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מבנה הספר

הספר נכתב במתכונת ייחודית, המאפשרת ללומד להגיע לידי מיצוי 
לימוד הלכות החג באופן יסודי. מבנה הספר כולל בתוכו כמה חלקים 
הלומד  את  המביאה  ומקיפה,  שלימה  תמונה  ביחד  המרכיבים  שונים 
ולהתמצאות  המנהגים,  וטעמי  ההלכה  ביסודות  בהירה  ידיעה  לידי 

רחבה בפרטי ההלכה. 

להלן יוצג מבנה הספר ותוכנו:

הלכות ומנהגים

ימי ספירת העומר, חג השבועות, וימי בין המצרים, כוללים בתוכם 
הלכות רבות ומגוונות, הנוגעות וקשורות לנושאים רבים בחיי היום־יום. 
פרטי הדינים והלכות אלו מופיעות בריבוי ספרי פסיקה והלכה – החל 
מה'שלחן ערוך' ועד לספרי המלקטים שיצאו לאור בתקופתנו אנו. מה 

גם, שנוספו על כל זה הנהגות מרבותינו נשיאינו, מנהגים רבים ועוד.

בספר זה הובאו הלכות ומנהגים אלו – הנוגעים למעשה, מחולקים 
בהירה,  ובלשון  ברורה  בשפה  אופנו  על  דבור  דבר  וסעיפים,  לפרקים 
את  ולדעת  ללמוד  החפץ  לכל  הערוך  כשולחן  ההלכה  את  המגישים 

המעשה אשר יעשה.

הספר מיוסד על פסקי רבותינו נשיאינו – החל משולחנו הגדול של 
רבינו הזקן, מנהגי חב"ד, ועד להוראות והדרכות כ"ק אד"ש מלך המשיח.

הקדמות להלכות

עבודה גדולה וייחודית נעשתה בספר זה – והיא ההקדמות להלכות. 
והדברים  הנצרכות  ההלכות  את  להביא  ה'ליקוטים'  ספרי  של  דרכם 
הנוגעים למעשה. אך כבר אמרו רבותינו "לעולם ישלש אדם שנותיו . . 
שליש במשנה ושליש בתלמוד". היינו, שאין להסתפק בלימוד ה'משנה' 
– ההלכה, אלא יש ללמוד את 'התלמוד' – שהן, טעמי ההלכות. כך ניתן 
להבין היטב את ההלכה, לזכור אותה, ולהתנהג לפי הדרכותיה כראוי.
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לשם מטרה זו, נכתבה הקדמה מפורטת לפני כל שער בספר. הקדמות 
 – ובהמשך  שבכתב,  מתורה  החל   – ההלכה  יסודות  את  מבארות  אלו 
האחרונים.  הפוסקים  לספרי  עד  פה,  שבעל  בתורה  המצווה  ביאורי 

וכמובן, ביאורי רבותינו נשיאינו בעניינים אלו.

ניתן להגיע  – ובאם  דרכו של אדם לחפש את מבוקשו ללא מאמץ 
למטרה בדרך קלה, הרי שכך אדם יבחר את דרכו. אולם במקרה דנן, 
מומלץ ביותר לכל מי שנוטל את הספר ללמוד בו – לעבור ביסודיות על 
בכל  מיוחדת  וחיות  טעם  ייתן  זה  לימוד  ההלכות.  ללימוד  ההקדמות 
ביתו  לבני  ללומד להסביר את טעמי ההלכות  ויאפשר  קיום ההלכות, 
בהידור,  המצוות  בקיום  ההנהגה  את  שיגביר  דבר   – הקטנים  ולילדיו 

בביתו ובמשפחתו – כרצון ה' יתברך.

הערות ועיונים

במהלך הספר צוינו מקורות ההלכה. כדרכה של תורה, ישנן הלכות 
אשר לא נפסקו באופן ברור בספרי ההלכה הקדמונים – ויש לברר מתוך 
הכתובים ולהסיק את מסקנת ההלכה. בהלכות מעין אלו ישנם דיונים 
בסייעתא  הנכונה  ההלכה  למסקנת  להגיע  מנת  על  ארוכים,  ובירורים 
בגוף הספר  ירוץ הקורא בספר, בחרנו שלא להביא  דשמיא. אך למען 
את הדיונים והפלפולים שישנם בהלכות שונות, ואלו הובאו ב'עיונים' 

שבסוף הספר. 

בעיונים'.  'ראה  בהערה  צוין   – הלכתי  ובירור  דיון  בו  שיש  במקרה 
בידו, בדיון ההלכתי שסביב ההלכה  יוכל הלומד לעיין כשעתותיו  כך 

ובמקורותיה.

קביעות שנים

יכולים לחול  וראש חודש במשך השנים,  חג שבועות, תשעה באב 
הדרכות  יש  וכן  ההלכות  משתנות  אלו  בשנים  בשבוע.  שונים  בימים 

מיוחדות בהתאם לקביעות המסוימת.

פרקים העוסקים בהוראת ההנהגה לשנים  זה  ייחדנו בספר  כן,  על 
אלו. דבר המסייע לידיעת ההלכה בזמנים אלו באופן הברור ושווה לכל 

נפש.
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תוכן ענינים
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אבלות  דיני  באב  144 /  בתשעה  התענית  דיני  באב  142 /  תשעה 
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פרק ה

ערב חג השבועות

הנהגות היום

א. כשם שבחג השבועות, אין שליטה כל־כך להצד שכנגד, ולכן 
הוא זמן המוכשר לעשות הכל לטובת לימוד התורה והעבודה – על 

דרך זה, הוא בערב חג השבועות1.

דם  תרומת  או  בדיקת  מלעשות  ליזהר  יש  רפואיים:  ב. טיפולים 
בערב שבועות2 כשאין בהם צורך מיידי3. כמו כן, ראוי ונכון להימנע 

מלקבוע ניתוחים ביום זה, אם ניתן לדחותם ליום אחר4. ובכל עניין, 

יש להציע הדברים בפני רב מורה הוראה.

ג. קישוט בפרחים: ב־770 וכן בקהילות רבות של אנ"ש, לא נהגו 
בשטיחת עשבים והעמדת אילנות לכבוד החג5.

1( וכן יש להוסיף ביום זה בכל ג' הקווין דתורה, עבודה, וגמילות־חסדים, ובפרט 

בצדקה – הוספה מיוחדת באופן של "פתיחה חדשה". סה"מ מלוקט ח"ג ד"ה 'אנוכי 

הוי' אלקיך'.

2( וכשחל שבועות ביום ראשון, אין להחמיר בבדיקת דם, כמבואר החילוק בדברי 

אדה"ז בסעי' כג בין ערב שבועות לערב יו"ט. ובפרט שבדרכי תשובה סי' קטז ס"ק פ 

הביא בשם הפוסקים שלצורך רפואי אין להחמיר כלל ואכמ"ל. ועיין בכף החיים סי' 

תסח סקצ"ח. 

3( ראה בעיונים אות יג.

4( שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' מו. טעם הדבר הוא על פי המובא בשו"ע אדה"ז 

בסי' תסח סעי' כב "לפי שביום שבועות קודם מתן תורה יצא רוח ששמו טבוח, שאם לא 

יקבלו ישראל את התורה היה טובח לדמם ובשרם, לפיכך יש סכנה לדורות להקיז דם 

באותו יום דהיינו בערב שבועות".

