
 ף)ויש שנהגו להוסי   236המצווה םקיוצורך בשלושה גבעולי הדס ל ך, שיש צורםשלוש מילי

 יותר(. 

 . 237ס"מ( ,פסול 24) םהדס שגבעולו קצר משלושה טפחי .ס

                                                
 .יט-יא ומשנ"ב ס"ק שו"ע ורמ"א תרמה ג 232

 ז,ט-שו"ע ורמ"א תרמה ג, ו 233

 שו"ע ורמ"א תרמח 234

 אוצר ההדר לרב ברינר, שער ו סימן ד, סעיף ב 235

 שו"ע תרנא א 236

 שו"ע תרנ א 237
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והוא הנקרא 'הדס אחד, םממקו םיוצאי םיש לחפש אחר הדס שבו כל שלושה עלי .סא

 238  לפסוהינו , הדס שאינו משולש כלל םאמנ .ךבשל כ לפסלו ןרובו משולש אי םמשולש', וא

.   

   הערבה

שיש לקחת שני גבעולי  ם... וערבי נחל", ולמדו חכמיםלכ םנאמר בתורה: "ולקחת .סב

 . 239 ערבה למצווה זו

   . 240 ס"מ( פסולה 24) םערבה ששדרתה קצרה משלושה טפחי .סג

 . 241הערבה הדומה לערבה( פסולה, ויש להקפיד בסימני ץעהצפצפה ) .סד

 . 242 נשרו רוב עליה  הרי היא פסולה ואראשה או שנפרצו  ךערבה יבשה, שנחת .סה

 הבדלי פסול בין היום הראשון לימי חול המועד  

 ויהי ארבעת המיניםש ךשצרי םדרשו חכמי ן" מכאן...הראשו םביו םלכ ם"ולקחת .סו
במומים  לגמרי גם אם אינם שלמים םבשאר הימי ךא, של החג ןהראשו םדווקא ביו מיםשל

  .243םכשרי םהינלעיל, המוזכרים 

 

                                                
 שו"ע תרמו ג, ה ומשנ"ב ס"ק יח. 238

 .   ומשנ"ב ס"ק ג שו"ע תרנא א 239

 שו"ע תרנ א 240

 שו"ע תרמז 241

 ט-שו"ע תרמז ב ומשנ"ב ס"ק ח 242

 שו"ע תרמט ה 243
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 244סדר הנענועים

רוב לגבי סדר הנענועים קיימות שתי שיטות: א. שיטת השולחן ערוך )וכן נוהגים גם  .סז
מסובבים לצד ימין )בכוון השעון(: מזרח )מזרח ממש, לא בכוון ירושלים!(,  –האשכנזים( 

החסידים( וכן  רוב הספרדים דרום, מערב, צפון, למעלה, למטה. ב. שיטת האר"י )וכן נוהגים
 למעלה, למטה, מערב.  דרום, צפון, מזרח, –

 

 ?היכן מנענעים באמירת הלל  .סח
                מנהג אשכנז: החזן מנענע פעמיים: ב"הודו לה' " וב"יאמר נא ישראל" והקהל מנענעים  .א

רבע פעמים: בכל "הודו לה'". החזן והקהל מנענעים פעמיים ב"אנא ה' הושיעה נא", א
 ופעמיים נוספות ב"הודו לה'" שבסוף ההלל.

  מנהג ספרד )ואשכנזים חסידים(: החזן והקהל מנענעים פעם אחת ב"הודו לה'", פעמיים  .ב
 ב"אנא ה' הושיעה נא" ופעם אחת ב"הודו לה'" שבסוף ההלל.

 חשוב לציין שעיקר הנענוע הוא בזמן הברכה, ואילו בהלל הוא מנהג חכמים. בדיעבד,  .ג
 שינוי בסדר הנענועים אינו מבטל קיום המצוה. 

נחלקו הדעות )הרב עובדיה אוסר והרב אליהו  -רכה על הלולב לנשים ספרדיות לגבי ב .סט
 (.מתיר

: א. אין צורך לחפש בזכוכית מגדלת פגמים ונקודות, והמדד הוא האם הפגם נראה דינים נוספים

 245 מרחק בו רגילים ליטול את האתרוגבעיניים רגילות מה

לא מורכב בלימון, בשנות הערלה וכדומה יש לקנות אתרוג עם הכשר, כדי לוודא שהאתרוג ב. 

 )למעשה כל המינים צריכים הכשר, אך באתרוג יש להקפיד יותר(.

 

 דיני חול המועד

 מצוות חול המועד

                                                
 מתוך חוברת תשרי תשע"ט ערך הרב שמעון גולן 244

 .156מועדים עמ'  ס''ק מו, ילקוט יוסף תרמח משנה ברורה 245
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כך מצוה לכבד את מועדי ישראל ולענגם,  -לכבד את השבת ולענגה  השמצווכשם  .ע

