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 לפ"ק ח"עתש

 
 תשרי

 יםחלק 16-דק' ו 28עם  11שעה  לילהב' דמולד: יום 
 11.29בשעה  תשרי ח 'הז' שלמים: ליל 

 תשרי טוט "יוסו"ז קדוש לבנה: ליל 

מחליפים )לראש השנה( את הפרוכת, מעיל ואבנט הס"ת,  ה"ערב ר
]י"נ להשאירם עד לאחר יוכ"פ. כסוי העמוד והבימה בכיסויים לבנים. 

 עירוב תבשילין. - .וי"נ עד לאחר שמיני עצרת[

]י"א לאחר תפלת מנחה 'אחות קטנה'[. א תשרי יום ה'  ה"דר א'
בשמו"ע 'זכרנו', 'מי כמוך', 'המלך  בעשי"תמתפלת ערבית אומרים 

הקדוש', ]בימות החול: 'המלך המשפט'[, 'וכתוב', 'בספר חיים' וכו' 
וחותמים 'עושה השלום'. בכל הקדישים 'לעילא ולעילא' ]נ' 

'תקעו'. ח"ק. שמו"ע. 'ופרוש'.  בערביתלהמשיך 'מכל ברכתא'[. 
הנהיגו לומר,  יש מקומות שבתקופות מאוחרות יותר]א"א 'לדוד מזמור'. 

נ' שאין  ]בא"י:[. ק"ת. קידוש עם 'שהחיינו' בדרך כלל לאחר התפלה
[. 'אדון 1'עלינו'. ק"י. 'לדוד ה' אורי'. ]א"א 'ברכו' [.מקדשים בבהכ"נ

 עולם'. מאחלים איש לרעהו: 'לשנה טובה תכתב ]ותחתם['.

משכימים לתפלה. לובשים 'קיטל' ו'הייבל' )מצנפת לבנה(.  בשחרית
הש"ץ של פסוקי  ]'יגדל' ופסוקי דזמרה בניגון מיוחד לימים נוראים[.

דזמרה, שחרית ומוסף מתעטפים בטלית ]קודם 'מזמור שיר 

                                                 
 א"א 'ברכו' לאחר התפלה בשחרית וערבית, לא בשבת ויו"ט ולא בימות החול. 1
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חנוכת'[ ואומרים הברכה )לפי סדר תפילותיהם( בקול רם בניגון 
מיוחד. ש"ץ שחרית מתחיל 'המלך' )בר"ה וביוכ"פ( ליד התיבה. 

ברכו[. יוצר ]לאחר ברכו  ]א"א 'שיר המעלות ממעמקים' לפני
ובחזרת הש"ץ. א"א 'אתה הוא אלקינו' והפיוטים שבתוך קדושה. 
אומרים 'לקל עורך דין'[. בחזרת הש"ץ )בר"ה וביוכ"פ( א"א הציבור 
)בתפלת שחרית ומוסף( 'זכרנו' ו'מי כמוך'. )במנחה, ובשאר ימי 
עשי"ת ]בכל התפלות[ אומרים הציבור ואח"כ הש"ץ(. 'וכתוב' 

נשיאת ספר חיים' אומרים הציבור ואח"כ הש"ץ )בכל עשי"ת(. ו'ב
]הש"ץ אומר 'או"א ברכנו' וכו', מגביה קולו ב'כהנים', הציבור עונה  כפים

הש"ץ ]בחו"ל:  בלחש 'עם קדושיך כאמור', והכהנים מתחילים הברכה וכו'[.
'אבינו מלכנו' ]כל פיסקה  [.אומר 'או"א ברכנו' ואין נושאים כפים

"ק. אומרים גם 'א"מ חטאנו לפניך'[. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג בפ"ע חו
מדות. 'רבש"ע'. מוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים לה' גברי בפ' 
וירא 'וה' פקד' עד 'ימים רבים'. מניחים ס"ת הב' אצל הא' ואומרים 

. בשני מפטיר בפ' פנחס 'ובחדש השביעי'. הפטרה )בניגון מיוחד( ח"ק
)כשיש ברית מילה, מלים לפני וירם קרן משיחו'. 'ויהי איש אחד' עד '

 התקיעות(.

]לאחר דרשת הרב נוהגים לומר 'למנצח לבני קרח'  תקיעת שופר
)ז"פ(. וי"נ לומר גם פסוקי 'מן המיצר' וקר"ע שט"ן[. ברכת שופר 
עם 'שהחיינו'. תוקעים תשר"ת ג"פ )ש"ר בנשימה אחת(, תש"ת 

'אשרי יושבי'. 'יהללו'. 'לדוד  ג"פ, תר"ת ג"פ. 'אשרי העם' )בלבד(.
 מזמור'.

]אין תוקעים בלחש[. בחזרת הש"ץ פיוט )גם בתוך קדושה(.  במוסף
ב'ואנחנו כורעים' הש"ץ והקהל כורעים ונופלים על פניהם. 

]י"נ כהיום תוקעים אחר מלכיות תשר"ת פ"א )ש"ר בב' נשימות( 
'. וכן אחר , 'היום הרת עולם' ו'ארשת)בא"י( לתקוע גם תש"ת ותר"ת[

)כשיש ברית מילה, אומרים בסוף זכרונות, לפני 'כי זוכר זכרונות ושופרות. 

'ותערב', והש"ץ מסיים  כל הנשכחות', את הפזמון 'זכור ברית אברהם'(.
 (הברכה 'שאותך לבדך ביראה נעבוד'. נשיאת כפים )גם בחו"ל
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עלינו.  .2]בניגון 'אדירי איומה'[. 'היום תאמצנו'. ק"ת. 'אין כאלקינו'
למאה  נוהגים להשלים ישק"י. תוקעים עוד שלשים תקיעות ]

 .3תוקעים גם לאחר ק"ת[. שיר היחוד. שיר הכבוד. שש"יוקולות, 
 'לדוד ה' אורי'. 'אדון עולם'.

'אשרי'. 'ובלצ"ג'. ח"ק. 'שלום רב'. 'אבינו מלכנו'. ק"ת.  במנחה
 )ליד הנהר( 'מי קל כמוך' ]ג"פ[. תשליךעלינו. ק"י. 

כדאתמול. ]מניחים לפני הש"ץ פרי  ערבית ב תשרי יום ו' ה"דר 'ב
 שחריתנ' שאין מקדשים[.  בא"י:חדש ומקדש עם 'שהחיינו'. 

כדאתמול. ]י"נ שא"א 'לקל עורך דין' ואומרים במוסף, ויש שא"א 
כלל[. 'אבינו מלכנו'. מוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים לה' גברי 

ה(. ח"ק. בשני מפטיר בפ' וירא 'והאלקים נסה' )פרשת העקיד
 תקיעת שופרכדאתמול. הפטרה 'כה אמר ה' מצא חן' עד 'נאם ה''. 

כדאתמול. ברכת שופר עם 'שהחיינו' )מניחים לפני הבעל תוקע פרי 
 כדאתמול. א"א 'אבינו מלכנו'. מנחהכדאתמול.  מוסףחדש(. 

'לכו נרננה'. ]א"א 'אנא  קבלת שבת ג תשרי שובה-האזינו 'ק פ"ש
'מזמור שיר ליום  ק"י. 'לכה דודי' ומדלגין על 'התנערי'.בכח'[. 

'ופרוש'. 'ושמרו'. ח"ק. תפלה דשבת.  בערבית השבת' ו'ה' מלך'.
'ויכלו'. ב'מגן אבות' )קו"ח( אומרים 'המלך הקדוש'. ק"ת. א"א 'במה 

נ' שאין מקדשין[. עלינו. ק"י. 'לדוד ה'  בא"י:מדליקין'. קידוש. ]
)כשיש ברית מילה, אומרים 'אופן' שבת שובה. יוצר ל בשחריתאורי'. 

]דרשת ש"ש לפני קריה"ת[. קריאת פרשת השבוע  .ו'גאולה' דמילה(
בסימן הזי"ו ל"ך. הפטרה 'שובה ישראל' עד 'יכשלו בם', 'תקעו 

 ]י"נ כשחל ש"ש בפ' האזינו מדלגין 'מי קל כמוך'[.שופר' ו'מי קל כמוך' 
שאומרים בכל השנה במקום'יקום פורקן'. ]'אב הרחמים', 

 מוסף[. 4
דשבת. ק"ת. 'אין כאלקינו'. עלינו. ק"י. שיר היחוד. שיר הכבוד. 

קריאת התורה לג' גברי בפ' וזאת  במנחהשש"י. 'לדוד ה' אורי'. 

                                                 
2

ר"ה, יו"ט והו"ר. א"א קדיש דרבנן לאחריו ]יש  'אין כאלקינו' אומרים רק בשבת, 

 מקומות שבתקופות המאוחרות הנהיגו לומר קדיש דרבנן[.
3

 י"נ לומר שש"י לאחר שחרית, וכן בכל הימים שיש בהם תפלת מוסף. 
4

המנהג שאומרים 'אב הרחמים' רק בשבתות שבימי הספירה ובבין המצרים. ]אין  

 החול )י"נ להזכיר נשמות([. מזכירים נשמות לא בשבת ולא בימות
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א"א פרקי אבות  .. 'צדקתך'. ק"ת. עלינו. ק"י5הברכה. 'שלום רב'
 ולא 'ברכי נפשי'.

ברוך' ו'למנצח בנגינות'. במוצ"ש מזמרים 'לדוד יום א'  ד תשרי
לפני שמו"ע 'ברוך ה' לעולם'.  בחו"ל:. 'ברכו'. ערבית. ]6'והוא רחום'

'יראו עינינו'[. ח"ק. בשמו"ע 'זכרנו', 'מי כמוך', 'המלך הקדוש', 
'אתה חוננתנו', 'המלך המשפט', 'וכתוב', 'בספר חיים' וחותמים 

ת. 'ויתן לך'. 'עושה השלום'. ח"ק. 'ויהי נועם'. 'ואתה קדוש'. ק"
תענית צום  -הבדלה עם נר ובשמים. עלינו. ק"י. 'לדוד ה' אורי'. 

הש"ץ אומר 'עננו' בין  בשחריתמשכימים לסליחות.  גדלי' )נדחית(
גואל לרופא. 'אבינו מלכנו'. תחנון. ח"ק. קריאת 'ויחל' )בפ' כי 
תשא( לג' גברי ]לכהן עד 'לעשות לעמו', מדלגין ומתחילים ללוי 

מר.. פסל לך', ולישראל מסיימים 'אשר אני עשה עמך'[. ח"ק. מ'ויא
'יהללו'. 'אשרי'. 'למנצח'. ובלצ"ג. ק"ת. 'עלינו'. ק"י. שש"י. 'שיר 

אשרי. ח"ק. קריאת 'ויחל'.  במנחה. 'לדוד ה' אורי'. 7מזמור לאסף'
]א"א ח"ק[. הפטרה 'דרשו'. ברכת הפטרה מסיים ב'מגן דוד'. 
'יהללו'. ח"ק. בתפלת לחש 'עננו' בברכת 'שמע קולנו'. 'שים שלום'. 

רק 'או"א  בחו"ל:בחזרת הש"ץ 'עננו' בין גואל לרופא. נשיאת כפים ]
ללים מיד ברכנו'[. 'אבינו מלכנו'. תחנון. ק"ת. ]'עלינו'. וכשמתפ

משכימים לסליחות )ראה  בעשי"ת -במנחה[.  'עלינו'מעריב, א"א 
אלול(. 'אבינו מלכנו' בשחרית ובמנחה )לפני תחנון, חוץ  ב"כ

 סליחות י"ג מדות.יום ה'  ח תשרימשבת(. 

'לך ה' הצדקה'  בסליחות]מנהג 'כפרות'[. יום ו' ערב יוכ"פ  ט תשרי
קדך'. 'אדון דין אם ידקדק'. עד 'שומע תפלה'. 'סלח לנו'. 'אדון בפ

פזמון. 'זכור' עד 'והארץ אזכור'. 'שמע קולנו'. וידוי רק פ"א. 'משיח 
צדקך' עד 'הרחמים והסליחות'. א"א תחנון )בסליחות ובשחרית(. 

