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א' וב' תשרי  - ראש השנה, יום חמישי ושישי.     
חודש מלא 30 יום.   

100 תקיעות ביום א' דראש השנה  וביום ב' דראש השנה כל  אחד כמנהגו.  
הימים בין ראש השנה ליום כיפור נקרא בין כסא לעשור.  
ג' תשרי - שבת קודש  פרשת האזינו נקראת שבת שובה.  

ד' תשרי – יום ראשון צום גדליה נדחה.  
נבוגדנצר  ע"י  הפקד  אשר  אחיקם   בן  גדליה  של  הריגתו  על  מתענים    
הראשון,  ביהמ"ק  החורבן  לאחר  ישראל  פליטת  שארית  על  לשמור    

והיהודים אשר עמו ע"י ישמעאל בן נתניה.  
ט' תשרי – יום שישי ערב יום כיפור.  

י' תשרי – שבת קודש יום כיפור.   
י"ד תשרי – יום רביעי ערב סוכות.   

שמות החודש - חודש בשביעי, ירח האתנים, תשרי.   
שמות החג - ראש השנה, יום תרועה, יום הזכרון, יום הדין, יום הכסה.  

יש נוהגים לומר פיוט אחות קטנה בליל א' דראש השנה לפני תפלת מעריב.   
בליל ראש השנה א' וב' אומרים בתפלת מעריב תקעו, אחרי השכיבנו.  

ובעושה  כל,  מן  לעילא  במקום  מכל,  ולעילא  לעילא  בקדיש  לומר  מתחילים   
שלום אומרים השלום.  

תפלת שמו"ע של ראש השנה. מתחילים לומר זכרנו, מי כמוך, המלך הקדוש,   
וכתוב, בספר.   

אחרי שמו"ע פותחין את הארון ואומרים עם החזן לדוד מזמור.  
ואומרים מזמור למנצח על הגתית )תהלים פ"א(  

לשנה  חבירו  את  אחד  לברך  נוהגים  מעריב  תפלת  אחרי  השנה  ראש  בליל   
טובה תכתב וכו', ואשה את חברתה לשנה טובה תכתבי.  

כך  ואחר  ומברכת  הסעודה  לפני  הנרות  את  ומדלקת  שאשה  מקומות  יש   
שבת,  בכל  כמו  להדליק  נוהגים  ויש  יום,  מבעוד  כבר  הבוער  מאש  מדליקה    
ב'  ובליל  ושהחיינו.  יו"ט  של  נר  להדליק  ברכות  שתי  ההדלקה  לפני  ומברכת    

דר"ה תכוון בשהחיינו על פרי חדש, וכן המקדש.   
נרות לא תענה אמן אחרי  יו"ט ושהחיינו,ואשה המדלקת  אומרים קידוש של   

ברכת שהחיינו.   
יש נוהגים להטביל את החלה בדבש, נוהגים לאכול סימנים.  

בברכת המזון אומרים יעלה ויבוא, אם טעה חוזר.   
ביום א' וביום ב' דראש השנה בתפלת שחרית יש נוהגים להתחיל בשיר היחוד   

אנעים זמירות.   
לפני  בפסוק,  פסוק  החזן  עם  ק"ל(  )תהלים  ממעמקים  המעלות  שיר  ואומרים   

ברכו, וכן בכל יום מעשרת ימי תשובה.   
אומרים פיוטים בחזרת הש"ץ, אבינו מלכנו, שיר של יום,   

בפתיחת הארון אומרים ה' ה' ביום א' וב' דראש השנה.   
קריאת התורה, חמשה קרואים, מפטיר. שני ספרי תורה.   

ויש נוהגים לומר זוהר לפני התקיעות.   
אומרים למנצח 7 פעמים לפני התקיעות.   

100 תקיעות ביום א' דראש השנה וביום ב' דראש השנה כל אחד כמנהגו.  
בעל תוקע, ומקריא.  

30 תקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד.   

אסור לדבר מתחילת הברכות על התקיעות עד סוף התקיעות דהיינו עד סוף   
קדיש אחרי מוסף.   