קודש", ופירשו חז"ל שהכוונה לכבד את המועד בלבוש  יבהם: "מקרא ונצטווינשהרי 

 .  246הולם, ולענגו באכילה ושתייה

ים נקיים, ולכתחילה יש ללבוש בגדבמהלך ימי חול המועד יש להקפיד ללבוש  .עא

 . 247 שבתבגדים מיוחדים כשל בגדי 

מצוה מן התורה להיות שמח וטוב לב בימי החג. לפיכך, מצוה  -'ושמחת בחגך'  .עב

 . 248יין ושאר דברים שמתענגים באכילתם לאכול בשר,

גם בחול המועד בכל יום בבוקר ובערב, אך אין בכך  מצווה לקבוע סעודה על הפת .עג

 . 249חובה

אם שכח והתחיל כבר את הברכה הבאה, אך בברכת המזון מוסיפים 'יעלה ויבוא'.  .עד

 . 250אינו חוזר

. אם שכח 'יעלה ויבוא' נה עשרהובשחרית, מנחה וערבית מוסיפים בתפילת שמ .עה

חוזר לראש  -חוזר לברכת 'רצה'. אם נזכר לאחר שפסע  -בסוף תפילת העמידה  לפני שפסע

 . 251התפילה

מדלגים על הקטעים 'לא לנו' ו בשחרית, לאחר חזרת הש"ץ, אומרים הלל .עו

 . 252ו'אהבתי'

 

  איסורי מלאכה

                                                
, ספרי פרשת פינחס קמז, משנה ברורה תקל סק"א, שער הציון תקל אות ד. ח-ה א יברשתט, ספרא פרשת אמור פמכילתא בא פרשה  246

מותר הוא במקצת מלאכות, וגם אין חובה גמורה לכבדו באכילת פת כבשבת מקום מבואר שאין קדושתו חמורה כחג עצמו, שהרי מכל 

 ובחג, אלא צריך לקדשו ולכבדו שלא יהיה כימי החול.

 .במועדים עמוד תק ילקו"יתקל סק"א,  משנ"ב 247

 תקכט ס"ק טז. משנ"ביח, -רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכות יז 248

 מועדים עמוד תקב.  ילקו"י.בשם הגר"א מה תעה ס"קוכן משנ"ב סימן תקל סק"א, "ב משנ 249

סימן קפח סעיף ז. אבל אם נזכר לאחר שסיים את ברכת 'בונה ירושלים' אך קודם שהתחיל את ברכת 'הטוב והמטיב', אומר:  שו"ע 250

כיר את השם לוהינו מלך העולם, שנתן מועדים לעמו ישראל לששון ולשמחה" )שולחן ערוך שם(. אם נזכר לפני שהז-"ברוך אתה ה' א

יחזור ל'יעלה ויבוא'. כמו כן, אם עומד אחרי הזכרת השם, ימשיך: "למדני חוקיך", ויחזור ל'יעלה ויבוא'  -בחתימת ברכת 'בונה ירושלים' 

 מועדים עמוד תמט(. ילקו"ישם ס"ק כב,  משנ"ב)

 ומשנ"ב ס"ק גסימן תצ סעיף ב. שו"ע 251

 ומשנ"ב ס"ק ז סימן תצ סעיף ד שו"ע 252
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ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיָך... ", דרשו חז"ל  "... "... ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָבד ְוִכַבְדּתֹו  .עז

ְוָקָראָת ַלַשָבת ֹעֶנג זו שבת בראשית, ... ְוִכַבְדּתֹו זה יום טוב, ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיך זה חולו של מועד 

"...253. 

. חכמים  254כדי שלא יהיו ימי חול המועד כשאר ימות החול, נאסרה בהם עשיית חלק מהמלאכות .עח

 . 255מאוד ואמרו: "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה"החמירו באיסור זה 

, מותרות, אפילו אם , נסיעה ברכב וכדו'דיבור בטלפון גוןפעולות שגרתיות שאין טורח בעשייתן, כ .עט

 . 256אינן לצורך החג

אסור לעשותן שלא לצורך החג.  -כתיבה, מסחר, ושאר המלאכות שיש בהן אפילו טורח מועט  .פ

תועלת או הנאה כלשהי בחג עצמו )כגון: פתרון תשבצים(, או שקיימת סבירות גבוהה  אבל אם יש בהן

 . 257מותר לעשותן -היה צורך בדבר יש

( לצורך המועד מותרת רק כאשר לא התאפשר  258עשיית מלאכה )שאינה לצורך אוכל נפש .פא

אסור לו  -ד לעשותה קודם, אבל אם התכוון )לפני כניסת החג( לדחות את ביצוע המלאכה לחול המוע

  .259 לעשותה

לצורך רבים מותר לעשות מלאכה שאינה דורשת מיומנות, גם כשאין בכך תועלת או הנאה  .פב

 .260כלשהי בחג עצמו 

אסור לעשותה אפילו לצורך החג,  -( 261עבודות בינוי  גוןעבודה הדורשת הכשרה או מיומנות )כ .פג

 אלא במקרים הבאים:

 .262המטבח המשמשים למטרה זו  הכנת הארוחות לימי החג, וכן תיקון כלי •

 , כגון: תיקון המקלחת שישתמשו בה בימי החג .263עשיית הנדרש לשאר צורכי הגוף •

                                                
 ויקרא רבה פרשה לד אות טז . ,ו פרק נח פסוק יגישעיה 253

 מועדים עמוד תקב. ילקו"יסימן תקל סק"א )ועיין שם שנחלקו הראשונים אם איסור זה הוא מדאורייתא או מדרבנן(,  משנ"ב 254

 מסכת פסחים דף קיח ע"א. 255

 סימן תקמ סק"ז. משנ"ב 256

 שבת כהלכתה פרק סז סעיף לד.סימן תקלז סק"א, שמירת  משנ"בסימן תקמא סעיף ה,  שו"ע 257