                                                 
5

 במנחה אומרים 'שים שלום' רק בתענית ציבור, שיש ברכת כהנים. 

6
בימות החול: 'שיר המעלות הנה ברכו'. 'ה' צבקות'. ח"ק. 'והוא רחום'. 'ברכו'. )אם  

 מתפללים ערבית לפני זמנה מתחילים 'והוא רחום' וא"א קדיש(.

7
תפלת שחרית לאחר שש"י )גם בערבית לאחר אומרים בכל יום 'שיר מזמור לאסף' ב 

'עלינו' כשמתפללים לפני זמנה(. מלבד בימים שא"א תחנון )חוץ מחנוכה ופורים שבהם 

 אומרים(.
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'אבינו מלכנו'. א"א 'מזמור לתודה', 'למנצח יענך' ו'שיר  בשחרית
גדולה. בשמו"ע בלחש לאחר 'בא"י  מנחהמזמור לאסף'. מתפללים 

עושה השלום' אומרים וידוי ו'על חטא', 'אלקי נצור'. בחזרת הש"ץ 
 -א"א וידוי ו'על חטא'. א"א 'אבינו מלכנו' ותחנון. ק"ת. עלינו. ק"י. 

מחליפים )ליוכ"פ( את הפרוכת, מעיל ואבנט הס"ת, כסוי העמוד 
 והבימה בכיסויים לבנים.

שים 'קיטל' ו'הייבל' ומתעטפים בטלית. לובי תשרי  פ"ק יוכ"ש
]נוהגים שהרב אומר דברי הש"ץ אומר ברכת 'להתעטף' בקול רם. 

]י"נ שפותחים הארון, אומרים 'אור זרוע' ג"פ וידוי. כיבושין לפני 'כל נדרי'[. 

י"נ שמוציאים ס"ת, ומקיפים את הבימה עם אמירת 'אור זרוע'  -וסוגרין הארון. 

נים מחשובי הקהל עומדים ליד הש"ץ )עד לאחר ש ומחזירים להיכל[.
]י"נ שמוציאים ב' ס"ת, מקיפים את הבימה עם אמירת 'אור זרוע', והם ברכו(. 

ג"פ 'בישיבה של מעלה', 'כל נדרי'. העומדים עם הס"ת ליד הש"ץ[. 
הנוסח: 'מיום כפורים זה עד ]מתחילים לפני כניסת הלילה )מבעוד יום(. 

[. 'שהחיינו'. 'מזמור שיר ליום השבת'. לטובה' יום כפורים הבא עלינו
ק"י. 'ברכו'. בשכמל"ו בקול רם. 'ופרוש'. 'ושמרו'. 'כי ביום הזה 

וידוי ו'על חטא'. 'ויכלו'. דשבת,  הזכרות יכפר'. ח"ק. שמו"ע עם
ב'מגן אבות' אומרים 'המלך הקדוש'. 'יעלה תחנוננו' וכו', ואומרים 

בחול, ומסיימים 'בעגלא ובזמן  כל הסליחות והתחנונים כמו כשחל
קריב'. ]א"א 'אמנם אשמנו', 'אותך אדרוש' ו'אתה מבין'[. א"א 

יש מקומות 'אבינו מלכנו' ו'במה מדליקין'. ]א"א 'לדוד מזמור'. 

[. ק"ת. שבתקופות מאוחרות יותר הנהיגו לומר, בדרך כלל אחר התפלה
 וד.עלינו. ק"י. 'לדוד ה' אורי'. כל שירי היחוד, שיר הכב

משכימים לתפלה. לובשים 'קיטל' ו'הייבל'. הש"ץ של  בשחרית
פסוקי דזמרה, שחרית, מוסף, ]מנחה ונעילה[ מתעטפים בטלית 
]קודם 'מזמור שיר חנוכת'[, ואומרים הברכה )לפי סדר תפילותיהם( 
בקול רם. ]א"א 'שיר המעלות ממעמקים' לפני 'ברכו'[. יוצר ]לאחר 

ך קדושה[. בשכמל"ו בקול רם. בחזרת ברכו ובחזרת הש"ץ, גם בתו
הש"ץ ]א"א 'אתה הוא אלקינו', וי"נ לאמרו[. לאחר 'יעלה ויבא' 
אומרים סליחות: פתיחה 'ה' אלקי הצבאות', סליחות )כפי שנקבע 
לשנה זו(, 'אל תבא במשפט', פזמון 'שופט כל הארץ', עקידה 
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בין'[. 'מפלטי', זכור רחמיך וכו'. ]א"א 'אדברה תחנונים' ו'אתה מ
]י"נ לשאת כפים גם  )כשיש ברית מילה, אומרים 'זכור ברית' דמילה(.

בחו"ל וא"א 'ותערב'[. א"א 'אבינו מלכנו'. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג 
מדות. 'רבש"ע'. מוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים לז' גברי בפ' 

. בשני מפטיר בפ' פנחס 'ובעשור )בניגון מיוחד( אחרי מות. ח"ק
 ]מזכירים. הזכרת נשמותטרה 'ואמר סולו'. יקום פורקן. לחודש'. הפ

ל בשנה ראשונה שם הא   הנשמה עם ם. מי שיש לו או"א יוצא מביהכנ"ס, וכן ָאב 

'אב הרחמים'. 'אשרי'. 'יהללו'. על אב או אם. א"א 'קל מלא רחמים'[. 
 (.')כשיש ברית מילה, מלים בין 'אשרי' ל'יהללו'מזמור לדוד'. 

פיוט ]גם בתוך קדושה[. ב'ואנחנו כורעים' הש"ץ והקהל  במוסף
כורעים ונופלים על פניהם. סדר העבודה 'אמיץ כח'. כורעים קודם 
הקהל ולאחר מכן הש"ץ. לפני 'זכור רחמיך' אומרים סליחות: 
פתיחה 'אין פה להשיב', סליחות )כפי שנקבע לשנה זו(, פזמון 'אם 

זכור רחמיך, אלה אזכרה וכו'.  יוספים אנחנו', עקידה 'את הברית',
]א"א 'אתה מבין'[. 'ותערב', והש"ץ מסיים הברכה 'שאותך לבדך 

]בניגון של הזכרת נשמות[.  (ביראה נעבוד'. נשיאת כפים )גם בחו"ל
י"נ ללא אמירת רבש"ע(. 'היום תאמצנו'. ק"ת. ]שש"י. 'לדוד )בשבת 

 ה' אורי'[.

לג' גברי בפ' אחרי, פרשת קוראים ]א"א 'אשרי' ו'ובלצ"ג'[.  במנחה
עריות. ]א"א ח"ק[. הפטרה 'יונה' ו'מי קל כמוך'. ברכת הפטרה 
מסיים ב'מגן דוד'. 'יהללו'. 'לדוד מזמור'. ח"ק. 'שים שלום'. בחזרת 

. לאחר 'יעלה ויבא' אומרים סליחות: פתיחה 'ה' אלקי טיופהש"ץ 
קה', הצבאות', סליחות )כפי שנקבע לשנה זו(, פזמון 'לך ה' הצד

עקידה 'אמונים', זכור רחמיך וכו'. ]א"א 'אתה מבין'[. 'או"א ברכנו'. 
  א"א אבינו מלכנו. ק"ת.

'אשרי'. ובלצ"ג. ח"ק. במקום 'וכתבנו' 'וכתוב' 'ונכתב',  בנעילה
אומרים 'וחתמנו' 'וחתום' 'ונחתם'. שים שלום. בחזרת הש"ץ 

מלכנו' נשיאת כפים )גם בחו"ל. י"נ גם כשהחשיך כבר(. 'אבינו 
)'חתמנו' במקום 'כתבנו'(. 'שמע'. בשכמל"ו ג"פ. 'ה' הוא האלקים' 

 ז"פ. ק"ת. תוקעים תקיעה אחת )גדולה( ]עם צאת הכוכבים[.
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'אתה חוננתנו'. א"א 'ויהי  בערבית במוצאי יוכ"פ יום א'  יא תשרי
נועם' ו'ואתה קדוש'. ק"ת. 'ויתן לך'. הבדלה עם נר ובשמים. עלינו. 

בין  משכימים לתפלה. בשחרית .8ה' אורי'. קידוש לבנהק"י. 'לדוד 

א"א תחנון, יה"ר שאחר קריאת התורה ו'שיר מזמור יוכ"פ לסוכות 
 תשרי גילאסף' )עד אחר אסרו חג(. אומרים אא"א ו'למנצח יענך'. 

יום ד' ערב סוכות  תשרי יד .בצהרים 3בשעה  'תשרי'תקופת   'גיום 

 עירוב תבשילין[. בחו"ל:] -אומרים 'למנצח יענך'. 

'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר  בערביתטו תשרי יום ה'  דסוכות 'א
משה'. ח"ק. תפלת יו"ט. ק"ת. ]קידוש עם 'שהחיינו'. בבית 'לישב 

יוצר. ]א"א 'עד לא מצוקי' עד  בשחריתבסוכה' ואח"כ 'שהחיינו'[. 
'על נטילת לולב' ו'שהחיינו'.  נטילת לולב'ומרום וקדוש' ו'קל נא'[. 

סדר הנענועים: מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה ומטה. הלל שלם 
בכל ימי החג. הש"ץ מנענע ב'הודו' )הראשון( וב'יאמר נא ישראל', 
הקהל ד' פעמים ב'הודו'. הש"ץ והקהל בב' 'אנא ה' הושיעא נא' 

. מוציאים וב"פ ב'הודו' בתרא. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג מדות. 'רבש"ע'
ב' ס"ת. בראשון קוראים לה' גברי בפ' אמור 'שור או כשב'. מניחים 
ס"ת הב' על הבימה. ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 'ובחמשה עשר 
יום'. הפטרה 'הנה יום בא'. 'אשרי'. 'יהללו'. 'לדוד מזמור'. ח"ק. 

קדושה 'נעריצך' עם 'אדיר אדירנו'. 'ותערב'. נשיאת כפים  במוסף
]בניגון הנענועים[. פתיחת הארון ומוציאים ס"ת א' אל  ()גם בחו"ל

הבימה, מקיפים פ"א עם הד' מינים, אומרים 'למען אמיתך'. 
מחזירים הס"ת לפני קדיש. ק"ת. 'אין כאלקינו'. עלינו. ק"י. שיר 

 היחוד. שיר הכבוד. שש"י. 'לדוד ה' אורי'.

ת. עלינו. 'אשרי'. ובלצ"ג. ח"ק. תפלת יו"ט. 'שלום רב'. ק" במנחה
 ק"י.

במוצאי יו"ט 'אתה חוננתנו'. 'יעלה טז תשרי יום ו'  ס"דחוהמ 'א
]הנחת תפילין בחוה"מ,  בשחריתויבא'. הבדלה בלי נר ובשמים. 

הורה ה'דעת סופר' מפ"ב שגם האשכנזים לא יניחו בא"י[. תפלה 
דחול עם 'יעלה ויבא'. 'על נטילת לולב' ללא שהחיינו. הלל שלם. 
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לד' גברי בפ' פנחס ד' פעמים 'וביום השני' ]כפי מנהג  ק"ת. קוראים
דיו"ט. 'וביום  מוסףא"י[. ח"ק. 'יהללו'. 'אשרי', 'ובא לציון'. ח"ק. 

השני'. קדושה דחול. פתיחת הארון ומוציאים ס"ת א' אל הבימה, 
ומקיפים פ"א עם הד' מינים, אומרים 'אבן שתיה'. מחזירים הס"ת 

 י. שש"י. 'לדוד ה' אורי'.לפני קדיש. ק"ת. עלינו. ק"

 :בחו"ל

כבא' דסוכות. ]קידוש בבית  בערבית טז תשרי יום ו' דסוכות 'ב
יוצר ]אומרים 'קל נא'[.  בשחרית'שהחיינו' ואח"כ 'לישב בסוכה'[. 

