
הופעת  )תחילת  המולד  מזמן  שעות(   24( לעת  מעת  ימים  ג'  אחר  הלבנה:  ברכת  זמן תחלת  א( 
יברכו  ימים  שבעה  קודם  מוצ"ש  כשחל  אך  ימים.  שבעה  להמתין  נוהגים  ולכתחלה  הלבנה(. 

במוצ"ש. עליה 
)תחלת הופעת הלבנה(  )מעת לעת( מזמן המולד  יום  סיום ברכת הלבנה: עד ששה עשר  זמן  ב( 
שעות,  עשרה  ושמונה  לעת,  מעת  יום  עשרה  ארבע  עד  וי"א  בכלל.  אינו  עשר  ששה  ויום 

מהמולד. דקות  ושתיים  ועשרים 
מן  ימים  עשרה  לאחר  יהיה  מוצ"ש  אם  אך  שבת,  במוצאי  עליה  לברך  המובחר  מן  מצוה  ג(  
אפשרות  תהיה  לא  שמא  חשש  איזה  שיש  או  י"א,  ליל  יהיה  שמוצ"ש  דהיינו   - המולד 

למוצ"ש. להמתין  אין  עליה,  לברך 
נאים. בגדים  ללבוש  ראוי  בחול  עליה  ד(  כשמברכין 

הכוכבים. צאת  אחר  אלא  השמשות  בבין  הלבנה  על  מברכין  אין  ה(   
מאורה. שנהנה  וקלוש  דק  הוא  אא"כ  עליה  לברך  אין  בעב  נתכסית  אם  ו(  

לגמור  יוכל  שלא  משער  אם  אבל  הברכה.  גומר  בעב,  נתכסית  ואח"כ  לברך  התחיל  אם  ז(  
להתחיל. לו  אסור  שתתכסה,  קודם  הברכה 

או  מרובה,  צינה  מפני  או  נקי,  המקום  אין  אם  אבל  השמים,  כיפת  תחת  עליה  לברך  צריך  ח( 
וטוב  בהירה.  מזכוכית  או  החלון,  בעד  הבית  בתוך  עליה  לברך  אפשר  אחר,  אונס  מחמת 

פתוח. יהיה  שהחלון 
על  מברכים  הציבור  אם  לכן  מלך.  הדרת  ברב-עם  משום  בציבור,  הלבנה  על  לברך  מצוה  ט( 
עד  ביחיד  מלברך  יתעכב  לא  אבל  עמהם,  יברך  ערבית  התפלל  לא  עדיין  והוא  הלבנה 

ברב-עם. למצות  דוחה  מקדימין  זריזין  מצות  כי  עם,  אסיפת  לו  שתזדמן 
לבית  חוץ  יוצאים  לשבח(  עלינו  )אחר  ערבית  תפלת  בסיום  למנהגינו:  הלבנה  ברכת  סדר  י(  
הכנסת ועומדים כנגד הלבנה ומסתכלים בה כדי לברך )ואח"כ אסור להסתכל בה( ומיישרים 

עשרה. שמונה  בתפלת  כמו  רגליהם 

וגבורתו  השי"ת  מעשה  הלבנה,  בתנועת  בה  שרואים  מפני  ונתקנה 
תנועת  כמו  כל,  לעין  כ"כ  נראית  תנועתם  הכוכבים שאין  יותר מבכל 
חודש,  בכל  הרקיע  כל  ומקפת  מתנועעת  שהיא  רואים  שהכל  הלבנה 
וגם  מעשיו.  גודל  בה  שרואין  חודש  בכל  השכינה  כקבלת  לנו  והיא 
עיניו  ויתלה  מעומד,  עליה  יברך  הלכך  לשכינה.  שרומזת  סוד  בה  יש 

חיים( בעץ  )מהרי"ץ  וכו'.  במאמרו  אשר  אמ"ה  בא"י  ויאמר  כנגדה 

יצחק ושערי  משע"ה  הן  ההלכות 

ע"פ הגהותיו והדרכותיו של מרן הגר"י רצאבי שליט"א



אמן אמן  עד  בלחש  עמו  והקהל  לבדו,  אומר  שבציבור  הגדול 

זה: פסוק  ואומר  הלבנה  על  מסתכל 

 : ר ּכֹוָננּתָ עֹוֶתיָך. ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאׁשֶ ה ֶאצּבְ ֶמיָך, ַמֲעׂשֵ י ֶארֶאה ׁשָ ּכִ
יותר בה  יסתכל  לא  כך  ואחר- 