5( למרות המובא בשו״ע אדה"ז סי' תצד, סעי' יד – טו, שנוהגין לשטוח עשבים 

בבית הכנסת ובבתים בשבועות זכר לשמחת מתן תורה וכן נוהגין להעמיד אילנות בבית 

הכנסת ובבתים כדי להזכיר שבעצרת נידונין על פירות האילן ויתפללו עליהם. והובא 

פכ"ו  אבותינו  מנהג  בספר  וראה  בניקולייב.  בביהכ״נ  נהגו  וכן  כולל חב״ד.  בלוח  גם 

שהאריך הרבה בזה.
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הכנה לחג

אין מנהגנו להדליק נר נשמה לפני יו"ט שאומרים  ד. נר נשמה: 
בו 'יזכור'6.

דולקת  אש  ישאיר  בחג,  אש  להדליק  אש: המעוניין  הכנת  ה. 
שיוכל להעביר אש מאש להכנת מאכלי החג7. 

הצתה  ע"י  נדלקת  בהם  שהאש  בכיריים  המשתמשים  ו. אלו 
יו"ט, צריכים לנתק את  חשמלית, ומעוניינים להדליק את הגז בתוך 

מאש  החג  במהלך  הגז  את  ויבעירו   – יו"ט  לפני  לחשמל  החיבור 

הדולקת ולא על ידי ההצתה החשמלית.

יכנס  יום טוב שלא  מצוה על האדם להסתפר בערב  ז. תספורת: 
לרגל כשהוא מנוול8, בפרט בערב חג שבועות שלא הסתפרו במשך 

כל ימי הספירה9. ניתן להסתפר גם אחר חצות היום10.

ח. כמו כן יש ליטול הציפורנים ולהתרחץ לכבוד החג11.

ט. מקווה: נוהגים לטבול במקוה, כדי להיטהר לכבוד הרגל12.

6( ע"פ המובא ב'המלך במסיבו' ח"א ע' שכא.

7( מובא בשו״ע אדה״ז סי' תקב ס״א, אין מוציאין אש ביו״ט מפני שהוא מוליד דבר 

חדש ודומה קצת למלאכה וכיון שהיה אפשר לעשות מערב יו״ט אסור לעשות ביו״ט.

8( שו"ע סימן תקכט ס"ב. 

9( ראה שו"ע סימן רס ס"א, לעניין מי ששערותיו גדולות. ובערב שבועות יש בזה 

גם טעמים ע"פ קבלה – ראה סה"מ תרכ"ט עמ' קעז, ועוד.

10( דלא כבערב פסח, משנה ברורה סי' תקל"א סק"ב.

11( שו״ע אדה״ז סי׳ תקכט ס"ב.

12( של״ה ריש מס׳ שבועות שלו.
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פרק ו

עירוב תבשילין

זמן העירוב

תבשילין'  'עירוב  לעשות  יש  שבת  בערב  חל  יום־טוב  א. כאשר 
מבעוד יום לפני כניסת החג.

ב. נכון לעשות 'עירוב תבשילין' בערב החג, בתחילת היום – כדי 
שלא ישכח לעשותו1.

סדר עירוב תבשלין

ג. יקח פת שלימה בשיעור כביצה )56 גרם(, ותבשיל חשוב )כגון 
בשר או דג( בשיעור 'כזית'2. 

לכן,  גם עבור אחרים.  לזכות בערוב תבשילין  ד. נכון לכתחילה 
יקח את הפת והתבשיל ויתנם ביד אדם אחר שאינו מבני ביתו3, על 

לזכות  ויאמר: "אני מזכה לכל מי שרוצה  לזכות את כל הקהל  מנת 

ולסמוך על עירוב זה".

הזוכה נוטל בידו את העירוב ומגביהו טפח, וחוזר המזכה ונוטל 

נּו  ׁשָ ר ִקְדּ ה ה' ֱאלוקינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ את העירוב ומברך: "ּבָ

נּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב". ִמְצֹוָתיו, ְוִצּוָ ּבְ

ּוְלַאְטמּוֵני  ּוֵלי  ּוְלַבׁשּ ַלֲאפּוֵיי  ָלָנא  ָרא  ׁשָ ְיֵהא  ֵדין  ּבְ אומר:  ואח"כ 

1( התוועדויות תשמ"ז, ח"ד ע' 427. 

במקרר  שישהו  לאחרי  גם  לאכילה,  וטובים  ראויים  להיות  צריכים  התבשילים   )2

במשך החג והשבת.

3( או מישהו מבני ביתו, אך שאינו סמוך על שולחנו או בנו הגדול הנשוי. אך אם 

אין לו אדם כזה, יכול לזכות ע"י בנו וביתו הגדולים או אשתו אפילו שהם סמוכים על 

שולחנו, שו"ע אדה"ז סי' תקכז סי"ז.
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א ָלָנא  ּתָ ְרָכָנא ִמּיֹוָמא ָטָבא ְלַשּבַ ל ּצָ ַנא ּוְלֶמֱעַבד ּכָ א ּוְלַתּקַ ַרּגָ ּוְלַאְדלּוֵקי ׁשְ

ִעיר הזאת. ִרים ּבָ ָרֵאל ַהּדָ ּוְלָכל ִיְשׂ

]תרגום:  שמבין.  בלשון  יאמר  ארמי  בלשון  מבין  אינו  ה. אם 
בעירוב זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולתקן 

בעיר  הדרים  ישראל  ולכל  לנו  לשבת,  טוב  מיום  צרכינו  כל  ולעשות 

הזאת[.

ו. באם אין איתו אדם נוסף שיכול לזכות על ידו לאחרים, יקח את 
הפת והתבשיל ויאמר את הברכה והנוסח הנ"ל, רק שלא יאמר : "אני 

מזכה לכל מי שרוצה לזכות ולסמוך על עירוב זה"4.

דינים שונים

צאת  עד  יעשה  השקיעה,  עד  תבשילין'  'עירוב  עשה  שלא  ז. מי 
הכוכבים, בתנאי שלא קיבל עליו את החג5. 

ח. גם מי שמבשל את כל מאכלי השבת – לפני החג, יעשה עירוב 
תבשילין, ובברכה – עבור 'הדלקת נרות'6.

ט. אורח, וכן זוג נשוי המגיע להתארח אצל הורי האיש או האשה, 
נפטרים ב'עירוב תבשילין' שעושה בעל הבית מאחר והם אוכלים על 

שולחנו והרי הם טפלים אליו7.

י. ההיתר לבשל ביום טוב עבור שבת, הוא רק בתנאי שהמאכל 
יהיה  וראוי לאכילה כבר ביום טוב עצמו. אולם, באם המאכל  מוכן 

ניתן להספיק  יהיה  – כך שלא  כניסת השבת  בזמן  רק  מוכן לאכילה 

לאוכלו ביום טוב, אסור לבשלו8.

4( ע"פ המבואר בשו"ע אדה"ז סי' שסו סי"ב, תקכ"ז סי"ז. 

ידי – הדלקת  סי' תקכ"ז ס"ט. קבלת החג, נעשית בין השאר על  5( שו"ע אדה"ז 

נרות, תפילת ערבית, או כשהקהל בבית הכנסת כבר אמרו 'ברכו' של תפילת ערבית. אך 

אם בני ביתו הדליקו נרות, יכול לעשות עדיין 'עירוב תבשילין' עד צה"כ.

6( לשיטת אדה"ז, )שם ס"ז, סכ"ט( יש לעשות עירוב תבשילין עבור הדלקת הנר.

7( ראה סעי' יח באדה"ז, א"א בוטשאטש סעי' ז'.

