
למה סוכות?

חג הסוכות נקבע בתורה כזכר לענני הכבוד בהם הקיף אלוקים את בני ישראל בצאתם ממצרים ובמשך 
ארבעים שנות נדודיהם במדבר, לקראת כניסתם לארץ ישראל. בשל כך, אנו 'נודדים' במשך שבעה ימים 

לסוכה, שהסכך שלה מסמל את ענני הכבוד.

חג זה הוא אחד משלושת הרגלים )פסח, שבועות וסוכות(, בהם היו עם ישראל 'עולים לרגל' לירושלים בזמן 
שבית המקדש היה קיים.

המצוות העיקריות של החג הן: ישיבה בסוכה, נטילת 'ארבעת המינים' ושמחת החג.
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כיצד נחגוג סוכות כהלכה?

ב"ה

ההכנות לחג
בימים שבין יום הכיפורים לסוכות עלינו להיערך לקראת החג, ברכישת 
ארבעת המינים - לולב, 3 הדסים )לפחות(, 2 ערבות ואתרוג - כשרים 
ומהודרים, ובהקמת סוכה תחת כיפת השמים )אלא אם אנו מתארחים 

בכל שבעת ימי החג במקום בו יש סוכה(.

ורצוי  ומומחה  אמין  מאדם  המינים  ארבעת  את  לרכוש  מאוד  חשוב 
באגידת  מתמצאים  אינכם  אם  כשרות.  חותמת  עליהם  שיש  לוודא 

)קשירת( הלולב יחד עם ההדס והערבה רצוי להיעזר במוכר או באדם 
אחר.

כשרה  תהיה  שהיא  כדי  רב  עם  להתייעץ  יש  הסוכה  בניית  לצורך  גם 
וסכך  דפנות  שלושה  הם:  הסוכה  של  העיקריים  המרכיבים  בוודאות. 
בכמות שתספיק לכך שהסוכה ברובה תהיה מוצלת גם בשעות השמש. 

על הסוכה לעמוד תחת תחת כיפת השמים ולא תחת גג, עץ וכדומה.

להדרכה מעשית, ניתן להיעזר בערוץ 'יהדותון' באינטרנט, בסרטונים 
'כיצד בונים סוכה' ו'ארבעת המינים'.

לפני כניסת החג יש לאגוד בסוכה את הלולב, 
ההדס והערבה, כמו בתמונה הבאה.

הדלקת נרות

בבית(   אשה  כשאין  גבר,  )או  והבנות  הנשים  מדליקות  החג  נרות  את 
לכתחילה עם כניסת החג.

זמני הדלקת הנרות וכניסת החג: 

קיימת  מאש  העברה  באמצעות  הערב,  במהלך  גם  החג,  נרות  את  להדליק  ניתן 

שדלקה לפני החג )בנר נשמה או בכיריים(

ברכות הדלקת הנרות )למנהג חב"ד מברכים אחר ההדלקה(: 

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:

תפילת ערבית

מתפללים תפילת חג.

בכל ימי חג הסוכות, החל מערבית של ליל החג )ועד כניסת חג שמחת 
תורה – בארץ ישראל(, אומרים בתפילת שמונה עשרה, את נוסח 'יעלה 

ויבוא' עם ההזכרה של חג הסוכות, כמופיע בסידורים.

ישיבה בסוכה

המצווה על שמה נקרא החג כולו היא הסוכה. במהלך שבעת ימי החג 
הסוכה הופכת לבית הראשון שלנו, בה אנו אוכלים, שותים, לומדים, 
מארחים ומשוחחים. למנהג חב"ד לא טועמים דבר ואפילו מים מחוץ 
בחב"ד  אך  בסוכה  לישון  גם  מקפידים  ישראל  קהילות  )ברוב  לסוכה 

נהוג שאין ישנים בסוכה(

הסעודה העיקרית בה אנו מצּווים לאכול בסוכה, היא סעודת ליל החג 
בנוסח  הכוכבים.  צאת  אחר  מקיימים  אנו  אותה  סוכות,  של  הראשון 
הקידוש אנו מוסיפים את ברכת "לישב בסוכה", וכן בכל פעם במהלך 
ימי החג )עד כניסת חג שמחת תורה – בארץ ישראל( בה אנו אוכלים 
54 סמ"ק(,  'מזונות' )בכמות מעל  'המוציא' או  בסוכה מאכל שברכתו 

אנו מברכים )את הברכה הראשונה - 'המוציא' 'מזונות'  ואחריה(: 

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני,  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה.