 סימן תקלג סעיף א. שו"ע 258

 סימן תקמ סק"ט. משנ"ב 259

 סק"א. משנ"בסימן תקמד סעיף ב,  שו"ע 260

 סימן תקמ סעיף א. שו"ע 261

 תקמ ס"ק יח וס"ק כו. משנ"בח, -תקלג סעיף א, תקמ סעיף ז שו"ע 262

 סעיף ה, ביאור הלכה ד"ה "כל", שמירת שבת כהלכתה פרק סו סעיף כ. תקמו שו"ע 263
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 . 264מניעת נזק כספי או בריאותי, וכן הפסד כספי, או אפילו חשש )סביר( להפסד  -'דבר האבד'  •

 . 265כאשר הדבר נחוץ בחג עצמו-לשימוש הרבים •

 -חכמים אסרום אף על פי שהם צורך המועד, כדי שיזדרזו לעשות זאת לפני החג  ,תספורת וגילוח .פד

 . 267. האיסור הוא אפילו למי שרגיל להתגלח בכל יום 266לכבוד החג

 .   269מותר -. אולם לגהץ  268 אסרו חכמים לכבס בחול המועד ,כמו כן .פה

, או שאין לו בגד אחר )גם מותר, אם אמנם הבגד התלכלך במהלך החג -ניקוי מקומי של כתם  .פו

 .270אם התלכלך קודם החג( 

מותר לכבסם, אם התלכלכו במהלך  -גרביים ושאר בגדים הרגילים להתלכלך בתדירות גבוהה  .פז

להכניס למכונת הכביסה גם בגדים נוספים  יש מתירים. במקרה זה,  271החג ואין לו אחרים במקומם

 . 272שיזדקק להם במשך החג

, או שנזדמנה לו 273חול המועד, אלא דברים שיש בהם צורך במהלך החג אסור לקנות או למכור ב .פח

'...ומכל מקום צריך להוציא מהן קצת לשמחת יום   274עסקה משתלמת וקשה להשיג כמוה לאחר החג 

 .275טוב'

 . 276אסור לעשותה אף על ידי נכרי -כל מלאכה שאסור לעשותה בחול המועד  .פט

 

שזהו דווקא  םהסוכה, כתבו הפוסקי ןמ םפטורי םלמרות שהולכי דרכי בטיול? סוכההאם צריך  .צ

 םפטורי םכטיול וכדומה, אינ ממשי ךבו צור ןלדבר שאי ךכצורכי פרנסה. א םהנחוצי םלדברי םהולכיל

                                                
תקלז סעיף א. עיין שמירת שבת כהלכתה פרק סז סעיף טז, וכתב שם שבהגדרת 'טורח גדול', ובהגדרת 'הפסד גדול במיוחד', אין  שו"ע 264

 לדיין אלא מה שעיניו רואות.

 ב.-ס"ק א משנ"בב, -תקמד סעיפים א שו"ע 265

 ס"ק ג. משנ"במן תקלא סעיפים ב, סי שו"ע 266

שמוכיח שמותר  מועדים עמוד תקטז. וראה שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קסג ילקו"י ,שמירת שבת כהלכתה סו ס"ק קז 267

ורך 'איני נוהג להתיר אלא למי שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר...והסומך על זה לצ-למתגלח תדיר להתגלח בחוה"מ, אך מסכם ש

 .ייפוי אין למחות בידו ומעצם הדין הוא מותר'

 סימן תקלד סעיף א. שו"ע 268

 ילקו"י מועדים עמ' תקיח רמ"א סימן תקמא סעיף ג.שו"ע ו 269

 שמירת שבת כהלכתה פרק סו סעיף עב 270

 ילקו"י מועדים עמ' תקיחורמ"א סימן תקלד סעיף א. שו"ע 271

 שמירת שבת כהלכתה פרק סו הערה רנא. 272

 יאא,תקלט סעיף  שו"ע 273

 תקלט סעיף ה וסעיף ט. שו"ע 274

 משנ"ב סי' תקלט ס"ק ה 275

 תקמג סעיף א שו"ע 276
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 םעל פי שלעיתי ףשמצוות סוכה דומה בזה למצוות ציצית, שאהפוסקים כתבו  ן,ממצוות סוכה. כמו כ ךבכ

  277.לקיימה ןשבקלות ניתבזמן תר עליה לוון מצווה זו ,אים חיוב בקיון אי

 

 

 תפילין

המנהג שאין מניחין תפילין בחול המועד בארץ ישראל,  ויש שנהגו להניחם בצינעא וללא  .צא

 .278ברכה

 

 אסרו חג

 .279להספיד בולא נהוג להוסיף קצת באכילה ושתיה והמנהג לא להתענות ו .צב

  

 280שמיני עצרת/שמחת תורה

א. במסכת ראש השנה )דף ד ע"ב( נאמר: "שמיני רגל בפני עצמו הוא." ופירש רש"י: "טעון זמן )ברכת שהחיינו(  

שאין שם חג הסוכות עליו." הוסברו הדברים בתוספות )שם(: "רוצה לומר דבברכת המזון ותפלה  -ורגל לעצמו 

 מזכירין שמיני עצרת ולא סוכות". 

ב. על פי האמור לעיל, מברכים "שהחיינו" בכניסת החג )נשים בהדלקת נרות וגברים בקידוש( )לא כמו ביום השני 

אוכלים פרי חדש או לובשים בגד חדש, ולא כמו בשביעי של פסח לכתחילה של ראש השנה שמברכים מספק ועל כן 

 שאין מברכים כלל(. 