8( שו"ע אדה"ז סי' תקכז ס"ח.
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בלבד,  הסעודה  צרכי  את  רק  לשבת  מיום־טוב  להכין  יא. מותר 
באם עשה 'עירוב תבשילין'. אך לעשות שאר דברים כהכנה לשבת, 

כגון סידור הבית וכדומה, אסור9. 

כל  את  ולהכין  לבשל  עד שמסיימים  העירוב  את  יב. יש לשמור 
ל'לחם  העירוב  פת  את  לשמור  המובחר  מן  מצוה  אך  השבת.  צרכי 

משנה' ולבצוע אותה בסעודת שבת. ויש נוהגין, לצרף אותה ללחם 

משנה בכל סעודה, ולבצוע אותה בסעודה שלישית10.

דין השוכח לערב

יג. אם שכח לערב, או שאבד העירוב11 – מעיקר הדין, יכול לסמוך 
על העירוב שעושה רב המקום עבור כל בני המקום. אמנם, יש פעמים 

שנחשב הדבר לפשיעה, ולא ניתן לסמוך על עירובו של רב המקום. 

לכן יתייעץ עם רב מורה הוראה האם במקרה שלו מותר לו לסמוך על 

עירוב זה12. 

ונזכר ביום חמישי שלא  יום־טוב בימי חמישי ושישי  יד. כשחל 
עירב, יכול לערב באותו יום על תנאי. דהיינו: אחרי שיברך על מצוות 

עירוב, יאמר "אם היום יום־טוב – למחר הוא חול, ואיני צריך לעירוב 

כלל. ואם היום הוא חול, ולמחר יום־טוב – "בדין יהא שרא לנו לאפויי 

וכו'"13.

9( שו"ע אדה"ז סי' תקג ס"ג.

10( שו"ע אדה"ז סי' תקכז סכ"ה. וראה לקו"ש חט"ז עמ' 183.

11( רצוי וממולץ ליחד כלי להניח בו את העירוב כדי למנוע מצב זה. ראה שו"ע 

אדה"ז סי' תקכז סכ"ד ואילך.

12( ע"פ שו"ע אדה"ז סתקכז סי"ד.

13( שו"ע אדה"ז סי' תקכז סכ"א. להעיר, אשר בלוח כולל חב"ד כתב שיניחנו בלי 

ברכה. אך בשבח המועדים עמ' 71 )הלכות סוכות סימן יא סעיף ו( ובהערה 7 שם, כתב 

בשם הרב זלמן שמעון דווארקין ז"ל, לנהוג כפי המובא בשו"ע שם, ומברך.
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פרק ט

יום חג השבועות

הכנה לתפלה

תפילת  להתפלל  ראוי  שאין  היא,  נשיאנו  רבותינו  א. הוראת 
שחרית לאחר לילה שלם ללא שינה. אלא יש ללכת לישון מעט ואחר 

כך להתפלל, כדי להוסיף בצלילות הדעת בזמן התפילה1. כמובן, אשר 

לפני   – בזמן  להתפלל  וכן  בזמנה,  שמע  קריאת  לקרוא  להקפיד  יש 

חצות היום, ולא לאחר את זמן התפילה עקב השינה.

 תפילת שחרית

ב. נוהגים לטבול קודם התפילה, אף שטבלו כבר בעלות השחר.

ג. תפילת שחרית: שמו"ע לשלוש רגלים. הלל שלם.

שמפסיקים  דרך  על  אם  כי  הלל  באמצע  להפסיק  אין  ד. הלל: 
ב'ברכות קריאת שמע'2.

ה. מצוה מן המובחר לקרוא את ההלל עם הציבור מיד אחר תפלת 
שחרית כדי שיענה עמהם "הודו" ו"אנא" אחר הש״ץ3. 

ו. אם בא לבית הכנסת כאשר הציבור עומד לקרוא את ההלל והוא 
יתפלל  אלא  הציבור.  עם  ההלל  את  יקרא  לא   – שחרית  התפלל  לא 

כסדר, ואח"כ יקרא הלל על סדר התפילה4.

כגון  דופן,  יוצאי  מצבים  שיש  וכמובן משם  תלד.  ע'  ח"ג  רלט,  ע'  ח"ט  אג"ק   )1

שברור לו שאם יישן זה רק יוסיף לעייפותו ולא ייטיב את מצבו.

2( שו"ע אדה"ז סי' תפח. שו"ע או"ח סי' תכב וברמ"א שם.

3( שו"ע אדה"ז סי' תפח ס"ג.

4( ראה אג"ק חי"ז ע' סז. וראה בעיונים אות יט.
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קריאת התורה

ז. בפתיחת הארון אומרים י״ג מדות ו״רבונו של עולם״.

ח. לקריאת התורה מוציאים שני ספרי תורה.

ט. בספר הראשון, קוראים לחמישה קרואים בפרשת יתרו "בחודש 
השלישי לצאת וגו׳״ עד סוף הפרשה. בסיום הקריאה מניחים לידו, על 

ואומרים חצי־קדיש. לאחר מכן6 מגביהים  הבימה, את הספר השני5 

את הספר הראשון, וגוללים אותו7.

י. בספר השני, קוראים למפטיר "וביום הביכורים" בפרשת פינחס. 
בסיום הקריאה, הגבהה וגלילה כרגיל8.

יא. אין מנהגנו לומר אקדמות9.

ה'מרא  את  להעלות  הוא,  אנ"ש  בקהילות  שהתקבל  יב. המנהג 
דאתרא' ל'עשרת הדברות'10.

יג. נוהגים לתת את עליית המפטיר לגדול וחכם11.

5( רמ"א סי' קמז ס"ח.

6( רמ"א שם ס"ח. וטעם הדבר הוא, שלא יסיחו דעתן מן המצוות. וכן אין מסירין 

את מעיל הס"ת השני לפני סיום גלילת הס"ת הראשון, שו"ע סי' קמז ס"ח, והטעם כתב 

המשנ"ב שם סקכ"ד, דאין עושין מצוות חבילות חבילות.

7( משנ"ב סי' קמז, סקכ"ז, וסי' תרפה סקי"ג. ואם אין אלא ספר תורה אחד, גוללים 

למפטיר, ורק לאחר מפטיר מגביהים. 

8( נוהגים אשר המחזיק את הספר הראשון, נשאר לשבת במקומו ואינו צריך לקום 

בשעת הגבהת הספר השני.

 231 ע'  ח"כ  בלקו"ש  וכן   .44 ע'  המנהגים  בספר  נעתק  סיון,  ו'  יום  היום   )9

שבליובאוויטש לא נהגו לאומרם. וראה עוד ב'המלך במסיבו' ח"א ע' קעא שאמר הרבי 

שבכלל אצל חסידים לא נהגו לאמר 'אקדמות'. בקשר למנהג הרבי בזה, עיין שם בעמ' 

קעב. בפועל, ראו שבעת קריה"ת הרבי מתחיל לומר 'אקדמות' בין גברא לגברא, וראה 

עוד במעשה מלך עמ' 225 שציין לזה.

10( מנהג זה לא היה מקובל תמיד. יש להעיר, אשר במקום שיש המנסים לערער 

את תוקפו של ה'מרא דאתרא', חובה גמורה ע"פ שו"ע לכבדו בעלייה זו. התוועדויות 

תשמ"ז ח"ג ע' 490.

11( שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ה.
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יד. ההנהגה בעת הקריאה: בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים 
ופניהם אל הספר תורה12.

טו. נוהגין לקרוא את 'עשרת הדברות' בציבור – ב'טעם עליון'13.

טז. מפטירים ב'מרכבת יחזקאל'14.

