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  על הלוח...
  

מדויק ומושקע, הכולל זמני היום לכל קהילות אשכנז בארץ ישראל. לוח שנה הלוח שלפניכם הינו 
  זריחה ושקיעה יומיומי, ועוד תשעה זמנים שבועיים.

  רבניה ותנאי השטח שלה.פסיקת הזמנים נערכו בדקדוק רב לפי מנהג כל עיר ועיר על פי 
  מסודרים לפי מנהג אשכנז. ומנהגיהם כל הימים המיוחדים והלכותיהם 

בלוח זה מובאים לראשונה ימי פטירתם של מאות מגאוני ורבני אשכנז בכל הדורות, מסודרים לפי 
  תאריכי השנה.

דברי מוסר : מנהגים, ביאורים, תולדות גדולי אשכנז, ק העליון של הלוחעם תוספות רבות בחל
  והתעוררות ועוד.

  סוף הלוח מובא מידע חשוב על קהילות אשכנז בארץ ובעולם.ב
  

  לכל ענייני הלוח ניתן לפנות ל: אברהם אומן,
  ביתר עילית. 32/4רח' הרבי מנדבורנה 

  052-7135863 :טלפון
 gmail.com@5804286דוא"ל: 

 
  
  





 

  

  לוח שנה
  לשנת ה'תשפ"ג

  לשני. 1954לחורבן הראשון, ו 2444פירותיה חייבים במעשר שני,  , שנת "מוצאי שביעית" א' לשמיטה,פשוטה ש"השסימנה ב

  ודיעין עילית, חיפה, ביתר עילית ורכסים., בני ברק,  מלאופק ירושליםעם זמנים מדוייקים 
  

  ביאור זמני ומאפייני הלוח בקצרה
כל זמני היום הם לפי המנהג המקובל בלוחות הנפוצים 

ומחושבים בדקדוק רב באמצעות תוכנת חזון שמים בארץ, 
  ולהלן הפירוט:שעליה סומכים רוב הלוחות הנפוצים בארץ. 

  
 –זריחה נראית, ובשאר הערים  וב"ב בירושלים :זריחה

  מישורית.
 – ובחיפה בירושלים ובמודיעין עילית :שקיעה

 –"ב בב. (בחיפה הוא גובה שכונת הדר) בהתחשבות בגובה
  .בגובה ללא התחשבות

  

במעלות. (זמן זה  –דקות לפני הזריחה  90 :עלות השחר
  ).72הוא רק לחומרא ואין לסמוך עליו לקולא עד עה"ש 

 11מעלות ובמודיעין עילית  11.5 ):יו"כרק ב( זמן ציצית
  ר).(כהוראת רבני העי מתחת לאופק.

  ג' שעות מחושב לפי עה"ש הנ"ל. :סוף זמן ק"ש מג"א
ג' שעות מחושב מהזריחה  :סוף זמן ק"ש גר"א

  לשקיעה.
  ל.ד' שעות כנ" :סוף זמן תפילה גר"א

  כשהשמש באמצע הרקיע. :חצות היום
חצי שעה  ):יו"כ(רק ב מנחה גדולה

  (זמנית/שווה=לחומרא) אחרי חצות.

שעתיים וחצי זמניות לפני  ):יו"כ(רק ב מנחה קטנה
  השקיעה.

  שעה ורבע זמניות לפני השקיעה. ):ו'בימי ( פלג המנחה
 40כמנהג בירושלים וביתר  :הדלקת נרות ע"ש ויו"ט

דקות, ובבני ברק  30דקות, בחיפה רכסים ומודיעין עילית 
  קיעה.דקות לפני הש 22

דקות אחרי השקיעה במעלות  36כ :מוצאי שבת ויו"ט
  מעלות מתחת לאופק). 8.5(

דקות שוות לאחר שקיעת החמה  72 (רק במוצ"ש): ר"ת
  שבלוח.

מעלות  6.45כשהשמש נמצאת  :מוצאי צומות דרבנן
  מתחת לאופק.

המולד (מופיע בשבת מברכין, ויש לציין  :זמני הלבנה
אותו בציבור), תחילת הזמן ג'  שאין נוהגים באשכנז להכריז

מ"א, כל זמני הלבנה ימים אחר המולד, סוף הזמן כשיטת הר
יונה מרצבך ר' מוה"ר  תורגמו לשעוננו על פי שיטת

  ל תורה.(הגרימ"ר) אב"ד דרמשטט ומראשי ישיבת קו
  

זריחת הלבנה בליל הו"ר (ונ"מ לעניין  :זמנים נוספים
  לת ושריפת חמץ, נדפס בין ספרי התהילים), אכיהיה"ר ש

מנהגי היום בקצרה (בלוח התחתון):  :תיאור היום
אמירת תחנון, פיוטים, סליחות, הוספות בתפילה, סדר היום 

  וניגונים מיוחדים.
  

פירוט מלא של (בלוח העליון):  מנהגי היום מפורט
כל מנהגי ימות השנה, בעריכת מכון מורשת אשכנז 

ים שכבר ובאדיבותם, בדרך כלל השמטנו את המנהג
מופיעים בלוח התחתון, וכן בחגים ובמועדים שיש הרבה 

מהמנהגים מחמת מאוד מנהגים נאלצנו לקצר ולהסיר חלק 
מקומות קוצר היריעה. (או להביאם בשבוע שלפני החג) ב

  שיש מעט מנהגים הכנסנו גם מנהגים אחרים כלליים, 
  

(בלוח  טעמי מנהגים / תולדות גדולי אשכנז
מנהגים הכנסנו גם את טעמי המנהגים ירוט הלצד פ העליון):

  שיום פטירתם חל באותו שבוע.ותולדות גדולי ישראל 
  

(בלוח  ימי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים
ל גדולי אשכנז שחיו ופעלו בארץ ימי פטירתם ש התחתון):

גרמניה לאורך הדורות ובקהילות יוצאי אשכנז אשכנז/
לי אשכנז שלא נודע לנו ברחבי העולם. ישנם עוד רבים מגדו

תאריך פטירתם, או שלא הספקנו להכניס אותם ובע"ה 
  ו בשנה הבאה.יכנס

, למוה"ר ר' בנימין שלמה המבורגר ובנו הרב משה על העזרה בכל תחומי הלוח, לר' יהודה אהרן הורוויץ ראש מכון הערוך לנר על אודה לכל אלו שעזרוני במידע ובעצה טובה ולסיום
אבקש מהקורא הנעים: אם נתקלת בטעות או במידע חסר בכל מקום בלוח, אנא שלח לי הערה בדוא"ל/פקס/טלפון/ת.ד. המופיעים בראש הלוח וזכות  היאהרצייט. וזאתיכי העזרה בתאר

הרבים תלויה בך.



  ממנהגי השבוע
 

  

עמוד  י, המעילים, כסוימחליפים את הפרוכת כט.
 ומשאירים אותם ,ויים לביםבכיס ,החזן והבימה

בדורות האחרוים הגו  .פוריםהכ יום אחריעד 
  במפות לבות.לכסות גם את עמודי המתפללים 

כתב ה'חתם סופר' שמהג השים גם בימים וראים 
להתפלל על הפרסה, וכן ראוי להן, ואילו לבעליהן 
ראוי לבקש על לב פתוח לעבודת ה' ולתורתו, והעיד 

  רים.שכן מהג היש
רעהו: את איש  מברך ראש השה ראשון שלבליל 

(בלא: 'ותחתם') ועוה  לשה טובה תכתב''
  המתברך: 'גם אתה'.

  אחת מחמש השכמות.  – שחרית א.
בתפילות הבוקר של ראש השה, : בגדי לבן

ובתפילות יום הכפורים מכיסתו ועד צאתו, לובשים 
  .צפת לבהמו ' (קיטל)סארגס'

להתעטף בטלית לבה לגמרי שפסיה רבים הגו 
 , וכן חתן בשה ראשוה,ערים ובחוריםלבים.

  .אך לא 'סארגס' חובשים מצפת לבה
(ניתן לרכוש מצנפת לבנה בחנות ג'רוزלם ירמול�ע 

ירושלים, בשם "כיפה רבנית  21ברח' מאה שערים 
  לבנה").

  שים מהדרות אחר בגדים לבים.
הותר לקדש ולאכול לפי לחולים בלבד : תקיעות

 הגו לערוך הפסקה כלשהי התקיעות, לפיכך לא
  לפיהן.

קול התקיעה, השברים והתרועה, מושמעים לפי 
  מסורת קדומים המקובלת באשכז:

 תחילת התקיעה בצליל רגיל, ומיד יורד תקיעה .
התוקע לצליל מוך יותר ותיכף עולה חזרה 
 לצליל הראשון וממשיך בו עד סוף התקיעה

שמסתיימת בהתחזקות קצרה של השיפה 
  כצליל עולה).(ששמע 

 שלושה קולות מחוברים עולים  .שברים
  .ויורדים

 תשעה קולות מחוברים ורועדים.. תרועה  
תוקעים פעם אחת תשר"ת  בחזרת הש"ץ של מוסף

לפסוקי מלכיות; פעם אחת תש"ת לזכרוות; פעם 
  אחת תר"ת לשופרות.

  : 'גוט יום טוב'.הוך איש את רעמבר אחר התפילה

הההגה בדורות תקבלה כפי שה: תקיעות אחרוות
תקיעות ששים בגמר התפילה תוקעים  האחרוים,

מקום למושב הרב ולא על הבימה,  בקרבתוספות, 
בארבעים התקיעות  להורות שכבר יצאו ידי חובה

  .דמיושב ודמעומד
אומרים 'אביו מלכו' בלא פתיחת ארון   במחה
  .הקודש
 ביום א' של ראש השה אחר הצהרים: תשליך

לאמירת 'תשליך'. ב'תשליך'  אל ההרהולכים 
כמוך'  לאהפסוקים 'מי  ארבעתאומרים רק את 

 וגומר.
לפי 'עליו' מקדשים על הכוס.  .ערבית ליל ב'

  מיחים פרי חדש לפי הש"ץ לברכת 'שהחייו'.
 טוב'.: 'גוט יום ך איש את רעהומבראחר התפילה 

הנשים מדלי�ות נרות כשחוزרים מתפילת ערבית. ובכל 
(ראה  ופן אסורות להדלי� לפני زמן מוצאי יו"ט ראשון.א

גם בהדל�ת נרות וב�ידוש הבית  בלוח התחתון).
  .מניחים פרי חדש לברכת שהחיינו

חצי קדיש לפי העמידה ושתי הברכות הראשוות  ב.
רו' ו'מי של חזרת הש"ץ אמרים ביגון שבת. 'זכ

  ביגוי ימים וראים. –כמוך' 
פורים, ימים עד ליום הכן בשאר הפילה, וכלאחר הת

רעהו: 'חתימה טובה' (ולא 'גמר את איש  מברך
  חתימה טובה').

כל עשרת ימי תשובה שוים לעין הכפרות, : כפרות
מצום גדליה עד ערב יום הכפורים לעת ערב, מלבד 

פורים. אם לא הרגע של עלות השחר בערב יום הכ
עשה כפרות לפי יום הכפורים, יכול לעשותן 

  הושעא רבה.ב
בכל המקומות באשכז הגו לעשות כפרות על 
תרגולים. בימי מלחמת העולם הראשוה היה 
מחסור בתרגולים ויש שעשו אז כפרות על דגים או 
תחליפים אחרים. כאשר עלו האצים לשלטון 

חוקקו חוק ארצי האוסר בגרמיה בשת תרצ"ג, 
שחיטה ללא הימום. מאז מע מיהודי גרמיה 

שות כפרות על תרגולים, והכל הוכרחו לעשות על לע
ים. לכן יש כיום הסבורים דגים או תחליפים אחר

  שכך היה המהג באשכז מקדם.

לוקחים תרגול לבן לזכר ותרגולת לבה לקבה,   
  כמה קבות. והגו ליקח עוף אחד לכמה זכרים או ל

את פדיון הכפרות, כלומר את תמורתן, ותים   
  ים, ויש הותים את העוף עצמו.צדקה לעי

עד אחרי  ים את ספר התורה במעיל שחורעוטפ ג.
שאז מחזירים את המעיל  קריאת התורה של מחה

 .הרגיל
  .ברכת 'עו' ץ'רפאו' אומר הש" ברכת לפי

'שומר את הפיוט  אומריםאחר פילת אפים ל
, אף שכבר אמרוהו בסוף סליחות. באמירתו ישראל'

ה, הש"ץ אומר כל חרוז בעימת אחר שמוה עשר
  זר עליו באותה עימה.תעית ציבור, והציבור חו

 לא' הש"ץ התורה של שחרית אומר הוצאת ספרלפי 
אין  ', והקהל חוזר ואומרו אחריו, אךארך אפים

('רבון  עולם'ו של 'רבותחית ואומרים י"ג מידות 
  .העולם')

'עו'. 'שים שלום' במקום 'שלום רב'. 'רבון 
  העולמים' של תעית.

את  של מחה חוזרים ואומריםאחר פילת אפים ל
  כבשחרית. 'שומר ישראל'הפיוט 

בערבית אומרים את ברכת 'השכיבו' ביגון  ו.
העמידה סוף הקדיש אמר ביגון מיוחד. לפי 

  המסולסל דמוי התקיעות.
  בברכת 'מגן אבות' אומרים 'המלך הקדוש'.

אופן 'כי , עולם קראו'אומרים יוצר 'אור  בשחרית
  יו'.הלאולת 'אל , זוסח 'אמת ויציב' הקצר, אם שם'

הרב אחר קדיש 'תתקבל', לפי הוצאת ספר תורה, 
פותח באגדה, את דרשתו דורש דרשת שבת שובה. 

מסיים במלים: הוא ממשיך בהלכה ומשלים באגדה. 
אחר הדרשה  .'ובא לציון גואל במהרה בימיו אמן'

  ן.אומרים קדיש דרב
מפטירים 'שובה' עד 'יכשלו בם' וממשיכים בהפטרת 

וידעתם... ולא ': במילים ומסיימים 'תקעו שופר'
 לאפסוקי 'מי  את אין אומרים. עמי לעולם'יבושו 
   .כמוך'

את 'והוא רחום'  בערבית של מוצאי שבת אומרים
ו'ברכו' ביגון הארוך של מוצאי שבתות בימי 

   הסליחות.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | א:רבי אמנון ממגנצא מ' 'ונתנה תוקף' (ד'תשעב). ר' אליעזר הלוי ממגנצא (קיח), ר' אלעזר זלמן ב"ר שמואל. ממגנצא (קיח). ר' יקותיאל זלמן הלוי מולין ב"ר בצלאל. מגנצא
(קמח). ר' יצחק שטיין מגונצנהויזן ורגנשבורג מ' ביאור לסמ"ג (רנ"ו). ר' שלמה זלמן היינה מפפד"מ מ' צוהר לתיבה (תקז). ר' ישעיה יפה ב"ר נחמיה. המבורג (תקלד). ר' אליעזר ליזר פוזן ב"ר יעקב. פפד"מ (תרכו).  |
ב:ר’ מרדכי  (מרקס) ב"ר בנימין וואלף מרגליות יפה שלזינגר מוינה (תקט"ו). ר' נפתלי הירש קצנלנבויגן ב"ר משה. אב"ד מנהיים (תקסא). ר' אפרים אנסבכר ב"ר יונה. פתח תקוה (תשכא).  | ג:ר' ישראל ליפשיץ בעל
"תפארת ישראל" (תרכא). ר' שמואל בן אליעזר "צור אייכל" אב"ד בפפד"מ (שע). ר' אלחנן משה קונשטט מפולדא, ראש ישיבת קול תורה. ר' מאיר גרוטויל ב"ר יהודה. קליווא (תכ).  | ד:ר' צבי הירש ב"ר נפתלי הירץ
אשכנזי אב"ד הלברשטט בעל "כוס הישועות" (תקח). הבעל שם ממיכלשטט, ר' יצחק אריה ב"ר מתתיהו וורמסר (תרח). ר' אריה הלוי הורוויץ. הנובר (תעז). ר' משה טוביה זונדהיימר ב"ר יחיאל מיכל. אב"ד האנוי מ'

אור פני משה (תקצא).  | ה:ר' יעקב פריי מהאג (תרמג)  | ו:ר' בנימין וולף איגר ב"ר עקיבא (הראשון) אב"ד לייפניק מ' יער הלבנון (תקנו)  |

הפיוטים כבמחזורים, 'המלך המשפט' במוציו"ט.
'והוא רחום' של סליחות במוציו"ט. ומאז ועד יו"כ

מאחלים: "חתימה טובה" ועושים כפרות.

בשחרית 'עננו' בחזרת הש"ץ, ואא"א, במנחה
'עננו', 'שים שלום' ו'ריבון'. שומר ישראל בשחרית
ובמנחה. מוסיפים "אבינו מלכנו" בשחרית ומנחה

מהיום והלאה

"המלך הקדוש" גם ב'מגן אבות'.
יוצר אופן זולת (אלוקיכם), א"א
שיר היחוד, א"א צדקתך,
במוצ"ש 'והוא רחום' של
סליחות וא"א ויהי נועם.

צום גדליה

סליחות לב' דעשי"ת

סליחות לג' דעשי"ת

שבת שובה

במנחה א"א אבינו מלכנו

פרשת וילך - שובה
מפטי': שובה ישראל \ תקעו שופר (ללא 'מי כמוך')

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

ספטמבר-אוקטובר 2022 אלול תשפב - תשרי תשפג

ערב ראש השנה

א׳ דראש השנה

ב׳ דראש השנה

תקופת ר' אדא 6:43

ממתינים עם ברכת הלבנה למוציו"כ

משכימים לסליחות. א"א תחנון ולמנצח, מתענים
ואין משלימים, לאחר ערבית מברכים זה את זה:

"לשנה טובה תכתב".

המלך הקדוש. זכרנו, מי כמוך וכו'. הפיוטים
כבמחזורים. מאחלים זל"ז "גוט יו"ט". בלילה
מדליקים נרות לא לפני זמן מוצאי החג. וכן אין

מכינים שום דבר ליום ב' לפני כן.



 

  

לות השחר ומרבים לפי ע משכימים: סליחות ט.
  בסליחות כמו בערב ראש השה.

הסליחות לערב יום הכפורים בלי שיבושי וסח כל 
הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת 

  אשכז'.
בין סליחות לברכות השחר, הולכים כל המתפללים 

ליטול ידיהם כדי  –שהשכימו לפי עלות השחר  –
  ים.להעביר רוח רעה השורה על היד

 הולכיםאחר יציאת בית הכסת, : בית הקברות
לבית הקברות ומרים שם תחיות לבית הקברות, א

(ולא תהלים שאסרה אמירתם ליד קברים מחמת 
  לעיים. צדקהוותים 'לועג לרש') 

  מתפללים מחה גדולה עם וידוי.
  למלקות. אחר מחה כל אחד בורר לו חבר: מלקות

מלקות  ,ורה של עבחגור ,מלקים איש את רעהו  
  קלות על הגב.ארבעים, מכות 

, ראה במחזורים ובלוח שאר מהגי המלקות
  המהגים.
במקום שאין חשש דליקה, מרבים בבית . רות יו"כ

  הכסת ברות שעוה גדולים הדולקים מעת לעת.
כל זכר (ולא קבה), גדול או קטן, מביא ר אחד לבית 

  פורים.הכסת לעת תפילת מחה של ערב יום הכ
ובדורות לא הגו להדליק רות לכפרת הורים שמתו, 

האחרוים יש שההיגו להדליק רות לכפרתם בבית 
  הכסת או בבית.

אין להיח את הרות במקום בו כל פתיחת דלת   
  רוח ומגבירה את בעירת הרות. -או חלון יוצרת משב

  בבית ותים ר אחד בחדר השיה.
 בבית כבכל שבתות את הרות שדליקהשים מ
יום  ר של'להדליק עליהם  ותמברכומועד, ו

  הכפורים' וברכת 'שהחייו'.
הרב אברהם  בעריכתכיום מומלץ להשתמש במחזור 

  . אומן שיצא לאור על ידי 'מכון מורשת אשכז'
  ניתן להزמין את המחزור מבעוד מועד בטלפון

052-7135863.(  
עיקר מבואר בגאוים ובראשוים ש: סליחות יו"כ

היא אמירת סליחות עם י"ג התפילה ביום הכפורים 
מידות של רחמים שאין חוזרות ריקם, לכן 

מקפידים מאוד לומר גם בתפילות שחרית, מוסף 
ש סליחות בחרות מלבד הפזמון וומחה לפחות של

הקבוע, וכל המרבים בסליחות כפי המהג הישן הרי 
  זה משובח.

 מברךת הכסת, ת יום הכפורים, בהליכה לביבכיס
איש את רעהו: 'לשה טובה תחתם', והמתברך 

  עוה: 'גם אתה'.

  אחת מחמש ההשכמות.יום הכיפורים הוא  י.
חדים זמן קצר מאוד ימ אחר ההפטרה: יזכור

 שמות כל אחד בעצמו את מזכיר להזכרת שמות, בו
', ים שמתהלאיו ובי משפחתו בוסח: 'יזכור אבות

מלא רחמים',  לאץ אומר '"ש. אין יחיד או הוכוליה
אין קוראים שמות מתוך 'ממורבוך', ואין אומרים 
'אב הרחמים'. מי שהוריהם בחיים, אף הם שארים 

גם אבלים תוך שלושים וי"ב חודש  .בבית הכסת
  אומרים 'יזכור'.

ץ של שחרית ממשיך עד בגמר הזכרה קצרה זו, הש"
  סוף ההכסה.

ן כורעות גם השים בעזרה שלה בסדר העבודה
  ומשתחוות.

מכים על הלב במילים הבאות: 'חטאתי, עויתי, 
פשעתי', 'כפר א, לחטאים, ולעוות, ולפשעים, 

  שחטאתי, ושעויתי, ושפשעתי'.
כאשר מוים את הזריקות, הקהל אומרם בעימה 

  יחד עם הש"ץ ולא אחריו.
טעמי המקרא וברכות התורה ביגון רגיל  במחה

  ולא של ימים וראים.
קוראים לישראל לעלות לתורה, בלא הזכרת שמו, 

  ."יעמוד מפטירבמילים: "
  כמוך'. לאבסוף ההפטרה אין מוסיפים 'מי 

כהים עולים לדוכן אף אם משכת תפילת  בעילה
כהוראת הראבי"ה, אור זרוע, עילה לתוך הלילה, 

  יראים, מהרי"ל, חות יאיר, שאילת יעב"ץ וסיעתם.
הכהים את ארון  אחר ברכת כהים פותחים  

ואחד המתפללים סוגר אחר 'אביו מלכו' , הקודש
  .לפי קדיש 'תתקבל'

. לפי את ה'שמות' אחר קדיש 'תתקבל' אומרים
אמירתם חוזרים ופותחים את ארון הקודש וסוגרים 

דפס  ות' של פפד"מאותו אחר התקיעה. סדר ה'שמ
 הוא דפס להייםרעד במחזוריבמחזורי המכון, אך 

אין תוקעים לפי צאת הכוכבים.  , דת העמובתחתי
הרב קורא: 'תקיעה', והתוקע משמיע תקיעה אחת 

  בלבד אצל הבימה.
  מיד אחר כך פותחים בתפילת ערבית.

 מבדילים בבית הכסת, ומברכים על יין ור ששבת
לבה מיד אחר ה רכים ברכתמב ולא על בשמים.

 אחר התפילה ., ולא ממתיים עד אחר אכילהערבית
מחליפים את  רעהו: 'גוט יום טוב'.את איש  מברך

  .והכסויים לאלו של ימות השה המעילים הפרוכת
שהם  עובר לפי התיבה מפיָאֵבל אין יש שהגו ש

בעל 'יארצייט' . ימים שאין אומרים בהם תחון
  עובר.

מאריכים ב'ברכו' של ערבית ושחרית ביגון מוצאי    
  . תחוןכהוג בכל יום שאין בו שבת, 

  

  זמי היום מורחבים ליום הכיפורים
  רכסים  ביתר  חיפה  ק"ס  ב"ב  ם-י  

  5:06  5:07  5:06  5:07  5:08  5:06  עה"ש

  5:46  5:46  5:46  5:51  5:47  5:46  ציצית

  12:27  12:27  12:28  12:28  12:28  12:27  חצות

  1:26  1:26  1:27  1:26  1:27  1:26  מוסף

  12:57  12:57  12:58  12:58  12:58  12:57  מ"ג

  3:53  3:53  3:54  3:54  3:54  3:53  מ"ק
  

'אסרו חג  :מכוה גם בשם( למחרת יום הכפורים .יא
משכימים לשחרית יותר משאר  )של יום הכפורים'

הימים, השכמה המכוה: 'אין גאטעס אמען', הייו 
  'בשם השם'. 

' ארך אפים לא' הש"ץ התורה אומר הוצאת ספרלפי 
, והקהל רים בהם תחוןביגון הימים שאין אומ

   .חוזר ואומרו אחריו
יחו', 'ה' בדד  בקריאת התורה, הפסוק האחרון,

   קרא בהרמת קול.
  שמות. םאין מזכירי. יג

  אחר מוסף ביגון בחר.שלקדיש 'תתקבל' 
ץ אומר ", ולפיכך השבמחה אין אומרים 'צדקתך'

  את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד הסוף.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: ז:ר' דוד ב"ר אברהם אופנהיים בעל נשאל דוד (תצז). ר' יהודה ליסא אב"ד הנובר (תקז)  | ח:ר' שמחה במברגר אב"ד שטוטגרט (תשיח). ר' מנחם מנדל קירשבוים ב"ר שמואל.
מו"ץ פפד"מ מ' מנחם משיב (תשג).  | ט:ר' אביעזרי זליג אוירבך אב"ד ור"מ הלברשטט מ' איבי הנחל (תרסב). ר' שמחה הלוי במברגר ב"ר יצחק זעקל אב"ד שטוטגארט מ' שארית שמחה (תשיח).  | י:ר' אלכסנדר
זיסקינד ב"ר שלמה. וורמיישא (סח). ר' יצחק זעקל הלוי אב"ד מיץ (שפא) ר’ פנחס  ב"ר משה קצנלנבוגן מח"ס יש מנחילין (תקכח). ר' שלמה אנסבכר רבה ומייסדה של ק"ק עדת ישראל נירנברג (תערב). ר' אהרן הלוי
הורוויץ ב"ר משה. אב"ד ברלין (תקלט)  | יא:ר' יצחק ב"ר אשר הלוי הריב"א משפירא תלמיד רש"י (ד'תתצג). ר' ברוך ווייל ב"ר יצחק. מהנובר (תפט). רבי אברהם אביש מליסא ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מ מ' ברכת
אברהם (תקכט). ר' שמואל הכהן שאטן ב"ר משה. רב דקלויז ר' למלה במנהיים (תקנז). ר' מאיר אנשל רוטשילד מפפד"מ (תקצב). ר' יעקב כהן ב"ר משה רב דקלויז אלטונה (תרסו).  | יב:ר' יוסף יוזפא הלוי ב"ר משה
קושמן מ' נוהג כצאן יוסף (תקיט). ר' יהודה מילר ב"ר יוסף. אב"ד דייץ (תקיט). ר' משה הלוי ב"ר יחיאל מיכל. צלהיים מ' שער הקטן (תקצה). ר' גדליה שניידר ב"ר משה יהודה. רא"י תורת אמת בלונדון (תשסח).   |

יג:ר' חגי חנוך הלוי פרנקל ב"ר יצחק. אב"ד הנאוי (תנא). ר' נתן ליידרסדורף ב"ר משה. הנובר (תקכא). ר' עקיבא איגר ב"ר משה גינז אב"ד פוזן מ' דרוש וחידוש רע"א (תקצח)  |

מאריכים בסליחות באשמורת, בשחרית א"א
מזמור לתודה, ולא אבינו מלכנו ולא תחנון
ולמנצח. הולכים לבית החיים. מתודים במנחה.

מלקות לאחריה. כל זכר מביא נר לב"ה.

א"א תחנון ולמנצח. אא"א בניגון.

א"א צדקתך, במוצ"ש א"א ויהי
נועם

יום כיפור

איסרו חג. 
אין גאט'ס נאמען

א"א תחנון

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה

פרשת האזינו
מפטי': וידבר דוד לה׳

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אוקטובר 2022 תשרי תשפג

סליחות לד' דעשי"ת

סליחות לה' דעשי"ת

ערב יום כיפור

תקופת שמואל: 15:39



 

  

י עמוד יהפרוכת, המעילים, כסום את חליפימ. יד
  אלה המיוחדים לחג.בהחזן והבימה 

אומרים מערבות 'אוחזי בידם'. (מצאות בערבית: 
  ליטא).-גם במחזורי פולין

  'וידבר משה'. את הפסוק: אחר 'השכיבו' אומרים
   ברכת 'שהחייו'. עם קידוש בתוך בית הכסת

. ר אותך'אופן 'אאמי אומרים יוצר 'אכתיר זר',.  טו
והחל מ'על הראשוים'  'אמת ויציב' הקצר וסח

אומרים    זולת 'אא הושיעה' ,יגוןאומרים אותו ב
אומרים גם   .את הקרובות 'אוימתי' בחזרת הש"ץ

רק במחזורי קטע זה מצא ( 'עד לא מצוקי רגב'
  .א', ואין מדלגים אותם לאו' )המובהקים אשכז

רך על אתרוג לפי גדולי הפוסקים באשכז אין לב
דור, אף שיש לו סימים. שאין לו מסורת מדור 

כזו היתה לבי אשכז רק על אתרוגי מסורת 
  יעעווע.-קאלאבריה

 ,לפי קדיש 'תתקבל' ,מוסףחזרת הש"ץ של אחר 
  אומרים סדר הושעות.

סדר פיוטי הושעות לפי ימי החג הוא קבוע בכל 
 ים.השים, ומצא בסדורי ומחזורי אשכז המובהק

  וכפי שמובא בלוח התחתון.
אך ברוך' אין אומרים 'לדוד במוצאי יום טוב 

מוצאי 'ברכו' כבו מאריכים באמירת 'והוא רחום'
    .מבדילים בתוך בית הכסת לפי 'עליו' .שבת

החת תפילין בחול המועד, לשיטת רבותיו . טז
הראשוים והאחרוים באשכז בכל הדורות, היא 

בארץ ישראל כמו בחוץ לארץ  חובה גמורה הקיימת
שאבותיו חדלו (ורביו עקיבא איגר הורה שגם מי 

ותיו מהחת תפילין, עליו לחזור לקבלת אבות אב
ציבור שאיו מיח ולהיחם). בן אשכז המתפלל ב

  .בצעהם יחתפילין, מ
כפי שהיה המהג מי שמהג אבותיו בברכה, 

רץ גם בא על התפילין ברךקהילות אשכז, מב
  .שראלי

 .הש"ץ מברך על התפילין בלחש ולא בקול כבשאר ימים
 ראוי להתירלפי טילת לולב, וכן לפי הושעות, 

ארבעת הרצועה מהיד, כדי שלא תחצוץ באחיזת 
במקום  םשלא להחזיק ישתדל לכתחילה, או המיים

 הרצועה.

יש  .ת תפיליןאין הפסקה לפי מוסף לצורך חליצ
לפי 'ובא יש החולצים לפי הלל,  אותןהחולצים 

ויש החולצים  לציון', יש החולצים לפי חצי קדיש
שמועדי אחר מוסף, והורו פוסקי אשכז  הישןכמהג 

אין בהם משום  החליצה השוים בבית כסת אחד
  'לא תתגודדו'.

בקריאת התורה יש הוהגים בארץ ישראל כבחוץ 
יום אתמול ויום הקריאה של את לארץ לקרוא גם 

כמסורת אשכז שהובאה להלכה ברמ"א , המחר
 ,'ביכורי יעקב' ו'בהר יראה'(כשיטת 'מור וקציעה', 

, לפי הסדר הזהשגם בארץ ישראל יש מקום לקריאה 
זה  סדראיה מחמת ספיקא דיומא, וכעין שמפי 
פרדים בארץ ישראל בימי גם הסלקרוא הגו 

  מהרלב"ח). כך סדר הקריאה:
קורא 'וביום השי', ביום א' של חול המועד הכהן  

ישראל ראשון קורא רא 'וביום השלישי', הלוי קו
'וביום הרביעי', וישראל שי קורא שוב 'וביום השי'. 
מיום שי של חול המועד והלאה, הכהן קורא את 

, יה'יום' של אתמול, הלוי קורא את ה'יום' הוכח
ישראל ראשון קורא את ה'יום' של מחר, וישראל שי 

  .ייום' הוכחקורא שוב ה'
  בחזרת הש"ץ אומרים קדושת 'קדש'.

ואחר קידוש 'אמר רבי אומרים 'במה מדליקין'  יט.
  בית הכסת.תוך ב םמקדשי  אלעזר'.

', וסח ת השם הכבדאומרים יוצר 'א בשחרית כ.
והחל מ'על הראשוים'  'אמת ויציב' הקצרברכת 

 .'מקדם פלאך הזכרזולת 'א ,אומרים אותו ביגון
מופיעים רק במחזורי אשכז ם אלה (פיוטי

  המובהקים).
קהלת בברכה  איםתורה קורי הפי הוצאת ספרל

מגילה של קלף. אין מברכים 'שהחייו'.  מתוך
ובמקום בו והגים שהציבור כולו קורא את המגילה 

  מתוך מחזורים מודפסים, אין מברכים עליה כלל. 
  אין מזכירים שמות.

יכם', הלא'אי ה'  דושה אחר עיית הקהלבסוף ק
וסח מלא  יב'.יש יכםהלא'אומרים את הפיוט: 

בפי עצמו וכן  ומדויק על פי כתבי יד מופיע בתדפיס
  לת ישורון'.יובסידור 'תפבספר 'מערבים וקרובות' 

  .הושעותהסדר את  אומריםבגמר חזרת הש"ץ 

ואף אין פותחים את ארון וציאים ספר תורה אין מ
   הקודש.

, ולפיכך הש"ץ אומר ים 'צדקתך'במחה אין אומר
  השלם ביגון מ'תתקבל' עד הסוף.את הקדיש 

 ו'למצח 'לדוד ברוך' מזמריםשבת במוצאי   
 'ברכו'וומאריכים באמירת 'והוא רחום'  'בגיות

אומרים 'ויתן לך' ומבדילים   .כבכל מוצאי שבת
  .בתוך בית הכסת

בליל הושעא רבה והגים רבים להיות עורים עד 
וללמוד את סדר תקון ליל הושעא  ,אחר חצותל

קוראים בחבורה בסוכה גדולה (או בבית), את  רבה.
  כל ספר דברים ואת כל ספר תהלים.

אלא  ספר תורה,מתוך אין קוראים משה תורה   
מתוך חומשים, ואופן הקריאה דומה לקריאה של 

יושבים כולם סביב שולחן ובראשם  ליל שבועות.
לפרשיות. הרב פותח פר דברים הרב. מחלקים את ס

'שי', וקורא בקול רם  ת דברים עדפרשבקריאת 
, ואחריו כל אחד ואחד לפי תורו וסדר בטעמים

, והצבור קורא עמו קטע אחדישיבתו קורא בקול רם 
  בלחש.

הגו לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות. יש   
המקדימים לקום כמה פסוקים לפי כן כדי שלא 

  .תורה להבדיל בין דברי
פרשת את רב קורא את עשרת הדברות וכן ה  

  'וזאת הברכה' כולה.
  אומרים קדיש יתום. קריאת ספר דברים,בגמר   
את מזמורי התהלים קוראים כדרך אמירת   

כל  – תהלים המקובלת מקדמת דא, הייו המקריא
קורא פסוק אחד בקול רם (וקהל עמו  –אחד בתורו 

ת הפסוק בקול רם א), והקהל עוה אחריו קול מוךב
  שאחריו, וחוזר חלילה.

 התהלים ספרי תאחד מחמשלפי תחילת כל   
את ג' הפסוקים 'לכו רה', וגומר. ואחר אומרים 

סיום כל ספר אומרים את ג' הפסוקים 'מי יתן', 
ווסח 'יהי רצון' המתאים לאותו  קדיש יתוםוגומר, 

  .ספר
במהלך הלימוד עומדים לרשות הלומדים   

פסקה להגשתם יש העורכים ה. קאותם ומשמאכלי
בין סיום קריאת ספר דברים לבין התחלת אמירת 

  תהלים.
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מערבית וקידוש בב"ה. יוצר אופן זולת וקרובות
לשחרית, הושענא - אערוך שועי



 

  

התפילה מסירים את טבעות הלולב, לפחות לפי  כא.
את הטבעת העליוה. מחליפים את הערבות של אגד 

  הלולב בחדשות.
ם וראים, עד פרוכת ומעילים לבים של ימישמים 

  .(קיטל) גס''סאר לובש איו סוף התפילה. הש"ץ
המהג הישן היה להחזיק את הערבות כבר מתחילת 

יחד עם ארבעת המיים ויש את יש , ההקפות
והמהג המאוחר הוא להיח את  בלבד, הערבות

ארבעת המיים וליטול את הערבות רק לפי אמירת 
  'תעה אמוים'.

  קדיש 'תתקבל'.ר אח הערבותחובטים את 
יעים לשריפת חמץ או צמ הערבות והלולב,את בדי 

  אפיית מצות.ל
יין לקידוש, יין להבדלה,  מכירת מצוות לכל השה:

, ר להבדלה, חיפוש, קיפול מפה והושטה, עץ חיים
  וכיוצא באלה.

אומרים מערבות של שמיי עצרת: 'שמיי אותותיו'. 
   המובהקים).(במחזורי אשכז 

בבתי הכסת כמהג אשכז המובהק בארץ ישראל, 
בלה הההגה לסיים את תפילת ערבית לגמרי, התק

ללכת לביתו, לקדש ולסעוד, יכול לעשות כן. והחפץ 
האחרים שארים בבית הכסת ווהגים לפי הסדר 
המובא בלוח המהגים שאיו חלק מתפילת ערבית, 

באשכז  ושאוב מההגות של קהילות אחדות
  בדורות האחרוים.

('יאהרעס קדיש 'תתקבל' ביגוי מועדי השה 
  .קדיש')

  

עד 'הבוחר בעמו  מברכת יוצרתפילת שחרית . כב
אומרים ישראל באהבה' מורכבת מיגוי השה. 

יוצרות של שמחת תורה: יוצר 'אשרי העם' (גם 
), סלוק היוצר 'אשריך ישראל' ליטא-במחזורי פולין
אופן 'אשרי אום קדוש' (רק  אשכז), (רק במחזורי

 'אמת ויציב' הקצר כתברוסח . במחזורי אשכז)
 והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון.

גם מצא זולת 'אז בקשוב' (אומרים ביגון את ה
 המתחיל במילים את הקטע ).ליטא-במחזורי פולין

ביגון שביעי של 'ממצרים גאלתו' אומר הש"ץ 
  ביגון ברית מילה. –ו'שירה חדשה' פסח, 

' עולים לקריאת התורה בפרשת 'וזאת הברכה
  .לפי עליית חתן תורה חמשה קרואים בלבד

כהן עולה עם כל הכהים החפצים לצאת בברכתו 
ולוי עולה עם כל הלויים החפצים לצאת בברכתו 

  .וישראל עם כל הישראלים החפצים לצאת בברכתו
אחד 'מתת יד'.  רמברכים עבוההפטרה אחר ל

מברך את הרב ספר תורה בידו ואוחז  מראשי הקהל
שברך' של 'מתת יד', ואחר כך אוחז הרב את י 'מב

כל את 'מי שברך' של 'מתת יד' ב מברךספר התורה ו
(המעות שכל אחד קיבל על עצמו לתת  הקהל.

כמתת יד עבור לומדי תורה ועיי ארץ ישראל 
  שלחות ליעדן).וירושלים, אספות אחר החג ו

לעורר עצב  סוראין אומרים 'יזכור' ברגלים, כי א
א של שמחה, כמבואר י חיוב דאורייתבימ

, ליטא-כמהג פולין המורגלים באמירתו. בראשוים
  רך' של 'מתת יד'.יכולים לאומרו בזמן 'מי שב

ש"ץ וטל ספר תורה של מפטיר, חתן תורה וטל ה
ספרו וחתן בראשית וטל ספרו, ובעמדם יחד 

: 'אשר אומרים בעימהכשבידיהם ג' ספרי התורה 
'אגיל וריכם ישראל' 'שישו וגילו', 'אש בגלל אבות',

 ,'גיל ושיש' :ואשמח'. באמרם את החרוז החוזר
וסובבים במקומם, וכן  מכרכרים קלותהם 
  'תורה היא עץ חיים'. :באמרם ריםמכרכ

לובש  איו תולים פרוכת לבה. הש"ץלפי מוסף 
  .)קיטלסארגס (

משיב הרוח " :הש"ץלפי תפילה בלחש מכריז 
ֶׁשם :אומר קהלה". הגשםומוריד   ַמִּׁשיב ָהֽרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֽ

ֶׁשם(   קמץ) בתפילה זו ואילך.בגימל בסגול ולא  – ַהֶּגֽ
לא לאכול בתוך בית הכסת, מחמת ההקפדה 

מזכרת מחתי תורה -החלוקת חבילות תשור
עשית בצורה מסודרת מחוץ  ,ובראשית לילדים
  סף.אחר סיום תפילת מו ,לכתלי בית הכסת

בשעות אחר הצהרים, לפי מחה או לאחריה, 
  מתאסף הקהל למחולות לכבוד התורה.

