בס"ד
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה ולברכה ,שנת ה'תשס"ח ,הנני מתכבד
להגיש בפני הרבני השלוחי ואנ"ש שיחיו במדינות חבר העמי ,מדרי קצר
להליכות ומנהגי חודש תשרי.
וזאת למודעי שהזמני במדרי ה לאזור מוסקבה וזמני התפילה ה בביהכנ"ס
המרכזי "ביתמנח" ב"מארינא ראשצא".
המדרי היה למראה עיניו של הרה"ח הרב שלו דובער חייקי שליט"א ,שליח כ"ק
אדמו"ר זי"ע ומד"א בקהילת חב"ד קליוולאנד אוהיא .שהעיר את הערותיו החשובות
והמועילות ותודתנו נתונה לו על כ.
באיחולי לבביי לכתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה.

שנת גאולה וישועה!

מוצש"ק פ' תבא ,יו הבהיר ח"י אלול ה'תשס"ז
שלש מאות ותשע שנה להולדת כ"ק מורינו הבעש"ט נ"ע
מאתי ששי ושתי שנה להולדת כ"ק אדמו"ר הזק נ"ע

הרב לוי יצחק מונדשיי
מזכיר

נערך לע"נ אמי מורתי מרת רחל לאה ע"ה בת הרה"ת ר' דוד ע"ה

מדרי חודש תשרי  ה'תשס"ח
הצעות מעשיות בהכנות לקראת החגי הבעל"ט:
 (1לקנות רימו.
 (2לקנות פרי חדש לבר! עליו "שהחיינו" בליל ב' דר"ה.
 (3מכיוו שביו"ט אסור להדביק את הנרות לפמוטות ,עליה ה דולקי ,מומל$
להכי עבור הדלקת הנרות של הימי הבאי ,מעמידי מוכני העשויי מניר
אלומיניו וכדו'.
 (4לפני כל חג להכי שלהבת ממנה יוכלו להדליק את הנרות של הימי הבאי.
שבת קודש פ' ניצבי ויל ,כ"ה אלול ה'תשס"ז
אמירת כל התהלי בהשכמה כבכל שבת מברכי ,אי אומרי ברכת החודש .אומרי "אב
הרחמי".
"החודש השביעי שהוא החודש הראשון לחדשי השנה ,הקב"ה בעצמו מברכו בשבת
מברכים שהוא השבת האחרון דחודש אלול ,ובכוח זה ישראל מברכים את החדשים יא
פעמים בשנה ...קוראים אז פרשת אתם נצבים ,דזהו ברכתו של הקב"ה ,בשבת מברכים
]היום יום[
חודש השביעי שהוא המושבע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה".
מוצאי שבת קודש פ' נצבי ויל ,כ"ה אלול ה'תשס"ז
צאת השבת &  .20:55בתפלת ערבית אי אומרי "ויהי נע" ו"ואתה קדוש".
אמירת סליחות בשעה  1:30לאחר חצות הלילה )לפנות בוקר של יו ראשו(.
השליח ציבור מתעט* בטלית בלא ברכה) .וטוב שתהיה טלית שאולה( .האומר סליחות ביחיד ,לא
יאמר י"ג מידות ,ג לא בניגו ובטעמי .וכ לא יאמר את הפיוטי שבלשו ארמית 'מחי ומסי'
ו'מר דבשמיא'.
יו שני  שלישי ,כ"ז  כ"ח אלול ה'תשס"ז
אמירת הסליחות בבוקר ,בשעה  8:00לפני תפלת שחרית.
יו רביעי ,כ"ט אלול ה'תשס"ז  ערב ראש השנה ה'תשס"ח
אמירת הסליחות בבוקר ,בשעה  8:00לפני תפלת שחרית.
התרת נדרי & לאחר תפלת שחרית )סידור ,עמוד ) .(269וטוב שיהיה בעשרה ולכל הפחות צרי!
שיהיו לפניו שלושה(.
עריכת פרוזבול & בסיו אמירת נוסח 'התרת נדרי' ,אומר כל אחד בפני המתירי:
ש ֶא ְרצֶ ה.
ש ֶאגְ ּ ֶבה אוֹ ָתם ּ ָכל ְזמַ ן ׁ ֶ
הַ ֵרינִ י מוֹ סֵ ר לָ כֶ ם ּ ָכל חוֹ בוֹ ת שֶ ֵיש לִ י ׁ ֶ
למי שאי אפשרות לערו! זאת בפני שלשה אנשי ,מ הראוי שימלא את הטופס המופיע בסו*
המדרי! ולשלחו למשרד הרבנות.
נוהגי לכתוב פ"נ & בקשת ברכה לשנה החדשה & ולשלחו לקרוא על הציו הק') .מס' הפאקס'
שבבית 'אוהל חב"ד ליובאוויטש' שע"י הציו הק'(8-10-1-718-723-4444 :
עירוב תבשילי & על מנת שיוכל לעשות צרכי השבת ביו שישי )בעוד היו גדול ,שיוכל ליהנות
מה ביו טוב עצמו( ,לוקח בערב החג חלה שלמה וכזית מאכל מבושל חשוב )בשר או דג( ,וית
רוב
ביד אחר לזכות על ידו לכל הקהל ,ואומרַ :אנִ י ְמ ַז ּ ֶכה לְ כָ ל ִמי ׁ ֶ
שרוֹ צֶ ה לִ ְז ּכוֹ ת וְ לִ ְסמוֹ ך עַ ל עֵ ּ
ֶזה .ומי שזוכה נוטל בידו את העירוב ומגביהו טפח ,וחוזר המזכה ונוטל העירוב מיד הזוכה
נו עַ ל ִמ ְצוַ ת
שר ִק ְּד ׁ ָ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ ָ -ני אֱ -לֹהֵ ּ
ומבר!ָ ּ :ב ּ
לוקי ְׁש ַר ּ ָגא ּולְ ַת ָקנָא
מונֵי ּולְ ַא ְד ּ ֵ
פויֵי ּולְ בַ ׁש ּולֵ י ּולְ ַא ְט ּ
רוב ואומרְּ :ב ֵדין יְ הֵ א ׁ ָש ָרא לָ נָא לַ אֲ ּ
עֵ ּ
ש ָר ֵאל הַ ָ ּד ִרים ּ ָבעִ יר הַ זֹאת.
ש ּ ַב ּ ָתא לָ נָא ּולְ כָ ל-יִ ְ ׂ
ּולְ מֶ עְ ּ ַבד ּ ָכל-צָ ְרכָ נָא ִמ ּיוֹ ָמא טָ ָבא ְל ׁ ַ
מי שאינו מבי בלשו ארמית ,צרי! לומר בלשו שהוא מבי.
)תרגו הדברי ללה"ק :בזה יהיה מתר לנו לאפות ולבשל ולהטמי )אכל( ולהדליק נר ולתק
ולעשות כל צרכנו מיו טוב לשבת ,לנו ולכל ישראל הדרי בעיר הזאת(.
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מטמיני את העירוב מבעוד יו.
את החלה בה השתמשו לעשיית העירוב ,נהוג לצר* ל'לח משנה' בליל שבת ,להניחה ל'לח
משנה' ביו השבת ואז לאוכלה .את התבשיל יכול לאכול בשבת.