יז. יש נוהגין שגם מי שקורא את ההפטרה בלחש, יחד עם העולה 
למפטיר – קוראה מעומד, מפני כבודה של הפטרה זו15. 

הזכרת נשמות

יח. מי שהוריו בחיים, יוצא מבית־הכנסת בזמן הזכרת נשמות16. 

נשאר  לפטירתם,  הראשונה  בשנה  אימו  או  אביו  על  יט. ָאֵבל 
בבית־הכנסת אך אינו מזכיר נשמות17. 

כ. מי שנפטר לו אב או אם בשנה מעוברת ועברו כבר י"ב חודשים 
יאמר   – הראשון  היארצייט  יום  הגיע  לא  עדיין  אך  הפטירה,  מיום 

'יזכור'18.

אמירת  בעת  תורה'  ה'ספר  של  החיים  בעץ  לאחוז  כא. מדייקים 
"יזכור"19. 

12( היום יום ו' סיון, נעתק בספר המנהגים ע' 44.

כלומר  אחד,  פסוק  דיבור  מכל  לעשות  דהיינו,   . סי"א  תצד  סי'  אדה"ז  שו"ע   )13

לסיים כל דיבור מעשרת הדברות בניגון כמו סוף פסוק. והטעם לכך הוא, לפי שבו ביום 

ניתנו עשרת הדברות, לכך קורין אותו כמו שניתנו כל דיבור בפסוק אחד.

14( שו"ע אדה"ז שם ס"ד. 

15( שו"ע אדה"ז שם ס"ו. הביאור בזה ראה בר״ד בעת הסעודה דיום א׳ וב׳ דחגה״ש 

תשכ״ח. 

16( עניין זה ניכר ביותר בהנהגת כ"ק אד"ש, אשר מקפיד שלא להתחיל באמירת 

'יזכור' עד שכל הקהל יצא ויסגרו הדלתות.

17( ראה אוצר מנהגי חב"ד – אלול תשרי ע' רכא־ב.

18( הוראת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, הובא באוצר מנהגי חב"ד – אלול תשרי ע' רכב.

'יזכור'  האומר  אחד  רצוי שכל  הדבר מתאפשר,  כאשר   .233 ע'  חי"ד  לקו"ש   )19

יאחוז את ה'עצי חיים' בשעת האמירה. כמובן, שכל זה בתנאי שמתאים הדבר עם 'כבוד 

הציבור' ושלא יגרום ל'טירחא דציבורא'. 
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כב. מזכירים את הנפטר או הנפטרת – שמו ושם אמו20.

ילדיו  או  אחיו  נשמות  גם  ולהזכיר  להוסיף  הוא,  כג. המנהג 
שנפטרו.

כד. מי שהוריו בחיים, אך נפטר לו אחד מילדיו – אינו נשאר בבית 
הכנסת בעת אמירת 'יזכור'.

כה. אומרים 'אב הרחמים'. גם מי שאינו מזכיר נשמות, אומרו21.

תפילת מוסף

כו. מתפללים תפילת מוסף לשלוש רגלים. מזכירים פסוקי מוסף 
עיין  בתפילתו,  טעה  הבכורים״(.  )"וביום  השבועות  לחג  המיוחדים 

בהערה22. 

כז. בפסקה "ומנחתם ונסכיהם" אומרים "ושני שעירים לכפר"23.

ולך  'הטוב שמך  כשמסיים הש"ץ את ברכת  כח. נשיאת כפיים: 
נאה להודות', אומר 'אלקינו ואלקי אבותינו ברכנו. .', ותיבת 'כהנים' 

אומר בקול, ומסיים 'עם קדושך כאמור'24, רק אז מתחילים הכהנים 

לברך25. אם יש רק כהן אחד בדוכן – הש"ץ לא אומר את תיבת 'כהנים' 

בקול, אך גם לא בלחש, אלא בקול רגיל26, אך עליו לומר את הנוסח 

של 'אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו וכו''27. 

20( ראה המלך במסיבו ח"ב ע' קסו.

21( הוראת הרבי הריי"צ, ראה ב'המלך במסיבו' ח"ב ע' נח־נט.

"מקדש  בחתימת  השם  שם  שאמר  בטרם  ונזכר  מוסף,  פסוקי  אמר  ולא  שכח   )22

ישראל והזמנים״, יחזור ויאמר כתיקונו. נזכר לאחר שחתם בשם השם, לא יחזור. טעה 

והתחיל ברכות אמצעיות של חול או של שבת, צריך להפסיק באמצע הברכה שנזכר בה 

ולהתחיל אמצעית של תפלת מוסף של יום טוב.

23( נוסח אדה"ז.

24( פסקי הסידור. 

25( שו"ע אדה"ז סי' קכח סכ"ח.

26( שו"ע אדה"ז שם סט"ו; וראה קצוה"ש סכ"ג ס"ח.

27( שהרי זה חלק מסדר התפילה של הש"ץ. ע"פ שו"ע אדה"ז שם, סל"ב, סנ"ז.
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וגם  כהנים',  'ברכת  פניהם בטלית בשעת  את  כט. הקהל מכסים 
את הילדים מכניסים תחת הטלית28.

ל. ההנהגה בעת הברכה: בתיבת יברכך – המתברך ראשו באמצע. 
ה׳ – מיסב ראשו לימינו, שהיא שמאל המברך. וישמרך – באמצע. יאר 

– לשמאלו שהיא ימין המברך וכו׳. שלום – ראשו באמצע.

עולם חלום  'רבונו של  לומר:  נוהגים  כהנים'  'ברכת  לא. בשעת 
חלמתי וכו''. אמירת התפילה הזו, הינה רק בשעה שהכהנים מנגנים, 

אבל כשאומרים הכהנים את המילים, צריך לשתוק ולכוון.

כשמנגנים  כדלהלן:  מתחלקת  עולם',  של  ה'רבונו  לב. אמירת 
הצדיק'.  'רבוש״ע..  הקהל29  אומר   – ״וישם״  תיבת  לפני  הכהנים 

תיבת  לפני  'ואם.. אלישע'. כשמנגנים   – "לך״  תיבת  לפני  כשמנגנים 

״שלום״ – 'וכשם.. לטובה'. כשאומרים הכהנים תיבת "שלום״ – הקהל 

אומר "ותשמרני ותחנני ותרצני״, ומיד עונים 'אמן' על ברכת הכהנים. 

מתחילים  במרום'.  'אדיר  אומרים  כהנים'  'ברכת  לג. לאחר 
באמירתו לאחר ענית 'אמן', כשעדיין הטלית על הפנים30.

לד. הכהנים נשארים על הדוכן עד אחר סיום 'קדיש תתקבל'31.

"ברוך  משיבים  והם  כהן"  כח  "יישר  לכהנים  אומר  לה. הקהל 
תהיה"32.

לו. אחר אמירת שיעור התהילים היומי, אומרים 'שש זכירות'.

מגילת רות

לז. אין מנהגנו לקרוא מגילת רות33.

28( היום יום ט"ו תשרי.

29( ואין הש"ץ אומרו, שו"ע אדה"ז סי' קכח, נח.

30( היום יום ז סיון.

31( משנה ברורה סי' קכח, סק"ס. וכך נהגו אצל כ"ק אד"ש.

32( ראה מט"א סי' תקצב סי"א. וכן מנהג כ"ק אד"ש.

33( פסקי הסידור. המלך במסיבו ח"א ע' קעב, רצו. אף שהובא בשו"ע אדה"ז סי' 

וסי' תצד סי"ג. וראה עוד בקשר לזה שם ע' רצז. אכן אומרים אותה כחלק  תצ סי"ז. 