תפלת מוסף של לחש יש נוהגים לתקוע בתוך התפלה ויש נוהגים לתקוע אחר   
התפלה.  

בתפלת  הש"ץ  בחזרת  עלינו  באמירת  כרעים  בואנחנו  להשתחות  ונוהגים   
מוסף.  

מנחה תפלת שמו"ע של ר"ה. ואבינו מלכינו.   
אומרים תשליך ביום א' דראש השנה אחרי תפלת מנחה.  

ב' תשרי - יום ו' ב' דראש השנה מתפללים ערבית ושחרית ומוסף כאתמול.  
מכינים את האוכל לשבת, מדליקים נרות לפני שבת,   

לפני מנחה אין אומרים הודו )יש נוהגים לומר ידיד נפש(.  
בקבלת שבת מתחילים ממור לדוד )בואו ונצא( ובלכה דודי כל אחד כמנהגו.  

ואחרי תפלת שמו"ע במעריב במגן אבות אומרים המלך הקדוש.  
יש נוהגים לאוכל את העירוב תבשילין באחד מהסעודת של שבת.  

שחרית קוראים בתורה פרשת האזינו,   
יש נוהגים לומר כל ספר תהלים בשבת.  

מנחה קוראים בתורה פרשת זאת הברכה תלתא גברי.  
אחרי מנחה מתחילים לומר ברכי נפשי.  

במוצאי שבת במעריב מתחילים לומר המלך המשפט בשמו"ע.  
ג' תשרי - צום גדליה ממשיכים בבקר לומר סליחות.   

תשובה  ימי  עשרת  בכל  וכן  בספר,  וכתוב,  כמוך,  מי  זכרנו,  מוספים  בשחרית   
בשחרית מנחה ומעריב.   

אחרי  מלכנו  אבינו  ואומרים  ברפאנו,  עננו  ש"ץ  אומר  הש"ץ  בחזרת  בשחרית   
שמו"ע, וקורין בתורה ויחל.  

ואמרים אבינו מלכנו כל עשרת ימי תשובה בשחרית ובמנחה.   
במנחה קורין בתורה ויחל ומפטרים דרשו ה' בהמצאו.  

ובשמ"ע אומר היחיד עננו בשומע תפלה, והש"ץ בחזרת הש"ץ אומר בעננו.  
עושים כפרות.   

אומרים סליחות ה' ה', ביום חמישי ח' תשרי.   
ויש  סליחות  אומרים  שאין  נוהגים  יש  כיפור  יום  ערב  שישי  יום   - תשרי  ט'   

נוהגים לומר.   
לא אומרים תחנון בערב יום כיפור וגם בין יום כיפור לסוכות.  

בערב יום כיפור נוהגים לטבול.   
וידוי  אומר  אינו  והחזן  התפלה  אחרי  וידוי  ואמרים  מוקדם,  מנחה  ומתפללים   

בחזרת הש"ץ.  
ויש נוהגים להלקות.   

ואוכלים סעודת המפסקת,  
ומברכים את הילדים.   

ומדליקים נרות נשמה בשביל יזכור. ויש נוהגים להדליק נרהחיים.  
ויום  שבת  נר  להדליק  ומברכת  שבת  כבכל  שבת  נרות  מדלקת  אשה  וכן   

הכיפורים, ושהחינו.   
ומחליפים מנעלים.  

קידוש  עושים  לא  שאוכלים  וילדים  האצבעות  סוף  עד  ידים  נוטלים  וביו"כ   
ומזכרים יום כיפור בבהמ"ז.   

לובשים טלית ויש נוהגים ללבוש קיטל.  
ליד  העומדים  מכובדים  לאנשים  אותם  ומוסרים  תורה,  ספרי  שלשה  מוצאים   

החזן וי"א ג' או ז' פעמים מזמוד ה' מלך חגל הארץ )תהלים צ"ז(  
ואומרים כל נדרי, קודם השקיעה.ואומרים שהחיינו,  

קבלת שבת מתחילים )באו ונצא( מזמור לדוד, לכה דודי כל אחד כמנהגו.  
אומרים בק"ש ברוך שם כבוד וכו' בקול רם.  