'על נטילת לולב' ללא שהחיינו. הלל שלם. ק"ת. מוציאים ב' ס"ת 
'ותערב'. נשיאת  במוסףוקוראים כבא' דסוכות. הפטרה 'ויקהלו'. 

 כפים ]בניגון הנענועים[. להושענא אומרים 'אבן שתיה'.

'לכו נרננה' 'לכה  בלת שבתק יז תשרי ס"דחוהמ ['א ]בחו"ל: 'ק ב"ש
פלת שבת עם 'יעלה ויבא'. ת בערביתדודי' ומדלגין על 'התנערי'. 

)כשיש ברית מילה,  .יוצר לשבת חוהמ"ס בשחריתא"א 'במה מדליקין'. 

תפלת שבת עם 'יעלה ויבא'. הלל שלם )בלי  'גאולה' דמילה(.אומרים 
נטילת לולב(. ק"ת. אומרים 'קהלת'. ק"י. 'אין כמוך'. מוציאים ב' 
ס"ת. בראשון קוראים לז' גברי בפ' כי תשא 'ראה אתה אומר אלי'. 
מניחים ס"ת הב' על הבימה. ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 'וביום 

הפטרה 'והיה... ביום  .שני' 'וביום השלישי'['וביום ה בחו"ל:]השלישי'. 
בוא גוג'. בברכת הפטרה 'ועל יום השבת הזה ועל יום חג הסוכות 
הזה', וחותם: 'מקדש השבת וישראל והזמנים'. 'יקום פורקן'. אשרי. 

דיו"ט, פסוקים של שבת ו'וביום  מוסףח"ק.  מזמור לדוד. יהללו.
קדושה דשבת. פתיחת  השלישי'[.'וביום השני' 'וביום  בחו"ל:]השלישי' 

הארון להושענא 'אום נצורה' )אין מוציאין ס"ת ואין מקיפים(. ק"ת. 
'אין כאלקינו'. עלינו. ק"י. שיר היחוד. שיר הכבוד. שש"י. 'לדוד ה' 

קוראים לג' גברי בפ' וזאת הברכה. תפלת שבת עם  במנחהאורי'. 
 ברכי נפשי'.'יעלה ויבא'. א"א 'צדקתך'. א"א פרקי אבות ולא '

במוצ"ש 'אתה חוננתנו'. 'יעלה ויבא'.  יח תשרי יום א' ס"דחוהמ 'ג
א"א 'ויהי נועם' ו'ואתה קדוש'. ק"ת. 'ויתן לך'. הבדלה עם נר 

קוראים לד' גברי בפ' פנחס ד"פ 'וביום הרביעי'.  בשחריתובשמים. 
 'וביום הרביעי'. להושענא אומרים 'אערוך שועי'. מוסף
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במוצ"ש 'אתה חוננתנו'. 'יעלה ויבא'.  יח תשרי יום א' ס"דחוהמ 'ב
א"א 'ויהי נועם' ו'ואתה קדוש'. ק"ת. 'ויתן לך'. הבדלה עם נר 

מניחים תפילין וחולצים לפני נטילת לולב.  בשחריתובשמים. 
תפלה דחול עם 'יעלה ויבא'. 'על נטילת לולב' ללא שהחיינו. הלל 

בפ' פנחס, לכהן 'וביום השלישי', ללוי שלם. ק"ת. קוראים לד' גברי 
'וביום הרביעי', לשלישי 'וביום החמישי', לרביעי חוזר 'וביום 
השלישי' 'וביום הרביעי'. ח"ק. 'יהללו'. 'אשרי', 'ובא לציון'. ח"ק. 

דיו"ט, 'וביום השלישי' 'וביום הרביעי'. קדושה דחול. פתיחת  מוסף
ם פ"א עם הד' מינים, הארון ומוציאים ס"ת א' אל הבימה ומקיפי

אומרים 'אערוך שועי'. מחזירים הס"ת לפני קדיש. ק"ת. עלינו. ק"י. 
 שש"י. 'לדוד ה' אורי'.

קוראים לד' גברי בפ' פנחס  יט תשרי יום ב' ס"דחוהמ ['ג ]בחו"ל: 'ד
לכהן 'וביום הרביעי', ללוי 'וביום  ]בחו"ל:ד"פ 'וביום החמישי'. 
הששי', לרביעי חוזר 'וביום הרביעי' 'וביום החמישי', לשלישי 'וביום 

'וביום הרביעי' 'וביום  ]בחו"ל:'וביום החמישי'.  מוסף .[החמישי'
 ['ד ]בחו"ל: 'הלהושענא אומרים 'קל למושעות'.  [.החמישי'

קוראים לד' גברי בפ' פנחס ד"פ 'וביום  כ תשרי יום ג' ס"חוהמד
'וביום הששי', לשלישי 'וביום לכהן 'וביום החמישי', ללוי ]בחו"ל: הששי'. 

'וביום  מוסף [.השביעי', לרביעי חוזר 'וביום החמישי' 'וביום הששי'
להושענא אומרים  [.'וביום החמישי' 'וביום הששי']בחו"ל: הששי'. 

 'אדון המושיע'.

אומרים  בלילה דחוהמ"ס כא תשרי יום ד' ]בחו"ל: ה'[ו'  הושענא רבה
ים פרוכת לבנה להו"ר ושמיני מניח -חומש דברים וכל תהלים. 

משכימים לתפלה. לובשים  בשחריתעצרת )יום הזכרת נשמות(. 
]התפלה עד שמו"ע דשחרית  [.מניחים תפילין ]בחו"ל:'קיטל' ו'הייבל'. 

בניגון ימים נוראים[. לאחר 'מזמור לתודה' אומרים 'למנצח.. 
השמים מספרים' וכו' כבשבת )כולל 'מזמור שיר ליום השבת' ו'ה' 
מלך'(. א"א 'נשמת' רק מתחילים 'ישתבח'. תפלה דחול עם 'יעלה 
ויבא'. נטילת לולב. הלל שלם. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג מדות, 'רבונו 
של עולם' )מימים נוראים(, 'שמע', 'אחד' ]'קדוש ונורא שמו'[, 
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. קוראים לד' גברי בפ' פנחס (ימים נוראים)בניגון 'גדלו', 'ויעזור ויגן' 
לכהן 'וביום החמישי', ללוי 'וביום  ]בחו"ל:ד' פעמים 'וביום השביעי'. 

הששי', לשלישי 'וביום השביעי', לרביעי חוזר 'וביום הששי' 'וביום 
 מוסף'אשרי'. ובלצ"ג. ח"ק.  .'יהללו' .)בניגון מיוחד( ח"ק [.שביעי'ה

קדושה  [.'וביום הששי' 'וביום השביעי' ]בחו"ל:דיו"ט. 'וביום השביעי'. 
'נעריצך' עם 'אדיר אדירנו'. להושענות מוציאים כל הס"ת אל 
הבימה )ומניחים נר דלוק בתוך ההיכל(, ועושים ז' הקפות עם הד' 

)כשיש ברית  ים כל ההושענות כסדר ]מלבד 'תתננו'[.מינים, ואומר

מניחים הד' מינים  מילה, אומרים 'זכור ברית' דמילה קודם 'אנא הבט'(.
ולוקחים הערבה. 'תענה אמונים'. חבוט ערבה ב'קול מבשר' 
האחרון. יה"ר. 'הושיעה'. ]מחזירים הס"ת להיכל[. ק"ת. )י"נ לחבוט 

נו'. ק"י. שיר היחוד. שיר הכבוד. לאחר ק"ת(. 'אין כאלקינו'. 'עלי
 [.עירוב תבשילין ]בחו"ל: -שש"י. 'לדוד ה' אורי'. 

'מערבית'  בערביתכב תשרי יום ה'  שמיני עצרת ושמחת תורה
לשמע"צ. 'ופרוש'. 'וידבר משה'. ח"ק. בתפלה 'יום השמיני חג 
העצרת הזה'. ק"ת. 'אתה הראת'. מוציאים כל הס"ת )ומניחים נר 
דלוק בתוך ההיכל(, ומקיפים את הבימה ז"פ באמירת 'אנא ה' 
הושיעה' וכו'. מחזירים הס"ת חוץ מג'. הש"ץ אומר 'שמע', 'אחד' 

'גדלו', 'על הכל'. גוללים את ג' הס"ת לקריאה ]'קדוש ונורא שמו'[, 
]אין  של מחר, בא' פ' וזאת הברכה, בב' פ' בראשית ובג' פ' פנחס.

)'על הכל', 'שישו ושמחו'(. מחזירים הס"ת.  נוהגים לקרוא בלילה[.
 עלינו. ק"י ]י"נ 'לדוד ה' אורי'[.

'נשמת מלומדי' לפני 'נשמת'. יוצר לשמע"צ. הלל שלם.  בשחרית
. 'אתה הראת'. הקפות כמו בערב. מחזירים הס"ת מלבד ג'. ק"ת

'שמע' וכו' כבערב. בראשון קוראים לכל הציבור בפ' וזאת הברכה 
עד 'מעונה', )במחזור השני ואחריו מתחילים 'וללוי אמר'(, לבסוף 

 יוםקוראים ל'חתן כל הנערים', ואח"כ ל'חתן תורה' מ'מעונה' עד ס
הבימה ומגביהים הא'. בשני ל'חתן התורה. מניחים הס"ת הב' על 

בראשית' בפ' בראשית עד 'לעשות'. )'ויהי ערב ויהי בוקר' וגו' אומר 
הקורא, וכן 'ויכולו'(. מניחים הס"ת הג' על הבימה.  הםהקהל ואחרי

ח"ק. בשלישי ל'חתן מפטיר' בפ' פנחס 'ביום השמיני'. הפטרה 'ויהי 
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. 'אב הרחמים'. תהזכרת נשמואחרי מות משה'. ]'שישו ושמחו'[. 
 'אשרי'. 'יהללו'. 'לדוד מזמור'.

(. השמש מכריז קודם תפלה ו'הייבל' )הש"ץ לובש קיטל במוסף
בלחש: 'משיב הרוח ומוריד הגשם', ומתחילים לומר 'משיב הרוח'. 
'ביום השמיני עצרת'. בחזרת הש"ץ תפלת גשם ]כל הפיוטים[. א"א 

 [.כרת נשמותבניגון הז 'ותערב' ואין נשיאת כפים ]י"נ לשאת כפים
 'משיב הרוח'. 'שלום רב'. במנחה[. '' אורי]י"נ 'לדוד ה

 :בחו"ל

'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר  בערביתכב תשרי יום ה'  שמיני עצרת
משה'. ח"ק. בתפלה 'יום השמיני חג העצרת הזה'. ק"ת. קידוש עם 

עלינו. ק"י. ]י"נ 'לדוד ה'  ]גם בבית בסוכה ללא 'לישב בסוכה'[.שהחיינו. 
יוצר. הלל שלם. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג מדות.  בשחריתאורי'[. 

'רבש"ע'. מוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים לה' גברי בפ' ראה 'עשר 
תעשר'. מניחים הס"ת הב' על הבימה. ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 

אב . 'הזכרת נשמות'ביום השמיני'. הפטרה 'ויהי ככלות שלמה'. 
 )הש"ץ לובש קיטל במוסףהרחמים'. 'אשרי'. 'יהללו'. 'לדוד מזמור'. 

(. השמש מכריז קודם תפלה בלחש: 'משיב הרוח ומוריד 'ו'הייבל
הגשם', ומתחילים לומר 'משיב הרוח'. 'ביום השמיני עצרת'. בחזרת 
הש"ץ תפלת גשם ]כל הפיוטים[. 'ותערב'. נשיאת כפים ]בניגון 

'משיב הרוח'. 'שלום  במנחה אורי'[.]י"נ 'לדוד ה'  הזכרת נשמות[.
 רב'.

במוצאי יו"ט 'אתה חוננתנו'. הבדלה בלי נר יום ו' אסרו חג  תשרי כג
 א"א תחנון. ]אומרים 'למנצח יענך'[. בשחריתובשמים. 