מה'תיקון'. וראה בעיונים אות כ.
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סעודת יום טוב

בורא  מועדי,  אלה  )ליו״ט(,  סעודתא  אתקינו  הקידוש:  לח. סדר 
פרי הגפן.

לט. אם לא בירך שהחיינו בליל החג ונזכר בבוקר – מברך בשעה 
שנזכר. וניתן לברך אפילו באמצע היום שלא על הכוס34.

סעודה חלבית

ומנהג  השבועות,  חג  ביום  חלב  מאכלי  לאכול  ישראל  מ. מנהג 
אבותינו תורה היא. וישנם הרבה טעמים למנהג זה35.

מא. מנהג כ"ק אד"ש לאכול מיני מזונות חלביים אחר התפילה, 
ואינו נוטל ידיו לסעודת מאכלי חלב36. 

מב. יש אומרים אשר ראוי לאכול את הסעודה הבשרית יחד עם 
לחם, שהרי מצוה לענג את החג בסעודה ועיקר הסעודה הוא בלחם37, 

אך יש המקילים בכך וסוברים אשר ניתן להסתפק באכילת בשר לאחרי 

שעברה שעה מהסעודה החלבית, ואין הקפדה לאכול את הבשר עם 

הלחם.

שיעור האכילה

חובת  ידי  יוצאים  הקידוש  אחרי  ה'מזונות'  שבאכילת  מג. כיוון 
'קידוש במקום סעודה'38, ראוי לאכול כזית של קמח )כ30 גרם(, תוך 

34( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תעג ס"ב.

35( שו"ע אדה"ז סי' תצד סט"ז. ובלוח כולל חב"ד שעורכים סעודה זאת בבוקר 

החג אחר הקידוש.

36( המנהג לאכול בסעודה החלבית מיני מזונות, פשט בתפוצות ישראל, וכן כתב 

בדרכי תשובה יו"ד סי' פט סקי"ט שכן קיבל מאבותיו ורבותיו הק'. אלו הנוהגים ליטול 

שהוא  חלבי  אכילת  מנהג  על  שכותב  הרמ"א  לשיטת  הוא  החלבית  בסעודה  גם  ידים 

זכר ל"שתי הלחם" שהוקרב בחג השבועות בבית המקדש, והיינו שאוכלים ב' סעודות. 

אדה"ז )סי' תצד, שם( אמנם לא הביא את לשונו בטעם אכילת מאכלי חלב, וכתב "הרבה 

טעמים נאמרו וכו'", אך גם אדה"ז מזכיר שיש נוהגין לאכול לחם חלבי ודו"ק.

37( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקכט, א־ד.

38( שו"ע סי' רעג ס"א.
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מאפה  מיני  זו  בסעודה  שאוכלים  ומצוי  מאחר  פרס39.  אכילת  כדי 

ראוי  הקידוש  לאחר  לכן,  גדולה.  בכמות  קמח  בהם  שאין  למיניהם 

'כזית' של  לאכול מיני מזונות שיש בהם מספיק קמח, בכדי לאכול 

מיני  שאר  את  גם  לאכול  ניתן  מכן,  לאחר  פרס.  אכילת  בכדי  קמח 

המזונות.

ברכה על מיני מזונות

מד. ברכת עוגת גבינה: מאחר ומעורב בה קמח, ברכתה 'מזונות'. 
ואפילו שיש בה כמות קטנה של קמח, ומטרת הקמח הוא בכדי לעבות 

לעיקר,  נחשב  הוא  הרי  טעם  מוסיף  והקמח  מאחר   – המאכל  את 

וברכתה מזונות40. אך עוגות שהקמח נועד אך ורק לעבות ולהקשות, 

ואינו מוסיף טעם כלל – ברכתם שהכל41. 

מיני מאפה שכמות הקמח בהם מועטה,  מה. ברכת על המחיה: 
'כזית' של קמח ב'כדי אכילת פרס' )היינו 1/6( – ברכתם  ואין בהם 

'מזונות'. אך יש ספק בהם, האם ניתן לברך עליהם 'על המחיה'. 

'כזית' בכדי אכילת  כן מיני מאפה שיש בהם  גם  יש לאכול  לכן, 

פרס, ועל ידם להתחייב בברכת 'על המחיה', וכן לאכול או לשתות 

דברים שברכתם האחרונה היא 'בורא נפשות' – ולצאת מידי הספק42. 

מו. דוגמא מעשית: עוגת גבינה שיש לה בסיס של בצק תחתיה, 
ברכתה 'מזונות' – מאחר והבצק נותן טעם בעוגה. אך אם כמות הקמח 

היא מועטת ביותר, פחות מ'שישית' של העוגה – אינו יכול לברך עליה 

'על המחיה', אלא יעשה כפי המבואר לעיל.

שלא  להיזהר  יש  'מזונות'43,  שברכתם  מאפים  מז. כשאוכלים 

39( בין 3 ל־6 דקות.

40( סדר ברכות הנהנין פ"ג ס"ד.

41( עיין פסק"ת סימן רח, ע' 51.

42( ראה סדר ברכות הנהנין פ"ח ס"ד; קצות השלחן סי' נט ס"ג.

מים אלא שאר  אינם  בנוזלים שרובם  שנילושה  דהיינו, מאפה העשוי מעיסה   )43

משקים כגון: חלב, חמאה, דבש, שמן, מיץ. דוגמאות המצויות הן: מאפים מבצק עלים, 

בורקס, מלאווח, ג'חנון, לחמניות מזונות, פיצה, כעכים יבשים, רוגלאך וכדומה.
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לאכול מהמאפה יותר משיעור הנקרא כדי שביעה ]230 סמ"ק[, שאז 

צריכים לברך עליהם ברכת המזון – אם שבע44. וכיוון שרבים נכשלים 

בזה, לכן טוב שיטלו ידיים על פת גמור. ואף אם אינו שבע מהמאפה 

לבד, אלא שאוכלו עם לפתן המשביע – כגון, בשר, דגים וסלטים – 

הרי זה כאילו שבע ממנו לבדו ונתחייב בברכת המזון מן התורה45. 

הפרדה בין אכילת החלב לבשר או דגים

מח. יש להיזהר שלא לאכול דגים עם חלב46. אבל מותר לאכול 
דגים עם חמאה או עם שאר מוצרי חלב שומניים47.

מט. יש להמתין שעה בין הסעודה החלבית לסעודה הבשרית48. 
אכילת  תחילת  עד  החלב,  מאכלי  אכילת  מסיום  היא  השעה  המתנת 

לאחר  להיות  צריכה  השעה  שהמתנת  אומרים,  יש  הבשר49.  מאכלי 

אמירת ברכה אחרונה על אכילת החלבי, ולא מסיום האכילה50. 

נ. יש לברך ברכה אחרונה על הסעודה החלבית, כיוון שאין לאכול 
חלב ובשר בסעודה אחת, גם כשממתין כשיעור הנדרש ביניהם51. 

44( ראה סדר ברכת הנהנין פ"ב ה"ב.

45( אך כל זה – באם אכל 4 ביצים פת. אך אם אכל פחות מ4 ביצים ושבע מדברים 

אחרים לא צריך לברך ברכת המזון.

אף  והחמירו  שומניים  במאכלים  רק  שהתירו  יש  ס"ה.  פז  סי'  יו"ד  יוסף  בית   )46

בגבינה, ויש שהחמירו רק בחלב עצמו.

47( עיין בפתחי תשובה סי' פז סק"ט. וראה בעיונים אות כא.

