
 

 

 

ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ  "ְוָהָיה ִמּדֵּ
And it shall come to pass that from one New Moon to another, 

and from one Sabbath to another 
 )ישעיהו פרק סו פסוק כג(

 לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים 
 

 

 2026 בספטמבר 2 - באוגוסט 5
 חלקים 1-ודקות,  61, בצהרים 6, בשעה (4.8.61) רביעיביום המולד5 

 (.61.8.61) באב י"ד, חמישי ועד ליל תענית(,)נהוג שאין מקדשים לבנה לפני ה( 1.8.61ממוצאי שבת ג' באב ) זמן קידוש לבנה5 
 (61.8.61) באב' זמליל חמישי  קידוש לבנה לפי עדות המזרח5זמן 

 

 תפילת ראש חודש.ש אב . , ראש חוד(5.3.61) א' באביום שישי, 
משנכנס אב ממעטים בשמחה ובמשא ומתן, בבניין ובנטיעה של שמחה. אין לקנות בגדים חדשים, גם אם אין מברכים עליהם "שהחיינו". אסור 

תענוג, כגון שחייה בבריכה או בים, אולם רחיצה של ניקיון מותר בצונן. עד אחרי ט' באב אסור לכבס וללבוש בגדים  לרחוץ כל הגוף רחיצה של
ים או מגוהצים שלא לבשו אותם לפני כן. בשבת לובשים בגדי שבת, כמנהג הגר"א. בשר ויין מותרים רק בשבת או בסעודת מצווה. סמכוב

 זה.ראשון, אין שבוע כ והשנה שהצום ביום, חל בו ט' באבמחמירים בכל זה רק בשבוע ש הספרדים
 
 

 (5.8.26) מנחם אב 'אזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02832 מדריד 85825 מלבורן 87824 ניו יורק 02882 ירושלים 86834 ירושלים
 08821 מרבייה 85887 יוהנסבורג 87808 לוס אנג'לס 02880 אביב תל 87881 תל אביב

 02825 טורונטו 85825 בואנוס איירס 02831 פריס 02882 באר שבע 87881 באר שבע
 87881 ורשה 08822 מוסקבה 02880 לונדון 02881 חיפה 87825 חיפה

   87831 רומא 02832 אמסטרדם 02824 אילת 86837 אילת
 [מסעי-מטות]בחוץ לארץ5  (1.3.61) אב-מנחם 'ב ,ת מסעישבת פרש

 ם פרק ג, ד "הל א מעתה... אלוףסיפימור ה'" עד כח "היו אלהיך יהודה" ושמעו דב" ות. חזק. מפטירים בירמיהו ב, דשניה של פורענ
 תהללו"יאם תשוב ישראל ... : "ב–נעורי אתה". ספרדים מוסיפים ירמיהו ד, א 

 .'. אבות פרק בדבריםשה בפרשת וקוראים לשל במנחה
 

 –. אין ילד מיו ולכוון בברכהא לוגמסוגל לשתות מל אינו יודע להתאבל על ירושלים, והואשת היין ישתה ילד יין. אילים על האי שבת מבדבמוצ
 .שותה המבדיל

 ם שישי.טובלים לכבוד שבת ככל יותרחצים ועש"ק חזון. מ .(61.3.61) יום ו', ח' מנחם אב
 

 (22.8.26) מנחם אב' חזמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02823 דרידמ 85881 מלבורן 87815 ניו יורק 02820 ירושלים 86832 ירושלים
 02833 מרבייה 85800 יוהנסבורג 87882 לוס אנג'לס 02823 אביב תל 87825 תל אביב

 87835 טורונטו 85830 בואנוס איירס 02820 פריס 02821 באר שבע 87825 באר שבע
 86837 ורשה 02822 מוסקבה 87837 לונדון 02823 חיפה 87822 חיפה

   87821 רומא 02822 אמסטרדם 87837 אילת 86831 אילת
 )שלישית של פורענות( (61.3.61)  ט' אב "שבת חזון", ,דבריםשבת פרשת 

המנהג הרווח באשכנז להפסיק לראשון הפסוק שלפניו "יוסף" וגו'.  ת התורה, קוראים פסוק "איכה אשא לבדי" בניגון איכה. ללוי חוזרים עלאבקרי
ב"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב", ולהתחיל ללוי "ה' אלוקיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם" במנחה בשבת ובשני וחמישי 

 ע"פ תנ"ך קורן וברויאר. –מוסיפים את הפסוק הזה כדי שיהיה מספר פסוקים מתאים לכל עולה. 
 ם אב הרחמים.ימרא. אומתדנח ידקה" בניגון של איכה, חוץ מפסוקבצ חזון ישעיה", עד )כז(: "ושביהמפטירים בישעיה א: " 

פרקי אבות . מותר לאכול בשר ולשתות יין אפילו בסעודה  רים "צדקתך צדק". אין אומרים. אין אומואתחנןת שלושה בפרשאים לקור במנחה
 ם.וד ית מבעוולשתול מפסיק לאכושית, ושלי

 