 :בחו"ל

'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר  בערביתכג תשרי יום ו'  תורה שמחת
משה'. ח"ק. בתפלה 'יום השמיני חג העצרת הזה'. ק"ת. 'אתה 
הראת'. מוציאים כל הס"ת )ומניחים נר דלוק בתוך ההיכל(, 
ומקיפים את הבימה ז"פ באמירת 'אנא ה' הושיעה' וכו'. מחזירים 
הס"ת חוץ מג'. הש"ץ אומר 'שמע', 'אחד' ]'קדוש ונורא שמו'[, 
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'על הכל'. גוללים את ג' הס"ת לקריאה של מחר, בא' פ'  'גדלו',
]אין נוהגים לקרוא  וזאת הברכה, בב' פ' בראשית ובג' פ' פנחס.

)'על הכל, 'שישו ושמחו'(. מחזירים הס"ת. קידוש עם  בלילה[.
 שהחיינו ]יש שמקדשים לפני 'אתה הראת'[. עלינו. ק"י.

חר ברכו. נשיאת ויוצר לא ,'נשמת מלומדי' לפני 'נשמת' בשחרית
כפים ]'יברכך' בניגון של א' דפסח, 'יאר' בניגון של א' דשבועות 
ו'ישא' בניגון של א' דסוכות[. א"א 'ותערב'. הלל שלם. ק"ת. 'אתה 
הראת'. הקפות כבערב. מחזירים הס"ת מלבד ג', 'שמע' וכו' כבערב 
]א"א י"ג מדות[. בראשון קוראים לכל הציבור בפ' וזאת הברכה עד 

עונה', )במחזור השני ואחריו מתחילים 'וללוי אמר'(, לבסוף 'מ
 יוםקוראים ל'חתן כל הנערים', ואח"כ ל'חתן תורה' מ'מעונה' עד ס

התורה. מניחים הס"ת הב' על הבימה ומגביהים הא'. בשני ל'חתן 
בראשית' בפ' בראשית עד 'לעשות'. )'ויהי ערב ויהי בוקר' וגו' אומר 

ן 'ויכולו'(. מניחים הס"ת הג' על הבימה. הקהל ואחריו הקורא, וכ
ח"ק. בשלישי ל'חתן מפטיר' בפ' פנחס 'ביום השמיני'. הפטרה 'ויהי 

 במוסףאחרי מות משה'. ]'שישו ושמחו'[. 'אשרי'. 'יהללו'. ח"ק. 
 'שלום רב'. במנחהא"א 'ותערב' ואין נשיאת כפים. 

נרננה'. 'לכו )גם בחו"ל(,  קבלת שבתכד תשרי  בראשיתפ' ק "ש
מדלגין על 'התנערי'[.  בחו"ל:]א"א 'אנא בכח'[. ק"י. 'לכה דודי' ]
'ופרוש'. 'ושמרו'. ח"ק. בערבית 'מזמור שיר ליום השבת', 'ה' מלך'. 

תפלה דשבת. 'ויכלו'. 'מגן אבות' )קו"ח(. ק"ת. 'במה מדליקין' ]א"א 
[. בנן()יש מקומות שבתקופות המאוחרות הנהיגו לומר קדיש דרקדיש דרבנן. 

נ' שאין מקדשין[. עלינו.  בא"י:א"א 'במה מדליקין'[. קידוש ] בחו"ל:]
 ק"י.

)כשיש ברית מילה, אומרים אופן זולת יוצר לשבת בראשית.  בשחרית

 .9הפטרה 'כה אמר' עד 'לא יהיה'. מברכים החודש וגאולה דמילה(.
א"א צדקתך'[.  בחו"ל:צדקתך' ]' במנחה]א"א 'אב הרחמים'[. 
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לומר 'ברכי נפשי' ו'שיר המעלות' עד שבת שלפני שבת  מתחילים
 הגדול. עלינו. ק"י.

ערב ר"ח  יום ה'כט תשרי  מתחילים לומר תחנון.יום א' כה תשרי 

 א"א תחנון. במנחהא"א יוכ"ק. 
 

 מרחשון

 חלקים 17-ודק'  12עם  12שעה  צהריםב' ומולד: יום 
 חשון ח ק"שבליל ז' שלמים: 

 חשון ו"ט ק"שבסו"ז קדוש לבנה: ליל 

א"א  בערבית'יעלה ויבא' בכל התפלות ]וברכהמ"ז[. ]יום ו'  ח"דר 'א
'ובראשי חדשיכם' אחר פיטום  בשחרית'שיר מזמור לאסף'[. 

הקטורת. הלל בדילוג. ק"ת. א"א תחנון. קוראים לד' גברי בפרשת 
וי חוזר פנחס, לכהן 'וידבר וגו' צו את בנ"י' עד 'עלה תמיד', לל

רביעית ההין', לשלישי 'עלת תמיד' עד 'ונסכה', ‘'ואמרת להם' עד 
ולרביעי 'ובראשי חדשיכם' עד 'יעשה ונסכו'. ח"ק. א"א יה"ר. 
יהללו. אשרי ובלצ"ג, וא"א למנצח. ח"ק. חולצין התפילין. ]י"נ 

'עלינו'. ק"י. שש"י.  ק"ת. 'ראשי חדשים'. מוסףלחלוץ לפני ח"ק[. 
 א"א תחנון. במנחה"א 'שיר מזמור לאסף'. 'ברכי נפשי'. א

'ובראשי חדשיכם' אחר  בשחרית'יעלה ויבא'.  נח 'ק פ"ש-ח"דר 'ב
)כשיש ברית מילה, אומרים זולת פיטום הקטורת. יוצר לשבת ר"ח. 

קוראים הלל בדילוג. ק"ת. מוציאים ב' ס"ת. בראשון  וגאולה דמילה(.
'וביום השבת', 'ובראשי פרשת השבוע. ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 

חדשיכם'. הפטרה 'השמים כסאי' עד 'לכל בשר' )ומסיימים בפסוק 
'אתה יצרת'. שש"י.  מוסף(. ]א"א 'אב הרחמים'[. ''והיה מדי חודש

בא"י מתחילים יום ו'  ז חשוןא"א 'צדקתך'.  במנחה'ברכי נפשי'. 
 לומר בערבית 'ותן טל ומטר'.

ר' עד 'תתהלל'. ברכת 'מי הפטרה 'למה תאמח חשון  לך 'ק פ"ש
ה מנהג "וכ, ]י"נ לברך בש"ק פ' ויראשבירך' למתענים בה"ב לפני 'יהללו'. 

 בשחרית ]למנהג הראשון[יום ב'. תענית שני קמא  י חשון [.פרשבורג
סליחות )גם מי שאינו מתענה( בחזרת הש"ץ בברכת 'סלח לנו', 
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לאחר 'כי פשענו' מתחילים לומר 'סלח לנו' וכו' עד 'הרחמים 
והסליחות'. והש"ץ מסיים 'ואל יעכב חטא ועון את תפלתנו, מחל 
וסלח לכל חטאתינו, כי קל טוב וסלח אתה, בא"י חנון המרבה 

הש"ץ[. כשיש עשרה  לסלוח'. ]י"נ כהיום לאמרם לאחר חזרת
 גם ]וי"נ שא"א. יש הנוהגיםמתענים הש"צ אומר 'עננו' בין גואל לרופא 

כשיש עשרה מתענים  במנחה. 10א"א 'אבינו מלכנו' לקרות 'ויחל'[.
קריאת 'ויחל'. א"א ח"ק. הפטרה 'דרשו'. 'יהללו'. ח"ק. 'שים שלום'. 

רכנו'[. א"א רק 'או"א ב בחו"ל:הש"צ אומר 'עננו' כנ"ל. נשיאת כפים ]
כנ"ל  ]למנהג הראשון[יום ה'. תענית חמישי  יג חשון'אבינו מלכנו'. 

אהבה לפרשת וירא 'שננו לשונם'. טו חשון  וירא 'ק פ"שביום ב'. 
]ברכת 'מי שבירך' הפטרה 'ואשה אחת' ]כנראה עד 'ותאמר שלום'[. 

יום ב'.  יז חשון. למנהג השני, כנ"ל בש"ק פ' לך[ -למתענים בה"ב 

כנ"ל בי'  תענית שני קמא למנהג השני[. ]למנהג הראשוןנית שני בתרא תע
 'פ ק"ש ]תענית חמישי למנהג השני. כנ"ל בי' חשון[.יום ה'  כ חשוןחשון. 

 כד חשוןהפטרה 'והמלך דוד' עד 'דוד לעולם'. כב חשון  חיי שרה
 ]תענית שני בתרא למנהג השני. כנ"ל בי' חשון[.יום ב' 

. 'תפלה לעני'. 'יום זה'. 'יום כפור קטן' מוקדםיום ה'  כז חשון
'למנצח על הגתית'. אשרי. ]כשיש עשרה מתענים: ח"ק. קוראים 
'ויחל' והפטרה 'דרשו'. 'יהללו'[. ח"ק. תפלת מנחה. 'לכו ונשובה' 

ק "שוכו'. תחנון. ק"ת. 'למנצח יענך'. ]'עלינו'[. א"א 'אבינו מלכנו'. 
רה 'מחר חודש' עד 'עד עולם'. הפטכט חשון ערב ר"ח  תולדות 'פ

 א"א 'צדקתך'. במנחהמברכים החודש. ]א"א 'אב הרחמים'[. 

 

 כסלו

 דק' 57 עם 12שעה שב"ק מוצאי מולד: 
 12.57עה בש ויצאש"ק  מוצאיז' שלמים: 

 6.47טז כסלו בשעה  ליל ב'סו"ז קדוש לבנה: 
הפטרה כסלו  ז ויצא 'ק פ"ש ר"ח מרחשון.א' דכנ"ל ביום א'  ח"ר

כסלו  די וישלח 'ק פ"ש 'ויברח יעקב' עד 'ופושעים יכשלו בם'.
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 ערבבמ 'גיום כסלו  זיהפטרה 'חזון עובדיה' עד 'לה' המלוכה'. 
כסלו  אכ וישב 'ק פ"שמתחילים בחו"ל לומר 'ותן טל ומטר'. 

 א"א תחנון. במנחה' גיום  כד כסלוהפטרה 'כה אמר ה' על שלשה'. 

מדליקים נ"ח בביהכ"נ בין מנחה לערבית ' דכה כסלו יום  דחנוכה 'א
. מניחים המנורה ערביתעם 'שהחיינו', ומשאירים דלוק עד לאחר 

מתחילים  בערביתהכ"נ בשמן זית[. י]אין מקפידים להדליק בבבצד דרום. 
'על הנסים' בשמו"ע ]ובברכהמ"ז[, ואומרים כל ימי חנוכה. ]'שיר 

יק שוב הנ"ח נהגו להדל בשחריתמזמור לאסף' גם בחנוכה[. 
. הלל שלם. ומשאירים דלוק עד לאחר התפלה בביהכ"נ )בלי ברכה(

ח"ק. א"א תחנון ואא"א )כל ימי חנוכה(. קוראים לג' גברי בפ' נשא. 
לכהן 'ויהי ביום כלות משה' עד 'לחנוכת המזבח', ללוי עד 'מלאה 
קטרת' ולישראל עד 'נחשון בן עמינדב'. ח"ק. א"א יה"ר שאחר 

נצח יענך' )כל ימי חנוכה(. ]'מזמור שיר חנוכת' לאחר קריה"ת ו'למ
 א"א תחנון במנחהשש"י, או בסוף התפלה[. 'שיר מזמור לאסף'. 