לאחד  שבהתאם   ,1579 ע'  ח"ג  תשד"מ  והתוועדויות  רפט,  ע'  ח"כ  אג"ק   )48

מהטעמים לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות כדי להראות שבני ישראל שומרים על 

וכפשוט,  ההפרדה בין חלב לבשר, מזה מובן שאין להקל ח"ו בהפסק בין הארוחות. 

שצריך לחנך קטנים לחכות בין חלב ובשר, כל א׳ לפי עניינו.

49( לאחר המתנת שעה אין צורך בקינוח והדחת הפה. ראה בהרחבה בספר 'בירורי 

מנהגים' ע' 97 ואילך. אך יש אומרים שאף לאחר שהמתין שעה יש לקנח את הפה ע"י 

שתיה, ואכילת מאכל פרווה מוצק.

50( ע"פ דברי השל"ה בסוגיא דשבועות, שכתב שמברכים ברכת המזון וממתינים 

שעה. )מסכת שבועות דף קפ ע"ב(.

51( ע"פ לשון הזוהר בפ' משפטים דף קכה שאין לאכול חלבי ובשרי "בשעתא חדא 
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נא. רוחצים את הידיים היטב במים, על מנת להסיר את מה שנדבק 
בידיים ממאכלי החלב52.

נב. יש להחליף מפה לאחר סיום הסעודה החלבית53.

יש  יותר,  מאוחר  סעודתו  התחיל  המשפחה  מבני  אחד  נג. באם 
להקפיד שלא לאכול חלבי ובשרי על שולחן או מפה אחת, אלא אם 

כן עושים 'היכר' ביניהם54.

שש  לחכות  נוהגים  קשה,  גבינה  אכילת  אחרי  קשה:  נד. גבינה 
ורבו  סוגים,  כמה  יש  בגבינות  אמנם,  בשר.  שאוכלים  קודם  שעות 

הדעות בזה:

ישנם הסוברים שצריך להמתין 6 שעות אחר אכילת 'גבינה צהובה', 

גבינה  אשר  להבהיר,  יש  זאת  עם  בזה.  צורך  שאין  הסוברים  וישנם 

צהובה עם אחוזי שומן נמוכים לכל הדעות אין צורך לחכות אחריה 

יותר משעה. 

גבינות קשות, שעוברים תהליך הכנה ארוך – יש להמתין אחריהם 

שש שעות לכל הדעות55.

סעודה בשרית

נה. שמחת ועונג יום טוב: בסעודת היום יש להקפיד לאכול בשר 
כמו בכל יו"ט, כי חיוב השמחה מן התורה הוא הן ביום והן בלילה56. 

ובסעודתא חדא". וכן מדברי השל"ה בסוגיא דשבועות שכתב שמברכים ברכת המזון 

וממתינים שעה. 

52( שו"ע יו"ד סי' פט ס"ב.

53( שו"ע יו"ד שם ס"ד.

54( ראה בהרחבה שו"ע יו"ד סימן פח ס"ב.

55( להלן הסוגים שיש להמתין שש שעות: מנטל, גאודה, מכבי בלו, פטה )לפעמים 

חצי שנה אך נשארת רכה(, פרמזן, צ'דר חריף )צ'דר רגיל במרקם דומה אך נחלקו בו 

וגיבון רגיל(, קשקבל, קממבר, וכן חלק  ידי בישול ולא בישון  הפוסקים כי נעשה על 

מהגבינות מלוחות שנחתכות מכיכר שלם.

56( ע"פ השערי תשובה ריש סי' תקכט, מגן אברהם סי' תקמו. 
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יין בסעודה58. הסעודה החלבית  וישתה  והמנהג לאכול בשר בקר57. 

שהיא  הבשרית  הסעודה  את  מחליפה  אינה  המנהג,  מחמת  הנאכלת 

לחם  אכל  אם  גם   – טוב'  יום  ו'שמחת  טוב'  יום  'עונג  משום  מצוה 

בסעודה החלבית59.

נו. האנשים אינם יוצאים ידי חובת שמחת יו״ט מדאורייתא אלא 
ברביעית יין60. והקטנים נותנים להם דברי מאכל המשמחים אותם לפי 

ערכם משום שמחת יום טוב. 

נז. נוטלים ידיים לסעודת יו"ט, ומברכים על 'לחם משנה' כבכל 
שבת ויו"ט. 

בשחוק  יגרר  לא  יו"ט  שמחת  לצורך  ושותה  אוכל  נח. כשאדם 
וקלות ראש שאין זו שמחה של מצוה אלא הוללות וסכלות61. וכן יש 

להיזהר לשמור על גדרי הצניעות62. 

נט. בחג השבועות ישנה הדגשה יתירה על עניין השמחה במאכל 
ובמשתה – יותר מבשאר הימים־טובים63, כדי להראות שנוח ומקובל 

יום שניתנה בו תורה64.

57( מג"א סי' תקנא, סקכ"ח בשם הב"ח שהפירוש חיוב שמחה הוא בבשר בקר. 

האוכלים עוף או שלא אוהבים בשר בקר או שזה גורם להם הרגשה כבדה ועייפות וכו' 

יש להם על מי לסמוך.

58( שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ד.

59( שו״ע אדה״ז סי׳ תקכט ס״ד וס״ז. וראה שו"ע אדה"ז סי' תצ"ד סט"ז.

60( שו"ע אדה"ז סי' תקכט ס"ז. אלו המקדשים בעצמם, יכולים לצאת ידי חובה 

 87 עמ'  ח"ב  תשל"א  קודש  בשיחות  מפורש  וכך  הקידוש,  מכוס  הרביעית  בשתיית 

בנוסף  יין  ענין לשתות  קצת שיש  אך במ"א משמע  חובה.  ידי  הקידוש  ביין  שיוצאים 

)לקו"ש ח"ב עמ' 432 שיחת י"ט ניסן מ"ט( כ״ק אדמו״ר מהוריי״צ נ״ע שתה רביעית 

יין בכל סעודה. להעיר מלשון אדה"ז שם ס"ד "וצריך לקבוע כל סעודה על היין דהיינו 

שישתה יין באמצע סעודתו".

61( ראה ספר המנהגים ע' 38.

62( שו"ע אדה"ז סי' תקכט סי"ב, י"ג.

63( בכל יו"ט ישנה מחלוקת האם צ"ל חציו לכם, ואפילו ע"פ ההלכה שבכל יו"ט 

צ"ל חציו לכם יש חילוק בין שאר היו"ט לחג השבועות שבחג זה אסור להתענות תענית 

חלום אפילו למי שהתענית עונג הוא לו, כמ"ש אדה"ז בסי' תצד סי"ח.

64( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"ח.
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תפילת מנחה

ס. סדר התפילה: קרבנות. אשרי. ובא לציון. חצי קדיש. תפילה 
לשלש רגלים. קדיש שלם. עלינו.

התוועדות

לפני  ידיים  שנוטלים  יו"ט,  בכל  נהוג  אד"ש  כ"ק  סא. אצל 
השקיעה, ואוכלים פת – לפחות בשיעור "כביצה״, ומנגנים את ניגוני 

רבותינו נשיאנו65.

סב. עניינה של התוועדות זו, כדי לחבר ולהמשיך את כל השפעות 
ידי  על   – תורה  בדברי  ודיבור  גשמית  בסעודה  השנה  למשך  החג 

שמתחילים זאת ביו"ט ומסיימים את הסעודה אחר יציאת היו"ט66.