שמיני חג העצרת הזה" או "את יום שמיני עצרת החג הזה", כל אחד ג. מזכירים בתפילה ובברכת המזון "את יום 

 לפי הנוסח המקובל בעדתו. מי שהזכיר בטעות "חג הסוכות" חוזר על תפילתו.

 ד. אין יושבים בסוכה )חשוב במיוחד לעולים חדשים שהיו רגילים בחו"ל לשבת בסוכה גם בשמיני עצרת!(. 

 ה, עליו "לפגום" אותה )על ידי הסרת חלק מהסכך( לפני כניסת החג. מי שמסיבה כל שהיא מעונין לשבת בסוכ 

 ה. מבחינת שמיני עצרת, אין הלכות מיוחדות, פרט להלכות הרגילות של יום טוב )שמחת הרגל, אוכל נפש(. 

ו. בחוץ לארץ שמיני עצרת ושמחת תורה הם שני ימים נפרדים. בארץ )ב"ה( הם יום אחד, ולכן חלק ממנהגי שמחת 

 תורה "מאפילים" על שמיני עצרת. 

 -"בראשית", ובשלישי  -ז. מוציאים שלשה ספרים לקריאת התורה: בראשון קוראים פרשת "וזאת הברכה", בשני 

 המפטיר בפרשת "פינחס".

 ח. אחר קריאת התורה וההפטרה נוהגים האשכנזים לומר "יזכור" )הזכרת נשמות"(. 

 ם. קיימים מנהגים שונים ונוסחים שונים לתפילת הגשם.ט. לפני תפילת מוסף מכריזים על הגש 

                                                
נט ,יחווה דעת ג מז   ףכא ,שש"כ פרק סו סעיף הליכות שלמה פרק ט סעיצג , ןשו"ת אגרות משה חלק ג סימ ,147ילקו"י מועדים עמ'  277

 צג ן,באהלה של תורה סימ

 , שמירת שבת כהלכתה פרק סז הערה קסחילקו"י עמ' תקג ג 278

 ,משנ"ב ס"ק ידרמ"א סי' תכ"ט ב 279

 מתוך חוברת תשרי תשע"ט ערך הרב שמעון גולן 280
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י. כתב הרמ"א בסימן תרסט: "וקורין יום טוב האחרון שמחת תורה, לפי ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגמרה  

של תורה. ונוהגין שהמסיים התורה והמתחיל בראשית נודרים נדבות וקוראים לאחרים לעשות משתה. ועוד נהגו 

להוציא בשמחת תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה שבהיכל ואומרים זמירות ותשבחות, וכל מקום במדינות אלו 

לפי מנהגו. ועוד נהגו להקיף עם ספרי התורה הבימה שבבית הכנסת, כמו שמקיפים עם הלולב, והכל משום שמחה. 

בדבר. עוד נהגו לקרות כל ונהגו עוד להרבות הקרואים לספר תורה, וקורים פרשה אחת הרבה פעמים ואין איסור 

הנערים לספר תורה, וקורים להם פרשת המלאך הגואל. ובלילה קורים בספר תורה הנדרים שבתורה, וכל מקום 

 לפי מנהגו". 

יא. על אף שהדברים הובאו ברמ"א, חלק גדול מהמנהגים נהוגים גם בעדות ספרד, פרט לקריאת התורה בליל שמחת 

ככתוב ברמ"א, אלא קוראים בפרשת "וזאת הברכה" )שלשה או חמישה קרואים(.  תורה. גם מנהג האשכנזים אינו

יב. ב"משנה ברורה" )ס"ק ו, שם( מובא: "כתב האליה רבה: מבואר מהפוסקים דיש לשמוח לרבים בכל מה דאפשר 

חה של בשמחה של מצוה ודלא כיש שמכין ודוחין אלו לאלו עד שהשמחה נהפך לתוגה ח"ו. גם מתוך כך מונעין משמ

מצוה ולכן יש לגעור בהן. גם מהרי"ק בשורש ט' האריך מאוד שלא לבטל שום מנהג שנהגו לכבוד שמחת התורה, 

עיין שם. ולכן רעה עושין בהרבה מקומות במה שביטלו מקרוב שלא לעשות משתה ושמחה בשמחת תורה אף גם 

ד התורה גרם זה שהתורה מונחת בקרן זוית ששמחין בשארי ימים וכל ימיהם כחגים. ובעוונותינו הרבים ביזוי כבו

 ואין דורש ואין מבקש ומי יתן ישיב וירחם שבר בית ישראל במהרה בימינו ".

המסקנה היא אפוא: להרבות, ולא לזלזל, בשמחת התורה, אך אסור שהדבר ייעשה תוך פגיעה וגרימת עגמת נפש 

 לאחרים.

ק יא(: "כתב מהרי"ק בשם רב האי גאון בשורש ט': יום זה יג. על ריבוי השמחה הובא עוד ב"משנה ברורה" )ס" 

רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה. ולכן יש להתאמץ בזה לרקד ולזמר 

לכבוד התורה כמו שכתוב גבי דוד המלך ע"ה: מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ה'. והעידו על האר"י ז"ל שאמר שהמעלה 

שהשיג באה לו ע"י שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצוה. וגם על הגר"א ז"ל כתבו שהיה מרקד לפני העליונה 

 הספר תורה בכל כוחו". 