מ הראוי לזכור ולהזכיר ,שהעירוב מתיר רק להכי מיו טוב שני לשבת ,אבל לא מיו טוב
ראשו לשני או לשבת.
הדלקת נרות & 19:38
נו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
מברכי שתי ברכותָ ּ :ב ּ
נו
שהֶ ֱ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
לְ הַ ְדלִ יק נֵר ׁ ֶ
ָנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּ
חי ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֳ -לֹהֵ ּ
של יוֹ ם הַ ִזּ ּ ָכרוֹ ןָ ּ .ב ּ
נו לִ זְמַ ן הַ זֶּה.
וְ ִהגִ יעָ ּ
• יש לזכור להכי נרות שיספיקו להדלקת הנרות של החג ושבת ,ולהשאיר אש דלוקה
עבור ההדלקה בלילות הבאי) .בחג אסור להדביק את הנרות לפמוטות(.
תפלת ערבית ליל א' דר"ה & 20:30
לפני תפלת ערבית אומרי תהלי .מנהגינו להרבות באמירת תהלי במש! שני ימי ראש השנה.
שנָה טוֹ בָ ה ִּת ּ ָכ ֵתב וְ ֵתחָ ֵתם.
אחר התפלה מאחלי איש לרעהו לְ ׁ ָ
קידוש לליל ר"ה )סידור ,עמוד .(276
מתחילי את הקידוש באמירת "סברי מרנ" וממשיכי בקידוש )בעמ'  (277עד לסיו הברכה
"ויו הזיכרו" ,ומסיימי בברכת "שהחיינו".
א הרימו )שנהוג לאכול בשעת הסעודה ,וכדלהל( כבר מונח על השלח בשעת הקידוש ,כדאי
שיכוי לפטור ג את הרימו בעת אמירת ברכת 'שהחיינו'.
נטילת ידי  לסעודה ומטבילי את פרוסת "המוציא" שלש פעמי בדבש .המסובי לשלח
החג ,שמברכי על החלה לאחר בציעתה ,מטבילי בדבש לפני ברכת 'המוציא'.
הערה :מטבילי בדבש )ולא במלח( בראש השנה ,ערב יוה"כ ,מוצאי יוה"כ ,חג הסוכות והושענא
רבא) .הטיבול בדבש בימי חול המועד ,אפשרי א! לא חובה( בכל הסעודות ,כולל בימי הנ"ל,
צריכי להניח ג מלח על השולח] .מנהגו של הרבי ,לאחר אכילת פרוסת 'המוציא' שאותה טבל
שלוש פעמי בדבש ,נטל פרוסה נוספת ,וטבלה שלוש פעמי במלח[.
אכילת התפוח  לאחר אכילת "כחצי זית" מהחלה .קוד אכילת התפוח מטבילי אותו שלש
פעמי בדבש .מברכי" :בורא פרי הע "$ואומרי יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
שנָה
ינו ׁ ָ
ֶיך ׁ ֶ
ש ְּתחַ ֵ ּד ׁש עָ לֵ ּ
תוקה ואחר כ! אוכלי ממנו.
ומ ּ ָ
טוֹ בָ ה ּ ְ
נהוג לאכול רימו בשעת הסעודה וכ עוד "סימני" גזר וכו' ,כ נהוג לאכול בתחילת הסעודה ראש
של דג .את נוסח ה'יהי רצו' אומרי רק ע אכילת התפוח.
ברכת המזו
אומרי "יעלה ויבא" ו"הרחמ" ליו טוב ולראש השנה) .סידור ,עמ' (93
יו חמישי ,א' תשרי ,יו א' דראש השנה
נהוג לטבול במקוה בבוקר לפני התפלה ומצות שופר.
תפלת שחרית & 10:00
תקיעת שופר  12:30
מי שכבר יצא ידי חובת מצות שופר ורוצה לזכות את מי שעדיי לא שמע התקיעות ,יכול לבר!
ולתקוע עבורו .א! בא תוקע עבור נשי ,יברכו הנשי לעצמ.
תפלת מנחה &  19:15ולאחריה "תשלי"
הדלקת נרות & לאחר השעה ) 20:50לאחר צאת הכוכבי( סמו לקידוש.
בשעת הדלקת הנרות צרי! להיות על השולח פרי חדש ו/או ללבוש בגד חדש .את הנרות צריכי
להדליק מאש שדולקת מערב החג .מברכי שתי ברכות:
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של יוֹ ם
נו לְ הַ ְדלִ יק נֵר ׁ ֶ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
ּ ָב ּ
נו לִ זְמַ ן הַ זֶּה.
שהֶ ֱ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
נו וְ ִהגִ יעָ ּ
ָנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּ
חי ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
הַ זּ ּ ִָכרוֹ ןָ ּ .ב ּ
בעת אמירת ברכת "שהחיינו" ,מביטה על הפרי חדש.
תפלת ערבית ליל ב' דר"ה & 20:30
קידוש לליל ר"ה )סידור ,עמוד .(276
בשעת הקידוש מונח הפרי החדש על השולח ובעת אמירת ברכת "שהחיינו" מביטי על הפרי.
פרי חדש
אחר שתיית היי מברכי "בורא פרי הע "$ואוכלי את הפרי החדש .נטילת ידי לסעודה אחר
אכילת הפרי.
ברכה אחרונה & א אכל כשיעור ברכה אחרונה ,מבר! ואחר כ! נוטל ידיו לסעודה] .ראה "אוצר
מנהגי חב"ד" ,שדקדקו לאכול ולהשלי לשיעור ברכה[.
ברכת המזו
אומרי "יעלה ויבא" ו"הרחמ" ליו טוב ולראש השנה) .סידור ,עמ' (93
יו שישי ,ב' תשרי ,יו ב' דראש השנה
נהוג לטבול במקוה בבוקר לפני התפלה ומצות שופר.
תפלת שחרית & 10:00
תקיעת שופר & 12:30
הדלקת נרות  19:33
את הנרות צריכי להדליק מאש שדולקת מערב החג.
תפלת מנחה & 19:30
לפני התפלה אי אומרי "הודו" ומתחילי מ"פתח אליהו" .אי אומרי 'אבינו מלכנו'.
"ואני בהצעתי ,אשר גם כל אחד ואחד ינהוג כן לחבר שעות דראש השנה והתחלת מוצאי
ר"ה בלימוד החסידות ,ובשביל אשר סללו לנו נשיאינו – יומשך גם לנו בכל ענינינו אור
]ספר המנהגים ,ממכתב כ"ק אדמו"ר זי"ע[
החסידות עד למטה מטה".