ֵאָלא  ִיׂשָרֵאל  ָזכּו  לֹא  ִאלַמֵלא  ִיׁשָמֵעאל,  י  ִרּבִ ֵבי  ּדְ ָנא  ּתַ
ֲאַמר  יָּם.  ּדַ חֶֹדׁש,  ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ֵני  ּפְ יל  ְלַהקּבִ

ֵמעֹוֵמד:  ך  ִהלּכָ ֵיי,  ַאּבַ

ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוך  ּבָ
ְצָבָאם.  ל  ּכָ יו  ּפִ ּוברּוַח  ָחִקים,  ׁשְ ָרא  ּבָ ַמֲאָמרֹו  ּבְ
פִקיָדָתם.  ּתַ ֶאת  ּנּו  ְיׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם,  ָנַתן  ּוזָמן  חֹק 
ּפֹוֲעֵלי  קֹוֵניֶהם.  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ּוׂשֵמִחים  ים  ׂשִ ׂשָ
ׁש,  תַחּדֵ ּתִ ָבָנה ָאַמר ׁשֶ ָתם ֱאֶמת. ְוַלּלְ ֻעּלָ ּפְ ֱאֶמת, ׁשֶ
ֵהם  ׁשֶ ֶבֶטן,  ַלֲעמּוֵסי  פֶאֶרת  ּתִ ֲעֶטֶרת  ִלהיֹות 
ּולָפַאר  מֹוָתּה,  ּכְ ׁש  ְלִהתַחּדֵ ֲעִתיִדים  ֶהם(  ׁשְ )וי"ג 
ְיהָֹוה,  ה  ַאּתָ רּוך  ּבָ ַמלכּותֹו.  בֹוד  ּכְ ַעל  ְליֹוְצָרם 

ים:  ֳחָדׁשִ ׁש  ְמַחּדֵ

פעמים( )ג'  ִיׂשָרֵאל:  ּולָכל  נּו  ָלֽ ֶהא  ּתְ טֹוב  ִסיָמן 

"ברוך" תיבת  בכל  הלבנה  כנגד  מרקדים 

ּבֹוְרִאיך.  רּוך  ּבָ קֹוִניך,  רּוך  ּבָ יך,  עֹוׂשִ רּוך  ּבָ יֹוְצִריך,  רּוך  ּבָ
ך  ּכָ יך,  ּבִ ע  ִלּגַ ְיכּוִלים  נּו  ָאֽ ְוֵאין  יך,  ֶנגּדִ ּכְ ִדים  ְמַרּקְ נּו  ֽ ָאָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ּפֹל  ּתִ נּו.  ֽ ּבָ ע  ִלּגַ יּוְכלּו  לֹא  יֵקנּו,  ְלַהזִּ נּו  ֶנגּדֵ ּכְ ֲאֵחִרים  דּו  ְיַרּקְ ִאם 



מּו,  ִיּדְ ֶבן  ָאֽ ּכָ ֶבן:  ָאֽ ּכָ מּו  ִיּדְ ְזרֹוֲעָך  גדֹל  ּבִ ָוַפַֽחד,  ָתה  ֵאיָמֽ ֲעֵליֶהם 
ּפֹל:  ּתִ ֲעֵליֶהם  ָתה  ֵאיָמֽ ָוַפַֽחד,  גדֹל  ּבִ ְזרֹוֲעָך 

פעמים.(  שלוש  כאן  עד  טוב"  מ"סימן  )וחוזר 

פעמים(  )שלוש  ְוַקיָּם  ַחי  ִיׂשָרֵאל  ֶמֶלך  ִוד  ּדָ

ֶסָלה: ֶסָלה,  ֶסָלה,  ָאֵמן:  ָאֵמן,  ָאֵמן,  בקול  כל הקהל  אומרים עמו  נוהגים שמכאן  יש 

