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 בפתח הקובץ 
בשבח והודיה להשי"ת, הננו שמחים בזאת להגיש בפני ציבור אנ"ש חסידי חב"ד בארץ 
הקודש, מדריך הלכות ומנהגים לימי החגים הבעל"ט. קובץ זה הינו חלק ראשון, הכולל 
את הלכות ומנהגי ראש־השנה, עשרת ימי תשובה ויום־הכיפורים. הקובץ השני יצא לאור 

בעז"ה לקראת חג הסוכות, ויכלול את הלכות חג הסוכות ושמח"ת.

מטרת המדריך, להקיף את כלל פרטי הלכות ומנהגי החג המעשיים, ולהגישם תחת קורת 
גג אחת בשפה פשוטה וברורה לכל אחד ואחת. כך שכל אחד, יוכל לפתוח את המדריך, 

ולמצוא את ההדרכה הברורה לפרטי פרטים.

השכיחות  ההלכות  המצויים,  הדינים  עיקרי  רק  הובאו  זה  מדריך  בעריכת  כי  יצויין, 
והמנהגים הנוגעים למעשה בפועל בלבד. אין בכתיבת הלכות אלו בכדי להכריע בדברים 

השנויים במחלוקת.

המדריך מחולק לפי סדר הימים והחגים, באופן המקל להתמצא בו ביעילות המירבית.

בליקוט החומר נעזרנו בחוברות וספרי המלקטים: הרב י"י ברוין, הרב י"ש גינזבורג, שבח 
המועדים, שמירת המועדים, מעשה מלך ועוד; ותודתנו נתונה להם.

החסידים  אחדות  מתוך  ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה   - יו"ט  גוט  בברכת 
והתקשרות לכ"ק אד"ש מלך המשיח, שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד 

ממש.

ימי הסליחות, תשע"ו, שנת הקהל

מכון הלכה חב"ד
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 ערב ראש השנה – כ"ט אלול 
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בלי א.  בטלית  מתעטף  הש"ץ  לסליחות 
מתעטף  בחור  הוא  אם  וגם  ברכה1, 

בה2. 

בסליחות אומרים תחנון אפילו לאחר ב. 
עלות השחר3, )אבל לא בשחרית(.

י"ג ג.  יאמר  לא  ביחיד  סליחות  האומר 
מידות4.

'מרובים צרכי עמך', בסליחות ד.  בפיוט 
נוסח ליטא כתוב "ותיטיב לנו הכתיבה 
והחתימה"5, וכן תוקן בכתב יד באחת 
ולכאורה  מהוצאות קה"ת הראשונות, 

כן צריך לומר.

עמנו' ה.  במשפט  תבוא  'אל  הקטע  את 
בפסוק.  פסוק  וקהל  חזן  אומרים 
ישפוט',  'והוא  תבוא',  'אל  הפסוקים 

נפוץ לאומרם יחד כפסוק אחד.

לבית ו.  ללכת  מותר  שבעה  בתוך  אבל 

1( לוח כולל חב"ד
2( ע"פ שערי הלכה ומנהג ח"א ע' רכו

3( ע"פ הלבוש ומג"א סי' תקפ"א ס"ק י"ג 
4( שו"ע הב"י סי' תקס"ה סעי' ה'

5( כגון בסליחות 'קודש הילולים' הוצאת לוין־אפש־
טיין, ירושליים תשכ"ה.

וכן  הסליחות6,  לאמירת  הכנסת 
להתפלל עם הציבור7.

התרת ז.  עורכין  שחרית8  תפילת  לאחר 
חוץ  דיינים  ]עשרה  בעשרה  נדרים 
מהאדם המקריא[, על הדיינים לשבת 
אין  נוסח ההתרה. באם  בעת הקראת 
עשרה ניתן לעשות גם בשלושה. כ"ק 
אד"ש נוהג לערוך את התרת הנדרים 
בטלית  מעוטר  כשהוא  עשרה  בפני 

ותפילין דרש"י.

'בכולהון' ח.  תיבת  נדרים  התרת  בנוסח 
שואל  אני  "לכן   – לפניו  נמשך 
ולא  בכולהון",  התרה  ממעלתכם 

"בכולהון אני מתחרט"9.

לנדרים ט.  רק  מועילה  זו  נדרים  התרת 
אותם הוא לא זוכר, אבל נדרים שנדר 
במהלך השנה וזוכרם, או הנהגה טובה 
שנהג יותר משלושה פעמים ולא התנה 
צריך  לבטלם  ורוצה  נדר  בלי  שיהיה 

6( לוח כולל חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקפ"א ס"א.
7( מטה אפרים שם סכ"ב

8( לוח כולל חב"ד. ובסידור אדה"ז: 'קודם חצות'.
9( כן נוסח כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב )רשימות הרב 

לנדא( וכ"ק אד"ש )מראות קודש ער"ה תשמ"ט( וכן 
הוא בסידור בית יעקב.
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לילך לפני חכם שיתיר לו נדרו.

אין תוקעין בשופר במשך כל היום, על י. 
מנת לבלבל את השטן המקטרג. בעל 
התקיעות  על  להתאמן  הרוצה  תוקע 

יעשה זאת בחדר סגור10.

נוהגים לכתוב פ"נ )הנשואים – כמובן יא. 
בחגירת אבנט( עבורו ועבור ב"ב11.

כ"ק  עבור  פ"נ  מוסרים  החסידים 
כלל  ועבור  וב"ב  שליט"א  אדמו"ר 

ישראל הנק' בשם "פ"נ כללי"12.

מקום יב.  בקירוב  הנמצאים   – נוהגים 
אדמו"ר  כ"ק  ציון  על  להשתטח   –

הריי"ץ13.

טהרה יג.  במקווה  וטובלים  מסתפרים 
לכבוד החג. 

מקפידים לקבל זהירות נוספת בתורה יד. 
ומצוות לקראת השנה החדשה14.

בערב ראש השנה סמוך לכניסת החג טו. 
היו רבותינו נשיאנו נכנסים לשוחח זמן 

10( השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס תקפא ע' 1364.
11( ספר המנהגים ע' 55

12( שם
13( שם. ואין טועמים כלום קודם הנסיעה לציון, 

ומקפידים לשתות.
14( ע"פ סה"מ קונטרסים ח"א ע' קלב

מה עם זוגתם הרבנית15 )ובשיחות נזכר 
שהנהגה זו היא הוראה לכאו"א16(.

הדלקת נרות

ראש טז.  מערב  דולקת  אש  להשאיר  יש 
ב'  ליל  הנרות  הדלקת  בשביל  השנה, 

של ראש השנה.

עבור יז.  צדקה  יתן  הנרות  הדלקת  קודם 
ב' הימים של ראש השנה.

ברכת הנרות: "ברוך אתה . . להדליק יח. 
נר של יום הזכרון" ו"שהחיינו".

שבת יט.  של  "נר  להדליק  ואמרה  טעתה 
דיבור  כדי  תוך  נזכרה  אם  קודש", 
הזכרון".  יום  "של  ואומרת  חוזרת 
ידי חובה  לאחר כדי דיבור, לא יצאה 
דולקים.  שהנרות  זמן  כל  ומברכת 
יום  של  נר  "להדליק  וברכה  טעתה 
טוב" יצאה ידי חובתה ולא תברך שוב.

ברכת כ.  יאמר  לא  המדליק,  גבר 
שהחיינו  בירך  ואם  "שהחיינו"17. 
יברך  לא  שוב  נרות,  בהדלקת 

בקידוש18. 

15( י' שבט תשי"ב, ב' דר"ה תשל"ה.
16( ב דר"ה תשמ"ח.
17( לוח כולל חב"ד

18( ספר המנהגים ע' 60
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 ליל א' דראש השנה 
"עיקר עבודת ראש השנה הוא בקבלת א. 

היום  עבודת  ולכן  שמים,  מלכות  עול 
– בעבודה  צורה  ובעלי  בגדולים  גם   –
הנראית כמו פשוטה, באמירת תהילים 
לילות  בשני  בשינה  ולמעט  הזמן  כל 

אלו ככל האפשרי"19.

ימים דר"ה, משעה אחת קודם ב.  "בשני 
תפילת המנחה של ער"ה ועד לתפילת 
אחד  כל  ישקוד  ר"ה,  במוצאי  ערבית 
ויום,  לילה  תהילים  באמירת  ואחד 
להיזהר  צריכים  אלו  ימים  בשני  כי 
מדיבורי חול עד קצה האחרון, למעט 
ובתחנונים  בתפילה  ולהרבות  בשינה 
מקרב ולב עמוק, ובכל רגע פנוי לאמר 

תהילים"20.

השנה, ג.  כל  מעשנים  שהם  אלו  גם 
ומעשנים גם ביו"ט הנה בר"ה נמנעים 
תורה'  ה'בני  אשר  הדבר,  וראוי  מזה. 

יזהרו בזה, וישפיעו גם על מכיריהם. 

תפילת ערבית

הציבור ד.  אומר  ערבית  תפילת  קודם 
תהילים21, וכן ביום ב'.

בשנים מסויימות לאחר אמירת תהלים ה. 
זו, החל כ"ק אד"ש לנגן "אבינו מלכנו" 
 ,770 רבינו  בבית  היום  נוהגים  וכך 

לפני כל תפילה בראש השנה.

19( אגרות קודש מוהריי"צ, י, עמ' תכה.
20( קובץ מכתבים לתהילים עמ' 250

21( ספר המנהגים עמ' 56

לפני ו.  ליורד  נשיאנו,  רבותינו  הוראת 
התיבה ובפרט בימים הנוראים, לעבור 
תחילה על התפילות ובפרט הפיוטים, 
לדעת לכל הפחות פירוש המלות, ואף 
יעשה  הנה  שנה,  לפני  כזה  עשה  אם 
לפני  שיורד  קודם  שנה  בכל  גם  ככה 

התיבה בתור ש"ץ.