אין מוציאים ספרי תורה, ואין אומרים 'אתה   
  הראת'.

אל חוץ לבית הכסת מביא חתן תורה מזוות,   
פירות ומיי מתיקה עם משקאות, ואוכלים ושותים 

  ושמחים שמחה של מצוה.

ישן (שתבטל בדורות יש שחזרו וההיגו את המהג ה
רת השלטוות הגרמיים בתואה של עברו בגז

בטיחות) לצאת במחולות שיר לכבוד התורה סביב 
מיי לצד השולחן הערוך ב כסת,מדורה בחצר בית ה

  .תרגימא
מאריכים באמירת אך אין אומרים 'לדוד ברוך' 

  .מוצאי שבת'ברכו' כבו 'והוא רחום'
  מבדילים לפי 'עליו'.

עובר לפי התיבה מפי שהם ָאֵבל אין גו ששהיש . כג
. בעל 'יארצייט' ימים שאין אומרים בהם תחון

  עובר.
רבית ושחרית ביגון מאריכים ב'ברכו' של ע  

, אך לא מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון
  .באמירת 'והוא רחום'מאריכים 

דש ובאסרו חג אין ואין אומרים תחון עד סוף הח  
  'למצח'.אומרים 

 לא' הש"ץ התורה אומר הוצאת ספרלפי בב' וה'   
, ביגון הימים שאין אומרים בהם תחון' ארך אפים

  .ומרו אחריווהקהל חוזר וא
  
  
 שא', אופן 'לבעל התפארת' לאאומרים יוצר '. כז

והחל מ'על  'אמת ויציב' הקצר , וסחביגון ידוע
זולת 'אחשבה הראשוים' אומרים אותו ביגון, 

  חתן בראשית עולה לתורה.  . לדעת'
כהן קורא עד 'יום שלישי', לוי עד 'יום חמישי',   

שלישי עד 'לעשות', רביעי עד 'הוא שמו', חמישי עד 
  הים'.לא'וילבשם', ששי עד 'לקח אתו 

לעליה חשובה, בגלל קריאת  תחשב שלישי  
, ויש מקומות שהיא מכרת בפי שבסופה 'ויכולו'

  .ה את הרבעצמה, ויש שמעלים ב
  אומרים 'מי שברך' לקהל. אין מזכירים שמות ואין

של מוסף אחר עיית הקהל בסוף קדושה     
ישכיל'.  יכםהלא, אומרים את הפיוט: 'יכם'הלא'אי ה' 

  מסיבת חתן בראשית לכל הקהל אחר תפילת מוסף.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: כא:ר' יחיאל ב"ר אורי. קלן (כד). ר' מאיר שטרן ב"ר שלמה. אב"ד פולדא. אמסטרדם (תמא).  | כב:מוהר"ר יעקב משה דוד טעבלי ב"ר מיכל שייער אב"ד מגנצא והמדינה
(תקמג). ר' צבי הירש לעהרן ראש ארגון הפקידים והאמרכלים של אמשטרדם (תריד). ר' שמשון הכהן אונרויזר ב"ר אברהם. אב"ד אמשטרדם (תרן). ר' יוסף פולדא ב"ר יצחק. פפד"מ (תפה). ר' עקיבא להרן. פפד"מ
(תרמו) ר' אליהו גוטמכר מגריידיץ מ' צפנת פענח (תרלה) | כד:ר' יוסף צבי הלוי דינר אב"ד אמסטרדם (תערב)  | כה:החת"ס - ר' משה ב"ר שמואל סופר מפפד"מ (תר), ר' נפתלי הירץ שייער אב"ד מגנצא "תורי זהב"

(תקפג) ר' משה אריה במברגר אב"ד באד קיסינגן (תרס) | כז:ר' מנחם מנדל ברסלויער אב"ד ברסלוי מ' פאת השולחן (תשכג).  |

א"א תחנון ולמנצח, תזכורת לשלם מתנת יד

א"א תחנון

א"א תחנון

יוצר אופן זולת ואלוקיכם. א"א
צדקתך ולכן מנגנים 'תתקבל' של
מנחה. יחדשהו בניגון הלכה

ותוספות.

מברכין ר"ח ביום ג׳ וביום ד׳

א"א תחנון

המולד יום שלישי 9:44  7 חלק'

פרשת בראשית
מפטי': כה אמר האל' - 'יגדיל תורה ויאדיר'

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אוקטובר 2022 תשרי תשפג

הושענא רבה

שמחת תורה

אסרו חג

יום השכמה. יעלה ויבוא, קרבן היום: "וביום
השביעי", הושענות להו"ר. בין מנחה לערבית

מוכרים המצוות לכל השנה.

מערבית יוצר אופן זולת תפילת גשם, מתנת יד.
בתפילות אומרים "יום שמיני חג העצרת הזה".



 

  

    
  ראש חודש

  

יט' בעל 'יארצי בכל התפילות.בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי התיבה 
  עובר.

מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון מוצאי שבת, כהוג בערבית ובשחרית 
  , אך לא מאריכים באמירת 'והוא רחום'.בכל יום שאין בו תחון

'יעלה ויבא'; בליל שמוה עשרה מכריזים: בליל א' דראש חודש לפי 
  ב' דראש חודש מכריזים: 'ראש חודש'.

  עולם' ביגון מיוחד.'אדון 
  בחר.ביגון  אמרים שבהללו'אא' 'הודו' 

אין הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש החולצים תפילין לפי הקדיש, 
  ויש שחולצים אחר מוסף.

' עד ששון ולשמחהבחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את הקטע מ'ל
דש ות חו ב'יחדשהו' של ברכעון' ביגון 'הלכה ותוספות' (כמולסליחת '

  ון יום חול.מרחשון), וממשיך ביג
  

  חפרשת 
  

בקבלת שבת יש שאומרים את הפסוק 'ה' למבול ישב' ביגון מיוחד 
   לשבת זו.

  ומסיימים במילים: 'כי פארך'. מפטירים 'רי עקרה'  
דש. ותעית בה"ב של מרחשון מאחרים למחצית השיה של הח  

לתעית בה"ב, ומתעים בה"ב בקהילות שאין להם ציבור בפי עצמו 
ב'מי שברך' של קהל, אחר דש, אז ובתחילת הח ליטא-פוליןעם בי 

את המילים: 'וכל מי שיתעה שי  בשבת זו 'וצדקה לעיים', מוסיפים
  .וחמישי ושי'

[שימו לב שהמנהג הרשמי של �הילת "ערלוי" הוא להתענות בה"ב בסוף 
ה�הילה פزורים בכל רחבי הארץ מרחשון כמנהג אשכנز. בתי הכנסת של 

אלעד, ביתר עילית, בית ים, בני בר�, צפת, פתח ת�ווה, חיפה, (בירושל
שמש, מודיעין עילית ואשדוד) מי שמעוניין להתפלל שם, כדאי בכל زאת 
לברר מראש אצל הגבאים שיש מניין בימים אלו ושאכן הם מתכוננים 

  לנהוג בزה כמנהג ערלוי].
  ד 'וסוע הגבה'.במחה, לוי קורא ע  

  

  
 

   

  אי אמירת תחנון בסוף חודש תשרי

  מנהג زה מבוסס על ראשונים רבים עוד מרב האי גאון. 

  להלן כמה טעמים שהובאו למנהג زה:

  

לים שמחו בחزירתם יותר מבהליכתם (רב משום דעולי רג  .א

 האי גאון)

לפי שיצא רוב החודש ב�דושה מריבוי המועדות (שם, הוא   .ב

החשבון של הימים, כנראה החשבון הוא: שני לא מציין את 

ימי ר"ה, עיו"כ ויו"כ. ד' ימים שבין יו"כ לסוכות. ושמונת ימי 

 )17החג ואיסרו חג = 

מים אלו, לכן אין דין מפני שאין דנין בין איש לרעהו בי  .ג

 בשמים. (שם)

 מפני שנכנס בעינוי ראוי שיצא בשמחה (סדר היום).  .ד

 ן שלמהבימים אלו נשלם בית המ�דש בزמ  .ה

לפי ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו נותנים לו תשלומי   .ו

 ز' ימים (ספר א"י לגרימ"ט)

לפי שהיו שנהגו בסיום תורה לחגוג משתה ز' ימים (דברי   .ز

 בשם הגרא"ز מלצר زצ"ל). ישעיהו  חשבין,

כי בימים של סוף תשרי ביטלו את יצרא דעבודה زרה (אור   .ח

 יונגרייز עמ' רנח). –דוד 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: כח:ר' שלמה זלמן מירקיש ב"ר יהודה. פפד"מ מ' שולחן שלמה (תקלה). ר' יצחק ווייסמן. מיץ (תקסד). ר' יוסף יוסקא שפירא אב"ד לסלא מ' חידושי ר' יוסף (תריד). ר' ישעיה
הכהן הולנדר ב"ר אהרן. קלויז אלטונה (תרלג).   | כט:ר' עקיבא איגר ב"ר בנימין וולף. קלויז הלברשטט (תקפד). ר' יעקב אריה גויטיין ב"ר אליהו מנחם. פפד"מ-חיפה (תש).  | ל:ר' טוביה לוינשטיין ב"ר משה יהודה.

אב"ד האג, קופנהאגן, ציריך (תשיג). | ג:ר' אברהם אויערבך אב"ד בונא  | ד:ר' דוד אלכסנדר וינטר אב"ד ליבק ובאד-הומבורג (תשיד)  |

יעלה ויבוא. בערבית מכריזים 'ראש חודש'

יעלה ויבוא

ב׳ דראש חודש

מברכין בה"ב - פולין

מברכין הלבנה בערב

פרשת נח
מפטי': רני עקרה לא ילדה

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אוקטובר 2022 תשרי - חשון תשפג

ערב ראש חודש

א׳ דראש חודש

א"א תחנון

א"א תחנון, בערבית מכריזים 'יעלה ויבוא'



 

  

  
  

  ישראל ארץ' בשאלה'
  

שמוה  לפי ,אור לז' במרחשון שיליליל שבערבית 
, כדי להזכיר 'שאלה: 'בקול רם מכריזים ,עשרה

  ומטר'.  לקהל לומר: 'ותן טל
  

  לך לך פרשת
  

מפטירים 'למה תאמר יעקב' ומסיימים במילים: 
  'בקדוש ישראל תתהלל'.

  במחה כהן קורא עד 'מעל עבדך'.  
   

 שאלת הגשמים: שרשי מנהג אשכנز ח"ב, סיכום הפר�

 

שאלת הגשמים: 'ותן טל ומטר', מתחילה בארץ ישראל בز' מרחשון ובחוץ לארץ ביום השישים 

להכריز על התחלה زו �ודם תפילת שמונה עשרה בתפילת אחר ת�ופת תשרי. מנהג ישראל 

ערביתה ראשונה בה שואלים על הגשמים. יש שנהגו להכריز על כך במילים של השאלה: 

'ותן טל ומטר'. כך נהגו באמשטרדם ובמ�צת �הילות אחרות באשכנز. לפי הוראת רבי יע�ב 

המילים: 'טל ומטר'. את  מליסא בעל 'דרך החיים' ראוי ל�צר בהפס� ולהכריز ר� את שתי

 נים.הוראתו הביאו כמה מן האחרו
נוסח אשכנز הישן והמ�ובל מزמן הראשונים, שנשמר ב�הילות אשכנز הותי�ות עד הדור האחרון, הוא להכריز �ודם שמונה עשרה של ערבית زו 

ה�ודמה וב�הילות הותי�ות של אשכנز, בראשן  מילה אחת יחידה: שאלה! زאת כדי ל�צר בהפס�. המנהג להכריز בלשון زו היה �יים באוסטריה

א ופראנ�פורט דמיין. וכן המנהג בימינו בבתי הכנסת הממשיכים בדרכן. ב�הילות אלה אף נהוג לתלות שלט ב�יר בית הכנסת בו מופיעה וורמייש

ן زה: "השאלה ביום פלוני למעריב". ויש زכר להכרزה زו נשתמר במزרח אירופה בלוחות השנה, שציינו زאת בניסוח מעי התزכורת בכתב: 'שאלה'.

 דים שהורו להכריز הכרزה דומה כבר ביום שלפניו: 'בליל زה הוא השאלה'.מפוס�י הספר

דייטש: 'שאלה' או 'שיילע', ויש שהעדיפו להכריز زאת על פי ד�דו� -מצוי היה באשכנز להכריز מילה زאת בהיגוי המ�ובל בשפת הדיבור ביידיש

 .לשון ה�ודש: שאלה

המילולי: 'ותן טל ומטר', השתרש ב�הילות אשכנز הותי�ות בהן חיו רבותינו  המושגם השימוש הותי� להכרزה במושג העיוני: 'שאלה', במ�ו

, נת�בל בפוס�ים על פי לשון התנאים והאמוראים, במשנה, בתוספתא, 'הראשונים, �הילות ששימשו מרכزי תורה לכלל ישראל. שם زה, 'שאלה

 לציון ב�שת 'ותן טל ומטר'. -בלי בירושלמי וב

ש הפס� בהכרزה زו בין חצי �דיש לשמונה עשרה, המהרש"ל אסר את ההכרزה לגמרי, והציע ששמש העיר י�דים להתפלל, דנו הפוס�ים אם י

גמור, מפני שצורך תפילה ירים �ולו. דעתו לא הת�בלה להלכה. הרשב"א וסיעתו הורו להיתר  -ובהגיעו בתפילתו לאותו ענין שיש להزכירו לציבור 

. מהרי"ל הציע למעט בהפס� زה ככל שניתן ובמ�ום האפשר ליתן לנערים �טנים להכריز. המנהג ב�הילות אשכנز היא, וכך נ�בע בשולחן ערוך

א התפלל לא היה �בוע, יש زמנים ומ�ומות בהם החزן היה מכריز בעצמו, ויש שהעדיפו שהשמש יכריز, כי לא ניכר כל כך ההפס� שלו, שמ

 בנפרד מציבור زה.

 והزמנים במטרתם: שה�ב"ה ייענה לשאלתם ויתן להם טל ומטר לברכה.מאוחדים היו כל ה�הילות 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: ה:ר' משולם זלמן ב"ר ר' שמעיה - "ר' זלמן חסיד" - מרבותיו של בעל החת"ס (תקנא). הרב שמואל אויערבך אב"ד נורדהויזען ובאד-הומבורג. (תרמה). ר' אברהם רייס
מבולטימור. ר' אברהם ארלנגר מראשי ישיבת קול תורה "ברכת אברהם" | ז:תענית האנויא  | ח:מורנו ר' יעקב ב"ר אליהו רוזנהיים מפפד"מ נשיא אגודת ישראל (תשכ"ו)  | ט:הרא"ש, ר' אשר ב"ר יחיאל (פח) |

שאלה (ותן טל ומטר).
[יום הבחירות לכנסת]

תענית חמישי - פולין

פרשת לך לך
מפטי': למה תאמר יעקב

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

אוקטובר-נובמבר 2022 חשון תשפג

תחילת שעון חורף

תענית שני קמא - פולין
בערבית מכריזים: "שאלה"



 

  

  
  ט"ז במרחשון

  
תרצ"ט חרבו בתי הכסת  במרחשון בליל ט"ז

בגרמיה והחלה רדיפת היהודים באכזריות 
חמה, שהמשיכה בהשמדתם בשות הזעם 

תש"ה. הקפידו הרבים שלא -הוראות ת"ש
לכות את ליל שריפת קדשי ישראל בשם 'ליל 
הבדולח', שהוא השם שיתן על ידי הפושעים 
האצים מתוך לעג, אלא בשם 'ט"ז 

ט' באב, י' בטבת, י"ז בתמוז  במרחשון' (כמו
). לזכר ליל פורעות זה ההיגו צא בזהוכיו

רבי גרמיה היצולים כמה עיים, זה בכה 
  וזה בכה, והבוחר יבחר:

  תעית יחידים.  
ליום  תעית חברה קדישא שקבעה דוקא  

  זה.
  השמעת דברי הספד.  
אמירת מזמור תהלים אחר ערבית, הייו   

ר ע"ט, או מזמור פ', או מזמור ע"ד (או מזמו
  מזמור פ"ג).

סיום ש"ס משיות מצטבר של בי קהילה   
מלווה בדברי הספד וזכרון (בלא סעודה, 
שערכת רק כאשר הציבור למד בצוותא את 

  אותה מסכת).
י רבת' ביום שי של הלאאמירת סליחה 'ה'   

  תעית בה"ב הסמוך לט"ז במרחשון.
  

  ראפרשת וי
  

אחר 'וצדקה ב'מי שברך' של קהל,   
מוסיפים את המילים: 'וכל מי  לעיים',

(מלבד באותן  שיתעה שי וחמישי ושי'
  קהילות שעשו כן כבר בפרשת ח).

   
 על הכינוי "ליל הבדולח"

הלילה הנורא הزה והאירועים שבאו בע�בותיו, סלדו מהמונח 'ליל הבדולח' רבני גרמניה, שחוו בעל בשרם את 

 והרחי�ו אותו.

, מראשי ישיבת �ול תורה, שבעת האירוע היה אב"ד דארמשטאדט, דרש לע�ור את המושג ךהג"ר יונה מרצב

 زה בטוי –הزה מחיינו. בכמה מכתבים לעתונים שונים הביע את מחאתו. אני מצטט מתוך דבריו: "ליל הבדולח 

בכלי בדולח השתמשו בבתיהם ש, היהודים של הרב רכושם על לרמز הנאצים טבעו زה ביטוי באשר...  עלי שנוי

(�ריסטל), ושריפת בתי הכנסת שימשה כאות שהותרה הרצועה לפעולות השוד והרצח שהתלוו אز ונמשכו בשנים 

 הבאות עד להשמדתם בתאי הגאزים".

, שהנהיג ב�הילתו הגדולה '�הל עדת ישורון' הג"ר יוסף ברויארהמנהיג הבולט של יוצאי גרמניה בארצות הברית 

ור בט"ز במרחשון לאסון הزה כתב תחילה שהוא "زכר לחרבן האחרון". מח� את הביטוי בוושינגטון הייטס איزכ

 ט"ز מרחשוון".-הزה וכינה את היום "ה

 בחיפה, על פי רבניה, היתה עורכת אزכרות "לزכר חורבן בתי כנסת בגרמניה". ורה''אהבת ת�הילת יוצאי גרמניה 

אנגליה, 'מונ�'ס שול' בצפון מערב לונדון, גולדרס גרין בפירסומים של בית הכנסת הגדול של יוצאי גרמניה ב

 ,ᵗʰ Marcheshvan16: תאריך زה מכונה

". והעורכים מעירים: 1938ל زה בשם "פרעות נובמבר כמו כן בפנ�ס ה�הילות של 'יד ושם', גרמניה, מכונה לי

�ובל 'ליל הבדולח'. אמנם "בכוונה נמנענו מלהשתמש בפנ�ס زה במונח 'ליל הבדולח של הרייך' או ב�יצורו המ

زהו המונח השגור בפי הציבור לציון ליל פרעות زה, אך מ�ורו הנאצי המובה� אינו הולם את מלוא הטרגדיה 

 שהנאצים השתמשו בו מתוך לעג לרש".היהודית, ומה עוד 

א, הציע ע"ה, שהמכון שלו 'בית אשכנز' תיעד את כל בתי הכנסת שחרבו באותו לילה נור מאיר שווארץפרופ' 

 להשתמש במונח "ליל הפוגרום", "ליל הפרעות" (ליל הפוגרום), או "פרעות נובמבר". ר� לא 'ליל הבדולח'.

-ע"ה, הציע לכנות את האירוע בשם "פוגרום ה אברהם פרנ�כמו כן יושב ראש אירגון עולי מרכز אירופה, מר 

 ".1938בנובמבר  9

, הزכיר פעם באחד ממאמריו את הכינוי בצלאל לנדויי, הרב אירע בעבר שבעתון 'המודיע' ההיסטוריון החרד

הרב לנדוי מעל גבי עתון 'המודיע', כי "�יבל הימנו  ההוא, וחزר בו אחר שהרב מרצבך העמידו על טעותו. סיפר

בביטוי 'ליל הבדולח' לציון המאורע ששימש  כותב הטורים [=הרב לנדוי] גלוית דואר, בה העיר לו על שהשתמש

רך לראשית השמדת יהודי אירופה. אותו גאון וצדי� בענותנותו מצא מ�ום להעיר, שביטוי زה צורם, באשר סימון ד

בעו הנאצים לרמز על רכושם הרב של היהודים, שהשתמשו בבתיהם בכלי בדולח (�ריסטל), ושריפת ביטוי زה ט

ו בשנים הבאות עד בתי הכנסת שימשה כאות שהותרה הרצועה לפעולות השוד והרצח שהתלוו אز ונמשכ

 להשמדתם בתאי הגאزים".
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: יב:רבי אליעזר ליפמן קאהן רבה של ויסבאדן (תרצז). תענית רגנסבורג.  | יג:ר' אליעזר ליפמן פרינץ (תרעו) | טו:ר' זלמן טריר אב"ד פרנקפורט (תרז) | יז:ר' שמעון וואלף
אויערבך (שצב)  | יח:ר' דוד צבי ב"ר משה הופמן ראש ביהמ"ד ברלין  |

יום זכרון פוגרום ט"ז 
במרחשון תרצ"ט

פרשת ויראמברכין בה"ב
מפטי': ואשה אחת - ותאמר שלום

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

נובמבר 2022 חשון תשפג

תענית שני בתרא - פולין

לפנות בוקר ס״ז קידוש לבנה 3:45



 

  

  

  (של בה"ב) תעית שי קמא
  

בשולחן ערוך, יש המתעים כל היום כולו כמבואר 
  ויש המתעים רק תעית שעות.

יש עשרה מתעים בבית הכסת, אומרים כאשר   
חות בברכת 'סלח לו' של חזרת הש"ץ אחר סלי

המילים 'כי פשעו'. לפי ברכת 'רפאו' אומר הש"ץ 
הש"ץ אין עשרה מתעים, אין  כאשרברכת 'עו'. 

אחר חזרת ל'עו' ואת הסליחות אומרים  אומר
בתחילתן משמיטים את משפט הפתיחה ו, הש"ץ

  .ארך אפים' לא'סלח לו' ופותחים מיד באמירת '
  .המובהק הוא כמהג אשכז סליחותסדר ה  
בסליחה המתחילה 'ישראל עמך תחיה עורכים'   

מופיע הוסח המקורי  .הצזור בושייש הרבה שי
  מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.בקובץ 

רת ימי עשהסליחות ושתקו לימי התחיות   
כוליה, אין אמרות לאחר סליחות 'עו' ו תשובה,

  של תעיות ציבור ובה"ב.
'אביו מלכו' יתקן לאמירה בעשרת ימי סדר   

ות ציבור תשובה בלבד, ואין אומרים אותו בתעי
  .בשאר ימות השה

י הלאאחר 'והוא רחום' הגדול, פילת אפים ו'ה'   
אל' שהוא פיוט הועד ישראל', אומרים 'שומר ישר

ש"ץ אומר כל חרוז של  .תעית ציבור בלבדימי ל
עימת תעית ציבור, והציבור חוזר 'שומר ישראל' ב

  עליו באותה עימה.
יש עשרה מתעים קוראים בתורה בפרשת כאשר   

  'ויחל'.
יש עשרה מתעים בבית הכסת  כאשרבמחה   

. קוראים מוציאים ספר תורה וקוראים בו 'ויחל'
לישראל לעלות לתורה, בלא הזכרת שמו, במילים: 

   " ומפטירים 'דרשו'.יעמוד מפטיר"
המתעה (אפילו כשמתפלל ה עשרה בתפילת שמו  

ב'שומע תפילה'  'עו'אומר בציבור שאים מתעים) 
   ת.'רבון העולמים' של תעיו

'שים שלום' במקום בציבור המתעים אומרים   
ש"ץ אומר ברכת  מפי שקראו בתורה, 'שלום רב'

  הכהים :בארץ ישראל'עו' לפי ברכת 'רפאו', 
   

  

  
: הש"ץ אומר 'או"א רץבחוץ לאעולים לדוכן. 

  ברכו'.
אין אומרים 'שומר ישראל' אחר פילת אפים אלא   

  'ואחו לא דע'. כרגילממשיכים 
  

  תעית חמישי
  

והגים כבשי קמא, ואומרים את הסליחות 
  .כמהג אשכז המובהק ,המיוחדות לתעית חמישי

פלאותיך' ובחטאו בסליחה המתחילה 'איה כל   
מופיע  הוסח המקורי בושי צזורה.'גדול עוי' יש שי

  בקובץ מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.
עה ישראל' אמר ביגון 'מלאכי הפזמון 'רֹ   

הים סלח א, מי לארחמים'. החרוז החוזר הוא: 'ה' 
  יקום יעקב כי קטן הוא'.

  
  רהשי יחפרשת 

  
עד 'לבן  –לוי קורא עד 'עם אדי אברהם', רביעי 

עד  –ארצה לה'', ששי ישתחו עד 'ו –אדי', חמישי 
  'אחרי אמו'.

מחציתו השיה של קדיש שאחר קריאת התורה,   
   דש.וביגון מיוחד מחמת ברכת החאמרת 

  מפטירים 'והמלך דוד זקן'.  
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי שברך'   

  לקהל.
ש"ץ וטל ספר תורה בידו דש. הומברכים הח  

החמישי וביום יום יהיה ב כסלוראש חודש "ומכריז: 
הקהל איו חוזר על הכרזה זו, אלא אומר הששי". 

תיכף את בקשת 'יחדשהו', בוסח הקצר, והש"ץ 
חוזר עליה, והחל מהמילים 'לחיים ולשלום' אומרה 

צור', וממשיך בו בחר ויש שהגו ביגון 'מעוז  ביגון
  בתחילת 'אשרי'.

   

  תעניות בה"ב בסוף חשון

  

ותענית שלאחר הפסח ושל אחר החג נהגו בכל תפוצות 
ישראל ולא הוי כתענית יחיד, וטעמו של דבר שמתענין 

... ונראה לי דבכל מ�ום אנן גרירנן בתר בני בבל והם 

כשלא ירדו גשמים  בزמן הרביעההיו מתענין אחר החג 

ני נינוה אחר הפסח כאשר הבאתי לעיל מן הירושלמי, וב

לא מצינו בשום מ�ום שמתענין: אבל לאחר שבועות 
  ראבי"ה ומרדכי.

  

ומאחרין להתענות ומתענין בו תענית בה"ב דימי החג. 

ר� לסיימם �ודם ר"ח כסלו לה�ל  אותם בסוף החודש
על הציבור בימים ה�צרים ומטעם زה מ�דימים את 

פסח בחודש אייר �ודם ל"ג בעומר תעניתם דלאחר 

  מהרי"ל.דעדיין הימים �צרים. 
  

שאין להתחיל להתענות בה"ב במרחשון עד תי הנהג

דהוי רביעה ראשונה והכי איתא  י"ز ימים במרחשון

  מהר"י ווייל.בספר (ר)אבי"ה וכן ראיתי ממהרי"ל ز"ל:  
  

שאין לברך שני וחמישי ושני עד בחידושי מהר"י ווייל 

. וכן נהג מהרי"ל וכן איתא רה יום במרחשוןשמונה עש

  רא"ט.הגהות מנהגי מהבראבי"ה. 
  

בחורף מאחרין התעניות כדי כלל לתעניות בה"ב, 

, וב�יץ מ�דימין שיהיה שיהיה ב' האחרון סמוך לכסלו

ב' אחרון סמוך ללג בעומר. והטעם שמעתי שכדי שלא 

להכביד על הציבור מ�צרים ימי התעניות כל שאפשר 

ץ הימים מאריכין והולכין ובחורף מ�צרין והולכין וב�י
  וסף אומץ.ידו� ותשכח הטעם. 
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תענית חמישי

מברכין החודש, ר"ח ביום ה׳ 
וביום ו׳

המולד ליל חמישי 22:28  8 חלק'

פרשת חיי שרה
מפטי': והמלך דוד זקן

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

נובמבר 2022 חשון תשפג

תענית שני קמא
סליחות ואם י' מתענים נוהגים כתענית ציבור



 

  

  
  תעית שי בתרא

  
ם את והגים כבשי קמא, ואומרי

עית שי הסליחות המיוחדות לת
  ., כמהג אשכז המובהקבתרא

בסוף הסליחה המתחילה 'אזון   
 תחן' יש שיבושי צזורה רבים.

מופיע בקובץ הוסח המקורי 
  מיוחד של 'מכון מורשת אשכז'.

  

  כסלו
  

  חודש כסלוראש 
  

בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי 
בעל  התיבה בכל התפילות.

  ר.'יארצייט' עוב
מאריכים בערבית ובשחרית   

באמירת 'ברכו' ביגון מוצאי שבת, 
, אך כהוג בכל יום שאין בו תחון

לא מאריכים באמירת 'והוא 
  רחום'.

שמוה בליל א' דראש חודש לפי   
  'יעלה ויבא'; עשרה מכריזים: 

  

  
  

מכריזים: בליל ב' דראש חודש 
  'ראש חודש'.

  'אדון עולם' ביגון מיוחד.  
 אמרים א' שבהלל' ו'א'הודו  

  חוכה.של ביגון 
אין הפסקה בין חצי קדיש   

למוסף. יש החולצים תפילין לפי 
  הקדיש, ויש שחולצים אחר מוסף.

בחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ   
ששון אומר את הקטע מ'ל

עון' ביגון ולסליחת ' עד 'ולשמחה
  , וממשיך ביגון יום חול.וכהח

  
  לדותות פרשת

  
 –', ששי עד 'ויברכהוחמישי קורא 

  עד 'ברוך יהיה'.
ששי חשבת לעליה חשובה בגלל   

הברכות שבפסוקי 'ויתן לך', ויש 
מקומות שהיא מכרת בפי עצמה, 

   ויש שמעלים בה את הרב.
מפטירים 'משא דבר ה''   

ומסיימים במילים: 'כי מלאך ה' 
  צבאות הוא'.

   

  ויתן לך

  א" –סיכום בעניין מתוך "שרשי מנהג אשכנز 

  

ת�נה �דומה נוספת בתפילת מוצאי שבת היא 

אמירת פסו�י 'ויתן לך' אחר �דושה דסידרא, כדי 

להאריך את �דושת השבת למענם של הפושעים 

לגיהנם, וכדי להאריך את התפילה  הצריכים לשוב

למענם של המאחרים לבוא לבית הכנסת, מלבד 

התועלת בעצם אמירת הפסו�ים שיש בהם ברכות 

ונחמות, שמחה ושלום, הצלחה וסימן טוב; פרידה 

מן השבת בדברי שמחה והתחלת השבוע בדברי 

תורה, נביאים וכתובים. הפסו�ים הללו נבחרו לפי 

מרבותינו הסבירו את  חישובים עמו�ים, וכמה

פי נגלה ועל פי נסתר. בני ספרד משמעותם על 

בימות רבותינו הראשונים היו אומרים פסו�ים 

כאלה בבית הכנסת, כמו שהיה מ�ובל באשכנز. 

אצל הספרדים המאוחרים נשתנה המנהג והם 

הורגלו לאומרם בבית ולא בבית הכנסת. 

בע�בותיהם חדלו גם החסידים לומר 'ויתן לך' 

לה בציבור בית הכנסת. כיום נאמרים פסו�ים אב

ר� במ�צת בתי כנסת, ביניהם בתי הכנסת של 

יוצאי אשכנز. אחת הסיבות שכיום אין אנשים 

מתעוררים לאמרם הוא ריבויים של הפסו�ים, 

אולם לפי מנהג אשכנز המ�ורי אין מאריכים בהם 

ואין אומרים את הפסו�ים שהוסיפו בزמנו בני 

  צרפת.
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ב׳ דראש חודש
יעלה ויבוא

פרשת תולדות
מפטי': משא דבר ה׳
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הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת
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תענית שני בתרא
סליחות ואם י' מתענים נוהגים כתענית ציבור



 

  

  

  
  מדלי�ין בערבית במה   

  

  משנת 'במה מדלי�ין' נאמרת לאחר ברכת מעין שבע ו�דיש 'תת�בל'.

, וכן הוא סדר עד הדור האחרון כך מנהג הגאונים והראשונים ורוב �הילות האשכנزים במزרח ומערב אירופה

נם בספרד מדלי�ין בסי' ער. אמ סימני הטור ושו"ע שמביאים הלכות ערבית בסימן רסز רסח רסט, והלכות במה

התחדש המנהג לה�דים אמירתו לפני ערבית. וزאת מכיון שהעדיפו ללמוד הלכות הדל�ה עוד לפני כניסת 

השבת מכיון שבשבת עצמה אי אפשר להדלי� ואין טעם בהלכות הדל�ה אחרי ערבית. וכן נפס� בשו"ע 

  כ"מנהג הספרדים והוא הנכון".

  

  אומרים אותו דוו�א אחרי ערבית ולא לפני: ונים נתנו טעמים מדוערבותינו הראשונים והאחר

  

כל עי�ר הת�נה לומר במה מדלי�ין היא בשביל להאריך את ערבית עבור המאחרים, ולא בשביל ללמד  א)

  הלכות, ולכן המ�דים אותו לפני ערבית הרי הוא מבטל לגמרי את כל הת�נה.

  (ספר חסידים, סי' �נד).ימתי מה שבزאת המשנה הת�נה אינה ללמד הלכות, אלא כלומר: �י ב)

  בהן (סידור חסידי אשכנز). יزהרו שההלכות תהיינה שגורות בפי כל אדם (כשיאמרום כל שבת) וכך ג)

  שיידע לשבת הבאה (ראב"ן). ד)

  הכנסת (בעיה שמצויה גם בימינו) (ראב"ן). דוו�א אחרי ערבית, שאز כבר רוב העולם בבית ה)

  תמש בו בשובו הביתה (ב"ח).הדלי� נר פסול, יידע לא להששאם  ו)
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מברכין הלבנה בערב



 

  

  
   

  �ידוש בבית הכנסת
  

רץ עי' טושו"ע או"ח סי' רסט, 'דין ה�ידוש בבית הכנסת'. ב�הילות אשכנز ופולין נהגו ל�דש כדעת רבותינו הראשונים שבאשכנز. וכן נוהגים בא

  כתב: "ואין לבטל המנהג".החزון אי"ש زצ"ל. ובמשנ"ב (שם, ס"� ה) ישראל בבתי כנסת של יוצאי אשכנز, על פי הוראת 

רב נטרונאי גאון, רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון, רבינו ניסים גאון, רבינו יונה, רב אלו הראשונים ס"ל דמ�דשים בביהכ"נ אע"פ שאין אורחים; 

הם, שו"ת מן ה, הכל בו, המגיד משנה, המהרי"ל, אבודרמתתיה גאון, הרו�ח, הרמב"ם, הרשב"א, הר"ן, האור زרוע, המאירי, ההשלמ

  .השמים

  ואלו הטעמים שנאמרו:

  משום רפואה למי שאין לו יין בביתו (ובמשנ"ב בשם ראשונים שהעמידה בשעת ה�ידוש מועיל לעייפות הברכיים);  .1

  כדי להוציא את מי שאינו ב�י ידי חובתו מן התורה;  .2

  את ב�ידוש زה ולאכול בביתו;כדי להוציא את מי שמכוין לצ  .3

  ד למי שאינו ב�י את נוסח וסדר הברכה, שי�דש בעצמו;כדי ללמ  .4

  משום שת�נה �בועה היא ל�דש, אע"פ שבטל הטעם, כמו חزרת הש"ץ;  .5

  כדי ל�דש היום ברבים, כמו נר חנוכה.  .6

. וטעמם א"ש, הטוררב האי גאון, רי"ץ גיאות, האגור, רב שמואל הנגיד, המנהיג, תוספות, הרואלו הראשונים ס"ל שאין ל�דש כשאין אורחים: 

משום שאין �ידוש אלא במ�ום סעודה, ולא נת�ן �ידוש בביהכ"נ אלא כשיש אורחים שאוכלים שם. ואמנם מכל דברי הראשונים לא מצאנו שהיו 

  הגו שלא ל�דש. אלא אדרבה העידו שהמנהג ל�דש ר� שתמהו על המנהג.מ�ומות שנ

נסת, כמ"ש האבודרהם בארוכה עיי"ש. וכן בכף החיים כתב שהמנהג בימיו ל�דש בבית ויש לציין שגם ב�הילות הספרדים נהגו ל�דש בבית הכ

  וכן נהגו גם ב�הילות מרו�ו. הכנסת גם ב�הילות הספרדים.

מהנהגת מהרי"ל, דהיה נוהג ל�נות את היין ל�ידוש והבדלה בבית הכנסת, דאי היה �צת נדנוד עבירה ודאי לא היה מהדר ה"שב יע�ב" מדיי� 

, מכיון דהוי כמצוה הבאה בעבירה. וכן משמע מהרמ"א (סי' רס"ט) שלא הסכים שאין מ�דשין. גם בערוך השולחן ובחיי אדם כתבו שהמנהג ל�נותו

  [מלבד ב�הילות הספרדים]. וכן במשנ"ב. במ�ומותם ל�דש בבית הכנסת

'�הל הוא הנכון'. ע"כ. אבל הורה החزון איש (למנין ביהכ"נ הבית יוסף מסכם את שיטות הראשונים, שבארץ ישראל נוהגים שלא ל�דש בבית הכנסת 'ו

ן הורה הגרח"� ל�הילת 'אהבת חסד' בבני בר� וכ בב"ב), שאין לחל� בין חו"ל לאר"י, והנוהגים ל�דש בחו"ל צריכים ל�דש גם באר"י. עדת ישורון'

ישראל. וכן נהגו במ�ומות רבים במשך הדורות, כולל בירושלים. ל�דש למרות שלא נשאר שם אף אחד ממייסדי ה�הילה. וכן הורו עוד רבים מגדולי 

  (ואף בבית כנסת החורבה נהגו ל�דש בעבר) אמנם דעת הגרי"ש והגרצ"פ פרנ� שבירושלים אין ל�דש.
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(שאלה בחו"ל)

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה



 

  

  ישבו רשתפ
  

קריאת  מחציתו השיה של קדיש שאחר
ביגון מיוחד מחמת ברכת אמרת התורה, 

   דש.והח
מפטירים 'כה אמר ה' על שלשה פשעי   

  ישראל'.
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי   

  שברך' לקהל.
ש"ץ וטל ספר תורה הדש. ומברכים הח  

יום ביהיה  טבת בידו ומכריז: 'ראש חודש
למחרתו ביום ו דש הבא עליו לטובהושבת ק

הקהל איו חוזר על הכרזה זו,  הראשון".
בוסח  ,'יחדשהו' את בקשת אלא אומר תיכף

החל מהמילים , וההקצר, והש"ץ חוזר עלי
י יגואחד מב 'לחיים ולשלום' אומרה

  חוכה, וממשיך בו בתחילת 'אשרי'.
  

  הדלקת ר חוכה
  

(בשבוע הבא יחולו ימי החוכה, וע"כ הובאו כאן 
  חלק ממהגי החוכה) 

צות אשכז להדליק ר חוכה כל תפוהגו ב
  צאת הכוכבים.לאחר בבית 

מאז ימות רבותיו הראשוים הגו בכל   
תפוצות האשכזים להתפלל ערבית מבעוד 
יום, והדלקת ר חוכה אחרי תפילת ערבית. 

וסדו חברות בדורות האחרוים מעת ש
הדלקת ר את  והקדימשיש 'מעריב בזמו', 

ימו ערבית לר קדשהחוכה לערבית, ויש 
  חוכה.

  ערבית.לפי בבית הכסת מדליקים   
  
  

  
זקופים, הן מדליקים בבית הכסת רות   

של שמן בבזיכים זקופים בהם  הןשעוה של 
  הלהב עולה כבמורת בית המקדש.

ארון הקודש, מוצבת דרומית להמורה   
והמדליק עומד כשאחוריו לדרום ופיו 

יו, שהוא לצפון. ביום הראשון מתחיל מימ
הר הסמוך לארון הקודש, ובשאר ימים 

  ופוה לימיו.הוסף מתחיל מהשמאלי 
ת הברכות אומר בגיה מיוחדת אהש"ץ   

  'הרות הללו'.ולאחריהן: 
  

  לילי חוכה
  

הדלקת הש"ץ, הוג שהציבור כולו מגיע ל
פרסום  את בפרט בלילה הראשון, להגדיל

  הס ברוב עם.
המעלות הה יר 'ש :אומרים לפי ערבית  

  .ברכו' וחצי קדיש, כבכל מעריב בזמו בחול
כבמוצאי  ומר ביגון'ברכו' מאריכים ל  

  שבת, כהוג בכל יום שאין אומרים בו תחון.
'על הסים' לפי שמוה  םאין מכריזי  

הוסח הוא 'על הסים' בלא וי"ו  עשרה.
  החיבור ('ועל הסים').