יד. יש מקומות שנוהגים לקיים הקפות גם בתפילת מנחה )מובא על ידי ר' חיים ויטאל שכך נהג האר"י(, וגם בצאת 

 ודה של תורה ולשמחתה.החג לאחר תפילת ערבית )"הקפות שניות"(, והכל לכב

  

                                                 

  

 

 
 סוכותחג אבלות ב

 

 281אבל חייב בסוכה . 
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 חודש או על אבלות 'חדשה' על שאר  12שאבל על אביו או אמו תוך  מובא ברמ"א

קרובים לא יקיף בלולבו את הבימה בחול המועד, אך בהושענא רבה וביו"ט כן יכול. 

 .282ויש שכתב שאין לחלק בזה בין אשכנזים לספרדים ויקיף בכל הימים

 
 
 
 
 

 

 

 תקציר הלכות שמיטה בבית ובגינה
 התקציר הינו כללי ויש להתייעץ עם רב לגבי דברים שאינם מופיעים כאן                            

 

 במהלך שנת השמיטה אסור לזרוע לשתול או לטעת.  .1

 יש לנטוע עד ט"ו באב בשנה השישית.- חשופי שורש-עצי פרי-בשנה השישית נטיעת עצים .2

שגוש האדמה לא מתפורר יש לשים לב  -ניתן לנטוע עד ער"ה -ס"מ( 2.5)נקב מעל -בתוך עציץ נקוב 
 )מהחשש הזה רצוי לנטוע עד ט"ו באב( .

 )בתוך גוש ניתן לנטוע עד ער"ה(.   ערב ר"הלשתול עד ניתן -עצי סרק וצמחי נוי רב שנתיים

 

מותרת כרגיל לפי הצורך רצוי להגדיל מעט את המרווחים בין השקיה להשקיה. - השקיה .3
 לפני שנת השמיטה.מהודר ביותר הוא לכוון השקיה אוטומטית 

שברור לרואה שאינן למטרה חקלאית )חפירת תעלה לצנרת/סלילת כבישים  עבודות פיתוח .4
 מותרות-או מדרכות(

ואם יש שם צורך בגיזום, עליה להיעשות באופן שאינו מועיל לצמח או לפחות אינו מועיל               
 באופן האופטימלי לצמח.

 אסור לאכלם ויש לעקרם.-אשר נקלטו בשביעית צמחים הראויים למאכל אדם או בהמה .5

יש לשתול באביב )ערב השמיטה( )בכדי שהדשא יספיק לכסות את השטח לפני -מדשאות .6
 ר"ה(. כדי שכיסוחי הדשא בשמיטה לא יגרמו להתפשטות לשם כיסוי הקרחות. 

אוורור,  שתימנע ביצוען בשמיטה )דילול דשא,קודם השמיטה כך כמה שיותר פעולות וכן יש לבצע 
 דישון וכו'( .

יש לסיים מספר שבועות לפני השמיטה בכדי שייקלט כראוי ויכוסח לפני -מרבדי דשא .7
 השמיטה.

יותר יצטרך פחות טיפולי עיצוב כגיזום, דישון וכו' לכן יש להקדים צמח 'בוגר' ככל שה .8
 השתילה ככל האפשר בשישית.

                                                
 גשר החיים פרק  כג, ג,ז 282
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ם לפני ר"ה שייצמחו ויפרחו רצוי לשתול פרחים רב שנתיים וכן פקעות ובצלי-פרחים .9
 במשך שנת השמיטה.

 -גיזום .10

גיזום צמחים המפריעים לעמודי חשמל, מעברים וכדו' מותרת בשנת השמיטה, אך לא גיזום שהינו 
 רק לטובת הצמח.

 יש להימנע מגיזום בכל שנת השביעית ומומלץ לגזום בשישית גיזום מלא.-גיזום עצים ושיחים

גיזום מדויק לפני  השמיטה, ניתן יהיה לוותר על הגיזום החורפי בשמיטה אם בוצע  -גיזום ורדים
לא יהיה צורך -)הצמח הולך ומתנמך בכל פעם עד סוף הקיץ(אם בוצע 'קטיף יורד'  ללא נזק לוורד.

 בגיזום בשמיטה.

 יש לעשות לפני השמיטה.-תמיכה וקשירת עצים וזרועות .11

 .יש לעשות בסתיו שלפני השמיטה-דילול חורשות .12

 ככל האפשר לפני השמיטה.-סיוד והלבנת גזעים .13

 דישון קודם השמיטה, בדשנים המתאימים לכל צמח. -דישון, עשבייה, ומדשאות .14

  יש לטפל קודם השמיטה ורצוי להשתמש בריסוסי קרקע בסתיו. -טיפול בעשבייה .15

יש להקפיד על ניכוש הגינה מעשבים לפני שנת השמיטה. ניכוש עשבים -ניכוש עשבייה  .16
חקלאית מותר, אבל יש לדאוג שלא יהיה  שאינהדי להשתמש בשטח עצמו למטרה כ

נחשים יש לנכש ולנקות את /מחשש לזוחליםמראית עין כאילו מכין השטח לזריעה. 
 .המקום

כגון: חיטוי כימי ,ריסוס רב  -הכנת שטח פנוי בשישית לצורך שתילת השטח בשמינית .17
 .טרכו לחכות לאביב שלאחר השמיטה(שנתי בקיץ אוורור האדמה ועוד )כך לא יצ

