
שניים 
מקרא 
ואחד 
תרגום

קוראים רק את פרשת השבוע – פרשת תזריע – שניים מקרא ואחד תרגום, ואין 	 
צורך לקרוא את הקריאה השייכת לראש חודש ולפרשת החודש. אך יש לקרוא 

את הפטרות: פרשת תזריע )למרות שאינה נקראת בציבור בשנה זו(, הפטרת שבת 
ראש חודש, והפטרת שבת החודש.

דיני "יעלה 
ויבוא" 

בתפלות 
השבת 

בשבת זו אומרים "יעלה ויבוא" בברכת "רצה".	 
שכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית, אינו חוזר; אולם בשחרית ובמנחה אם 	 

נזכר או הסתפק אם אמר, והוא אוחז לאחר הזכרת "ה'" של "המחזיר שכינתו 
לציון", יאמר "יעלה ויבוא" לפני "מודים". ואם כבר התחיל "מודים" חוזר ל"רצה". 

אם נזכר לאחר סיום יהיו לרצון השני – חוזר לראש התפילה, ואינו אומר שוב "ה' 	 
שפתי תפתח". אבל אם שכח בשחרית ונזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר.

סדר 
קריאת 
התורה

ס"ת שלישיס"ת שניס"ת ראשון

קוראים ששה קרואים 
בפרשת תזריע, ולא 

מפסיקים ב"שביעי", 
אלא העולה ששי 

קורא עד סיום 
הפרשה. אחרי עליית 

הששי מניחים את 
ספר התורה השני 

על שולחן הקריאה 
ומגביהים את הספר 
הראשון. אין אומרים 
קדיש. לא יפתחו את 

הספר השני ולא יסירו 
את המפה עד שיגללו 

את הראשון.

עולה השביעי, וקוראים – 
מתוך הקריאה של ראש חודש 

– את קרבנות מוסף שבת 
ומוסף ראש-חודש: מ"וביום 

השבת" עד "ונסכו". אחרי 
עליית השביעי – לפני הקדיש 

– מניחים את ספר התורה 
השלישי על שולחן הקריאה. 
אין להניח את הספר הראשון 

על שולחן הקריאה בזמן 
אמירת הקדיש. אומרים קדיש 

ומגביהים את הספר השני 
כאשר הספר השלישי מונח על 
שולחן הקריאה. לא יפתחו את 
הספר השלישי ולא יסירו את 

המפה עד שיגללו את השני.

עולה המפטיר, 
וקורא את 

קריאת פרשת 
החודש 

ומגביהים 
את הספר 

השלישי.

בכל פעם שעושים הגבהת ס"ת, האוחז בספר תורה אחר יישאר לשבת ולא יעמוד

בית כנסת 
שיש בו 

שני ספרי 
תורה בלבד

יקראו בס"ת ראשון ששה קרואים בפרשת תזריע כנ"ל. אחרי עליית הששי 	 
מניחים את ספר התורה השני על שולחן הקריאה ומגביהים את הספר הראשון. 
בס"ת השני יעלה השביעי לקריאה של ראש חודש, ולאחר מכן יגידו קדיש מיד 

ללא הפסק. אחרי הקדיש והגבהת ספר התורה השני לוקחים שוב את הספר 
הראשון למפטיר וקוראים  את קריאת פרשת החודש. אחרי המפטיר מגביהים 

שוב את ספר-התורה.
מקורות:  שמו”ת: ראה שו”ע אדה”ז סרפ”ה ס”ט. ספר המנהגים ע’ 25 • קרה”ת: רמ”א סוף סי’ תרסט. כה”ח או”ח סתרס”ט סקמ”א. זרע יעקב 

)זאלאזניק( סי’ קלד. לקו”ש חל”ה ע’ 191 והע’ 34 שם • תפלת מוסף: ראה שו”ע אדה”ז או”ח סתפ”ז ס”ג. פסק”ת סרפ”ו אות ז ובהע’ שם • טעה 
בברכהמ”ז: שו”ע אדה”ז סקפ”ח סי”ד. סידור אדה”ז בסדר ברכת המזון. כה”ח או”ח סקפ”ח סקכ”ז. קצוה”ש סמ”ז בדה”ש סק”ז וסקי”ח. וראה נטע”ג 

ר”ה פ”ל ס”ג-ח • וראה בהרחבה ‘הלכה למעשה – מועדים’ )בהוצאת מכון הלכה חב”ד( חנוכה ופורים פ”ח. 