 .)כל ימי חנוכה(

 בשחריתנ"ח בלי 'שהחיינו'. הדלקת ' הכו כסלו יום  דחנוכה 'ב
. לכהן 'ביום השני' עד 'מלאה קטרת', הנ"לקוראים לג' גברי בפ' 
צוער' ולישראל 'ביום השלישי' עד 'אליאב בן ללוי עד 'נתנאל בן 

 י"נ לישראל חוזר 'ביום השני' עד 'בן צוער'[. בא"י:חלן'. ]

קוראים לג' גברי בפ' הנ"ל. לכהן 'ביום  'וכסלו יום  זכ דחנוכה 'ג
השלישי' עד 'מלאה קטרת', ללוי עד 'אליאב בן חלן' ולישראל 'ביום 

י"נ לישראל חוזר 'ביום : בא"יהרביעי' עד 'אליצור בן שדיאור'. ]
גדולה. מדליקים נ"ח בביהכ"נ לפני  מנחה .[השלישי' עד 'בן חלן'

 מקץ 'ק פ"ש-דחנוכה 'ד מדליקים לפני נר שבת[. ]בביתקבלת שבת. 
)כשיש ברית מילה, יוצר לשבת ראשון דחנוכה  בשחריתכסלו  חכ

בראשון הלל שלם. ק"ת. מוציאים ב' ס"ת. אומרים גם 'גאולה' דמילה(. 
עד  רביעי'פרשת השבוע. ח"ק. בשני מפטיר בפ' נשא 'ביום ה

. מברכים עד 'חן לה' '. הפטרה 'רני ושמחי'צור בן שדיאור'אלי
החודש. ]א"א 'אב הרחמים'[. ]'מזמור שיר חנוכת' לאחר התפלה[. 

 בערבית . ערב ר"ח'אכסלו יום  טכ דחנוכה 'הא"א 'צדקתך'.  במנחה
"ק. 'ויהי נועם'. 'ואתה קדוש'. ק"ת. 'אתה חוננתנו', 'על הנסים'. ח
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קוראים לג'  בשחריתהדלקת נ"ח. 'ויתן לך'. הבדלה. 'עלינו'. ק"י. 
. לכהן 'ביום החמישי' עד 'מלאה קטרת', ללוי עד נשאגברי בפ' 

'שלמיאל בן צורישדי' ולישראל 'ביום הששי' עד 'אליסף בן דעואל'. 
א"א  במנחהי"נ לישראל חוזר 'ביום החמישי' עד 'צורישדי'[.  בא"י:]

 יוכ"ק.

 

 טבת
 חלק 1-ו דק' 41עם  1 שעה צהריםב' ביום מולד: 

 טבת ח' גליל ז' שלמים: 
 טבת טו' גסו"ז קדוש לבנה: ליל 

'יעלה ויבא' ו'על הנסים' בכל התפלות ' ביום  דחנוכה 'ו - ח"דר 'א
'ובראשי  בשחריתא"א 'שיר מזמור לאסף'[.  בערבית]ובברכהמ"ז[. ]

חדשיכם' אחר פיטום הקטורת. הלל שלם. ק"ת. מוציאין ב' ס"ת. 
בראשון בפ' פנחס, לכהן 'וידבר וגו' צו את בנ"י' עד 'רביעית ההין', 
ללוי עד 'ונסכה' ולישראל 'ובראשי חדשיכם' עד 'יעשה ונסכו'. 

ני רביעי בפ' נשא מניחים ס"ת הב' על הבימה ומגביהים הא'. בש
דר"ח עם 'על  מוסף'ביום הששי' עד 'אליסף בן דעואל'. ח"ק. 

א"א שיר מזמור  ]'מזמור שיר חנוכת'[. הנסים'. שש"י. 'ברכי נפשי'.
בפ' נשא כדאתמול. לרביעי ' גיום  דחנוכה 'ז -ח "דר 'בלאסף'. 

'. דטבת יום  ב דחנוכה 'ח'ביום השביעי' עד 'אלישמע בן עמיהוד'. 

. לכהן 'ביום השמיני' עד נשאקוראים לג' גברי בפ' 'זאת חנוכה' 
'מלאה קטרת', ללוי עד 'גמליאל בן פדהצור' ולישראל 'ביום 

 'ק פ"ש התשיעי' עד 'כן עשה את המנורה' )בראש פ' בהעלותך(.
'ליל ניטל', נהגו לא  'ביום  טבת ז ה''.הפטרה 'ויהי דבר טבת  ה ויגש

 ללמוד ]עד חצות הלילה[.

בחזרת הש"ץ סליחות  בשחרית'. תענית עשרה בטבת היום  טבת י
בברכת 'סלח לנו' )ראה י' חשון(. 'עננו' בין גואל לרופא. א"א 'אבינו 

קריאת 'ויחל'. ]א"א ח"ק[.  במנחהמלכנו'. קריאת 'ויחל'. ח"ק. 
ח"ק. 'יהללו'. הפטרה 'דרשו'. ברכת הפטרה מסיים ב'מגן דוד'. 

בברכת 'שמע קולנו'. 'שים שלום'. בחזרת הש"ץ  בתפלת לחש 'עננו'
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רק 'או"א ברכנו'[. א"א  בחו"ל:'עננו' בין גואל לרופא. נשיאת כפים ]
 'אבינו מלכנו'.

בשנה  שובבי"ם – הפטרה 'ויקרבו ימי דוד'.  טבת בי ויחי 'ק פ"ש
הפטרה טבת  טי שמות 'ק פ"ש פשוטה א"א סליחות לשובבי"ם.

 .4.3בשעה  , ו'לכן כה אמר' עד 'יעריצו'.'ונלכדו''הבאים ישרש' עד 
הפטרה 'כה אמר ה"א בקבצי' עד 'כי טבת  וכ וארא 'ק פ"ש .צ"אחה

' ערב גיום  כט טבתאני ה''. מברכים החודש. ]א"א 'אב הרחמים'[. 

'תפלה לעני'. 'יום זה'. 'למנצח יענך'. אשרי.  'יום כפור קטן'ר"ח 
]כשיש עשרה מתענים: ח"ק. קוראים ויחל והפטרה 'דרשו'. 
'יהללו'[. ח"ק. תפלת מנחה. 'לכו ונשובה' וכו'. א"א תחנון. ק"ת. 
'למנצח על הגיתית'. ]'עלינו'[. א"א 'אבינו מלכנו'. ]י"נ כשחל יוכ"ק 

 [.בזמנו )בערב ר"ח( להתפלל מנחה לאחריה

 

 שבט
 יםחלק 2-ו דק' 25עם  2 שעה לילהב' גמולד: יום 

 2.26בשעה  שבט ח' דז' שלמים: ליל 
 8.39בשעה  שבט זט' הסו"ז קדוש לבנה: ליל 

הפטרה שבט  ד בא 'ק פ"שר"ח מרחשון. א' דכנ"ל ב' דיום  ח"ר
שבט  אי שירה-בשלח 'ק פ"ש'הדבר אשר דבר' עד 'לא אנקך'. 

'גאולה' יום ליבשה. הפטרה 'ודבורה אשה נביאה' עד  בשחרית
' דיום  טו שבטא"א תחנון.  במנחה' גיום  יד שבט'ארבעים שנה'. 

'למנצח יענך'[.  א"א תחנון ]ו'שיר מזמור לאסף'. אומרים בשחרית
'מאורה' אמרות  בשחריתשבט  חי יתרו 'ק פ"שא"א תחנון.  במנחה

הקל טהורות. עשרת הדברות קוראים בטעם העליון. הפטרה 'בשנת 
 'ק פ"ש בן טבאל' ו'כי ילד' עד 'תעשה זאת'.'מות המלך' עד 

)כשיש ברית יוצר לשבת שקלים.  בשחריתכה שבט  שקלים-משפטים

, אומרים 'אופן' ו'גאולה' דמילה, והשאר ההפסקשבתות מילה בד' פרשיות או ב

' ס"ת. בראשון פרשת השבוע. מניחים במוציאים מאותה שבת(. 
בפ' כי תשא מתחילתה עד מפטיר בשני ח"ק. הס"ת הב' על הבימה. 

 'לכפר על נפשותיכם'. הפטרה 'בן שבע שנים' עד 'לכהנים יהיו'.
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. שקליםפיוט לשבת  מוסףב]א"א 'אב הרחמים'[.  מברכים החודש.
'יום כפור קטן' ' ערב ר"ח דיום  כט שבט .אומרים 'צדקתך' במנחה

 יום זה יש קהלות שנקבע - א"א תחנון. במנחה)כנ"ל כט טבת(. 
 ר' אדז)ראה גם ליום תענית לבני ה'חברה קדישא' ואמירת סליחות 

 אייר(. י"זו

 

 אדר

 יםחלק 3-דק' ו 9 עם 3 שעה צ"חהא' המולד: יום 
 ראד ח 'וליל ז' שלמים: 

 ראד טו' וסו"ז קדוש לבנה: ליל 

ק "שכנ"ל. יום ו'  ח"דר 'בר"ח מרחשון. א' דכנ"ל ב' היום  ח"דר 'א
להפסקה ראשונה. הפטרה 'וה'  יוצר בשחריתב אדר  תרומה 'פ

בהרבה קהלות נקבע ' היום  ראד 'זנתן חכמה' עד 'עמי ישראל'. 
)ראה גם יום זה ליום תענית לבני ה'חברה קדישא' ואמירת סליחות 

יוצר  בשחרית ראד ט זכור-תצוה 'ק פ"ש אייר(. י"זו ער"ח אדר
לפרשת זכור. מוציאים ב' ס"ת. בראשון פרשת השבוע. ח"ק. בשני 
מפטיר בפ' כי תצא 'זכור את אשר עשה' עד 'לא תשכח' ]'ז כר' 

במקום בציר"י[. הפטרה 'כה אמר ה"צ פקדתי'. ]'אב הרחמים', 

'. תענית דיום  ראד גי 'צדקתך'. ומריםא במנחה[. שאומרים בכל השנה

בחזרת הש"ץ סליחות בברכת 'סלח לנו' )ראה י'  בשחרית אסתר
חשון(. 'עננו' בין גואל לרופא. א"א 'אבינו מלכנו'. קריאת 'ויחל'. 

קריאת 'ויחל'. ]א"א ח"ק[. הפטרה 'דרשו'. ברכת  במנחהח"ק. 
הפטרה מסיים ב'מגן דוד'. 'יהללו'. ח"ק. בתפלת לחש 'עננו' בברכת 

ץ 'עננו' בין גואל לרופא. 'שמע קולנו'. 'שים שלום'. בחזרת הש"
 -'אבינו מלכנו'. ותחנון א"א רק 'או"א ברכנו'[.  בחו"ל:נשיאת כפים ]

 לזכר 'מחצית השקל'. )חצאי מטבע(ג' מטבעות  לצדקה נותנים

'על הנסים'  בערביתמתחילים ' היום  ריד אד פורים דפרזים
בשמו"ע ]ובברכהמ"ז[. לאחר שמו"ע ק"ת. קריאת המגילה עם ג' 
ברכות לפניה. )מכים רק כשקוראים 'המן בן המדתא'(. 'הרב את 
ריבנו' )כ"א מברך לעצמו(, 'אשר הניא', 'שושנת יעקב'. 'ואתה 
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 ]'שיר מזמור לאסף'[. עלינו. ק"י. קדוש'. קדיש שלם בלי תתקבל.
פלה. ]'מאורה' לפורים[. בחזרת הש"ץ משכימים לת בשחרית

'קרובץ'. ח"ק. א"א תחנון. קוראים לג' גברי בפ' בשלח 'ויבא עמלק'. 
קריאת  )כשיש ברית מילה, מלים קודם קריאת המגילה(.ח"ק. 'יהללו'. 

המגילה עם ג' ברכות לפניה. 'הרב את ריבנו'. )א"א 'אשר הניא' 
חולצין התפילין עד אחר קריאת  )אין(. 'שושנת יעקב'. שאמרו 'קרובץ'מאחר 

אשרי. ובלצ"ג. א"א 'למנצח יענך'. ק"ת. עלינו. ק"י. שש"י.  המגילה(.
'שיר מזמור לאסף'. ]י"נ לומר גם 'למנצח על אילת השחר'[. 

א"א והוא רחום, תחנון, אא"א, יה"ר שלאחר קריה"ת  - במוקפים]
ביום הקודם כנ"ל ' ויום  רטו אד פורים דמוקפים [.ו'למנצח יענך'

 [.א"א תחנון ו'למנצח יענך' - בפרזיםלפרזים. ]

הפטרה יוצר להפסקה שניה.  בשחריתטז אדר תשא כי  'ק פ"ש
 כג אדר פרה-פ"ויקפ' ק "ש 'ויהי ימים רבים' עד 'ה' הוא האלקים'.