ה',  מצוות  מפני  זאת  עושים  שאנו  לכוון  עלינו  בסוכה  ישיבתנו  בעת 
כזכר ליציאת מצרים.

יושבות בסוכה נחשב להן הדבר  נשים אינן חייבות בסוכה אך אם הן 
"לישב  הן  גם  מברכות  בסוכה  האוכלות  נשים  חב"ד  למנהג  למצוה. 

בסוכה". 
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נוסח הקידוש

ַסְבִרי ָמָרָנן

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו 
ִמָּכל ָלׁשֹון ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ַוִּתֵּתן ָלנּו ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים 
טֹוב  יֹום  ְוֶאת  ַהֶּזה.  ַהֻּסּכֹות  ַחג  יֹום  ֶאת  ְלָׂשׂשון,  ּוְזַמִּנים  ַחִּגים  ְלִׂשְמָחה, 
ִּכי  ִמְצָרִים,  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ִׂשְמָחֵתנּו,  ְזַמן  ַהֶּזה,  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא 
ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים, ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשון 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים: 

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה:

ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהֶּזה:

נטילת ידיים והמוציא

אם  הסעודה.  למקום  בסמוך  להיות  צריכה  לסעודה  הידיים  נטילת 
הסוכה מחוץ לבית ומרוחקת מכיור הנטילה, יש להביא ספל ודלי עם 
על  מים  לשפוך  לא  לב  לשים  חשוב  אך  לסוכה.  בסמוך  לנטילה  מים 

קרקע בלתי מרוצפת, מכמה סיבות )ביניהם חשש להשקייה(

גם במשך ימי חג הסוכות טובלים את פרוסת החלה בדבש, אך מניחים 
גם מלח על השולחן.

אושפיזין

בסוכה  להתארח  הסוכות  מימי  יום  בכל  באים  הקבלה  תורת  פי  על 
שבעת הצדיקים הנקראים 'רועי ישראל': אברהם אבינו, יצחק אבינו, 
בספר  המלך.  ודוד  הצדיק  יוסף  הכהן,  אהרן  רבנו,  משה  אבינו,  יעקב 
הם  בסוכתנו,  אורחים  שיש  רואים  כשהאושפיזין  כי  כתוב  הזוהר 

מברכים את כל היושבים בה.
החסידיים,  האושפיזין  גם  באים  שבמקביל  מובא  החסידות  בספרי 

הבעל שם טוב, המגיד ממעזריטש וממשיכי דרכם, אדמו"רי חב"ד.
בכל יום יש את האושפיזין העיקרי של אותו היום, וביממה זו: אברהם 

אבינו והבעל שם טוב.

ברכת המזון

ישראל(,  בארץ   – תורה  שמחת  חג  כניסת  )עד  הסוכות  חג  ימי  בכל 
חג  של  ההזכרה  עם  ויבוא'  'יעלה  נוסח  את  המזון  בברכת  אומרים 
הסוכות כמופיע בסידורים ובברכונים, וכן – לפני "הרחמן הוא יזכנו": 

ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת. 

שמחת בית השואבה

מים  הסוכות  חג  בערבי  שואבים  היו  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן 
ממעיין השילוח והכהן היה מנסך אותם על גבי המזבח. אחר השאיבה 
היו המוני העם נאספים בבית המקדש ועורכים שם שמחה גדולה עליה 
נאמר "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו", זכר 

לכך, אנו שמחים גם כיום בערבים אלה, מתוך שירה וריקודים.

סדר נטילת לולב

והברכה עליהם עושים עוד  נטילת ארבעת המינים  למנהג חב"ד, את 
לפני תפילת שחרית, אחר אמירת ברכות השחר. 

ככה זה הולך:

רצוי לברך על ארבעת המינים בתוך הסוכה )אך אם אין סוכה סמוכה, 
ניתן לברך עליהם בכל מקום(. עומדים עם הפנים לכיוון מזרח, נוטלים 
ביד ימין את הלולב, אותו כבר אגדנו לפני החג יחד עם הלולב והערבה, 

ומברכים את הברכה הראשונה:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ַעל 
ְנִטיַלת לּוָלב.

נוספת  ומברכים ברכה  ביד שמאל את האתרוג  נוטלים במקביל  כעת 
)רק בפעם הראשונה בה אנו נוטלים לולב, אך לא בימים הבאים(:

ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהֶּזה.