קבלת שבת ותפלת ערבית & 20:20
מתחילי מ"מזמור לדוד" )סידור ,עמ'  .(131יש לזכור ולהזכיר לציבור לפני התפלה ,את השינויי
וההוספות שאומרי בעשרת ימי תשובה ,בתפלת שמונה עשרה ,וכמו כ בברכת 'מג אבות' "המל
הקדוש".
שבת קודש ,פ' האזינו ,ג' תשרי ,שבת שובה
תפלת שחרית & 10:00
תפלת מנחה &  19:00קוראי בתורה & ג' גברי בפ' "ברכה".
בבית הכנסת של הרבי נהוג היה לערו! התוועדות לפני השקיעה ביו ב' דראש השנה ובסיומה
ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו הק' נ"ע ,בהזכרת ש הרבי לפני הניגו.
בשנת תנש"א )השנה האחרונה בה היתה הקביעות כבשנה זו ,שזכינו להתוועדות ע הרבי( ,נערכה
התוועדות נוספת ב'שבת שובה' לאחר תפלת מנחה ,כתחלי* להתוועדות ביו ב' דראש השנה.
)נהוג ליטול ידי לסעודה ולומר 'לחיי' ,בעת ההתוועדות חוזרי דא"ח ומנגני את ניגוני
רבותינו נשיאינו הק' נ"ע ,כנ"ל(.
צאת השבת &  20:45לפני תפלת ערבית ,יש להזכיר לציבור אודות השינויי וההוספות שאומרי
בעשרת ימי תשובה ,בתפלת שמונה עשרה.
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יו ראשו  ,ד' תשרי ,צו גדלי'
תחלת הצו  ) 5:07עלות השחר(.
שחרית & 9:00
אמירת "עננו" בשחרית ,ע"י הש" $בלבד בעת חזרת הש" ,$בי "גואל ישראל" ל"רפאנו".
סליחות & בשעת התפלה .מתחילי באמירת הסליחות מ"דרשו ה' בהמצאו".
אחר אמירת הסליחות & "אבינו מלכנו" הארו! ]בנוסח של עשי"ת[.
בתפילות שחרית ומנחה בימי ראשו  חמישי ד'  ח' תשרי אומרי "אבינו מלכנו" )סידור,
עמ' .(277
קריאת התורה לתענית ציבור  א בציבור המתפללי יש לפחות שלשה מתעני ,קוראי בתורה
את הקריאה לתענית ציבור .קוראי לעלות לתורה לשלשה שמתעני )לכה :שמות לב ,יא&יד,
לוי :לד ,א&ג ,ישראל :ד&י(.
מנחה & 19:15
קריאת התורה לתענית ציבור .קוראי לעלות לתורה לשלשה שמתעני )לכה :שמות לב ,יא&יד,
לוי :לד ,א&ג ,ישראל :ד&י( .העולה לשלישי ,מפטיר בנביא "דרשו ה' בהמצאו" .בסיו קריאת
ההפטרה מבר! שלש ברכות עד "מג דוד" .החז מתחיל מיד באמירת חצי קדיש ואומרי
"יהללו".
בא אי בי המתפללי שלשה מתעני ,אי לקרוא בתורה.
הקהל אומר "עננו" בתפלת 'שמונה עשרה' בברכת "שמע קולנו" ,והש" $בי ברכת "גואל ישראל"
ל"רפאנו" .בחזרת הש" $אומר "אלקינו ואלקי אבותינו" & ברכת כהני.
סו $הצו & ) 20:26צאת הכוכבי(.
יו שלישי ,ו' תשרי
יאצ"ט הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ,אמו של כ"ק אדמו"ר זי"ע ,שנת תשכ"ה.
יו שישי ,ט' תשרי ,ערב יו הכיפורי
כפרות & באשמורת הבוקר .גברי לוקחי תרנגול ונשי תרנגולת .אשה מעוברת לוקחת תרנגול
ושתי תרנגולות.
כיסוי הד & המהדרי ,וכ נהג כ"ק אדמו"ר זי"ע ,שלאחר שחיטת העו* ,מכסה בעצמו את הד
בברכה .לפני קיו מצות כיסוי הד ,יש לקבל את רשותו של השוחט לזכות במצוה זו ,שמ הדי
מוטלת היא על השוחט .נוטלי חופ של עפר ,מברכי ומכסי את הד.
נו עַ ל
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
נוסח הברכהָ ּ :ב ּ
יסוי הַ ַדם ּ ֶבעָ ָפר.
ִּכ ּ
פדיו כפרות & נותני לצדקה "פדיו כפרות" & סכו השווה לעלות העופות שנלקחו לכפרה ]או
שנותני העופות עצמ לעניי[.
בתפלת שחרית אי אומרי "מזמור לתודה" ,ואי אומרי "אבינו מלכנו" .אי אומרי תחנו.
לעקאח & נהוג לבקש לעקאח )עוגת דבש( מידיד או ב משפחה ,לאכול ממנו ולאחל איש לרעהו
"לשנה טובה ומתוקה".
נהוג לאכול סעודת יו טוב לפני חצות היו.
מלקות & נהוג שלפני הטבילה במקווה ותפלת מנחה ,מקבלי  39מלקות המעוררי לתשובה.
הנלקה & חגור בגארטל & נשכב לאר $על ברכיו ,ופניו צפונה .המלקה לוקח בידיו חגורת עור ומכה
קלות בגבו של הנלקה ,מתחיל מתחת לכת* ימי ,מתחת לכת* שמאל ואח"כ באמצע חלקו
התחתו של הגב וחוזר על כ!  13פעמי .סה"כ  39מכות .בעת כל הלקאה אומרי המלקה והנלקה
מלה במלה כסדר ,את הפסוק "והוא רחו יכפר עוו ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל
חמתו" .וחוזרי על הפסוק ג' פעמי.
מקווה & לפני תפלת מנחה ,ואחר&כ! לובשי בגדי יו טוב.
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מנחה &  15:30מרבי בצדקה ,ובפרט לפני תפלת מנחה .אומרי "הודו" ו"פתח אליהו" כבכל ערב
שבת קודש .בשמונה עשרה ,אחר 'יהיו לרצו' הראשו ,אומרי וידוי ו"על חטא" .אי אומרי
"אבינו מלכנו".
סעודה המפסקת & אוכלי רק מאכלי הקלי לעיכול כמו עו* מבושל ומרק ,א! אי אוכלי
בשר ולא מאכלי ומשקי מתובלי ומלוחי .נהוג לאכול בסעודה זו ובסעודה של מוצאי יו
הכיפורי "קרע2כי" )כיסני בצק ממולאי בבשר טחו(.
ברכת הבני & נהוג שהאב מבר! את ילדיו לאחר הסעודה המפסקת.
נוסח הברכה )לב ולבת( מצור* בעמוד האחרו של מדרי! זה .לאחר אמירת הנוסח ,באפשרותו של
כל אחד להוסי* מילות של ברכה כפי רחשי לבו.
הדלקת נרות & 19:04
נו
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם אֲ ׁ ֶ
ש ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
מברכי על נרות החג שתי ברכותָ ּ :ב ּ
של יוֹ ם הַ ִּכ ּפֻ ִרים.
ש ּ ָבת וְ ֶ
של ׁ ַ
נו לְ הַ ְדלִ יק נֵר ׁ ֶ
ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
נו לִ זְמַ ן הַ זֶּה.
שהֶ ֱ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
נו וְ ִהגִ יעָ ּ
ָנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּ
חי ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
ּ ָב ּ
לפני הדלקת נרות החג ,צרי! להכי נר של  24שעות או להדליק אש שישתמשו בה רק בכדי
להדליק ממנה את נר ההבדלה במוצאי החג.
כל אד נשוי יקח עמו לביהכנ"ס נר של  24שעות נר זה נקרא בש "א לעבעדיגע ליכט" )נר
החיי( .א אפשר ,כדאי לתת לגבאי להדליקו ועדי* שיניחו את הנרות בביהכנ"ס ללא סדר
מסוי .בא כבו נרות אלו ,ידליקו במוצאי החג .בנוס* לזה ,כל מי שאומר "יזכור" ידליק נר
זכרו בביתו.
הערה :נשי שיש לה היתר מהרב של קהילת להדליק נרות ולא לקבל עדיי את יו הכיפורי
