
 

 

 

 בס"ד
 

 

 

ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ְוָהָיה ִמּדֵּ
 )ישעיהו פרק סו פסוק כג( 

 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 
  – מבוסס על לוח דינים ומנהגים בעריכת פרופ' יהודה איזנברג
 הוצאת "היכל שלמה" ו"הארגון העולמי של בתי הכנסת"

 2019 בספטמבר 29 - בספטמבר 1
 .חלקים 4-ו קותד 6, 17שעה ( 29.8.19) שישייום המולד: 

  (12.9.19) סוף ליל שישי, י"ג באלולעד  (2.9.19) שלישי, ג' באלולמליל  לבנה:זמן קידוש  
  (7.9.19)ממוצאי שבת ח' באלול  זמן קידוש לבנה לפי עדות המזרח:

 

 תפילת ראש חודש.. (1.9.19) ', א' באלולב' דראש חודש אלול, יום א
 תשובה.רר בתקיעה(, כדי לעו תקיעה שברים תרועהקר תשר"ת )מראש חודש אלול ועד כ"ח באלול תוקעים כל בו

 במנחה. ואומרים עד חג שמיני עצרת.ת ובשחרי חסידים וספרדים:-םימתחילים לומר "לדוד ה ' אורי" בערבית ובשחרית. אשכנז
נוהגים לקום לסליחות לפני אשמורת הבוקר ויש שנוהגים בחצות  מאור ליום ב' באלול, ועד ערב יום הכיפורים, משכימים ספרדים לסליחות.

 יחות, בשעה שהחזן אומר "ויעבור"סלהלילה. יש נוהגים לתקוע בשופר ב
 

 

 (6.9.19) ו' אלולזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 20:09 מדריד 17:33 מלבורן 19:00 ניו יורק 19:32 ירושלים 18:21 ירושלים
 20:23 מרבייה 17:32 יוהנסבורג 18:43 לוס אנג'לס 19:34 אביבתל  18:38 תל אביב

 19:17 טורונטו 18:09 בואנוס איירס 19:54 פריס 19:33 באר שבע 18:39 באר שבע
 17:06 ורשה 18:44 מוסקבה 19:07 לונדון 19:34 חיפה 18:31 חיפה

   19:05 רומא 19:47 אמסטרדם 19:31 אילת 18:26 אילת
 (7.9.19ז' באלול ) ,שופטיםשבת 

 יב : "אנכי אנכי הוא מנחמכם" עד )נב,יב( "אלקי ישראל". נא, רביעי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה
 אים לשלשה בפרשת כי תצא. אבות פרק ו.ורק במנחה

 

 (13.9.19) י"ג אלולזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:57 דרידמ 17:39 מלבורן 18:48 ניו יורק 19:23 ירושלים 18:12 ירושלים
 20:13 מרבייה 17:35 יוהנסבורג 18:33 לוס אנג'לס 19:25 אביבתל  18:29 תל אביב

 19:04 טורונטו 18:14 בואנוס איירס 19:39 פריס 19:24 באר שבע 18:30 באר שבע
 16:50 ורשה 18:26 מוסקבה 18:51 לונדון 19:24 חיפה 18:22 חיפה

   18:53 רומא 19:31 אמסטרדם 19:22 אילת 18:18 אילת
  (14.9.19) כי תצא, י"ד באלולשבת פרשת 

 אש חודשא : "רני עקרה" עד )י( "אמר מרחמך ה'". אם הפטירו בשבת ראה את הפטרת ר נד, חמישי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה
 סערה". "השמים כסאי", ממשיכים וקוראים בנוסף להפטרת "רני עקרה" גם את הפטרת "עניה

ראוי שהש"ץ יזכיר לציבור לפני קריאת מפטיר, שמי שנאנס ולא שמע קריאת פרשת זכור בשבת לפני פורים, יכוון בפרשה זו לצאת ידי  ע"מ:
 חובה קריאת זכור והש"ץ יכוון להוציאו ידי חובה. ויבקשו מהקהל לא להרעיש במילת עמלק

 ב.-א. אבות פרקים אושלשה בפרשת כי תבאים לקור במנחה
 
 

 

 (20.9.19)כ' אלול זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:45 דרידמ 17:45 מלבורן 18:37 יורקניו  19:13 ירושלים 18:03 ירושלים
 20:02 מרבייה 17:38 יוהנסבורג 18:24 לוס אנג'לס 19:15 תל אביב 18:20 תל אביב

 18:51 טורונטו 18:19 בואנוס איירס 19:24 פריס 19:15 באר שבע 18:21 באר שבע
 16:34 ורשה 18:07 מוסקבה 18:35 לונדון 19:15 חיפה 18:12 חיפה