יוצר לפרשת פרה. מוציאים ב' ס"ת. בראשון פרשת  בשחרית
השבוע. ח"ק. בשני מפטיר בפ' חקת מתחילתה עד 'תטמא עד 

 מברכים החודש. הערב'. הפטרה 'ויהי דבר ה' אלי' עד 'כי אני ה''.
'יום ' היום  דרא חכ אומרים 'צדקתך'. במנחה. ['אב הרחמים'א"א ]

 אומרים תחנון. במנחה (.ז חשון)כנ"ל כ מוקדם קטן' כפור
 

 ניסן
 חלקים 4-דק' ו 53עם  3 שעה "קבש לילמולד: 

 ניסן ט ג"שבה-צו ק"מוצשז' שלמים: 
 58..1שעה  טז ניסן ט"ק ויו"מוצאי שבסו"ז קדוש לבנה: 

'ובראשי  בשחרית'יעלה ויבא'.  החודש-ויקרא פ' ק"ש – ח"ר
'אופן' לר"ח  יוצר לפרשת החודש.חדשיכם' אחר פיטום הקטורת. 

 . הלל בדילוג. ק"ת.)ומדלגין ה'אופן' לשבת החודש( 'אביר הגביר'
מניחים הס"ת הב' על ' ס"ת. בראשון פרשת השבוע. גמוציאים 

בפ' פנחס 'וביום השבת',  לאחרון בשניהבימה ומגביהים הא'. 
ח"ק.  מניחים הס"ת הג' על הבימה. 'ובראשי חדשיכם' עד 'ונסכו'.

לכם' עד 'תאכלו  מפטיר בפ' בא 'ויאמר וגו' החדש הזה לישיבש
מצות'. הפטרה 'כל העם' עד 'איש מאחוזתו'. ]א"א 'אב הרחמים'[. 
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]לאחר 'ברכי נפשי'.  שש"י. פיוט לפרשת החודש.. ''אתה יצרת מוסף

התפלה אומרים א' דנשיאים בפ' נשא 'ויהי ביום כלות משה' עד 'נחשון בן 

"ב עד סוף פ' נשא. עמינדב'. בב' ניסן נשיא השני, וכן הלאה. בי"ב ניסן נשיא י

א"א  במנחה בי"ג ניסן מתחילת פ' בהעלותך עד 'כן עשה את המנורה'[.
א"א תחנון, יה"ר שאחר קריאת  ניסן בחודש - .כל החודש 'צדקתך'

 התורה ו'שיר מזמור לאסף'. אבל אומרים אא"א ו'למנצח יענך'. 

)כשיש ברית יוצר לשבת הגדול  בשחריתח ניסן  הגדול-צו 'ק פ"ש

]דרשת שבת הגדול לפני קריאת התורה[. מילה, אומרים 'גאולה' דמילה(. 
 במנחה]א"א 'אב הרחמים'[.  .11כה אמר וגו' עולותיכם'הפטרה '

א"א 'צדקתך'. אומרים בהגדה של פסח 'עבדים היינו' עד 'לכפר על 
כל עוונותינו'. עלינו. ק"י. ]מפסיקים אמירת 'ברכי נפשי' ו'שיר 

במוצש"ק אומרים 'ויהי יום א'  ט ניסן ' שאמרו כל החורף[.המעלות
בדיקת חמץ.  ערביתערב פסח  'ויום  ניסן די נועם' ו'ואתה קדוש'.

 'מזמור לתודה' משכימים לתפלה. תענית בכורים. א"א בשחרית
 במנחה ]נוהגים לעשות 'סיום' לבכורים עם סעודת מצוה[.ו'למנצח יענך'. 

 ערוב חצרות. -יחיד המתענה אומר 'עננו' בברכת 'שומע תפלה'. 

ואין  ''לכו נרננה', 'לכה דודי ,קבלת שבתטו ניסן  דפסח 'א - ק"ש
א"א  בערבית . מזמור שיר ליום השבת.'מדלגין על 'התנערי

 'וידבר משה'. ח"ק. תפלת יו"ט 'ושמרו'. 'ופרוש'.אומרים 'מערבית'. 
 .''במה מדליקיןו 'מגן אבות' א"אק"ת.  .ויכלו .עם אזכרות דשבת

יש מקומות שבתקופות מאוחרות יותר הנהיגו לומר, בדרך כלל ]א"א הלל. 

יוצר. הלל  בשחרית[. אין מקדשים בביהכ"נ )גם בחו"ל(. אחר התפלה
]י"נ לומר 'אין כמוך'. אומרים 'שיר השירים'. ק"י[. בא"י: ]שלם. ק"ת. 

' זאים ב' ס"ת. בראשון קוראים ל. מוצי)אף שחל בשבת([ י"ג מדות
גברי בפ' בא 'ויקרא משה וגו' משכו וקחו' עד 'על צבאותם'. 
מניחים ס"ת הב' על הבימה. ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 'ובחדש 

'אשרי'. 'יהללו'.  'יקום פורקן'. הראשון'. הפטרה 'בעת ההיא'.
(. בחזרת ו'הייבל' )הש"ץ לובש קיטל במוסף'. ח"ק. לדודמזמור '

לת טל ]כל הפיוטים[ והש"ץ פוסק לומר 'משיב הרוח'. הש"ץ תפ
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 הפטרת 'וערבה' אומרים רק כשחל שבת הגדול בערב פסח. 



 חחודש בחדשו תשע"

 
 כא

בניגון )קדושה 'נעריצך' עם 'אדיר אדירנו'. 'ותערב'. נשיאת כפים 
. ק"ת. 'אין כפים[ יםשאוא"א 'ותערב' ואין נבחו"ל: ] (.'אדיר הוא'

אשרי,  במנחה כאלקינו'. עלינו. ק"י. שיר היחוד. שיר הכבוד. שש"י.
הציבור פוסק לומר קוראים לג' גברי בפ' שמיני. ובלצ"ג. ח"ק. 
א"א  מתחיל לומר 'מוריד הטל'[. 'שלום רב'. בא"י:'משיב הרוח' ]

 ק"ת. עלינו. ק"י. 'צדקתך'.

'אתה חוננתנו'.  אי שבת ויו"טבמוצ' אטז ניסן יום  פ"דחוהמ 'א
פוסקים לומר 'ותן טל ומטר' ומתחילים לומר 'ותן ברכה'. 'יעלה 

מתחילים ספירת . א"א 'ויהי נועם' ו'ואתה קדוש'ויבא'. ק"ת. 
נר ובשמים. עלינו. ק"י.  עםהבדלה 'ויתן לך'. העומר 'אחד לעומר'. 

]הנחת תפילין בחוה"מ, ראה א' דחוהמ"ס[. א"א 'מזמור  בשחרית
'יעלה ויבא'. הלל בדילוג. ק"ת. מוציאים ב' ס"ת. אומרים לתודה'. 
לג' גברי בפ' אמור 'שור או כשב'. בשני לרביעי בפ' קוראים בראשון 

פנחס 'והקרבתם אשה עולה'. ח"ק. יהללו. אשרי. ובלצ"ג. ח"ק. 
דיו"ט. קדושה דחול. ק"ת. עלינו. ק"י. שש"י. א"א 'שיר מזמור  מוסף

 מוציאים ב' ס"ת. בראשון' ביז ניסן יום  פ"דחוהמ 'ב לאסף'.
לג' גברי בפ' בא 'קדש לי כל בכור'. בשני לרביעי כבא'  קוראים

 דחוהמ"פ.

 :בחו"ל
'ופרוש'. 'וידבר משה'.  'מערבית'. בערבית' אטז ניסן יום  דפסח 'ב

מתחילים ספירת אין מקדשים בביהכ"נ.  בשמו"ע 'ותודיענו'.ח"ק. 
יוצר. הלל שלם. ק"ת.  בשחריתהעומר 'אחד לעומר'. עלינו. ק"י. 

'אין כמוך'. י"ג מדות. רבש"ע. מוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים 
שב'. ח"ק. בשני מפטיר כדאתמול. לה' גברי בפ' אמור 'שור או כ

בניגון 'אדיר 'ותערב'. נשיאת כפים ] במוסףהפטרה 'וישלח המלך'. 
 [.הוא'

במוצאי יו"ט 'אתה חוננתנו'. פוסקים ' ביז ניסן יום  פ"דחוהמ 'א
לומר 'ותן טל ומטר' ומתחילים לומר 'ותן ברכה'. 'יעלה ויבא'. ק"ת. 

 בשחריתספירת העומר. הבדלה בלי נר ובשמים. עלינו. ק"י. 
בשאר ימי  -מניחים תפילין. ]חולצים לאחר קריאת פרשת 'קדש'. 

'מזמור  חוה"מ הציבור חולצים לפני הלל והש"ץ לאחר הלל[. א"א
הלל בדילוג. ק"ת. מוציאים ב' ס"ת. בא'. 'יעלה ויאומרים לתודה'. 
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לג' גברי בפ' בא 'קדש לי כל בכור'. בשני לרביעי קוראים בראשון 
בפ' פנחס 'והקרבתם אשה עולה'. ח"ק. יהללו. אשרי. ובלצ"ג. ח"ק. 

 דיו"ט. קדושה דחול. ק"ת. עלינו. ק"י. שש"י. מוסף

 מוציאים ב' ס"ת. בראשון' גיח ניסן יום  פ"דחוהמ[ 'בבחו"ל: ] 'ג
לג' גברי בפ' משפטים 'אם כסף תלוה' עד 'בחלב אמו'.  קוראים

 -יום ד'  יט ניסן פ"דחוהמ[ 'ג]בחו"ל:  'דבשני לרביעי כבא' דחוהמ"פ. 
כי תשא 'ויאמר  ' גברי בפ'גמוציאים ב' ס"ת. בראשון קוראים ל

 'ה משה וגו' פסל לך' עד 'בחלב אמו'. בשני לרביעי כבא' דחוהמ"פ.
קוראים מוציאים ב' ס"ת. בראשון  'הכ ניסן יום  פ"דחוהמ[ 'ד]בחו"ל: 

לג' גברי בפ' בהעלותך 'וידבר וגו' במדבר סיני בשנה השנית' )פרשת 
מניחים פרוכת לבנה  -פסח שני(. בשני לרביעי כבא' דחוהמ"פ. 

ביעור מעשרות.  – )יום הזכרת נשמות(. לאחש"פ[בחו"ל: ]לשש"פ 
 עירוב תבשילין.

'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר  בערבית יום ו' כא ניסן פסח של שביעי
]קידוש בלי 'שהחיינו'[. ספירת  משה'. ח"ק. תפלת יו"ט. ק"ת.

בחזרת הש"ץ יוצר אחרון ]בחו"ל:  יוצר בשחריתהעומר. עלינו. ק"י. 
מוציאים  . רבש"ע.הלל בדילוג. ק"ת. 'אין כמוך'. י"ג מדות [.של פסח

' גברי בפ' בשלח מתחילתה עד 'רופאך'. הב' ס"ת. בראשון קוראים ל
הזכרת  ]בא"י:ח"ק. בשני מפטיר 'והקרבתם'. הפטרה 'וידבר דוד'. 

'ותערב'. נשיאת כפים ]בניגון הזכרת  במוסף [.. 'אב הרחמים'נשמות
 .[בניגון 'אדיר הוא'בחו"ל: נשמות. 

'לכו נרננה', 'לכה  ,קבלת שבתאסרו חג  .כב ניסןשמיני  'ק פ"ש
א"א  בערבית מזמור שיר ליום השבת. דודי' ומדלגין על 'התנערי'.

הפטרה 'ויוסף  בשחרית'במה מדליקין'. ספירת העומר. עלינו. ק"י. 
)וכ"נ בביהמ"ד של בעל עוד דוד'. ]מסתבר שאומרים 'אב הרחמים' 

א"א 'צדקתך'. מתחילים פרקי אבות )עד ר"ה( פ"א. במנחה [. ה"ל(בש
 עלינו. ק"י. 

 :בחו"ל
 'לכה דודי', 'לכו נרננה', קבלת שבת כב ניסן פסח של אחרוןק "ש

א"א  בערבית ומדלגין על התנערי. מזמור שיר ליום השבת.
ויכלו, מגן אבות.  ח"ק. .משה' וידבר'. 'ושמרו'ופרוש'. 'מערבית. 