  בור.בגמר התפילה שרים 'מעוז צור' בצי  
 שתחמאת  'מעוז צור' שרים רקהפיוט מ  
שבודאי תחברו על ידי הפייטן ר'  בתיםה

י, בלא תוספות שתפרסמו בתקופה מרדכ
  .מאוחרת כמו 'חשוף זרוע' ודומיו

רות חוכה של בית הכסת דולקים   
ואם אי אפשר, חוזרים  ,ברציפות מעת לעת

  ומדליקים אותם בשחרית.
    
  

  
ו עובר לפי התיבה בכל תפילות ָאֵבל אי

, מלבד בקהילות בעל 'יארצייט' עובר .חוכה
מתפלל לפי  גדולות שתיקו שרק החזן

  התיבה.
  

  שחרית ימי חוכה
  

'ועלו  ביגון 'מעוז צור'.אמר 'אדון עולם' 
של  'מאורה'ביגון ה –מושיעים בהר ציון' 

  'שי זיתים'.שבת חוכה 
י מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון מוצא  

  .שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון
  צור'.ביגון 'מעוז  – 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  
  

  חוכה קריאת התורה של
  

ביום הראשון כהן קורא מ'ויהי ביום כלות' 
עד 'אהרן הכהן'; לוי עד 'לחכת המזבח'; 

  ישראל עד 'קרבן חשון בן עמידב'.
אף בארץ ישראל קוראים כהוג בחוץ   

מיום שי עד יום חמישי של  לארץ, הייו
ראים בשיא של אותו יום חוכה, כהן ולוי קו

ל בשיא של מחר. ביום אחרון של וישרא
חוכה, כהן ולוי קוראים בשיא של יום 
שמיי וישראל גומר את פרשת שא ואיו 

  מוסיף פסוקים מתחילת פרשת בהעלותך. 
חצי קדיש אחרי קריאת התורה אמר   

  'שי זיתים'. ביגון ה'מאורה'
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  וראש חודש ליל שבת חוכה
  

ספרי התורה שת ולפי שבת, מעמידים את של
לקריאה של מחר באמצע השורה הראשוה של 

דש. הספר שבו קוראים את פרשת וארון הק
השבוע מוצב באמצע, מימיו הספר לקריאת 
פרשת ראש חודש, ומשמאלו הספר לקריאת 

  מפטיר.
ר חוכה  יקיםמדל מחה בערב שבת לפי  

  בבית הכסת.
 , לפחות את החרוז האחרון,'לכה דודי'  

  יגון מיוחד לשבת זו.מזמרים ב
'ברכו', 'מלכותך', 'ואמר', 'השכיבו' וחלקו   

השי של חצי קדיש אמרים ביגוים המיוחדים 
סיום  שי ספרי תורה.לשבתות שקוראים בהן ב

 ברכת 'השכיבו' והחלק הראשון של חצי קדיש
  ביגון מיוחד לשבת זו. –

  .: 'יעלה ויבא'ם, מכריזיהעמידה לפי  
  ל' שרים 'מעוז צור' בציבור.אחר 'יגד  

  
  וראש חודש וכהח שחרית שבת

  
'ועלו  ביגון 'מעוז צור'.אמר 'אדון עולם' 

ביגון המאורה 'שי  –מושיעים בהר ציון' 
'בפי ישרים' ביגון המיוחד לשבתות  זיתים'.

  שי ספרי תורה.הן בשקוראים ב
 ,'אודך כי אפת'של שבת חוכה אומרים יוצר   

 ראש חודש ביגון,ואופן 'לך אלים' של שבת 
. גוןי'שי זיתים' ב של שבת חוכה מאורה

 לאחתימת הברכה מ'אור חדש' אמרת ביגון 'כי 

  שומרו' של שבת חוכה.
והחל מ'על  וסח 'אמת ויציב' הקצר  

של שבת  , זולתתו ביגוןהראשוים' אומרים או
  'אין צור חלף'. חוכה

    

  
  
  

ה ספרי תורה, וששה קרואים מוציאים שלוש
  בספר ראשון.עולים 

ששי קורא עד סוף פרשת השבוע. לפי הגבהת   
ספר התורה הראשון, מיחים על הבימה את 

. 'מי שברך' לשמאל הראשון ספר התורה השי
 לעולה הששי אמר אחרי הגבהת ספר התורה
הראשון. המגביה מוסר את הספר למכובד 

  השי.תורה בהוצאת ספר ה
לעולה השביעי קוראים את פרשת ראש חודש.   

באמירת חצי קדיש אחר עליית שביעי בספר 
ומיחים  השי הספראת שי מכסים התורה ה

אין . אך שלישי לשמאל השיהתורה הספר את 
ראשון על התורה הספר  חוזרים להיח את

  .הבימה
אחרי קריאת חצי קדיש החלק הראשון של   

 –ראש חודש, וחלקו השי ביגון התורה אמר 
'מי שברך' לעולה  חוכה.שבת מיוחד לביגון 

השביעי אמר אחרי הגבהת ספר התורה השי. 
למכובד בהוצאת התורה המגביה מוסר את ספר 

  התורה השלישי.ספר 
למפטיר קוראים בספר שלישי בפרשת שא,   

   דעואל'. הששי' עד 'קרבן אליסף בן מ'ביום
  מפטירים הפטרת שבת חוכה 'רי ושמחי'.  
  אין מזכירים שמות.  
ש"ץ וטל בהחזרת הספרים לארון הקודש,   

את ספר התורה בו קראו  מידי המגביה האחרון
הולכים שי מחזיקי מפטיר. אחר הש"ץ 

דש, וכשמגיעים לארון הקו ,הספרים הוספים
 שבידוספר התורה "ץ את שהמוטל המכיס 

ומיחו בארון בצד ימין, את הספר של קריאת 
פרשת ראש חודש מיח בצד שמאל ואת של 

  .באמצעפרשת השבוע מיח 
    
  

  
  
  

בעמידה של מוסף, בברכת 'אתה יצרת', בין 
פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן ראש חודש, 

ֶדׁש אומרים:    . ָּכָאמּורֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת ְוָקְרַּבן ֹראׁש ֹחֽ
קדושה אחר עיית הקהל 'אי ה'  בסוף  
של שבת וראש  היכם', אומרים את הפיוטלא

  .'יכם יזריחהלא': חודש
 –הקדוש'  לא'לדור ודור' אמר ביגון שבת, 'ה  

 –, עד 'כאמור', 'וביום השבת' ם טובביגון יו
ביגון שבת, עד 'זה קרבן שבת', ומ'וקרבן ראש 

כם' ממשיך ביגון חודש כאמור, ובראשי חדשי
היו' עד לאביגון שבת, ' –, 'ישמחו' ם טוביו

, 'לששון ם טובביגון יו –'לטובה ולברכה' 
ביגון 'שי זיתים',  –ולשמחה' עד 'ולסליחת עון' 
  ביגון שבת. –'כי בעמך' עד סוף העמידה 

  ביגון בחר.אחר מוסף אמר 'תתקבל'  קדיש  
  

  מחה בשבת חוכה
  

ש"ץ ה, ולפיכך רים 'צדקתך'במחה אין אומ
אומר את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד 

  הסוף.
  

   חוכה מוצאי שבת
  

  לפי שמוה עשרה מכריזים 'ראש חודש'.  
  בעת אמירת 'ויהי ועם' עורכים את הרות.  
'ויתן לך', מדליק  לפיאחר קדיש 'תתקבל',   

כבכל לפי 'שיר המעלות' ש"ץ ר חוכה, ומבדיל 
  שבת.מוצאי 

בגמר התפילה שרים 'מעוז אף במוצאי שבת   
  צור' בציבור.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | כה:ר' יעקב יוקב ב"ר אהרן עטלינגר מאלטונה בעל ערוך לנר (תרלב). ר' משה שניידר ראש ישיבה בפרנקפורט (תשטו).  | כו:ר' משה ב"ר אברהם ברודא אב"ד פפד"מ (תקב) |
כט:ר' משולם זלמן כהן בעל "בגדי כהונה" (תקפ) |

על הניסים

על הניסים

על הניסים

יעלה ויבוא, אתה יצרת, על
הניסים, יוצר, אופן, מאורה,
זולת, אלוקיכם. במוצ"ש
מכריזים: "ר"ח". במוצ"ש חל ליל
ניטל ונהגו באשכנז כשגרו בין

הגויים שלא ללמוד עד חצות.

ג׳ דחנוכה

ד׳ דחנוכה

ה׳ דחנוכה ערב ראש חודש

ו׳ דחנוכה ראש חודש

על הניסים, בערבית ליל שבת מכריזים: 'יעלה
ויבוא'

פרשת מקץ ר"ח חנוכה
מפטי': רני ושמחי בת ציון

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

דצמבר 2022 כסלו תשפג

בערב נר ראשון של חנוכה

א׳ דחנוכה

ב׳ דחנוכה

בערב מדליקים נר ראשון בצאת הכוכבים ואומרים
על הניסים. בב"ה מדליקים לפני ערבית ושרים

מעוז צור אחר ערבית וכן בשאר הלילות.

על הניסים



 

  

  
  ראש חודש טבתב' ד

  
בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל 

בעל  .אף לא בערבית של מוצאי שבת ,התפילות
, מלבד בקהילות גדולות שתיקו 'יארצייט' עובר

   שרק החזן מתפלל לפי התיבה בחוכה.
  'מעוז צור'. 'אדון עולם' ביגון  
באמירת 'ברכו' ביגון גם בשחרית מאריכים   

  מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון.
'מעוז ביגון  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  .צור'
כהן קורא בפרשת ראש חודש עד 'רביעית   

עד  –עד 'התמיד וסכה', שלישי  –ההין', לוי 
  'יעשה וסכו'. 

אמר אחרי הגבהת  'מי שברך' לעולה השלישי  
המגביה מוסר את ספר תורה הראשון. ספר ה

  .השיהתורה למכובד בהוצאת ספר התורה 
לרביעי קוראים בספר שי בפרשת שא,   

  מ'ביום השביעי' עד 'קרבן אלישמע בן עמיהוד'.
חצי קדיש אחרי קריאת התורה אמר ביגון   

  'שי זיתים'.ה'מאורה' של שבת חוכה 
ף. יש חצי קדיש למוס אין הפסקה בין  

החולצים תפילין לפי הקדיש, ויש שחולצים 
  אחר מוסף.

בחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את   
הקטע מ'לששון ולשמחה' עד 'ולסליחת עון' 

  ביגון 'שי זיתים', וממשיך ביגון יום חול.
  

  ויגשפרשת 
  

עד  –שלישי קורא עד 'רוח יעקב אביהם', רביעי 
   .'הביא אתו מצרימה'

מפטירים 'ויהי דבר ה' אלי לאמר ואתה בן   
  אדם'.

   

  תולדות ר' יאיר חיים בכרך בעל "חות יאיר"

בן תרדיון ועובר דרך  רבי חנינאמשפחת בכרך היא אחת המשפחות המיוחסות באשכנز, יחוסה מתחיל בתנא 

  רש"י והמהרש"ל. מ�ור שם המשפחה 'בכרך' הוא ממחוز �ובלנץ שבפרוסיה.

ר' יאיר חיים בכרך נולד בלייפני� בשנת שצ"ח כבן יחיד לאביו ר' משה שמשון ב"ר אברהם שמואל. אביו 

ואר "רב המדינה". יבל את התהיה רב בערים געדינג ולייפני�. דרשן בפראג, ואב"ד בעיר וורמיישא. שם גם �

  אמו היתה הרבנית דאבראש בת ר' יצח� בר פייבוש רב במדינת מוראביה.

סבו של ר' יאיר חיים היה ר' אברהם שמואל ב"ר יצח� בכרך, נולד במוראביה בשנת של"ה, היה תלמידו של 

גם ב�יא תורה היה המהר"ל מפראג, ושימש בוורמיישא כאב"ד, חزן, דרשן וראש ישיבה. בנוסף לגדלותו ב

בחכמת התכונה וכתב חיבור על �ידוש החודש לרמב"ם ואת הספר צורת הארץ. אך רוב כתביו אבדו. בزמן 

גירוש היהודים מוורמיישא נאלץ גם ר' אברהם שמואל לעزוב את העיר ולאחר ת�ופה �צרה הוא נפטר 

  מתלאות הדרך בשנת שע"ה והוא בן ארבעים שנה.

כדתו של המהר"ל מפראג, בת בתו. מרת חוה. בה�דמת הספר חות יאיר אל היתה נאשתו של ר' אברהם שמו

  כתב ר' יאיר נכדה את הדברים הבאים: 

"בחרתי בשם زה, להיות למزכרת טוב לز�נתי החסידה מרת חוה زצ"ל כי היא ראויה לכך, הן מצד שממנה 

והר"ר ליווא מפראג המחברים מנשתלשל לי ולבית אבי, יחוס של עטרת תפארת הגאון הנודע ונزכר בפי 

(המהר"ל) הן מצד לימודה שהיתה יחידה במינה בדורה בתורה... נתאלמנה בת שלושים ושוב לא לא היתה 

לאיש לכבוד בעלה. היא חיה עוד שלושים ושש שנה כאלמנה, ונהירנא שהיה לה מדרש רבה בלי פירוש 

כהונה) ופירשה באופן אחר, כ (מתנות ולמדה ע"פ השגתה ושכלה ובמ�ומות רבות השיגה על הרב המ"

שכל השומע יבחין שהדין עמה. ואיزה דברים כתבתי בכרכים בשמה. וכן עשתה בפירוש מחزורים וסליחות 

ופי' רש"י בחומש, ובעשרים וארבעה (הנ"ך) ובתרגומים. וכמה פעמים שנתחבטו בדבר גדולי הדור ובאה היא 

ח. גם הפלגת חסידותה והנהגתה אי אפשר להעלות צח ומצוחצוהושיטה ב�נה. והיתה מופלגת בכתב ולשון 

על נייר. לכן עשיתי לز�נתי מزכרת, כי היתה בחכמת התורה ובמעשים אם כל גולה ועטרת תפארת, ואכן 

"ַחָּוה'ס יאיר") השל"ה ה�דוש רצה ל�חתה  חות יאיר: 'יאיר המיוחס לאשה חוה'. (כעין שאומרים באידיש:

לא הספי�ה... כי נפטרה בעיר סופיה שבבולגריה בדרכה לארץ ה�ודש רצתה... ולארץ ישראל והיא לא 

  בשנת תי"א ופלא מכבוד שעשהו לה במותה שם..."

  בשנת תי"ג נשא ר' יאיר חיים את מרת דינה בת ר' משולם אליעزר زוסמן ברילין רב בפולדא. 
 השנה הבאה אי"ה).(מכיון שהמ�ום אינו מספי� ליותר המשך יבוא בל"נ בלוח של 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: א:ר' שמעון יאיר חיים בכרך החות יאיר מוורמיישא (תסב). הרב יששכר יעקבסון מרבני 'איחוד שיבת ציון - ת"א' (תשלג)  | ד:הרב שמואל הילמן אב"ד מץ (תקכח) | ו:ר' יעקב
ריישר בעל שבות יעקב |

פרשת ויגש
מפטי': ויהי דבר ה׳ אלי

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

דצמבר 2022 טבת תשפג

ז׳ דחנוכה ראש חודש

זאת חנוכה

ק' לבנה בערב. תקופת ר"א 13:12

יעלה ויבוא, על הניסים. יש נוהגים שלא לשחוט
אווז בטבת אא"כ השוחט אוכל מלבה (מנהגי

וורמיישא).

על הניסים



 

  

  
  עשרה בטבת

  
עד  ים את ספר התורה במעיל שחורעוטפ

, שאז אחרי קריאת התורה של מחה
  .מחזירים את המעיל הרגיל

של בברכת 'סלח לו'  סליחות אומרים  
 סדראחר המילים 'כי פשעו'. חזרת הש"ץ 

  .המובהק הסליחות הוא כמהג אשכז
 ץאומר הש"תי כי בטחו' ו'אבפזמון ה את  

לפזמוים של צום גדליה,  מיוחדתהבעימה 
אומרו את  אחרעשרה בטבת ותעית אסתר. 

החרוז הראשון חוזר עליו הקהל באותה 
את שאר  לומרממשיך ביגון  ץעימה. הש"

והקהל עמו בקול מוך. בסופו  ,החרוזים
 בקולהראשון  החרוזחוזר הקהל לומר את 

  עימה.רם וב
תי כי בטחו' יש הרבה שיבושי ו'אבפזמון ב  

מופיע בקובץ מיוחד הוסח המקורי צזורה. 
  ת אשכז'.של 'מכון מורש

לפי ברכת 'רפאו' אומר הש"ץ ברכת   
  'עו'.

יש מקומות שהש"ץ מסיים ברכת 'עו'   
  ביגון 'שומע תפלה'.

'אביו מלכו' יתקן לאמירה בעשרת סדר   
ד, ואין אומרים אותו ימי תשובה בלב

  .ות ציבור בשאר ימות השהבתעי
 ,אחר פילת אפים אומרים 'שומר ישראל'  

 .תעית ציבור בלבדימי ועד לשהוא פיוט ה
אומר כל חרוז של 'שומר ישראל'  הש"ץ

בעימת תעית ציבור, והציבור חוזר עליו 
  באותה עימה.

 לאאומר הש"ץ 'תורה ההוצאת ספר  לפי  
  כבכל תעית ציבור גם כשאיה  ארך אפים',

  
  
  

והקהל חוזר ואומרו בימי שי וחמישי, 
  אחריו.

לישראל לעלות לתורה, במחה, קוראים   
  ."יעמוד מפטירבלא הזכרת שמו, במילים: "

'עו'. 'שים שלום' במקום 'שלום רב'. 
  'רבון העולמים' של תעית.

בחוץ : הכהים עולים לדוכן. בארץ ישראל  
  'או"א ברכו'.אומר  : הש"ץלארץ

אין אומרים 'אביו מלכו' ולא 'שומר   
  ישראל'.

  
  ויחיפרשת 

  
 –רביעי קורא עד 'ולבן שים מחלב', חמישי 

  עד 'עם רב'. –עד 'קויתי ה'', ששי 
יש מקומות בהן עליית לוי חשבת   

לחשובה, בגלל הפסוק 'המלאך הגואל' 
שבסופה, ומכרת בפי עצמה, ויש שמעלים 

 חשוב. בה לוי
לעליה חשובה, בגלל  תחמישי חשב  

קריאת הפסוק 'לישועתך קויתי ה'' שבסופה, 
ויש מקומות שהיא מכרת בפי עצמה, ויש 
שמעלים בה את הרב (ואם עולה לסיום 
הספר, מעלים את ראש הקהל וכיוצא בו). 

  בקריאת מילים אלו הקורא מרים קולו.
 הציבור כלפי המסיים בסיום הספר קורא  

, כלשון המקרא ִנְתַחַּזקֲחַזק וְ המילים: שתי את 
ש מילים: וב י, יב (ולא של ודקדוקו בשמואל

העולה שותק מפי "חזק חזק ותחֵזק"), 
הקורא בתורה הפסק לברכה אחרוה, ורק 

  חוזר על קריאה זו.

  
  
  

, לפחות קדיש שאחר קריאת התורה  
לכבוד  בחר, אמר ביגון מחציתו השיה

   סיום הספר.
  'ויקרבו ימי דוד למות'.מפטירים   
  

   
  על אמירת חز� ונתחز�

  

מנהג زה מצאנוהו לראשונה בספר המנהיג (שבת 

סי' נו) "מה שנהגו בצרפת ובפרובינצא לכל 

ה�וראים בתורה כשמסיימין שאומר להם החزן 

ב�ול רם 'חز�'. מצאתי סמך לדבר בבראשית רבה 

אין אומרים  –'לא ימוש ספר התורה הزה מפיך 

מלמד שהיה  'הزה' אלא למי שתולה החפץ בידו,

ס"ת בחי�ו של יהושע ואומר לו ה�ב"ה חز� ואמץ, 

  מכאן למסיים בתורה אומרים לו חز�.

המנהג לומר ר� את המילה 'חز�' היה נהוג 

בוורמיישא בزמן ר' יוزפא שמש (מנהגים ד�"� 

וורמיישא) ובزמן רי"ל �ירכום (מנהגות וורמיישא), 

וכן הובא גם בספר נוהג כצאן יוסף. וכן בכמה 

  סידורים ישנים.

אך בדברי �הלת מובא מנהג פרנ�פורט בزמנו לומר 

  'חز� ונתחز�'.

הטעם שהעולה לא אומר 'חز�' הוא בעי�ר משום 

הפס� בין ה�ריאה לברכה, אך ניתן להוסיף ע"פ 

הנאמר לעיל, שאמירת 'חز�' נאמרת כחיزו� למסיים 

  יבה שהוא יאמר חز� לעצמו.התורה, ואין ס
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צום עשרה בטבת

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה



 

  

  
  הם ר� בשנת העיבורתעניות שובבי"ם    

ת"ת [שהם  שהמנהג באושטריך בשנת העבור מתענין ח' תעניות, ומתחילים פ' שמות ביום ה', ואח"כ בכל יום ה' עד פ' תצוה. וסמן לאלו התעניות שובבי"ם וزכורני

מתנה אם בא יום יות בחצר ב"ה בשבת ויחי. ור"ת מן הסדר שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה]. ובכל שנת העבור הרב וה�הל מ�בלים אלו התענ

בבי"ם ת"ת אף על גב שיכול טוב ביום ה' שיתענו ביום ב' �ודם יום ה', ומלמד שיש לו ו' שעות אין צריך להתענות, והרבה תנאים כאלו. וزכורני שהוא מתענה ביומי דשו

  (ל�ט יושר) לתן ד' פשיטים לצד�ה,
  

בשלח יתרו משפטים, וי"א גם ת"ת פי' תרומה תצוה. וכל יום ה' מתענין ו�ורין פרשת השבוע ובבי"ם פרשת שמות וארא בא רגילין ל�בוע תענית לסימן ש בעיבור

כות לב' ה' ב' שמתענין שחרית ואומר שומר ישראל וכו' ובמנחה ויחל דרשו ועננו. ולכך מתענין לפי שהשנה ארוכה ויש יותר מחצי שנה בין ב' ה' ב' שמתענין אחר סו

  (מנהגי מהרא"ט)ר פסח, מהר"ש (סי' תמ"ד). אח
  

מעתי גם כו"ף, רגילין ל�בוע תענית לסימן שובבי"ם, פירוש ש'מות, ו'ארא, ב'א, ב'שלח, י'תרו, מ'שפטים, וי"א גם ת"ת, ת'רומה, ת'צוה. וממהר"י בצלאל ש בעיבור

חה ויחל ודרשו. ולכך מתענין לפי שהשנה ארוכה ויש יותר ית ואומר שומר ישראל, ובמנפירוש כ'י תשא ו'י�הל פ'�ודי. וכל יום ה' מתענין, ו�ורין פרשת השבוע שחר

  (מטה משה)מחצי שנה בין בה"ב שמתענין אחר סוכות לבה"ב שמתענין אחר פסח. 
  

צוה, ו�ורין ח י'תרו מ'שפטים ת'רומה ת'מ�ומות שנוהגין בשנת העיבור ל�בוע תענית בכל יום חמישי לפרשיות שובבי"ם ת"ת, והם פרשיות ש'מות ו'ארא ב'א ב'של יש 

ב דמרחשון לבה"ב בשחרית בפרשת השבוע ואומרים שומר ישראל, ובמנחה �ורין ויחל ומפטירין דרשו. ונוהגין כן מפני שהשנה ארוכה שיש יותר מחצי שנה בין בה"

היינו ב' וה', וכדי שלא להכביד על הציבור שבועות בכל שבוע ב' ימים דדאייר שהם ימי תענית וכפרה לישראל, לכך מתענה ח' ימים כנגד החדש העיבור, שהוא ד' 

מעוברות, ות�נו חל�ום ואין מתענין אלא פעם אחת בשבוע. עוד שמעתי טעם אחר, והוא כי ראו �דמונינו שהנשים המעוברות היו עלולים להפיל עובריהם בשנים ה

  ... (לבוש)א יפילור, משום הנשים המעוברות שללהתענות אלו הח' תעניתים כנגד כל ב' וה' של חדש העיבו
  

  (מגן אברהם)נוהגין בשנה מעוברת ל�בוע תענית בכל יום ה' מפרשת שובבי"ם ת"ת וי"א גם פרשת וי�הל ופ�ודי ואומרים שומר ישראל וכו':  יש
  

חות יום ביומו כאשר המה נרשמים ת שובבים ת"ת, ואומרים סליטבת בשנת העיבור מתחילין להתענות שמונה שבועות רצופים. בכל יום חמישי ונ�ראים תעני בחודש

אל וכו', וכמו כן בהסליחה דמנהג �הילתנו ו�ורים בשחרית הפרשה של אותו שבוע ולא ויחל. ובמנחה �וראים ויחל כבשאר תעניתים. גם אחר רחום וחנון שומר ישר

גם בחמישה עשר בו, מ�דימין להתענות התענית של אותו שבוע , ואם חל ר"ח שבט ביום ה' בכל יום שיש בו תענית אומרים למנחה אחר רחום וחנון שומר ישראל

ענים אינם מחויבים ביום שני שלפניו... כבר נתייסד המנהג שאין תענית שובבים ת"ת חוב על כל אדם להתענות ר� רשאי לפדות תעניתם בממון כאשר יבואר וגם המת

דותו. ונחל�ים התעניתים לד' כיתות: בבית הכנסת הישנה והחדשה. הכתה הראשונה לפרשת א להתענות שני פעמים או לפלהתענות כל הח' תעניתים ר� חיובו הו

 הבימה סביבות, בא לפרשת השלישית הכת. צפון צד וכל השנית מزרח חצי –שמות הם העומדים בחצי צד מزרח לימין הארון וכל צד דרום. והכת השני לפרשת וארא 

שהתענו בפרשת שמות  לופרשת יתרו לאל חלילה וחוزר. מערב צד וכל בענג מיטל שאר. בשלח לפרשת הרביעית והכת, בענג מיטל של ראשונה רהושו הבימה ועל

ות תו והשמש מכריز תמיד ביום שלפני התענית איزה כת שמחוייב להתענות ל�בל התענית. אמנם עובריוכן עד תצוה ובכלל כל אחד ואחד המה אשתו וכל אנשי ב

  (מנהגי פיורדא)ה שלא הגיעה לארבע עשרה שנים אינם צריכים להתענות וגם אינם מחויבים לפדות התענית. לר שלא הגיעה לחמשה עשר שנים ובתוומני�ות וגם בחו
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  ואראפרשת 

 
 השיה של קדיש שאחר קריאת התורהמחציתו 

   ביגון מיוחד מחמת ברכת החודש. אמרת
  בקבצי'. יםהלאמפטירים 'כה אמר ה'     
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי שברך'   

  לקהל.
וטל ספר תורה בידו  הש"ץ .דשומברכים הח  

הקהל  השי".ביום יהיה  בטש ראש חודש" ומכריז:
את בקשת אלא אומר תיכף  איו חוזר על הכרזה זו,
והחל  והש"ץ חוזר עליה,, 'יחדשהו' בוסח הקצר

 ויש ,בחר ביגון המהמילים 'לחיים ולשלום' אומר
וממשיך בו בתחילת  ביגוי פרשת שקלים, שהגו

  'אשרי'.
   

  נחמת החורף
  

לשון ה�ודש היא אולי השפה היחידה שבה אין המושג "חורף" מزכיר לנו את שנות הز�נה החולפות 

"כאשר הייתי בימי חרפי" (איוב כט;ג)  כתיאור לימי הילדות המתפתחים.שמש הוא אלא להיפך, מ

כך אומר ר� היהודי בחשבו על ימי ילדותו וכוחותיהם הרדומים והמתעוררים, על אותם הימים אשר 

"סוד אלוה עלי אהלי". מה גדולה הנחמה הצפונה בגישה زו שאינה הולכת שולל אחר המראה 

אלא �דימה, שאינה חושבת על הציצים שנפלו, הענפים שנשברו, ה אחורה החיצוני, שאינה מביט

אלא על הציצים הבאים, הפגים העומדים לחנוט, הרדומים תחת מעטה החורף ומצפים ל�רני השמש, 

העתידים לעוררם לחיים, לכח, לשגשוג פורה, הרואה בחורף את עריסת האביב הבא ולא את �ברו 

בגישה زו וכמה מביישת היא את כולנו הרוצים להתבייש  ה הצפונהשל ה�יץ החולף. מה רבה הנחמ

בימי חורף אלה שבחיים היהודיים, הרוצים לאבד את ת�וותנו לתחיה מחודשת על כי כמעט שטרם 

  ראינו ניצנים ראשונים לת�ווה زו.

בתואר زה מציינים את ט"ו בשבט בלוח החורף שלנו, ואף השנה, כשהאביב  –ראש השנה לאילנות 

רחו� עדיין עד מאוד, מתרחב לבנו משיגיע ט"ו בשבט, הומה לבנו ל�ראת כל زרם אויר �ל כמבשר 

האביב הבא, ותרות עינינו אחר כל ציץ באילן כסמל לעבודת האביב שכבר החלה. איך נשאר 

וך הוא חרפנו ההיסטורי, איך לא נראה בציצים בודדים היכולים משוללי ת�וה רוחנית אם כה אר

כי הנה מת�רב החורף ל�צו, כי לא איבדו הטוב והאמת את כוחם וכי חי אל�ינו אשר  לבשר לנו

  "כשחר נכון מוצאו, ויבוא כגשם לנו, כמל�וש יורה ארץ" (הושע ו;ג)

וכל, מי רשאי להכחיש زאת! בודאי אמנם לגבי ת�וות ישראל נמצא החורף עדיין בעצומו, מי زה י

מצבנו האמיתי, לעצום עינים מול כל אותן התופעות הרבות שבלתי רצוי הדבר להשלות עצמנו בדבר 

המתנגדות לת�ותנו מבחינות כה שונות, לא טוב לראות את עצמנו בריאים יותר ממה שהננו, הלא 

הראשונים לת�ווה מבוססת לעתיד  דוו�א אלה הם התנאים –דו�א הכרת מומינו והצער על חורבננו 

וא לשכח בתוך הרע והמר הרב הزה את הטוב ה�יים ולא טוב יותר. ברם, מוצד� עוד פחות מزה ה

(מתוך כתבי  לתת מ�ום לשום ת�ווה בתוך היאוש ה�ודר, לראות בענייננו היהודי עניין אבוד ח"ו...

  הרש"ר הירש חודש שבט)

על השריפה הגדולה בפפד"מ 

  בשנת תע"א

  

ביום כ"ד טבת תע"א, בשעה תשע בערב 

ל הרב, והיא לערך, פרצה דלי�ה בביתו ש

הביאה לידי תבערה נוראה, שהשתוללה 

בכוח איתנים ושמה לאפר כמעט את כל 

  רחוב היהודים על בתי כנסיותיו. 

חמש מאות בתים נשרפו וכשמונת אלפים 

נפש נשארו בלא �ורת גג. העניים שבהם 

אוכסנו ב"בית הדבר", העשירים מצאו להם 

אכסניות בעיר; אלה שלא היתה להם زכות 

נות" גורשו ורבים פנו להאנאו, ה"עיר

  לרעדלהיים ולמ�ומות סמוכים אחרים. 
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פרשת וארא
מפטי': כה אמר ה׳ בקבצי

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

ינואר 2023 טבת תשפג



 

  

  
  ראש חודש שבט

  
את הקטע  מוסף, הש"ץ אומרבחזרת הש"ץ של   

'ולסליחת עון' ביגון בחר, מ'לששון ולשמחה' עד 
  וממשיך ביגון יום חול.

  
   

  زרי�ת ממת�ים בבית הכנסת

  

בבית הכנסת לא היתה ידועה בדורות �דומים, ועד ימינו לא הת�בלה ב�הילות אשכנز زרי�ת הממת�ים 

ך בית הכנסת, המובה�ות. �יים היה מנהג עתי� של زרי�ת פירות בבית הכנסת בחג השבועות, אך לא בתו

בית הכנסת, במהלך התפילה, בزמן שכל  אלא מגגו אל חצרו. בשלהי ת�ופת הראשונים נפוצה ב�הילות מרכز אירופה زרי�ת פירות בשמחת תורה בתוך

לכן לתפילת מוסף של הציבור מכונס יחדי, לפני תפילת מוסף. המנהג להתעס� ביום زה בענייני אכילה ושתיה לפני תפילת מוסף, פשט גם בפולין וליטא, ו

  תכרים היו גם כהנים.שמחת תורה נהגו ב�הילות רבות בארצות אלה שלא לעלות לדוכן, כי השכרות היתה מצויה, ובין המש

מרה באותן ארצות בדורות ה�ודמים התירו את زרי�ת הממת�ים בשמחת תורה בלבד, שהוא יום בו הותרו כמה דברים שאסורים בשאר ימים, משום שמחת ג

יכולה לגלוש ל�לות דעת והוללות תורה. אך באשכנز נמנעו מכך בבית הכנסת אף בשמחת תורה, שכן زרי�ת הפירות נועדה לשמח את בני הנעורים, והיא  של

ושתיה בתוך מ�דש מעט, ולכן נהגו באשכנز לزרו� פירות בשמחת תורה ר� אחר תום כל התפילות ומחוץ לכתלי בית הכנסת. היות ונמנעו מעס�י אכילה 

  ם לדוכן.לפני תום תפילת שמחת תורה, לא נוצרה אצלם בעיה של שכרות, ולכן נהגו באשכנز שבתפילת מוסף הכהנים עולי

  הה�פדה לפزר פירות ר� לאחר התפילה, הת�בלה גם ב�רב כמה �הילות אשכנزיות באיטליה, תורכיה, הונגריה ומוראביה.

ידועה ב�הילות מزרח אירופה בדורות ה�ודמים, ויש אומרים שהיא התפתחה בהן מزרי�ת הפירות בשמחת زרי�ת ממת�ים בבית הכנסת על חתנים לא היתה 

יתה زו תופעה נדירה במزרח אירופה, ואף הزור�ים הסתפ�ו בزרי�ת מין אחד, או צמו�ים או ש�דים. עם הزמן נוספו עליהם ממת�ים אחרים, תורה. תחילה ה

  מו�ים, סוכריות, ש�דים, ומוצרים אחרים.של אגוزים, צי ויש שהשליכו תערובת

בדרכי הדרוש והרמز. היות והתפשט הנוהג שנשים زור�ות אותם נאמרו גם על  בהיעדר אסמכתא ברורה לزרי�ת ממת�ים בבית הכנסת, רבו הנסיונות לפרשה

  כך טעמים על דרך הדרוש.

על נער בר מצוה בעלייתו לתורה. כלפי מנהג زרי�ת ממת�ים על נער בר מצוה לزרו� ממת�ים גם  השתרשות מנהג הزרי�ה על חתנים הצמיחה מנהג נוסף:

של �הילות יוצאי מزרח אירופה, משום שאין לה רמز בגמרא, ולא נהגו בה בעבר, ובכלל הוא לא נוסד על ידי  �יימת התנגדות נרחבת גם ב�רב הרבנים

ל הילדים לל�טים, הטינוף של בית הכנסת מרמיסת ממת�ים, ההכאותו והמריבות החרדים לדבר ה'. ה�ל�ולים היוצאים מزרי�ת ממת�ים, הדחיפות ש

  כל אלה צוינו כסיבות לביטול הزרי�ה. –שים והשחתת המידות המתלוית לה ההדדיות, ריצת הילדים לתוך עزרת הנ

שר בית הכנסת מעי�ר הדין הוא מ�ום האסור �יימות בעיות נוספות בزרי�ת ממת�ים בבית הכנסת. הילדים הزוכים בממת�ים ממהרים לאוכלם, גם כא

די חשש �רוב של אכילה �ודם �ידוש. לעתים בבתי כנסת הממו�מים באיزור שאין באכילה, ועוד, שבנתינת ממת�ים לילדים בשעת התפילה, מביאים אותם לי

  שות הרבים.בו עירוב מביאים בעלי השמחה את הממת�ים אל בית הכנסת בעיצומה של שבת �ודש, תוך טלטול בר
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פרשת בא
מפטי': הדבר אשר דבר

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

ינואר 2023 טבת - שבט תשפג

ערב ר״ח, יום כיפור קטן

ר״ח

מברכין הלבנה בערב

בערבית מכריזים 'ראש חודש'

יעלה ויבוא



 

  

  
  פרשת בשלח

  
הש"ץ את שירת הים  אומרבפסוקי דזמרה 

  ביגון קריאתה בתורה בשבת זו.
את הקטע המתחיל במילים 'ממצרים     

מיוחד לפרשת גאלתו' אומר הש"ץ ביגון 
 ל פסח. יש הממשיכים ביגוןבשלח ושביעי ש

זה עד גאל ישראל, ויש שהחל מהמילים 
שירה חדשה ועד גאל ישראל אומרים ביגון 

  הידוע לברית מילה.
הפסוק האחרון של קריאת לוי, 'ה' ילחם   

  בהרמת קול. קראלכם ואתם תחרשון', 
שלישי ורביעי הן עליות חשובות, שלישי   

י בגלל רביע', וויט'-'ויבא'-'ויסע'פרשת בגלל 
שירת הים. יש מקומות שהן מכרות כל אחת 
בפי עצמה, ויש שמעלים לשלישי את הרב 

  ולרביעי את ראש הקהל וכיוצא בו.
שת הפסוקים ובקריאת שלישי, של  

המתחילים 'ויסע', 'ויבא', 'ויט' קראים 
קול, ובמלה האחרוה לפי כל אחד  בהרמת

ם מהפסוקים האלה, הקורא מאריך בגיה. ג
המחצית השיה של הפסוק האחרון של 

רת קריאת שלישי, מן 'ויאמר מצרים', אמ
  בהרמת קול.

בקריאת רביעי בפסוק האחרון, המילים   
  מ'כל המחלה', קראים בהרמת קול.

בקריאת שביעי הפסוק האחרון 'ויאמר כי   
   קרא בהרמת קול. יד'
  מפטירים 'ודבורה אשה ביאה'.  
וותים חטים  אוכלים תבשיל של חטים  

ופות. יש המקפידים ליתם לעופות לפי הע
לפי כיסת שבת, ויש המקילים להיחם 

  בשבת לפי החלון ולא לפיהם ממש.
   

  נתינת חיטים לעופות בשבת שירה

  

מנהג אכילת חיטים ונתינתם לפני העופות הוא עתי�, אך לא מצאנוהו כתוב עד زמן הב"ח שמביא את 

שאסור המנהג לאכול חיטים, ואחריו המג"א שמביא את המנהג לתת לפני העופות ומתנגד לו מטעם 

  ן כתב היעב"ץ.להאכיל בעלי חיים שאין מزונותיהם עליך. וכ

  ולהלן נביא כמה הסברים שהביאו ליישב המנהג:

  ,דעת הר"ן המובאת להלכה גם בלבוש ובעולת שבת. ובחزון איש, שבחורף שלא מצוי מزונות בשדה

  מותר לתת לבעלי החיים לאכול.

  ,יכול לתת לפניהם בהיתר גמור לכו"ע.מי שיש לו ציפורים שמגדל בתוך ביתו  

 בעל חות יאיר) מתרץ שהוא ר� כשנותן לפני הבעל חי בעצמו, אבל כשמניח בספר 'מ�ור חיים' (ל

  לפני החלון שלא בפניהם של העופות אין היכר שמניח אותם עבור בעלי חיים ומותר.

  בפומייהו שהעופות אמרו שירה בים, לכן תוספת שבת: "ואפשר דכיון שנהגו כן לשם מצוה דמרגלא

רבה בשם מעדני יום טוב בסוף סי' שלה דהא דנוהגים בשמחת אין לה�פיד בכך, וכה"ג כתב באליה 

תורה לפزר פירות, והנערים מל�טים ונותנים לסלים, דאסור לעשות כן משום דהוי עובדא דחול 

, אם כן אפשר דהוא הדין נמי לעניין כמבואר שם, היינו דכיון שעושין כן לשמחה לא ה�פידו בכך

  زה".