הפלאת ז.  גודל  ע"ד  מהידוע  "להעיר 
עבודתם של רבותינו נשיאנו בתפילת 
מובן  ומזה  דר"ה,  א'  דליל  ערבית 
שמעין זה ושמץ מנהו צריך להיות גם 

אצל כל אחד ואחד מהחסידים"22

שבעשי"ת ח.  שבתפילות  ההוספות  לגבי 
החל מראש השנה: החל מתפילה זו עד 
לאחר יום הכיפורים, משנים את סיום 
ברכת "הא־ל הקדוש ואומרים "המלך 
במהלך  מוסיפים  כמו"כ  הקדוש", 
שתיקנו  קטעים  ארבעה  התפילה 
הגאונים, במקרה ששכח לאומרם עיי' 

לקמן בהלכות עשי"ת.

של ט.  בקדישים  'לעילא'  כופלין  אין 
עשרת ימי תשובה )אלא רק בתפילת 

נעילה(.

הקודש י.  ארון  את  לפתוח  מנהגנו  אין 
קודם אמירת 'לדוד מזמור'.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אמר, שהכוונה יא. 
כלי  היא  מזמור'  'לדוד  באמירת 
השנה.  כל  על  גשמיות  להשפעות 

22( ש"פ נצבים ה'תשנ"ב, הערה 19
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לאחר אמירתו על ידי כל הקהל, מסיים 
האחרונים  הפסוקים  את  בקול  הש"ץ 
)"שאו שערים ראשיכם, והינשאו.."(, 

ואין אומרים פסוק בפסוק חזן וקהל.

לרעהו יב.  איש  מאחלים  התפילה  לאחר 
בלשון  ותחתם"  תכתב  טובה  "לשנה 
"לשנה  לחברתה  אומרת  ואשה  יחיד 

טובה תכתבי ותחתמי".

סעודת החג

הגפן, יג.  פרי  בורא  הלילה:  קידוש  נוסח 
שהחיינו.  הזכרון,  ויום  ישראל  מקדש 
]באם הרימון הוא פרי חדש אצלו יכוון 
מי שברך  בברכת שהחיינו[.  להוציאו 
יברכנה  לא  נרות  בהדלקת  שהחיינו 

שוב בקידוש.

בברכת המוציא טובלים פרוסת החלה יד. 
אבל  הסעודות.  בכל  וכן  ג"פ,  בדבש 
כ"ק  מנהג  השולחן.  על  מלח  מניחים 
נוספת  חלה  חתיכת  לטבול  אד"ש 

במלח ג"פ.

ולשמוח. טו.  בזמן הסעודה מצווה לאכול 
אין  ורימון. אבל  דג  אוכלים ראש של 
התפוח  על  אלא  רצון'  'יהי  אומרים 

בדבש.

בתחילת הסעודה, לאחר אכילת כזית טז. 
תפוח  אוכלים  המוציא23,  מפרוסת 
שליט"א24,  הרבי  ומנהג  בדבש.  מתוק 
בקליפתו,  בימינו,  התפוח  את  נוטל 
ג"פ  א'  חלק  טובל  לחלקים,  חותכו 

23( שו"ע אדה"ז סי' עדר ס"ג, וסי' קס"ז ס"ד וסכ"ב. 
ראוי לסיים את אכילת הכזית קודם אכילת התפוח.

24( המלך במסיבו ח"ג ע' י"ג, כנראה – כדי לפוטרם 
בברכת העץ.

פרי  בורא  עליו  מברך  אז  ורק  בדבש, 
האכילה  קודם   – הברכה  ואחר  העץ, 
שתחדש  מלפניך  רצון  "יהי  אומר:   –

עלינו שנה טובה ומתוקה"25.

אם אוכל את הרימון בלילה הראשון, יז. 
הקידוש,  בזמן  לפניו  הרימון  יהי' 
וברכת שהחיינו שבקידוש תחול גם על 
הרימון, וכשמברך בורא פרי העץ על 

התפוח יכוון לפטור גם את הרימון26.

בדיבור יח.  ביותר  מיעטו  נשיאנו  רבותינו 
בימי ראש השנה, כולל בעת הסעודות. 
נהגו  לא  וכן  הראשון.  ביום  ובפרט 

לומר לחיים ולנגן בעת הסעודות27.  

בראש השנה דרך בני ישראל להרבות יט. 
יום  לכבוד  בשר  באכילת  בסעודה, 
טוב, מפני שבתחילת השנה סימן יפה 
הוא להם להרבות בסעודה. אמנם, לא 
יאכלו כל שבעם למען לא יקילו ראשם 

ותהיה יראת ה' על פניהם28.

מוסיפים בברכת המזון: 'יעלה ויבוא', כ. 
הוא  'הרחמן  ינחילנו',  הוא  'הרחמן 
יחדש'. שכח לומר יעלה ויבוא בלילה 
מברכת  'ברוך'  אמירת  לאחר  ונזכר 
שכח  לראש,  חוזר   – והמטיב  הטוב 
בסעודות היום אינו חוזר. בסוף ברכת 
)ולא  שלום..."  "עושה  אומרים  המזון 

"השלום"(.

25( ה"יהי רצון" אינו נחשב כהפסק בין הברכה 
לאכילה. אג"ק ח"ג עמ' ק"מ

26( ע"פ התוועדויות תנש"א ח"ד עמ' 323, וראה שם 
שכדאי לאכול שיעור מהרימון.

27( ע"פ סה"ש תש"ב עמ' 5. כ"ק אד"ש אמר לחיים 
וציווה לנגן בהתוועדויות שהתקיימו ביום ב' דר"ה.

28( שו"ע אדה"ז סי' תקצ"ז ס"א
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 יום א' דראש השנה 
שחרית

מצות א.   – בשעתה  מצוה  שחביבה  כיוון 
שופר – מן הדין אין לטעום ולא לשתות 
וסיום  התקיעות  לאחר  עד  מאומה 
חלישות  )מפני  אמנם,  התפילה29. 
התפילה  שסיום  ובפרט  בדורנו  הגוף 
שבת  מכל  יותר  מאוחר  הוא  בר"ה 

ויו"ט(, יש להקל בשתיה30.

התפילה ב.  קודם  ילמד  תוקע  הבעל 
שופר'  תקיעת  עניין  'להבין  מאמר 
ולכאורה  המחזור.  בתחילת  שנדפס 
התוקעים  כל  על  גם  חלה  זו  הוראה 
במבצע שופר, ובפרט המוציאים רבים 

י"ח.

אם ג.  גם  בתפקידו,  ימשיך  קבוע  ש"ץ 
הוא בשנת האבלות ר"ל.

אחר, ד.  ש"ץ  ניגש  'המלך'  לאמירת 
פותח  הש"ץ  שחרית'.  ה'בעל  והוא 
בקריאת  מסיימה  המקובלת,  בנעימה 
מיד  וממשיך  רם,  בקול  'המלך' 
קורא  אינו  והקהל  בנעימה,  "יושב..." 
ולא  הש"ץ  עם  לא  רם,  בקול  'המלך' 
לעצמו  אומר  אחד  כל  )אבל  אחריו 

את כל הנוסח(.

חוזרים ה.  הש"ץ  חזרת  הש"ץ  כשמתחיל 
בשמונה  העמידה  למקום  בחזרה 

29( שדי חמד.
30( במקום ספק וכן בנוגע לאכילה יש לשאול רב 

מורה הוראה.

קדוש  "אתה  וכשמסיים הש"ץ  עשרה, 
. . יהללוך סלה" מתיישבים31.

הש"ץ ו.  כשמגיע  הש"ץ,  בחזרת 
ל"וכתוב" ול"ובספר", הציבור אומרם 
בקול ולאחר מכן אומרם הש"ץ, אבל 

לא ב"זכרנו" וב"מי כמוך". 

פיוט ז.  אחרי  בשחרית,  הש"ץ  בחזרת 
"אתה הוא אלוקינו . . וקדוש", סוגרים 
הארון, ואומרים כל הבתים של "תעיר 
"אדר  פיוט  של  הא"ב  וכל  ותריע", 
תבל"  יושבי  "כל  חרוז  אחרי  והוד". 
האחרון, אומרים "ישפוט תבל . . והוא 
וממשיכים  הארון,  פותחים  באחד", 

"ה' מלך".

בפיוט 'לא־ל עורך־דין' נוהג כ"ק אד"ש ח. 
לעמוד וכן ב'ונתנה תוקף'.

אומרים ט.  קרע'  מלכנו  'אבינו  באמירת 
'רוע גזר' בנשימה אחת.

קריאת התורה

בעת פתיחת הארון אומרים י"ג מידות י. 
הרחמים ג' פעמים, 'רבונו של עולם'. 
נוסח מי שבירך לעולה לתורה "בעבור 

שעלה לתורה . . בזה יום הדין".

לעלות יא.  "חיוב"  הוא  תוקע  הבעל 
לתורה, ויש מקומות שגם הבעל מוסף 

עולה32.

31( ע"פ מנהג כ"ק אד"ש.
32( שו"ע אדה"ז סי' תקפ"ד ס"ח
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לימים יב.  המיוחד  בניגון  בתורה  קוראים 
באמירת  גם  נוהגים  וכן  נוראים, 
לתורה,  העולים  קריאת  "ויעזור", 

ברכות התורה ומי שבירך. 

סדר תקיעת שופר

"ויכין יג.  בסידור:  הזקן  אדמו"ר  לשון 
פירש  ולא  בשופר",  לתקוע  עצמו 
שופר  שתקיעת  כיוון  ההכנה  מהי 
עניינה הוא, קבלת עול מלכות שמים 
מעומק  לה'  כללית  ומסירה  כללית, 
הנפש, והכנה רבה זו שייכת לכל אחד 

ואחד33.

אומרים ז' פעמים למנצח, פסוק "קר"ע יד. 
שט"ן", עלה אלקים. 