בית כנסת 
שיש בו 

ספר תורה 
אחד

יקראו את שלוש הקריאות באותו הספר, ויקפידו שלא להפסיק )בגלילת הספר 	 
או בכל דבר( בין סיום עליית "שביעי" לקדיש, אלא מיד בסיום הקריאה וברכת 

התורה יאמר חצי קדיש. ומגביהים את הספר רק פעם אחת – אחרי הקריאה 
האחרונה )של מפטיר(.

ההפטרה

קוראים את ההפטרה של שבת החודש, ולאחר סיום ההפטרה – לפני הברכות – 	 
מוסיפים פסוק ראשון ופסוקים אחרונים של הפטרת שבת ראש חודש: )"כה אמר 
ה' השמים כסאי"; "והיה מדי חודש"; "ויצאו וראו", וחוזרים שוב על הפסוק "והיה 

מדי חודש"(. 

תפלת 
מוסף

לאחר "יקום פורקן" ו"מי שברך", )א"א "אב הרחמים", ואומרים( "אשרי", ח"ק 	 
ומתפללים תפלת מוסף של שבת ראש חודש. אחר ברכת "הא-ל הקדוש", במקום 

"תקנת שבת" אומרים "אתה יצרת". 
טעה ואמר "תקנת שבת" – אם עדיין לא סיים את תפילתו, יחזור ויאמר "אתה 	 

יצרת", אולם אם כבר עקר רגליו חוזר לראש התפלה. ואם טעה רק בחתימת 
הברכה והזכיר רק שבת או רק ראש חודש, ישלים תוך כדי דבור, ואם עבר זמן זה 

לא יחזור.

דיני "רצה" 
ו"יעלה 
ויבוא" 
בברכת 
המזון

לפני ברכת "ובנה ירושלים" אומרים "רצה" ואח"כ "יעלה ויבוא . . ביום ראש 	 
החודש הזה", ולפני "הרחמן הוא יזכנו" אומרים: "הרחמן הוא ינחילנו ליום שכולו 

שבת"; ו"הרחמן הוא יחדש עלינו את החודש..".
שכח לומר "רצה" ו"יעלה ויבוא" ואמר שם ה' שבברכת "בונה ירושלים": יסיים 	 

הברכה, וכל זמן שלא התחיל עדיין ברכת 'הטוב והמטיב' – אומר "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי 
ָרֵאל ּבְַאהֲבָה לְאֹות וְלִבְִרית,  ּבָתֹות לִמְנוּחָה לְעַּמֹו יִשְׂ נַָּתן שַׁ ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם שֶׁ

ים". אבל  י חֳָדשִׁ ָרֵאל וְָראשֵׁ ּבָת וְיִשְׂ ים לְזִּכָרֹון, ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי מְַקדֵּשׁ הַּשַׁ י חֳָדשִׁ וְָראשֵׁ
אם שכח רק אחד מהם, אומר בנוסח ברכה זו רק את מה ששכח )כדלהלן( ולא את 

ההזכרה השנייה.
ּבָתֹות לִמְנוּחָה 	  נַָּתן שַׁ שכח "רצה", אומר: "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם שֶׁ

ּבָת". ָרֵאל ּבְַאהֲבָה לְאֹות וְלִבְִרית, ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי מְַקדֵּשׁ הַּשַׁ לְעַּמֹו יִשְׂ
ים 	  י חֳָדשִׁ נַָּתן ָראשֵׁ שכח "יעלה ויבא", אומר: "ּבָרוּךְ ַאּתָה ֲאדֹנָי ֱאלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם שֶׁ

ָרֵאל לְזִּכָרֹון" )ואינו חותם בהזכרת שם ה'(. לְעַּמֹו יִשְׂ
התחיל "הטוב והמטיב" ונזכר ששכח "רצה": יחזור לתחילת ברכת  המזון.  )כאשר 	 

מברך שוב צריך לומר יעלה ויבא. וגם אם כבר אמר יעלה ויבוא בפעם הראשונה 
ושכח רק רצה, אעפ"כ כשמברך שוב צריך לכתחילה לומר יעלה ויבוא(. ואם אכל 

פת בסעודה שלישית ונזכר אחרי שהתחיל "הטוב והמטיב" שלא אמר "רצה", אינו 
חוזר. 

נזכר ששכח "יעלה ויבוא" לאחר שהתחיל "הטוב והמטיב": אינו חוזר.	 

עריכה: הרב שמואל מקמל. הגהה: הרב משה קורנוויץ.

דיני ראש חודש ניסן שחל בשבת
יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                                                                                    לרגל שבת החודש ר״ח ניסן תשפ״ב

ב״ה