 בל נראה לי דמנהג ישראל תורה, שהרי אין אנו טורחין בשבילם וכעין زה כתב בערוך השולחן: "א

אלא בשבילנו, דמרגלא בפי ההמון שהעופות אמרו שירה על הים ולכן אנו מחزי�ין להם טובה ואם 

  יש מי שכתב כיון דכוונתנו לשם מצוה מותר.כן הכוונה כדי לزכור שמחת שירת הים ולית לן בה, ו

 ן שנותנים מزונות לפני הנכרי בחצר למרות שהוא טירחה לא לצורך ועוד ביאור כעין زה כתבו מהדי

כיון שהתירו לפרנס עניי נכרים עם עניי ישראל משום דרכי שלום לא נ�רא טורח. ולכן גם בשבת 

  מותר. –שירה שמתכוין למצוה 

  (שכד) כתב ששיירי מאכלו שממילא משליך לפח מותר להניח בחלון במ�ום באשפה.באשל אברהם  

  בסי' �סز, כתב שנהג לשלוח �טן לתת לפני העופות.ושם  
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מפזרים חיטים לציפורים לפני שבת ויש נוהגים
בשבת עצמה, ראה בלוח העליון.

פרשת בשלח - שירה
מפטי': ודבורה אשה נביאה

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

ינואר-פברואר 2023 שבט תשפג



 

  

  
  ט"ו בשבט ('חמשה עשר')

  
   .במחה שלפיו אומרים תחון

בכל  לפי התיבהָאֵבל עובר אין יש שהגו ש  
בעל  אף לא ל'אשרי' ו'למצח'. ,ט"ו בשבט תפילות

  'יארצייט' עובר.
בשחרית מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון מוצאי   

  תחון. ושאין ב יוםשבת, כהוג בכל 
  אומרים. אין אומרים תחון בשחרית אבל במחה  
ארך  לאלפי הוצאת ספר התורה אומר הש"ץ '  

, ביגון הימים שאין אומרים בהם תחון אפים'
  .והקהל חוזר ואומרו אחריו

דמפגרי ביה המלמדים הוא יומא ט"ו בשבט   
  .םותלמידיה

אוכלים חמשה עשר מרבים באכילת פירות. יש ה  
לא ום משבעת המיים, תוכפירות כמין ט"ו, ב

  .פירות האדמה
  

  פרשת יתרו
  

עד  ,'ישמח משה' :דביגון מיוח ש"ץה אומרבשחרית 
עד 'שבת  האומרים ביגון'וכן כתוב בתורתך', ויש 

  ויפש'.
תדבר אל בי ישראל',  א עד 'אשרשלישי קור  

עד 'יעו  –עד 'המה יעלו בהר', חמישי  –רביעי 
  בקול'.

ששי חשבת לעליה חשובה בגלל עשרת הדברות,   
ויש מקומות שהיא מכרת בפי עצמה, ויש שמעלים 

הגו לעמוד בשעת קריאת עשרת  הרב.בה את 
הדברות. יש המקדימים לקום כמה פסוקים לפי כן 

להבדיל בין דברי תורה, ולפיכך הגו שאין  כדי שלא
  עושים 'אכי' תחלת פרשה.

 מלה 'לאמר'עד 'לאמר' קוראים בגיה רגילה וב  
  .מאריך בגיה

 ,את עשרת הדברות קוראים בציבור בטעם העליון  
  בטעם התחתון. – וביחיד

הקורא מאריך פרשת 'אכי' קראת בקול רם.   
  תדברובגיה בסיומי הפסוקים שלפי ה

   

  ממנהגי מ�רי דרד�י (מלמד תינו�ות) בוורמיישא

  

ללמוד לתלמידיו הלכות חג בחג והלכות עצרת בעצרת וכן כולם. גם המנהג ללמדם "מחוייב כל מלמד 

ו�הלת �ודם  ההגדה ושיר השירים �ודם פסח, ורות וא�דמות �ודם שבועות, ואיכה �ודם תשעה באב,

סוכות, ואודך (יוצר של שבת חנוכה) �ודם חנוכה, והמגילה �ודם פורים, מלבד ההלכות של כל אחד 

  ואחד.

בפורים ובחמשה עשר באב ובשבט, ובלג בעומר המה יומא דמפגרי ביה רבנן, ובפרט חמשה עשר 

ואין הנערים באים  ול"ג בעומר, למלמדים ולתלמידיהם. באותן ימים בטלו הבית המדרש של המלמדין,

לבית רבם ללמוד. והמלמד מחוייב לתת לתלמידיו ביציאתו מבית הכנסת בשחרית בחמשה עשר ובלג 

  מר, יישן שרף ול�"ח טוב (עוגיות) מכיסו, לא מכים התלמידים, כי כן המנהג".בעו

כיום  ובדברי زכרון שם כתוב בהמשך הדברים: "ובבוא חמשה עשר באב, לא היו ימים טובים בישראל

יאמר המלמד אל הבעל  –زה, או חמשה עשר בשבט ראש השנה לאילנות, אילן אילן במה אברכך 

הבית". למעשה היו טו באב ובשבט ימי מפנה בלימודי הישיבה. בת�נות וורמיישא משנת תפט עמ' 

"ילמדו הלכה ותוספות, כל פעם ב�יץ ובחורף עד חמשה עשר מנחם וחמשה עשר שבט...  נאמר: 68

כעין زה היה  ר חמשה עשר הנ"ל יהיה רשות להגאון אב"ד ללמוד עמהם איزו מסכת שירצה".ואח

המנהג בפולין, כפי שמתאר רנ"נ הנובר, בסוף ספרו הידוע "יון מצולה": כך היה סדר הלימוד במדינת 

 פולין. הزמן היה מה שהבחורים והנערים היו מחויבים ללמוד אצל לראש הישיבה ב�יץ מר"ח אייר עד

היתה רשות ביד הבחורים ט"ו באב, ובחורף מר"ח חשון עד ט"ו בשבט. ואחר ט"ו בשבט או ט"ו באב, 

או הנערים שילכו ללמוד בכל מ�ומות שירצו". אף בוורמיישא כמו בפולין, כנראה רגילים היו המלמדים 

 להספי� יחד עם הישיבה את לימודי ההלכה ותוספות בחמשה עשר באב ושבט, אף כי בת�נות

ללמוד דו�א ד' חודשים  "המלמדים מחויבים וורמיישא משנת תטز האריכו את הלימוד הزה בשבועיים:

   .גפ"ת בשלמות", ועי' שם להלן שבחדרים למדו את אותה המסכת כמו בישיבה
  

  (מתוך מנהגי וורמיישא לר' יוزפא שמש, שיום פטירתו חל השבוע, עם הערות הרבש"ה שם).
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ס״ז קידוש לבנה 17:57

גם במנחה אומרים תחנון כרגיל

ל"א תחנון בשחרית



 

  

  
 שקליםפרשת  –פרשת משפטים 

  
הפרשיות תולים לקראת כל אחת משבתות ארבע 

 פרוכת ומיחים כיסויים מיוחדים של עמוד הש"ץ
  .)בימהוה'אלממור' (

'השכיבו'  'ואמר', 'מלכותך', בליל שבת 'ברכו',  
וחלקו השי של חצי קדיש אמרים ביגוים 

פרי תורה. המיוחדים לשבתות בהן קוראים בשי ס
ו הראשון של חצי קדיש 'ופרוש עליו', 'ושמרו' וחלק

  פרשת שקלים.יגוי ב –
בשחרית אומר הש"ץ 'בפי ישרים' ביגון המיוחד   

  שי ספרי תורה. שקוראים בהן בלשבתות 
מתשא לכל'. וסח 'אמת ויציב'  לא'אומרים יוצר   

הקצר והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון, 
  אתה אהבת'. זולת '

  בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אז מאז זמות'.  
  ר את הבערה'. יעד 'המבעא קורלוי   
מחציתו השיה של קדיש שאחר קריאת התורה,   

  שקלים. רשתביגון פ
'מי שברך' לעולה השביעי אמר אחרי הגבהת   

התורה המגביה מוסר את ספר הראשון. התורה ספר 
  .השיהתורה למכובד בהוצאת ספר 

'בן שבע שים  הפטרת פרשת שקלים מפטירים  
  יהואש'.

אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי שברך'   
  לקהל.

ש"ץ וטל ספר תורה בידו המברכים החודש.   
דש אָדר יהיה ביום השלישי וביום וומכריז: "ראש ח

הרביעי. הקהל איו חוזר על הכרזה זו, אלא אומר 
והש"ץ צר, 'יחדשהו' בוסח הק את בקשת תיכף

 המילים 'לחיים ולשלום' אומרההחל מו ,החוזר עלי
וממשיך בו בתחילת 'אשרי'  פוריםי יגואחד מב

(יגון 'ויתלו את המן' איו של פורים, אלא מושאל 
  .מהולכת חתן וכלה ל'מיין')

בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אשכול במוסף   
חלק גם איווי', ביגוי פרשת שקלים, בהם מזמרים 

  ושה. מהקד
  פרשת שקלים. ביגון –קדיש 'תתקבל'   

   

  טיםחשיבות אמירת פיו

  

אמירת הפיוטים בתפילה היא מסורת �דומה מאוד עוד מימות התנאים, וכן פס�ו כמעט כל חכמי הדורות מزמן 

האחרונים. וה�פידו הפוס�ים מאד על ענין زה, ואותם שלא נزהרו אחרוני  -הגאונים והראשונים ועד דורנו אנו 

מצוה מן המובחר וחלילה מלבטל אפילו נענשו באופן חמור (מתו הם או בני משפחתם). וכתבו שהוא  -בزה 

דבר �טן וכעסו על אלה שהתרשלו באמירתם. והאומרם ממשיך על עצמו �דושה ויראה והשתפכות הנפש. 

שכן שמחויב לה�פיד יותר על הפיוטים שיש  'ובכן תן פחדך' או 'زכרנו' ו'מי כמוך', כל ומי שמ�פיד על אמירת

  רכות ונת�נו ע"י תנאים.להם עדיפות על הנ"ל, שהרי הם מענין הב

  יש הרבה מאד מה שנכתב בנושא زה, ולהלן נסיון לתמצת את הדברים:

אף כתבו פיוטים לתפילות (כמו רבותיו של  כל הפוס�ים ראשונים ואחרונים כתבו בעד אמירת הפיוטים, וחל�ם

  רש"י). מלבד: האבן עزרא (בפירושו בתחילת �הלת); הרמב"ם; הרמ"ה; בית יוסף; הגר"א.

הפוס�ים ש�ראו תיגר על הפיוטים: מצד שלשונם �שה וגם אינם מעניין התפילה, וכן בגלל שיש כאן חשש 

יבו רבים על דבריהם, לדוגמא ב: ספר חסידים 'המשנה ממטבע שטבע חכמים בתפילה ובברכות'. וכבר הש

הל�ט (סי' כח); שו"ת הרדב"ز (סי' �יד; רנו; תרز באמצע); מהרי"ל (הל' תפילה, אות ג; הל' תפילת יו"כ); שבלי 

(חל� ג, סי' ת�לב); ב"ח (או"ח, סי' סח, ס"� ג); שו"ת חוות יאיר (סימן רלח); שו"ת תשובה מאהבה (חל� 

  שולחן (סימן סח).א, סימן א); ערוך ה

להרחבה ראה מה שכתב מוה"ר רבי שמשון בן רפאל הירש (בשו"ת שמש מרפא, סימן ב, אות א) באריכות 

וزה תורף דבריו: "מכל הנ"ל מוכח בצורה שאינה ניתנת לערעור, שמנהג  -י חכמים כדרבונות דבר -על زה 

ין מערערים עליו גדולים מבין הפוס�ים הפיוטים והיוצרות לא נכנס לאוצר תפילותינו שלא כדת תורה, ושא

ל�יימו ללא שינוי  החשובים והמ�ובלים ביותר, ושהוא אינו מנהג שיש צורך ליישבו, שאפילו אز היינו חייבים

כנ"ל. ולא زו בלבד, אלא אדרבה, מנהג زה מיוסד על משענת חز�ה ביותר של הלכה, ומ�ורו בגדולי ישראל 

כן הוא מנהג מוסמך, אשר ר� מנהגים אחרים מעטים מגיעים ל�רסוליו מבחינת  הנמנים בין גדולי הפוס�ים. ואם

ו, והמבטלים אותו מכחישים את העי�רים אשר עליהם תו�פם וחיובם, ומעטים עוד יותר הם אלו שעולים עלי

  נשענים כל חיי התורה והמצוות".
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 אדר
  

  ש אדרראש חוד
  

בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל 
  בעל 'יארצייט' עובר. התפילות.

מאריכים באמירת בערבית ובשחרית   
'ברכו' ביגון מוצאי שבת, כהוג בכל יום 

, אך לא מאריכים באמירת שאין בו תחון
  'והוא רחום'.

שמוה עשרה בליל א' דראש חודש לפי   
בליל ב' דראש חודש 'יעלה ויבא'; מכריזים: 

  מכריזים: 'ראש חודש'.
  מיוחד.'אדון עולם' ביגון   
באחד  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  .מיגוי פורים
אין הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש   

החולצים תפילין לפי הקדיש, ויש שחולצים 
  אחר מוסף.

רת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את חזב  
עון' ולסליחת ' עד 'ששון ולשמחההקטע מ'ל

  , וממשיך ביגון יום חול.באחד מיגוי פורים
  

  ראשוההפסקה  –פרשת תרומה 
  

  בשחרית אומרים יוצר 'אור זרוע'.
עד  –, שלישי ''לפי תמיד דלוי קורא ע  

עד 'מלמעלה', חמישי  –'מראה בהר', רביעי 
   עד 'כן יעשו'. –אית בהר', ששי עד 'הר –

  'וה' תן חכמה לשלמה'.מפטירים   
'לכבוד ולתפארת',  עד במחה, כהן קורא  

  עד 'ואת השש'. –לוי 
   

  הכרزת ראש חודש בערבית

  

מה שנוהגין בארץ הزאת בליל ראש חודש שמכריز שליח צבור בין �דיש לתפילת  שאלת

  משום הפס�ה וראוי למחות אם לא?  ערבית ראש חודש. הודיענו אם יש בו

מחות ובדין הוא דכל דבר שצריך לתפילה אין בו משום הפס�. וכדאמרינן תשובה אין ראוי ל

בברכת הלחם טול ברוך טול ברוך אינו הפס�. וכל שכן زה שהוא צורך התפילה ממש שלא 

יטעו ולא יزכירו המאורע בתפילה. וכל שכן בתפלת ערבית שהוא רשות. ופו� חزי מה עמא 

  (שו"ת הרשב"א)בדבר. ום ולא מיחה אדם דבר. וכן נוהגין בכל מ�

 מה שמכריز ש"צ ראש חדש בין �דיש לתפלת ערבית לא הוי הפס�, כיון שהוא צורך התפלה;

   (שו"ע או"ח רלו וכן מג"א ומשנ"ב שם)

מהר"י סג"ל מנהג יפה הוא במגנצא מתי שיהיו שני ימים ראש חדש, דבערב הכנסת יום  אמר

ול רם בבה"כ "יעלה ויבא", להزכיר העם �ורא שמש העיר ב�ראשון �ודם תפלת י"ח דערבית 

שיתפללו אותו. ובליל שני �ורא "ראש חדש", משום דממנו מונין ימי החדש. ואמר מהר"י סג"ל 

דביש מ�ומות �ורין בכל לילה "יעלה ויבא", אכן המנהג במגנצא כדפי' לעיל, ואמר שכן הוא 

יהיו �ורין "ר"ח", דהוא התחלת שר"ח ר� יום אחד בס' אבי העزרי. ושאלו את פיו לפי زה מתי 

מניינו, ואמאי נוהגים ל�רא אز "יעלה ויבא". ולא נתפרש, ודו� ליישב. ואמר שמ�ובל בעיניו 

מנהג יש מ�ומות שהנערים �ורין, כדי שלא יהא השמש צריך להפסי� ב�ריאה בין גאולה 

  (מהרי"ל).לתפלה. 

של ראש חודש �ורא: יעלה  פרנ�פורט שלפני תפילת ערבית של תחילת יום ראשון מנהג
ויבוא, אבל לפני תפילת ערבית של תחילת יום שני של ראש חודש �ורא: ראש חודש. 
והטעם כי ראשון של ראש חודש איננו ראש חודש אמיתי, כי נמנה יום ל' לחודש שלפניו, 

יחשבהו ליום ראשון של החודש הבא, אם לא והשומע ש�וראים אותו ראש חודש יטעה ו
ראו בשבת שלפניו, ולא יבוא למחרתו לבית הכנסת. לכן אין �וראים ראש שמע מה �

  . (דברי �הילות).חודש ביום ראשון כי אם יעלה ויבוא
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פרשת תרומה - הפסקה ראשונה
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פברואר 2023 שבט - אדר תשפג
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מברכין הלבנה בערב

בערבית מכריזים 'יעלה ויבוא'



 

  

  
  פרשת זכור –פרשת תצוה 

  
'השכיבו'  'ואמר', 'מלכותך', בליל שבת 'ברכו',

וחלקו השי של חצי קדיש אמרים ביגוים 
 בשי ספרי תורה. המיוחדים לשבתות בהן קוראים

  חלקו הראשון של הקדיש אמר ביגון שבת.
בשחרית אומר הש"ץ את המילים 'וכתוב רו   

צדיקים בה' לישרים אוה תהלה', ביגון 'ברוך אתה 
מלך העולם' של ברכת המגילה. 'בפי ישרים'  יוהלאה' 
שי ספרי בים בהן קוראביגון המיוחד לשבתות ש –

  תורה. 
, וסח 'אמת שה'זכור את אשר עאומרים יוצר '  

ויציב' הקצר והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו 
  ביגון, זולת 'אתה מלא רחמים'. 

בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אזכיר סלה'.   
את הקטע  ש"ץים אל דמי' אומר ההלאבסילוק '

ה'' עד 'שוש אשיש בה'', ביגון  'והמזכירים את
  פרשת זכור.

ון התורה אמר ביג חצי קדיש שאחר קריאת  
  פרשת זכור. 

'מי שברך' לעולה השביעי אמר אחרי הגבהת   
המגביה מוסר את הספר למכובד הספר הראשון. 

  .בהוצאת הספר השי
רבים מקפידים על הוראת רביו תן אדלר ששים   

  תשמעה את קריאת פרשת זכור.
  למפטיר מעלים את הרב.   
עמלק',  ֵזכרהקריאה המקובלת היא 'תמחה את   

   , ולא הגו לכפול את הקריאה.יהזי"ן של 'ֵזכר' בציר
הפטרת פרשת זכור 'כה אמר ה' צבאות מפטירים   

'עלה אל ביתו גבעת  פקדתי' ומסיימים במילים:
  שאול'.

(קול הצאן הזה באזי)',  וֶמהבהפטרה את המילה '  
כדי להבליט  תיש האומרים אותה בהטעמה מיוחד

  יית הצאן.את הרמז של הביא לגע
  אין מזכירים שמות.  
קדיש 'תתקבל' אחר מוסף אמר ביגון פרשת   

  .יגון בחרבאו  זכור
  

 תעית אסתרשל שחרית 
  
לקראת ימי הפורים שיחולו בשבוע הבא, יובאו להלן מקצת (

  ממהגי הפורים:) 
עוטפים את ספר התורה במעיל שחור עד אחרי 

המעיל  קריאת התורה של מחה, שאז מחזירים את
  הרגיל.

אומרים סליחות בברכת 'סלח לו' של חזרת   
הש"ץ אחר המילים 'כי פשעו'. סדר הסליחות הוא 

  . קהמובה כמהג אשכז
בעימה  ץאומר הש"' במתי מספר'את הפזמון   
לפזמוים של צום גדליה, עשרה בטבת  מיוחדתה

אומרו את החרוז הראשון חוזר  אחר ותעית אסתר.
 לומרממשיך ביגון  ץתה עימה. הש"עליו הקהל באו

והקהל עמו בקול מוך. בסופו  ,את שאר החרוזים
רם  בקולהראשון  החרוזחוזר הקהל לומר את 

  ובעימה.
  .ברכת 'עו' ץ'רפאו' אומר הש" ברכת לפי  
סדר 'אביו מלכו' יתקן לאמירה בעשרת     

ימי תשובה בלבד, ואין אומרים אותו בתעיות ציבור 
   ימות השה. בשאר

אחר פילת אפים אומרים 'שומר ישראל', שהוא   
ש"ץ אומר כל הפיוט הועד לימי תעית ציבור בלבד. 

, ת תעית ציבורחרוז של 'שומר ישראל' בעימ
   והציבור חוזר עליו באותה עימה.

  בבית הכסת אין לימוד אחרי התפילה.  
  

  מחצית השקל
  

לוש קערות מחה לתוך ש לפיותים כספי צדקה 
וחדות, המסומות במילים: 'מעות פורים', מי

  'מחצית השקל' ו'צדקה'.
  

 'יי העיר 'מעות פוריםעבור: חלוקה לע .
לסעודת פורים, הייו מתות לאביוים. סכום 

  התיה: ג' מחציות מטבע של אותה מדיה.

 'עבור: לומדי תורה 'מחצית השקל .
. בירושלים, זכר לשקלים ששלחו לירושלים

ת ערך מחצית השקל בזמן שביסכום התיה: 
בין שבעה לשמוה  היה קיים, שהוא דשהמק

קרוב  גרם כסף טהור, ויש אומרים שהוא
(ויש מקום להקל בזה)  עשרה גרם כסף טהורל
מערך  העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט –

תן  'חתם סופר'ן ה. (מרמחצית השקל
מחצית שקל עתיקה אמיתית שהיתה 

  ופדאה אחר כך).ברשותו, 

 'ות צדקה . עבור: מטרות'צדקהמצד שו ,
אגרא דתעיתא צדקתא. סכום התיה: דמי 
הסעודות שלא אכלו בתעית, ככל אשר 

  ידבו לבו.
  

  מחה של תעית אסתר
קוראים לישראל לעלות לתורה, בלא הזכרת שמו, 

  ."יעמוד מפטירבמילים: "
ים המיל את יםאבפסוק אחרון של 'ויחל', קור  
שר אתה בקרבו' ביגון קדמא ואזלא של מגילת 'א

  אסתר.
'עו'. 'שים שלום' במקום 'שלום רב'. 'רבון 

  העולמים' של תעית.
: בחוץ לארץהכהים עולים לדוכן.  :בארץ ישראל

  הש"ץ אומר 'או"א ברכו'.
  ולא תחון.אביו מלכו' אין אומרים לא '

  
  ליל פורים
  סת.מרבים באורות ורות בבית הכ

 איו עובר לפי התיבה בכל תפילות פורים.ָאֵבל   
מלבד בקהילות גדולות שתיקו בעל 'יארצייט' עובר, 

  שרק החזן מתפלל לפי התיבה.
לפי אמרים ' וחצי קדיש הה ברכו 'שיר המעלות  

מאריכים באמירת ערבית, כבכל מעריב בזמו בחול. 
ן בו ביגון מוצאי שבת כהוג בכל יום שאי 'ברכו'
  .באמירת 'והוא רחום'מאריכים אך לא , תחון

אחר שמוה עשרה אומרים קדיש 'תתקבל',   
  וקוראים את המגילה.

והברכה שאחריה, אומרים קריאת המגילה  בגמר  
שת יעקב'. הגירסא הישה 'אשר היא' ומזמרים 'שו

המלה 'מגה' שוספה  היא 'ברוכה אסתר בעדי' בלי
חרבוה' יש להוסיף  'וגם להיים. לפיבסידורי רעד

ֲארּוִרים ָּכל את הקטע שהושמט בידי הצזורה: 
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ארורים כל הרשעים (ולא: ' ָהֲעֵרִלים. ְּברּוִכים ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  ').ברוכים כל הצדיקים

  'ואתה קדוש' ושוב קדיש 'תתקבל'. עליו.אומרים   
  

  קריאת המגילה
   

 –לקריאת המגילה עומד הרב לימין הקורא והגבאי 
  לשמאלו.

פותחים את המגילה ופושטים אותה עד סופה   
וכופלים את היריעות זו על זו באופן שתהייה 

  בתחילת הקריאה. ש"ץהיריעות הראשוות לעיי ה
במגילה בעת הקריאה יש הזהרים שלא לגעת   

משום 'האוחז ערום', ואוחזים אותה בעמוד ורתיק 
  המחוברים לה.

ם: "שתיקה יפה לפי אמירת הברכות מכריזי  
בקריאה   המגילה והברכות". בשעת קריאת 

על גם של ליל פורים ראוי לכוין בברכת 'שהחייו' 
וסעודת פורים של  , מתות לאביויםמשלוח מות

  ברכים 'שהחייו' ביום.מחר, מפי שאין מ
את הפסוקים הבאים אומר הקהל תחילה ואחר   

'ומרדכי'  כך הש"ץ: 'איש יהודי' עד 'ימיי' (ב, ה) /
עד 'ושמחה' (ח, טו) / 'ליהודים' עד 'ויקר' (ח, טז) / 

י) / 'כי מרדכי' עד -'עשרת' (ט, ו'חמש מאות איש' עד 
  הסוף (הפסוק האחרון).

יגון איכה: 'וכלים בפסוקים הבאים קוראים ב  
מלך בבל' (ב, ' ' עדמכלים שוים' (א, ז) / 'אשר הגלה
ד, א) / 'אבל  –טו ו) / 'והמלך והמן' עד 'ומרה' (ג, 

גדול' עד 'לרבים' (ד, ג) / 'וכאשר אבדתי אבדתי' (ד, 
   מולדתי' (ח, ו).' עד 'טז) / 'כי איככה אוכל

ידועים: בפסוקים הבאים משמיעים יגוי שמחה   
'להראות' עד 'היא' (א, יא) / 'להיות' עד 'עמו' (א, כב) 

 'והערה' עד 'ויעש כן' (ב, ד) / 'ובהגיע תור אסתר /
בת אביחיל' (ב, טו) / 'ויאהב' עד 'ושתי' (ב, יז) / 
'בלילה ההוא דדה שת המלך' (ו, א) ומלת 'המלך' 

'המלך' שבימים וראים לפי 'יושב שאחריו ביגון 
'מהר' עד 'אשר דברת' (ו, י) / 'ויתלו' עד  / סא'על כ

'שככה' (ז, י) / 'הרצים' עד 'הבירה' (ח, יד) / 'ומרדכי' 
(ח, טו) / 'ליהודים' עד 'ויקר' (ח, טז) /  עד 'ושמחה'

'וכל מעשה' עד 'ופרס' (י, ב) / 'כי מרדכי' עד הסוף 
  (הפסוק האחרון).

בפסוקים הבאים מרים הקורא את קולו, מפי   
שהשם הוי' מופיע בראשי התיבות או בסופן: 'היא 
וכל השים יתו' (א, כ) / 'יבא המלך והמן היום' (ה, 

/ 'כי כלתה אליו הרעה'  וה לי' (ה, יג)ד) / 'זה איו ש
  .(ז, ז)

וכן מרים קולו באמירת: 'רוח והצלה' עד 'אחר'   
  (ד, יד) / 'ככה' עד 'ביקרו' (ו, יא).

  
  פוריםשל שחרית 

  
  מחמש ההשכמות.אחת 

בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'ויאהב     
אומן'. בסוף כל קטע הש"ץ אומר את שי החרוזים 

במגילה פסוק ילה הזכרת מבמו האחרוים ביגון,
  הש"ץ מגביה את קולו.

המיים, אומר הש"ץ ביגון זה את  ברכתב  
 המיים, ברכתהחרוזים 'לכד' ו'רן'. לפי סיום 

 הש"ץ אומר מ'יום ליום' ביגון פורים עד 'לצור'.
הש"ץ  מרים'שובר אויבים ומכיע זדים' באמירת 

  פילה'.ע תשומבאמירת 'בא"י את קולו ביגון ההוג 
חצי קדיש לאחר קריאת התורה אמר ביגון של   

  פורים.
אין מברכים 'שהחייו' בקריאת המגילה של   

  שחרית, שכבר יצאו בברכה של אתמול. 
אין אומרים 'אשר היא', מפי שאמרו קרובות   

  בחזרת הש"ץ, אך מזמרים את סופו 'שושת יעקב'.
שאר אם יש ברית מילה, מלים בסוף התפילה כב   

  ימים.
  בבית הכסת אין לימוד אחרי התפילה.  

  
  פוריםסעודת 

  
מתפללים מחה גדולה ומהדרים להקדים את 

  הסעודה בעוד היום גדול.
שבשר כוה 'המן' (מפי המאוכלים בשר מעושן   

), ואת המאפה בצורת אדם זה תלה לצורך עישוו
  הקרוי 'המן'. 

או  יש והגים לזמר 'אגגי קם לאבד ידידים',  
-וביידישזמירות ושירים אחרים בלשון הקודש 

  דייטש.

  
  שושן פורים בערי הפרזים

  
בכל  ָאֵבל איו עובר לפי התיבהיש שהגו שאין 

  . בעל 'יארצייט' עובר.תפילות שושן פורים
שחרית מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון ערבית וב  

אך לא , מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון
  .באמירת 'והוא רחום'ם מאריכי

  .'למצחלא 'ון ואין אומרים תח  
  

 פרשת פרה –פרשת כי תשא 
  

'השכיבו'  'ואמר', 'מלכותך', בליל שבת 'ברכו',
וחלקו השי של חצי קדיש אמרים ביגוים 
 המיוחדים לשבתות בהן קוראים בשי ספרי תורה.

  חלקו הראשון של הקדיש אמר ביגון שבת.
ישרים' ביגון המיוחד הש"ץ 'בפי  בשחרית אומר  

שי ספרי תורה. אומרים שקוראים בהן בלשבתות 
יוצר 'אום אשר בך דבוקה', וסח 'אמת ויציב' הקצר 

מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון, זולת  החלו
  'אשרי כל חוסי בך'. 

בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אצולת אומן'. אין   
  שה'.קטע 'זאת הקאומרים בהם את ה

עד 'אשר צויתך  –כהן קורא עד 'לדרתם', לוי   
עד 'היום  –עד 'לעשות לעמו', רביעי  –יעשו', שלישי 

  עד 'וחלתו'. –ברכה', חמישי 
 מחציתו השיה של קדיש שאחר קריאת התורה  

חצי קדיש של ערבית שבתות ביגון  אמרת
  שי ספרי תורה.בהן ב םשקוראי

ר אחרי הגבהת 'מי שברך' לעולה השביעי אמ  
המגביה מוסר את הספר למכובד הספר הראשון. 

   .בהוצאת הספר השי
'ויהי דבר ה' אלי  הפטרת פרשת פרה מפטירים  

  'וידעו כי אי ה''. לאמר בן אדם' ומסיימים במילים:
  אין מזכירים שמות.  
  ביגון בחר. –קדיש 'תתקבל' אחר מוסף   

  
  פרשת החודש –פקודי -ויקהלפרשת 

'השכיבו'  'ואמר', 'מלכותך', ברכו',שבת 'בליל 
וחלקו השי של חצי קדיש אמרים ביגוים 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | יג:ר' יהודה החסיד בעל ספר חסידים (וי"א בט' באדר). ר' יעקב קאפיל הלוי במברגר אב"ד וורמיישא (תרכד) | טו:רבי צבי הירש קוידנובר בעל 'קב הישר' (תע"ב)  | טז:הרב
מרדכי (מרכוס) הלוי הורוויץ רב הקהילה הכללית בפפד"מ (תע"ר)  | יז:תענית רייכסהופן. ר' אורי וויינברג (תשעב)  | יח:בוורמיישא שבת אחר פורים "שבת בחורים". הרב משה אריה במברגר אב"ד מיץ (תשעד). הרב

יצחק שלמה זילברמן [ברלין - י-ם] (תשסא)  |

על הניסים בפרזים, א"א תחנון

על הניסים בי-ם, א"א תחנון

יוצר זולת וקרובות לשחרית

שושן פורים

פרשת כי תשא - פרה
מפטי': ויהי דבר ה׳

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון חורף

ר"ת

מרץ 2023 אדר תשפג

תענית אסתר

פורים

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה

בשחרית: סליחות ו'עננו' בחזרת הש"ץ. במנחה:
עננו, שים שלום, ריבון



 

  

המיוחדים לשבתות בהן קוראים בשי ספרי תורה. 
קדיש 'ופרוש עליו', 'ושמרו' וחלקו הראשון של חצי 

  .והחודש ת שקליםופרשביגוי  –
בשחרית אומר הש"ץ 'בפי ישרים' ביגון המיוחד   

  ספרי תורה. שי בהן ב םראישקולשבתות 
וסח 'אמת ויציב'  אומרים יוצר 'אות זה החודש'.  

הקצר והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון, 
   עושה פלאות'. 'לאזולת 

  בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אתית עת דודים'.  
  עד 'מלפי משה', לוי עד 'זהב טהור'. קורא כהן   
י המסיים את בסיום הספר קורא הציבור כלפ  

", כלשון המקרא ֲחַזק ְוְִתַחַּזקשתי המילים: "
ש מילים: "חזק וודקדוקו בשמואל ב י, יב (ולא של

חזק ותחֵזק"), העולה שותק מפי הפסק לברכה 
   אחרוה, ורק הקורא בתורה חוזר על קריאה זו.

חר יש והגים שמחציתו הראשוה של קדיש שא  
הספר, לכבוד סיום  ת התורה אמר ביגון בחרקריא

והחל מ'יתברך' לפי מהג כל הקהילות ממשיכים את 
  .פרשות שקלים והחודש קדיש ביגוןה

'מי שברך' לעולה השביעי אמר אחרי הגבהת   
המגביה מוסר את הספר למכובד הספר הראשון. 

  .בהוצאת הספר השי
מפטירים הפטרת פרשת החודש 'כה אמר ה'   
  'עולת תמיד'.לים: הים בראשון' ומסיימים במילא

אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי שברך'   
  לקהל.

ש"ץ וטל ספר תורה בידו המברכים החודש.   
דש יָסן יהיה ביום החמישי". וומכריז: "ראש ח

את  הקהל איו חוזר על הכרזה זו, אלא אומר תיכף
, הוהש"ץ חוזר עלי'יחדשהו' בוסח הקצר,  בקשת

פסח  ביגון השלום' אומרלווהחל מהמילים 'לחיים 
  .('אדיר הוא'), וממשיך בו בתחילת 'אשרי'

במוסף בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'ראשון   
  סדר יגוו כבפרשת שקלים.אמצת'. 

 ת שקליםוקדיש 'תתקבל' אמר ביגון פרש  
  .והחודש

  במחה כהן קורא עד 'לרצו לפי ה''.  

   

  פורים פרנ�פורט

  

כ' אדר הראשון �בענו אز למשתה ולשמחה ושלא לומר תחינות בשחרית ר� למנצח 

שו בערב יום ההוא שנעוי�רא וי�רא שמו בישראל פורים וינצענץ על שם דברי הניסים 

ולכן שראינו כי דאגתנו הנ"ל עברה כי תהלה לאל שכבנו לבטח ואין מחריד וערבה עלינו 

שנתנו לכן �בענו היום שאחריו למשתה ושמחה דוגמת ימי הפורים ש�בעו אחרי יום 

מלחמה והנס. והניסים שנעשו בו הלא המה שהחزירו אותנו ה�ומיסריא הגמון ממענץ 

יר"ה לרחובותינו בכבוד גדול ב�רב עמים רבים הולכים בדגליהם  שטטולנר גרוב דרמ

לאותותם בטכסיסי מלחמה ובתפים ובמחולות ובשעה ההיא ממש ראינו בנ�מות בצורר 

יהודים וינצענץ הנ"ל וצרופו המורדים וחزו שונאינו ויבושו בכבוד ההוא הנעשה לנו אز 

וים מחוץ לעיר ועשה בהם שפטים תלן הולכים תשהמה הלכו לדראון עולם מ�צתן ומ�צ

גדולים לעינינו פנים בפנים בעת שהוליכונו לעיר הزאת בכבוד הנ"ל כי באנו דרך שער 

אשר נכחו יצאו מורדים הנ"ל בשעה שיצאו גם הוליכונו לפני הבימה הנבנים לגרדום 

ליתן בהם ראשי המורדים בשעה שנעשו להם עונשי מיתתן והיא היתה בנויה על הרא"ס 

ר"� וכל אנשי העיר בראותם הכבוד הנעשה לנו על ידי שרי ה�ומיסריא משתוממים מא

ואיש מהם לא חרץ את לשונו נגדנו להרע אדרבה המה היו בעزרתינו לפנות  האשפה 

הגדולה שהיתה סמוך לשער הרחוב שלנו מבית למען יהיה דרך סלולה לשתי העגלות 

ומצויירים בחותם ה�יסר יר"ה הנשר ם האחת אשר היו מונחים בה שלשה מגינים חתומי

הגדול מגן אחד משער העליון והשני לשער הברי�לן והשלישי לשער הוואל אשר אנשי 

צבא הנ"ל תיכף חز�ו אותם במסמרים לא ימוטו והעגלה בשניה עליה ישב חמי הפרנס 

ד כמר אברהם ברייטינג ز"ל שהיה נכה רגלים מחולי הפודגרא. יהי רצון מלפני מלך הכבו

 שיزכנו לנבואת גדול יהיה כבוד הבית האחרון וגו' אמן כן יהיה רצון.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: יט:תענית וינצנץ לזכר גירוש פפד"מ בשנת תע"א  | כ:פורים פרנקפורט  | כא:ר' מאיר ב"ר יעקב יוקב הכהן שיף מפרנקפורט "המהר"ם שיף" (תא. י"א ו' ניסן)  | כב:ר' וולף
היידנהיים הרוו"ה עורך סידורי רעדלהיים (תקצב) | כד:רבי מנחם מן אשכנזי רב בפיורדא (תך) ר’ ליב  ב"ר יעקב שאול גוגנהיים דיין במץ (תקמ"ד) |
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  של חודש יסן מי חולי
  

בימי שי וחמישי  .דש יסןון בכל חאין אומרים תחו
ארך אפים', גם אם חלים בערב פסח  לא' אומרים

ואומרו הש"ץ ביגון הימים שאין אומרים , ואסרו חג
  .תחון, והקהל חוזר ואומרו אחריו

מאריכים באמירת 'ברכו' בשחרית ובערבית   
  יגון מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון.ב

בכל חודש  ו עובר לפי התיבהיאָאֵבל יש שהגו ש  
  . בעל 'יארצייט' עובר.יסן

ביגון  הקדיש שלאחר קריאת התורה אמר  
  מיוחד לחודש יסן.

  
  יסן דשוראש ח

  

אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל  בראש חודש
  בעל 'יארצייט' עובר. התפילות.

מאריכים באמירת 'ברכו' בערבית ובשחרית   
, בכל יום שאין בו תחון ביגון מוצאי שבת, כהוג

  באמירת 'והוא רחום'.מאריכים אך לא 
 'הודו' ו'אא' שבהלל מיוחד.'אדון עולם' ביגון   

  .'אדיר הוא'ביגון  אמרים
הקדיש שלאחר קריאת התורה אמר ביגון   

  מיוחד לחודש יסן.
אין הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש החולצים   

  ים אחר מוסף.תפילין לפי הקדיש, ויש שחולצ
בחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את הקטע   

'אדיר עון' ביגון ולסליחת ' עד 'ששון ולשמחהמ'ל
  הוא', וממשיך ביגון יום חול.

  
  שיההפסקה  –פרשת ויקרא 

  

  בשחרית אומרים יוצר 'אורות מאופל'. 
עד 'תקריב מלח', שלישי עד 'ריח יחח קורא לוי   

   ו'.לה'', רביעי עד 'לא תאכל
הקדיש שלאחר קריאת התורה אמר ביגון   

   מיוחד לחודש יסן.
  מזכירים שמות.אין     
  קדיש 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון בחר.  
ש"ץ הבמחה אין אומרים 'צדקתך', ולפיכך   

 .אומר את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד הסוף

   

  בדי�ת וביעור חמץ
  

בוד�ים מיד אחר תפילת ערבית, ולא יבדו� בטרם התפלל,  בוד�ים את החמץ לאור הנר.אור לי"ד 

  המד�ד�ים נוטלים ידיהם לפני הברכה, כדי שיברכו בנ�יות. ואין לאכול לפני הבדי�ה.

לבוש סרבל של בית הכנסת היינו מעיל עליון לבדי�ת חמץ, וכן לכל מצוה הבאה ל�יצין, יש נוהגים ל

  המעיל אחר הברכה כדי לה�ל על הבדי�ה. ויש שמורידים את

יש הנוהגים לפני הבדי�ה להניח עשרה פתיתי לחם במ�ומות מפוزרים, ויש שנמנעים מכך. לפני 

ה. וראוי שלא לדבר בשעת הבדי�ה דברים בטלים הבדי�ה יברך, ויزהר שלא לדבר בין הברכה לבדי�

Aַאָּתה ְיָי ֱא Eל ִּביעּור שלא יסיח דעתו מן הבדי�ה: "ָּברּוHַ ָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּוKְ�ִ ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר Eֵהינּו ֶמֶל

תי ָחֵמץ". ישמור את החמץ שבד� בתיבה או ש�ית, ומיד אחר הבדי�ה יבטל כל חמץ שברשותו הבל

ֵּתיּה, ּוְדָלא ַּבHִַרֵּתיּה, ידוע לו שהוא נעלם ממנו, ויאמר: "Oָל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיHָא ְדִאיOָא ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא ֲחמִ 

  ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי HַOְְפָרא ְדַאְרHָא".