שופר( טו.  תקיעת  )שקודם  רצון"  ה"יהי 
אומרו רק הבעל תוקע לעצמו.

קול טז.  "לשמוע  מברך  תוקע  הבעל 
שופר", ו"שהחיינו".

להוציא יז.  יכוון  תוקע  הבעל  כשמברך 
בברכות  חובתם  ידי  השומעים  את 
ובתקיעות, וגם השומעים יכוונו לצאת 
ידי חובתם, ולא יענו 'ברוך הוא וברוך 

שמו'.

בין יח.  להפסיק  לו  אסור  השומע  גם 
הברכות להתקיעות, ואם הפסיק שלא 

מעניין התקיעות – חוזר ומברך. 

לאחר יט.  ועד  התקיעות  ברכת  משעת 
התקיעות   10[ מעומד  תקיעות  סיום 
שתוקעים באמצע הקדיש[ אסור לדבר, 
או  לתקיעות  הקשורים  מעניינים  חוץ 

לתפילות.

33( ע"פ לקו"ש חט"ל שיחת ר"ה

המקריא – מורה באצבע בסידור, אבל כ. 
מאריך  התוקע  בדיבור,  מקריא  אינו 
בתקיעתו עד שמסיר המקראי אצבעו.

שתוקע, כא.  בשעה  לעמוד  צריך  התוקע 
התקיעות  במהלך  להישען  לא  ויזהר 

על הבימה או כיוצא בזה.

נהגו שגם השומעים התקיעות עומדים.כב. 

בסדר תשר"ת: כג. 

התקיעה – אורכה צ"ל לפחות כאורך 
של השברים והתרועה יחד.

קולות  שלושה  תוקעים   – השברים 
שהרבי  מה  ע"פ   – מנהגנו  ומחצה. 
או־טו,  או־טו,  טו־או־טו,  כך:  תוקע, 

טו.

התרועה,  בקולות  מרבין   – התרועה 
עכ"פ לא פחות מ־9 קולות קצרים.

בסדר תש"ת: כד. 

התקיעה – צ"ל כאורך השברים.

בסדר תר"ת: כה. 

התקיעה – צ"ל כאורך התרועה.

בתקיעות אלו )מיושב( – צריך לתקוע כו. 
תרועה  השברים   – תשר"ת  בסדר   –
בנשימה אחת, בהפסק משהו ביניהם, 
בתפילת  )גם  מעומד  בתקיעות  ואילו 
לחש( בשתי נשימות – בהפסק נשימה 

ביניהם.

כל כז.  במשך  להיזהר  צריך  חשוב:  כלל 
בנשימה  יהיה  קול  שכל  התקיעות 
בפני עצמה, ולכן גם אם בכוחו לתקוע 
2 קולות בנשימה א' ארוכה לא יעשה 
כך, אלא יפסיק ביניהם בנשימה )חוץ 



9 ראש השנה

תשר"ת  סדר  של  תרועה  משברים 
שמיושב, כדלעיל(.

בין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת לתר"ת כח. 
ועניינו,  במחשבתו34.  התוקע  יתוודה 
לא וידוי על חטא ועוון, אלא געגועים 
שזהו  חסידים  אצל  ומקובל  פנימיים. 

ציור פני הרבי.

קטן שהגיע לגיל חינוך חייב בתקיעת כט. 
בעת  הכנסת  לבית  להביא  אין  שופר. 
שלא  שמרעישים,  תינוקות  התקיעות 

יבלבלו את הקהל.

הקהל ל.  גם   – אומרים  התקיעות  אחרי 
נוהגים  מלפניך".  רצון  יהי  "ובכן,   –
לאחר  תוקע  הבעל  בפני  להסתכל 

סיום התקיעות. 

התקיעות לא.  קודם  הפסוקים  את  האומר 
מנגן ג"כ את שלושת הפסוקים שלאחר 
פסוק  אחריו  עונה  והקהל  התקיעות, 

בפסוק.

תפילת מוסף

ולא לב.  הוא  )רק  אומר  מוסף  של  הש"ץ 
הקהל(: "הנני העני..." ו"ידעתי ה'..." 

)הפסוקים – בקול רם(.

אם בית הכנסת מרוצף באבנים, בשיש לג. 
כדי  וכדומה  מגבות  מכינים  וכדומה, 
להפסיק בין פני המשתחוים ב"עלינו" 

ולבין הקרקע35.

34( לקו"ת עמ' 102, וראה גם סה"ש תש"ד עמ' 
41־42. ועיין 'המלך במסיבו' ח"א עמ' רלב. וראה 

עוד המך במסיבו ח"ב ע' קע"ד
35( אם זו רצפת קרשים, או כשיש על הרצפה כיסוי 

פלסטיק או שטיח – לא מקפידים.

בחזרת לד.  והן  הן בתפילת לחש  תוקעים 
הש"ץ.

בתפילת לחש כשמגיעים המתפללים לה. 
לסיום הברכות ששם יש לתקוע, הש"ץ 
או התוקע טופח בידו על השולחן כדי 

לסמן לציבור, שעומדים לתקוע.

המתפלל ביחידות אינו תוקע בברכות לו. 
במוסף, ואפילו יש מי שתוקע לו אינו 

מפסיק.

באמירת "ונתנה תוקף" – עומדים.לז. 

בין  כרגיל  וקהל,  חזן  האמירה  סדר 
אנ"ש: החזן מתחיל בקול, והקהל אומר 
את שני הקטעים הראשונים – עד "ומי 
מ"כבקרת".  בקול  חוזר  החזן  ירום". 
עד שם. אח"כ אומר הקהל בקול רם: 
"ותשובה . . הגזירה", והחזן חוזר זאת 
כשמך,  "כי  אומר  והקהל  רם.  בקול 
"אמת...  אומר  והחזן  יעוף".  וכחלום 
אומר  ואז  יעוף",  "וכחלום  עד  ואילך 
וקיים",   .  . "ואתה  רם  בקול  הקהל 
והחזן חוזר זאת בקול רם. הקהל אומר 
מסיים  והחזן  גמירא,  עד  קצבה"  "אין 

זאת בקול ומתחיל "כתר".

רוקקין לח.  אין  ב'עלינו':  הכריעה  סדר 
נופלים  אין  בכריעה  ולריק',  ב'להבל 
בקרקע,  בראשו  נוגע  אלא  היד  על 
אינה  והבוהן  קפוצות  הידים  אצבעות 

כפופה לתוכן.

מטעמי לט.  כנראה  כורעות,  אינן  נשים 
צניעות.

בשעת מ.  ממקומו  לזוז  לש"ץ  אסור 
הכריעה, ולכן יעמוד מלכתחילה קצת 
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לכרוע  שיוכל  כדי  התיבה  מן  רחוק 
עוזרים  לידו  והעומדים  ולהשתחוות, 

לו לקום.

פסוקי אתה הראת אומר הקהל בלבד מא. 
אלוקינו  'הוא  מסיים  שהש"ץ  בשעה 
בזה  להאריך  לש"ץ  ויש  עוד',  אין 
את  לומר  יספיק  שהציבור  כדי  מעט 
ולהתחיל  למהר  ולא  הפסוקים.  כל 

"אוחילה לא־ל". 

כבכל מב.  השנה  בראש  כפיים  נשיאת 
יו"ט.

אחר אמירת השיעור היומי דתהילים, מג. 
כדי  תקיעות,  שלושים  עוד  תוקעים 

לערבב את השטן.

תשר"ת, מד.  דסדר  תרועה  השברים 
בנשימה  תוקעים  אלו  בתקיעות 
)כבתקיעות  ביניהם  הפסק  עם  אחת 

דמיושב(.

שלא מה.  טוב  ביום  בשופר  לתקוע  אסור 
לצורך, כיון שהוא עובדין דחול ואסור 
להתלמד  מנת  על  ואפילו  ביו"ט. 
מותר  אבל  אסור.  ב'  דיום  לתקיעות 
לומר לילדים קטנים שיתקעו להתלמד 

מכיוון שזה חלק ממצוות חינוך36.

קידוש: "תקעו . . לאלקי יעקב", סברי מו. 
מרנן, וברכת הגפן )בלבד(.

אחר מז.  נזכר  אם  ויבוא"  "יעלה  השוכח 
הטוב  ברכת  של  "ברוך"  שאמר 

והמטיב, אינו חוזר.

ראש השנה, מח.  ביום  לישון  נוהגים שלא 

36( שו"ע אדה"ז ס'תקצ"ו ס"ב

והיושב בטל הרי הוא כישן37.

מבצע שופר

שופר מט.  למבצע  ההולך  צעיר  בחור 
יש להחמיר שיהיה  ותוקע, לכתחילה 
דהיינו  תורה,  ע"פ  גדול  שהוא  ברור 

שהביא ב' סימנים.

קולות נ.   30 אחד  לכל  לתקוע  צריך 
שלוש  פעמים, תש"ת  שלוש  )תשר"ת 
אמנם  פעמים(.  שלוש  ותר"ת  פעמים 
קולות,   30 לתקוע  כלל  אפשר  כשאי 
תש"ת  )תשר"ת  קולות   10 יתקע 

תר"ת( ללא ברכה. 

יברך נא.  לכתחילה  יברך,  מי  ולעניין 
חובתו.  ידי  זו  בתקיעה  היוצא  האדם 
יברך  אחד   – אנשים  כמה  ישנם  באם 
חובה.  ידי  כולם  את  ויוציא  בקול 
אי  ]וגם  לברך  יודע  שאינו  במקרה 
מילה  אחרינו  לומר  ללמדו  אפשר 
במילה[ יכול התוקע לברך בשבילו גם 

אם יצא כבר ידי חובתו.

למרות נב.  נשים,  רק  ישנם  באם  אך 
שיכולות לברך הם בעצמם, אדם אחר 
שיצא כבר ידי חובתו אינו יכול לברך 

בשבילם. 