שתילה או זריעת מינים מתאימים בשישית שיצמחו בחורף  -גינת ירק )קהילתית( .18
ס"מ גובה, חציצה בקרקע האטומה למים,  80 -השביעית. או הכנת חממה עם מצע מנותק

 מש. 50גג וארבע קירות. בקיץ ניתן להחליף את הגג לרשתות 

קבל טיפול מיטבי לפני שנת שמיטה. מותר להשקות את יש לדאוג שהדשא י-טיפול בדשא .19
הותר רק כאשר יש חשש בשמיטה כיסוח הדשא  .הדשא ולדשנו כדי שלא יפגע או יצהיב

 .שהדשא יתחיל להצהיב בקרבת הקרקע

דינם  – )פרגולה נחשב שאינו מקורה כל זמן שגשם חודר אליו(לא מקורה  עציצים בגינה  .20
 .לטפל בהם בשמיטה כמו כל הצמחים בגינה וכך יש

 

 תקציר הלכות שמיטה בבית ובמטבח 

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" )ויקרא כה ו(. במסכת פסחים )נב( למדו חז''ל שפירות שביעית 
 ניתנו לאכילה ואסור להשחית ולקלקל אותם. 

אסור להשחית פירות וירקות שביעית בידיים וכן אין לגרום לפירות השביעית להיות  .21
מאוסים בעיני בני אדם. איסור זה הינו בכל כמות שהיא )אין שיעור מינימלי לאיסור 

מיוחד לפירות אלו,  בפח שמיטהההפסד( ויש לעטוף את כל השאריות בשקית או להניח 
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לדעתי גם מבחינה חינוכית,  –וכדו'  שביעית' מיכל 'קדושתיש הכותבים על פח כזה 
 הימצאות של מיכל עם כיתוב כזה בבית הינו חשוב ביותר. 

בבתים בהם השארת הכלי תגרום לחוסר נעימות לבני הבית בשל הריח או בשל חרקים שונים, -
 ניתן לעטוף את השאריות בשקית ולהשליכם לפח האשפה.

למרות שברור שבאכילתו יקלקל חלק  ביעיתמותר לתת לתינוק או ילד קטן פירות ש .22
מהם/לא יסיים, מאחר וזה דרך אכילתו. מבחינה חינוכית לדעתי רצוי לתת לו שקית בה 
יכניס את השאריות או יכניס למיכל כזה בגן/בבית הספר. כמו כן, כל האוכל פירות שביעית 

כל חלקיו אלא  יאכלו כדרך שאוכלו בשנים אחרות ואין חובה לסיים לאכול את הפרי על
 באופן בו בני"א רגילים לאכלו. 

אין למלא כוס הבדלה -אין לגרום להשחתת גידולי שביעית גם בצורות אחרות. לדוגמא .23
 ביין שביעית באופן שתעלה על גדותיו, ובוודאי שאין לכבות ביין זה את נר ההבדלה. 

ו בירקות בהם בפירות א -חיתוך/טחינה /סחיטה /כבישת ירקות וכדו'-כל סוגי עיבוד .24
או אפילו בעדה  העושים עיבוד זה בשנה הרגילה, וכן בדרך המקובלת אצל רוב האוכלוסיי

 מותרת.-מסוימת

מותר לקלפם  אע"פ שהקליפה ראויה למאכל )כגון מלפפונים וגזר( -קילוף פירות וירקות .25
כבכל השנים וכן מותר להסיר חלקים ש'אינם יפים' )כגון עלים חיצוניים של כרוב( אך 
ראוי להימנע ככל האפשר מלקלף חלקים הראויים למאכל, גם כאשר מניחים את 

 השאריות בפח/שקית מיוחדת, כיון שצריך להשתדל לאכול את פירות השביעית. 

שבישלו בהם ירקות עד שקיבלו  מרק ירקות ומיםאיסור הפסד פירות שביעית חל גם על  .26
מהם טעם טוב, גם כשאין בהם ירקות שניתן לראותם. ויש להניחם בכלי המיועד לכך עד 
שייפסדו ודי להשאירם גלויים כך למשך לילה ומותר לשפכם בבוקר. אך שאריות מי בישול 

ו"א, תירס וכדו' שלא מקובל כלל להשתמש בהם בשימוש נוסף, כגון מים שבישלו בהם תפ
 אין בהם קדושה ומותר לשפכם.

שבושלו יחד עם ירקות הקדושים בקדושת שביעית, אם רגילים למצוץ  עצמות עוף וכדו' .27
אותן יש בהם קדושה )העצמות ספגו טעם מהירקות(. אך אנשים שאינם רגילים למצוץ 

 יכולים לזרקם לפח האשפה. -אותן

בשאר פירות וירקות, את השאריות שלא עברו  כמו –הקדוש בקדושת שביעית  ניפוי קמח .28
 בנפה יש לשמור בקדושת שביעית )פח/שקית או מקום נפרד(.

כגון עלי תה, נענע וכדו' ולאחר בישולם פג טעמם בטלה מהם  תבליןצמחים ששימשו ל .29
קדושת שביעית ומותר לזרקם לפח האשפה . אך אם ניתן עדיין להשתמש בהם בשימוש 

 יש לנהוג בקדושת שביעית.-דיין טעם, כגון פרוסות לימוןחוזר, אם שיש בהם ע

 מותרת בתנאי שלא יגרום לקילקולם בהקפאה. -וירקות הקפאת פירות .30

למרות שאסור למכור/לקנות פירות וירקות שביעית במידה ובמשקל. לצורך -מידה ומשקל .31
 מותר לשקול.-הכנת המאכלים

פסטר אותו רק כאשר טעם היין לא אין להרתיחו אך מותר ל-יין הקדוש בקדושת שביעית .32
 ייפגע. וכן אין לבשלו מחשש להתמעטות היין, אא"כ הבישול גורם לשיפור איכותו.
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מותר להשתמש ביין שביעית לשם תוספת טעם למיני מאפה או משקאות שונים )הרגילים  .33
 בשנים רגילות(.

