
בס"ד

שליח ציבור נכבד!
מנהג המקום, אחר החזרה בשחרית ומנחה כשאין אמירת תחנון, ואחר חזרת מוסף,

אומרים מיד קדיש
ואין אומרים 'יהי שם' או כל פסוק אחר. 

l
בימים שיש תחנון במנחה, אם שקעה החמה, סדר התפילה אחר החזרה כך הוא:

אומרים הוידוי )אנא ה'... אשמנו וכו'( כרגיל, ובמקום י"ג מדות אומרים פסוקי 'מי אל כמוך', 
ויכוין לי"ג מדות כמצוין:

חנון  ע  ַ �ׁש ַעל־ּפֶ֔ ְועֵֹב֣ר  רחום  ָעֹון  א  ֤ ֹנ�ׂשֵ אל  ֗מֹוָך  ּכָ ל  ִמי־ֵא֣
י־ ֽ ּכִ אפים  ֹו  ַאּפ֔ ָלַע֙ד  יק  א־ֶהֱחִז֤ לֹֽ ארך  ַנֲֽחָל֑תֹו  ית  ֵאִר֖ ְ ִל�ׁש
�ׁש  ִיְכּבֹ֖ ואמת  נּו  ֲחֵמ֔ ְיַרֽ ּוב  ֣ ָי�ׁש חסד׃  ורב  ֽהּוא  ֶחֶ֖סד  ץ  ָחֵפ֥
ם  ל־ַחּטֹאוָתֽ ְמֻצ֥לֹות ָי֖ם ּכָ ִל֛יְך ּבִ ְ ֲעוֹנֹוֵתינּו נוצר חסד ְוַת�ׁש
ופשע  ם  ְלַאְבָרָה֑ ֶחֶ֖סד  עון  נושא  ב  ְלַיֲֽעֹק֔ ֱאֶמ֙ת  ן  ֤ ּתֵ ּתִ לאלפים׃ 

ונקה׃  ֶדם  ֶקֽ יֵמי  ִמ֥ וחטאה  ֲאבֵֹת֖ינּו  ַלֽ ְעּתָ  ֥ ּבַ ְ ר־ִנ�ׁש ֶ ֲא�ׁש
הש"צ אומר כאן קדיש 'תתקבל'

l
אומרים  חודש  בראש  לפני ערבית,  ישראל',  'על  קדיש  הלימוד  על  ואמרו  תורה  למדו  גם אם 
מזמור ק"ד 'ברכי נפשי'. בחנוכה אומרים מזמור ל' 'ארוממך'. בפורים אומרים מזמור כ"ב 'על 
אילת השחר'. בחוה"מ סוכות אומרים מזמורים מ"ב-מ"ג 'כאיל תערג' ו'שפטני'. בחוה"מ פסח 
אומרים מזמור ק"ז 'יאמרו גאולי ה''. בבית האבל ב"מ אומרים מזמור מ"ט 'שמעו זאת'. בכל יום 
שאין מזמור מיוחד, נוהגים לומר 'מזמור כ"ז 'לדוד ה' אורי וישעי', מזמור קל"ד 'שיר המעלות 
קראנו'  עמנו...ביום  צבאות  'ה'  לה'',  המיחלים  חסדו...כל  ה'  יצוה  'יומם  פסוקים  ולקט  הנה' 

וקדיש 'לעילא' של ערבית.

אחר העמידה של ערבית בכל לילות החול אומרים:

י  ַעד־ְיִה֤ ֶמ�ׁש  ֥ ֶ ְזַרח־�ׁש ִמּמִ ְוַעד־עֹוָלֽם׃  ה  ַעּתָ֗ ֵמֽ֝ ְך  ְמבָֹר֑ ְיֹהָו֣��ה  ם  ֣ ֵ �ׁש
ל  ַע֖ ְיֹהָו֑��ה  ׀  ל־ּגֹוִי֥ם  ַעל־ּכָ ם  ָר֖ ְיֹהָו��ה׃  ם  ֣ ֵ �ׁש ל  ֻהּלָ֗ ְמ֝ ְמבֹו֑אֹו 
ֲרכּו֙  ֶרץ׃ ִויָבֽ ָכל־ָהָאֽ ְמָך֗ ּבְ ִ֝ יר �ׁש ֥ ה־ַאּדִ בֹוֽדֹו: ְיֹהָו֥��ה ֲאדֵֹנ֑ינּו ָמֽ ִים ּכְ ַמ֣ ָ ַהּ�ׁש