 . "צום החמישי". )נדחה((61.3.61) , י' אב'באב, יום אתשעה 
 פור.י(. חמשת העינויים כמו ביום כ61:11התענית מתחילה במוצאי שבת עם שקיעת החמה )בירושלים 

במוצאי שבת ממתינים לצאת שלושה כוכבים, אומרים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' ובכך יוצאים מן השבת. נוהגים 
ערבית ברבע שעה אחר צאת השבת, כדי שהמתפללים יספיקו לצאת לביתם, ולחלוץ את מנעליהם לאחר את תפילת 

 ולהחליף את בגדיהם לבגדי חול, ולחזור לבית הכנסת לתפילת ערבית וקריאת איכה.
את הנר ומברכים "בורא מאורי  קול נמוך. אחרי קדיש תתקבל מדליקיםבמסירים הפרוכת מארון הקודש, ומתפללים 

וקוראים איכה בקול נמוך ובניגון עצוב כמקובל. )לדעת הגר"א מברכים  ממעטים בהדלקת אור. יושבים על הארץ האש".
קדיש יתום. נפטרים לביתם ואין אומרים שלום איש  תה קדוש, קדיש שלם בלי תתקבל, עלינו,ת, וא( קינומגילה כשרה "על מקרא מגילה".על 

מעביר על עיניו. מותר לרחוץ עיניים מלוכלכות.  , לאחר שניגב ידו ויש בה רק לחלוחית,שחריתו. בותיבענוטל ידיו עד קשרי אצ 5שחרית לרעהו.
קטן לובש בלי ברכה,  מברך בלילה, כשנועל נעליו(. אין מניחים טלית ותפילין. טלית גר"אצרכי" )לדעת ה ך "שעשה לי כלבים נוהגים לא לברר

 ולצאת מהספק(. שון בטלית קטןאוי ליולדעת הגר"א יברך )ר
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מו"ע שחרית אין אומרים "נחם", והש"ץ אומר "עננו" לתודה". בש רים " מזמורת, אבל אומת הקרבנוורת" ופרשבתפילה אין אומרים "פטום הקט
ם בתורה ראיחזרת הש"ץ חצי קדיש, וקו רכנו, אבינו מלכנו ותחנון. אחרמרים בוכן, ואין אווהנים עולים לדל"רפאנו". אין הכ "שראלבין "גואל י

: ירמיה ח, יג אחרונים גון איכה, חוץ משני פסוקיםרים בניש, ומפטייוהשלישי הוא המפטיר. חצי קד ים"," כי תוליד בנשת ואתחנן: שה בפרולשל
 ראוי "מגן דוד". "יהללו", מחזירים ספר התורה לארון הקודש, ואומרים קינות. הפטרה מסיים: תברכ" עד ט, כג( "נאם ה'". בם"אסוף אסיפ
 ות על השואה.להוסיף קינ

, קדיש שלם בלי תתקבל, עלינו, קדיש יתום, ואין "אשרי ובא לציון, ואין אומרים "למנצח", מדלגים על הפסוק "ואני זאת בריתי אחרי הקינות5
המוהל והסנדק, האב והאם, אם יש ברית מילה, מלים אחר הקינות.  אומרים שיר של יום, ונוהגים לשוב ולקרוא את מגילת איכה בלי ברכה.

ואין שואלים בשלום חבר.  םלובשים בגידם מגוהצים עד אחרי המילה. נותנים הכוס לקטן לשתות, ואסור לאכול עד הלילה. הולכים ביום זה כנזופי
 ישיב בשפה רפה. –ואם ברכוהו בשלום 

חצי היום אין עושים מלאכה, ואין יושבים על הספסל. חליצת  ענייני אבילות. עדשנאמר "פקודי ה' משמחי לב", חוץ אין לומדים תורה, משום 
 נוהגת כל היום.הנעליים 

מתעטפים בטלית ומניחים תפילין ומברכים עליהם. אשרי, חצי קדיש. מוציאים ספר תורה, וקוראים לשלושה בפרשת "ויחל", ומפטירים  מנחה5
אומר "נחם" ב"בונה ירושלים", וחותם "מנחם ציון ובונה ירושלים",  ה עשרהבשמונ"דרשו ה'" כבתענית ציבור. חצי קדיש לפני תפילה בלחש. 

הש"ץ אומר "עננו" בין "גואל" ל"רפאנו" בברכה נפרדת, ו"נחם" בבונה ירושלים. שכח לומר "נחם"  אינו חוזר. –ו"עננו" בשומע תפילה. שכח 
ינה", "ועל כולם" או "אלקי נצור", ואם לא אמר כלל אינו חזור. ברכת במקומו, אומרו בלא חתימה ב"שומע תפילה" אחר "עננו", או קודם "ותחז

 אין אומרים "אבינו מלכנו" ותחנון.  כהנים )כשמתפללים אחר פלג המנחה(
ה )בירושלים עדקות אחרי השקי 11אחרי ערבית מבדילים על כוס יין ומברכים ברכת הגפן והמבדיל בלבד. יש מקדשים הלבנה ואוכלים  ערבית5