באמצע נג.  גם  תוקע  בעל  להחליף  ניתן 
התקיעות, וימשיך התוקע השני מאותו 
צריך  ואין  הראשון,  שעצר  המקום 

לברך שוב.

להשתדל נד.  צריך  'תשר"ת',  בתקיעת 
בנשימה  יהיו  והתרועה  שהשברים 

אחת ]כמו בתקיעות מיושב[.

37( שו"ע אדה"ז סי' תקפ"ג ס"ח
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היום נה.  בכל  הינה  שופר  תקיעת  מצוות 
משעת  אמנם  הכוכבים.  צאת  עד 
לילה,  ספק  שהוא  ואילך  השקיעה 

יתקע בלא ברכה.

תשליך

לאחר תפילת מנחה יוצאים לבאר מים נו. 
או למעין שיש בו דגים חיים ואומרים 

נוסח ה"תשליך". מדייקים לראות את 
שולי  מנערים  הדגים שבמים38. אח"כ 

הטלית קטן.

יש להקפיד שלא יתערבו נשים וגברים נז. 
בעת התשליך.

38( התוועדויות תנש"א ח"ב עמ' 378

•
 ליל ב' דראש השנה 

הכוכבים א.  צאת  לאחר  נרות  הדלקת 
מאש הדלוקה לפני החג.

וכן ב.  בפמוט  ולדבקו  נר  לחמם  אסור 
אסור לחתוך שוליו בכדי שיכנס בנקב 
בתוך  נר  לתחוב  מותר  אבל  הפמוט. 
יום טוב,  הפמוט לצורך הדלקת נרות 

אף שהנר נשחק מעט.

ברכת הנרות: "ברוך אתה . . להדליק ג. 
ו"שהחיינו".  הזכרון"  יום  של  נר 
בברכת שהחיינו לובשות בגד חדש או 
יאכלו  אותו  חדש  פרי  על  מסתכלות 
להם,  אין  )ואם  הקידוש.  לאחר  מיד 
יברכו בכל מקרה(. וידליקו את הנרות 
סמוך לקידוש ממש, כדי לסמוך ברכת 

שהחיינו לאכילת הפרי חדש.

סעודת יום טוב

נוהגים להניח פרי חדש לפני המקדש ד. 
בפרי  מסכל  שהחייינו  ברכת  ובעת 
מברך  בכ"ז  פרי  לו  אין  ואם  חדש, 

שהחיינו.

את הפרי החדש אוכלים קודם נטילת ה. 
ידיים לסעודה.

הקפידו ו.  וכן  נהגו,  בליובאוויטש 
מהפרי  כזית  לאכול  נשיאנו,  רבותינו 
הפרי  על  )רק  אחרונה  ברכה  ולברך 

ולא על היין(.

רק ז.  הם  טוב  לסימן  הנאכלים  דברים 
בלילה הראשון.

•
 יום ב' דראש השנה 

נשמות א.  להזכיר  נשיאנו  רבותינו  מנהג 
בלחש ביום ב' דר"ה, אחר קריה"ת – 

לפני התקיעות, ואין זה הוראה לרבים 
כיצד  בעצמו  יחליט  אחד  כל  אלא 
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וכיוון  כך.  המנהג  ופשט  להתנהג39. 
שאומרים זאת בלחש אין יוצאים מבית 
הכנסת אותם אלה שיש להם אב ואם 

חיים.

סדר התקיעות היום, כאתמול.ב. 

הבעל תוקע מברך גם היום שהחיינו, ג. 
ולכתחילה יהיה לבוש בבגד חדש,

כ"ק ד.  נוהג  ערב  לפנות  דר"ה  ב'  "ביום 
אדמו"ר שליט"א ליטול ידיו לסעודה, 
ובמשך  דא"ח.  מאמר  אומר  בה 
רבותינו  ניגוני  מנגנים  ההתוועדות 
הבדלה,  ערבית,  ברהמ"ז,  נשיאנו. 

חלוקת כוס של ברכה".

39( התוועדויות תשמ"ג ח"א עמ' 56

"ואני בהצעתי, אשר גם כל אחד ואחד ה. 
השנה  דראש  שעות  לחבר  כן,  ינהוג 
בלימוד  השנה  ראש  מוצאי  והתחלת 
לנו  סללו  אשר  ובשביל  החסידות, 
ענייניו  בכל  לנו  גם  יומשך   – נשיאינו 

אור החסידות עד למטה מטה40".

ההוספות ו.  אומרים  ערבית  בתפילת 
לעשרת ימי תשובה וגם אתה חוננתנו. 
ימי  'עשרת  להלן  נתפרש  השוכח  דין 

תשובה'.

לאחר ערבית עורכים הבדלה ללא נר ז. 
ובשמים41.

40( אג"ק ח"ד עמ' תצח.
41( שו"ע אדה"ז סי' תצ"א ס"א

•
 עשרת ימי תשובה 

ראש א.  שבין  אלו  ימים  עשרה  במשך 
האדם  על  הכיפורים,  ליום  השנה 
בתשובה.  ולשוב  במעשיו  לחפש 
אפילו  בחומרות  להדר  משתדלים 
כל  במשך  בהם  נוהג  שאינו  כאלו 

השנה.

בערב ב.  נדרים  התרת  לערוך  שכח 
ראש השנה, ישלים במשך עשרת ימי 

תשובה.

בעשרת ימי תשובה ניתן לומר תהילים ג. 
גם בלילה42.

באלו העשרה ימים מוסיפים בתפילות ד. 
42( ספר המנהגים ע' 20

'מי  לחיים',  'זכרנו  עשרה:  שמונה 
'ובספר חיים',  'וכתוב לחיים',  כמוך', 
'המלך  וחותמים  השלום.  עושה 

הקדוש' ו'המלך המשפט'43.

בחזרת הש"ץ, כשמגיע הש"ץ ל'וכתוב' ה. 
רם  בקול  אומרם  הציבור  ול'ובספר', 
לא  אבל  הש"ץ,  אומרם  מכן  ולאחר 

ב'זכרנו' וב'מי כמוך'44.

שכח להזכיר 'זכרנו לחיים', 'מי כמוך', ו. 
אם   – חיים'  'ובספר  לחיים',  'וכתוב 
שבחתימת  השם  שהזכיר  קודם  נזכר 

43( שו"ע אדה"ז סי' תקפ"ב ס"א־ב
44( מטה אפרים תקפ"ד
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שנזכר.  במקום  אומרו  ברכה  אותה 
נזכר לאחר שהזכיר השם, אינו חוזר45.

תיקן ז.  אם  הקדוש',  'הא־ל  וחתם  טעה 
'המלך  ואמר  דיבור  כדי  תוך  עצמו 
דיבור  כדי  לאחר  נזכר  יצא.  הקדוש', 
חוזר  שלאחריה,  ברכה  שהתחיל  או 
ולא  'הא־ל'  אמר  התפילה.  לראש 
אמר 'הקדוש', אפילו שהה יותר מכדי 
וממשיך  'המלך הקדוש'  דיבור מסיים 

כדרכו46.

טעה וחתם 'מלך אוהב צדקה ומשפט', ח. 
אם נזכר תוך כדי דיבור יחתום 'המלך 

45( שו"ע אדה"ז תקפ"ב ס"ו
46( שם, ע"א־ב'

המשפט'. לאחר כדי דיבור אינו חוזר 
ומשפט.  מלך  ענין  הזכיר  כבר  שהרי 
אבל לאחר שעקר רגליו טוב שיתפלל 
להוסיף  צריך  ואין  נדבה  בתורת  שוב 

בה דבר47.

בצום ט.  מלבד  סליחות,  א"א  בעשי"ת 
גדליה שהוא תענית ציבור48.

מלכנו" י.  "אבינו  אומרים  עשי"ת  בכל 
נפילת  ובמנחה אחר  הארוך בשחרית 

אפים קודם "ואנחנו לא נדע".

47( שם, ס"ב
48( ספר המנהגים ע' 58

•
 צום גדליה 

באר שבעחיפהתל אביבירושלים

18:4618:4718:4618:47צאת הצום

וכן א.  מלהתענות,  פטורים  חולים 
מעוברות ומניקות המצטערות.

'עננו' ב.  הש"ץ  אומר  שחרית  בתפילת 
'גאל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה 
מתענה  שאינו  מי  ל'רפאנו'.  ישראל' 
אינו נעשה ש"ץ, ואם נעשה אומר עננו 
בברכת 'שומע תפילה' כיחיד בתפילת 

מנחה.

מתחילים ג.  התפילה.  באמצע  סליחות 
"דרשו ה' בהימצאו", ומדלגים 'אשמנו' 
'הורית'  בפיוט  גד".  אל  דוד  ו"ויאמר 

בין  ה'פזמון'  כל  את  לחזור  הרבי  נהג 
כל בית ובית, וכמובן גם בסיום הפיוט.

'אבינו ד.  אומרים  הסליחות  סיום  לאחר 
'חדש  בו  ואומרים  הארוך,  מלכנו' 
ימי  עשרת  כבכל  'כתבנו',  עלינו', 
"ואנחנו  התענית.  כימי  ולא  תשובה, 

לא נדע", וחצי קדיש.

בקריאת התורה קוראים "ויחל משה" ה. 
רק  יש  אם  גם  קרואים,  לשלושה 

שלושה שמתענים.
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מי שאינו מתענה לא יקראוהו לעלות ו. 
לו  וצר  לעלות  קראוהו  ואם  לתורה, 
להודיע שאינו מתענה מפני חילול ה' 

– יעלה.

אפך', ז.  מחרון  'שוב  הפסוקים  בקריאת 
'ה' אל רחום' ו'וסלחת לעוונינו' – אומר 
ואחריהם  רם  בקול  הציבור  תחילה 
אומרם הקורא בתורה. העולה לתורה, 
וישתדל  הציבור  עם  לאומרם  יתחיל 

לגומרם יחד עם הבעל קורא.