)מכיוו שיסעו ברכב לביהכנ"ס( לא יברכו "שהחיינו" בשעת ההדלקה ,אלא יאמרו את הברכה יחד
ע כל הקהל בסיו תפלת "כל נדרי".
דברי האסורי ביו הכיפורי:
אסור לאכול ולשתות ,לנעול נעלי עור) .בגדי עור מותרי בלבישה( .אסור להתרח $אפילו במי
קרי .לנטילת ידי בבוקר ולאחר היציאה מבית הכסא ,נוטלי רק את האצבעות .אסור
להשתמש בבוש ,שמני ,או משחות .איסור תשמיש המטה.
תפלת "כל נדרי"  19:30
שבת קודש ,י' תשרי ,יו הכיפורי
תפלת שחרית & 10:00
יזכור & 12:30
צאת החג וסיו הצו & 20:27
הבדלה & לפני ההבדלה נוטלי ידי בשלמות .סדר ההבדלה כבכל מוצאי שבת ומברכי על
הבשמי .ברכת "בורא מאורי האש" מברכי על נר שדולק מערב החג ,או נר שהודלק ממנו .א
לא נשאר לו נר דלוק בביתו מערב יו טוב ,ידליק נר מנר שהדליקו בביהכנ"ס בערב יו"ט ויבר! על
שניה ביחד .וא אי אפשר לבר! על שניה ביחד ,יבר! על הנר שהודלק מנר ביהכנ"ס שהודלק
בערב יו"ט .בסיו ההבדלה אומרי "וית ל!".
קידוש לבנה & לאחר ההבדלה בבית הכנסת.
סעודת יו טוב .מטבילי את פרוסת המוציא בדבש.
בניית הסוכה  הערב מתעסקי או על כל פני מדברי על דבר עשיית הסוכה.
כדאי להשתדל ולהתעסק בבניית הסוכה בעצמו .הנחת הסכ! ,מקפידי שתיעשה ע"י החייב
במצוות הסוכה ולא ע"י נכרי.
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החל מיו ראשו ,י"א תשרי ,עד סו $החודש אי אומרי תחנו.
יו שלישי ,י"ג תשרי
יו ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע .ה'תרמ"ג.
יו רביעי ,י"ד תשרי ,ערב חג הסוכות
אגידת הד' מיני  מהדרי לאגוד את הלולב בסוכה בערב יו טוב .מנהג חסידי להוסי* על
שלושה הדסי .הרבי עורר להשתדל להוסי* על כל פני עוד שלושה.
מכיני חמש טבעות & מעלי הלולב & לפני שמתחילי לאגוד את הלולב.
על הלולב עצמו כורכי שתי כריכות .משתדלי ששתי הכריכות יהיו מכוסות בהדסי ובערבות.
לאחר כריכת הלולב בשתי כריכות אלו ,אוגד את הלולב ,ההדסי והערבות על ידי שלוש כריכות.
שלוש כריכות אלו צריכות להיות בתחו של טפח אחד.
מדייקי שקצותיה התחתוני של הלולב ,ההדסי והערבות יהיו מונחי בשווה זה ליד זה ,ולא
שיבלוט הלולב מלמטה.
ההדסי & מימי הלולב ,משמאלו ובאמצע )על שדרת הלולב( .הערבות & אחת מימי הלולב ואחת
משמאלו .משתדלי שהערבות לא ייראו כל כ!.
עירוב תבשילי )ראה הנכתב בערב ראש השנה(.
הדלקת נרות & 19:01
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
מדליקי את הנרות בסוכה ,ומברכי שתי ברכותָ ּ :ב ּ
של יוֹ ם טוֹ ב.
נו לְ הַ ְד ִליק נֵר ׁ ֶ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
נו לִ זְמַ ן הַ זֶּה.
שהֶ ֱ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
נו וְ ִהגִ יעָ ּ
ָנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּ
חי ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
ּ ָב ּ
• יש לזכור להכי נרות שיספיקו להדלקת הנרות של החג ושבת ,ולהשאיר אש דלוקה
עבור ההדלקה בלילות הבאי) .בחג אסור להדביק את הנרות לפמוטות(.
תפלת ערבית & 19:55
מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  (134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' (251
קידוש & )סידור עמ'  (250/51אומרי "אתקינו סעודתא" ומתחילי הקידוש ב"סברי מרנ".
בסיו הקידוש מברכי ברכת "לישב בסוכה" ואחר כ "שהחיינו".
המוציא & טובלי את החלה שלש פעמי בדבש) .המלח מונח ג הוא על השולח( אלו שיוצאי
ידי חובת הקידוש בשמיעה מאחר ,לאחר שמטבילי החלה בדבש ,מברכי שתי ברכות "המוציא"
ו"אשר קדשנו ..לישב בסוכה".
ברכת המזו – אומרי "יעלה ויבא" )סידור ,עמ'  (91ו"הרחמ" ליו טוב ולחג הסוכות) .בחול
המועד אומרי "יעלה ויבא" ו"הרחמ" לסוכות ,א! לא של יו טוב(.
יו חמישי ,ט"ו תשרי ,א' דחג הסוכות
נטילת לולב & משכימי לנטילת הלולב .נוהגי לטבול במקוה לפני ברכת הלולב.
מברכי על הלולב לפני התפלה ,א אפשר & בסוכה .מברכי שתי ברכות "ברו!...אשר קדשנו
במצותיו וצונו על נטילת לולב" ו"שהחיינו" .בעת אמירת הברכה הראשונה נוטל ביד ימי את
הלולב בלבד ,ובעת ברכת 'שהחיינו' נוטל ביד שמאל את האתרוג .לאחר סיו הברכה מצרפ
יחדיו ומנענע כסדר הנענועי ,שלש פעמי לכל צד .לקר דרומית מזרחית ,קר צפונית מזרחית,
לאמצע המזרח ,למעלה ,למטה ,למערב – שתי פעמי הראשונות לקר מערבית דרומית ובפע
השלישית לאמצע מערב.
תפלת שחרית & 10:00
שחרית לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."$שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' " .(251הלל
השל" ונענועי) .במש! אמירת ההלל מחזיק ביד ימי את הלולב ובשעת הנענועי מוסי* ג את
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האתרוג ביד שמאל ,מצרפ יחדיו ומנענע(" .הושענות" ליו א' .מוציאי ספר תורה אחד
ומשאירי את הארו פתוח עד לסיו אמירת ה"הושענות".
לקריאת התורה ,מוציאי שני ספרי תורה .בראשו קוראי בפרשת אמור" ,שור או כשב" חמשה
קרואי ,ובשני מפטירי בפרשת פנחס" ,ובחמשה עשר יו לחודש השביעי".
"מוס* לשלש רגלי") .סידור ,עמ' (256
תפלת מנחה & 18:55
שמונה עשרה לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(251
תפלת ערבית & 19:55
מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  (134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' (251
הדלקת נרות & לאחר השעה ) 20:12לאחר צאת הכוכבי(.
מדליקי בסוכה מאש הדולקת כבר .מברכי" :ברו! ..להדליק נר של יו טוב" ו"שהחיינו".
קידוש & סדר הקידוש כמו בלילה הראשו ,אלא שבסיו הקידוש מברכי תחלה ברכת "שהחיינו"
ואחר כ! "לישב בסוכה".
ברכת המזו & כמו בלילה הראשו.
יו שישי ,ט"ז תשרי ,ב' דחג הסוכות
נטילת לולב & בסוכה.
תפלת שחרית & 10:00
שחרית לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."$שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' " .(251הלל