  אם אינו מבין את הלשון הארמית, עליו לומר את נוסח הביטול בלשון שמבין. 

ְוֶׁשּלֹא ִּבHְַרִּתיו, ארמית, יאמר: "Oָל ְׂשאֹור ְוָחֵמץ ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשּלֹא ְרִאיִתיו המבין לשון ה�ודש ולא 

  ִיְתַּבֵּטל ְוִיְהֶיה HֲOַַפר ָהָאֶרץ". המבין אנגלית, יאמר:

 All leaven and leavened products in my possession, which I have neither seen nor 

removed, shall be deemed of no value and ownerless like the dust of the earth. 

ו היה השמש �ורא ברחוב היהודים לבוא לשריפת חמץ. ב�הילות רבות הונהג לשרוף בדורות עבר

  את החמץ באופן מאורגן ומסודר בחצר בית הכנסת או במ�ום �בוע אחר.

פו בערב פסח בתחילת שעה ששית, ועכשו נהגו החמץ שנמצא נוהגים לשמרו עד שעת הביעור ולשר

ים 'כל חמירא', והביטול ודאי שצריך לאומרו דו�א לשרפו בסוף חמשית, ומבטלים פעם שנית ואומר

לפני שעה ששית, כדי ל�יים מצות שריפה בחמץ שלו: "Oָל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיHָא ְדִאיOָא ִבְרׁשּוִתי, Kֲַחִמֵּתּה 

 ְK ,א". הּוְדָלא ֲחִמֵּתיּהHְָפָרא ְדַאְרHַOְ ִרֵּתיּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵויHִַרֵּתיּה ּוְדָלא ַּבHַמבין לשון ה�ודש ולא ארמית, ַב

 ו, ִיְתַּבֵּטל ְוִיְהֶיהיאמר: "Oָל ְׂשאֹור ְוָחֵמץ ֶׁשֶּיְׁשנֹו ִּבְרׁשּוִתי, ֶׁשְרִאיִתיו ְוֶׁשֹּלא ְרִאיִתיו, ֶׁשִּבHְַרִּתיו וֶׁשּלֹא ִּבHְַרִּתי

  HֲOַַפר ָהָאֶרץ". המבין אנגלית, יאמר:

 All leaven and leavened products in my possession, whether I have seen them or not, 

whether I removed them or not, shall be deemed of no value like the dust of the earth. 
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  ממנהגי ליל הסדר

  

פורסים באשכנز יריעות לנוי, בדומה לנוי סוכה, כמבואר מני �דם היו  כסף או زהב הן לשימוש והן לנוי, להראות דרך חירות.מעמידים על שולחן הסדר כלי 

פסח מיוחדת, המכונה 'צֶועהל', בערך מטר וחצי גובהה ו�רוב לחצי מטר רוחבה, מעוטרת בציורים -במהרי"ל, ועד ימינו נהגו שעל �יר החדר תולים מפת

  ני החג, מאמרי התעוררות, שמות הרו�מים וכיו"ב.ר�ומים, עני
  )20523ולב�ש "ד�ורציית פסח" �וד מוצר  02-5000-940-מפה כزו אצל "כפתור ופרח יודאי�ה", להת�שר ל(ניתן להשיג 

אה וכוסות כסף מיוחדים מי שיכול מהדר אחר �ערת כסף נ לעורך הסדר מכינים 'כר ליל הסדר' עם כיסוי ר�ום ומעוטר, על מושב מיוחד, רצוי ספה.

  מענין החג.שחרוטים בהם ציורים וכיתובים 

ני במשפחות רבות בעל הבית או מי שעורך את הסדר לובש סארגנס (�יטל) ומצנפת לבנה בליל הסדר, להزכיר את יום המיתה בעת שנוהגים בנימוסי ב

  נוהג עורך הסדר ללבוש בגדי יום טוב חגיגיים. מלכים. אם הוא ָאֵבל, יש הלובשים את הסארגנס תחת בגדיו. במשפחות אחרות

לברך את הילדים בשבתות ובימים טובים אחר התפילה, בלילה, בבו�ר ובמוצאי היום, טרם יציאה מבית הכנסת או בכניסה לבית, וגם הבנים  נוהגים

ת הלילה, אך דו�א ליל زה מסוגל ביותר לברכה, בליל הסדר, לעתים שוכחים האבות לברך את בניהם, מחמת טרדו הגדולים מ�בלים ברכה מאבותיהם.

  ן יצח� אבינו ברכתו ליע�ב, מפני שבו "אוצרות טללים נפתחים".שבו נית

חורים: 'לוי', שלושה  נוטלים שלוש מצות שנאפו בשמות 'כהן', 'לוי' ו'ישראל', ושניתנו בהן סימנים מיוחדים, כגון חורים או סימון �וים (חור אחד: 'כהן', שני

ל' למטה, את 'לוי' באמצע ואת 'כהן' למעלה. בעת האפיה נהגו לעשות מצה רביעית, מצת ספ�, רים: 'ישראל'), ומניחים אותן על �ערת הסדר, את 'ישראחו

  שאם תת�ל�ל אחת משלוש המצות המיוחדות, י�חו אותה.

שהתפתחו מות הפסח. בדורות האחרונים, מאز המהפכה התעשייתית, כמאز ומעולם היו אבותינו אופים את המצות לפסח ביד, ואכלו איפוא 'מצות יד' בכל י

יו�ה מכונות ממונעות ב�יטור וחשמל, והאדם חדל מלפתח מיומנות בעבודות יד, נוצר מצב בו زריزות האדם היתה בנסיגה לעומת המכונה שמהירותה וד

לבד! ת המים ב�מח ועד הוצאתה מהתנור, שתים עד שלוש ד�ות בהלכו והשתפרו. העיד מרן החת"ס על עצמו כי ה�פיד שהמצה תשהה מתחילת נתינ

ת המצות כיום אין زריزות כزו �יימת. בהתחשב במצב החדש, הנהיגו גדולי רבותינו שבאשכנز, ובע�בותיהם רבים מגדולי ישראל בארצות אחרות, לאפות א

  לפסח במכונות. כך באו לעולם 'מצות מכונה'.

ר והניחום ב�ערה לצאת בהן ידי חובה דאורייתא. ממילא אשם חכמי ישראל, אכלו מצות מכונה שמורות גם בליל הסדרבים מבני אשכנز ובנותיה ובר

על פי מסורת אשכנز, וכפי שהובא להלכה בשולחן ערוך על ידי הרמ"א, מסדרים  נשכחה אצל רבים מסורת סימון שלוש המצות של 'כהן', 'לוי' ו'ישראל'.

נח הכי �רוב אליו, מפני שאין מעבירין על המצוות. לפיכך מניחים לבעל הבית ליטול כל דבר, ומה שצריך לו תחילה יהיה מואת הכל באופן שיהיה נוח 

ט רחו� סמוך לו את הכרפס ו�רוב לו כלי עם חומץ או מי מלח. מאחוריהם (לא מתחתיהם) מניחים את שלוש המצות, زו על גבי زו, לפי סדר אפייתן, מע

  .לצדה את הزרוע.המרור ואת החרוסת, ולאחריהם ב�צה האחרון את הביצה ו יותר מניחים את

ם. מי בדורות האחרונים, הת�ינו אבותינו שבאשכנز מבנה �ערה משוכלל, בן ארבע �ומות, להניח בשלוש התחתונות את המצות, ובעליונה את שאר המיני

  ו מכסף מפותחת פיתוחים נאים.שהיו בידו האמצעים ל�יים בהידור 'زה אלי ואנוהו', רכש �ערה כز
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: | ו:ר' אברהם ב"ר שמעון טריר כץ רב ואב"ד דקלויז פפד"מ (תקנד)  | ז:ר' יעקב שמש ראש ישיבת פרנקפורט (תקמה). ד"ר ר' משה וולך מייסד בי"ח שערי צדק  | ח:ר' ישראל
ארנטרוי ר"מ בישיבת פרנקפורט (תשכה), ר' יוסף צבי קרליבך אב"ד המבורג (תשב)  | ט:ר' יוסף יוזפא האן נוירלינגן בעל יוסף אומץ מפפד"מ (שצז). הרב משה אויערבך (תשלו) |

א"א תחנון

א"א תחנון

א"א תחנון, אא"א בניגון

יוצר זולת וקרובות לשחרית.
מהשבת והלאה אומרים 'הכל
יודוך' לסירוגין. הרב דורש בין
שחרית לקריאת התורה. א"א
צדקתך. א"א עבדים היינו
בציבור, במוצ"ש א"א ויהי נועם.

א"א תחנון

פרשת צו שבת הגדול
מפטי': כה אמר ה' צבאות (לא "וערבה")

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

מרץ-אפריל 2023 ניסן תשפג
א"א תחנון

א"א תחנון, אא"א בניגון



 

  

  אין אומרים 'מזמור לתודה' ולא 'למצח'. יד. 
סוף זמי אכילת חמץ את מכריזים בבית הכסת  

  ושריפתו.

  
  (עירוב תבשילין לבי חו"ל).

עמוד  ימחליפים את הפרוכת, המעילים, כסוי  
  החזן והבימה באלה המיוחדים לחג.

וראה בלוח מהגי  הבכורים מתעים בערב פסח,
  אשכז פירוט מהגי תעית זו.

חצרות במצה  יההיגו קדמויו לעשות עירוב
לכן קבעו שמתקיימת ימים רבים ואיה מתעפשת, ו

  המצות.לערב החצרות בערב פסח, שהוא זמן אפיית 
פירוט מהג עירובי החצרות ראה בלוח מהגי   

  אשכז.
חצה'  לאאומרים מערבות 'ליל שימורים, אותו  
בברכת 'השכיבו' אומרים את הביכור 'אזכרה ו

במחזורי אשכז רק מצא הביכור ( שות'
  . המובהקים)

  ם קידוש בבית הכסת.אין אומרים הלל ואין עושי  
רעהו: 'בויא גוט' את איש  מברך אחר התפילה  

כלשון פיוט  –('בה היטב', בבין בית המקדש 
ההגדה החביב 'אלמעכטיגר גאט ון בויא דיין 

  'אדיר הוא יבה ביתו בקרוב'). –טעמפל שירה' 
ֶיֽשע'. אופן 'ראשו כתם'. וסח אומרים יוצר 'אור   

מ'על הראשוים' אומרים  'אמת ויציב' הקצר והחל
אולה 'ברח דודי עד אותו ביגון, זולת 'אהבוך', ג

-שתחפץ' ביגון (פיוטים אלה הם גם במחזורי פולין
  ליטא).

תולים פרוכת לבה. הש"ץ איו לובש סארגס 
  (קיטל).

כל מכללפי התפילה בלחש הש"ץ מכריז: "    
ואין אומרים לא 'משיב הרוח' ולא  ",חיים בחסד

אצל הוהגים כמהג  .ד הטל', כל ימי הקיץ'מורי

: "ץמכריז הש ,'מוריד הטל' בקיץ לומר הפרושים
  ".מוריד הטל"

תפילת טל אמרת בתוך חזרת הש"ץ. פותחים את   
ארון הקודש בתחילת חזרת הש"ץ וסוגרים אותו 
לפי קדושה. ברכה ראשוה של חזרת הש"ץ אמרת 

  ביגון שבת. 
    

  מחה של יום טוב
  

'ובא לציון' אמרים ביגון שבת; חצי ו רי''אש
שתי הברכות הראשוות של , הקדיש לפי העמידה

חול; 'לדור ודור' יום ביגון  – ושהוהקד חזרת הש"ץ
ביגון יום טוב; שלוש הברכות  –והברכה האמצעית 

ביגון ביגון יום חול; קדיש 'תתקבל'  –האחרוות 
  מיוחד למחה של יום טוב.

  
אין מת דא לפי עשיית מצוות אשכז מקדלפי מהג 
 וגדוליולא 'הי מקיים',  'לשם יחוד'לא אומרים 

אשכז לא היתה דעתם וחה מהדפסתן בסידורים 
  . המאוחרים

) מברך וסופר בקול רם, ואחריו ש"ץהרב (או ה   
  חוזר על כך הציבור. 

  שים מברכות וסופרות.    
  

  
  פסח שבת חול המועד

  
 כל שבתות אמר בשלמות, כבסדר קבלת שבת

  השה.
'השכיבו' 'מלכותך', 'ואמר',  בליל שבת 'ברכו',  

וחלקו השי של חצי קדיש אמרים ביגוים 
  המיוחדים לשבתות בהן קוראים בשי ספרי תורה.

'אמר ו, : אומרים 'במה מדליקין'בארץ ישראל  
   .רבי אלעזר'

ו'אמר אין אומרים 'במה מדליקין' : בחוץ לארץ  
  מוצאי יום טוב. ר' משוםבי אלעזר
  מקדשים בבית הכסת כבכל שבת.    

  ת העומר לפי 'עליו'.ספיר  
  ולם' אמר ביגון 'אדיר הוא'.ע'אדון בשחרית   

הש"ץ פותח בעימת יום טוב באמירת 'הגבור   
  לצח' ולא פותח ב'שוכן עד'.

שקוראים 'בפי ישרים' ביגון המיוחד לשבתות   
  ורה.שי ספרי תבהן ב

אומר הש"ץ  ההודאות' לא'מאת סוף 'ישתבח' החל   
  .קדישעד סוף חצי ה ווממשיך בהוא' ביגון 'אדיר 

  .אומרים יוצר 'אהוביך אהבוך'  
'הכל יודוך' עד 'תתברך צורו' ביגון שבת. ומשם   

והלאה עד העמידה ממשיכים ביגוים של יום טוב 
  ראשון של פסח.

והחל  הקצר ת ויציב'וסח 'אמ. אופן 'דודי שליט'   
זולת 'אלה  מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון,

גאולה 'ברח דודי אל שאן' (פיוטים אלה . וכאלה'
. בכמה מחזורים דפסו ליטא-הם גם במחזורי פולין

 ).בתחתית עמודי פיוטי שביעי של פסח
תורה קוראים שיר השירים ה ילפי הוצאת ספר  

ן מברכים מגילה של קלף. אי מתוךבברכה 
ובמקום בו והגים שהציבור כולו קורא ייו'. 'שהח

את המגילה מתוך מחזורים מודפסים, אין מברכים 
  אחר קריאת המגילה, קדיש יתום. עליה כלל.

חלקו הראשון של קדיש שאחר קריאת התורה   
  .'אדיר הוא'ביגון  –אמר ביגון שבת וחלקו השי 

הגבהת  'מי שברך' לעולה השביעי אמר אחרי  
המגביה מוסר את הספר למכובד הספר הראשון. 

  .בהוצאת הספר השי
מתחילים את ההפטרה מ'היתה עלי יד',   

  : 'אום ה'. במילים ומסיימים
באחרוה שבברכות ההפטרה אין מזכירים עין   

  אין מזכירים שמות.פסח.
  גון בחר.מוסף אמר בי יקדיש 'תתקבל' אחר  
ש"ץ אומר התך', ולפיכך במחה אין אומרים 'צדק  

  .את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד הסוף
ו'למצח  במוצאי שבת מזמרים 'לדוד ברוך'  

 'ברכו'וומאריכים באמירת 'והוא רחום'  בגיות'
ו'ואתה  אין אומרים 'ויהי ועם'. כבכל מוצאי שבת

סופרים את העומר לפי 'ויתן לך' ומבדילים  .קדוש'
  צאי שבת.בבית הכסת כבכל מו

   

  רכסים ביתר חיפה ק"ס ב"ב ם-י 
אכילת 

 10:05 10:06 10:05 10:06 10:07 10:05 חמץ
שרפת 

  11:24 11:24 11:24 11:24 11:25 11:24  חמץ

שעה 
 03:52 03:52 03:53 03:52 03:53 03:52 עשירית

זמן 
 12:42 12:42 12:43 12:42 12:43 12:42 אפיקומן



בהעלותך

חיפהק"סב"בי-ם

6:276:336:276:24זריחה

7:037:007:027:02שקיעה

27

חיפהק"סב"בי-ם

6:266:316:266:23זריחה

7:047:017:037:02שקיעה

36
חיפהק"סב"בי-ם

6:256:306:256:21זריחה

7:057:027:047:03שקיעה

חיפהק"סב"בי-ם

6:236:296:236:20זריחהרכסיםביתרחיפהק"סב"בי-ם

7:057:027:047:04שקיעה6:266:416:356:346:266:32

חיפהק"סב"בי-ם

6:226:276:226:19זריחהרכסיםביתרחיפהק"סק"סי-ם

7:067:037:057:05שקיעה7:397:397:397:417:397:40

חיפהק"סב"בי-ם

6:216:266:216:18זריחהרכסיםביתרחיפהק"סב"בי-ם

7:077:047:067:05שקיעה6:276:426:366:366:276:34

5:435:455:445:45פלג המנחה

חיפהק"סב"בי-ם
4:474:484:484:46עה"ש א'
6:206:256:206:16זריחה
8:448:458:458:44ק"ש א׳

9:309:329:319:31ק"ש ב׳רכסיםביתרחיפהק"סב"בי-ם

10:3410:3510:3510:35תפילה ב׳7:407:427:417:427:407:42

12:4112:4312:4212:42חצות8:208:178:198:188:208:16

7:077:057:067:06שקיעה

8

רביעי

חמישי

שישי

הדלקת נרות

מוצאי החג

הדלקת נרות

יד

טו

טז

יז

5

6

7

שבת

יא

יב

יג

ראשון

שני

שלישי

2

3
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: | יד:רבי יוסף צבי הלוי דונר, ראב"ד עדת ישראל לונדון  | טו:רבי שמואל בן רבי יוסף צבי הלוי ואזנר, בעל שבט הלוי. ר' יונה ב"ר ישעיה תאומים פרנקל אב"ד מיץ מח"ס
"קיקיון דיונה" (תכט)  | טז:הרב שלמה וולבה |

א"א תחנון, נהגו באשכנז להגעיל הכלים היום

א"א תחנון ולמנצח, תענית בכורות. (עה"ש לא
לפני 4:50) זמני חמץ בלוח העליון. בערבית א"א
הלל בבית הכנסת. מהדרים לאכול אפיקומן עד

חצות. ראה בלוח העליון.

מערבית, יוצר, אופן, זולת, גאולה, מפטירין: "בעת
ההיא - ואין בא". במוסף תפילת טל, ובמוציו"ט

'ותן ברכה', 'יעלה ויבוא' וספירת העומר.

ב׳ לעומר, 'יעלה ויבוא'. יוצר
אופן זולת וגאולה. שיר השירים.
קה"ת: ספר א' "ראה אתה

אומר", ספר ב' "והקרבתם".

ערב פסח

א׳ דפסח

א׳ דחוה״מ פסח

שבת חוה״מ פסח

א׳ לעומר. יעלה ויבוא. קה"ת: ספר א' "שור או
כשב" ספר ב' "והקרבתם".

תקופת שמואל: 6:39

שבת חוה"מ פסח
מפטי': היתה עלי יד ה'

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אפריל 2023 ניסן תשפג

ס״ז קידוש לבנה בדיעבד 20:25

א"א תחנון

א"א תחנון, אא"א בניגון



 

  

  ליל שביעי של פסח
  

  'ברכו'. לפי'מה טובו'  שרים :בארץ ישראל
אשכז במחזורי ( אומרים מערבות 'אורי וישעי'.  

   ).המובהקים
בברכת 'אמת ואמוה' אמר הקטע מ'המעביר   

   בעימה מיוחדת.ביו' עד 'לך עו שירה' 
בברכת 'השכיבו' אומרים את הביכור 'מתי   

   אבוא'.
'וידבר  את הפסוק: ו' אומריםהשכיבאחר '  

  משה'.
 קידוש בלא 'שהחייו'. ספירת העומר. עליו.  

  'יגדל' ביגון יום טוב.
  

  שחרית שביעי של פסח
 אין אומרים אופן. .אומרים יוצר 'ויושע שושי'  

והחל מ'על הראשוים'  וסח 'אמת ויציב' הקצר
אלה (פיוטים  זולת 'אי פתרוס'. אומרים אותו ביגון,

  ליטא).-ם במחזורי פוליןהם ג
המתחיל במילים 'ממצרים גאלתו'  הקטעאת   

אומר הש"ץ ביגון מיוחד לפרשת בשלח ושביעי של 
פסח. יש הממשיכים ביגון זה עד גאל ישראל, ויש 

לים שירה חדשה ועד גאל ישראל שהחל מהמי
  אומרים ביגון הידוע לברית מילה.

  .גאולהאין אומרים   
'אותותיך ראיו' (פיוטים  ץחזרת הש"קרובות ב  

   ליטא).-אלה הם גם במחזורי פולין
בפיוט 'אילי הצדק ידועים' אומר הש"ץ סוף כל   

קטע בעימה ידועה. הקהל מצטרף אל הש"ץ 
הפסוקים שבסוף כל קטע. בקטע באמירת חצאי 

פותח הש"ץ ב'ציון יקא',  'שם יקרא', האחרון,
וקהל  ש"ץים ומסיימבחר. ביגון  עד סופוואומרו 

   ביחד את הפסוק האחרון ביגון של הפסוקים.
באמצע הסילוק בסילוק 'חסדי ה' אזכיר', הקטע   

שובש מאוד בידי המתחיל 'חסדי ה' כי לא תמו', 
בפי עצמו וכן  בתדפיסוסח הפייטן מופיע  .הצזורה

  .בספר 'מערבים וקרובות'
  יגון 'אדיר הוא'.באמרת כהים ברכת   
  הודו' ו'אא' שבהלל אמרים ביגון 'אדיר הוא''  
  קדיש 'תתקבל' אחר הלל אמר ביגון בחר.  

  שביעי של פסח – קריאת התורה
  

  . ביגוי יום טובתורה י ההוצאת ספר
ותחית  י"ג מידות יש הוהגים לומר ברגלים  

  .('רבון העולם') עולם'ו של 'רבו
וגין לסיר הכל''על בהוצאת ספרי התורה שרים 

  .הש"ץ והקהל
  

  תורה.י ההרב הוא הש"ץ עד סוף הכסת ספר
אחד ההפטרה מברכים עבור 'מתת יד'. אחר ל  

מברך את הרב ו ספר תורה בידואוחז  מראשי הקהל
ואחר כך אוחז הרב את  .'מי שברך' של 'מתת יד'ב

כל את 'מי שברך' של 'מתת יד' ב מברךספר התורה ו
על עצמו לתת (המעות שכל אחד קיבל  הקהל.

עבור לומדי תורה ועיי ארץ ישראל כמתת יד 
  וירושלים אספות אחר החג ושלחות ליעדן).

לעורר עצב  סוראין אומרים 'יזכור' ברגלים, כי א  
בימי חיוב דאורייתא של שמחה, כמבואר 

, ליטא-מרו כמהג פוליןולא . המורגליםבראשוים
'מתת ת אמירת 'מי שברך' של יכולים לאומרו בשע

  יד'.
   

  מוצאי פסח
  

מאריכים ביותר ב'והוא רחום' ו'ברכו', ומכים 
   אותו: 'ברכו של חמץ' ('חמצדיגען ברכו').

אחר קדיש 'תתקבל' סופרים את העומר ל  
  ומבדילים בתוך בית הכסת לפי 'עליו'.

  
  אסרו חג של פסח

  
  '. 'למצחלא ו תחון אין אומרים

התורה אומר לפי הוצאת ספר  :בארץ ישראל  
ארך אפים' ביגון הימים שאין אומרים  לא' הש"ץ

  .בהם תחון, והקהל חוזר ואומרו אחריו

   שמייפרשת 
  

יגון בביגוי שבתות רגילות ולא אמר 'לכה דודי' 
  ספירה. בשחרית אין אומרים 'זולת'.

קדיש שאחר קריאת מחציתו הראשוה של ה  
תו , ומחצידש יסןואמרת ביגון מיוחד לח התורה,
   ברכת החודש. מחמתביגון מיוחד  –השיה 

מפטירים 'ויוסף עוד דוד' ומסיימים במילים: 'כן   
  דבר תן אל דוד'.

 'מי שברך'אין מזכירים שמות ואין אומרים   
  לקהל.

מברכים החודש. הש"ץ וטל ספר תורה בידו   
אייר יהיה ביום הששי וביום ומכריז: 'ראש חודש 

ליו לטובה'. הקהל איו חוזר על שבת קודש הבא ע
אלא אומר תיכף את בקשת 'יחדשהו',  הכרזה זו,

בוסח הקצר, והש"ץ חוזר עליה, והחל מהמילים 
'לחיים ולשלום' אומרה ביגון 'הלכה ותוספות' ויש 
שהגו ביגון 'לכה דודי' של שבתות הספירה, 

  ילת 'אשרי'.וממשיך בו בתח
  ביגון בחר. קדיש 'תתקבל' אחרי מוסף אמר  
ש"ץ אומר ה, ולפיכך במחה אין אומרים 'צדקתך'  

  ביגון מ'תתקבל' עד הסוף.  את הקדיש השלם
, ובשבת אחר מחה מתחילים לשות פרקי אבות  

  זו שוים פרק ראשון.
  

  רקי אבותפ
  

וים מידי שבת אחר בשבתות בין פסח ושבועות ש
  .מחה פרק אחד

שוים בתמוז בין שבועות וי"ז : בארץ ישראל  
  .מידי שבת שי פרקים

שיום טוב שי של שבועות : בשה זו ץ לארץבחו  
חל בשבת שאין אומרים בה פרקים ואם כן יש רק 

בג' הגו  ,י"ז בתמוזובין שבועות חמש שבתות 
שי  שאחר שבועות לשותהשבתות הראשוות 

בכל שבת, ובשתי השבתות שאחריהן לשות  פרקים
  . בתבכל ש שה פרקיםושל
  אחר י"ז בתמוז אין שוים פרקים כלל.   
  לאחר הפרקים אומרים קדיש יתום.  
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: יח:ר' שמואל יוסף רבינוב ראש ישיבת המבורג (תשכג)  | יט:ר' אליעזר ברגמן מח"ס "בהר יראה" מייסד כולל הו"ד (הולנד דויטשלנד) (תריב) | כא:גירוש היהודים מוורמיישא
באמצע חזרת הש"ץ שחרית | כג:תענית גזירות קלן  | כד:ר' מאיר להמן אב"ד מגנצא (תרן)  |

ה׳ לעומר, 'יעלה ויבוא', קה"ת: ספר א' "ויעשו
בנ"י את הפסח" ספר ב' "והקרבתם".

ו׳ לעומר, מערבית, יוצר, זולת, קרובות לשחרית,
קה"ת: ספר א' "בשלח" ספר ב' "והקרבתם".

במוסף מתנת יד.

ז׳ לעומר, א"א תחנון ולמנצח, תזכורת לשלם
מתנת יד

ט׳ לעומר, א"א צדקתך, אבות א'.

שביעי של פסח

אסרו חג

מברכין החודש, ר"ח ביום ו׳ 
וביום שב"ק.

ח׳ לעומר, א"א תחנון

המולד יום חמישי 14:08  13 חלק'

פרשת שמיני
מפטי': ויוסף עוד דוד

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אפריל 2023 ניסן תשפג

ג׳ דחוה״מ פסח

ד׳ דחוה״מ פסח

ה׳ דחוה״מ פסח עיו"ט

ג׳ לעומר, "יעלה ויבוא". קה"ת: ספר א' "קדש לי"
ספר ב' "והקרבתם".

ד׳ לעומר. 'יעלה ויבוא', קה"ת: ספר א' "אם כסף"
ספר ב' "והקרבתם".



 

  

  אייר
  

  דש איירוא' דראש ח
  

בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל 
  בעל 'יארצייט' עובר. התפילות.

באמירת 'ברכו' מאריכים בערבית ובשחרית   
ביגון מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו 

  כים באמירת 'והוא רחום'.א מארי, אך לתחון
שמוה עשרה ראש חודש לפי ראשון של ליל   

  .'יעלה ויבא'מכריזים: 
  'אדון עולם' ביגון מיוחד.  
'לכה ביגון  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  .דודי' של ימי הספירה
הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש אין   

החולצים תפילין לפי הקדיש, ויש שחולצים 
  מוסף.אחר 

בחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את   
עון' ולסליחת ' עד 'ששון ולשמחההקטע מ'ל

, וממשיך 'לכה דודי' של ימי הספירהביגון 
  ביגון יום חול.

  
  אייר דשוראש חב' ד –מצורע -תזריעפרשת 

  
ביגוי שבתות רגילות ולא אמר 'לכה דודי' 

  יגון ספירה.ב
 'ואמר', 'מלכותך', 'ברכו', בליל שבת  

'השכיבו' וחלקו השי של חצי קדיש אמרים 
שי קוראים בבהן ביגוים המיוחדים לשבתות 

   ספרי תורה.
תפילת העמידה של ערבית ליל שבת  לפי  

  '.דשוראש חמכריזים: '
אומר הש"ץ 'בפי ישרים' ביגון  בשחרית  

שי ספרי שקוראים בהן בהמיוחד לשבתות 
   תורה.

יו הלאשבת וראש חודש 'אומרים יוצר של   
וסח 'אמת ביגון,  אופן 'לך אלים' ,ים אמת'הלא

והחל מ'על הראשוים' אומרים  ויציב' הקצר
  .זולת 'אמותך אמתי'אותו ביגון, 

'לכה ביגון  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  
  דודי' של ימי הספירה.

  כהן קורא עד 'שבעת ימים שית'.   
ן ביגואמר קריאת התורה אחרי חצי קדיש 

  דש. וראש חשבת ו
'מי שברך' לעולה השביעי אמר אחרי הגבהת 

המגביה מוסר את הספר הספר הראשון. 
   .למכובד בהוצאת הספר השי

מפטירים הפטרת שבת ראש חודש 'השמים 
  כסאי'.

  אין מזכירים שמות.
בעמידה של מוסף, בברכת 'אתה יצרת', בין 

ודש, פסוקי קרבן שבת לפסוקי קרבן ראש ח
ֶדׁש אומרים:  ֶזה ָקְרַּבן ַׁשָּבת ְוָקְרַּבן רֹאׁש ֹחֽ

  .ָּכָאמּור
'אי ה'  בסוף קדושה אחר עיית הקהל  

של שבת וראש  יכם', אומרים את הפיוטלאה
   יכם יזריח'.לאה': חודש

 –הקדוש'  הלא'שבת,  'לדור ודור' אמר ביגון
 –, עד 'כאמור', 'וביום השבת' ם טובביגון יו
ה קרבן שבת', ומ'וקרבן ראש בת, עד 'זביגון ש

דש כאמור, ובראשי חדשיכם' ממשיך ביגון וח
ביגון שבת, 'אלקיו' עד  –, 'ישמחו' ם טוביו

, 'לששון ם טובביגון יו –'לטובה ולברכה' 
ביגון 'לכה דודי'  –עון' ולסליחת ולשמחה' עד '

 –בעמך' עד סוף העמידה של ימי הספירה. 'כי 
   ביגון שבת.

  ביגון בחר. אחר מוסף אמרקדיש 'תתקבל' 
ש"ץ ה, ולפיכך במחה אין אומרים 'צדקתך'

אומר את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד 
  הסוף.

  ' של אבות.באחר מחה שוים פרק 
   

  פר�י אבות
  

  

מנהג אמירת פר�י אבות בשבתות אחרי מנחה 

מופיע כבר בכמה גאונים והרבה ראשונים 

  ואחרונים מכל הארצות והעדות בכל העולם. 

כתב בפרדס הגדול לרש"י, מכיון שבزמן והטעם 

زה מת משה רבינו, ו"חכם שמת בתי מדרשות 

בטלים", ובמ�ום زה יש להספיד אותו ולספר 

ות שכותרתה היא: במעשיו הנאים, וزו מסכת אב

"משה �יבל תורה מסיני" (אולי מכיון שכל 

המסכת היא מדבריו של משה רבינו ש�יבלה 

  מהר סיני).

הטעם כדי שילמדו ממנה  ובמחزור ויטרי כתב

יראת שמים ודרך ארץ, דמאן דבעי למהוי 

  חסידא לי�יים מילי דאבות.

במ�ורות הגאונים וחל� מהראשונים לא נאמר 

חורף, ומשמע שאמרו פר�י חילו� בין �יץ ל

  אבות כל השנה.

בדורות שאחרי כן אנו מוצאים מנהגים שונים 

  באילו שבתות אומרים פר�י אבות.

פסח לשבועות, יש שאמרו כל  יש שאמרו בין

ה�יץ, ואחרים דוו�א בחורף. ויש שאמרו 

מפרשת יתרו עד פרשת מסעי, ויש שאמרו בין 

  שבועות לסוכות.

 לומר בין פסח ליز בתמוز.מנהג אשכנز הוא 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | כו:ר' יעקב יוקב ברלין בעל "באר יעקב" מרבני פיורדא (תקי) | כח:ר' שבתי שפטל הורוביץ בן השל"ה בעל ווי העמודים רב בפפד"מ ופיורדא (תך). ר' נתן במברגר רב ראשי
בוירצבורג ובוואריה (תרעט)  | כט:"צוועטשגען תענית" (תענית השזיפים-תענית באמברג)  | ל:ר' אברהם ברודא ב"ר שאול מפפד"מ (תעז), ר' יעקב נתנאל ב"ר נפתלי צבי הירש ווייל אבד קרלסרוה בעל "קרבן נתנאל"

(תקכט), ר' יעקב ישראל ב"ר צבי מעמדין היעבץ בעל מור וקציעה ועוד.  | א:רבי צבי הירש אשכנזי ה'חכם צבי' אב"ד ק"ק אשכנזים באמשטרדם (תעח)  |

י״ב לעומר, א"א תחנון

י״ג לעומר, א"א תחנון

י״ד לעומר, א"א תחנון, אא"א בניגון, בערבית
מכריזים: "יעלה ויבוא"

ט״ז לעומר, יעלה ויבוא, אתה
יצרת, יוצר אופן זולת ואלוקיכם.

א"א צדקתך, אבות ב'.

ערב ראש חודש

א׳ דראש חודש

שבת ראש חודש

ט״ו לעומר, יעלה ויבוא, בערבית מכריזים 'ראש
חודש'

פרשת תזריע מצורע - ר"ח
מפטי': כה אמר ה׳ השמים כסאי

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אפריל 2023 ניסן - אייר תשפג
י׳ לעומר, א"א תחנון

י״א לעומר, א"א תחנון, אא"א בניגון. (שימו לב
לסגירת החנויות הערב ב7:00 מפאת יום השואה)



 

  

  תקופת האבלות
  

הגי אבלות של ימי הספירהמ 
אייר ומשכים עד במתחילים ביום ב' 

 מר.שבועות, בהפסקת יום ל"ג בעו
  והתירו תספורת בערב שבועות.

ישואין בימי הספירה אסורים עד   
אייר ובי"ח  אש חודששבועות, מלבד ר

  בו הוא ל"ג בעומר.
    

  קדושים -אחרי מותפרשת 
  

ביגון המיוחד לימי  אמר'לכה דודי' 
  הספירה.

אומרים את וסח 'אמת בשחרית   
ראשוים' והחל מ'על הויציב' הרגיל 

אומרים  עימת עצב.אומרים אותו ב
ה וסופה תחילת 'אזכרך דודי',זולת 

  .אמרים בעימה
   כהן קורא עד 'כל קהל ישראל'.  
ב'מי שברך' של קהל, אחר 'וצדקה   

המילים: 'וכל מי לעיים', מוסיפים את 
  .שיתעה שי וחמישי ושי'

  ' של אבות.גאחר מחה שוים פרק   
   

  אבלות הספירה
  

  

נהגו בכל המ�ומות שלא לישא אשה בין פסח לעצרת, והטעם שלא להרבות 

למידי רבי ע�יבא. וכתב הר"י בן גיאת דו�א בשמחה, שבאותו زמן מתו ת

  נישואין שהוא עי�ר שמחה, אבל ליארס ול�דש שפיר דמי, 

מהר"י סגל הנהיג לבחוריו איסור גילוח מפסח עד ל"ג. ויש נוהגין בהחבא 

אייר. וכן ראיתי נוהג מהר"ز שט"ן שישב באופנהיים ג' היתר �ודם ר"ח 

ודם ר"ח אייר טרם הלך למתיבתא פרסאות מ�"� דמגנצא והיה מגלח ز�נו �

דמהר"י סגל למגנצא, ואמר לא ירגיש בי אמ"ץ הרב מתי גילחתי. אמנם 

מהר"י סגל הוא נהג בעצמו שלא גילח ز�נו עד ערב רגל השבועות. וגם אם 

ם א' לא התיר לגלח בערב שבת דלפניו, דוגמאת אבל שאם חל לג בעומר ביו

ם כלו הל' באחד בשבת אסור חל שלושים שלו בשבת מגלח בערב שבת וא

לגלח בערב שבת הכי נמי לא שנא, ושניהם שוים דשניהם ר� מנהגא. 

  (מהרי"ל)

  ובוורמיישא נהגו שלא לגלח מפסח עד עצרת כלל.

ישת מלבושים חדשים אין נוהגין ר� אך ביוסף אומץ כתב: "איסור גילוח ולב

כתוב עד ראש מראש חודש אייר ואילך. ואף על פי שבשולחן ערוך (ברמ"א) 

חודש אייר, (דהיינו משמע כולל ר"ח עצמו) מכל מ�ום במהרי"ל כתוב �ודם 

 ראש חודש, וממילא דבלישנא דשולחן ערוך עד ולא עד בכלל."
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | ג:ר' לוי יוסף ברויער רב ומייסד עדת ישורון וושינגטון הייטס בניו יורק | ו:ר' יצחק הלוי הורוביץ רב קהילות אה"ו, ר’ שלמה זלמן  ב"ר אברהם ברודא אב"ד מרגנטהיים
(תק"ב). ר' צבי הירש אויערבך מוורמיישא (תקלח)  | ז:תחילת פרעות רינדפלייש  | ח:ר' ישעיה פיק ברלין (תקנט). חורבן קהילת שפירא בגזירות תתנו (ראה קינה מ).  |

י״ט לעומר

כ׳ לעומר. (שימו לב שהעסקים סגורים מפאת יום
העצמאות).

כ״א לעומר

כ״ג לעומר, זולת 'אזכרך', אבות ג'
שבת ראשונה של אייר

כ״ב לעומר

פרשת אח״ק
מפטי': הלא כבני כשיים

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אפריל 2023 אייר תשפג

מברכין הלבנה בערב

י״ז לעומר, מתחילים אבלות הספירה.

י״ח לעומר. (שימו לב לסגירת החנויות הערב
ב7:00 מפאת יום הזיכרון)



 

  

  בה"בתעית 
  

בתחילת חודש אייר מתעים תעיות בה"ב ומהגן 
  כמו בתעיות בה"ב של חודש מרחשון.

  
  

   אמורפרשת 
  ביגון המיוחד לימי הספירה. אמר'לכה דודי' 

אומרים את וסח 'אמת ויציב' הרגיל בשחרית   
והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו בעימת עצב. 

ה וסופה אמרים תחילת, ים'הלאתה 'אאומרים זולת 
   .בעימה

  מפטירים 'והכהים הלוים'.  
  ' של אבות.דאחר מחה שוים פרק   

   

  תי
ון ליל שבועות

המנהג להיות נעורים בליל חג השבועות לא היה נפוץ בעם ישראל בדורות הראשונים אמנם יחידים היו 

  בצורה של יחידים.נוהגים כן, וכבר מת�ופות �דומות מאוד כמו בית שני וزמן התנאים, וכל زה 

שנה) לאחר שהוא וחבורתו زכו לגילויים גדולים במהלך  400ר� בزמן ר"ש אל�בץ (מחבר לכה דודי לפני 

תי�ון הלילה והדברים פורסמו באיגרת שכתב, (ומובאת בשל"ה וברוב ספרי ה"תי�ון" הנפוצים היום) 

ורה כל ליל חג השבועות" אך ומאز כבר כתב בן דורו האריز"ל ש"פשט המנהג הزה בישראל לעסו� בת

בתחילה היה נהוג ר� אצל  בעלי תורה, אך כמה עשרות שנים אחר כך כותב השל"ה שבארץ ישראל 

"כולם כאחד מגדולים ועד �טנים וכן �יימו ו�בלו עליהם ועל زרעיהם" כך נהגו גם בכל ארצות הספרדים 

  כעדות החיד"א.

  שנה)  350יוסף אומץ ובספר מנהגי וורמייزא (לפני  בארצות אשכנز הת�בל המנהג מאוחר יותר. בספר

שנה אחורה) "כבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן" ובסופו של דבר הת�בל  300מובא ש"המד�ד�ים על פי �בלה" ו"יש לומדי תורה", נוהגים כך. בزמן המג"א, (

  באופן מוחלט בכל ה�הילות.