ואחר השכיבנו אומרים ושמרו, כי ביום הזה.  
הקדוש.  המלך  שבע  מעין  וברכת  ויכלו,  אומרים  מעריב,  תפלת  אחרי   

ואומרים פיוטים,   

מאורעות החודש

מנהגי החודש 

כל הזכויות שמורות



פרשת האזינו   
טורים  בשתי  עמוד   וכל  עמודים  בשתי  האזינו   פרשת  את  בתורה  כתוב    

עד שביעי, שבעים שורות.  
 35 כך  ואחר  ריקה  שורה  שורות   6 בם  ואעידה  מתחיל  ראשון  בעמוד    

שורות בשתי טורים.   
ואח"כ  ריקה  שורה  ואח"כ  שורות    35 טורם  בשתי  מתחיל  השני  בעמוד    

6 שורות רגליות שהם מתחילות,   
פרק לב פסוק ו ה לה' ה' רבתי ונכתבת בפני עצמה   

פרשת האזינו - שובה ישראל )הושע י"ד( 
שהוא מענין התשובה. 

ביום א' דראש השנה קוראים  וה' פקד את שרה )בראשית כ"א( כי הפקידה היה 
בראש השנה, 

מפטירין בפרשת פנחס בחדש השביעי באחד לחודש במדבר כח.  
הפטרה ויהי איש אחד מן הרמתים )שמואל א פרק א( לידת שמואל שחנה נפקדה 

בראש השנה,
ביום ב' דראש השנה קוראים פרשת עקידה )בראשית כ"ב( להזכיר זכות יצחק,

מפטירין בפרשת פנחס. 
יקיר לי  זכרונות, הבן  )ירמיה פרק לא( כדי להזכיר  הפטרה כה אמר ה' מצא חן 

אפרים.

פרשת  האזינו   – 52  

מושג בהלכה
ספר קצור שו"ע - סימן קכט - הלכות ראש השנה: 

ָנה ַעד ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשְּצִריִכין לֹוַמר "ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש", "ַהֶּמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט", ְלִפי  ָנה אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה "ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש", "ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט", חּוץ ִמן ֹראׁש ַהּׁשָ ]ג[ ָּכל ַהּׁשָ
ֶׁשַּבָּיִמים ָהֵאּלּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְרֶאה ַמְלכּותֹו ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהעֹוָלם. ִאם ָטָעה ְוָאַמר "ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש", אֹו ֶׁשהּוא ְמֻסָּפק ִאם ָאַמר "ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש" אֹו "ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש", ִאם ִנְזַּכר ּתֹוְך 
ְּכֵדי ִּדּבּור, אֹוֵמר "ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש" ְוֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחֹזר ָלֹראׁש. ְוֵכן ַהִּדין ְּבַהֶּמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט. ֲאָבל ִאם ֹלא ִנְזָּכר ַעד ְלַאַחר ְּכֵדי ִדּבּור, ֲאַזי "ְּבַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש" ָצִריְך ַלֲחֹזר ְלֹראׁש ַהְּתִפָּלה 
לׁש ַהְּבָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶנֱחָׁשבֹות ְּכַאַחת )ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִסיָמן י"ט ָסִעיף ב'(, ַוֲאִפּלּו ְׁשִליַח ַהִּצּבּור ַּבֲחָזַרת ַהְּתִפָּלה ָצִריְך ַלֲחֹזר ָלֹראׁש, ּוְצִריִכין לֹוַמר  )ֲאִפּלּו ִמְּסֵפיָקא(, ִמְּפֵני ֶׁשּׁשְ
ָנה ִאם ָטָעה ְוָאַמר "ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש", "ַהֶּמֶלְך  ה ֵׁשִנית. ֲאָבל "ְּבַהֶּמֶלְך ַהִּמְׁשָּפט" ֲאִפּלּו ָיִחיד ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר ֲאִפּלּו ְלאֹוָתּה ְּבָרָכה, ֵּכיָון ֶׁשִהְזִּכיר ֵּתַבת "ֶמֶלְך" ַּבְּבָרָכה ַהּזֹאת. ְּבָכל ַהּׁשָ ְקֻדּׁשָ