השל" ונענועי) .במש! אמירת ההלל מחזיק ביד ימי את הלולב ובשעת הנענועי מוסי* ג את
האתרוג ביד שמאל ,מצרפ יחדיו ומנענע(" .הושענות" ליו ב' .מוציאי ספר תורה אחד
ומשאירי את הארו פתוח עד לסיו אמירת ה"הושענות".
סדר קריאת התורה כביו הראשו של החג" .מוס* לשלש רגלי") .סידור ,עמ' (256
הדלקת נרות & 18:56
מדליקי נרות בסוכה ומברכי ברכה אחת" :ברו! ..להדליק נר של שבת קודש"
תפלת מנחה & 18:55
לפני התפלה אי אומרי "הודו" ומתחילי מ"פתח אליהו" .שמונה עשרה לשלש רגלי )סידור,
עמ' (251
קבלת שבת ותפלת ערבית & 19:40
מתחילי מ"מזמור לדוד" )סידור ,עמ'  (131ב"בואי בשלו" )עמ'  (132אומרי "ג בשמחה
ובצהלה" .שמונה עשרה של שבת ומוסיפי "יעלה ויבא" )סידור ,עמ' (140
קידוש & כשבא מביהכנ"ס אומר "שלו עליכ" ו"אשת חיל" בלחש .סדר קידוש ליו השבת
)סידור ,עמ'  (146לפני שתיית היי מבר! "לישב בסוכה" .אלו שיוצאי ידי חובת הקידוש בשמיעה
מאחר ,מברכי על החלה שתי ברכות" :המוציא" ו"לישב בסוכה".
ברכת המזו & מוסיפי "רצה והחליצנו" לשבת ו"יעלה ויבא" למועד .מוסיפי "הרחמ" לשבת
ולסוכות ,א! אי אומרי "הרחמ" ליו טוב.
שבת קודש ,י"ז תשרי ,שבת חוה"מ סוכות
שחרית & 10:00
שחרית לשבת ויו טוב .תפלת שמונה עשרה לשבת בהוספת "יעלה ויבא"" .הלל השל" .אי
אומרי "הושענות".
לקריאת התורה מוציאי שני ספרי תורה .בראשו קוראי לשבעה קרואי בפרשת "כי תשא",
"ויאמר משה אל ה' ראה" ,ובשני מפטירי בפרשת פנחס" ,וביו השני וביו השלישי".
תפלת מוס* לשלש רגלי )סידור עמ'  (256בהוספת המלי והקטעי השייכי לשבת.
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קידוש & אמירת "מזמור לדוד" וכו' בלחש ,מברכי "לישב בסוכה" לפני שתיית היי.
תפלת מנחה & קוראי בתורה ג' גברי בפ' "ברכה" .שמונה עשרה לשבת בהוספת "יעלה ויבא" .אי
אומרי "צדקת! צדק".
צאת השבת & 20:07
תפלת ערבית & בשמונה עשרה מוסיפי "אתה חוננתנו" ו"יעלה ויבא" .אי אומרי "ויהי נוע"
ו"ואתה קדוש".
הבדלה & בסוכה .סדר ההבדלה כרגיל ומוסיפי בסיומה ברכת "לישב בסוכה" .אמירת "וית ל!"
בלחש.
יו ראשו ,י"ח תשרי ,ב' דחוה"מ
נטילת לולב & בסוכה .בשחרית "יעלה ויבא"" ,הלל השל" ונענועי) .במש! אמירת ההלל מחזיק
ביד ימי את הלולב ובשעת הנענועי מוסי* ג את האתרוג ביד שמאל ,מצרפ יחדיו ומנענע(.
"הושענות" ליו ג' וד' .מוציאי ספר תורה אחד ומשאירי את הארו פתוח עד לסיו אמירת
ה"הושענות" .מקיפי את הבימה רק באמירת ה"הושענות" ליו ד'.
קוראי בתורה בפ' פנחס .ד' קרואי .לכה" :וביו השלישי" לוי" :וביו הרביעי" ישראל:
"וביו החמישי" ולרביעי" :וביו השלישי" "וביו הרביעי" .תפלת מוס* לשלש רגלי) .סידור,
עמ' (256
יו שני ,י"ט תשרי ,ג' דחוה"מ
נטילת לולב  בסוכה .בשחרית "יעלה ויבא"" ,הלל השל" ונענועי) .במש! אמירת ההלל מחזיק
ביד ימי את הלולב ובשעת הנענועי מוסי* ג את האתרוג ביד שמאל ,מצרפ יחדיו ומנענע(.
"הושענות" ליו ה' .קוראי בתורה בפ' פנחס .ד' קרואי .לכה" :וביו הרביעי" לוי" :וביו
החמישי" ישראל" :וביו הששי" ולרביעי" :וביו הרביעי" "וביו החמישי" .תפלת מוס* לשלש
רגלי) .סידור ,עמ' (256
יו שלישי ,כ' תשרי ,ד' דחוה"מ
נטילת לולב  בסוכה .בשחרית "יעלה ויבא"" ,הלל השל" ונענועי) .במש! אמירת ההלל מחזיק
ביד ימי את הלולב ובשעת הנענועי מוסי* ג את האתרוג ביד שמאל ,מצרפ יחדיו ומנענע(.
"הושענות" ליו ו' .קוראי בתורה בפ' פנחס .ד' קרואי .לכה" :וביו החמישי" לוי" :וביו
השישי" ישראל" :וביו השביעי" ולרביעי" :וביו החמישי וביו השישי" .תפלת מוס* לשלש
רגלי) .סידור ,עמ' .(256
ליל "הושענא רבא" & נוהגי להיות ערי כל הלילה .אומרי את כל "חומש דברי" .מתחילי
את אמירת התהלי בציבור בחצות הלילה ) .(1:19בסיו כל ספר ,אומרי "יהי רצו לליל
הושענא רבא"" ,יהי רצו לאחר צאת הלבנה" ו]בא יש חיוב[ "קדיש יתו".
מנהג הגבאי ,שמחלקי & לאחר אמירת התהלי בציבור & תפוח בדבש ,באיחולי לשנה טובה
ומתוקה.
יו רביעי ,כ"א תשרי" ,הושענא רבא"
נטילת לולב & בסוכה .בשחרית "יעלה ויבא" ,לפני אמירת "הלל" מורידי את שתי הטבעות
העליונות שעל הלולב.
"הושענות" & לפני אמירת ה"הושענות" מוציאי את כל ספרי התורה ומשאירי את ארו הקודש
פתוח .אומרי את כל ה"הושענות" ומקיפי את הבימה שבע פעמי .אחרי אמירת ה"הושענות"
של כל יו מוסיפי פסוק ,כפי שכתוב בסידור .בסיו אמירת כל "סדר הושענות" נוטלי אגודה
של חמש ערבות וחובטי בה חמש פעמי על האר $כדי להמתיק החמש גבורות ואומרי ה"יהי
רצו".
קוראי בתורה בפ' פנחס .ד' קרואי .לכה" :וביו החמישי" .לוי" :וביו השישי" .ישראל:
"וביו השביעי" .ולרביעי" :וביו השישי וביו השביעי" .תפלת מוס* לשלש רגלי) .סידור ,עמ'
.(256
סעודת חג & בחצות היו .מטבילי את החלה בדבש ונוהגי לאכול "קרעפכי".
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עירוב תבשילי )ראה הנכתב בערב ראש השנה(.
הדלקת נרות & 18:43
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
מדליקי את הנרות בסוכה ומברכי שתי ברכותָ ּ :ב ּ
של יוֹ ם טוֹ ב.
נו לְ הַ ְד ִליק נֵר ׁ ֶ
שר ִק ְ ּד ׁ ָ
אֲ ׁ ֶ
נו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו ,וְ ִצוָ ּ ּ
ש ּ
נו לִ זְמַ ן הַ זֶּה.
שהֶ ֱ
ינו מֶ לֶ ך הָ עוֹ לָ ם ׁ ֶ
נו וְ ִהגִ יעָ ּ
ָנו וְ ִקיְ ּ ָמ ּ
חי ּ
רוך ַא ּ ָתה אֲ דֹ -נָי אֱ -לֹהֵ ּ
ּ ָב ּ
• יש לזכור להכי נרות שיספיקו להדלקת הנרות של החג ושבת ,ולהשאיר אש דלוקה
עבור ההדלקה בלילות הבאי) .בחג אסור להדביק את הנרות לפמוטות(.
"יש לייקר במאוד את ארבעים ושמונה השעות של שמע"צ ושמח"ת .בכל רגע יכולים
לשאוב אוצרות בדליים ובחביות בגשמיות וברוחניות ,וזאת על ידי הריקודים" )ממכתב
כ"ק אדמו"ר זי"ע ,בשם חותנו ,כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,בשם אביו ,כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע(

