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 דיני ערב ראש חודש

rox ho_dexiv8yI halaqo4
halaqo4



1) rox ho_dexCya idvxI kam kr~yas prvangI hoy|

. ראשחודשמותרבעשייתמלאכה.א

2) tsec kam kr`a–
kr`a–ya iS‘ya su@da rox ho_dexCya idvxI kamavr =jU ho}n kam kr~yas
Tya.s prvangI hoy|

R p/kr`

ÌÉÐ

Q

R  סימן תיחQ

rox ho_dexCya s.@yaka;cI AarVhI4cI p/a4Rna

 תפלת ערבית של ערב ראש חודש

1) jr ko`I rox ho_dexCya AarVhI4m@ye yaAale veyaVho vac~yas
vac~yas ivsrla, v HyacI Aa#v`
Tyas prmeXvrI nav "haMmaha_jIr xeqIna4o leiTsyon" ]Cca=n zaLyavr Aa#ivle, tr
"laMmedenI h_uKkeqa" Mh`U nye|

2) jr ko`I cukIne rox ho_dexCya AarVhI4m@ye yaAale veyaVho vac~yas ivsrla, v HyacI
Aa#v` Tyas "ba=q Aa%a haXxem" ÜreTseCya xev3IÝ ]Cca=n zaLyavr l9at Aale, tr
"laMmedenI

h_uKkeqa"

bolUn

yaAale

veyaVho

s.pvU

nye,

tr

"haMmaha_jIr

xeqIna4o

leiTsyon" bolUn s.pvave| tsec "haMmaha_jIr xeqIna4o" m@ye te modImm@ye yaAale
ho{l,
{l, tr pU`R AamIda
veyaVho bolU nye| kar` tse keLyane Tya dohom@ye VyTyy inmaR` ho
yaAale veyaVho n vacta s.pvava| p` 0lo0lo-hay neTsor pirC7edaCya A.tI nmUdI kravI v
AamIda s.pvava| jr hI cukI xaha_rI4m@ye zalI, v HyacI Aa#v` Tyas "ba=q Aa%a
haXxem"

bolUn

zaLyavr

l9at

AalI,

tr

"laMmedenI

h_uKkeqa"

bolUn

tI

beraqa

s.pvavI|
vavI| v puNha reTse pirC7edav=n vacn calU krave| v n.tr yaAale veyaVho vacUn
¢mx: vacn calU #evave| jr HyacI Aa#v` Tyas "haMmaha_jIr xeqIna4o leiTsyon"
bolUn zaLyavr AalI, tr tabDtob yaAale veyaVho vacUn ka!ave, he vacn fKt
"koVhah_ 0l meleq ha_nUn verah_Um Aa%a"
Aa%a" pyR.t vacUn, n.tr puNha modImCya pirC7edatUn
vacn calU krave| v jrI Tyane fKt "modIm" xBd fKt ]Ccarlela hota trI| pr.tu
modIm xBdavr Aa#vle nahI tr modIm bolUn zaLyavr, reTse pirC7edavr prtave, v n.tr
yaAale veyaVho vacave| v ¢mx: vacn calU #evave| tsec jr HyacI Aa#v` sIm
xalom ik.va 0lo0lo-hay neTsorm@ye zalI tr puNha puNha reTse pirC7edavr jave, te4Un puNha
vacn calU krave| pr.tu jr iyhyU leraTson dus–ya ve;cI AovI vacUn zaLyavr l9at
Aale, v jrI Ajun tIn pa}le mage srsavlela nahI, tr AamIda puNha pihLya pasUn
calU krava|

אינןצריכותלהתבטלמעבודתןבכלראש, וכןנשיםהעובדותלצורךפרנסתהבית.ב
.חודש

'ונזכראחרשהזכירשםה, מיששכחלהזכיריעלהויבואבערביתשלראשחודש.א
."אינורשאילסיים"למדיניחוקיך,שלברכתהמחזירשכינתולציון
ונזכרלאחרשהזכיר,"ולאהזכיר"יעלהויבא, מישטעהבערביתלילראשחודש.ב
 כדי לחזור," "למדני חוקיך: אינו רשאי לסיים,("ברוך אתה ה'" )שבסוף רצה
 וגם אינו רשאי לומר." אלא יסיים "המחזיר שכינתו לציון,ולומר יעלה ויבא
משוםדהוי,למודים,ביןהמחזירשכינתולציון,"יעלהויבא"אפילובלאחתימה
ומיהורשאילהזכירבלא.אלאיסייםכלתפלתוללאהזכרתיעלהויבא,הפסק
ואםטעהבשחריתולאהזכיריעלה.דרךבקשתרחמים,חתימהבסיוםאלהינצור
 ויחזור לרצה להזכיר," יסיים "למדני חוקיך,"' ונזכר אחר "ברוך אתה ה,ויבא
בטרםיתחילתיבת,""המחזירשכינתולציון:ואםלאנזכרעדשסיים.יעלהויבא
 )ללא,""מודים" יאמר שם "יעלה ויבא" עד "כח אל מלך חנון ורחום אתה
אפילולא,אבלאם לאנזכרעדשהתחילבמודים.'וימשיךמודיםוכו,(חתימה
:וימשיך,חוזרלתחלתרצהכדילהזכיריעלהויבא,אמררקתיבת"מודים"בלבד
ויסייםבמודים,""ואתהברחמיךהרביםוכו'ברוךאתהה'המחזירשכינתולציון
והוא הדין אם נזכר באמצע שיםשלוםאובאמצע אלהינצורחוזר לרצה.'וכו
 אף על פי, אבל אם סיים יהיו לרצון אמרי פי האחרון.וממשיך משם והלאה
.שעדייןלאפסעג'פסיעותחוזרלראשהתפלה
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yom toVhCya idvxI prvangIkark v in8
in8I@d kame