רפסת מותר בין ברשת/צמר גפן/כלי עם מים/אדמה בתוך הבית)או מ-הנבטה ביתית .34
 מקורה(, ויש להנביט כל סוג צמח לבדו.

"והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" )ויקרא כ''ה ו( חז''ל למדו במסכת סוכה מ'. -תרופות .35
'לאכלה ולא למלוגמא' )תרופה( מכאן שאין להשתמש בפירות שביעית לצרכים רפואיים 

ושה כן לצורך לא לתרופות ולא למשחות וכן אין אכול או לשתות פירות שביעית כשניכר שע
מותר להשתמש בהם גם אם לא נעשו  –רפואי. לאחר שהוכנו תרופות מפירות שביעית 

 באופן המותר. 

 מצמחים המיועדים למאכל בהמה מותר להכין תרופות. 

אין לתת לבע"ח דברי מאכל שיש בהם קדושת שביעית וראויים )עדיין(  -האכלת בעלי חיים .36
 למאכל אדם.
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 בלוח זמני הלכה באפרת לשנת תשפ"

 הרב איתן וייס
 

 הלוח מבוסס על העקרונות הבאים:
 .ארץ ישראל לרב טוקצ'ינסקי זצ"לפי לוח לעל פי זמני ירושלים,  .1
 דקות לפני זמן השקיעה.  20כניסת השבת באפרת חושבה לפי  .2
 צאת השבת/החג לפי לוחות הזמנים של ירושלים )על פי הנ"ל(. .3
דקות לאחר זמן  40דקות אחרי השקיעה ) 20צאת הכוכבים נתונים במחלוקות רבות. אנו מציעים לחשב זמני  .4

 הדלקת נרות(. צאת השבת מאוחרת יותר, כמפורט בלוח.
 יש להיערך בהתאם. -הזמנים הותאמו לשעון חורף/קיץ כפי שנקבע בחוק. במידה ויחול שינוי  .5
 
 

עלות  תאריך הפרשה
 השחר

(90 
 דק'(

הנץ 
 החמה

מנחה 
 גדולה

שקיעת 
 החמה

הדלקת 
 נרות

צאת 
החג/השבת  

א ראש 
 השנה

א תשרי 
(07.09) 

04:42 :1406  13:08 18:59 18:39 --- 

ב ראש 
 השנה

(08.09)ב תשרי   04:42 06:15 13:07 18:58 18:38 19:33 

(09.09ג תשרי ) צום גדליה ת.צום  18:56 13:07 06:15 04:43 
04:43 

ס.צום 
19:13 

וילך 
 )שובה(

תשרי  ה
(11.09)  

04:45 06:17 13:06 18:54 18:34 19:29 

 י תשרי יום כיפור
(16.09) 

04:49 2006:  13:04 18:48 18:28 19:21 

יב תשרי  האזינו
(18.09)  

04:50 06:21 13:03 18:45 18:25 19:18 

טו תשרי  סוכות
(21.09 )  

04:52 06:23 13:02 18:41 18:21 19:14 

שבת 
 חוה"מ

תשרי  יט
(25.09)  

04:55 06:25 13:00 18:36 18:16 19:09 

שמיני 
 עצרת

 כב תשרי
28.09) ) 

04:58 06:27 12:59 18:32 18:12 19:05 

(1002.)תשרי וכ בראשית  
 

05:01 06:30 12:57 18:27 07:81  19:00 

(1009.) חשון ג נח  
 

05:06 06:35 12:55 18:18 5817:  5018:  

 לך לך
 

(1016.י חשון)  
 

05:11 06:39 12:54 18:10 17:50 18:42 

(0.123חשון) יז וירא  
 

05:17 06:44 12:52 18:02 17:42 18:35 

 חיי שרה
 

חשון דכ  
(0.130)  
 

05:21 06:50 12:52 17:55 17:35 18:29 

 תולדות
חורף(. )ש  

(1106.כסלו) ב  
 

04:25 05:56 11:52 16:50 16:30 2317:  

(1113.כסלו) ט ויצא  
 

04:30 06:02 11:52 16:45 16:25 17:19 

(1.120)כסלו טז וישלח  
 

04:36 06:08 11:54 16:41 16:21 17:15 
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(1.127כסלו) גכ וישב  
 

04:41 06:14 11:56 16:40 16:20 17:14 

(29.11)כה כסלו  א חנוכה  04:43 06:15 11:56 16:39 --- --- 

(04.12)כסלו ל מקץ   
 

04:46 06:20 11:58 16:39 16:19 17:13 

(11.12טבת) ז ויגש  
 

04:50 06:25 12:01 16:40 16:20 17:15 

צום י 
 בטבת

(14.12י טבת )  ת.צום 16:40 12:03 06:27 04:53 
04:53 

 ס.צום
16:57 

(18.12) טבת די ויחי  
 

04:55 06:30 12:05 16:42 16:22 17:17 

טבת אכ שמות  
(12.25)  
 