תפלת ערבית & 19:30
מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  (134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' (251
קידוש & בסוכה )סידור עמ'  (250/51אומרי "אתקינו סעודתא" ומתחילי הקידוש ב"סברי
מרנ" .אי מברכי "לישב בסוכה" אבל מברכי "שהחיינו".
ברכת המזו & אומרי "יעלה ויבא" )סידור ,עמ'  (91ו"הרחמ" ליו טוב.
הקפות & בבית הכנסת ,לאחר תפלת ערבית וקידוש.
את פסוקי ה"אתה הראת" )סידור ,עמ'  (335אומרי שלוש פעמי .לאחר הפסוק "כי מציו"
כו
מוסיפי את הפסוק :וְ הָ יָה ז ְַרעֲך ּ ַכעֲפַ ר הָ ָא ֶרץ ּופָ ַר ְצ ּ ָת יָ ּ ָמה וָ ֵק ְד ָמה וְ צָ ֹ
פנָה וָ נֶגְ ּ ָבה וְ נִ ְב ְר ּ
ובז ְַרעֶ ָך) :בראשית ,כח ,יד(.
ְב ָך ּ ָכל ִמ ְש ּ ְפחֹת הָ ַא ָד ָמה ּ ְ
אחר אמירת כל הפסוקי שלוש פעמי ואמירת "אב הרחמי" ,פותחי את ארו הקודש
ומוציאי את כל ספרי התורה ל"הקפות" .בסיו כל "הקפה" מחזירי את ספרי התורה לארו
הקודש.
יו חמישי ,כ"ב תשרי ,שמיני עצרת
שחרית & 10:00
שחרית לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."$שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ'" ,(251הלל
השל" .לקריאת התורה מוציאי שני ספרי תורה .בראשו קוראי לחמשה קרואי בפרשת
ראה" ,עשר תעשר" ובשני מפטירי בפרשת פנחס" ,ביו השמיני עצרת"] .בהפטרה של שמע"צ
הנדפסת בס' ההפטרות ,יש בסופה פסוק מיותר .בסידור מודפסת ההפטרה לנכו[.
יזכור & 12:30
מוס $לשלש רגלי )סידור ,עמ'  .(256בתחילת חזרת הש"" :$תפלת גש".
במש היו צרי לומר את פרשת "וזאת הברכה" "שני מקרא ואחד תרגו".
לפנות ערב נפרדי מהסוכה .נכנסי לסוכה ואוכלי או שותי דבר מה) .כמוב ללא ברכת "לישב
בסוכה"(.
תפלת מנחה & 18:40
שמונה עשרה לשלש רגלי )סידור ,עמ' (251
הדלקת נרות & לאחר השעה ) 19:54לאחר צאת הכוכבי(.
מדליקי את הנרות בבית מאש הדולקת כבר .מברכי" :ברו! ..להדליק נר של יו טוב"
ו"שהחיינו".
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תפלת ערבית & 19:30
מתחילי מ"שיר המעלות" )סידור ,עמ'  (134שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ' (251
קידוש & מחו $לסוכה )סידור עמ'  .(250/51אומרי "אתקינו סעודתא" ומתחילי הקידוש
ב"סברי מרנ" .בסיו הקידוש מברכי "שהחיינו".
ברכת המזו & מוסיפי "יעלה ויבא" )סידור ,עמ'  (93ו"הרחמ" ליו טוב.
הקפות & בבית הכנסת ,לאחר תפלת ערבית וקידוש.
סדר ההקפות & כבליל שמיני עצרת.
יו שישי ,כ"ג תשרי ,שמחת תורה
שחרית & לשבת ויו טוב .בעמ' " 170המאיר לאר ."$שמונה עשרה לשלש רגלי )עמ'.(251
ברכת כהני & בחזרת הש" $של שחרית" .הלל השל" .אחר אמירת "שיר של יו" )סידור ,עמ'
 ,(78נהוג לערו! קידוש & התוועדות ואחריה נגשי לעריכת ה"הקפות" .אומרי את כל פסוקי
ה"אתה הראת" שלוש פעמי ,ואחר כ! מקיפי רק שלש וחצי פעמי ]ללא הפסקה[ כשבמהלכ
אומרי את כל סדר ההקפות.
קריאת התורה & מוציאי שלשה ספרי תורה .בראשו קוראי לחמשה קרואי בפרשת ברכה.
]ובא יש צור! ,חוזרי על הקריאה מספר פעמי ,עד לפסוק "מענה אל&הי קד" ,שממנו
מתחילי לקרוא ל"חת תורה" .א! בבתי כנסת רבי של אנ"ש ,בה מתפלל קהל רב בלע"ה ,נהגו
לעלות כמה קרואי יחדיו בעליה אחת ומברכי כול כאחד[ .שישי & חת תורה בסו* פ' ברכה.
מגביהי וגוללי ספר ראשו ומניחי ספר שני בו קוראי לשביעי & חת בראשית ,בתחילת פ'
בראשית .מניחי ס"ת השלישי לצד הספר השני ואומרי חצי קדיש) .המחזיק בספר הראשו
נשאר יושב ע ספר התורה( .מגביהי וגוללי ספר שני ומניחי הספר השלישי ובו מפטירי בפ'
פנחס" ,ביו השמיני עצרת".
כל איש ,מבוגרי וילדי נקראי לעלות לתורה.
תפלת מוס  $לשלש רגלי )סידור ,עמ' .(256
תפלת מנחה & לפני התפלה אי אומרי "הודו" ומתחילי מ"פתח אליהו" .שמונה עשרה לשלש
רגלי )סידור ,עמ' (251
במש! היו צרי! ללמוד את שיעור החומש שב"חת"ת" ,שישי ושביעי של פרשת "וזאת הברכה",
ומראשו עד שביעי של פרשת "בראשית".
הדלקת נרות & 18:38
קבלת שבת ותפלת ערבית & 19:30
מתחילי מ"מזמור לדוד" )סידור ,עמ' .(131
שבת קודש ,כ"ד תשרי ,שבת בראשית
משכימי לאמירת תהלי בציבור.
אחרי לימוד שיעור חסידות ותפלת השבת ,עורכי התוועדות חסידית.
מברכי החודש מר&חשו .מולד :יו ה' שעה  10 ,17:00דקות 1 ,חלק.
ראש חודש :ביו השישי וביו השבת קודש הבעל"ט .אי אומרי "אב הרחמי".
לאחר קריאת התורה ,או במהל! התוועדות השבת ,נוהגי למכור את ה"מצוות" למש! השנה &
זכויות לעליה לתורה ,הוצאת והכנסת ספר תורה ,יי לקידוש ,נר למאור וכו'.
מנחה & קוראי לשלשה קרואי בפרשת נח .אי אומרי "צדקת!".
צאת השבת & 19:49
הבדלה & כבכל מוצאי שבת.