בצדקה ח.  להרבות  ישראל  מנהג 
"אגרא  לתת  ונהגו  התענית.  ביום 
הסעודות  עלות  שהוא  דתעניתא", 

שהיו אומרים לאכול היום.

המנהג ט.  את  מחדש  הנהיג  אד"ש  כ"ק 
על־ בקהילות־ישראל  בעבר  שנהגו 
ביום  כיבושין  דברי  לומר  המשנה,  פי 

התענית לאחר תפילת מנחה.

•
 שבת שובה 

באר שבעחיפהתל אביבירושלים

17:4017:4617:5517:48כניסת השבת

18:5218:5218:5318:53צאת השבת

את א.  ומעלה  מתקן  תשובה  "בשבת 
בכתבי  כמבואר  השנה,  שבתות  כל 
שבין  הימים  שבעת  בעניין  האריז"ל 
שיש  הכיפורים  ליום  השנה  ראש 
בהם כל שבעת ימי השבוע . . ובשבת 
תשובה מתקנים ומעלים את השבתות 

דכל השנה".

מנהג בית הרב להדליק בשבת תשובה ב. 
"ַא תשובה ליכט" ]נרות של תשובה[. 
נרות אלו היו שוזרים מפתילות שעווה 
עבות וקצרות, פתילה לכל אחד ואחד 
מבני הבית )גם הלא נשואים(. בשעה 
שעשו את הפתילות היו קוראים בשם 

מי שעבורו מכינים את הפתילה.

והם ג.  תשובה,  מיני  שלושה  "יש 
מרומזים בפסוק "סור מרע ועשה טוב 

 – לזה  ובהתאם  ורדפהו",  שלום  בקש 
ג'  שובה  בשבת  להדליק  חב"ד  מנהג 

תשובה ליכט"49.

'המלך ד.  אומרים  אבות'  'מגן  בברכת 
הקדוש'.

בברכת המוציא טובלים החלה בדבש ה. 
ומקפידים  רבא,  הושענא  אחר  עד 

שיהיה מלח על השולחן.

נוהגין שרב העיר דורש בהלכות החג ו. 
דרכי  להם  ולהורות  לדרוש  "והעיקר, 

ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון".

49( התוועדויות תשמ"ב ח"א ע' 67. ולהעיר, ממ"ש 
בקובץ 'בקדש פנימה ע' 20 שבבית כ"ק אד"ש לא 

נהגו להדליק.
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 ערב יום הכיפורים 
באר שבעחיפהתל אביבירושלים

17:3517:4117:5017:43כניסת החג

18:4818:4918:4918:49צאת החג

סדר כפרות

לשחוט א.  מנהג  הכיפורים  יום  בערב 
ושוחטים  "גבר".  הנקרא  לבן  תרנגול 
אותו באשמורת הבוקר, כי אז חוט של 
חסד גובר בעולם, ואנו שוחטים אותו 
דמו  ממנו  ומוציאין  הגבורות,  להכניע 
כדי להמתיקו. ונקרא כפרה כמו שעיר 

המשתלח50.

אדם ב.  בני  חשבון  כפי  הכפרות  ויהיו 
ולנקבה.  ונקבה  לזכר  זכר  שבבית, 
אחת  שלוש,  שוחט  ולמעוברת 
ספק  בשביל  ונקבה  וזכר  בשבילה, 

הולד.

מי שאי אפשר לו לעשות סדר הכפרות ג. 
בערב יום הכיפורים, יקיים זאת יום או 
ימי  עשרת  שכל  מאחר  קודם,  יומיים 

תשובה, ימי כפרה הם51.

כופר' ד.  'מצאתי  עד  אדם'  'בני  אומרים 
בעת  חליפתי'.  'זה  אומר  כך  ואחר 
זה  תמורתי  זה  חליפתי,  'זה  אמירת 
הראש  מעל  התרנגול  יסובב  כפרתי', 
אדם'.  ל'בני  וחוזר  פעמים.  שלוש 

כסדר הזה יעשה ג' פעמים52.

הכפרות ה.  כשעושים  גם  לכאורה 

50( סידור אדה"ז.
51( ראה פרמ"ג סי' תרה במ"ז ס"ק א. שדי־חמד 

מערכת יוהכ"פ סי' א אות
52( ספר המנהגים ע' 58

לאחרים/לילדים וכדו', צריך המתכפר 
לומר זאת חליפתי וכו'53. 

התרנגול, ו.  שוחטים  הכפרה  לאחר 
הדם  את  בעצמו  לכסות  ומהדרים 
שהמצוה  השוחט,  ]ברשות  בברכה 
האדם  את  מכבד  והוא  עליו,  מוטלת 
על  למודעי:  וזאת  שלוחו54[.  להיות 
מנת לקיים מצוות כיסוי הדם כהלכתה 
]של  הסימנים  לבדוק  "צריך  בברכה 
העוף[ והסכין קודם הכיסוי, כדי שלא 

יבוא לידי ברכה לבטלה"55. 

שעליו ז.  תיחוח  עפר  להכין  צריך 
ברגלו. יכסה  ולא  הדם,   יישפך 

53( ע"פ שער הכולל פמ"ד ס"ב
54( וי"א שראוי לומר לשוחט שהוא שליח שלנו 

לשחוט, ואז הכיסוי שנעשה ע"י האדם, בעצם נעשה 
ע"י השוחט )המשלח של השוחט(.

55( שו"ע יו"ד סי' כח סי"ט. עדי ראיה ששהו אצל 
הרבי בשנים תשמ"ז-נ"ב מעידים שתמיד הרבי המתין 

לבדיקת הסכין לפני כיסוי הדם וכן אפשר לראות 
בוידאו.

ויש שלימדו זכות על המכסים את הדם ללא בדיקת 
הסכין, כי על פי רוב הסכין ימצא כשר ובפרט 

שבימינו הסכינים באיכות מאוד גדולה כמו שהעיר 
ה'שמלה חדשה' בהקשר לדין אחר, ובפרט לפי הדין 
שאם נאבד הסכין העוף כשר )אם לא פגע במפרקת( 
ואפשר לכסות הדם בברכה כנפסק בשפתי דעת שם 
ס״ק ה. אבל כל זה ללמד זכות אבל בודאי עדיף או 
לבקש מהשוחט לבדוק את הסכין ואם מסרב מפני 

העומס לא כדאי לברך על הכיסוי נגד פסק ברור של 
השולחן ערוך ללא עוררין.
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אשר ח.   .  . אתה  "ברוך  הברכה:  נוסח 
קידשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי הַדם 

ֶבָעָפר"56. 

על ט.  תשלום  איזה  לשוחט  לתת  נהוג 
טרחתו57.

כפרה י.  צריך  בשחיטה  פגם  היה  באם 
אחרת, אך אם השחיטה הייתה כדין, 
אפילו נמצא העוף טריפה מועיל לו58.

בגדי יא.  ללבוש  נוהגים  הכפרות  מאחר 
שבת59.

לזרוק את הבני מעיים, הכבד יב.  נוהגים 
לאכילת  בחצר,  או  הגג  על  והכליות 
לרחם  שראוי  משום  חיים  בעלי 
מן  עלינו  שירחמו  כדי  הבריות  על 

השמים60. 

הכפרות יג.  פדיון  את  לתת  ונכון  ראוי 
בו  אחרת  צדקה  למטרת  או  לעניים 
ביום, והוא ענין נפרד ונוסף על שחיטת 

התרנגול61. 

אסור להתענות היום62. יד. 

סדר היום

אין א.  שחרית,  בתפילת  מאריכים  אין 
'אבינו  ולא  לתודה'  'מזמור  אומרים 
ראש  לאחר  ועד  ומהיום  מלכנו'63. 

חודש מרחשוון, אין אומרים תחנון.

)דבש( ב.  לעקאח  עוגת  מבקשים 
נגזר  שאם  והטעם,  ממנה,  ואוכלים 

56( מקובל מהשו"ב ר' יעקב יוסף רסקין ע"ה.
57( כן נוהג כ"ק אד"ש

58( שער הכולל פמ"ד סוס"ב.
59( כך נוהג כ"ק אד"ש

60( שו"ע אדה"ז סי' תרה ס"ס
61( שו"ע אדה"ז סימן תרה סעי' ד'

62( שו"ע אדה"ז סי' תר"ד ס"א
63( שו"ע אדה"ז תר"ד ס"א ס"ז

חובה  ידי  יצא  לבריות,  עליו שיצטרך 
נוהג  אד"ש  כ"ק  הלעקאח.  בקבלת 
אחד  לכל  לעקאח  חתיכת  לחלק 
ואחד כשהוא לבוש בבגדי משי וחגור 
בגאטל, ומברך כל אחד בברכת 'שנה 

טובה ומתוקה'64.

לא נהוג בין אנ"ש ללכת היום לקברי ג. 
צדיקים65. 

יום ד.  אין  לחבירו  אדם  שבין  עבירה 
הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, 
מי  כל  יוה"כ את  יפייס בערב  לפיכך, 

שחטא כנגדו66.

סעודת שחרית – נוהגים לטבול פרוסת ה. 
המוציא בדבש67 ואוכלים ביום זה רק 
ומצווה  להתעכל,  הקלים  מאכלים 
לא  גברים  זו.  בסעודה  דגים  לאכול 
כשום  זרע  המרבים  דברים  אוכלים 

וביצים68. 

אוכלים קרעפלאך ]ממולאים בבשר[69.ו. 

ב' ז.  כשיעור  ובשתייה  באכילה  מרבים 
יום  בערב  ושותה  האוכל  "כל   – ימים 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  הכיפורים, 

התענה תשיעי ועשירי"70.