חינוך  אודות  לדבר  אד"ש  כ"ק  מנהג  אלו,  סג. בהתוועדויות 
ורמב״ם67.  חת״ת  שיעורי  כולל  התורה,  בלימוד  והוספה  והתחזקות 

ומקשר זאת לחג השבועות: חומש – יום מתן תורה, תהילים – ספרו 

היסוד  ספר   – תניא  הייתה בחג השבועות,  דוד המלך שפטירתו  של 

של חסידות חב"ד, שבו מתגלה תורת הבעש"ט שפטירתו היתה בחג 

השבועות.

סד. ברכת המזון: כשנמשכה ההתוועדות לתוך מוצאי החג, צריך 
התחלת  אחר  הולך  שהכל  לפי  המזון,  בברכת  ויבוא'  'יעלה  לומר 

הסעודה, שאז חל עליו חיוב אמירת 'יעלה ויבוא' בברכת המזון. אך 

אם כבר התפלל ערבית, או הבדיל על הכוס, או שאמר "ברוך המבדיל 

בין קודש לחול" – אינו יכול להזכיר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון68.

ניגון  כל  לפני  ועוד.  דראש־השנה,  בהתוועדויות  הרבי  שהורה  הסדר  על־פי   )65

אתה  א־לי  ואדה"ז(,  הה"מ  )להבעש"ט,  תנועות  ג'  ניגון  הניגון.  בעל  שם  מכריזים 

)אדמו"ר הזקן(, ניגון הקאפעליע )אדמו"ר האמצעי(, ימין ה' )אדמו"ר הצ"צ(, לכתחילה 

אריבער )אדמו"ר המהר"ש(, ניגון הכנה )אדמו"ר הרש"ב(, הבינוני )אדמו"ר הריי"צ(, 

הוא אלוקינו / אתה בחרתנו )כ"ק אד"ש מה"מ(, ניגון הקפות )הרלוי"צ(.

66( ראה אוצר מנהגי חב"ד שבועות ע' שיג ובהנסמן שם.

67( התוועדות חגה״ש ה׳תנש״א )ספר השיחות תנש״א ח״ב ע׳ 560(. ועוד.

68( שו"ע אדה"ז סי' קפח סי"ז.
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מוצאי יום טוב

סה. מעריב: אתה חוננתנו, קדיש שלם )תתקבל(, עלינו.

אם  רק  החג,  במוצאי  הלבנה  את  לקדש  ניתן  לבנה:  סו. קידוש 
עברו כבר ז' ימים מהמולד.

סז. הבדלה: ללא נר ובשמים. אין אומרים 'ויתן לך'.
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פרק יא

שבועות שחל ביום שישי

יום חמישי ה' סיון – ערב החג

)דיני  יש לערוך עירוב תבשילין בערב החג.  א. עירוב תבשילין: 
עירוב תבשילין ראה פרק ו'(.

ב. צדקה: נותנים צדקה עבור ב' ימים – עבור יו"ט וגם עבור שבת.

בפמוטים  למקומם  נרות  להדביק  אסור  ביו"ט  נרות:  ג. הדלקת 
וכדומה, לכן בערב יו"ט ידביק את הנרות עבור הדלקת נרות שבת.

יום שישי ו' סיון – חג השבועות

ואחד  מקרא  שנים  לקרוא  יש  היום  חצות  אחר  מקרא:  ד. שנים 
תרגום, כמו בכל ערב שבת1.

שעה  לפני  יו"ט  סעודת  להתחיל  יש  לכתחילה  יו"ט:  ה. סעודת 
עשירית, כדי שיוכל לאכול סעודת שבת לתיאבון2.

ראויים  שיהיו  באופן  השבת  מאכלי  את  להכין  להזדרז  ו. צריך 
כלים  שטיפת  לגבי  הדין  והוא  השקיעה3.  קודם  יום  מבעוד  לאכילה 

אחרי הסעודה לצורך השבת, שמותר להדיחם בעוד היום גדול.

'פתח  באמירת  מתחילים  אלא  'הודו'  אומרים  אין  ז. מנחה: 
אליהו'4.

1( וראה היום יום ד' טבת, אגרות קודש חח"י ע' תקס.

2( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' רמט סעי' ו־ז.

3( מגן אברהם סי' תקכז סק"א.

4( ספר המנהגים ע' 25.
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שבת קודש – בארה"ק

בזמנה5, כמו בכל ערב שבת.  זמן הדלקת נרות  ח. הדלקת נרות: 
ויש להקפיד על כך, שהרי אי אפשר להדליק אחר השקיעה.

שבת  של  נר  'להדליק  מברכים  בארה"ק  נרות  הדלקת  ט. אחר 
קודש'. 

י. קבלת שבת: מתחילים 'מזמור לדוד'6. 

יא. בפיוט 'לכה דודי', אומרים 'גם בשמחה ובצהלה'.

שבת קודש – יו"ט שני – בחו"ל

בהם  שאין  לבדוק  בכיסים  למשמש  יש  שבת  כניסת  יב. לפני 
חפצים מפני איסור טלטול בשבת7. 

בזמנה8, כמו בכל ערב שבת.  זמן הדלקת נרות  יג. הדלקת נרות: 
ויש להקפיד על כך, שהרי אי אפשר להדליק אחר השקיעה.

יד. אחר ההדלקה מברכים 'להדליק נר של שבת ושל יו"ט', ואין 
מברכים שהחיינו.

גם  ומזכירים בה  רגלים  תפילת עמידה לשלוש  טו. קבלת שבת: 
את שבת.

טז. קידוש: נוהגים לומר בלחש9: "שלום עליכם", "אשת חיל", 
של  מ"אתקינו"  בקול  ומתחיל  סעודתא",  היא  "דא  לדוד",  "מזמור 

יו"ט, "יום השישי וכו'".

ומזכירים  רגלים,  שלוש  של  עמידה  תפילת  שחרית:  יז. תפילת 
בתפילה את ההוספות של שבת.

5( 18 דקות לפני השקיעה, מטה אפרים סי' תרכה סל"ג.

6( ספר המנהגים ע' 26.

7( ראה שו"ע אדה"ז סי' רנב ס"כ, ובקו"א ס"ק י"ד, מהמגן אברהם סקכ"ו.

8( 18 דקות לפני השקיעה, מטה אפרים סי' תרכה סל"ג.

9( ספר המנהגים ע' 38.
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יח. אחר תפילת שמונה־עשרה: הלל שלם. קדיש שלם. שיר של 
יום. קדיש יתום.

מידות  י"ג  אומרים  אין  הארון  בפתיחת  התורה:  יט. קריאת 
ו"ריבונו של עולם", אלא "בריך שמיה" כמו בכל שבת.

שבעה  קוראים  הראשון  בספר  תורה10.  ספרי  שני  כ. מוציאים 
קרואים בחומש דברים )פרשת ראה, יד, כב – טז, יז( "עשר תעשר . . 

אשר נתן לך". בסיום הקריאה מניחים לידו – על הבימה – את הספר 

השני, ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה.

פנחס  )פרשת  במדבר  בחומש  למפטיר  קוראים  השני  כא. בספר 
כח, כו – לא(, "וביום הביכורים".

למנצח   – לחבקוק  תפלה   .  . קדשו  בהיכל  "וה'  כב. הפטרה: 
בנגינותי", בספר חבקוק )ב,כ. ופ"ג(, שמוזכר שם אודות מתן תורה.

ומזכירים  רגלים,  שלוש  של  מוסף  תפילת  מוסף:  כג. תפילת 
בתפילה את ההוספות של שבת.

כד. קידוש: אומרים את כל נוסח הקידוש בלחש, ומתחילים בקול 
מ"אלה מועדי ה'".