סד

R p/kr`

ÌÑÍ

Q

xBba4la Aahe, tIc b.2ne yom toVhla su@da lagU Aahet|

2) yom toVhCya idvxI jev~yasa#I, yom toVhCya idvxI jev` ixjiv`e, jse 0qada
VyKtI jevUn t<Pt zala
zala Aahe, v trIsu@da to beyom toVhCya idvxI ANnpda4R ixjivto,
te ANn n.tr to qat Aahe, Mh`jec ijvaCya vr, Mh`jec yom toVhce inym w/*3 kele
Ase g<hIt 2rle jate| v Hya.s yom toVhce jev` Mh.3le jat nahI| pr.tu jr to wukela
Aahe, v jev` ixjivto, v ixjivLyavr qat Aahe, Tyas yom toVhcI grj Mh.3lI
jate| v Tyas prvangI Aahe|

prvangIkark hoTya, ]da| f;a.cI sale, jI jnavra.na qayala
qayala yoGy

Astat, ik.va ko.bDya.na, ik.va m3`aCya jev`atUn ]rlelI haDe ku’yala de~yasa#I
prvangI

hoy,

trIsu@da

yom

toVhCya idvxI hata;~yas ini8@d manle gele Aahe, kar` Tyamu;e yom toVhca idvs
w/*3 ho`ar nahI, Mh`Unc AxI
AxI sale irkaMya bxIt n #evta, Tya irkaMya bxIt 0qade
f; ik.va pavaca tukDa #ev~yat yava, v n.trc Tyat haDe ik.va sale vgEre 3ak~yat
yavI| Mh`je tI bxI n.tr hata;~yas prvangIkark ho{l|

4) yom toVh xBba4 idvs AsLyas su@da mukTse iv8ya.ce svR inym xBba4p/ma`e lagU
lagU
jrI

kahI

g//.4kteR

Hyaiv8yI

AXya

idvxI

kDkirt

Avl.bU

[iC7tat,

trIsu@da xBba4 idvsaCya halaqap/ma`e vtaRve hec ]%m|

5) yom toVhCya idvxI mukTse vStU hata;~yacI bab qa~yaqa~ya-ip~yaCya babtIt
babtIt AsLyas
hata;~yas prvangI Aahe| Mh`Unc,
c, jr kahI f;a.vr ik.va ANnpda4aRvr dgD ik.va pExace
pakI3 AsLyas te bajUla sa=n te4Il f;e ik.va ANn 6e~yas prvangI hoy|

R p/kr`

ÌÑÎ


'סעיף ד

 סימן תצהQ


3) mukTse vStU yom toVhCya idvxI hata;~yas yoGy nVhe, jrI Tya vStU xBba4la

v

 ואחר כך, כגון שהיה שבע כבר מאכילתו, המבשל ביום טוב לצורך אכילה גסה.ב
דלאחשיב,עשהאיסורבבישולו,בישלביוםטובואכלאכילהגסהעדשקץמזונו
 הוי בכלל אוכל, אבל אם אכל אכילה גסה שעדיין נהנה מאכילתו.אכילה כלל
.נפשדשרי

דין מוקצה ביום טוב

yom toVhCya idvxI mukTseiv8yI halaqo4

pDtat,

וכלשבות, כלמלאכההאסורהבשבתמןהתורהאסורהגםביוםטובמןהתורה.א
.ונוהגביוםטוב,מדבריסופריםהנוהגבשבת

R

Q

yoGy Astat| v he svR xBba4 idvxI hata;~yas

סג

מלאכות האסורות והמותרות ביו"ט

Aa)enusar yom toVhCya idvxI su@da ini8@d manlI jatat| tsec je b.2n sU)jna.tfeR

hata;~yas

/

R  סימן תצהQ

1) jI kame toraCya Aa)enusar xBba4 idvxI ini8@d
ini8@d manlI Aahet, tI kame toraCya

ÌÑÍ
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yom toVhCya
toVhCya idvxI prvangIkark v ini8@d kame

R p/kr`

מלאכות האסורות והמותרות ביום טוב

Q

[sra0l ra*¨abaherIl don idvs yom toVh
1) sU)jna.Cya Mh`~yanusar,
ar, [sra0l ra*¨abaherIl [sra0la.nI don idvs yom toVh pa;ave|

כגוןקליפותשלפרותשראויים, מוקצהאסורביוםטובאפילומהשמותרבשבת.א
אףעל,שמותרלטלטלןבשבת,אועצמותהראוייםלכלבים,למאכלבהמהועוף
ולאינחםבצלחת.כדישלאיבואולזלזלביוםטוב,פיכןאסורלטלטלןביוםטוב
 שאסור לטלטל הכלי עם הקליפות שבתוכו, שהוא כמבטל כלי מהיכנו,ריקה
ואחרכך,אלאיניחתחלהאיזהפריאופרוסתפתבתוךהצלחת.במשךכלהיום
.יתןלתוכההקליפותוהעצמות
 כיון שהוא חמור בעיני כל אדם מפני קדושת השבת, אם חל יום טוב בשבת.ב
 ואף על פי שיש, אין להחמיר במוקצה יותר משאר השבתות,המצורפת עמו
.נראהשהעיקרבזהכדבריחכמיםהמתרים,חולקיםואוסרים

 ולכן אם הניחו אבנים או ארנק של כסף, מותר לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש.ג
.מותרלטלטלםולהוציאהמוקצהכדיליקחהפירותמתחתיהם,עלפירות


R  סימן תצוQ

דין יום טוב שני של גלויות
. בחוץלארץנוהגיםעלפיתקנתחכמיםשניימיםטוביםשלגלויות.א