ערב ח.  של  באכו"ש  העילוי  גודל  "ומצד 
יוה"כ, ראינו אצל אלו שנזהרו במשך 
ביד  רק  להשתמש  כולה  השנה  כל 
אחד לאכילה – באכילת הסעודה של 
ערב יוה"כ – כפי שראיתי אצל אבי – 
היה מהדר לאכול דוקא בשתי הידים. 

64( ספר המנהגים ע' 58
65( כך נהג הרבי שליט"א רוב השנים

66( שו"ע אדה"ז סי' תר"ו ס"א
67( היום יום ח"ב

68( שו"ע אדה"ז סי' תר"ח ס"א־ס"ח
69( ספר המנהגים ע' 58
70( שו"ע סי' תר"ד ס"א
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לפי  שזהו  כך,  על  הטעם  לי  ואמר 
שזוהי אכילה של ערב יוהכ"פ, תשיעי 

בחודש71".

ג' ט.  לטבול  משתדלים  היום  במשך 
שחרית,  תפילת  קודם  אחד  פעמים. 
לאחר  והשלישי  מנחה  לפני  אחד 

סעודה מפסקת.

מלקות

נוהגים י.  מנחה,  ותפילת  טבילה  קודם 
ללקות ל"ט מלקות קלות מרצועה של 
רצועה[.  בכל  ילקה  לו  אין  ]ואם  עגל 
סדר  לצפון.  ופניו  מוטה,   – הנלקה 
שמאל,  כתף  ימין,  כתף  ההלקאה: 
חלילה.  וחוזר  באמצע,  תחתיהם 
אומרים  שניהם  והנלקה  המלקה 
שלוש פעמים פסוק 'והוא רחום', בכל 
הלקאה אומרים תיבה אחת, סך הכול 

ל"ט תיבות72.

פעמים, יא.  ג'  טובלים  המלקות  לאחר 
תשובה,  ומשום  טומאה  משום 
ומקפידים לבדוק שלא יהיה עליו שום 
משום  היא  זו  שטבילה  לפי  חציצה, 

תשובה כגר המתגייר73.

תפילת מנחה

תפילת יב.  קודם  וביחוד  בצדקה  מרבים 
מנחה, הבעש"ט אומר: "מקול קשקוש 
מתפרדים  בקערות,  המטבעות 
לתפילת  נכנס  אד"ש  כ"ק  הקליפות". 
מטבעות,  מלאה  נייר  בשקית  מנחה 
ומדייק לשים מטבע בכל קופה וקופה.

אומרים יג.  בלחש,  מנחה  בתפילת 

71( לקוטי שיחות תש"נ ח"א עמ' 22 ואילך.
72( שו"ע אדה"ז סי' תר"ז סעי' ז' סי"א־סט"ו 

וספר המנהגים ע' 58.
73( מטה אפרים סי' תר"ו ס"ח

לאחר 'יהיו לרצון' הראשון, וידוי ו'על 
חטא'74.

וטוב יד.  מעומד  להיאמר  צריך  הוידוי 
לשחות באמירתו75. 

המופסקים טו.  במקומות  מעט  מפסיקים 
)דברנו  בנקודתיים לאחריהם  במחזור 

דופי.. טפלנו שקר.. קשינו עורף..(.

של טז.  הא"ב  באותיות  החזה  על  מכים 
ובעת  הרשענו76,  ואנחנו  אשמנו... 
אמירת: "על חטא..." "ועל חטאים...." 

"סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו"77.

אין אומרים אבינו מלכנו.יז. 

מפסקת. יח.  סעודה  יאכל  הצום  קודם 
המוציא  פרוסת  ויאכל  ידיו  ייטול 
מלח  ללא  מאכלים  אוכלים  בדבש, 
הרש"ב78(,  אדמו"ר  בבית  נהגו  )וכן 
ובפשטות  טעמים,  כמה  בזה  נאמרו 
יאכלו  לא  גברים  צמא.  להיות  שלא 
תבלינים  ולא  וחמאה  חלב  מאכלי 

חריפים. 

דברים יט.  מספר  מונה  אדה"ז  בשו"ע 
ולא  מפסקת  בסעודה  לאוכלם  שאין 
הזכיר דגים, אבל המנהג בפועל בכמה 

מקומות שאין אוכלים דגים79.

סיום כ.  לאחר  ולשתות  לאכול  הרוצה 
כדאי  לכתחילה  מפסקת'  ה'סעודה 
להתנות כן בפיו, ובדיעבד יכול לאכול 

גם אם לא התנה80.

74( שו"ע אדה"ז סי' תר"ו סי"ב
75( שו"ע אדה"ז סי' תר"ז ס"א

76( מנהג הרבי
77( סה"ש תש"א ע' 151

78( אך ראה 'בקודש פנימה' שבבית כ"ק אד"ש לא 
נזהרו בזה.

79( עיין מטה אפרים סי' תר"א ס"א
80( שו"ע אדה"ז סי' תר"ח ס"ז
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פעם כא.  במקווה  טובלים  הסעודה  אחר 
שלישית, כנ"ל.

התורה כב.  מן  מצוה  הכיפורים  ביום 
וע"כ  הקודש,  על  מחול  להוסיף 
העינויים  ושאר  האוכל  הפסקת 
נשים  יום81.  מבעוד  להתחיל  צריכים 
ושאר  הצום  את  עצמם  על  מקבלות 

העינויים החל מהדלקת הנרות.

. כג.  אתה  "ברוך  מברכים  הנרות  על 
הכיפורים"  יום  של  נר  להדליק   .
עיין  בברכה,  ]טעתה  ו"שהחיינו"82. 
הנרות בערב ראש  דיני הדלקת  לעיל 

השנה[.

מרבים בנרות בבית הכנסת83.כד. 

כל איש נשוי מדליק א לעבעדיגע ליכט כה. 
]נר חיים[ בבית הכנסת, ואם הוא יתום 
מדליק נר נשמה בביתו לעילוי נשמת 

הוריו84. 

אלו כו.  נרות  להכין  נהגו  הרב  בבית 
וארוכים,  צרים  שעווה  מפתילות 
הבית  מבני  ואחד  אחד  לכל  פתילה 
את  שעשו  בשעה  נשואים(.  הלא  )גם 
הפתילות היו קוראים בשם מי שעבורו 

מכינים את הפתילה.

ומעליו כז.  הסרטוק(  )על  קיטל  לובשים 
יום  של  התפילות  בכל   – הגארטל 

הקדוש.

)שלבש כח.  שלו  הנישואין  בשנת  חתן 
ביום  לובשו  אינו  לחופה(  הקיטל 

81( שו"ע אדה"ז סי' תר"ח ס"א־ס"ג
82( לוח כולל חב"ד

83( שו"ע אדה"ז סי' תר"י ס"ד, לוח כולל חב"ד 
ולהעיר שכ"ק אד"ש אומר כי אין נוהגים להדליק נר 
נשמה להזכרת נשמות )המלך במסיבו ח"א ע' שכא(.

84( שו"ע אדה"ז סי' תר"ו ס"ד

הכיפורים85.

אין להיכנס עם קיטל לבית הכסא כיון כט. 
שהוא בגד המיוחד לתפילה86. 

מתעטפים בטלית גדול, ומברכים עליו ל. 
לפני השקיעה87.

שאינם לא.  כיוצ"ב  או  בד  נעלי  נועלים 
ילדיו  את  לחנך  האב  ועל  עור,  של 
שהגיעו לחינוך להיזהר גם בזה )וה"ה 

לרחיצה(.

ל"כל לב.  הכנסת  לבית  ההליכה  קודם 
הקיטל  )עם  לברך  נוהגים  נדרי", 
מנהגנו  והבנות,  הבנים  את  והטלית( 
"ואני  לאחר  עד  כהנים  בברכת 

אברכם"88. 

לעצמו לג.  אחד  כל  יאמר  שהות,  יש  אם 
)לפני פרקי התהלים שקודם כל־נדרי( 
נהגו  וכן  ו'על־חטא',  'אשמנו'   – וידוי 

רבותינו נשיאנו89.

חמשה עינויים

יום הכיפורים אסור באכילה ובשתיה, א. 
הסנדל  בנעילת  בסיכה,  ברחיצה, 
ובתשמיש המיטה. ואסור בכל מלאכה 

וטלטול כמו בשבת90.

אכילה ושתיה אסורים אפילו במשהו, ב. 
מחנכים  מותר.  באוכלין  ליגע  אבל 
הקטנים מגיל 9־10 להתחיל להתענות 
לשעות, אך לא בגיל קטן מזה. ובזמננו 

85( ספר המנהגים ע' 58
86( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כ"א ס"ג

87( שו"ע אדה"ז סי' י"ח ס"ג. לוח כולל חב"ד. 
וצריך להיזהר בזה שלא יברך אחר השקיעה – פסקי 

הסידור
88( ספר המנהגים ע' 58 וע"פ מנהג כ"ק אד"ש

89( לוח כולל חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' תר"ז סוס"ב
90( קישו"ע סי' קלב ס"א
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אין מדקדקים שיתענו בני שתים עשרה 
ובנות אחת עשרה כל היום91. 

את ג.  לענות  העם  המון  שנהגו  מה 
מונעים  ואף  יו"כ,  בליל  התינוקות 
טעות   – לכך  כשזקוקים  לאכול  מהם 

היא בידם92. 

להשגיח ד.  יש  לאכול,  הזקוקים  ילדים 
גסה,  אכילה  יאכלו  שלא  עליהם 

ושיברכו כדין93. 

ושותה ה.  ואוכל  סכנה  בו  שיש  חולה 
ואינו מברך  לשיעורים94, אינו מקדש, 
על לחם משנה. באם אוכל אפילו פת 
כל שהיא נוטל ידיו כרגיל )ולא רק עד 
פרקי האצבעות( ומברך כדרכו )באם 
ברכה(.  ללא  נוטל  לשיעורין  אוכל 
המזון  ברכת  אחריו  מברך  כזית,  אכל 

91( שו"ע אדה"ס סי' תרט"ז סעי' ה' י"א
92( אלף המגן למטה אפרים סי' תרט"ז סק"ה

93( אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ז ע' ב
94( להגדרת השיעורים ולאופני האכילה והשתיה 

יש לשאול רק מורה הוראה.

