ב"ה

תזכורות לערב
יום כיפור תשפ"א
עיר
ירושלים
תל אביב
חיפה
באר שבע

הדלקת נרות
17:53
18:08
17:59
18:11

צאת יום הכיפורים
19:04
19:06
19:05
19:07

בקריאת שמע שעל המטה בליל ערב יום הכיפורים – אין
אומרים תחנון.
כפרות.

סעודה מפסקת – טובלים פרוסת המוציא בדבש ,אוכלים
קרעפלאך עם בשר עוף (ויש נוהגים בבשר) ,ממעטים
מאוד במלח בסעודה זו.
יש לסיים את הסעודה מבעוד יום.
פריסת מפה על השולחן כבשבת ויום טוב.
טבילה שלישית במקווה (יש לסיים לטבול לפני
השקיעה).
החלפת נעלי העור.
לבישת קיטל (לא לנשואים בשנה הראשונה).

פדיון כפרות.
טבילה ראשונה במקווה.
לובשים בגדי חג.
שחרית – מדלגים :מזמור לתודה ,תחנון" ,אבינו מלכנו",
"למנצח" ו"תפלה לדוד".
שלושה פרקי תהלים – קי"ב–קי"ד.
לעקאַח – מבקשים אחרי שחרית.
מרבים באכילה ובשתיה ,כשיעור שני ימים.
לא אוכלים כל היום :שומשום ,בשר בהמה.
גברים לא אוכלים כל היום :שום ,ביצים .מאכלי חלב
אפשר בסעודת הבוקר.
סעודת שחרית – טובלים את פרוסת המוציא בדבש.
ל"ט מלקות לפני הטבילה במקווה .פנים לצפון .מלקים
על כתף ימין ,כתף שמאל ,תחתיהם באמצע ,וחוזר
חלילה .אומרים (המלקה והנלקה) "והוא רחום "...ג"פ.
טבילה שנייה במקווה – נוהגים לטבול ג' טבילות.
פיזור צדקה בכל היום ,ובפרט לפני מנחה מפזרים
בקופות מטבעות שמקשקשים.
מנחה – אומרים "על חטא" אחרי "יהיו לרצון" הראשון.
לא אומרים תחנון ולא "אבינו מלכנו".

התעטפות בטלית – יש לברך לפני שקיעה (ואם עבר
השקיעה לא יברך עליה) .אם כבר בדק היום טלית זו,
אינו צריך לבדקה שוב.
אין להשאיר מיחם מים מערב יום הכפורים לצורך מוצאי
יוהכ"פ .מותר להשאיר מיחם לצורך קטנים ,חולים או
זקנים הזקוקים למים חמים ביוהכ"פ.
זוג נשוי צריכים לדאוג להשאיר אור דלוק באופן שיכנס
לחדרם.
ברכת הבנים והבנות – לפני ההליכה ל"כל נדרי",
כשמלובש בקיטל ומעוטף בטלית.
הדלקת נר נשמה – למי שאחד מהוריו נפטר ,מדליקים
בבית.
מדליקים נר שידלוק עד למוצאי יוהכ"פ (בכדי לברך
ֶשׁב ַת,
"בורא מאורי האש" במוצאי יוהכ"פ על נר שׁ ּ ָ
בצירוף עוד נר).
הדלקת נרות של יום הכיפורים בברכה ובברכת שהחיינו.
הדלקת נר חיים – לוקחים לבית כנסת ונותנים לגבאי
שידליק.
מצוה להוסיף מחול על הקודש בין בעינוי בין באיסור
מלאכה.
אמירת וידוי ביחיד – לפני השקיעה.
אמירת תהילים לפני "כל נדרי" – פרקים קט"ו עד קכ"ג.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