04:58 06:33 12:08 16:45 16:25 17:20 

כח טבת  וארא
01.01.2022) ) 

 

05:01 06:36 12:12 16:50 16:30 17:25 

(08.01ו שבט ) בא  
 

05:03 06:36 12:15 16:55 16:35 17:29 

שבט גי בשלח  
(.0115)  

05:03 06:36 12:17 17:01 16:41 17:35 

שבט כ יתרו  
(1.022)  

05:02 06:34 12:20 17:07 16:47 17:41 

 כז שבט משפטים
(1.029)  

05:00 
 

06:31 12:21 17:14 16:54 17:48 

א אדר ד תרומה  
 (.0205)  

04:57 06:27 12:22 17:20 17:00 17:53 

א אדריא  תצוה  
(.0212)  

04:51 06:21 12:23 17:26 17:06 17:59 

אכי תש א אדר יח   
(19.02) 

04:45 06:15 12:22 17:32 17:12 18:05 

-ויקהל
 שקלים

א אדר הכ  
(26.02)  

04:39 06:07 12:21 17:37 17:17 18:09 

ב אדר ב  פקודי
(05.03)  

04:31 06:00 12:20 17:42 17:22 18:14 

-ויקרא
  זכור

 ט אדר ב
(.0312)  

04:22 05:51 12:18 17:47 17:27 18:20 

תענית 
 אסתר

 יג אדר ב
(16.03)  

 ת.צום 17:50 12:17 05:46 04:16
04:16 

 ס.צום
18:07 

יד אדר ב  פורים
(17.03)  

04:15 05:45 12:17 17:50 --- --- 

 צו
 

אדר ב טז  
(.0319)  

04:12 05:42 12:16 17:52 17:32 18:25 

-שמיני
 פרה)ש.קיץ(

אדר ב כג  
(.0362)  

05:03 06:33 13:15 18:56 18:36 19:31 

-תזריע
 החודש

 א ניסן
(02.04)  

04:52 06:24 13:13 19:01 18:41 19:35 

-מצורע
 ש.הגדול

 ח ניסן
 (09.04)  

04:43 06:16 13:12 19:05 18:45 19:40 

(16.04טו ניסן) פסח  
 
 

04:33 06:07 13:10 19:10 18:50 19:45 
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שביעי של 
 פסח

כא ניסן 
(22.04)  
 

04:24 06:01 13:09 19:14 18:54 19:51 

(23.04כב ניסן ) אחרי מות  
 

04:22 05:59 13:09 19:15 18:55 19:51 

כט ניסן  קדושים
(30.04)  
 

04:14 05:52 13:08 19:20 19:00 19:56 

(07.05ו אייר ) אמור  
 

04:05 05:45 13:08 19:25 19:05 20:02 

(14.05יג אייר ) בהר  
 

03:56 05:40 13:08 19:30 19:10 20:08 

חוקותיב (21.05כ אייר )   03:49 05:36 13:09 19:35 19:14 20:14 

כז אייר  במדבר
(28.05)  

03:43 05:32 13:10 19:39 19:19 20:18 

(6.004)ה סיון  נשא  
 

03:39 05:30 13:11 19:43 19:23 20:23 

(05.06ו סיון ) שבועות  03:39 05:30 13:11 19:44 19:24 20:24 
(6.011) סיון בי בהעלותך  

 
03:37 05:29 13:13 19:47 19:27 20:27 

(18.06)סיון  יט שלח  
 

03:37 05:30 13:14 19:49 19:29 20:29 

(25.06סיון ) כו קרח  
 

03:38 05:31 13:16 19:51 19:31 20:31 

(02.07ג תמוז ) חוקת  03:41 05:33 13:17 19:51 19:31 20:32 

(09.07) תמוזי  בלק  
 

03:45 05:37 13:18 19:50 19:30 20:31 

 תמוז יז פינחס
(16.07)  
 

03:51 05:40 13:19 19:49 19:29 20:28 

צום י"ז 
 בתמוז

יח תמוז 
(17.08)  

ת.צום  19:48 13:19 05:41 03:51
03:51 

ס.צום 
20:05 

כד תמוז  מטות
(23.07)  

03:57 05:44 13:19 19:45 19:25 20:25 

(30.07ב אב ) מסעי  04:04 05:49 13:18 19:41 19:21 20:19 

-דברים
 חזון

(06.08) אב ט  04:12 05:53 13:18 19:35 19:15 20:13 

(07.08י אב )  תשעה באב ת.צום  19:35 13:17 05:54 04:13 
בשבת 
19:35 

 ס.צום 
20:01 

-ואתחנן
 נחמו

(13.08) אב זט  
 

04:19 05:58 13:16 19:29 19:09 20:05 

(20.08) אב גכ עקב  
 

04:26 06:03 13:14 19:21 19:01 19:57 

(7.082) אב ל ראה  
 

04:33 06:07 13:12 19:13 18:53 19:49 

(03.09) אלול ז שופטים  
 

04:38 06:12 13:09 19:04 18:44 19:40 

 אלול די כי תצא
(10.09)  

 

04:44 06:16 13:06 18:55 18:35 19:30 

 אלול אכ כי תבוא
(17.09)  

04:50 06:20 13:03 18:46 18:26 19:20 
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אלול חכ נצבים  
(4.092)  

04:55 06:25 13:00 18:37 18:17 19:10 

  
                                                                               