יום  "את  בנוסח:  ויבוא  יעלה  ואומר 
סליחת העון הזה, את יום מקרא קודש 

הזה95".

ביום ו.  אסורה  תענוג  של  רחיצה  כל 
הכיפורים. לנטילת הידיים נותן המים 

עד קשרי האצבעות ולא על כל היד. 

היוצא לבית הכסא בליל יום הכיפורים ז. 
אחר התפילה, יגע במקומות המכוסים 
כדי שיצטרך ליטול ידיו עד סוף קשרי 
בידיים  יצר"  "אשר  ולברך  אצבעותיו 
צרכיו  שעשה  די  ביום,  אבל  טהורות. 
כאמור,  ליטול  כדי  ל'קטנים'(,  )אף 

מכיון שצריך להתפלל אח"כ96. 

כל ההרחקות ח.  לנהוג  צריך   – זוג  לבני 
בין ביום ובין בלילה.

בכרים ט.  יתעטף  לא  השינה  בשעת 
ובכסתות, ועכ"פ לא יכסה רגליו.

95( שו"ע אדה"ז סי' קפח סי"א, תרי"ח סי"ח.
96( שו"ע אדה"ס סי' תרי"ג ס"ד־ה

•
 ליל יום הכיפורים 

כל נדרי

מבעוד א.  נדרי'  'כל  לומר  מדקדקים  אין 
יום.

הארון ב.  פותחים  נדרי'  'כל  קודם 
תורה97,  ספרי  ג'  לפחות  ומוציאים 
ספר  החזקת  לקנות  גדולה  ומצווה 
ראשון98, וכן נוהג כ"ק אד"ש להחזיקו. 

97( המלך במסיבו ח"ב עמ' כא.
98( סידור אדה"ז.

ספרי  עם  פונים  כשרים  אנשים  שני 
לש"ץ  בסמוך  ונעמדים  התורה 
ואין  דין(,  לבית  איתם  )המצטרף 

עומדים איתם על הבימה.

של ג.  בישיבה   .  . המקום  דעת  "על 
בקול  אומר  בלבד  הש"ץ  מעלה" 
נמוך, אבל באופן שישמעו ג' האנשים 

העומדים סביבו – שהם בית דין99. 

99( ספר המנהגים
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אח"כ מתחיל הש"ץ "כל נדרי" ואמרו 
קולו  מגביה  פעם  ובכל  פעמים  ג' 
מילה  איתו  אומר  והציבור  יותר100, 
שישמע  באופן  )אך  בלחש  במילה 

לעומדים בסמוך(.

"ויאמר ה' סלחתי כדבריך" – אומרים ד. 
מכן  ולאחר  רצוף  פעמים  ג'  הקהל 

הש"ץ ג' פעמים.

רם, ה.  בקול  שהחיינו  מברך  הש"ץ 
והקהל מברך בלחש יחד איתו, ויזהרו 
לסיים קודם הש"ץ בכדי שיוכלו לענות 
אמן אחר ברכתו101. יש להכריז בבית 
הכנסת, שמי שברך 'שהחיינו' בברכת 
ומצוה  כעת102.  יברך  לא  הנרות 

לפרסם, כי רבות נכשלות בזה103. 
100( שו"ע אדה"ז ס' תריט ס"ה

101( שו"ע אדה"ז סי' תרי"ט ס"ג.

102( המלך במסיבו ח"ב עמ' כא.
103( ספר המנהגים ע' 63

מעריב

ועד" ו.  "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
אומרים בקול רם, וכן בכל פעם )כולל 
וברכות  המיטה  על  שמע  קריאת 

השחר( עד מוצאי יום הכיפורים104.

מזמורי ז.  ארבעה  אומרים  עלינו,  אחר 
הוי"ה  שמות  )באמירת  א־ד  תהילים 
הוא  שם  כל  שניקוד  מכוונים  שבהם, 
כמו בתיבת 'בברית', כנדפס במחזור(. 
את  כך  אחר  לומר  הנהיג  אד"ש  כ"ק 
שוב  ומתחילים  במניין,  התהילים  כל 

מתחילתו.

קריאת שמע שעל המיטה כמו בשבת ח. 
קודם  רם.  בקול  שם..."  "ברוך  ויו"ט. 
השינה אומרים תשעה מזמורי תהילים 

קכד־קלב.

104( שו"ע אדה"ז סי' תרי"ט ס"ט

•
 יום הכיפורים 

שחרית

משכימים לקום שחרית, נוטל ידיו עד א. 
סוף קשרי אצבעותיו ולא יכוון להנאת 
 – ידיהם  נוטלים  הכוהנים  רחיצה, 
ידיו  מנגב  הזרוע105.  פרק  עד   – כרגיל 
במפה ומעבירה )את המגבת( על גבי 
עיניו להעביר חבלי השינה. אם עיניו 
ולא  הלכלוך  לשטוף  יכול  מלוכלכות 

יותר. אין שוטפים הפה.

105( לקו"ש ח"ט עמ' 386, ומ"מ במוצאי יו"כ ישובו 
ויטלו ידיהם.

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

'אדון ג.  התחלת  בעת  שמכוון  מי  "כל 
עולם', כתבו ר' יהודה החסיד ורב האי 
גאון ורב שרירא גאון –  ערב אני בדבר, 
שתפילתו נשמעת ואין שטן מקטרג על 
ופגע רע בראש  ואין לו שטן  תפילתו, 
בתפילתו,  הכיפורים  ויום  השנה 

ואויביו נופלים לפניו"106. 

הפיוטים ד.  באמירת  לעמוד  נוהג  הרבי 

106( סה"מ תש"ג ע' 11
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"האדרת והאמונה" ו"לא־ל עורך דין" 
בחזרת הש"ץ.

קריאת התורה

על מנת להשלים למניין מאה ברכות, ה. 
לתורה  העולים  ברכות  בעת  יכון 
וברכות ההפטרה לצאת בהם. ואם יש 
הברכות.  להשלים  בהם  בשמים  עימו 
פעם  בכל  הבשמים  על  לברך  יכול 

אחרי שהסיח דעתו מהם.

המפטיר( ו.  מן  )חוץ  בתורה  קוראים 
וכן  נוראים,  לימים  המיועדת  בנעימה 
העולם  קריאת  "ויעזור",  באמירת  גם 

לתורה, ברכות התורה, ו"מי שברך".

אחר קריאת התורה מזכירים הנשמות. ז. 
מי שיש לו אב ואם יוצא מבית הכנסת 
האבלות  בשנת  'יזכור'.  אמירת  בעת 
אומר  לא  אך  הכנסת,  בבית  נשאר 
ה'יזכור'. כ"ק אד"ש הקפיד  נוסח  את 
הגדול  הקהל  כל  שיצאו  עד  במאוד 
מבית הכנסת בעת אמירת יזכור ויסגרו 

הדלתות.

ושם ח.  השם  אומרים  הנשמות  בהזכרת 
אב  אומרים  'יזכור'  לאחר  האמא107. 
נשמות  מזכיר  שאינו  מי  גם  הרחמים, 

אומר אב הרחמים108.

מוסף

"ונתנה תוקף": הרבי נוהג לעמוד.ט. 

בין  כרגיל  וקהל,  חזן  האמירה  סדר 
אנ"ש: החזן מתחיל בקול, והקהל אומר 

107( סידור תורה אור עמ' 259. המלך במסיבו ח"ב 
עמ' קסו.

108( המלך במסיבו ח"ב ע' נח־נ"ט

את שני הקטעים הראשונים – עד "ומי 
מ"כבקרת".  בקול  חוזר  החזן  ירום". 
עד שם. אח"כ אומר הקהל בקול רם: 
"ותשובה . . הגזירה", והחזן חוזר זאת 
כשמך,  "כי  אומר  והקהל  רם.  בקול 
"אמת...  אומר  והחזן  יעוף".  וכחלום 
אומר  ואז  יעוף",  "וכחלום  עד  ואילך 
וקיים",   .  . "ואתה  רם  בקול  הקהל 
והחזן חוזר זאת בקול רם. הקהל אומר 
מסיים  והחזן  גמירא,  עד  קצבה"  "אין 

זאת בקול ומתחיל "כתר".

הש"ץ י.  צריך  כוננת'  'אתה  באמירת 
להפסיק  'אתה',  להכריז  כך:  לומר 
'כוננת  להמשיך  כך  ואחר  קמעה, 

עולמך.."109.

הרבי יא.  עומד  "והכהנים"  לאמירת 
ממקומו.

עלינו יב.  אמירת  בעת  פניהם  על  כורעין 
הכנסת  בית  באם  העבודה.  ובסדר 
מרוצף באבנים, אין לכרוע על הקרקע 
ממש, אלא צריך לחצוץ בפניו על ידי 

מגבת וכיוצא בזה.

– יג.  בכריעה  הזה:  כסדר  לכרוע  נוהגין 
תחילה כריעה על ברכיו וגודלי רגליו. 
וההשתחוואה  ידיו,  גודלי  על  אח"כ, 
עד  מגיע  במצחו  מברכיו,  )מתרומם 
אצבעות  על  עומד  ונשאר  הרצפה, 

רגליו וגודלי ידיו(.

ידיהם יד.  נוטלים  הכהנים העולים לדוכן 
לאחר  באם  הזרוע.  פרק  עד  כדרכם, 
השינה נטל ידיו רק עד קשרי אצבעותיו 

יברך שוב 'על נטילת ידיים'.