י:  ִקרּבִ ּבְ ׁש  ַחּדֵ ָנכֹון  ְורּוַח  ֱאלִֹהים,  ִלי  ָרא  ּבְ ָטהֹור  ֵלב 

ֶעזִרי  ֶעזִרי:  ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים.  ֶאל  ֵעיַני  א  ָ ֶאׂשּ ֲעלֹות,  ַלּמַ יר  ׁשִ
ַאל  ַרגֶלָך,  ַלּמֹוט  ן  ִיּתֵ ַאל  ָוָאֶרץ:  ַמִים  ׁשָ ה  עֹׂשֵ ְיהָֹוה,  ֵמִעם 
ְיהָֹוה  ִיׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ן,  ִייׁשָ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהּנֵה  ׁשְֹמֶרָך:  ָינּום 
ה.  ּכָ ַיּכֶ לֹא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ יֹוָמם,  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ָך  ִצּלְ ְיהָֹוה  ׁשְֹמֶרָך, 
ְיֽהָֹוה  ָך:  ַנפׁשֶ ֶאת  ִיׁשֹמר  ָרע.  ל  ִמּכָ ִיׁשָמרָך  ְיֽהָֹוה  יָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח 

עֹוָלם:  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ּובֹוֶאָך,  ֵצאְתָך  ִיׁשָמר 

ַהְללּוהּו  ֻעזֹּו:  רִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקדׁשֹו,  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּו־ָיּה, 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר,  ֵתַקע  ּבְ ַהְללּוהּו  ּגֻדלֹו:  רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבגבּורָֹתיו, 
ְוֻעָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול,  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ
ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ִצלְצֵלי ְתרּוָעה:  ֽ ּבְ ַהְללּוהּו  ַמע,  ׁשָ ְבִצלְצֵלי  ַהְללּוהּו 

ַהְללּו־ָיּה:  ָיּה,  ל  ַהּלֵ ּתְ

ָבעֹות:  ַהְגּ ַעל  ץ  ְמַקּפֵ ֶהָהִרים,  ַעל  ג  ְמַדּלֵ א  ּבָ ֶזה  ִהּנֵה  ּדֹוִדי  קֹול 
ַאַחר  עֹוֵמד  ֶזה  ִהּנֵה  ָהַאָיִּלים.  ְלעֶֹפר  אֹו  ִלצִבי,  דֹוִדי  ּדֹוֶמה 

ים:  ַהֲחַרּכִ ִמן  ֵמִציץ  ַהַחּלֹנֹות,  ִמן  יַח  ַמׁשִגּ תֵלנּו,  ּכָ
ך  ְלִפיָכּ ִיׂשָרֵאל,  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא  רּוך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָרָצה  אֹוֵמר.  ֲעַקׁשָיא  ן  ֶבּ ֲחַננָיא  י  ִרִבּ
יר:  ְוַיאִדּ ּתֹוָרה  יל  ַיגִדּ ִצדקֹו,  ְלַמַען  ָחֵפץ  ְיהָֹוה  ֱאָמר  ֶנּ ֶשׁ ּוִמצֹות,  ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהרָבּ

בקריאה(. קצת  מורגשת  )האל"ף 



דעתיד קדיש  שהוא  דרבנן  קדיש  מהציבור  אחד  ואומר 

]ָאֵמן[ א.  ַרָבּ ֵמיּה  ְשׁ ׁש  ְוִיתַקַדּ ל  ַדּ ִיתַגּ

א  ַקרּתָ ּולִמבֵני  ַחַייָּא,  ּולִמְפַרק  ִמיַתיָּא,  ּולַאָחָאה  ָעְלָמא,  ָתא  ְלַחּדָ ֲעִתיד  ּדַ
ַארָעא.  ִמן  נּוכָרָאה  ּפּולָחָנא  ּולִמעַקר  א,  יׁשָ ַקּדִ ֵהיְכָלא  כָלָלא  ּולׁשַ ְירּוׁשַלם, 
ְוִימלֹוך  ּוִביָקֵריּה.  ִזיֵויּה  ּבְ ַהדֵריּה  ּבְ ְלַאתֵריּה  ֵמיּה,  ׁשְ ִדי  פּולָחָנא  ּולָאָתָבא 
ַחֵיּיכֹון  ְבּ יּה,  ַעּמֵ ְוִיפרֹוק  יֵחיּה,  ְמִשׁ ִויָקֵריב(  )וי"ג  ע  ְוַיּבַ ּפּורָקֵניּה,  ְוַיצַמח  ַמלכּוֵתיּה, 
ועונים  ָאֵמן  ְוִאמרּו  ָקִריב,  ּוִבזָמן  ֲעַגָלא  ַבּ ִיׂשָרֵאל,  ית  ֵבּ ָכל  ְדּ ּובַחֵיּיהֹון  ּוביֹוֵמיכֹון 
ַרך  ִיתָבּ ָעְלַמָיּא.  ּולָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרך,  א  ַרָבּ ֵמיּה  ְשׁ ְיֶהא  ]ָאֵמן[  עמהם  והוא  הציבור 

ֵמיּה  ְשׁ א,  ׂ ְוִיתַנֵשּ ל  ְוִיתַהּלַ ר  ְוִיתַהּדַ ה  ְוִיתַעֶלּ ְוִיתרֹוַמם  ַאר  ְוִיתָפּ ח  ַבּ ְוִיׁשַתּ ]ָאֵמן[ 

]ָאֵמן[ הּוא.  ִריך  ּבְ א  ֻקדָשׁ ְדּ

ָעְלָמא,  ְבּ ֲאִמיָרן  ּדַ ְוֶנָחָמָתא  ָחָתא  ְוֻתׁשְבּ יָרָתא  ִשׁ רָכָתא,  ִבּ ל  ִמָכּ ְלֵעיָלא  ְלֵעיָלא 
]ָאֵמן[ ָאֵמן.  ְוִאמרּו 

ָעְסִקין  ּדְ לִמיֵדיהֹון,  ּתַ לִמיֵדי  ּתַ ל(  )ּכָ ְוַעל  לִמיֵדיהֹון  ּתַ ְוַעל  ַנן,  ַרּבָ ְוַעל  ִיׂשָרֵאל  ַעל 
ָנא  ְוַלֽ ְלהֹון  ְיֵהא  ַוֲאַתר.  ֲאַתר  ְבָכל  ְוִדי  ָהֵדין  ְבַאתָרא  י  ּדִ ָתא(,  יׁשְ )ַקּדִ אֹוָריָתא  ּבְ

]ָאֵמן[ ָאֵמן.  ְוִאמרּו  ִבׁשַמיָּא,  ּדְ ֲאבּוָנא  ֳקָדם  ִמן  ְוַרֲחֵמי,  א  ְוִחסּדָ א  ִחּנָ

ְוַרֲחֵמי,  א  ְוִחסָדּ א  ְוִחָנּ ּורַוָחא,  ּופּורָקָנא  א  ְוִסַיּעָתּ ַמָיּא,  ְשׁ ִמן  א  ַרָבּ ָלָמא  ְשׁ ְיֶהא 
ְוִאמרּו  לֹום,  ּולָשׁ ְלַחִיּים  ִיׂשָרֵאל,  ית  ֵבּ ָכל  ְדּ ְקָהְלהֹון  ל  ָכּ ְוַעל  ָנא  ַוֲעַלֽ ֲעֵליכֹון 

]ָאֵמן[ ָאֵמן. 

הקהל: עם  ציבור  השליח  ואומר 

ִיׂשָרֵאל: ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו,  לֹום  ָשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ְבַרֲחָמיו  הּוא  מרֹוָמיו,  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  עֹוֶשׂ

טֹוב חֶֹדׁש  מוסיפים  ויש  ֲעֵליֶכם  לֹום  ׁשָ לאלו  אלו  פעמים  ג'  ואומרים 

י ַנְפׁשִ ָעַלִיך  לֹום  ׁשָ יאמר  יחיד  הוא  ואם 

פעמים. ג'  הארץ  לצד  הקטן  והטלית  הבגדים  שולי  לנער   וטוב 

שכינה. פני  הקבילו  כאילו  טוב,  בלב  לבתיהם  וילכו 