�ור למנהג ה"משמר" בליל שבועות) "מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ובמדרשות המ�רא ורزי צורת הלימוד של ליל שבועות מובא בزוהר. (שהוא המ

בכתב  החכמה". איך בדיו� עושים את כל زה? האר"י ز"ל מסביר שزה על ידי ראש וסוף כל פרשה, נביא או מסכת, וכך נחשב כאילו למד כל התורה כולה

  שראל כולל אשכנز, פולין, ליטא, ובנותיהן.ובעל פה. צורת לימוד زו נת�בלה בכל תפוצות י

מעצמם  הלימוד צריך להעשות דוו�א בחבורה, (ולא ביחיד) כדברי הزוהר ה�דוש. גם באיגרת ר"ש אל�בץ מובא שהמגיד גער בהם על שלא היו עשרה ומנעו

שישתדלו להיות עשרה כי אز תשרה עליהם השכינה, וכך נהגו וכן השל"ה כתב  הרבה טובה. (ואחר כך בכו הרבה על שלא زכו להיות עשרה בלילה הראשון)

  בכל המ�ומות בעולם ללמוד את התי�ון בעשרה. (ר� בדורות האחרונים בטל עניין ה'חבורה' במزרח אירופה)

ניעורים כל הלילה אבל ללמוד  סדר תי�ון ליל שבועות הוא חל� בלתי נפרד מהמנהג של להיות ניעורים בליל שבועות. בزמן החיד"א היו יחידים שרצו להשאר

ון, מה שלבם חפץ. ותמה עליהם החיד"א, הרי כל המ�ור להישאר ערים בלילה הزה הוא מהزוהר והאריز"ל והם הם אמרו שצריך ללמוד אز את סדר התי�

  ולמה ל�חו לעצמם ר� חצי מדבריו והתעלמו מהחצי השני?

ורה מכל הארצות שנהג לומר את התי�ון בלילה הزה. גם בדור האחרון, כשבישיבות ליטא חדלו מאز שהתפשט המנהג בישראל, ידועים לנו עשרות גדולי ת

(שמרן מאמירתו, עדיין המשיכו כמה מגדולי ליטא לומר לעצמם את כל הסדר של התי�ון. (כך נהגו למשל האדר"ת, הסטטיפלר ואחריו הגר"ח �נייבס�י, 

, הגראי"ל שטיינמן, ר' הלל ز�ס, ועוד ישיבתו כולם למדו אز גמרא.) הגרש"ز אוירבך ואחריו בנו הגר"שהחزו"א הורה לו בבחרותו לומר את התי�ון אף שב

  הרבה מגדולי ישראל.

הבחורים  ב�הילות אשכנز עד הדור האחרון כולם נהגו ללמוד בחבורות את תי�ון ליל שבועות. בבתי הכנסת והמדרש, וגם בבתים פרטיים. גם בישיבות היו

 מדים את התי�ון בישיבה יחד עם ראש הישיבה.לו
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: ט:ר' סנדר טרויב אב"ד אה"ו (תעד)  | י:ר' יצחק אונא אב"ד מנהיים (תשח) | | טו:ר' אהרן וירמש בעל "מאורי אור" (תקצו)  |

כ״ו לעומר

כ״ז לעומר

כ״ח לעומר

ל׳ לעומר, זולת 'אתה אלקים'.
אבות ד'

תענית חמישי

פסח שני

שבת שניה של אייר

כ״ט לעומר, אומרים תחנון כרגיל

פרשת אמור
מפטי': והכהנים הלוים

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אפריל-מאי 2023 אייר תשפג

תענית שני קמא

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה

כ״ד לעומר

כ״ה לעומר



 

  

  עומרב ג"ל
  

בשחרית מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון מוצאי 
  כהוג בכל יום שאין בו תחון.שבת, 

אין אומרים תחון בשחרית אבל במחה שלפיו   
   אומרים.ובמחה בו ביום 

אין האבל עובר לפי התיבה בכל יש שהגו ש  
בעל  אף לא ל'אשרי' ו'למצח'. בעומרל"ג  תפילות

  'יארצייט' עובר.
פגרי ביה המלמדים מל"ג בעומר הוא יומא ד  

ותים מעט יותר לשמחת ותלמידיהם, ואוכלים וש
  היום.

 מעים מלהשתתף בהילולות לציון פטירת רשב"י  
  ושאר צדיקי עולם.

  
  קתיובח-בהרפרשת 

  
  ביגון המיוחד לימי הספירה. אמר'לכה דודי' 

אומרים את וסח 'אמת ויציב' הרגיל בשחרית   
והחל מ'על הראשוים' אומרים אותו בעימת עצב. 

ה וסופה אמרים תחילת ,''אחרי מכראומרים זולת 
  .בעימה

   כהן קורא עד 'איש אל אחזתו'.  
: בזה הלשוןלתוכחה קוראים לעלות לתורה   

   ."יעמוד מי שירצה"
פסוק 'ואם הקורא ממיך את קולו מהבתוכחה   

' ומרים את קולו עום'ואז ירצו את  לא תשמעו' עד
ארץ' ומרים ממיך בפסוק 'וה בפסוק 'וזכרתי',

   .מ'ואף גם זאת' עד סופה של התוכחה
אחרי עלייתו, עושים לו 'מי שברך' בוסח מיוחד   

בוסף ל'מי שברך' הרגיל, ובשיהם מזכירים אותו 
  בשמו.

את  המסיים הציבור כלפי בסיום הספר קורא  
ַחַּזק", כלשון המקרא שתי המילים: "ֲחַזק ְוְִת 

ש מילים: "חזק וב י, יב (ולא של ודקדוקו בשמואל
העולה שותק מפי הפסק לברכה חזק ותחֵזק"), 

  הקורא בתורה חוזר על קריאה זו.אחרוה, ורק 
, לפחות מחציתו שאחר קריאת התורהקדיש   

  פר.ם הססיו לכבודביגון בחר אמר  השיה,
   מ'וכל מעשר בקר'.מתחילה  קריאה למפטירה  

      

  דברי החת"ס על הילולת רשב"י במירון
  

  

"אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשר דרי, וממרח� יבואו ידרושו את השם בעיה"� צפת 

ש שכרם רב בלי ספ� ע"ד ביום ל"ג בעומר בהילולא דרשב"י ز"ל, ואם כי כל כוונתם לש"

כמ"ש תוס' ר"פ אין מעמידין, אבל מטעם زה בעצמו הייתי ודילוג"ו ודלי�"ו נרות עלי אהבה, 

אני מן הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם ושלא 

ארצה להתחבר עמהם בزה, כי כבר כמה כרכורים כרכר בפר"ח באו"ח סי' תצ"ו ב�ונטרס 

ה להם נס מהא דאמרי' הגי איסור שלו אות י"ד על המ�ומות שעושים יו"ט ביום שנעשמנ

פ"� דר"ה �מייתא בטיל אחרנייתא מוסיפין בתמיה וכו', אבל ל�בוע מועד "שלא נעשה בו 

נס" ולא הוزכר בש"ס ופוס�ים בשום מ�ום ורמز ורמיزא ר� מניעת הספד ותענית מנהגא הוא 

תל ', מ"מ לעשותו יום שמחה והדל�ה ובמ�ום ידוע דוו�א שיהי' וטעמיה גופא לא ידענא וכו

תלפיות שהכל נפנים לשם, לא ידעתי אם רשאים לעשות כן והוי כעין מ"ש רלב"ח במי שנדר 

  (שו"ת חת"ס יו"ד רלג) ."ל�בר שמואל הנביא וכו', עיי"ש
  

ת יום מועד י ... היכן מצינו לעשו”"לא איש שם על לב אלא לעלות לצפת להילולא דרשב 

לאכול בשר כיום שמת בו רבו וز' אדר הוא הלא אמרו חز"ל הרי עלי שלא  ביום סילו� צדי�?

יום תענית וכן ר''ח ניסן וי' ניסן וכו ניסן יום מיתת יהושע בן נון ומאי ד�רי ליה בزוהר הילולא 

את הוא על דרך שאחز"ל במו"� �צף על עולמו ול�ח ממנו נפשות ושמח בהם ככלה... ו�נ

ו פניהם לצפת כי שם �בר איש ירושלים עשתה زאת... והנה לגמרי زה מ�רוב מאה שנים שמ

אלו�י הרשב״י במירון והאר״י בצפת וכל העולים לא״י לא שמו פניהם  אלא לצפת וטבריה, 

וירושלים נשכחה לגמרי, לא שם איש על לב אלא לעלות לצפת להילולא דרשב״י  ... אשר 

ביום   ה עם הגאון מהר״ز מרגליות زצ״ל היכן מצאו לעשות יום מועדכבר היה לי ויכוח בز

סילו� צדי� ... לא ידעתי מה מ�ום להילולא ולעزוב את ירושלים וצדי� ה' המביט לארץ 

 (תורת  משה  על  התורה פרשת  אמור)ותרעד". 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: טז:ר' דוד ב"ר שמעון הקשר מראשי ישיבת קול תורה | יט:ר' מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג הי"ד מהר"ם מרוטנבורג, החכם ר' יצחק ברנייס מהמבורג (תרי). ר' מאיר ב"ר אשר
הלוי, רב בפיורדא (תמג). ר' משה ירמיה ב"ר אליעזר הכהן נרול אב"ד מיץ, מחבר "אל מלא רחמים" (תיט). | כא:רבי עקיבא ישראל ורטהיימר אב"ד אלטונה (תקצח)  | כב:ר' יצחק אויערבך אב"ד הלברשטט (תרצב)  |

ל״ג לעומר, א"א תחנון בשחרית

ל״ד לעומר

ל״ה לעומר

ל״ז לעומר, זולת 'אחרי נמכר'.
אבות ה' שבת שלישית של אייר

ל״ו לעומר

פרשת בה״ב
מפטי': ה׳ עזי ומעזי

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

מאי 2023 אייר תשפג

תענית שני בתרא

ל״ג בעומר

ל״א לעומר

ל״ב לעומר, במנחה אומרים תחנון



 

  

 – במדברשבועות פרשת  לפישבת 
  'שווארץ שבת'

(שבת זכרון קהילות אשכז שחרבו בגזירות 
  תת"ו)

  
ביגון המיוחד לימי  אמר'לכה דודי' 

   הספירה.
לפי חתימת ברכת 'אהבה רבה', בשחרית   

ת אחר המילים 'וליחדך באהבה', אומרים א
, ואז בעימה ידועההאהבה 'אותך כל היום' 

אומרים את חתימת הברכה: 'בא"י הבוחר 
בעמו ישראל באהבה', ביגון שבת. הוסח 

בתדפיס מופיע הכון ללא שיבושי הצזורה 
'השיר מיוחד, וכן באוצר פיוטי שבתות השה 

  והשבח'.
ובשבת זו אין  ,וסח 'אמת ויציב' הרגיל  

עימה, אך וים' ב'על הראשהש"ץ משמיע 
 ים באזיו'הלאזולת ' מסיימו ביגון שבת,

  .ביגוה המיוחד
מחציתו השיה של קדיש שאחר קריאת   

ביגון מיוחד מחמת ברכת אמרת התורה, 
   החודש.

מפטירים הפטרת ערב ראש חודש שחל   
  'ויאמר לו יהותן מחר חודש'. בשבת

 ם'יקום פורקן' מזכיריאמירת אחר ל  
מתוך ספר הזכרת שמות  שבלח שמות

. תחילה קורא הש"ץ המכוה 'ממורבוך'
כהוג בכל שבת את ההזכרה של שלושת 
הפטרים האחרוים שהלכו לעולמם 
ושרשמו בו, וכן את ההזכרה של שלושה 
פטרים קודמים, לפי סדר הופעתם בספר. 
לאחר מכן מתחיל את ההזכרה המיוחדת 

הילות לשבת זו, הייו את שמות הרוגי הק
ירות, בגזירות תת"ו, גזירות ק"ט ושאר גז

וכן את שמות גדולי החכמים הזכרים 
אם ארוכה מאוד רשימת ההזכרות, בספר. 

יש המחלקים את קריאת ההזכרות, דהייו 
חלק  על הבימה שמלבד הש"ץ אומר אחר עמו

מסדר ההזכרה בזמן שהש"ץ אומר את 
  חלקו.

'מי בגמר הזכרת שמות אומר הש"ץ   
מברכים  לאחר מכןשאף  ' לקהלשברך

ש"ץ וטל ספר תורה בידו ומכריז: החודש. ה
. ראשון"יום הלמחר ב דש סיון יהיהוראש ח"

הקהל איו חוזר על הכרזה זו, אלא אומר 
'יחדשהו' בוסח הקצר,  את בקשת תיכף

, והחל מהמילים 'לחיים הוהש"ץ חוזר עלי
ביגון שבועות (תחילת  הולשלום' אומר

  שרי'.מות'), וממשיך בו בתחילת 'א'אקד
על רגליו והש"ץ הקהל , עומד אחרי 'אשרי'  

אומר בעימה עצובה 'אב הרחמים' והקהל 
קֹום נְ ְויִ הוסח הכון הוא:  אומר עמו בלחש.

(הוסח  .ִנְקַמת ַּדם ֲעָבָדיו ַהָּׁשפּו' ְלֵעינֵינּו ְּבָיֵמינּו
ש"ץ האחר כך המודפס קוצר בידי הצזורה). 

יגון  ואומרהתורה ת ספר וטל איהללו' ב'
  שבו מסיימין לומר 'אב הרחמים'.

בשה זו ש'שווארץ שבת' חלה בימים   
 קדושהש"ץ שאומרים בהם תחון, אומר ה
  וקדיש 'תתקבל' בלא יגון בחר.

במחה קריאת התורה מסתיימת ב'בן   
  אהרן הכהן' לפי 'ויפקד'. 

מר או ש"ץה, ולפיכך ין אומרים 'צדקתך'א  
את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד 

  הסוף. 
  אחר מחה שוים פרק ו' של אבות.  
בערבית של מוצאי שבת אין אומרים 'ויהי   

  עם' ו'ואתה קדוש'.
   

מנהג �ישוט בית הכנסת 

  בשבועות
  

  

המנהג נزכר כבר בדברי המן לאחשורוש, 

רגום שני למגילת אסתר (ג, ח. וכן כמובא בת

לאסתר). וכן במהרי"ל, ל�ט בעוד מדרשים 

  יושר, רמ"א ועוד.

נאמרו בزה כמה טעמים: לزכר הר סיני 

שצמחו בו עשבים; לשמחת יום טוב בעלמא; 

زרי�ת תפוחים כדי להزכיר زכותנו שה�דמנו 

נעשה לנשמע כמו התפוח שפריו �ודם 

ירות האילן; לעליו; כי בעצרת נידונים על פ

נשלם زכר להבאת הביכורים בעצרת; כי בו 

ג' חודשים מלידת משה רבינו והושם בו בין 

  �ני הסוף ביאור.

הגר"א התנגד להצבת אילנות משום איסור 

'חו�ות הגויים', שהתחילו בכך בסמוך לימיו. 

אך הרבה פוס�ים לא חששו לדבריו, בגלל 

שהם מ�פידים לעשותו באופן מסוים שאין 

עושים כמותם באופן ההוא, וכן משום  אנו

  ושים כן כדי להידמות להם.שאין אנו ע

ראה עוד: רבי גדליה אבערלאנדער, אור 

 �נ. -ישראל (מאנסי), כ, תש"ס, �לו 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: כג:תענית בוורמיישא לזכר גזירות תתנו (ראה קינה מ) | כה:תענית רקנדורף  | כו:ר' משה חיים ב"ר יעקב חי לוצאטו הרמח"ל (ראה ישיבת פיורדא ח"א 426) | כח:ר' דוד
שטראוס, מרבני פיורדא (תקכב). תענית הופפנשטטר.  | כט:בוורמיישא שבת רביעית אחרי ר"ח אייר היא 'שבת שבין ב' גזירות' ונוהגים קצת אבלות. ר' אברהם ב"ר שמשון וויטמונד (תקלג).  |

מ׳ לעומר

מ״א לעומר

מ״ב לעומר

מ״ד לעומר, אהבה, זולת, אב
הרחמים. אבות ו', במוצ"ש
מכריזים לפני תפלת לחש: "ראש

חודש". א"א ויהי נועם.

יום כיפור קטן

שווארץ שבת. ער״ח, מברכין  
ר"ח ביום א׳

מ״ג לעומר

המולד ליל שבת 2:52  14 חלק'

פרשת במדבר
מפטי': ויאמר לו יהונתן מחר חודש

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

מאי 2023 אייר תשפג

ל״ח לעומר

ל״ט לעומר



 

  

  
אחר תפילת שחרית ואחר תפילת מחה   

זכירים (וכשמתפללים סמוך לשקיעה, לפי מחה), מ
  עירוב תבשילין.בהכרזה את הצורך לעשות 

עמוד  יפים את הפרוכת, המעילים, כסוילימח  
  מיוחדים לחג.אלה ההחזן והבימה ב

לקראת יום טוב של שבועות, מקשטים את בית 
   ומעמידים בו עפי אילות סרק. בעשבים הכסת

ילדים קולעים מחרוזות בשלל צבעים מפרחים   
ריחיים (שלקטו ממקומות שאין בהם חשש גזל), 

קשטים בם והבימה ומ ארון הקודשמעטרים בם את 
   את פתחי בית הכסת ובתי המגורים.

קולעים כתרים יש הלעיטור ספרי התורה   
מפרחים צבעויים ומיחים אותם על ספרי התורה 

   רימוי הכסף.הכסף ובמקום כתרי 
שלא לבטל מהג קדמוים זה,  הקפידו רבותיו  

  לשמחת הרגל ולכבוד התורה.
שבועות  (כל פיוטי ירד אביר'.אומרים מערבות 'ו  

   ליטא).-הם גם במחזורי פוליןשל יום א' דידן 
'וידבר  את הפסוק: אחר 'השכיבו' אומרים  

  משה'.
עורים כל הלילה ולומדים בחבורה את סדר 'תיקון 

   ליל שבועות'.
   ילדים גדולים משתתפים בלימוד זה.  
בי החבורה יושבים סביב שולחן ובראשם הרב.   

, לסירוגין לפי סדר הישיבה, כל אחד מהוכחים
ר בי החבורה קורא בקול רם קטע מהתיקון, ושא

אומרים עמו בלחש. כשגמר הראשון את הקטע שלו, 
מתחיל היושב לימיו בקריאת הקטע הבא. וכן 

. הואיל והקטעים מרובים הם, חוזר הסוףהלאה עד 
   חד לקרוא בהגיע תורו כמה פעמים.כל א

קרא, חלק הביאים חלק התורה קרא בטעמי המ  
ביגון אמירת  –חלק התהלים בגית ההפטרה,  –

ביגון, שאר  –תהלים בציבור, חלק המגילות 
בגית ההפטרה (מלבד איוב ומשלי  –הכתובים 

 –, וחלק המשיות שאין לו בהם מסורת גיה)
  ה שבעל פה.ביגון לימוד תור

לעמוד, ויש  םבאמירת עשרת הדברות והגי  
לפי כן, שלא ם לעמוד כמה פסוקים המקדימי

  להבדיל בין דברי תורה.

ל אומר קדיש יתום בסיום התורה, וכן אבֵ   
בביאים וכן בכתובים. אחר גמר כל סדר מששה 

חיא בן עקשיא' וקדיש  ביסדרי משה אומרים 'ר
, וכן אחר גמר כל חלק וסף בסדר הלימוד, כפי דרבן
  .ויין בספרי תיקון ליל שבועותשמצ

מזמורי  .בלחשאמרים  פסוקי מגילת איכה    
  .סירוגין פסוק בפסוקל אמרים הליםהת
יש מרבותיו שמעו מלומר את התחיות   

  הקבליות והתפילה על תיקון כרת שבסוף הלימוד.
בכמה קהילות בגמר הלימוד הגו לזמר 'יגדל'   

  גוים מיוחדים.ב'אדון עולם' ו
לומדים במהלך הלימוד עומדים לרשות ה  

פסקה להגשתם יש העורכים ה. מאכלים ומשקאות
  בין לימוד תורה שבכתב לתורה שבעל פה.

את ישן בלילה אומר אשר  המתפללים אחד  
מל הברכות בקול רם מ'על טילת ידים' עד 'גו

ברכות התורה, ומכוין את חסדים טובים' וגם 
  להוציא את המכווים לצאת.

'ועתה פן או ;אומרים יוצר 'אדון אמי'     
והחל מ'על  וסח 'אמת ויציב' הקצר ;בים'

  .זולת 'אכי שמעת' הראשוים' אומרים אותו ביגון,
בחזרת הש"ץ אומרים קרובות 'אורח חיים'.   

ב' יום ליטא הן הקרובות לשחרית -(במחזורי פולין
 א'. לאאומרים 'שבועות). ד
'רות' מגילת  איםתורה קורי הוצאת ספרלפי ה 

מגילה של קלף. אין מברכים  ךמתובברכה 
ובמקום בו והגים שהציבור כולו קורא  'שהחייו'.

ודפסים, אין מברכים את המגילה מתוך מחזורים מ
  קדיש יתום. אומרים אחר הקריאהעליה כלל. 

  
  הוצאת ספרי התורה ביגוי יום טוב.

ותחית  י"ג מידות יש הוהגים לומר ברגלים  
  .ולם')('רבון הע עולם'ו של 'רבו

'אקדמות' אומרים אחר קריאת פסוק ראשון   
בעת אמירת 'אקדמות' מכסים את ספר  בתורה.

התורה. העולה לתורה איו אומר 'אקדמות' כלל, לא 
משום הפסק  את חרוזי הש"ץ ולא את חרוזי הציבור,

  ברכה שלו. 
ההפטרה מברכים עבור 'מתת יד'. אחד אחר ל

מברך את הרב ספר תורה בידו ואוחז  מראשי הקהל

רב את 'מי שברך' של 'מתת יד', ואחר כך אוחז הב
כל את 'מי שברך' של 'מתת יד' ב מברךספר התורה ו

(המעות שכל אחד קיבל על עצמו לתת  הקהל.
כמתת יד עבור לומדי תורה ועיי ארץ ישראל 

  וירושלים, אספות אחר החג ושלחות ליעדן).
לעורר עצב  רוסאין אומרים 'יזכור' ברגלים, כי א  

בימי חיוב דאורייתא של שמחה, כמבואר 
, ליטא-מרו כמהג פוליןולא המורגלים. בראשוים

אמירת 'מי שברך' של 'מתת  תעיכולים לאומרו בש
  יד'.

  
  שבועותשל מוסף 

  
   אזהרות 'אתה החלת'. ת הש"ץ אומריםבחזר

אחר האזהרות הש"ץ אומר 'אז שש מאות' ביגון   
   ן'.'בראש השה יכתבו

  וקבלת שבת מחה של יום טוב  
סדר קבלת שבת אמר בשלמות, כבכל שבתות   

  השה.
  של שבועות אסרו חג –פרשת שא 

  
 אין אומרים 'במה מדליקין' ו'אמר רבי אלעזר'

 .מוצאי יום טוב משום
  כהן קורא עד 'בן אהרן הכהן' לפי 'ויפקד'.  

'ויהי איש אחד' ומסיימים  מפטירים     
  ין אשתאל'.במילים: 'וב

  אין מזכירים שמות.  
  קדיש 'תתקבל' אחרי מוסף ביגון בחר.  
ש"ץ אומר ה, ולפיכך 'צדקתך'במחה אין אומרים   

  את הקדיש השלם ביגון מ'תתקבל' עד הסוף.
  של אבות ב'-'א יםאחר מחה שוים פרק  

  
  

וימי  )ם טוב בחוץ לארץשבת (ויומוצאי 
  התשלומים

  
מאריכים  '.בגיות צחלמו' מזמרים 'לדוד ברוך'

   מוצאי שבת. כבכל'ברכו' ו'והוא רחום' באמירת 
ואומרים  מבדילים יתן לך',וועם'. ''ויהי אומרים   

  'שיר המעלות' בעימה.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: א:תענית וורמיישא על רצח היהודים בשנת תתנו (ראה קינה מ).   | ב:ר' אריה ליב ברלין "מהרל"ב", מרבני פיורדא (תקעד). ר' רפאל הלוי מהנובר בעל "תכונת השמים" (תקלט)
| ג:תענית במגנצא לזכר פרעות תתנו בעיר(ראה קינה מ)  | ד:ר' בנימין וואלף המבורג, בעל "שער הזקנים" (תרי). ר' יוסף אברהם ב"ר פינחס וולף, מייסד סמינר וולף  | ה:ר' אורי שרגא הלוי קלרמן מפרנקפורט, ראש

ישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים |

מ״ז לעומר, א"א תחנון

מ״ח לעומר, א"א תחנון

מ״ט לעומר, א"א תחנון ולמנצח. אא"א בניגון.
מהבוקר מסתיימת אבלות הספירה.

א"א צדקתך, אבות א' ב'.

ב' דהגבלה

ערב שבועות, עירוב תבשילין

שבועות

אסרו חג

מערבית, תיקון, יוצר, אופן, זולת, קרובות
לשחרית ומוסף, רות.

פרשת נשא
מפטי': ויהי איש אחד

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

מאי 2023 סיון תשפג

ראש חודש

יום המיוחס

א' דהגבלה

מ״ה לעומר

מ״ו לעומר, א"א תחנון



 

  

  زמר לחתן בעלותו לתורה
  

  

  (לכבוד רבי אביגדור �רא, מחבר הפיוט, שיום פטירתו חל השבוע)
  

ב�הילות ישראל מ�דמת דנא היו 'מزמרין את החתן' 

בעת עליתו לתורה. העליה לתורה, מלבד חשיבותה 

בוד החתן. העצמית, נועדה לאפשר את הزמרה לכ

הה�פדה על הزמרה נובעת מהחובה לשמח חתן וכלה. 

כמה ארצות "לומר בימי רבותינו הראשונים נהגו ב

פزמונים ורהיטין" כשעולה החתן לתורה, אם כי רובם 

לא ידועים לנו בשמותיהם. המנהג לשורר לכבוד החתן 

בעת עלייתו לתורה היה ידוע ב�רב בני ספרד 

עצם היום הزה. רבים הם  לתפוצותיהם ו�יים אצלם עד

הפיוטים שלא נדפסו בסידורים אבל מושרים בבתי 

להבות ושמחה, כל עדה לפי כנסת ספרדיים בהת

מנהגה. בעוד ב�הילות הספרדים השירה לכבוד עליית 

התורה של החתן אינה בעלת אופי מוגדר ו�בוע, 

הת�בל ב�הילות אשכנز ובנותיה פיוט אחד בלבד, 

של רבי אביגדרו ב"ר יצח� �רא 'אחד יחיד ומיוחד', 

מפראג, שנדפס בסדרי ברכת המزון במשך דורות בתור 

לחתן'. רבי אביגדור �רא חיבר את שירו زה  'زמר נאה

דייטש, שלא נפוץ כלל, אולי בגלל -גם ביידיש

הסתייגותו של מהרי"ל משירים דומים בשפה המובנית 

  לעמי הארצות.

בנסתר, היה רבי אביגדור �רא, שהיה גדול בנגלה ו

הרביעי, ולפי כמה מ�ורות  מ�ורב למלך בוהמיה וונצל

אל. בגין התעס�ותו زו, שיכנעו באמיתת אמונת ישר

חיבר רבי אביגדור שירי אמונה בלשון ה�ודש ובלשון 

  המדוברת.

הפיוט 'אחד יחיד' שנהגו לשוררו לכבוד חתן, מתייחס 

לאמונת ה' ולשמירת המצוות. מלבדו היו עוד שירי 

נה שנהגו לשורר אותם בחתונות, כמו הפיוט הידוע אמו

ן להדגיש את 'יגדל אל�ים חי'. מ�ובל היה בעת נישואי

עי�רי האמונה. במצב של התגברות השמחה, מחמת 

הכרת הטובה, יש  צורך להפנות אל ה�ב"ה את 

הרגשות העמו�ים שהתעוררו, וכן להפנות את 

עשה התעוררות רגשי אהבת הزולת לאהבת ה', כדרך ש

יע�ב אבינו כשחزר ונפגש עם יוסף בנו לאחר שנות 

  פרידה �שות.

מר את הפיוט כולו, והסתפ�ו היו חزנים שהשתמטו מלز

בחרוز אחד או שניים. בכמה �הילות חויב החתן לשלם 

לחزן תמורת מאמצי השירה של הפיוט הزה. לעתים 

נעزר החزן במשוררים הנלווים עמו או במ�הלת בית 

ששמחת נישואין היתה צנועה יותר,  הכנסת. לאלמן,

  לא היו שרים 'אחד יחיד'. 

אחר שהחתן ברך את את הפיוט הزה היו מزמרים ל

ברכת התורה בסיום ה�ריאה שלו ולפני שאומרים 

עבורו 'מי שבירך'. בכל ה�הילות נהגו לزמר את 'אחד 

יחיד' בשבת שלפני החופה, אך ב�הילות רבות נהגו 

ופה וכן בשבת שאחר לزמרו גם בשבת שאחר� הח

האירוסיין. כמו כן נפוץ היה לשיר 'אחד יחיד' בשמחת 

חתן בראשית וחתן תורה. ב�הילה תורה לכבודם של 

  אחת שרו כן אף לנער בר מצוה.

בדורות האחרונים במרבית �הילות מزרח אירופה, ואולי 

בכולן, לא הכירו עוד את הפיוט 'אחד יחיד' בשלמותו. 

ום סידור תפילות או נדפס בשהוא לא בארצות אלה 

ספר زמין אחר. בני מ�ומות אלה زכרו ר� את החרוز 

הראשון ואותו زמרו לכבוד החתן. היו �הילות שאף את 

החרוز הבודד הزה כבר לא زכרו על בוריו ושרו אותו 

בשינוי רב. בימינו נותר במרבית בתי הכנסת של יוצאי 

  .מزרח אירופה פיزום ניגון ללא מילים

אחרונים חלה נסיגה גם ב�הילות צפון גרמניה ות הבדור

ו�הילות נוספות באיزורים אחרים בגרמניה, ש�יצרו 

וزמרו ר� את החרוز הראשון. ברם, הפיוט היה מוכר 

באשכנز בשלמותו בزכות רבי יצח� زליגמן בער בעל 

'סדר עבודת ישראל' שהדפיסו בד�דו� רב בחיבורו 

פעמים  עדלהייםופיע בר'תי�ון ה�ורא והסופר' שה

אחדות, ובכך איפשר להמשיך בزמרת הפיוט כולו כפי 

  שנהגו בכמה �הילות אשכנز.

בעליה زו של חתן �וראים לו לעלות לתורה בניגון 

והטעמה מיוחדים, �ריאה שנ�ראת: 'יעמוד הגבוה', עם 

  תוספת הנהוגה בכמה מ�ומות של המילה: 'חز�!'.

בתות כנסת בשהבעת השמחה לכבודה חתן בבית ה

צמה לעליה לתורה. במשך דורות מישואין, לא הצטהנ

רבים נהגו לزמר �טעי תפילה שונים בערבית ושחרית 

 בשבתות אלה.
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את פסוקי המסעות קוראים
בניגון מיוחד. אבות ג' ד'
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ס״ז קידוש לבנה 21:53

פרשת בהעלותך
מפטי': רני ושמחי
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ר"ת

מאי-יוני 2023 סיון תשפג
אומרים תחנון כרגיל, תזכורת לשלם מתנת יד

אומרים תחנון כרגיל



 

  

  בנין בית הכנסת
  

  

  
  

הפוס�ים הראשונים ובשני התלמודים, לא ראינו  בכל"

כל תמונה, שיהיה לבית הכנסת תמונה מיוחדת", כך 

�בע ה'נודע ביהודה', ולכן צורת בית הכנסת, בדומה 

הלבוש היהודי, עברה שינויים במשך הדורות, לסגנון 

ולא ראי צורת בית הכנסת בימי חز"ל לצורתו בزמן 

תו בת�ופת האדריכלות רבותינו הראשונים, או כראי צור

המודרנית. עם כל زה טען ה'נודע ביהודה', כי בבניית 

בתי כנסיות "טוב הדבר שלא לחדש דבר ממנהגים 

וריהוט שנת�בלו ישנים". כלומר, אותן צורות בניה 

בצורה מוחלטת והפכו ל'מנהגים ישנים', ראוי לדבו� 

בהם, וכן הורה מרן ה'חתם סופר' בצוואתו הידועה: 

התפלה וסדרי בתי כנסיות כאשר היה עד היום "עמוד 

הزה כה יהיה וכה י�ומו לנצח, וחלילה לשום אדם 

לשנות הן בבנין הן בסידור התפלה ושלוחי ציבור 

המשנה פניו ישונה, ולצדי�ים כל ָאֶון מאשר היה, וכל 

  לא יאונה". 

להלן נביא כמה פרטים שהת�בלו בבתי הכנסת 

רו גם בדורות באשכנز, בימי �דם, מהם שנשתמ

  האחרונים ומהם שנשתנו.
  

מעי�ר הדין, בית כנסת מגביהין אותו : מי�ום וגובה

עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר. באשכנز ה�פידו על 

היה אפשרי. אבל בסוף ימי  כך במידה והדבר

הראשונים נאסרה על ידי הרשויות בנייתם של בתי 

גרמניות אחדות תבעו  כנסת ושי�ומם עוכב. בערים

שלטונות להסתיר את מ�ומם. כך נוצר המצב שכמה ה

בתי כנסת נבנו מאחורי הרחובות ומרוח�ים משדה 

  ראייתם של עוברים ושבים.

�ום מרכزי, רם לא ניתן היה למ�ם את בית הכנסת במ

הכנסת הורגלו להציב מוט ברزל ונישא, אך בגג בית 

(לעתים הצמידו בראשו דגל ברزל לנוי) או מוט עץ או 

בנים, אשר התרומם באופן סמלי מהגג, מגדל א

והתנשא מעל הבתים הסמוכים, כפי ההלכה ש"אם 

עשה בנין גבוה יותר ב�רן אחד מבית הכנסת סגי בכך". 

زל ב�רן לא מהוה תחליף לבניה יש אומרים שעמוד בר

לגובה, אך בכמה �הילות ותי�ות סמכו על כך, מחוסר 

  ברירה.
  

כנסת הישנים פתח בית הכנסת ברוב בתי ה :פתחים

היה בדרום, ויש שהפתח היה במערב, מול ארון 

  ה�ודש.

-בין עزרת הנשים לבית הכנסת ניצב פתח �טן, 'יודש

בירה את טיר' (פתח ברית מילה), דרכו הסנד�ת הע

  התינו� לסנד�.
  

רוב בתי הכנסת ה�דומים נבנו עמו� יותר : ריצפה

ממפלס הכניסה. בכניסה ירדו מדרגה או מדרגות 

  אחדות, ל�יים את הנאמר "ממעמ�ים �ראתיך ה'".

מ�ום החزן היה עמו� עוד יותר, כדי מדרגה או יותר 

  ממפלס בית הכנסת.

רי ריצפת בית הכנסת היתה מרוצפת במחצלאות ונס

  עץ, כדי למנוע �ור בימות החורף.
  

בכל מ�ום השתדלו ל�בוע חלונות לכיוון : חלונות

ירושלים. מספר כולל של י"ב חלונות לבית הכנסת, 

אינו אלא הידור על פי הزוהר, ולא היה נהוג אצל 

  רבותינו הראשונים.

אוורור בית הכנסת בשנים �דמוניות נעשה על ידי 

ודשי ה�יץ, מר"ח אייר פתיחת החלונות למשך כל ח

עד שמתחילים באמירת סליחות. סגירתם בחורף נועדה 

  לשמור על חומו.
  

ארון ה�ודש ניצב בפלטפורמה מוגבהת : ארון ה�ודש

שעולים אליה בכמה מדרגות. פלטפורמה زו משמשת 

  את הכהנים כדוכן לברכת כהנים.

בכמה בתי כנסת הוצבו לפני زוויותיו של הארון שני 

  וצבים יפה.עמודים מע

ב�הילות ותי�ות היה ארון בתוך ארון, בירכתי ארון 

  התורה הפסולים בנפרד.ה�ודש, לשמירת ספרי 

מעל ארון ה�ודש בדרך כלל הופיע הכיתוב: "דע לפני 

מי אתה עומד", או שני לוחות עם ציון ראשי הפסו�ים 

של עשרת הדברות. לפעמים גם תבנית כתר ועליה 

  הכיתוב: "כתר תורה".

ל חל�ה העליון של הפרוכת, הת�ינו מסך �צר עמ

כסוי מעל  המכונה 'כפורת', ככפורת שבמשכן שהייתה

  הארון.
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  קרח בארץ ישראל  פרשת

  
ויאמר ' מפטירים שלישי קורא עד 'ביד משה לו'.

  .העם'שמואל אל 
מחציתו השיה של קדיש שאחר קריאת     

  ביגון מיוחד מחמת ברכת החודש. אמרת התורה, 
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי שברך'   

  לקהל.
ש"ץ וטל ספר תורה בידו המברכים החודש.   

דש תמוז יהיה ביום השי וביום וח "ראשומכריז: 
איו חוזר על הכרזה זו, אלא אומר קהל ה. השלישי"

תיכף את בקשת 'יחדשהו' בוסח הקצר, והש"ץ 
אומרה חוזר עליה, והחל מהמילים 'לחיים ולשלום' 

בחר ויש שהגו ביגון 'לכה דודי' של ימי בין  ביגון
 המצרים, וממשיך בו בתחילת 'אשרי'.

אחר מחה במחה לוי קורא עד 'לחוקת עולם'. : 
  של אבות. 'ב-'אים שוים פרק

   

 בנין בית הכנסת (המשך משבוע שעבר)
 

הפרוכת באמצעות חבלים מיוחדים, שמשיכתם בכל הוצאה והכנסה של ספר תורה ב�הילות הותי�ות נפתחה 

ציהר). יש �הילות שמשיכתם נעשתה בידי שניים. המושך לפתיחת -נמסרה לידי 'מושך בחוטים' מיוחד (שטריפן

 בשמאל הארון, והמושך לסגירתה עומד לימין הארון.הפרוכת עומד 

ות, לחול, לשבת, לכל אחד מהחגים, לשבתות מיוחדות, לראשי ברשותן של �הילות גדולות היו כמה פרוכ

 דוכן לדרשות ראוי להציב במי�ום בו אחורי הדורש אינם פונים אל ארון ה�ודש. חדשים ולברית מילה.
 

במרכز מול ארון ה�ודש, ושני גרמי מדרגות לארון ה�ודש לימינו ולשמאלו. יש עמוד החزן הוא : עמוד החزן

 ד החزן הוא לימין גרם המדרגות היחיד, היינו בדרום ארון ה�ודש.בתי כנסת בהם עמו
 

הבימה נ�ראת 'מגדל' או 'אלממור'. היא מוגבהת ועולים אליה במדרגות. לא הצריכו שש מדרגות, כדעת : בימה

ו בשלוש או ארבע מדרגות בכל צד. למגדל בבתי הכנסת הישנים לא היה ר� מע�ה, אלא גם הزוהר, והסתפ�

 עמודים, לעתים תומכי ת�רה, וביניהם אשנבים גדולים. שנים עשר

הניח מפה תלושה תחת הבימה נותנים מפה, המחוברת ביתידות, לבל תמוש מעליה. בעת הנחת ספר התורה על הבימה ל�ריאה, הנהיגו בדורות האחרונים לעל שולחן 

-פתחי הבימה בבתי הכנסת הישנים לא היו בדרום ובצפון, אלא ב�רן מزרחית י המצוות.הספר. במערב הבימה היה ספסל גדול ומרווח, ובו מ�ומות ישיבה אחדים לעוש

 צפונית.-ומית, ומוחزר מהפתח המרוח�, ב�רן מערביתדר-צפונית. ספר התורה היה מובא מארון ה�ודש אל הפתח הסמוך, ב�רן מزרחית-דרומית וכנגדו ב�רן מערבית
 

ה'אלממור'. היו אלה ספסלים עם משענת גב צמודה -נ�בעו סביב ארבע כותלי בית הכנסת, ומולם סביב ארבע צדי המגדלמושבי בית הכנסת ה�דומים : מ�ומות ישיבה

 ה'אלממור', ואחוריהם ל�יר. מ�צתם פניהם אל מול אחד ה�ירות, ואחוריהם אל ה'אלממור'.ל�יר, ומחיצות בין מושב למושב. פני רוב המתפללים היו אל 
 שטנדרים ניידים, שניתן להפוך אותם לצד מزרח בעת תפילת העמידה. לשטנדרים אלה היו בדרך כלל תאים, שהוכנסו בהם ספרים וחפצי תפילה. ישלפני המושבים הוצבו 

לים ה�דמיים בעת החדשה הנהיגו שורות ספסלים סימטריות, כולם פניהם למزרח. הספס שלהם, ומחליפים אותה לכבוד שבת �ודש. שהיו מכסים במפה את השטנדר האישי

הושיבו במ�צת �הילות בדורות האחרונים יעדו את הספסלים ה�דמיים לבני הנוער, כדי שיהיו נתונים לפי�וח. ב�הילות אחרות  יותר נחשבו למובחרים, בהיותם סמוכים לחزן.