   18:41 רומא 19:14 אמסטרדם 19:13 אילת 18:09 אילת
 

 (21.9.19) כ"א באלול, כי תבואשבת פרשת 
 שישמע כל הקהל. נהגו שהקורא עצמו עולה בה מפני הקפדנים. היו קהילות שהגדול נוהגים לקרוא את התוכחה בקול נמוך, ובלבד

 אורי" עד סוף הפרק. בישעיה ס': " קומישבקהל עולה לקריאת התוכחה. שישי משבעה דנחמתא. מפטירים 
 ד.-קוראים לשלשה בפרשת נצבים. אבות פרקים ג  במנחה



 

 

 (22.9.19) יום א', כ"ב באלול
"אשר יצר" וברכת התורה אומרים קודם סליחות, ולא יאמרם  אשכנזים מתחילים לומר סליחות, עד ערב יום הכיפורים. ברכת "על נטילת ידים"

יברך, וכשיאיר היום יפשוט הטלית, יברך  התפילה. כאשר אומרים סליחות בהשכמה, הש"ץ מתעטף בטלית )בעוד לילה( ולא פעם נוספת קודם
הסליחות אומר הוידוי  יחיד ולא של ציבור( שלא יכנס לספק ברכה. "אשרי", חצי קדיש, סליחות. אחר יף להתעטף בטלית שאולה )שלדויתעטף. ע

ביחידות יאמר י"ג מדות כקורא בתורה בטעמים, ולא דרך תפילה ובקשה, ידלג  קדיש תתקבל. )האומר סליחות רק פעם אחת )הגר"א(. תחנון,
 "מרן דבשמיא" וכדו'(. לנו היום ברית שלוש עשרה". לא יאמר הבקשות שבלשון תרגום, כמו "מחי ומסי", "וזכור

 דסליחות. ים משתטחים על קברי צדיקים. יש המתענים ביום א'רעד ערב יום הכיפו
 

 

 (27.9.19שישי כ"ז אלול )זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 19:34 דרידמ 17:51 מלבורן 18:25 ניו יורק 19:04 ירושלים 17:54 ירושלים
 19:52 מרבייה 17:41 יוהנסבורג 18:14 לוס אנג'לס 19:06 אביבתל  18:10 תל אביב

 18:38 טורונטו 18:24 בואנוס איירס 19:10 פריס 19:06 באר שבע 18:12 באר שבע
 16:17 ורשה 17:49 מוסקבה 18:19 לונדון 19:05 חיפה 18:03 חיפה
   18:29 רומא 18:57 אמסטרדם 19:05 אילת 18:01 אילת

  (28.9.19)נצבים, כ"ח באלול שבת פרשת 
 ברכים החודש, על פי דרשת הפסוקולם". אין מט( "כל ימי ע "שוש אשיש", עד )סג, עי משבעה דנחמתא. מפטירים בישעיה סא, י:ישב

 שיום ראש השנה מכוסה. –גנו" "בכסה ליום ח
 ויהי נועם ואתה קדוש. הספרדים, על פי הקבלה, אומרים. אומריםו. במוצש"ק אין -וילך". אבות פרקים הת "קוראים לשלושה בפרש במנחה

 

 .תש"פ , ערב ראש השנה(29.9.19) יום א', כ"ט באלול
אין תוקעים בשופר, גם בסליחות. נוהגים לקום מוקדם )יותר מהרגיל בחודש הסליחות(. אין אומרים תחנון ואין נופלים על פניהם בתפילת  ע"מ:

שחרית. ולאחר התפילה עושים "התרת נדרים" כנהוג. מסתפרים, רוחצים וטובלים, ועושים הכנה רבתי בתשובה ומעשים טובים ליום הדין 
 הבעל"ט.

 

 בירושלים , אנו שמחים להזמינכם לעצרת סליחות המרכזיתם לאירועכשותפי
 בברכה נאמנה

 נאה-דוד בן
 יו"ר הארגון

 ד"ר יעקב הדני 
 יו"ר המועצה העולמית לחינוך תורני

 
 

 תשובה חזרה אל המהות: לחודש אלול הארה ירושלמית

אינו יכול לפגוע בנשמתו, אלא לסגור מסך שיוצר חציצה בינו לבין הקב"ה. התשובה התלמוד הירושלמי תופש את נושא התשובה כחזרה אל הטבעיות. אדם 
 פירושה פתיחת המסך. אם אכן כך הם פני הדברים, הרי שלא תיתכן התנכרות בין תהליך התשובה לטבעיות האדם. התלמוד הבבלי מבדיל בין תשובה

אין מושג של תשובה מיראה. מסתבר שהאדם שמתחבר מחדש ליהדות, אולם עדיין מיראה לבין תשובה מאהבה. לדעת התלמוד הירושלמי )פאה א, א( 
המצב  -במצב של עצבנות נמצא עכשיו בעליית מדרגה, אולם תשובה אי אפשר לקרוא לכך. חזרה בתשובה לדעת הירושלמי היא רק מתוך אהבה ושמחה. 

 הטבעי של האדם.

 