ויעקב הלך לדרכו!
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ִּב ְר ּ ַכת הַ ּ ָבנִ ים
לְ ּ ַבת
 ִהים-ֹשימֵ ך אֱ ל
ׂ ִ ְי
 ָרחֵ ל וְ לֵ ָאה, ִר ְב ָקה,ש ָרה
ָׂ ְּכ

לְ ּ ֵבן
 ִהים-ֹימ ָך אֱ ל
ְ ש
ׂ ִ ְי
ַשה
ֶ ְּכ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ

:ֹשה ּ ֵלאמֹר
ֶ ׁ נָי ֶאל מ- ד
ֹ ֲוַ יְ ַד ּ ֵבר א
,הרֹן וְ ֶאל ּ ָב ָניו לֵ אמֹר
ֲ ַּד ּ ֵבר ֶאל ַא
ש ָר ֵאל
ׂ ְ ִכו ֶאת ְּבנֵי י
ּ ּכֹה ְתבָ ֲר
:ָאמוֹ ר לָ הֶ ם
:נָי וְ יִ ְׁש ְמ ֶר ָך- ד
ֹ ֲיְ בָ ֶר ְכ ָך א
ָ ֶנָי ּ ָפנָיו ֵאל- ד
: ָיחונ ֶּך
ֹ ֲי ֵָאר א
ּ ִיך ו
ָ ֶנָי ּ ָפנָיו ֵאל-ד
יך
ֹ ֲשא א
ָׂ ִי
:שלוֹ ם
ָׁ ָשם לְ ָך
ֵׂ וְ י
:מו ֶאת ְׁש ִמי עַ ל ְּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וַ אֲ נִ י אֲ בָ ֲרכֵ ם
ָׂ ְו
ּ ש