 . קידוש בלי 'שהחיינו'. ספירת העומר.'מדליקיןא"א 'במה ק"ת. 
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)כשיש ברית מילה,  עד שמו"ע יוצר שבת חוה"מ בשחרית עלינו. ק"י.

הלל בדילוג. ק"ת.  בשמו"ע יוצר ז' דפסח. .אומרים 'יום ליבשה'(
אומרים 'שיר השירים'. ק"י. 'אין כמוך'. ]י"נ לומר י"ג מדות גם 

' גברי בפ' ראה זן קוראים למוציאים ב' ס"ת. בראשוכשחל בשבת[. 
'. ח"ק. בשני מפטיר 'והקרבתם'. הפטרה 'עוד היום עשר תעשר'

'אשרי'. 'יהללו'.  . 'אב הרחמים'.הזכרת נשמות 'יקום פורקן'. בנוב'.
 במנחה .ואין נושאים כפים 'ותערב'א"א  במוסף 'מזמור לדוד'. ח"ק.

תפלת יו"ט עם  קורים לג' גברי בפ' שמיני.'אשרי'. ובלצ"ג. ח"ק. 
 ק"ת. עלינו. ק"י. א"א 'צדקתך'. אזכרות דשבת. 'שלום רב'.

'ויהי  'אתה חוננתנו'. "שבמוצ [אסרו חג]בחו"ל: ' איום  כג ניסן
נר  עםהבדלה 'ויתן לך'. ספירת העומר.  נועם', 'ואתה קדוש'.

אומרים 'למנצח  בשחרית .בלילה 12בשעה  'תקופת ניסן' ובשמים.
כט [ שמיני בחו"ל:]מ "תזו 'ק פ"שא"א יוכ"ק. יום ה' כז ניסן  יענך'.

יוצר  בשחרית. 12'לכה דודי' בניגון מיוחד ימי הספירה בשבתות  ניסן
)כשיש ברית מילה בשבתות שבין פסח לעצרת, לשבת ראשון אחר פסח. 

אומרים יוצר ואופן דמילה, ואהבה מאורה וזולת דאותה שבת, ומקדים לומר 

גאל ישראל(גאולה דמילה קודם שירה חדשה, וגאולה דיומא קודם 
13
הפטרה  .

)גם כשיש 'אב הרחמים' 'מחר חודש' עד 'עד עולם'. מברכים החודש. 

א"א  במנחה ברית מילה או נשואין, וכן בכל השבתות שבין פסח לשבועות(.
 )עד ר"ה( פ"א[. מתחילים לומר פרקי אבות בחו"ל:]אבות פ"ב.  'צדקתך'.

 עלינו. ק"י.
 

 אייר

 חלקים 5-דק' ו 37עם  4 שעה צ"אחהיום א' מולד: 
 רח איי' בליל ז' שלמים: 

 טו איירליל ב' סו"ז קדוש לבנה: 

ק "ש כנ"ל.' ביום  ח"דר 'בר"ח מרחשון. א' דכנ"ל ב' איום ח "דר 'א
 יוצר לשבת שני אחר פסח. בשחריתו אייר  [מ"תזו בחו"ל:]ק "אח 'פ

                                                 
12

 יש נוהגין רק בשבתות של חודש אייר. 

13
יש מקומות שבשבת הראשונה לאחר הפסח ובשבת שלפני שבועות אומרים כל  

 אין אומרים 'יוצר' ו'אופן'. הפיוטים, ובשאר השבתות שביניהן
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הרחמים'.  'אב. 'וארבעה אנשים'[ בחו"ל:]הפטרה 'הלא כבני כושיים' 
פ"ג אבות  נחהבמ ברכת 'מי שבירך' למתענים בה"ב לפני 'יהללו'.

 אייר יאכנ"ל י מרחשון. יום ב'. תענית שני קמא  אייר ח .[פ"ב בחו"ל:]
 גי [ק"אח בחו"ל:] אמור 'ק פ"ש כנ"ל י מרחשון.יום ה'. תענית חמישי 

אחר פסח. הפטרה 'והכהנים  לישיתיוצר לשבת ש בשחריתאייר 
אומרים  במנחה'אב הרחמים'.  .'הלא כבני כושיים'[ בחו"ל:] הלוויים'

אומרים '. פסח שני איום  יד אייר .ג[פ" בחו"ל:]פ"ד  אבות'צדקתך'. 
כנ"ל י יום ב'. תענית שני בתרא  אייר טו ו'למנצח יענך'. תחנון

קהלות שנקבע יום יש  - א"א תחנון במנחה.יום ד' יז אייר  מרחשון.
ער"ח )ראה גם לבני ה'חברה קדישא' ואמירת סליחות  זה ליום תענית

. בשחרית ובמנחה א"א תחנון ג בעומר"ל' היום  יח אייר .(ר' אדזו אדר
 'ק פ"ש . א"א יה"ר שאחר קה"ת.'למנצח יענך'ו אא"א אומרים

אחר פסח.  רביעיתיוצר לשבת  בשחרית אייר כ [אמור בחו"ל:] בהר
'והכהנים  בחו"ל:] הפטרה 'ויאמר ירמי' וגו' הנה חנמאל' עד 'כל דבר'

 'ק פ"ש .פ"ד[ בחו"ל:]ה אבות פ" במנחה'אב הרחמים'.  .הלוויים'[
ית אחר חמישיוצר לשבת  בשחריתאייר  זכ [ב"בהבחו"ל: ] בחקתי

פסח. ]לפני קריאת התוכחה מכריזים 'יעמוד מי שירצה' ועולה 
לתורה עם ברכותיה[. הפטרה 'ה' עוזי  כהיום הבעל קורא()י"נ השמש 
בחו"ל: ]ו אבות פ" במנחה'אב הרחמים'.  מברכים החודש. ומעוזי'.

'יום כפור קטן' )כנ"ל כט טבת(. '. ערב ר"ח ביום  כט אייר .פ"ה[
 א"א תחנון. במנחה

 
 סיון

 חלקים 6-ודק'  21עם  5שעה  קרפנות בול' גמולד: יום 
 סיון ט' דז' שלמים: ליל 

 12.19בשעה  סיון זט' דסו"ז קדוש לבנה: ליל 

א"א  עד אסרו חג דשבועות -ר"ח מרחשון. א' דכנ"ל ב' גיום  ח"ר
ד  ה"ת. אבל אומרים אא"א ו'למנצח יענך'.ריתחנון ויה"ר שאחר ק

ה סיון. ערב במדבר  'ק פ"ש מעטרים ביהכ"נ בירק. יום ו'סיון 

ברית מילה, )כשיש . שלפני שבועותיוצר לשבת  בשחרית שבועות
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הפטרה 'והיה מספר בנ"י'. 'אב הרחמים'.  אומרים גאולה דמילה(.
 פ"ו[. בחו"ל:]א אבות פ"א"א 'צדקתך'.  במנחה

מניחים פרוכת לבנה לחג השבועות )יום ' או סיון יום  השבועות חג
'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר משה'. ח"ק.  בערבית הזכרת נשמות(.

ערים כל הלילה  -. יקנה"זק"ת. קידוש  'ותודיענו'. תפלת יו"ט.
]י"נ כהיום שא"א יוצר  בשחריתואומרים 'תקון ליל שבועות'. 

אומרים מגילת רות. ק"י  בא"י:]הלל שלם. ק"ת.  .כשמתפללים בהשכמה[
. 'אין כמוך'. י"ג מדות. רבש"ע. [)י"נ שא"א משום שאמרו כבר בלילה(

כהן מברך(. בראשון מוציאים ב' ס"ת. מזמרים 'אקדמות' )לפני שה
קוראים לה' גברי בפ' יתרו 'בחדש השלישי' עד 'לא תגלה ערותך 
עליו'. ]י"נ לומר 'ארכין'[. עשרת הדברות קוראים בטעם העליון. 
ח"ק. בשני מפטיר בפ' פנחס 'וביום הבכורים'. הפטרה 'ויהי 
בשלשים שנה' עד 'קול מדבר', ומסיימים בפסוק 'ותשאני רוח'. 

. 'אשרי'. 'יהללו'. 'לדוד מזמור'. . 'אב הרחמים'[נשמות הזכרת בא"י:]
]כשמתפללים קדושה 'נעריצך' עם 'אדיר אדירנו'. פיוט  במוסףח"ק. 

. 'ותערב'. נשיאת כפים ]בניגון בהשכמה י"נ להתחיל מ'אז שש מאות'[
[. ק"ת. 'אין כאלקינו'. עלינו. בניגון 'אקדמות' בחו"ל:הזכרת נשמות. 

אשרי. ובלצ"ג. ח"ק.  במנחהשיר הכבוד. שש"י. ק"י. שיר היחוד. 
 תפלת יו"ט. 'שלום רב'. ק"ת. עלינו. ק"י.

במוצאי יו"ט 'אתה חוננתנו'. הבדלה בלי נר '. אסרו חג ביום ז סיון 
'למנצח ו אא"א ובשמים. א"א תחנון בשחרית ובמנחה. ]אומרים

 מתחילים לומר תחנון.' גיום  ח סיוןיענך'[. 

 :בחו"ל

'מערבית'. 'ופרוש'. 'וידבר משה'.  בערבית' בז סיון יום  דשבועות 'ב
יוצר. הלל שלם. ק"ת.  בשחריתתפלת יו"ט. קידוש עם 'שהחיינו'. 

אומרים מגילת רות. ק"י. 'אין כמוך'. י"ג מדות. רבש"ע. מוציאים ב' 
ס"ת. בראשון קוראים לה' גברי בפ' ראה 'כל הבכור'. ח"ק. בשני 
מפטיר בפ' פנחס 'וביום הבכורים'. 'יציב פתגם' )לפני ברכת 
ההפטרה(. הפטרה 'תפלה לחבקוק' ]י"נ להתחיל בפסוק הקודם 'וה' 

 במוסף. 'אב הרחמים'. הזכרת נשמותהיכל קדשו'[ עד 'בנגינותי'. ב
'. גיום  ח סיוןפיוט. 'ותערב'. נשיאת כפים ]בניגון הזכרת נשמות[. 
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א"א  במוצאי יו"ט 'אתה חוננתנו'. הבדלה בלי נר ובשמים.אסרו חג 
יום ד' ט סיון  . אומרים 'למנצח יענך'.בשחרית ובמנחה תחנון

 .מתחילים לומר תחנון

סיון  בי נשא 'ק פ"ש ]אומרים יה"ר שאחר קריה"ת[.יום ה' י סיון 

'אב ]הפטרה 'ויהי איש אחד'.  .שבועותאחר יוצר לשבת  בשחרית
'צדקתך'. אבות  ומריםא במנחה. [במקום שאומרים כל השנה, הרחמים'

מאורה' אשר ' בשחריתסיון  טי בהעלותך 'ק פ"ש .פ"א[ בחו"ל:]ב פ"
יצר. קריאת סדר המסעות בניגון מיוחד. הפטרה 'רני ושמחי'. 

 .פ"ב[ בחו"ל:]ג אבות פ" במנחה

'בשנת תש"ו הוקבע יום זה ע"י רבני מדינת הגר ' איום  כ סיון
לתענית ציבור לבני הגר, על הריגת אחב"י בני מדינתנו משנת 

תש"ה, הי"ד. ואומרים סליחות -תש"א והלאה, ובפרט בשנת תש"ד
לכ' סיון )שנתקן על גזירות דשנת ת"ח במדינת פולין( באיזה 

'חודש בחדשו' לשנת )ממנהגי ביהכנ"ס דקעד"י בודאפעסט, נדפס בשינויים' 

. יש לקבל התענית ביום י"ט סיון בתפלת מנחה. בערב תש"ס עמ' פח(
ילמדו פרק משניות ברבים, תפלת 'אנא' וקדיש דרבנן. מתענים הן 

קודם חצות היום  -זכרים והן נקבות, מבן ט"ו ועד בן נ"ה שנה. 
יהא בטול מלאכה עד לאחר תפלת מנחה. בשעה הנ"ל יאמרו 

לכל הפחות מחצית השעה, והרב דורש דברי  תהלים בציבור
כבושים. לאחר הדרשה הש"ץ אומר 'קל מלא רחמים', אומרים 
תהלים מזמור כ', והרב אומר קדיש בנוסח מיוחד. 'אב הרחמים'. 
לאחר חצות תפלת מנחה. קריאת 'ויחל' ]כשיש עשרה מתענים 

. ח"ק. שמו"ע. 'עננו'. 'אבינו מלכנו'. (ל"הנ) המשלימים[. סליחות
 -ון. 'שמע ישראל'. 'ה' מלך'. 'ד' הוא האלוקים'. ק"ש. עלינו. תחנ

)מתוך 'סליחות  לעת ערב סיום משניות. תפלת ערבית. סעודת מצוה.