כעת מצמידים יחד את האתרוג והלולב לכיוון הלב ואז 'מוליכים' אותם 
מטה  כלפי  מעלה,  כלפי  קדימה,  שמאל,  )ימין,  צד  לכל  פעמים  שלוש 
הולכה  כשבכל  מעלה(,  כלפי  מכוון  נשאר  הלולב  כששפיץ   – ואחורה 
לכיוון  אותם  ומחזירים  המינים  ארבעת  אגודת  את  קלות  מניעים  אנו 

הלב.

בכל ימי הסוכות מברכים על ארבעת המינים, למעט שבת.

ההדסים  את  לעטוף  רצוי  בלולב,  משתמשים  איננו  בו  הזמן  במהלך 
והערבות המחוברים אליו בנייר כסף, במגבת לחה או בפלסטיק אטום. 
וחלק  יותר את הערבות  או  רצוי להחליף פעם אחת  ימי החג  במהלך 

מההדסים. 

זיכוי הרבים במצוות לולב

חשוב מאוד לַזכות את הרבים, בימי חג הסוכות וביום הראשון בפרט, 
ולתת להם לברך על הלולב.

יש לחנך גם את הילדים בברכה על הלולב, אך רצוי לתת להם לברך  
אחרונים. למנהג חב"ד, גם נשים נוטלות לולב בברכה.

במידה ואנו מעניקים למישהו את ארבעת המינים שלנו לברך עליהם, 
עלינו לומר לו שזו "מתנה, על מנת להחזיר"... 

תפילת שחרית

בכל ימי חג הסוכות מוסיפים בתפילה, אחר שמונה עשרה, את פרקי 
ההלל )'הלל שלם'(.

וכשמגיעים  ימין,  ביד  הלולב  את  אוחזים  אנו  ההלל  תפילת  במהלך 
נא",  הושיעה  ה'  "אנא  חסדו",  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  "הודו  לפסוקים 
"אנא ה' הצליחה נא", אנו אוחזים גם את האתרוג ביד שמאל, מצמידים 
יחד ומניעים לכל הכיוונים, בדומה למה שעשינו לפני התפילה )הסדר 
המפורט – מתי מניעים את הלולב לכל צד, תוך כדי אמירת הפסוק – 
מופיע בסידורים(. בשבת וכן בחג שמחת תורה אומרים את ההלל בלי 

לולב.

הושענות

אחר אמירת ההלל אומרים את נוסח ה'הושענות' לכל יום מימי הסוכות, 
כמופיע בסידור, ועורכים 'הקפה' אחת, יחד עם ארבעת המינים, סביב 
הבימה בבית הכנסת, זכר למנהג ההושענות שהיה בבית המקדש, בו 
היו מקיפים את המזבח )שהיה מעוטר בענפי ערבה( ומבקשים "אנא ה' 

הושיעה נא". ביום האחרון של סוכות עורכים שבעה הקפות.

מוסף

בכל ימי חג הסוכות מוסיפים את תפילת 'מוסף' ובה מזכירים את פסוקי 
קרבנות החג שהיו מקריבים באותו יום בבית המקדש.

נוסח קידוש יום החג

ִהיא  ָּדא  ַקִּדיָׁשא,  ְּדַמְלָּכא  ֶחָדָוָתא  ְׁשֵליָמָתא  ְדַמְלָּכא,  ְסעּוָדָתא  ַאְתִקינּו 
ְסעּוָדָתא ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה:

ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ֲא-ֹדָני ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם:

ַסְבִרי ָמָרָנן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה:

אחר הקידוש נוטלים ידיים לסעודת חג.

יום טוב ראשון של סוכות | ט"ו תשרי תשע"ט )24.9.18(



יום הושענא רבה, הוא היום האחרון של חג הסוכות, 
זהו יום סגולה הנחשב כ'יום גמר החתימה', בו עוד 
אפשר לתקן ולהמתיק את גזר דיננו למשך השנה 
הלולב  על  מברכים  זה  ביום  לטובה.  עלינו  הבאה 

בפעם האחרונה.

חמש ערבות

מעבר למצוות ולמנהגים הנהוגים בכל ימי הסוכות, 
ביום  לקחת  הקדושים  נביאינו  במנהג  נוהגים  אנו 
אותן  ההקפות,  שבע  אחר  בדי-ערבה.  חמישה  זה 
 – יחד עם ארבעת המינים   – זה  ביום  עורכים  אנו 
ואמירת כל נוסח ההושענות, נהוג לחבוט את ענפי 

הערבה בקרקע ולומר 'יהי רצון' מיוחד.

סעודת חג

הסעודה  זו  חג.  סעודת  עורכים  היום  בצהרי 
האחרונה בה טובלים את החלה בדבש ולא במלח.