, אלא מול ארון ה�ודש ואחוריו אל הבימה. زאת אף על פי מ�ום ישיבת הרב בבתי הכנסת הישנים לא היה במزרח שם ר� את נכבדי ה�הל, והילדים ישבו ליד אבותיהם.

ביותר לארון ה�ודש, בצד ימין של הארון (היינו  שהיו ספסלים לאורך ה�יר המزרחי, לשני צדי ארון ה�ודש. בדורות האחרונים הושיבו את הרב ב�יר המزרחי במ�ום הסמוך

 ימין העומד לפני הארון), כשפניו אל ה�יר.

ות ים את מ�ומות הישיבה בבתי הכנסת, ובעליהם היו מורישים אותם לבניהם אחריהם. בבתי הכנסת ש�מו בדורות האחרונים, היו משכירים את המ�ומלפנים היו מוכר

נ�רא 'מ�ום אבלים', בכמה �הילות יועדו מ�ומות מיוחדים לישיבת האבלים, ה היו �הילות בהן ייעדו ספסל מיוחד לאורחים. מדי שנה.לשנה אחת, ומחדשים את השכירות 

 או 'ספסל של אבלים', בדרך כלל ב�יר המערבי, סמוך לכניסה ורחו� מהבימה וארון ה�ודש.
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  ראש חודש תמוז

  
אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל  בראש חודש

  בעל 'יארצייט' עובר. התפילות.
מאריכים באמירת 'ברכו' ת ובשחרי בערבית  

, ביגון מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו תחון
  באמירת 'והוא רחום'.מאריכים אך לא 

שמוה עשרה מכריזים: לפי בליל א' דראש חודש   
בליל ב' דראש חודש מכריזים: 'ראש ; 'יעלה ויבא'

  חודש'.
  ביגון מיוחד. 'אדון עולם'  
'לכה דודי' ביגון  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  .של ימי בין המצרים
בחזרת הש"ץ של מוסף, הש"ץ אומר את הקטע   

'לכה עון' ביגון ולסליחת ' עד 'ששון ולשמחהמ'ל
  , וממשיך ביגון יום חול.דודי' של ימי בין המצרים

   

 רבי פינחס הלוי איש הורוויץ בעל ההפלאה אב"ד פפד"מ
 

רבי פינחס נולד בערך בשנת תץ, לאביו ר' צבי ב"ר מאיר. הוא נשא את בתו של יואל היילפרין, איש 

לימודיו בלא דאגות. במשך כמה שנים למד עם אחיו ר' שמואל שר לו לש�וד על אמיד ומיוחס, שאיפ

שמעל�י בהתמדה גדולה. וכך כותב ר' פינחס על אותם ימים: "... להיות נוחים زה לزה בהלכה באהבה 

נפלאה כאהבת דוד ויהונתן וללמוד הש"ס ופוס�ים לעמוד על שורשי הדת אמתה של  תורה ויסודותיה, 

מדנו בהתמדה רבה כמה שנים, וחפץ ה' הצליח בידינו והצלחנו מאוד ה טובה עלינו ולויד ה' הית

בלימודינו, ונת�יים בנו מה טוב ומה נעים שבת אחים וגו' ולמדנו סדר הש"ס ופוס�ים ביגיעה להבין 

דבריהם על פי פשוטו ולא עייננו לחדש בהם לבל יגדל עלינו עיכוב... ואחר כך מחמת סיבת הزמנים 

נו כל אחד לעצמנו. והנה בעת למודי ועיוני כעת עיינתי בכתב הרשום בכתב אמת רדה החבילה וגמרנתפ

מאز, וראיתי כי אף שהיה עלינו בעת ההיא טל ילדות, מכל מ�ום מצאתי בהן כי טוב, כמה סברות 

 לעניות דעתי לדינא, והכנסתים ב�ונטרס הלز" (שבת אחים)
בלכוויץ, שם שימש כמרכز לחוג גדול של תלמידי חכמים. כיון שהיה לו גם בית מדרש שבו למדו , משם עבר לכהן בתחילה הוא נעשה רב בויט�וב בפולין

ולכוויץ בחורים רבים שהתנהג אתם כידידים, דחה את כל ההצעות של �הילות גדולות. אך במשך הزמן, מחמת מלחמות ומרידות גדולות שהתחוללו בפולין, 

 י�וח נפש וחייו של ר' פינחס היו בסכנה.ו הדברים לידי פהפכה לزירת �רב, עד שהגיע

גחה בעת צרה וצו�ה زו הגיעה ה�ריאה של �הילת פרנ�פורט דמיין לשמש בה כרב, הוא ראה زאת כגאולה ממש ולא המתין אף רגע, ונראה היה לו שההש

 העליונה בעצמה מדברת אליו שילך לשם.

ים ואהדה גדולה. מיום ליום הוא נעשה מ�ובל ומכובד יותר ויותר על בני ה�הילה. ובמ�ביל, הת�בל בכבוד מלכבשנת ת�לב הוא נכנס לכהונתו בפרנ�פורט, ו

 גם הוא מבטא את שמחתו וסיפו�ו על שמצא כאן בפרנ�פורט: "עדת חכמים, חבורה מלאה דעת וחכמה". 

שיבת פ"פ הרב נתן מز, ובנוסף עוד חכמים שרבים מהם לציין את ראש י וכאן המ�ום לפרט את שמותיהם של חל� מחכמי פרנ�פורט בزמן רבנו: בראשונה יש

רב דוד زכו למשרות רבנות ב�הילות גדולות, מהם יש להزכיר את ר' טעבלי שיף בלונדון, ר' אהרן שלאס באופנבך, ר' שמואל הכהן פאפרש בפרידברג, ה

ולעומתם היו רבים עוד יותר ת"ח וגדולי ישראל שלא אבו ל�בל משרות  י שייער במגנצא.שטראוס בפיורדא, הרב חיים زיס�ינד גונדרשהיים ב�ובלנץ, רבי טעבל

�הילת פרנ�פורט. מתוכם ניתן להزכיר את ר' יע�ב ב"ר טעבלי שמש ש�הילת  –רבנות בערים אחרות, והעדיפו להשאר במרכز התורה הגדול של אותם ימים 

 ישיבה ב�לויز של ורטהיימר בפרנ�פורט.ר בתפ�ידו כראש וירצבורג בחרה בו כרב, אך הוא דחה את ההצעה ונשא

�הילות ברחבי אשכנز הת�יימו עצרות שנה בפרנ�פורט, בלווייתו השתתפו המוני יהודים, ובעשרות  33, לאחר רבנות של 74בד' תמוز ת�סה נפטר רבנו בגיל 

 מספד לزכרו.
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יעלה ויבוא, בערבית מכריזים 'ראש חודש'



 

  

  

  מנהגי הכנסת ספר תורה
  

ספר תורה חדש מכניסים : הزמן המובחר בשבת

ת �ודש, והפוס�ים נתנו לכך את לבית הכנסת בשב

  ים הבאים:הנימו�

כתיבת ספר תורה חדש, יש בה מעין   א.

התחדשות מתן תורה, ולפיכך נתינתו נעשית 

היום בו ניתנה בדומה למתן תורה; השבת היא 

תורה, וחביבה מצוה בשעתה, ללכת בדרכי ה', 

  ליתן תורה בשבת.

בשבת כל הציבור יכול להתאסף, אנשים   ב.

  טף.נשים ו

מ�ובל לדרוש לכבוד התורה, ובכך ל�שר   ג.

בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, ולעשות 

  שמחה שלמה עם �דושת השבת.

שבת הוא زמן הכנסת ספר תורה העליונה,   ד.

  בסוד הארון בית גנزיו של ה�ב"ה.

כבודו של ספר התורה שמביאים אותו לשם   ה.

  �ריאה בו תיכף, ולא כדי להציבו בארון.

מ�דם ומנהג של ישראל תורה  רת היאמסו  ו.

  הוא.

גם בשבועות, زמן מתן תורתנו, נהגו להכניס ספר 

  תורה, ויש שנהגו כן בשמחת תורה.

כתיבת אות בשבת לא ניתן לכבד את המשתתפים ב

בספר התורה, אך ט�ס כתיבת פסו�י סוף התורה 

בלאו הכי לא היה מ�ובל באשכנز, ויש מרבניה 

כן באים לידי ת�לה,  שעוררו על כך שהנוהגים

בכבדם אנשים שונים שאינם סופרים לכתוב, 

  ולעיתים האותיות נכתבות שלא כדין.

אם מכניס ספר התורה תורם את ספר : ליל שבת

, ראוי לה�דישו לפני כניסת השבת, התורה ל�הילה

  כדי שלא להיכנס לספ� �נין בשבת.

לפני כניסת השבת מציבים את ספר התורה בחדר 

  ט לתפארת בריבוי אורות לכבוד הספר.נאה המ�וש

אחר סעודת ליל שבת מתכנסים שם, סביב שולחן 

ערוך במיני מאכל, כדי לزמר שירות ותשבחות 

שהידרו לארגן מנין ולהשמיע דברי תורה. יש 

אנשים ללימוד תורה כל הלילה, עד ל�יחת ספר 

  התורה לבית הכנסת למחרת היום.

שחרית, הכנסת הספר נעשית בתפילת : תשחרי

בדורות ה�ודמים כאשר כל  לפני �ריאת התורה.

ה�הל ה�פיד להשתתף בתפילה מתחילתה ב'אדון 

עולם', נהגו ב�הילות אחדות לעשות כן עוד לפני 

  'ברוך שאמר'. התחלת

בשבת שיש בה הכנסת ספר התורה, יש המ�דימים 

  את תפילת שחרית יותר משאר שבתות.

ונים בתפילת שחרית מנגן הש"ץ במ�ומות ש

חדות וימים טובים, בתפילה כפי שנהוג בשבתות מיו

  כגון �דושה ו�דיש 'תת�בל'.

אחר �דיש 'תת�בל' יוצא הרב : תהלוכה ברחוב

ית הכנסת אל הבית בו בליווי כל המתפללים מב

נמצא ספר התורה. אל תוך הבית נכנסים ר� הרב 

  וחשובי ה�הל ומוציאים את ספר התורה מהבית.

סאות מרח� ריעה על גבי כלונהרב מוליכו תחת י

כמה בתים, ולאחריו מכבדים חשובים אחרים 

להמשיך בנשיאת ספר התורה מרח� כמה בתים, 

שובי עד מ�ום בית הכנסת. וכן מכבדים את ח

ה�הל באחיزת הכלונסאות, המתחלפים בעברם 

כמה בתים. אין היריעה הزו נחשבת לאוהל 

לנוי שעשייתו אסורה בשבת, כיון שאינה באה אלא 

  בעלמא.

בزמן ההולכה מزמרים פיוט לכבוד הכנסת ספר 

תורה, על ידי החزן בליווי משוררים. בדורות עברו 

ר הורגלו לפייט פיוט חדש לכבוד כל הכנסת ספ

  תורה, וכמה מפיוטים אלה הובאו לדפוס.

בפתח בית הכנסת : הכנסה לבית הכנסת

מסירים את היריעה. כל ספרי התורה שבארון 

אים אל פתח בית הכנסת ל�ראת הספר ה�ודש מוב

  החדש.

בהכנסתו מפתח בית הכנסת עד ארון ה�ודש שרים 

החزן והמשוררים את פסו�י הלל: 'ברוך הבא בשם 

לא נהגו לר�וד בהכנסת ספר תורה, ה'', עד סופם. 

  שאסור הוא הרי�וד בשבת.
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  עשר בתמוז שבעה
  

לגן את יגוי התפילה  ץזה מתחיל הש" ביום
  בין המצרים (ראה להלן).ימי ל יםהמיוחד

עד אחרי  ספר התורה במעיל שחור את עוטפים  
, שאז מחזירים את המעיל קריאת התורה של מחה

  .הרגיל
בברכת 'סלח לו' של חזרת  סליחות אומרים  

הסליחות הוא  סדראחר המילים 'כי פשעו'.  ץהש"
  .המובהק כמהג אשכז

ימה עב ץאת הפזמון 'שעה אסר' אומר הש"  
אומרו את החרוז הראשון חוזר עליו  אחרמיוחדת. 

את  לומרממשיך ביגון  ץהקהל באותה עימה. הש"
שאר החרוזים והקהל עמו בקול מוך. בסופו חוזר 

  רם ובעימה. בקולהקהל לומר את הקטע הראשון 
. יש ברכת 'עו' ץ'רפאו' אומר הש" ברכת לפי  

  ע תפלה".מקומות שהש"ץ מסיימו ביגון "שומ
' יתקן לאמירה בעשרת ימי תשובה מלכו'אביו   

בשאר ת ציבור ובלבד, ואין אומרים אותו בתעי
   .ימות השה

שהוא  ,אחר פילת אפים אומרים 'שומר ישראל'  
אומר כל  הש"ץ .תעית ציבור בלבדימי פיוט הועד ל

, ת תעית ציבורחרוז של 'שומר ישראל' בעימ
  אותה עימה.והציבור חוזר עליו ב

 ארך לא' הש"ץ תורה אומרהספר  הוצאת לפי  
, והקהל חוזר אפים' ביגון הפזמון 'שעה אסר'

  ואומרו אחריו.
לישראל לעלות לתורה, בלא  קוראים, במחה  

   מפטיר". יעמודהזכרת שמו, במילים: "
'עו'. 'שים שלום' במקום 'שלום רב'. 'רבון 

  העולמים' של תעית.
: בחוץ לארץהכהים עולים לדוכן.  :בארץ ישראל  

  ו'.הש"ץ אומר 'או"א ברכ
  אין אומרים 'אביו מלכו', ולא 'שומר ישראל'.   

  המצרים בין
  
של  חולאומר 'אדון עולם' ביגון מיוחד לימי  ץ"שה

במילים: 'ה' לי ולא  והיגון יורדבין המצרים, 
'על טילת ידים',  במילים יורד היגוןאירא', וכן 

  . בתשבחות', 'אמן ואמן' מהולל'מלך 
אומר  'באהבה'הבוחר בעמו ישראל  המיליםאת   

  ביגון טעמי איכה.
 יורד היגוןשל שחרית ומחה  ץ"הש בחזרת  

במילים: 'מגן אברהם', 'מחיה המתים', 'וקרא זה 
זה ואמר', 'לעומתם ברוך יאמרו'. את ברכת  אל

 יות,של ק ידוע'ולירושלים עירך' כולה אומר ביגון 
גם בסוף  ביגון טעמי איכה. –ואת חתימת הברכה 

אולם במלה  ,יורד היגוןברכות האחרוות הש ושל
 דהייו 'לציון' ו'שים שלום' אחרוה של רצה

  .היגון שוב עולה, ו'בשלום'
 שםה', אחר פילת אפים באמירת יוחמיש בשי  
 , את הקטעים האמרים בקול מסיימים'הי ישראללא

 לא' הש"ץ אומרלפי הוצאת ספר התורה  ד.ביגון יור
, והקהל חוזר 'שעה אסר' ארך אפים' ביגון הפזמון

 קדיש שאחר קריאת התורה חצי. סוף ואומרו אחריו
  .מסתיים ביגון יורד

, בה אין ראש חודשוערב  ערב שבת של במחה  
היא כבכל ימות  ץאומרים תחון, עימת חזרת הש"

  השה.
  

  פיחס פרשת
  

  בין המצרים.ביגון מיוחד לשבתות אמר ' דודילכה '
. וסח 'אמת ויציב' הרגילבשחרית אומרים את   
'על הראשוים' עד ש"ץ אומר בעימת עצב ידועה ה

 החי ארן', תחילת לאאומרים זולת 'אל 'זולתך', 
. החרוז החוזר הוא 'אל אמרים בעימה הוסופ

   .)ולא 'אל דמי לך'(', לאתחרש 
  .(דפס בפרשת מטות) רמיהו'י ידבר' מפטירים  
משבת זו והלאה, אין שוים פרקי אבות אחר   

  מחה. 

   
  زמירות שבת בימי בין המצרים

  
מירות שבת) (زל�ט יושר: "ולא אמר زמירות 

ز בתמוز עד אחר ט' "(زמר למוצ"ש) מי 'אליהו'ו
  באב".

ושם בענייני אבלות הספירה: "ואין אומר אפילו 
אליהו בעומר, ר� כשחל ל"ג בעומר ביום ראשון 

  אומר אליהו".
ועוד בענייני ימים נוראים: "ואין אמר زמירות אפילו 
בשבת שלפני ר"ה, לשנה אחרת אמר زמירות 

  בנחת".
ן زה למעט בשירה בראש השנה מובא גם יי(ענ

במטה אפרים שכותב לשיר שלום עליכם בליל ר"ה 
שחל בשבת "בנעימה ובשמחת הלב, אך לא 
בשירה וزמרה כשאר ימות השנה כי הוא יום 
שספרי חיים וכו' וצריך להיות ירא וחרד מאימת 

  הדין")
ובספר יוסף אומץ לר"י האן מפפד"מ כתב: "ואפילו 

רים וכל שכן בימי העומר נראה לי מצבימי בין ה
דיש לומר הزמירות ב�ול נמוך �צת או בניגון 

  שאינו משמח כניגון הزולתות וכיוצא".
ושם בהגהת ר"ח אולמא בהמשך כתב: "גם באיزה 
שבתות כגון בספירה ודבין המצרים שאין אומרים 
زמירות ביום אומרים ליל שבת לפי מנהגם. לפי 

יץ ולא העת האסף ה�שעוד היום גדול בימות 
  ולסל� השולחן ולפסו� �ודם הלילה".

וכוונתם היא כמבואר שם שיש להאריך סעודת ליל 
زמירות  שבת עד צאת הכוכבים, ולزה חייבים להכניס

כדי למשוך את הزמן, ולכן התאמצו להתיר زמירות 
 גם בימי אבל.
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כניסת הצום בעלות השחר. בי-ם ב"ב וק"ס: 3:49.
חיפה ורכסים: 3:45 ביתר: 3:50. בשחרית: סליחות
ו'עננו' בחזרת הש"ץ. במנחה: עננו, שים שלום,

ריבון. ניגוני בין המצרים מהיום והלאה.

א"א פרקי אבות מהיום והלאה

צום י״ז בתמוז

תקופת שמואל 14:09

פרשת פינחס
מפטי': דברי ירמיהו

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

יולי 2023 תמוז תשפג

ס״ז קידוש לבנה כל הלילה



 

  

  
  מסעי-מטות פרשת

  
ן ביביגון מיוחד לשבתות אמר לכה דודי' '

  המצרים.
את וסח 'אמת ויציב'  אומרים בשחרית  

אומר בעימת עצב ידועה 'על  ץש"ההרגיל. 
ות 'ארי'זולתך', אומרים זולת  עדהראשוים' 

  אמרים בעימה. הוסופ ה, תחילתדיחו'ה
  כהן קורא עד 'בית אביה'.   
קוראים מסעי  רשתבפהמסעות  פסוקי את  

   ביגון מיוחד.
קורא הציבור כלפי המסיים  הספר בסיום  

 כלשוןק", ְוְִתַחּזַ  ֲחַזקאת שתי המילים: "
ש וב י, יב (ולא של המקרא ודקדוקו בשמואל

"), העולה שותק ותחֵזקחזק  חזקמילים: "
מפי הפסק לברכה אחרוה, ורק הקורא 

   זו. קריאהבתורה חוזר על 
ביגון שאחר קריאת התורה אמר קדיש   

ספר ויש המתחילים לכבוד סיום הבחר 
ביגון רק מ'יתברך' שיש לו יגון מיוחד 

  .לשבת ברכת החודש
   הקריאה למפטיר מתחילה מ'כאשר'.  
ימים מפטירים 'שמעו דבר ה' ומסי  

  במילים: 'אלוף עורי אתה'.
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי   

  שברך' לקהל.
וטל ספר תורה  ץש"ה. החודש מברכים  

דש ָאב יהיה ביום וח ראשבידו ומכריז: "
חוזר על הכרזה זו, אלא  איו הקהלהרביעי'. 

'יחדשהו' בוסח  את בקשת אומר תיכף
ים החל מהמיל, וההקצר, והש"ץ חוזר עלי
ביגון 'אלי ציון'  'לחיים ולשלום' אומרה

  .וממשיך בו בתחילת 'אשרי'
   

  לכה דודי בניגון עצב
 

יגון העתי� של ה�ינה 'אלי ציון', כך נהגו בהרבה �הילות נוהגים לשיר 'לכה דודי' בנ

באשכנز, בצרפת, בשווייץ ובהולנד. אך ב�הילת וירצבורג נהגו לנגן לכה דודי "בניגון 

  הדומה לאיכה". 

בשבתות בין המצרים המנהג הרווח הוא לנגן ניגון עצב אחר, אך בהונגריה ופרשבורג 

ציון. בלונדון נהגו לנגן לכה בכל שלושת השבועות לנגן לכה דודי בניגון אלי נהגו 

  דודי בניגון עצב, והבית האחרון (בואי בשלום) בניגון אלי ציון.

ויש ש�ראו תיגר על המנהג וטענו שהוא מראה אבלות בשבת בפרהסיא. וכתב על 

דבר, כי לא נכנס زה מוה"ר יוסף אשר למל [לעמאנס] אב"ד האג "בניגון �ינה לא א

י הנ�ראים בלשון לעز 'גברייכע' [ענייני סדר]" וכוונתו תחת גדר מנהג, ר� מסוג השליש

שאין בעיה לנגן כך מחמת שزה לא נ�רא "מנהג" אבלות אלא ר� ניגון עצב שزה 

  מותר לשיר בשבת.

וב�ונטרס "תורת אמך" מאת הרב שמואל דוד מונ� (בסוף שו"ת פאת שדך או"ח ב) 

ן העצב הידוע, וכן נהגו בפני "לכה דודי... בימי בין המצרים... מנגנים אותו בניגו

גדולים... ומה שנהגו לנגנו בניגון עצוב ולא חששו משום דאין אבלות בשבת, כן נהגו 

בכל מ�ום באשכנز ובפני גדולים, אולי מפני שעדיין לא �דש היום, אבל מצינו כעין 

ו' ושם  ףבשבת וכנزכר במגן אברהם סי' רפב סעיزה שמ�וננים בהפטרת חزון אף 

אם אין שם מי שיודע ל�ונן אלא אחד מן העולים כבר, שיחزרו וי�ראוהו התיר ש

למפטיר, אף על פי שבלא زה אין עושין כן, ר� כדי ל�יים המנהג שמ�וננים, וכל שכן 

  בלכה דודי".
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מברכין החודש, ר"ח ביום ד׳

המולד ליל שלישי 4:20  16 חלק'

פרשת מטות מסעי
מפטי': שמעו דבר ה׳
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הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

יולי 2023 תמוז תשפג



 

  

  אב אש חודשערב ר
  

, בה אין אומרים ערב ראש חודש של במחה
היא כבכל ימות  ץתחון, עימת חזרת הש"

  השה.
  

  ראש חודש אב
  

בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפי התיבה בכל 
  בעל 'יארצייט' עובר. התפילות.

מאריכים באמירת 'ברכו' ובשחרית  בערבית  
ביגון מוצאי שבת, כהוג בכל יום שאין בו 

  מאריכים באמירת 'והוא רחום'., אך לא תחון
: שמוה עשרה מכריזיםבליל ראש חודש לפי   

  'ראש חודש'.
עימת התפילה בשחרית ומחה היא כבכל   

  בין המצרים.ימי ימות השה, בלא יגוי 
ימים ון עולם' ביגון 'אדיש שהגו לומר   

  .וראים, עם ירידת היגון בסוף כל חרוז שי
'אלי ביגון  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

  .ציון'
חצי קדיש אחרי קריאת התורה ביגון   

המיוחד לשבת חזון ולראש חודש אב. באותו 
יגון אומר הש"ץ במוסף את הקטע מ'לששון 

ביגון ולשמחה' עד 'ולסליחת עון' ומשם ממשיך 
  יום חול.

אין הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש   
לצים החולצים תפילין לפי הקדיש, ויש שחו

  אחר מוסף.
  

  'שווארץ שבת' –חזון  שבת
  

לובשים בגד חול בשבת חזון כדי לעשות היכר 
והקפידו על כך גדולי הפוסקים  לאבלות,

אם בלבוש חליפה של חול  רבותיו שבאשכז.
 ,עשה היכר יתן ללבוש את כל השאר כבר– 

  .של שבת –, עלים חולצהכובע, 

ממשיכים ציון', וביגון 'אלי אמר 'לכה דודי'   
'מזמור שיר ליום השבת' ו'ה' מלך'.  בה באמירת

ביגון אמר אחרון, 'עדותיך אמו', הפסוק ה
  שבת.

יש והגים שש"ץ אומר 'מגן אבות' ביגון עצוב   
  מיוחד.

יום ון עולם' ביגון אומרים 'אד בשחרית  
הכפורים, אלא שכל חרוז שי מסתיים בירידת 

. 'ברוך שאמר' אמר ביגון פשוט. אין יגון
אלא אומרים  אדון' לאב'הכל יודוך' וב' מאריכים

אומר את  ץ. הש"את הכל באמירת סירוגין
דש' ואשר שבת' עד 'ביום שבת ק לאהקטע מ'ל

חוזר ו' הילאביגון מיוחד של עצב, וב'שמך ה' 
  ליגון שבת.

לפי חתימת ברכת 'אהבה רבה', אחר המילים   
באהבה', אומרים את האהבה 'אותך כל 'וליחדך 

, ואז אומרים את חתימת בעימה ידועההיום' 
הברכה: 'בא"י הבוחר בעמו ישראל באהבה', 
ביגון שבת. הוסח הכון ללא שיבושי הצזורה 

תות בתדפיס מיוחד וכן באוצר פיוטי שבמופיע 
 .השה 'השיר והשבח'

 , ובשבת זו איןוסח ברכת 'אמת ויציב' הרגיל  
בעימה אך 'על הראשוים' הש"ץ משמיע 

ים הלאזולת 'מסיימו ביגון שבת, ומתחיל 
  .המיוחד הביגו באזיו'

מתחילים לקרוא ללוי  התורה בקריאת  
מהפסוק 'איכה אשא', ביגון הרגיל ולא ביגון 

   איכה.
אחר קריאת התורה אמר ביגון  קדיש חצי  

  לשבת חזון.לראש חודש אב ומיוחד 
את  קורא הרב'חזון ישעיהו'.  מפטירים  

פסוק 'לכן אם הההפטרה ביגון 'איכה', ומ
ביגון טעמי  עד סוף ההפטרה אומר האדון'

'ציון האחרון של ההפטרה  הפסוקההפטרה. את 
אומר הקהל בקול במשפט תפדה ושביה בצדקה' 

  אחר כך המפטיר.רם, ו

'יקום פורקן' מזכירים שמות  אמירת לאחר  
בלחש מתוך ספר הזכרת שמות המכוה 

כהוג בכל שבת  ץהש" קורא'ממורבוך'. תחילה 
את ההזכרה של שלושת הפטרים האחרוים 

בו, וכן את ההזכרה  ושרשמושהלכו לעולמם 
שלושה פטרים קודמים, לפי סדר הופעתם של 

את ההזכרה המיוחדת  מתחיל בספר. לאחר מכן
 לשבת זו, הייו את שמות הרוגי הקהילות

ושאר גזירות, וכן  ט, גזירות ק"ו"תת בגזירות
אם . בספראת שמות גדולי החכמים הזכרים 

יש המחלקים ארוכה מאוד רשימת ההזכרות, 
את קריאת ההזכרות, דהייו שמלבד הש"ץ 

חלק מסדר ההזכרה על הבימה אומר אחר עמו 
  בזמן שהש"ץ אומר את חלקו.

רך' מר הזכרת שמות אומר הש"ץ 'מי שבבג  
 'אשרי' אחרילקהל ולאחר מכן אומרים 'אשרי'. 

אומר בעימה  ץהקהל על רגליו והש"עומד 
עמו בלחש.  אומרועצובה 'אב הרחמים' והקהל 

ְּבָיֵמינּו ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם  ְוִיְנקֹוםהוא:  הכוןהוסח 
בידי קוצר (הוסח המודפס  ַהָּׁשפּו'ֲעָבָדיו 

התורה הש"ץ וטל את ספר אחר כך הצזורה). 
'אב ביגון שבו מסיימין לומר  'יהללו' ואומר

  הרחמים'.
מוסף אין אומרים את הקדושה ביגון מלבד ב  

המילים 'והוא ישמיעו' עד 'כתוב לאמר', 
שאומרם הש"ץ ביגון חצי הקדיש שאחר 

  ת זו.קריאת התורה של שב
מבדילים בבית הכסת ואף  שבת במוצאי  

ואם ותים לערים לשתות כבכל מוצאי שבת, 
 אין שם קטן ישתה המבדיל בעצמו.

  בלי יגון. אמרשיר המעלות אחרי הבדלה   
מסירים את הכתרים והרימוים מעל ספרי יש   

  התורה.
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, אהבה זולת ואב הרחמים

ראש חודש

שווארץ שבת

אין מברכין הלבנה עד מוצאי ת"ב

פרשת דברים - חזון
מפטי': חזון ישעיה

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

יולי 2023 תמוז -  אב תשפג

ערב ר״ח, יום כיפור קטן



 

  

מהפכים את הפרוכת, המפות והמכסאות (ואין   
העליון והפרד ירים את החלק מסו, מסירים אותם)

   כת ('כפורת').ושל הפר
שקוראים  את ספר התורה במעיל שחור עוטפים

   .ממו למחרת היום
לפי 'והוא האורות  הרוב המכריע של את מכבים
   .רחום'

אין אומרים 'שיר המעלות' וחצי קדיש לפי   
  ערבית אף כשמתפללים אחר צאת הכוכבים. 

   ית.בלי עטיפת טל מתפלל ץ"ש  
שרה אומרים קדיש שלם בלא ע שמוה אחר  

   .'תתקבל'
יושב על מדרגה שלפי ארון הקודש, והקהל  ץ"הש  

   .מוכיםעל הקרקע או על מושבים 
את הקיות בקול וביגויהם,  אומר ץ"ש    

   והציבור אומרן עמו בקול מוך.
   הקיה השיה, 'בליל זה יבכיון'. את יםלגמד  
ואומרים 'ואתה קדוש' עומדים  הקיות אחר  

   בקול מוך. קדיש שלם בלא 'תתקבל'. 'עליו'.
  הכסת בלי אמירת שלום. מבית יוצאים  

  מחמש ההשכמות. אחת
 סדר  בשחרית אין מדליקים אור או רות. 

השחר הוא כבכל יום ואין משמיטים מהן את  ברכות
  '. ישראלברכות 'שעשה לי כל צרכי' ו'עוטר 

  בטלית.אף הש"ץ איו מתעטף 
אומרים את הקרובות 'אאביך',  ץ"הש בחזרת

   אומר 'עו'. ץוהש"
ברכו' אבל אין הכהים עולים  א'או" אומר ץ"הש

  לדוכן.
לפי הוצאת ספר , חצי קדיש. חזרת הש"ץ אחר  

בקול מוך,  ארך אפים' לא' הש"ץ אומרהתורה 
  והקהל חוזר ואומרו אחריו.

ברכת בלא טלית, ומברכים את  לתורה עולים  
התורה בקול עצוב. לפי ברכת התורה מברכים 

: 'ברוך דיין האמת', ויש המברכים ברכתבלחש את 
   אותה בשם ומלכות.

בקול מוך ועצוב בלא טעמים.  בתורה קוראים  
אין מברכים את העולים ב'מי שברך', ואין הם 

   'יישר כח' למכבדם לעלות. אומרים

ת שמו לעלות לתורה בלא הזכר קוראים לישראל  
   אלא בקריאה: 'יעמוד מפטיר'.

 קוראים בקול מוך ועצובבשחרית  ההפטרה את  
בלא טעמים (אף לא בטעמי איכה), כמו בקריאת 

  ה. התור
יושב  ץהקרקע ואומרים קיות, והש" על יושבים  

   על מדרגה שלפי ארון הקודש.
וקיה אמרת בקול מתחילתה ועד סופה,  קיה כל  

, בזה הקהלצובים, על ידי אשי ביגוים בחרים ע
אחר זה, כל אחד בתורו קיה אחת או יותר. יש 

ביגוי קיה  והשארקיות שיש להן יגון מיוחד, 
   רגילים.

הקיות  זמקון את י" ץבהן הש" קהילות יש
   הראשוות.

כל קיה בקול מוך יחד עם המקון  אומר הקהל
   בקול רם.

פסוק הלציון' (בלא ואומר 'אשרי' ו'ובא  עומד ש"ץ
   זאת בריתי'), קדיש שלם בלא 'תתקבל'. 'ואי

'קרבו גויים'. קדיש יתום. 'עליו'. אין  אומרים  
   אומרים שיר של יום ו'שיר מזמור לאסף'.

   'איכה' בציבור. קוראים אין  
קברות,  לבית הולכיםאחר יציאת בית הכסת   

  .בומסבבים אותו, ואין מתפללים 
ש"ץ וחשובי התפילין. מיחים ו טליתב מתעטפים  

אומרים שיר של  הקהל מברכים עליהם בקול רם.
יום ו'שיר מזמור לאסף' שלא אמרו בשחרית, 

  , ופותחים באמירת 'אשרי'.ולאחריהם קדיש יתום
את שלושת עולי התורה של שחרית  לתורה מעלים  

  ומברכים אותם ב'מי שברך'.
, הרגילים בתורה בטעמי המקרא קוראים  

ברכותיה ביגון הרגיל את ורה מברכים העולים לתו
   של כל השה.

לעלות לתורה בלא הזכרת שמו  קוראים לישראל  
  אלא בקריאה: 'יעמוד מפטיר'.

קריאת התורה עוטפים את ספר התורה  אחרי  
ויש שעתה מחזירים את  של כל השה. במעיל

  הכתרים והרימוים לספרי התורה.
במקום 'שלום ים שלום' 'ש ,'חם', 'עו' אומרים  

   ו'רבון' של תעית.רב', 
  בין המצרים.ימי אמרת בלי יגוי  ץ"הש חזרת  

ת 'עו' ו'חם' וברכאת יש שהגו שהש"ץ מסיים   
  ביגון 'שומע תפלה'.

קדיש אחר מחה אומרים  עולים לדוכןהכהים 
  'תתקבל'. 

אם אין מתפללים ערבית מיד אחרי מחה,   
  עליו'.אומרים '

אם מתפללים ערבית לאחר צאת הכוכבים,   
אומרים 'שיר המעלות הה ברכו' וחצי מקדימים ו

     , כבכל מעריב בזמו בחול.קדיש
הפרוכת  את מחזיריםלאחר תפילת ערבית   

   והמכסאות.
 ' אומר הש"ץשובה'שבת ליל עד  שבת זוליל החל מ

, ביגון המסולסל, ההעמידאת סוף הקדיש לפי 
, השברים והתרועה, המקובל בחצי דמוי התקיעות

  הקדיש שלפי מוסף ימים וראים.
י', אופן 'שאו מחה' הלאיוצר 'ארוממך  אומרים

והחל  הקצרביגון ידוע, וסח ברכת 'אמת ויציב' 
מ'על הראשוים' אומרים אותו ביגון, זולת 'אמת 

  משל היה'. 
  עד 'כלכם היום'. קורא כהן  
לל עשרת הדברות, רביעי חשבת לעליה חשובה בג  

ויש מקומות שהיא מכרת בפי עצמה, ויש שמעלים 
   בה את הרב.

בשעת קריאת עשרת הדברות. יש  לעמוד הגו  
המקדימים לקום כמה פסוקים לפי כן כדי שלא 

בין דברי תורה, ולפיכך הגו שאין עושים  להבדיל
  'אכי' תחלת פרשה.

  עד 'לאמר' קוראים בגיה רגילה.  
הדברות קוראים בציבור בטעם העליון,  עשרת את  

  בטעם התחתון. –וביחיד 
הקורא מאריך ל רם. 'אכי' קראת בקו פרשת  

  בגיה בסיומי הפסוקים שלפי הדברות 
   עד 'ובשעריך'. קורא חמישי  
  אין מזכירים שמות.  
יכם', הלאאחר עיית הקהל 'אי ה'  קדושה בסוף  

  יכם יוסיף'.הלאאומרים את הפיוט: '
דש מרחשון של השה הבאה ועד ח זו שבתמ  

, בחראומרים קדיש 'תתקבל' שלאחר מוסף ביגון 
  ויש ביגון ימים וראים.
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: ה:ר' יצחק ב"ר שלמה לוריא אשכנזי (האריז"ל)  | ו:רבי נתן מז מפרנקפורט בעל "בניין שלמה" (תקנד). הגרש"ז ברויער חתן הרש"ר רב בפפד"מ  | ז:ר' חיים יוסף יעקובוביץ
ר"מ בישיבת פרנקפורט ורב בית הכנסת חורב י-ם | י:ר' מאיר הילדסהיימר  | יא:פרעות "הפ הפ" נגד יהודי גרמניה (תקעט)  |

א"א תחנון במנחה. כניסת הצום בשקיעה. (שקיעה
ביתר 7:46, רכסים: 7:43)

1954 שנים לחורבן. יום השכמה. קרובות ו'עננו'
בחזרת הש"ץ שחרית. מאריכים בקינות עד חצות
(12:46). ומסבבים בית הקברות. במנחה 'נחם',
'עננו', 'ריבון'. טו"ת רק במנחה.

יוצר אופן זולת ואלוקיכם,
'דאמירן בעלמא' הארוך מליל

שבת זה והלאה.

ערב תשעה באב

צום תשעה באב

שבת נחמו

במוצ"ש מקדשים את הלבנה

פרשת ואתחנן
מפטי': נחמו נחמו עמי

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

יולי 2023 אב תשפג

אין מקדשין הלבנה במוצאי ת"ב



 

  

  
  ט"ו באב

  
בשחרית מאריכים באמירת 'ברכו' ביגון מוצאי 

   תחון. ושאין ב יוםשבת, כהוג בכל 
בכל אין האבל עובר לפי התיבה יש שהגו ש  

. בעל רי' ו'למצח'אף לא ל'אש ט"ו באב תפילות
  .'יארצייט' עובר

    
  עקב פרשת

  
'ואכלת לוי הפסוק האחרון של קריאת   

   .קרא בהרמת קולושבעת' 
  מפטירים 'ותאמר ציון'.  
, 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון בחר קדיש  

  ויש ביגון ימים וראים.
  עד 'לפיכם היום'.קורא  כהן, במחה  

   

 אריכות ניגון סוף �דיש בלילי שבת דשבעה דנחמתא
 

בעלמא" בשבתות שבין תשעה באב נהגו ב�הילות אשכנز להאריך מאוד בניגון אחרי מילות "דאמירן 

 ליום הכיפורים.

הש"ץ מאריך ויש שהעירו שלכאורה מדברי המשנ"ב (�כד ס�ל"ה) �שה על המנהג, שכתב המשנ"ב: "אם 

 בניגון של 'ואמרו אמן', יאמרו ה�הל 'אמן' מיד, כי הניגון הוי הפס�".

רכزי התורה הגדולים של ארץ אשכנز. ולפני שנביא את הישוב, יש לציין שزהו מנהג ותי�ין שהיה מ�ובל במ

 ויסודתו בהררי �ודש. 

ים, וכן נהגו במשך הדורות להאריך חכמי אשכנز הראשונים הדגישו את החשיבות של אריכות התפילה ע"י ניגונ

בניגוני התפילה زמן רב. כמו שכתב ר' יהודה מילר "עיר ואם בישראל �"� פרנ�פורט, עיר שהיא מלאה חכמים 

הולכים לבית הכנסת אחר �ש�וש שבע, ומאריכים החزנים הרבה, ומנגנים הברכות והزמירות". וכן  וסופרים...

האשכנزי באמשטרדם "ליל שבת �ודש התפללתי שם ערבית, והאריכו  תיאר החיד"א את התפילה בבית הכנסת

 מאוד בניגוניהם".
יש נוחלין") הزהיר מתופעה של ה"מושכין התיבות והאותיות הרבה עד אשר לא �רב زה אל زה האריכות בתפילה היתה כה רבה עד שר' יע�ב הורוויץ (אחי השל"ה בעל "

שים... וגם יותר טוב להאריך בניגונם שלא במ�ום עצם ה�דושת הגדולות... וגם אריכת הניגונים הם סיבה להפסי� ולשוח שיחה ואין במשמעות התיבה כלום, לא יפה הם עו

 . ונמשך עוד מאריכת הניגונים שמאחרים زמן �ריאת שמע".בטלה וزה אנו רואין בעינינו

ן של "ואמרו אמן" לא ימתינו עליו בעניית אמן והטעם כי הארכת הניגון הרבה הוי הפס� בה�שר לزה כתבו הפוס�ים (מג"א א"ר ומשנ"ב) "אם הש"ץ מאריך הרבה בניגו

ין �דיש שכבר כלה עצם הב�שה אחר תיבת 'בزמן �ריב' או אחר תיבת 'דאמירן בעלמא', אבל אם הש"ץ בין עי�ר ה�דיש ובין עניית אמן". ובמשנ"ב מוסיף: "ודוו�א לעני

 גון, לא יענה אמן כל زמן שלא סיים את עצם התיבה של הברכה".מאריך בשאר ברכה בסופה באיزה ני

ל הברכה, אך במג"א מביא אותו ומסייג ש"מ"מ נ"ל דאם מאריך הרבה הוי וכתב ב'תרומת הדשן' שאריכות ניגון בסוף מילה אינו נחשב הפס� מכיון שהוא נחשב כהמשך ש

 הפס�".