כה. הבדלה: בהבדלה מברכים על 'נר' ו'בשמים' כמו בכל מוצאי 
שבת.

10( את הספר הראשון מוליך הש"ץ והפותח את הארון מוליך את הספר השני אחר 

הש"ץ.
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פרק ב

הכנת מאכלים

בישול

א. הקטנת האש היא בכלל כיבוי, ולכן היא אסורה ביום טוב1, גם 
אם כל כוונתו למנוע הפסד ממון2. 

ב. אם הלהבה גבוהה מידי, ואין לו להבה אחרת והתבשיל עתיד 
התבשיל.  קלקול  את  למנוע  כדי  האש  את  להקטין  מותר  להישרף, 

תשרוף  שלא  באופן  חדשה  להבה  להדליק  אפשרות  לו  יש  אם  אך 

ידליק את  את התבשיל, אסור לו להקטין את הלהבה הגדולה, אלא 

הלהבה השנייה וישתמש בה3.

ג. הגברת האש מותרת. אולם כל ההיתר הוא רק בכירת גז, אך לא 
בכירה חשמלית.

ד. אין להרתיח מים כדי שיגלשו ויכבו את האש4.

ה. אין לגרום כיבוי האש, ע"י בידוד החיישן מחום האש5. 

ו. מותר להשתמש בשעון לכיוון הגז – 'חגז' ביום טוב. אמנם זאת 
בתנאי שכיוון את השעון לפני שהדליק את האש6.

1( אג"מ או"ח ח"א סי' צג ועוד.

2( שו"ע אדה"ז שם.

3( ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תקי"ד ס"ד.

4( ע"פ מ"ש אדה"ז בסימן תקי"ד ס"ט. אמנם יש שהתירו לעשות כן במקום שיש 

חשש לנזק, ועל כן, התירו לחמם מים באם ישתמש במים אלו לצורך החג ואלו גלשו 

בעת הרתיחה וכיבו את האש. ראה פסק"ת שם נט"ג פכ"א, ד.

5( כי אין זה דומה לגרם כיבוי ע"י חול, שהוא מותר. מאחר וכאן ה'גרמא' נעשה 

בידיים, והרי זה ככל 'גרמא' שאסורה.

6( ע"פ מ"ש אדה"ז שם סוס"ט, פסק"ת סי' תקיד סק"ח.
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ז. בנוגע לשימוש בפלטה על גבי האש )'בלעך'(, יש בכך חשש 
סכנה ולכן יש לנקוט זהירות.

ללא  גוי  כשבא  אולם  טוב7.  יום  לסעודת  גוי  להזמין  ח. אין 
שמזמינים אותו, מותר לתת לו מן הסעודה8.

להשתמש  מותר  ביו"ט,  אש  והדליק  עבר  אם  אש:  ט. הוצאת 
בה. שלא קנסו חכמים על מי שעושה מלאכה ביו״ט כמו שקנסו למי 

שעושה מלאכה בשבת9.

י. אם הכין מאכלים באופן האסור ביו"ט, ואפילו במזיד – מותר 
לאכלם מיד במוצאי החג10.

ברירה

לאכילה  מוגבלת11  כמות  מהם  לברור  שהדרך  מאכלים  יא. סוגי 
הקרובה, ולא הייתה לו אפשרות לבוררם לפני יום טוב – כגון, עצמות 

גדולות של דגים, לכלוך שנפל לתוך האוכל וכדומה, מותר לבוררם 

כדרכו ביום טוב. אך עליו למעט בטרחתו – דהיינו, במקרה שהאוכל 

על  מרובה  וכשהפסולת  הפסולת,  את  יוציא  הפסולת  על  מרובה 

האוכל12 יוציא את האוכל.

7( שו"ע אדה"ז סי' תקיב ס"א.

8( כן יש לנהוג כאשר יש עובד זר וכדומה בבית.

9( שו"ע אדה"ז סי' תקב ס"א. ובאופן נוסף בסימן תקג בסופו ". . לא ראו חכמים 

לקונסו על איסורי יו״ט הקלים אלא על איסורי שבת החמורים הוא שקנסו".

10( שו"ע אדה"ז סו"ס תקג.

11( שו"ע אדה"ז סי' תצה סעי' ט, סי' תקי סעי' ג־ה ובקו"א ס"ב.

אלא  הפסולת,  על  מרובה  האוכל  אם  שגם  ד,  בסעי'  שם  אדה"ז  שו"ע  וראה   )12

שהפסולת היא דקה מאוד ויש טירחה לקחת את הפסולת המועטת – יקח את האוכל. 

אבל להיפך, כשהפסולת מרובה על האוכל, גם אם האוכל הוא דק וקטן יותר, כך שיש 

טירחה בהוצאתו – יוציא את האוכל, כיוון שהפסולת מרובה, ואם כמות האוכל והפסולת 

שוים ויש יותר טורח בהוצאת האוכל – יוציא את הפסולת. אבל אם האוכל והפסולת 

שוים בכמותם ובטירחתם – יברור איזה שירצה. על פי זה הרוצה לברור אורז ביום טוב, 

צריך לברור את האוכל מתוך הפסולת כבשבת, אם לא שהיה אנוס מערב יום טוב.
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יב. מותר לקלוף פירות וירקות על ידי מקלף ביום טוב13.

משום  טוב  ביום  אסור  והלכלוכים,  הפסולת  מן  קמח  יג. ניפוי 
מלאכת 'מרקד'. כמו כן, אסור לנפות את הקמח כדי להוציא ממנו את 

התולעים ביו"ט14.

טחינת וסחיטת מאכלים

יחד,  הרבה  לטחון  שרגילים  מה  כל  לטחון  אסור  יד. טחינה: 
ולימים רבים )כגון 'חריין', חיטים לקמח, עשיית אגוזים טחונים, וכל 

כיוצ"ב(15.

טו. מותר לטחון דברים שרגילים לטוחנם מעט לצורך היום עצמו 
)כגון חיתוך סלט דק, בצל וכיוצ"ב(16.

טז. גם בדברים שמותר לטחון, יש לעשות זאת בשינוי, היינו, או 
שמהפך את הכלי שבעזרתו טוחן, או שטוחן לתוך כלי שלא רגילים 

לטחון לתוכו17. 

אך  ב'פומפיה',  לטחון  מותר  אך  במטחנה,  לטחון  אין  כן,  כמו 

בשינוי כנ"ל18.

שזקוק  מה  רק  יטחן  בו,  לטחון  שמותר  באופן  כשעושה  יז. גם 
לאותו יום, ויש שהחמירו שרק מה שזקוק לאותה סעודה19.

יח. סחיטה: אסור לסחוט פירות ביו"ט, כבשבת20.

13( דאין דרך לעשותו לימים רבים, והפרי או הירק מפיג טעם אם מקלפים אותו 

מערב יו"ט, ע"פ שו"ע סי' תצה וסי' תקי ס"ז.

14( כן העירו בספר שביתת השבת סוף מלאכת בורר ועוד, בדעת אדמו"ר הזקן.

15( שו"ע אדה"ז סי' תצה ס"ט.

16( שו"ע אדה"ז שם.

17( שו"ע אדה"ז סי' תקד ס"א.

18( שו"ע אדה"ז שם סעי' ד־ה.

19( שו"ע אדה"ז שם ס"ד.

רבים,  לימים  לסחטם  הוא  שהדרך  כיוון  ט,  סעי'  תצה  סי'  אדה"ז  שו"ע  ע"פ   )20

ובפרט בימינו שמיצי פירות נשמרים היטב בטריותם כשמאוחסנים במקרר כדבעי.