לדוד ה' אורי וישעי

את  לומר  מסיימים  זה  יום  של  מנחה  בתפילת 
המזמור "לדוד ה' אורי" אותו התחלנו לומר מראש 

חודש אלול ואילך. 

נפרדים מהסוכה

נהוג  תורה,  שמחת  חג  וכניסת  היום  סיום  לפני 
לא  ממנה.  ו'להיפרד'  בסוכה  משהו  לטעום 
מפרקים את הסוכה לפני מוצאי שמחת תורה. )אם 
מתכננים לאכול בתוך הסוכה גם בשמחת תורה - 
יש להסיר או לקפל מעט מהסכך לפני כניסת החג, 
כדי להדגיש שמצות סוכה הסתיימה ואנו יושבים 

בסוכה רק מסיבות טכניות של חוסר מקום אחר(.

בשונה מהחג, בו אנו אסורים במלאכה כמו בשבת 

)מלבד בישול באמצעות העברת אש מאש וטלטול 

לנהוג  מותר  המועד  בחול  עירוב(,  אין  בו  במקום 

חשמל  אש,  להדליק  ברכב,  לנסוע  חול,  ביום  כמו 

וכדומה. כל עוד זה לצורך המועד ושמחתו. אסור 

היא  אם  ממש  של  במלאכה  לעסוק  המועד  בחול 

בית  לשפץ  בגד,  לתפור  )לדוגמא:  דיחוי  סובלת 

וכדומה(,   כי ימים אלו נועדו לשמחה ולא לעבודה. 

במקרים שהדחיה עלולה להביא להפסד כספי יש 

להתייעץ עם רב מומחה.

אך  חול,  מתפילת  מורכבות  המועד  חול  תפילות 

'הלל'  אמירת  ויבוא',  'יעלה  ובהוספת  תחנון  ללא 

ומתפילת  'הושענות',  המינים,  ארבעת  כשבידנו 

מוסף של חג.

הדלקת נרות

מדליקים נרות כרגיל, לפני כניסת השבת, בברכה 
רגילה כמו בכל שבת. 

זמני הדלקת הנרות וכניסת השבת: 

תפילות

תפילות שבת חול המועד מורכבות מתפילת שבת, 
אך בהוספת 'יעלה ויבוא', אמירת 'הלל', ומתפילת 
השבת,  הזכרת  את  מוסיפים  בה  חג,  של  מוסף 

כמובא בסידורים.

מה לא עושים השבת?

בשבת לא נוטלים ולא מברכים על ארבעת המינים 
ולא אומרים את פסוקי ההושענות.  

זמני צאת השבת 
19:04חיפה

19:05תל אביב 

19:03ירושלים 

הבדלה

במוצאי שבת חול המועד, עורכים 'הבדלה' בסוכה, 
בנוסח הרגיל, וכן מברכים על הבשמים ועל האש. 
מברך  היין,  על  ההבדלה,  שבסיום  נוהגים  יש 

המבדיל "לישב בסוכה". 

ליל הושענא רבה

בליל הושענא רבה, החל השנה במוצאי שבת, נהוג 
ואחר חצות הליל את  כל חומש דברים,  לומר את 
המיוחד  בנוסח  רצון'  'יהי  )עם  התהילים  ספר  כל 

לערב זה(.

'חול המועד' סוכות | ט"ז תשרי תשע"ט )25.9.18(

ערב שבת ושבת חול המועד סוכות | י"ט-כ תשרי תשע"ט )28-29.9.18(

הושענא רבה וערב שמחת תורה | כ"א תשרי תשע"ט )30.9.18(

הבדלה זמני צאת החג הראשון 

במוצאי החג הראשון, וכן במוצאי שבת חול המועד, 
לא  אך  הרגיל,  בנוסח  בסוכה,  'הבדלה'  עורכים 
מברכים על הבשמים ועל האש. יש נוהגים שבסיום 

ההבדלה, על היין, מברך המבדיל "לישב בסוכה".

17:59חיפה

18:08תל אביב 

17:48ירושלים 

19:11חיפה

19:12תל אביב 

19:10ירושלים 



יום 'שמיני עצרת' ו'שמחת תורה' )בארץ ישראל( |  כ"ב תשרי תשע"ט )1.10.18( 

זמני הדלקת הנרות וכניסת החג

ניתן להדליק את נרות החג גם במהלך הערב, באמצעות העברה מאש 
קיימת שדלקה לפני החג )בנר נשמה או בכיריים(

ברכות הדלקת הנרות: 

ְוִצָּונּו  ְּבִמְצֹוָתיו,  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל יֹום טֹוב:

ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהֶּזה:

הקפות שמחת תורה

לקרוא  ומתחילים  מסיימים  אנו  שכן  התורה,  עם  שמחים  אנו  זה  בחג 
החג,  תפילת  סיום  לקראת  תורה,  שמחת  וביום  בליל  מחדש.  אותה 
בסידורים(  המובא  )בנוסח  פסוקים  אמירת  תוך  'הקפות'  עורכים  אנו 

ורוקדים עם התורה הקדושה.