ַהִּמְׁשָּפט" ֵאין ָצִריְך ַלֲחֹזר: 

קרי וכתיב ואותיות מיוחדות

סדר הפטרה בשבתות

קריאת התורה והפטרה בראש השנה

כמות הפסוקים בפרשיות

יהודי יקר, השתדל לתרום למכון חשוב זה לתרומות והנצחות עקיבא וינשטיין 0527159361 סלונים 5/1 ביתר 
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לעילוי נשמת
הרה"ח ר' רפאל אברהם מאיר בן הרה"ח ר' שאול קסטלניץ ז"ל 

נלב"ע עיוה"כ תשע"א

רבי  אשר בן הרב אריה מרדכי פריינד זצ"ל 
נלב"ע י"א תשרי תשס"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

מושג תורני
הזי"ו ל"ך

ל"ך  הזי"ו  רב  בר רבא אמר  ענן  רב  איזה שיר שרו הלויים במוספי שבת אמר 
זכור  השני  האזינו  הראשון  פרקים  לששה  אותה  חולקין  האזינן  שירת  פרשת 
מכאן  פסוקים,  ששה  כאן  עד  ה',  וירא  הרביעי  ירכבהו,  השלישי  עולם,  ימות 

ואילך שמונה פסוקים, לפרק חמישי לולי כעס, השישי כי ידון.

תמכין דאורייתא 
אלו יעמדו על הברכה  אשר נשאו לבם להיות לאחיעזר ולאחיסמך 

הרב שלמה קסטלניץ שליט"א 
אבי מורי הרב חיים ליב וינשטיין שליט"א

הרב שלמה קופלוביץ שליט"א
נותן התורה יפתח לכם אם אוצרו הטוב

ואמרים שיר היחוד.   
פיוטים  יש  זמירות,  אנעים  היחוד  בשיר  להתחיל  נוהגים  יש  בשחרית   

בחזרת הש"ץ.  
קריאת התורה ומפטיר.  

ואומרים יזכור.  
במוסף יש פיוטים בחזרת הש"ץ.   

ואומרים סדר עבודת היום של כה"ג,  
הראש  בין  הפסק  שיהיה  בווידוי,וצריך  פעמים   3 כורעים  בואנחנו  ומשתחים,   

לרצפה.   
מנחה מתחילים בקריאת התורה בפרשת אחרי מות, ומפטרים ספר יונה.   

וחזרת הש"ץ עם פיוטים.  
נעילה מתחילים באשרי. ואומרים בתפלת שמו"ע ותחתם במקום ותכתב.   

ויש נוהגים לומר בנעילה 13 פעמים י"ג מדות.   
ותוקעים בסוף קדיש אחרי תפלת נעילה.   

וקבלת עול מלכות שמים אחרי נעילה.  
אין אומרים ויהי נועם במוצ"ש ויו"כ.   

מהדרין ליטול הידים ג"פ עד הפרק.  
ויכולים  ששבת,  נר  על  לחזר  נוהגים  האש  ובברכת  מוצ"ש,  ככל  ומבדילים   
נר אחר שמדליק  על  יברך  יזכור אבל  לו מנר של  אין  ואם  לברך מנר החיים,    

ממנו.   
נוהגים לקדש את הלבנה אחרי יו"כ.  

עושים סוכות.   
מחפשים ד' מינים.   

י"ד תשרי - יום רביעי ערב סוכות לא לאכול משעה עשירית.  
צריך להכין את הארבע מינים לקשור לפני יו"ט.   

בהדין  ואמרים  ומברכים  ותבשיל,  פת  תבשילין  עירוב  מניחין  חו"ל  בני   
עירובא וכו'.   

מהנוי  בודל  איני  תנאי  לעשות  צריכים  סוכה  הנוי  את  לטלטל  רוצים  אם   
סוכה שלי כל עת בין השמשות של כל יום מימי החג.   

פרשת האזינו, שבת שובה
פרק ל"ב - שירת האזינו )א – מז(  

כנען  ארץ  את  וראה  נבו  הר  העברים  להר  לעלות  למשה  אומר  ה'    
ומת בהר אשר אתה עולה )מח – נב(   

עניני הפרשיות 