109( סה"ש תש"ד עמ' 25־26.
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פשט טליתו ובא ללובשה לאחר כמה טו. 
עליה.  ולברך  לחזור  צריך  שעות, 
וללובשה  לחזור  דעת  על  פשטה 
לאלתר אינו צריך. ואפילו פשטה על 
שחוזר  כל  וללבוש,  לחזור  שלא  דעת 
עליו  נשאר  )באם  לאלתר  ולובשה 

טלית קטן( אינו צריך לברך.

תפילת טז.  בין  מפסיקין  אפשרי,  באם 
שלושת  הפחות  לכל  למנחה,  מוסף 

רבעי שעה110.

מנחה 

אין יז.  אך  קורבנות,  אומרים  במנחה 
אומרים 'אשרי', 'ובא לציון' ולא 'ואני 

תפילתי'.

בנעימת יח.   – במנחה  התורה  קריאת 
הטעמים הרגילה.

נעילה 

זמן תפילת נעילה הוא כשהחמה היא יט. 
קרוב להתחלת  ז.א.  בראש האילנות. 

השקיעה111.

ונשאר כ.  'אשרי'  קודם  הארון  פותחים 
בקדיש  התקיעה.  לאחר  עד  פתוח 

אומרים 'לעילא ולעילא מכל'112.

)בתפילה כא.  "חתמנו"  אומרים  בנעילה 
"כתבנו(,  במקום  מלכנו',  וב'אבינו 
"ניזכר  "וכתוב"(  )במקום  "וחתום" 

ונחתם" )במקום "ניזכר ונכתב"(.

110( ספר המנהגים ע' 59
111( שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ג ס"ב

112( ספר המנהגים ע' 64

כבר כב.  אם  גם  יפנה'  'היום  אומרים 
העריב היום113.

אלוקים כג.  אזכרה   – ה'  "ה'  בפיוט 
 – מידות  י"ג  כשאומרים  ואהמיה", 

עומדים. 

לומר כד.  נהג  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
עם  תפתח",   – לנו  הטוב  "ואוצרך 
הפסק לפני תיבת 'תפתח'. שמשמעותו 
צריך  וכן  לנו"114.  הטוב  "ואוצרך  היא 
מילת  לאחר  קטן  הפסק  לעשות 

"ואוצרך"115.

היום כה.  עוד  אפילו  כפיים,  נשיאת  אין 
גדול116. 

'דאמירן כו.  באמצע קדיש תתקבל, אחרי 
'מארש  מנגנים  אמן',  ואמרו  בעלמא 
תקיעה  תוקעים  ואחר־כך  נפוליון, 

אחת117.

בין כז.  אפילו  לתקוע  מותר  הדין,  מעיקר 
אירע  פעמים  כמה  אבל  השמשות118. 
נעילה  תפילת  סיים  שהש"ץ  ב-770, 
כ"ק  והאריך  הכוכבים,  צאת  לפני 
וניגון  מלכנו"  "אבינו  בניגון  אד"ש 
הכוכבים.  צאת  עד  נפוליון  מארש 
על  סומכים  העם  שהמון  ומאחר 
את  אחריה  מיד  ומסיימים  התקיעה 
שלא  מקום  בכל  להיזהר  יש  הצום, 

לתקוע לפני צאת הכוכבים.

113( ספר המנהגים ע' 59
114( סה"מ תרפ"ז ס"ע כא.
115( לקו"ד ח"א דף נט, א.
116( ספר המנהגים ע' 59
117( ספר המנהגים ע' 59

118( שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ג סי"א
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 מוצאי יום הכיפורים 
בקיטל א.   – והבדלה  ערבית  תפילת 

על  והטלית  בכובע,  אבל  וטלית. 
הכתפיים.

או ב.  הקדוש'  'המלך  ואמר  ששכח  מי 
'המלך המשפט' אינו חוזר119, אבל אם 
אמר 'זכרנו לחיים' פוסק ומתחיל 'מלך 
בספר  "וכתבנו  אמר  כבר  ואם  עוזר', 
החיים" – גומר תפילתו, ומתפלל שוב 

בתורת נדבה120.

'גוט ג.  אומרים  הכיפורים  יום  במוצאי 
זאת  הכריזו  ובליובאוויטש  טוב'.  יום 

בקול121.

ביום־הכיפורים... ד.  נרו  שכבה  "מי 
יום־ במוצאי  שוב  שידליקנו  תקנתו 
יניחנו  עוד אלא  יכבנו  ולא  הכיפורים 
עליו  יקבל  וגם  גמירא,  עד  לדלוק 
יום־ במוצאי  נרו  יכבה  לא  ימיו  שכל 
אלא  אחר,  ולא  הוא  לא  הכיפורים, 

יניחנו לדלוק עד גמירא"122.

הבדלה

צריך ה.  לבנה  וקידוש  הבדלה  קודם 
ידיו שלוש פעמים לסירוגין עד  ליטול 
פרק הזרוע, בלי ברכה. )וגם הכוהנים 
קודם  הזרוע  עד  ידיהם  נטלו  שכבר 
ידיהם  ליטול  צריכים  כהנים,  ברכת 

שוב(. ורוחצים הפנים והפה.

119( שע"ת סי' קיח ס"ק א. דה"ח סי' לג. מו. עב.
120( קצוה"ש סי' כא ס"ד ובבדה"ש שם ס"ק ט.

121( סה"ש תרצ"ז ע' 55. )כאחד מ"המנהגים המקו־
בלים שיש להם יסוד"(.

122( שו"ע אדה"ז סי' תרי ס"ח

אין ו.  אור  לו  אין  בכל מוצאי שבת, אם 
צריך לחזר אחריו כדרך שצריך לחזר 
יום  במוצאי  אבל  מצוות,  שאר  אחר 
לחזר  שצריך  אומרים  יש  הכיפורים, 

אחר האור.

מברכים דווקא על נר שדלק )ששבת( ז. 
הדין  ומן  הכיפורים.  יום  כל  במשך 
מנר  שהודלק  נר  על  גם  לברך  מותר 
הכיפורים.  יום  כל  במשך  ששבת 
ששבת  מהנר  נר  עוד  להדליק  מנהגנו 

בביתו ולברך על שניהם.

הלבנה, ח.  מקדשים  הבדלה  אחרי 
בחגירת אבנט ובסידור, וטוב להחליף 

נעליים קודם לכן, ולטעום מעט.

לאכול ט.  נוהגים  הכיפורים  יום  במוצאי 
בהרחבה  ועריכתה  חשובה123,  סעודה 
השנה124.  כל  על  גשמיות  ממשיכה 

וטובלים פרוסת המוציא בדבש.

מיד י.  מתחילים  במצוות  המדקדקין 
הסוכה,  בעשיית  כיפור  יום  במוצאי 
ולימוד  הסוכה  בענייני  לדבר  ומנהגנו 

ההלכות.

"בשם יא.  נקרא  הכיפורים  יום  מחרת 
ומשכימים  נאמען(,  )ג–ט'ס  השם" 

לבית הכנסת125.

123( שו"ע אדה"ז סי' תרכ"ד ס"ט
124( בשם אדמו"ר הרש"ב.

125( שו"ע אדה"ז סי תרכ"ד סי"ד



בשנה החולפת הוקם לרווחת אנ"ש "מכון הלכה חב"ד", ע"י הגאונים החסידיים
הרב אברהם הרוניין - רב מרכז העיר כפר סבא, הרב שלמה יצחק פראנק - רב מרכז העיר עכו 

והרב משה קורנוויץ - רב ביהכנ"ס חב"ד הר יונה. למכון הצטרפו כשלושים וחמשה רבנים ומורי 
צדק מקהילות חב"ד הפוסקים לאור פסקי אדמו"ר הזקן ומנהגי חב"ד.

הקהל שנת  ה'תשע"ו,  אלול  ב"ה                                                                                                       

מכון הלכה חב"ד 
מברך את קהל אנ"ש, אנשים נשים וטף, בברכת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, 
שנת גאולה שלימה בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ, נאו!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מכון הלכה חב"ד

קו לרב - 35 רבנים העונים לשאלות
כשלושים וחמשה רבני אנ"ש העונים במוקד לשאלות הלכתיות בכל נושא.

שעות פעילות המוקד: בוקר - 11:00 - 13:00, אחה"צ, ערב - 16:00 - 24:00. מספר המוקד: 077-2251770.

קורסי הכשרה - לימודי הלכה במגוון נושאים
בשנת הלימודים הקרובה יוקמו קורסים לימודי סמיכה והלכות הנצרכות בשיתוף עם מכון "למען ילמדו", כולל גם קורסים 

המגישים למבחני הרבנות הראשית, עם סבסוד מיוחד לשלוחים.
הקורסים בליווי הרבנים: הרב דב טברדוביץ' - מו"צ בכפר חב"ד, והרב חיים קיז'נר - דיין ורב קהילת חב"ד עמנואל.

"שונה הלכות" - עלון יומי בבתי כנסת חב"ד
מיזם חדש ומהפכני! כל אחד מאנ"ש יכול לקיים את דברי המשנה "שונה הלכות כל יום", 

בעלון ניתן ללמוד כל יום הלכה המבוארת ומנוסחת בטוב טעם, ולצידה מספר שאלות פיקנטיות מתוך מיזם "סמס לרב".

מדריך הלכתי לחגים - עשרות אלפי חוברות
לקראת כל חג במעגל השנה, מכון הלכה מוציא לאור מדריך הלכתי מקיף, שיופץ בעשרות אלפי עותקים לכל בתי אנ"ש 

באה"ק. החוברות ערוכות בשפה פשוטה ובהירה המובנת לכל אחד ואחת.

סמס לרב - למעלה מ 20,000 שאלות!
מוקד ההודעות הוקם בסיוע ארגון "התאחדות החסידים", בזמני העומס נככנסים ביממה כ 300 שאלות, הרבנים 

משיבים בתבונה לשואלים תשובות קצרות על שאלותיהם ההלכתיות. מספר המוקד: 055-7081737

מפעולות המכון

mhalachachabad@gmail.com :משרד: 076-5409773 דוא"ל