אסור לאכול בשר ולשתות יין עד בוקר  לאכול בשר, לשתות יין ולכבס עד חצות היום למחרת. בשנה זו בה הצום נדחה,שלא (. המנהג 61:61 –
 קנח )ד([.ת]מ"ב מותר להסתפר מיד י"א אב ו

 

טובים לישראל כחמשה עשר  ימים"לא היו שר באב קצת שמחה, כדברי חז"ל סוף מסכת תענית: נוהגים בחמשה ע (64.3.615) , ט"ו באב'יום ו
אב יום טוב: בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים ואומרות "בחור שא עיניך" )תענית כו, ב'(. בתחנון. בימי הבית השני היה ט"ו  בו אין אומריםבאב" ו

 מנהג זה בימינו ראויים לגינוי."עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה". הניסיונות לזייף 
 

 

 (21.8.26) מנחם אב וט"זמני הדלקת נרות ביום שישי 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02814 דרידמ 85886 מלבורן 87805 ניו יורק 87824 ירושלים 86820 ירושלים
 02825 מרבייה 85803 יוהנסבורג 87823 לוס אנג'לס 87835 אביב תל 86837 תל אביב

 87824 טורונטו 85835 בואנוס איירס 02807 פריס 87833 באר שבע 86837 באר שבע
 86823 ורשה 02806 מוסקבה 87823 לונדון 87835 חיפה 86831 חיפה

   87811 רומא 02804 אמסטרדם 87830 אילת 86824 אילת
 

 (ראשון משבעה דנחמתא) "שבת נחמו" – (12.3.65) ט"ז מנחם אב, ואתחנןשבת פרשת 
עם העליון[, מפטירים רדים קוראים בטד. הספ"הלכה, ס' תצ תון ]ויש הקוראים בטעם העליון. ביאורם התחת הדברות" בטערקוראים את "עש

 ( "לא נעדר".מ, כו: "נחמו נחמו", עד ), אבישעיה מ
 . אבות פרק ג'.עקבת שלושה בפרשאים לקור במנחה

 

 (26.8.26) ב מנחם אבשישי כ"זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02803 דרידמ 85802 מלבורן 87885 ניו יורק 87824 ירושלים 86812 ירושלים
 02816 מרבייה 85806 יוהנסבורג 86835 לוס אנג'לס 87826 אביב תל 86838 תל אביב

 87813 טורונטו 86820 בואנוס איירס 02883 פריס 87825 באר שבע 86838 באר שבע
 86812 ורשה 02882 מוסקבה 87812 לונדון 87826 חיפה 86822 חיפה

   87800 רומא 02882 אמסטרדם 87822 אילת 86816 אילת
 (שני משבעה דנחמתא) שבת מברכין – (12.3.61) מנחם אב גכ", עקבשבת פרשת 

 מפטירים בישעיהו )מט, יד(: "ותאמר ציון" עד )נא, ג( "תודה וקול זמרה".

 ם.חלקי 1-ו דקות 61, אחר חצות 6, בשעה (16.8.61) שישיהמולד בליל 

 .'מים. אבות פרק דב הרחים אר. אין אומ(1-1.1.61) מברכים חודש אלול שיחול ביום שבת וראשון .ראהת שלושה בפרשאים לקור במנחה
  

 כיפור קטן מוקדם. אומרים תחנון.יום  .(16.3.61) יום ה', כ"ח אב
 

 (2.1.26שישי כ"ט מנחם אב )זמני הדלקת נרות ביום 
 הדלקת נרות הדלקת נרותבישראל השבתצאת  הדלקת נרות

 02882 דרידמ 85812 מלבורן 87824 ניו יורק 87815 ירושלים 86804 ירושלים
 02806 מרבייה 85818 יוהנסבורג 86826 לוס אנג'לס 87817 אביב תל 86820 תל אביב

 87800 טורונטו 86825 בואנוס איירס 02828 פריס 87816 באר שבע 86821 באר שבע
 86882 ורשה 87831 מוסקבה 87882 לונדון 87817 חיפה 86813 חיפה

   87888 רומא 87833 אמסטרדם 87813 אילת 86812 אילת
 (שלישי משבעה דנחמתא) שבת ראש חודש – (1.4.61) ל' מנחם אב, ראהשבת פרשת 

. העושים הנוהגים לקרוא בשבת זו את הפטרת ראש חודש "השמים כסאי"נד "עניה סערה". יש תפילות לשבת ראש חודש. מפטירים בישעיהו 
. תפילת מוסף המשכה של הפטרת "רני עקרה", שהיא גם את הפטרת "עניה סערה" ,רני עקרה", בנוסף להפטרת "בשבת "כי תצא" כן, יקראו

 של שבת וראש חודש.
 . אין אומרים "צדקתך צדק". אבות פרק ה'. במעריב מתחילים "לדוד ה' אורי וישעי". שופטיםבמנחה קוראים לשלושה בפרשת 

 
  Eliezer Sheffer  אליעזר שפר

 