Благословение для детей
Для сыновей

Е’симхо эл-ойим
К’Эфраим В’химнаше

Для дочерей

Е’симейх эл-оим
К’Соро,Ривко, Рохейль В’Лейо

(Да уподобит тебя Вс-вышний
Эфраиму и Менаше )

(Да уподобит тебя Вс-вышний
Саре, Ривке, Рохели и Лее)

Ваедабейр Адой-Ной эль мойше лэймойр:
дабейр эль ааройн в’эль бонов леймойр,
кой сэвораху эс бней йисроэйль омойр лоем:
Еворехехо Адой-Ной В’йишмерехо:
Йоейр Адой-Ной понов ейлехо вихунеко:
Йисо Адой-ной понов ейлехо:
В’йосейм Л’хо шолойм:
Весому ес шми ал бней йисроэйль ваани аворхейм:
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בס"ד

שלהי אלול ה'תשס"ז

שנת ה'תשס"ח הבעל"ט ,היא שנת השמיטה עליה נאמר בתורה :וזה דבר השמטה שמוט כל בעל

משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה' )דברי טו ,ב(

ועל כ  ,נאסר עלינו לתבוע חובות אחד מחברו במש! שנה זו.

כשחז"ל ראו שבעקבות ציווי זה ,אנשי נמנעו להלוות לעניי ,מפני החשש שהעניי לא יחזירו

את חובותיה בבוא שנת השמיטה ,יסדו את תקנת ה"פרוזבול" .רעיו תקנה זו ,שהמלווה מעביר
את חובותיו מרשותו לרשות בי"ד ,ולכ יכול לגבות את חובותיו .תקנה זו שתיקנה הלל הזק,
תקפה ג שלא בזמ הבית ,ה באר $הקודש וה בחו"ל.

הנ! מתבקש למלאת את הטופס המצו"ב ולחתו בתחתית הטופס .ההעברה נכנסת לתוק* בערב
ראש השנה.
את הטופס נית לשלוח אל משרד הרבנות הראשית למס' פקס'  7.495.627.7057או לכתובת דואר

אלקטרוני arie@jewish.ru

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

שטר פרוזבול
ב"ה .שלהי אלול ה'תשס"ז
אני הח"מ מוסרני לכ חברי בית הדי:

הרב שלמה דובער פנחס לאזאר ,הרב שניאור זלמ הכה כה ,הרב ישראל ברנבוי.
שכל חוב שיש לי ה בשטר וה בע"פ שאגבנו בכל זמ שארצה.
חתימה _________________________
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