בבתי כנסת רבים נוהגים לעשות "קידוש" לפני ה"הקפות" כדי שיהיה 
אפשר לטעום מעט ולשתות. מי ששמע "קידוש" בבית הכנסת ואכל 
שם מעט, אינו צריך לעשות "קידוש" פעם נוספת לפני הסעודה בבית. 

נוסח הקידוש

ַסְבִרי ָמָרָנן

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו 
ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים  ָלנּו ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו  ַוִּתֵּתן  ְּבִמְצֹוָתיו,  ְוִקְּדָׁשנּו  ִמָּכל ָלׁשֹון 
ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשון, ֶאת יֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה. ְוֶאת יֹום 
טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה, ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִּכי 
ּוְבָׂשׂשון  ְּבִׂשְמָחה  ָקְדֶׁשָך  ָהַעִּמים, ּומֹוֲעֵדי  ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת  ָבנּו 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים: 

ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהֶּזה:

סדר התפילה

את  ואחריו  קידוש  לערוך  נהוג  'הלל'  ואמירת  שחרית  תפילת  אחר 
ההקפות. אחר שמחת ההקפות קוראים בתורה.

תחילה מסיימים את התורה בקריאת הפרשה האחרונה – וזאת הברכה, 
ומיד מתחילים לקרוא את הפרשה הראשונה – פרשת בראשית. האדם 
שמתכבד לעלות לעליה האחרונה בה מסיימים את ספר התורה נקרא 
'חתן תורה', ומי שמתכבד בקריאת הפרשה הראשונה של ספר בראשית 

נקרא 'חתן בראשית'.

אחד  עם  ביחד  לתורה,  לעלות  הילדים  את  גם  מכבדים  זה  ביום 
המבוגרים, בעליה הנקראת 'כל הנערים'.

נוסח הקידוש

ַסְבִרי ָמָרָנן

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו 
ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים  ָלנּו ֲא-ֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו  ַוִּתֵּתן  ְּבִמְצֹוָתיו,  ְוִקְּדָׁשנּו  ִמָּכל ָלׁשֹון 
ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשון, ֶאת יֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ַהַחג ַהֶּזה. ְוֶאת יֹום 
טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה, ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, ִּכי 
ּוְבָׂשׂשון  ְּבִׂשְמָחה  ָקְדֶׁשָך  ָהַעִּמים, ּומֹוֲעֵדי  ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו  ָבַחְרָּת  ָבנּו 

ִהְנַחְלָּתנּו: ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ְמַקֵּדׁש ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים:

ִלְזַמן  ְוִהִּגיָענּו  ְוִקְּיָמנּו  ֶׁשֶהֱחָינּו  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱא-ֹלֵהינּו  ֲא-ֹדָני  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ַהֶּזה:

תפילת 'יזכור'

למנהג האשכנזים, וכן מנהג חב"ד, מי שאין לו אב או אם, עורך 'הזכרת 
נשמות' בבית הכנסת לאחר קריאת התורה.

תפילת 'גשם'

ָהרּוַח  "ַמִּׁשיב  עשרה  שמונה  בתפילת  מזכירים  מוסף,  מתפילת  החל 
ַהֶּגֶׁשם", במקום "מוריד הטל" )אך את הבקשה "ותן טל ומטר  ּומֹוִריד 

לברכה" מתחילים רק מאוחר יותר, בז' בחשוון(.

אנו  ובה  גשם'  ב'תפילת  נפתחת  ציבור  השליח  ידי  על  המוסף  חזרת 
מבקשים את ברכת ה' לתקופת הגשמים הבאה עלינו לטובה. 

זמני צאת החג

19:02חיפה

19:02תל אביב 

19:00ירושלים 

במוצאי שמחת תורה עורכים 'הבדלה', בנוסח הרגיל, אך לא מברכים 
על הבשמים ועל האש.

ליל 'שמיני עצרת' ו'שמחת תורה' )בארץ ישראל(

"ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך. . ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח"!

17:56חיפה

18:05תל אביב 

17:46ירושלים 