נ�רא ארוך מידי, מכיון שבתרומת  לאתרומת הדשן? המג"א עצמו לא כתב כמה, אבל בתרומת הדשן כתוב מה מה נחשב "מאריך הרבה" לפי הסברו של המג"א בדברי ה

 ל עולם אני שלך וחלומותיי שלך וכו'" (סד תיבות, וי"ג �יח תיבות) וزה לא נחשב ארוך מידי לדעת הפוס�ים.הדשן מדובר על אריכות שמספי�ה כדי לומר "רבונו ש

 �ב, שאין לענות אמן כל زמן שהש"ץ לא סיים את אריכות הניגון של סיום הברכה, ואם ענה אמן באמצע הניגון הוי "אמן חטופה".וכן פס� בשו"ת בית יע

 �ב, שאין לנגן באמצע התיבה אלא דוו�א בסופה, כדי לא להרוס את המילה לשתים.ויתרה מزו כתב בעל בית יע

ו מנחמים ל�ב"ה שמתחרט על חורבן ביתו בכל פעם שישראל אומרים �דיש ויהש"ר, "על כן שליח ציבור צריך למשוך בסידור הרו�ח (עמ' רמו) כותב שבמילת "ונחמתא" אנ

 נו מהרה".'ונחמתא' ויחשב בלבו שיתנחם ה�ב"ה וינחמ

 �ראת הימים הנוראים ה�רבים ובאים.ועל כן תי�נו �דמוננו לנגן בימים אלו את הנחמה, כדי לחבר בין הנחמה על חורבן בית המ�דש, לבין ההכנה וההתעוררות ל
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: יב:ר' מאיר ב"ר יקותיאל הכהן מרוטנבורג "הגהות מיימוניות"  | יג:הרב ד"ר יצחק ברויאר ממייסדי אגודת ישראל |  | יז:ר' שמשון וורטהיימר אב"ד אייזנשטט (תפד) |

אומרים תחנון במנחה

א"א תחנון בשחרית. אבל במנחה אומרים.
ביום זה הוא יומא דמפגרי בהו המלמדים
ותלמידיהם, ואוכלים ושותים מעט יותר לשמחת

היום.

חמשה עשר באב

פרשת עקב
מפטי': ותאמר ציון

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

יולי-אוגוסט 2023 אב תשפג



 

  

  
  ראה פרשת

  
מידה סוף הקדיש אמר ביגון בערבית לפי הע

  המסולסל דמוי התקיעות.
השיה של קדיש שאחר קריאת  מחציתובשחרית   

   מיוחד מחמת ברכת החודש. ביגוןהתורה אמרת 
אין מזכירים שמות ואין אומרים 'מי     

  שברך' לקהל.
וטל ספר תורה בידו  ץש"ה. החודש מברכים  

 וביום שיחמידש אלול יהיה ביום הוח ראשומכריז: "
, אלא אומר זו הקהל איו חוזר על הכרזהי". שהש

 ץ"והש'יחדשהו' בוסח הקצר, את בקשת תיכף 
 ה, והחל מהמילים 'לחיים ולשלום' אומרהחוזר עלי

הימים הוראים, וממשיך בו בתחילת  ייגואחד מב
  'אשרי'.

, 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון בחר קדיש  
  ויש ביגון ימים וראים.

   

 צורת אמירת ה�דושה
 

 ו'ובדברי �דשך'.ב�דושה, ר� הש"ץ אומר את 'נ�דש', 'לעומתם'  

ירת ה�דושה ע"י הציבור, שאין הם אומרים גם את חל�יו של הש"ץ, כך היתה הצורה המ�ורית של אמ

עד שבא האר"י וחידש שראוי  כמובא ברס"ג וברמב"ם, וכן הרא"ש התנגד לאלה שהצטרפו לש"ץ.

ומרים גם , ומאز התפתח המנהג בהרבה מ�ומות שה�הל אבלחשל�הל לומר גם את חל�יו של הש"ץ 

 בשת הצורה המ�ורית שתי�נו אותה חز"ל.את חל�יו של הש"ץ ב�ול רם. ובכך משת

ובפרט ב�דושת 'נעריצך' של מוסף בשבת, שה�הל אומרים את 'אני ד' אל�יכם' ברצף עם שלפניו, 

בעוד שהת�נה המ�ורית היתה בשעת הגزירה שגزרו היוונים שלא ל�רוא �ריאת שמע בציבור, אز באו 

ינו בהם, ותוך כדי שהש"ץ ניגן את 'אחד ומר פסו� שמע ישראל בתוך ה�דושה, כדי שלא יבחות�נו ל

הספי�ו ל�רות את כל ג' הפרשיות, וסיימו ב�ול רם 'אני ד'  -הוא אל�ינו' עד 'להיות לכם לאל�ים' 

אל�יכם'. כפי שכתב אור زרוע (חל� ב, סימן נ, ד"ה תפלת המוסף; הובא בדרכי משה, או"ח, סימן 

 רפו).
שמיט את תיבת 'אחד' מאמירת 'אחד הוא אל�ינו', כדי שלא ישתמע שאומרים פעמיים 'אחד'. והוא ד�דו� שלא ושיבוש נוסף שצמח מزה שכתבו בפוס�ים לה

ותן �הילות שנוהגות נצרך למנהגנו וכפי הת�נה המ�ורית, מפני שהש"ץ לבדו ממשיך 'אחד הוא אל�ינו'. והוא גם שינוי ממטבע חز"ל בברכות. ו�צת ראיה מא

ת ויו"ט את 'שמע ישראל', ו'אחד אל�ינו', ואף שאומרים 'אחד אל�ינו' תיכף אחר שמסיימים את 'שמע ישראל... ד' אחד'. וכבר לומר בהוצאת ספר תורה בשב

 דחו ראשונים את התי�ון הزה מכמה וכמה טעמים, ועי�רם, משום שزה נאמר בחزן ו�הל, וכך מפסי�ים ביניהם.

 ', לעמתם', 'ובדברי':טעמים נאמרו בדבר האיסור ל�הל לומר את 'נ�דש וכמה

 נת�ן דו�א באופן שחزן אומר וציבור עונה, כמו �דיש וברכו (הגר"א). زהכיון שצריך מנין עשרה לדבר שב�דושה, ו א)

 אם ה�הל אומר את חל�ו של ש"ץ, אין כאן ציבור, אלא עשרה יחידים (סמ"ע ומחצה"ש). ב)

 ראש היא, לומר עם החزן את תפילותיו (רא"ש).�לות  ג)

 כך היא צורת עניית ה�דושה של המלאכים (אבודרהם). )ד

 כשאין אומרים ה�דושה בצורת חزן ו�הל, הרי אין زו ה�דשת שם ה', אלא סיפור דברים בעלמא, כיצד המלאכים מ�דישים (רא"ל גורדון). ה)

 הש"ץ על שבח ה�ב"ה בשמי מרום (רו�ח).ה�דושה היא �ילוס ה�ב"ה על הידיעה שמוסר  ו)

 .דרכי משה הארוך או"ח סי' �כ"ה, חיי אדם כלל ל' סעיף ט. ובהרחבה: שרשי מנהג אשכנز, כרך א', פר� 'עניית �דושה'. מ�ורות:
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: | כא:הרב פנחס הלוי במברגר אב"ד המבורג (תרצו)  | כב:ר' מרדכי ב"ר הלל בעל ה'מרדכי' (ה' נח). ר' יוסף ב"ר מנחם שטיינהארט מפיורדא, בעל זכרון יוסף (תקלו). ר' מתתיהו
לוויזון אב"ד הלברשטט (תרכב). | כה:ר' בנימין וואלף טרויב אב"ד וירצבורג ומגנצא (תעב)  |

מברכין החודש, ר"ח ביום ה׳ 
וביום ו׳

המולד יום רביעי 17:04  17 חלק'

פרשת ראה
מפטי': עניה סוערה

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

אוגוסט 2023 אב תשפג



 

  

  

  אלול
  

  ושבתות חול ימי
  

פעמים  שלושתוקעים חול יום  בכל
(או מוסף) שחרית  תפילתאחר  תתשר"
(ולא אחרי  אחר תפילת ערבית ושוב

, ומפסיקים לתקוע שלושה ימים מחה)
  לפי ראש השה.

'לדוד ה' אורי' אחרי  אומרים אין   
  התפילות.

אומרים את ברכת  שבתות בלילי  
אומר את  ץוחד. הש"'השכיבו' ביגון מי
ביגון ההוג  העמידהסוף הקדיש לפי 

  מאז שבת חמו ועד שבת שובה.
'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון  קדיש  

  , ויש ביגון ימים וראים.בחר
'והוא רחום'  אומרים שבתות במוצאי  

  .לחודש אלול יגון מיוחדבו'ברכו' 
  

  אלול דשוח ראש
  

י התיבה בראש חודש אין ָאֵבל עובר לפ
  בעל 'יארצייט' עובר. בכל התפילות.

מאריכים באמירת בערבית ובשחרית   
, כהוג שבתות השה'ברכו' ביגון מוצאי 

, אך לא מאריכים בכל יום שאין בו תחון
  באמירת 'והוא רחום'.

    
שמוה עשרה בליל א' דראש חודש לפי 

בליל ב' דראש 'יעלה ויבא'; מכריזים: 
  חודש'. חודש מכריזים: 'ראש

  'אדון עולם' ביגון מיוחד.  
באחד  אמרים 'הודו' ו'אא' שבהלל  

ימים וראים כגון 'אדר והוד' או  מיגוי
  'אביו מלכו כתבו'.

הקדיש שלאחר קריאת התורה  חצי  
אלול  אש חודשלראמר ביגון המיוחד 

או באחד מיגוי ימים  ושבת שובה,
וסף במ ץובאותו יגון אומר הש" וראים,

עד ה' שמחול ששוןאת הקטע מ'ל
'ולסליחת עון' ומשם ממשיך ביגון יום 

  . חול
אין הפסקה בין חצי קדיש למוסף. יש   

, ויש החולצים תפילין לפי הקדיש
  שחולצים אחר מוסף.

מתחילים לתקוע בשופר בבוקר יום א'   
דראש חודש אלול, אחר תפילת מוסף, 

  .תפעמים תשר" שלושתוקעים ו
  

  פטיםפרשת שו
  

בערבית אומרים את ברכת 'השכיבו' 
ביגון מיוחד. לפי העמידה סוף הקדיש 

   אמר ביגון המסולסל דמוי התקיעות.
  הוא מחמכם'.מפטירים 'אכי אכי   
קדיש 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון   

  בחר, ויש ביגון ימים וראים.
'והוא רחום' שבת אומרים  במוצאי  

  ול.ו'ברכו' ביגון אל

   

  חודש אלול
 
  

 –. בתשובה מרבין אלול משנכנס –... אלול

 ואל ניר לכם נירו: "כתיב ל"סג י"מהר דרש

 להסיר אדם כל צריך כן על",  �וצים אל תزרעו

ע מעלליו מן לבו �ודם יום ם ורוהרעי השרשים

הדין של ראש השנה. וירגיל את עצמו כל ימי 

 הימים אותן כל ובתשובה טובים במעשיםאלול  

 בהן רגיל להיות – השנה ראש �ודם דמתענין

 מ�דימין ולפיכך. התשובה ימי בעשרת

 השבוע וב�שות סליחות להרבות בהשכמה

ימי  דכל ח"בא שכתב ואמר. השנה ראש �ודם

שב כל אדם �ודם סעודותיו ו�ודם שינתו, אלול י

וישתומם על עצמו ויפשפש במעשיו להתוודות 

  .עליהן בימי תשובה העולין ל�ראתו

אמר מהר"ש משנכנס אלול כשכותב אדם אגרת 

שלום לחבירו צריך לרמוز בהתחלתו שמב�ש 

עליו להשיבו לטוב השנה הע"ל, על דרך בשנה 

לימה, תכתב ותחתם, או תולה ארץ על ב טובה

יטיב לך כתיבה וחתימה, וכה"ג. וכן נהג מהר"י 

סג"ל. ואגב גררא מורה מהר"ש דלא לכתוב 

תיבת שלום שלם באגרת, אך נ�ודה על הוי"ו. 

  וכן הוא בתשב"ץ דהוא אחד מן השמות ה�דש. 
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: | כט:פורים דק"ק פלרסהיים | ב:ר' מיכל שייער אב"ד וורמיישא ומנהיים (תקסט). ר' יעקב יהודה ב"ר זאב נחום וורשנר (תרצה)  |

א"א תחנון במנחה, בערבית מכריזים 'יעלה ויבוא'

יעלה ויבוא,  תקיעת שופר בוקר וערב החל מהיום
בבוקר.     בערבית מכריזים 'ראש חודש'

ך  ו ר א ה ן  ו ג י נ ב ם  ו ח ר א  ו וה
ממוצ"ש זה והלאה

ערב ר״ח, יום כיפור קטן

א׳ דראש חודש

ב׳ דראש חודש
יעלה ויבוא,

מברכין הלבנה בערב

פרשת שופטים
מפטי': אנכי אנכי הוא
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  אצת כי פרשת

  
בערבית אומרים את ברכת 'השכיבו' ביגון מיוחד. 

העמידה סוף הקדיש אמר ביגון המסולסל לפי 
   דמוי התקיעות.

  רי עקרה'.' מפטירים    
, 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון בחר קדיש  

  ויש ביגון ימים וראים.
'השקיפה' סוק פה בקריאת התורה של מחה  

  .קרא בהרמת קולהקריאה,  בסוף
ביגון 'והוא רחום' ו'ברכו' שבת אומרים  במוצאי  

  אלול.
   

  ת�יעת שופר
 

תרועתם של בני אשכנز ושבריהם הם �ולות מחוברים, שלא כמורגל אצל בני מزרח אירופה 

לתו�עם �ולות מופס�ים. מנהג בני אשכנز הוא לת�וע את השברים שלושה �ולות מחוברים 

עולים ויורדים, וכן את התרועה תשעה �ולות מחוברים ורועדים. הם מחزי�ים במסורת زו כפי 

   המ�ובל להם מאבותיהם.

בגמרא נמצאות הגדרות היסוד של השברים והתרועה, היינו שהשברים הם �ול של גניחה 

והתרועה היא �ול של יללה. רבותינו הגאונים והראשונים תיארו בספריהם במילים ובציורים 

. מסורת زו היתה את צליל היללה של התרועה, ומכולם משתמע באופן ברור למדי שהתרועה היא �ול אחד נמשך בעל צליל רועד ומרטט

, צרפת, פרובינצא, אוסטריה, הונגריה ואשכנز. בני אשכנز לא הכירו �יימת בארצות רבות: בבל, תימן, ספרד, �וצ'ין, ארץ ישראל, איטליה

  כלל תרועה אחרת, ורבי יע�ב עמדין שהכיר את שני הסוגים העדיף בעליל את המחוברת של בני אשכנز.

ראשונים לגבי בדברי הראשונים ר� שיטה אחת, שיש לעשותה �ול אחד רועד ומחובר, היו חילו�י דעות בין הבעוד שלגבי התרועה מצאנו 

השברים, אם מחוברים הם או מ�וטעים. בין חכמי הספרדים היו הרי"ץ גיאת והרמב"ן ראשי המדברים בעד השברים המחוברים. מן 

השברים בנשימה אחת. הוראה زו שהת�בלה על כל הפוס�ים האשכנزים  האשכנزים והצרפתים נודע רבנו תם בפסי�תו שיש לעשות את

מעשי לדברי הראשונים הוא לת�וע שברים מחוברים בלי הפרש �ולות. בני מزרח אירופה שהורגלו לת�וע שברים הבאים אחריו, פירושה ה

  מ�וטעים, פירשו את ענין 'נשימה אחת' בצורה אחרת.

השואה בכל �הילות אשכנز וכן בארצות נוספות במרכز אירופה ומערבה. גם בני בבל שמרו על �ול מחובר של שברים מ�ובל היה עד 

  חיבורם עד דורינו زה. שברים אלה תו�עים אותם עוד בימינו ב�הילות שונות של יוצאי אשכנز, וכן שרידי בעלי ת�יעה יוצאי הונגריה.

אשכנز או תימן לשמוע מהם את �ול התרועה או השברים והתרועה, מפני  יש מבני מزרח אירופה, ביניהם גדולי ישראל שמחزרים אחר בני

  גאונים ומנהג רבותינו הראשונים.שחוששים הם למנהג ה

  ומבין ומאزין מביט ומ�שיב י�בל ברחמים וברצון �ול ת�יעותינו ותרועותינו.
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  תבא כי פרשת

  
בערבית אומרים את ברכת 'השכיבו' 
ביגון מיוחד. לפי העמידה סוף הקדיש 
  אמר ביגון המסולסל דמוי התקיעות.

פסוק 'השקיפה' בסוף הבשחרית   
  . קרא בהרמת קול קריאת הלוי

 –קורא עד 'באר היטב', חמישי  יעירב  
   ומשארתך'. טאךעד 'ברוך 

לעלות לתורה בזה  קוראים לתוכחה  
   מי שירצה". יעמודהלשון: "

בתוכחה, הקורא ממיך את קולו   
עד  'והיה אם לא תשמע'מהפסוק 

', ומגביה את קולו בספר הזה'
, ממיך את היך'לאאת ה' 'עד  'ליראהמ'

יה את קולו ומגב 'ואין קה'קולו עד 
   .בפסוק האחרון 'אלה דברי הברית'

ב'מי  אותואחרי עלייתו, מברכים   
שברך' בוסח מיוחד בוסף ל'מי שברך' 
   הרגיל, ובשיהם מזכירים אותו בשמו.

  מפטירים 'קומי אורי'.    
'תתקבל' אחרי מוסף אמר  קדיש  

  , ויש ביגון ימים וראים.ביגון בחר
 , הפסוקבקריאת התורה של מחה  

  קרא בהרמת קול.ת' רֹ 'הסתהאחרון 
'והוא רחום' שבת אומרים  במוצאי  

  ו'ברכו' ביגון אלול.
   

  אמירת 'לדוד ה' אורי וישעי'
  

המ�ור הראשון לאמירת המزמור הוא ספר שם טוב �טן (תסו) ואחריו בספר زכירה (תסט) 

زו לא תורת הסוד של האריز"ל,  וגם ספר חמדת ימים, שכתבו לאומרו על פי הסוד. אמנם

  מכיון שאין לزה רמز בכתבי האריز"ל ותלמידיו.

הספר ההלכתי הראשון שמביא את המנהג הוא מטה אפרים (בשנת ת�צו). אך ב�הילות 

  אשכנز מיאנו ל�בל את המנהג, ולכן אין לו زכר בספרי מנהגי אשכנز 

  ציריך). IRGדם, וושינגטון הייטס, (וורמישא, דברי �הלת, מגנצא, פולדא, וירצבורג, אמשטר

  וגם בכמה �הילות אחרות לא �יבלוהו 

  רא, ברסלויא, לונדון, ומנהגי הגר"א במעשה רב).(אוסט

  וגם בכמה �הילות חסידיות התנגדו להוספת המزמור הزה.

  ונאמרו כמה הסברים מדוע לא לומר:

ציבור, ואפשר אין להוסיף מزמורים בציבור כתוספת לתפילה. (אולי בגלל טורח   .א

 נו מעולם).לומר גם משום שאין לשנות מנהגי וסדרי התפילה מכפי שנהגו אבותי

 המ�ורות לאמירתו אינם מוסמכים.   .ב

 להוסיף עוד שרבותינו התנגדו להנהיג את תורת הסוד בציבור.ונראה 
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  וילך-צבים פרשת
  

בערבית אומרים את ברכת 'השכיבו' ביגון מיוחד. 
העמידה סוף הקדיש אמר ביגון המסולסל לפי 

  דמוי התקיעות.
הפסוק האחרון של קריאת כהן בשחרית   

  קרא בהרמת קול.  ת''הסתרֹ 
  שוש אשיש'.' מפטירים  
, 'תתקבל' אחרי מוסף אמר ביגון בחר קדיש  

  ויש ביגון ימים וראים.
, בקריאת התורה של מחה, הפסוק האחרון  
  קרא בהרמת קול.בדד יחו',  שם'ה
בערבית של מוצאי שבת ו'ברכו' 'והוא רחום'   

ף ימים ביגון של חצי קדיש שלפי מוסהש"ץ  אומר
  , ומאריכים בו ביותר.וראים

כבכל מוצאי  אומרים 'ויהי עם' ו'ואתה קדוש'  
  .שבת

   

  מעוز מנהגי אשכנز –מהרי"ל 
  )שישי(לרגל יום פטירת המהרי"ל החלה השבוע ביום 

  

כמלאך השם יתברך, עיני כל ישראל עליך, עליך מוטל להודיע הדרך אשר נלך בה!". פניה  –מהרי"ל  – "אדוני

אישית زו של רבי שלמה زלמן כהן מביבראך המהרز"ך 'בעל היריעה', חושפת את מעמדו המוביל של מהרי"ל 

  בדורו ולדורות.

פני שהרביץ את תורתו ראשונים", מרבי משה סופר בעל 'חתם סופר' הגדיר את מהרי"ל כאחד מ"אחרוני ה

בת�ופתם של אחרוני הראשונים, אולם אם היה אחרון בزמן לא היה אחרון במעלה, ואת סמכותו ההלכתית 

ראש  –הבלתי מעורערת תימצת רבי יששכר בער איילנבורג בעל 'באר שבע' במשפט �צר: "הגאון מהר"י מולין 

ים زלמן שור בעל 'תבואות שור' שהרביץ תורה ביע רבי אפרואב לכל האחרונים". יראת כבוד מוחלטת כزו ה

בעיר ز'אל�אווא, יחידו בדורו עמוד ההוראה בכתבו: "מי לנו גדול באחרונים ממהרי"ל?" במטבע לשון زהה נ�ט 

  רבי דוד הלוי בעל 'טורי زהב' הט"ز: "מהרי"ל ... הוא גדול האחרונים!".

נן בני אשכנزים גרירי בתר תשובות מהרי"ל", "דכל מנהג אשכנز על פיו", ורבי יע�ב יו�ב עטלינגר בעל 'ערוך לנר' ודור כי "א �טן וגדול, הדיוט וחכם, ידעו הכל בכל דור

חלטת: בכתבו בהערצה מו הגדיר את דרום ומערב גרמניה בתור "מדינות אשכנز הנוהגין אחר מהרי"ל". ולכך התכוין רבי משלם زלמן כהן אב"ד פיורדא בעל 'בגדי כהונה'

  נת אשכנز.... כל מנהגיהם על פי המהרי"ל, ובצלו נחיה!"."במדי

לין הלוי מהרי"ל, שעשה אין לדעת כיצד היו מתפתחים חיי הרוח של יהדות אשכנز אחר גزירות �"ט, אילולא שתל ה�ב"ה באותו דור צדי� משיעור �ומתו של רבי יע�ב מו

  באשכנز.אבות גדולות ונצורות לשי�ום חיי התורה ושמירת מנהגי 

שונות על מנהגי אשכנز, שנים ספורות לאחר גزירות �"ט נולד מהרי"ל לאביו ר' משה ב"ר י�ותיאל הלוי מולין, שעמד בראש �הילת מגנצא, וממנו �לט את ידיעותיו הרא

מתשובותיו, "ראיתי אדוני מורי מה"ר משה  באחת בליל הסדר, כתב מהרי"ל ידיעות שהתרחבו במשך הزמן כאשר �נה תורה גם אצל שאר רבותיו. על "טיבול ראשון"

ו נוהגים כשיטה שנראתה הלוי زלה"ה, וגם רבותינו, נוהגים אותו בחומץ. כאשר מנהג היה שנוי במחלו�ת הפוס�ים, והוא ידע כי אביו נוהג כפי דעה אחת ואילו רבותי

ב'יהללוך' אין חותמין, כך פס�ו כולהו רבותינו, וכן ראיתי כל רבותינו נוהגים חוץ ממהר"א תב: "למהרי"ל נכונה יותר מבחינה הלכתית, בא מהרי"ל במבוכה. אל אחיו הוא כ

  ز"ל שחתם על פי ראבי"ה שבמרדכי. ו�שה עלי שתסמוך עלי הדיוט ותשנה ממה שנהגת עד כה על פי אבא מורי ز"ל ויתר גדולים.

חל� ממסורת התורה. "מיום עמדי על דעתי", העיד על עצמו, "אמרתי מנהג אבותינו ה�דושים  ز הואכל ימיו ליוותה אותו האמונה שהמנהג ש�יבל מאבותיו בני אשכנ

  תורה היא". את ההסתכלות הزו בי�ש להנחיל לزולת: "כמו שאמרתי לחברי בישיבה, מנהג אבותינו תורה היא".
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים: | כ:רבי אליקים גצל שלזינגר אב"ד המבורג (תרס)  | כא:ר' יונתן איבשיץ ב"ר נתן נטע בעל יערות דבש, רב במיץ ואה"ו (תקכד)  | כב:מהרי"ל ר' יעקב מולן ב"ר משה סג"ל
(קפז) |

והוא רחום' של סליחות ממוצ"ש

זה ועד יו"כ.

המולד ליל שישי 5:49  0 חלק'

פרשת נצבים וילך
מפטי': שוש אשיש

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

ספטמבר 2023 אלול תשפג



 

  

  סליחות
  
 שלפיהןשל סליחות עובר לפי התיבה ערבית  ץ"שה

   ושחרית שאחריהן, אך לא למחה.
'יארצייט' יכולים לעבור לפי התיבה  ובעל ָאֵבל  

ה, ברם ָאֵבל איי ראש השו בימי הסליחות שלפ
  .בעשרת ימי תשובההש"ץ 

הוא של מהג אשכז הגדול  הסליחות סדר  
   ובותיה). מ(פפד"

אף לא בלילה לפי השיה,  אין אומרים סליחות  
אלא בלילה הראשון שאומרים בו 'במוצאי מוחה', 

משכימים בבוקר לסליחות, ובמידת האפשר לפי 
  עלות השחר.

לימי  ד'אדון עולם' ביגון מיוח באמירת פותחים  
  , וממשיכים באמירת 'לך ה' הצדקה'.הסליחות

ארך  לא'חול, בגמר יום אמר ביגון  קדיש חצי  
  מידות. גאפים' וי"

את פסוקי ההקדמה של כל  לומר מקפידים  
מסיים אמירתם ביגון מיוחד  ץסליחה וסליחה, וש"

  מ'כי לא על צדקתיו' עד 'ועל עמך'. החל
הרבה מהם יגוים קבועים,  יש לפזמוים  

אמרים ביגון של פזמון היום הראשון 'במוצאי 
   מוחה'.

בעימתו.  ץל ידי הש"אמר בקול רם ע פזמון כל  
 הקהלבגמר אמירת הבית הראשון, חוזר עליו 

ממשיך ביגון לומר את שאר  ץבאותה עימה. הש"
לפי המהג הישן  .מוךהבתים, והקהל עמו בקול 

ת ותעיות מוסיפים בכל פזמון האמר בימי סליחו
אחר כל קטע את החרוז החוזר, שבדפוסי רעדלהיים 

כגון בפזמון ית האחרון, פס רק בבית הראשון ובבד
מוחה', מוסיפים בכל בית את  יום א' 'במוצאי

. ויש 'התפלהאל הרה ואל  לשמוע': החרוז החוזר
שאים מוסיפים את החרוז הזה ששמט על ידי 

חוזר הקהל לומר את כל הפזמון  בסוףמדפיסים. ה
  .ובעימההבית הראשון בקול רם 

'עקדה' ו'חטאו' יש יגוים קבועים  לפיוטי  
  מיוחדים.

תבא לפיך' שבהקדמת הוידוי  א'או" וסח את  
בהמשך  .עמוכולו ביגון, והקהל  ץאומר הש"

נּו  ההקדמה אומרים   .עזי פנים' (ולא אחו)'שאין ָאֽ
שלוש מר בימי הסליחות 'אשמו בגדו' א הוידוי  

  בלחש.פעמים ו
, לפחות בחלקם האחרון, ''עו של החרוזים  

: עוהביגון מיוחד, והקהל  ץאמרים על ידי הש"
אומר 'עו  ץ'עו' על כל אחד מהם, הייו הש"

 יש. , וכן בשאר החרוזים', והקהל אומר: 'עו'שםה
אביו עה לאברהם המקפידים על כך גם בפיוט 'מי ש

  '.יעובהר המוריה', שהקהל משיב: 'הוא 
ממשיכים לשבת הש"ץ והקהל אפים  פילת אחר  

  עד 'ואחו לא דע מה עשה'.
י' אמר ביגון מיוחד. 'מכיסי רחמים' ּסֵ מַ י ּוחֵ 'מַ   

אמר כולו ביגון בחר. 'מרן דבשמיא' וכן 'שומר 
  והוד'.ישראל' אמרים ביגון 'אדר 

י עלות השחר, וסתיימו הסליחות לפ החלו אם  
 בגמראחר עלות השחר, הקהל הולך ליטול את ידיו 

   הסליחות.
 ץוהש" זמן ציציתהסליחות לפי  את כשמתחילים  

מעוטף בטלית שאולה, הריהו מסירה מעליו בין 
'תתקבל' של סליחות לברכות השחר, ולפי  קדיש

 תפיליןוכן מיח  'ברוך שאמר' מתעטף בטלית שלו
ש הברכות בקול כדרכו בכל ימות ושלומברך את 

  השה.
אומר 'אדון עולם'  ש"ץ, אין ה'תתקבל' קדיש אחר  

 ביגוןשית, אלא פותח מיד בברכת 'על טילת ידים' 
חול בברכות יום ימים וראים, וממשיך ביגון 

  .הקרבותהשחר, כולל ברכת התורה לפי 
  

  של סליחות רביעי יום
  

של הפזמון 'ה'  אומרים את הבית האחרון אין
'שפטיו', שועד לאמירה ביום  המתחילשמעה' 

הוא של 'מלאכי הפזמון יגון  הכפורים בלבד.
  רחמים'.

של כ"ז זו מפסיקים לתקוע בשופר החל משחרית   
  באלול. 

  של סליחות יחמיש יום
  

'אדון משפט בסליחות אומרים את החטאו 
  א רפא'. לא'בקרבך' במקום 

  
  השה ראש ערב

  

והגים להשלים את  יםמתע ה, ואיןבערב ראש הש
  .התעית

ָאֵבל איו עובר לפי התיבה בערב ראש יש שהגו ש  
השה, אף לא ל'אשרי' ול'ובא לציון', מפי שאין 

 .ו'למצח' תחוןאומרים בו 
סדר הסליחות לערב ראש השה בלי שיבושי   

הצזורה מופיע בקובץ מיוחד של מכון מורשת 
  אשכז.

'שופט כל הארץ' ו'זכור ברית', פותחים  ויםבפזמ  
מון 'זכור ברית אברהם' יש לפז את ארון הקודש.

אמירתו היא כמו של הפזמוים , וצורת יגון משלו
  של שאר ימי הסליחות.

אם האיר היום אין אומרים תחון בסוף   
  הסליחות.

יגון מוצאי במאריכים באמירת 'ברכו' בשחרית   
  .שאין בו תחוןכהוג בכל יום  ,שבת

  אומרים תחון ולא 'למצח'. אין בשחרית  
עושים 'התרת דרים' בבית הכסת.  תפילהה אחר  

  אומרים בה 'ואפילו זירות שמשון'.
לבית הקברות,  הולכיםאחר יציאת בית הכסת   

לבית הקברות (ולא תהלים אומרים שם תחיות 
שאסרה אמירתם ליד קברים מחמת 'לועג לרש') 

ותיים. צדקהים ולע  
  

  ברית מילה בערב ראש השה
  

ברית מילה בערב ראש השה, אין אומרים  ישאם 
ר ברית ואת הפזמון של ה'רוקח' לברית מילה 'זכ

אומרים את  מפי שביום זהאות ברית',  –אברהם 
  אבדו מארץ'. –ר ברית אברהם והפזמון 'זכ

עורכים  שהוא יום תעית,אף , בערב ראש השה  
כל  ודת ברית המילה לפי חצות וסועדים בהאת סע

  ואף בלא התרת דרים. םאף אם רבים ה הקרואים,
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תאריכי פטירת גדולי אשכנז ודברי הימים:  | כה:הרב יונה יוסף ארנטרוי רב קהל עדת ישורון ב"ב (תשמט) | כז:תענית גירוש פרנקפורט בשנת תע"א, נהגו בפ"פ להוסיף סליחה "רבת צררוני". ר' צבי בנימין אוירבך ה"נחל
אשכול", ר' נתן אדלר מפפד"מ רבו של החת"ס (תקס), ר' צבי הירש הורוביץ בן ההפלאה רב בפפד"מ בעל "מחנה לוי". |  |

החל מהערב מפסיקים לתקוע

ב"חטאנו" אומרים "אדון משפט בקרבך"

ד' דסליחות

ה' דסליחות

ערב ראש השנה

ראש השנהא׳ דראש השנה
מפטי': ויהי איש אחד מן הרמתיים

מוצאי שבת

הזמנים לפי שעון קיץ

ר"ת

ספטמבר 2023 אלול תשפג - תשרי תשפד

א׳ דסליחות

ב' דסליחות

ג' דסליחות





 

  

  קהילות אשכנז בארץ ישראל
  

  

 גבעה א' 2רח' הרבי מנדבורנה    

 ביתר עילית
052-7135863 
 (ר' אברהם אומן)

בראשות מוה"ר ר' אברהם 
 הורוויץ שליט"א

 

ישיבת  תרומות: נדרים פלוס >>ל
 ביתר -קהל עדת ישורון פרנקפורט >> 

 25בן יעקב רח' 

 בני ברק
052-7634512  

 )דוד יחיאל כהן(ר' 
 

ישיבת  תרומות: נדרים פלוס >>ל
 ישורון בני ברקפרנקפורט >> 

 17הרב פוברסקי רח' 

 בני ברק
053-3161917  

 )נחמן כץ'(ר' 

בראשות מוה"ר ר' אליעזר הלוי 
 דינר שליט"א

 

 

 הדר- 3גאולה רח' 

 חיפה
052-7671617  

 )חיים לוי(ר' 
 

הכנסת בית  תרומות: נדרים פלוס >>
עמותת תפארת הכרמל  זכרון יעקב שע"י

 חיפה 3גאולה 

 ירושלים
052-7699100 

 )מייברגמשה (ר' 
 

ישיבת  תרומות: נדרים פלוס >>
ישיבת פרנקפורט פרנקפורט >> 

 ירושלים

 רמות ד' 5ולרשטיין רח' 

 ירושלים
052-7611890  

 )מיכאל פרידמן(ר' 

בראשות מוה"ר ר' יהודה גנס 
 שליט"א

 

קהל עדת  תרומות: נדרים פלוס >>
 ישורון ירושלים

 קרית ספר 2רח' חתם סופר 

052-7672867  

 )זאב יצחק דינר(ר' 

בראשות מוה"ר ר' דניאל 
 גולדשמידט שליט"א

 

קהילת אשכנז  תרומות: נדרים פלוס >>
 קרית ספר

 16רח' השעורה 

 רכסים
058-3244946  

 )ישראל שטרן(ר' 
 

נדרים פלוס >> בית הכנסת תרומות: 
 כנז מ.ש.ג.בכמנהג אש

 

 s7101361@gmail.com  052-7101361לפרטים ניתן לפנות לר' שמעון שפירא:  ת אברכים לייסוד קהילה כמנהג אשכנז באחיסמך,קבוצמתגבשת  – קהילת אחיסמך



 

  

  קהילות אשכז בחו"ל
  

  אגליה - לודון
  בית המדרש גולדרס גרין (מוקס)

  .The riding 9רחוב 
44-208-455-2974+  

  
  אגליה - לודון

  סטמפורד היל –עדת ישראל 
  Queen Elizabeth's Walk,  ,40רחוב 

44-20-8802-2554+  
  

  אגליה - מצ'סטר
  אוהל משה

84 King's Rd, Prestwich, Manchester 

M25 0LQיהבריט ,  
882-831-7702-+44  

  (דוד טורון)
  
  

  שווייץ –ציריך 
  IRG עדת ישורון

  37פרייגוט שטראסה 
41-44-201-49-98+  

  
  לייקווד, יו ג'רזי, ארה"ב

  מיין כמהג אבותיו
Avenue tFores 625  

1-917-588-5601+  
  (אבי כצשטיין)

יו  – מהטן –ס וושיגטון הייט
  ארה"ב –יורק 

  קהל עדת ישורון
Bennett Ave 85-93  

1-212-923-3614+  
  
  
  

  ארה"ב –יו יורק  –מוסי 
  קהל עדת ישורון

  Dover terrace 2רח' 
1-845-356-9050+  

  
 
  

  לודון –טוטהם 
  קהל עדת ישורון

  
  
  
  

  שווייץ –באזל 
  קהל עדת ישורון

  
  

  בלגיה –אטוורפן 
  אייזמן שול

  

  הולד –אמשטרדם 
  אוברכט שול

  
  

  הולד –אמשטרדם 
  לקסטרט שול

  
  
  

  דרום אפריקה –יוהסבורג 
  קהל עדת ישורון

  
  
  

  ס)(אלזצרפת  –שטראסבורג 
  בית הכסת עץ חיים

  ות הרב שלזיגרבראש
  
  
  

  (אלזס)צרפת  –ראסבורג שט
  ילברמןבית הכסת ברח' ז

  

  
  

  (אלזס)צרפת  – סט לואי
  וישיבה קטהת כסת בי

    בראשות הרב ברייזכר



 

  

  חברי קהילות אשכזמ ותי שירותרשימת 
  

  

  סופר סת"ם
  ח הופר ר'

  חיפה

 �054-8404179  

 �noach179@gmail.com  
  

  

  סופר סת"ם
  ןר' אברהם סולומו

  בי ברק

� 052-7627860  

� solber@neto.bezeqint.net  
  
  

  סופר סת"ם
  ר' דן אייסן

  רמות, ירושלים

� dison928@gmail.com  
  

  

  אולפן 'מירי מיוזיק'
  מירי המבורגר

  רמות, ירושלים

 �052-7679645  

 �m0527679645@gmail.com  
  
  

  מלצרים לשמחות
  יצחק כהן

  ביתר עילית 5הדף היומי 

 �053-3185365  
  

  ציור וימפלים
  ר' שמעון שפירא

  אחיסמך

  �052-7101361  

� s7101361@gmail.com 
  

  

  קלידן לאירועים 
  ר' אברהם אומן

  ביתר 32/4דבורה הרבי מ

� 052-7135863  

� 5804286@gmail.com 
 

  

  גמ"ח כוסות ברית מילה
  הופרר' הלל 

  חיפה

 �054-8437999  

� o548437999@gmail.com  
  
  

  פיוטי ויגוי אשכז
  ר' אברהם אומן

  ביתר 32/4רבי מדבורה ה

� 052-7135863  

� 5804286@gmail.com 
  
  

דיסקים מסדרת 'אור 
  פיך'

  (יגוי בית הכסת חורב)
  ביי ברויאר

  

� 050-5715001  

� binyaminbr@gmail.com  
  
  

יטוען רב  
  ר' חיים שטרן

  ביתר עילית

 �052-7670449  

� 445446a@gmail.com 
  

  

  איפור לאירועים
  הדסה גרהם
  ביתר עילית 18רח' דבורה 

�  058-4498320  
  

  

, ומוסרת תומכת לידה
  קורסי הכה ללידה

  שידי במברגר
  ביתר עילית  10רח' דבורה 

� 054-8529640  
  
  

דיסקים מסדרת 'מדור 
  לדור'

  (יגוי אשכז מקהילת רמות)
  ר' מיכאל פרידמן

�   052-7611890  

� mfriedman@kayj.net   
  
  

  אולם שמחות
  ר' דוד יחיאל כהן

  בי ברק 25רח' בן יעקב 

�  052-7634118  

 �davidcohn10@gmail.com  
   

  

  יעוץ משכתאות
  ר' יהודה קופר

  רח' כף החיים ביתר עילית

�  054-8486233  
  

  

  אדריכלית
  חוה מלכה קופר

  רח' כף החיים ביתר עילית

 �5803207@gmail.com   

 

  

  להוספת העסק שלך
  צור קשר 

� 052-7135863  

� 5804286@gmail.com 
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