ֽה׃ ּוְתִהּלָ ָרָכ֖ה  ל־ּבְ ַעל־ּכָ ם  ּוְמרֹוַמ֥ ָך  ֹבֶד֔ ּכְ ם  ֣ ֵ �ׁש
אחר קדיש 'תתקבל', בעומר מנהגנו לספור את 'העומר' ובחנוכה להדליק נר חנוכה.

סוכות  בחוה"מ  ישראל'.  'בצאת  קי"ד  מזמור  אומרים  למעלות'  'שיר  במקום  פסח  בחוה"מ 
'שיר  במקום  בפורים  לי'.  באומרים  'שמחתי  קכ"ב  מזמור  אומרים  למעלות'  'שיר  במקום 

לנו'. שהיה  ה'  'לולי  קכ"ד  מזמור  אומרים  למעלות' 
כדי לזכות את כלל הציבור בלימוד תורה בלילה, אחרי ערבית בלילי החול, אומרים:

ָרֵאל  ל־ִי�ׂשְ ֱאַמר: ּכָ ּנֶ ֶ �ׁש א,  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵי�ׁש 
ֶרץ  ָא֑ ּו  ִי֣יְר�ׁש ְלעֹוָל֖ם  ים  יִק֔ ַצּדִ ֣ם  ּלָ ּכֻ ְך֙  ְוַעּמֵ

ר׃ ֵאֽ ְלִהְתּפָ י  ָיַד֖ ה  ֥ ֲע�ׂשֵ ַמֽ י  ַע֛ ַמּטָ ֵנֶ֧צר 

ה ַנַחת ָאַמר  ּתֹוָרה ְועֹו�ׂשֶ ֲעָמלֹו ּבַ ֶ ֵרי ִמי �ׁש ְ י ְיהּוָדה, ַא�ׁש ִרּבִ
ִמן  טֹוב  ם  ֵ �ׁש ּבְ ְוִנְפָטר  טֹוב  ם  ֵ �ׁש ּבְ ֵדל  ּגָ ְלֹיְצרֹו.  רּוַח 
ֶמן טֹוב,  ֶ ם ִמּ�ׁש ֵ ָחְכָמתֹו, טֹוב �ׁש לֹֹמה ּבְ ְ ָהעֹוָלם, ְוָעָליו ָאַמר �ׁש
ָכר  נּו ְלָך �ׂשָ ה ְוִיּתְ ְֽלדֹו. ְלמֹוד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ְויֹום ַהּמָ

ֶלָעִתיד ָלֹבא. יִקים  ַצּדִ ל  ֶ ָכָרן �ׁש ן �ׂשְ ַמּתַ ְוַדע!  ה,  ַהְרּבֵ

י  רּוְך־הּוא ִרּבִ ּבָ דֹו�ׁש  ַהּקָ ָרָצה  אֹוֵמר:  ָיא  ְ ֲעַק�ׁש ן  ּבֶ ֲחַנְנָיה 
ּתֹוָרה  ָלֶהם  ה  ִהְרּבָ ְלִפיָכְך  ָרֵאל.  ֶאת־ִי�ׂשְ ְלַזּכֹות 
יל  ֥ ַיְגּדִ ִצְד֑קֹו  ַען  ְלַמ֣ ָחֵפ֖ץ  ְיֹהָו֥��ה  ֱאַמר:  ּנֶ ֶ �ׁש ּוִמְצֹות, 

יר׃ ֽ ְוַיְאּדִ ה  ּתֹוָר֖
ואומרים קדיש 'על ישראל'

גם בלילה, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה כמ"ש מרן ז"ל יו"ד סימן רמ"ו ס"א. וכן מנהגינו 
בהרבה בתי כנסיות, שלומדים בקביעות בכל לילה, 'ארבע אמות הלכה' שיעור מה בגמרא.
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