 .ליום כ' סיון' שי"ל בבודאפעסט תש"ו(

'אהבה' לפרשת שלח. הפטרה  בשחריתסיון  כושלח  'ק פ"ש
בות א במנחה מברכים החודש. ]א"א 'אב הרחמים'[. 'וישלח יהושע'.

 ט'יום כפור קטן' )כנ"ל כ ערב ר"ח 'גיום  סיון טכ .פ"ג[ בחו"ל:]ד פ"
 א"א תחנון. במנחה (.טבת
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 תמוז

 חלקים 7-דק' ו 5עם  6שעה  ערבב' דמולד: יום 
 תמוז ח' הז' שלמים: ליל 

 תמוז טו' הסו"ז קדוש לבנה: ליל 

 'ק פ"ש כנ"ל.' היום  ח"דר 'בכנ"ל בא' דר"ח חשון. יום ד'  ח"דר 'א
 .פ"ד[ בחו"ל:]ה אבות פ" במנחההפטרה 'ויאמר שמואל'.  תמוז גקרח 

'אהבה' לפ' חקת. קריאת סדר  בשחרית י תמוז חקת 'ק פ"ש
ו בות פ"א במנחה הפטרה 'ויפתח הגלעדי'. המסעות בניגון מיוחד.

הפטרה 'והיה שארית יעקב' עד תמוז  זיבלק  'ק פ"ש .פ"ה[ בחו"ל:]
 .פ"ו[ בחו"ל:]א אבות פ" במנחה אלקיך'.'עם 

בחזרת  בשחרית )נדחית( '. תענית שבעה עשר בתמוזאיום  תמוז חי
הש"ץ סליחות בברכת 'סלח לנו' )ראה י' חשון(. 'עננו' בין גואל 

קריאת  במנחהלרופא. א"א 'אבינו מלכנו'. קריאת 'ויחל'. ח"ק. 
'ויחל'. ]א"א ח"ק[. הפטרה 'דרשו'. ברכת הפטרה מסיים ב'מגן דוד'. 
'יהללו'. ח"ק. בתפלת לחש 'עננו' בברכת 'שמע קולנו'. 'שים שלום'. 

רק 'או"א  בחו"ל:]בחזרת הש"ץ 'עננו' בין גואל לרופא. נשיאת כפים 
בניגון 'שומר ישראל'  בימי בין המצרים -. א"א 'אבינו מלכנו'. ברכנו'[

, ער"ח, ר"ח מיוחד. 'סדר תקון חצות' בחצות היום ]מלבד עש"ק
 [.וערב ת"ב

'לכה דודי' בניגון 'אלי  בין המצריםבשבתות תמוז  דכפנחס  'ק פ"ש
מברכים החודש.  הפטרה 'דברי ירמיהו' עד 'נאם ה''. בשחרית ציון'.

 'איום  תמוז הכ פ"א[. בחו"ל:]ב אבות פ" במנחה 'אב הרחמים'.
'יום  ערב ר"ח 'היום  תמוז טכ .בוקרב .7.3בשעה  'תקופת תמוז'

 א"א תחנון.במנחה  (.ט טבתכפור קטן' )כנ"ל כ

 אב

 חלקים 8-דק' ו 49עם  6שעה  בבוקר' ויום מולד: 

 אב ט ק"שבליל ז' שלמים: 
 אב זט ק"שבליל סו"ז קדוש לבנה: 

 קריאת סדר ב אב מ"מטו 'ק פ"ש. כנ"ל בא' דר"ח חשוןיום ו'  ח"ר
המסעות בניגון מיוחד. הפטרה 'שמעו' עד 'אלהיך יהודה', 
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ג אבות פ" במנחה 'אב הרחמים'. ומסיימים בפסוק 'הלוא מעתה'.
הפטרה 'חזון ישעיהו' אב  ט חזון-דברים 'ק פ"ש .פ"ב[ בחו"ל:]

א"א  במנחה)בניגון 'איכה', הסיום בניגון הרגיל(. 'אב הרחמים'. 
  .[היום( לומדים רק דברים המותרים בת"ב מחצות )וי"נ כל] .בותא'צדקתך' ו

במוצ"ש א"א 'לדוד ברוך'  )נדחית( תענית תשעה באב. א'יום  אב י
ו'למנצח בנגינות'. ]הש"צ אומר לפני 'ברכו': 'ברוך המבדיל בין 
קודש לחול', וחולץ המנעלים[. לאחר 'ברכו' ]הציבור[ חולצים 

'אתה חוננתנו'. אחר  מתפללים בלחש.המנעלים ומסירים הפרוכת. 
'איך  ק"ת. יושבים על הארץ ואומרים מגילת איכה וקינות.שמו"ע 

קדיש שלם  א"א 'ויהי נועם' ו'ויתן לך'. 'ואתה קדוש'. מפי בן ובת'.
אין מבדילים, רק ברכת 'מאורי האש' על בלי תתקבל. עלינו. ק"י. 
 הנר ]המנהג לפני הקינות[.

עטפים בטלית גדול ואין משכימים קצת לתפלה. אין מת בשחרית
מניחים תפילין. ]א"א 'מזמור שיר חנוכת'[. אומרים 'מזמור לתודה'. 
הש"ץ אומר 'עננו' בין גואל לרופא. אין נשיאת כפים וא"א 'או"א 
ברכנו'. א"א תחנון. ח"ק. קוראים לג' גברי בפ' ואתחנן 'כי תוליד 

וף בנים'. ]א"א 'מי שבירך' לעולים לתורה[. ח"ק. הפטרה 'אס
אסיפם'. ברכת הפטרה מסיים ב'מגן דוד'. 'יהללו'. מחזירים ס"ת 
להיכל. יושבים על הארץ ואומרים קינות ו'ציונים' ]עד קרוב לחצות 

א"א  היום[. אשרי, ובלצ"ג, ומדלגין הפסוק 'ואני זאת בריתי'.
קדיש שלם בלי תתקבל. עלינו. ק"י. א"א שש"י, 'שיר  'למנצח יענך'.

 .)כשיש ברית מילה מלים לאחר הקינות(ים. מזמור לאסף' ותהל

]מחזירים הפרוכת[. מתעטפים בטלית, מניחים תפילין  במנחה
ומברכים עליהם. ]קריאת שמע[. פרשת קרבנות. שש"י. ]'מזמור 
שיר חנוכת הבית', תהלים[. אשרי. ח"ק. קריאת 'ויחל'. א"א ח"ק. 

ירושלים'  הפטרה 'דרשו'. 'יהללו'. ח"ק. בתפלת לחש 'נחם' ב'בונה
ו'עננו' ב'שמע קולנו'. 'שים שלום'. בחזרת הש"ץ 'עננו' בין גואל 

רק 'או"א  בחו"ל:]לרופא, ו'נחם' ב'בונה ירושלים'. נשיאת כפים 
 . א"א תחנון. ק"ת. ]עלינו[.ברכנו'[

מבדילים בבית ללא  במוצאי תענית ת"ב קידוש לבנה.' ביום  אב אי
א"א יום ו'  טו אבא"א תחנון.  במנחהיום ה'  יד אב נר ובשמים.
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אב  טז נחמו-ואתחנן 'ק פ"ש תחנון. אומרים 'למנצח יענך'.

יוצר לשבת נחמו. עשרת הדברות קוראים בטעם העליון.  בשחרית
 בחו"ל:] דאבות פ" במנחההפטרה 'נחמו נחמו עמי'. ]'אב הרחמים'[. 

'אהבה' לפרשת עקב. הפטרה  בשחריתאב  גכ עקב 'ק פ"ש .פ"ג[
. ]א"א בניגון מיוחד( אלול )הכרזת ר"ח מברכים החודש 'ותאמר ציון'.
'יום ' היום  אב חכ .פ"ד[ :בחו"ל] האבות פ" במנחה 'אב הרחמים'[.

 תחנון. ומריםא במנחה (.כז חשון)כנ"ל  מוקדם כפור קטן'

 

 אלול

 חלקים 9-דק' ו 33עם  7שעה שב"ק מוצאי מולד: 
 שופטים"ק בש מוצאיז' שלמים: 

 תצא-מוצאי שב"ק כיסו"ז קדוש לבנה: 

א"א במנחה  מרחשון. ' דר"חבכנ"ל ב ראהפ' ק "ש - ח"דר 'א
בא' דר"ח  כנ"ל' איום  ח"דר 'ב פ"ה[. בחו"ל:]'צדקתך'. אבות פ"ו 

. מתחילים לומר 'לדוד ה' אורי וישעי' לאחר ערבית ושחרית חשון
]בשבת, ר"ח ויו"ט, לאחר מוסף[ עד הו"ר ]י"נ עד שמיני עצרת, 

, )לפני 'לדוד ה' אורי'( לאחר מוסף תקיעת שופר -בפרט בחו"ל[. 
ותוקעין תשר"ת. בשאר הימים תוקעין אחר תפלת שחרית )לפני 

הפטרה 'אנכי אלול  ז שופטים 'פק "שאלול.  ז'לדוד ה' אורי'( עד כ
אלול  די כי תצא 'ק פ"ש .פ"ו[ בחו"ל:] אאבות פ" במנחהאנכי'. 

 אבות פ"ב במנחה. ו'עני' סוערה' )מפרשת ראה( הפטרה 'רני עקרה'
]קריאת התוכחה, כנ"ל אלול  כא כי תבא 'ק פ"ש .פ"א ופ"ב[ בחו"ל:]

 אבות פ"ג ופ"ד. במנחהבש"ק בחקתי[. הפטרה 'קומי אורי'. 

]י"נ להניח  במוצש"ק 'והוא רחום' בניגון מיוחד.יום א'  אלול בכ
, ואומרים סליחות סליחות-פרוכת לבנה לא' דסליחות[. משכימים ל

)ביום עד ערב יוכ"פ. ]'אשרי'. ח"ק  מעהרין, בעהמען והגר[מדינות ]בנוסח 

לפני מוסף דימים נוראים. בשאר ימי הסליחות  'קדיש'א' דסליחות בניגון של ה

כשיש ברית מילה, אומרים ). סליחות. מנחה יוכ"פ(לפני  'קדיש'של הבניגון 

)'שומר ישראל' . וידוי ג"פ. תחנון ('זכור ברית' דמילה אחר 'והארץ אזכור'

 . ק"ת[.בניגון מיוחד(
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יוצר לשבת שלפני ר"ה. הפטרה  בשחריתאלול  חכ נצבים 'ק פ"ש
במקום שאומרים 'שוש אשיש'. אין מברכים החודש. ]'אב הרחמים', 

'. ערב ר"ה איום  כט אלול אבות פ"ה ופ"ו. במנחה[. בכל השנה

משכימים מאד לסליחות במוצ"ש א"א 'ויהי נועם' ו'ואתה קדוש'. 
'זכור ברית'. אומרים תחנון בסליחות ולא בשחרית. אומרים 

צח יענך'. אין תוקעים. התרת נדרים. ]יחיד המתענה אומר 'למנ
נוהגים לטבול כדי להכנס  - במנחה 'עננו' בברכת 'שומע תפלה'[.

ליום הדין בקדושה ובטהרה ושתהא תפלתנו רצויה ומקובלת לפני 
 בורא עולם אכי"ר.
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