
                                    בס"ד                           

 הלכות למעבר בין שני ימי ראש השנה

את כל ההכנות שאין בהן שום צורך ליום טוב הראשון, גם דברים שאין  - זמן ההכנות לסעודת הלילה השני      .1
מצאת החג, ויש מתירים מצאת הכוכבים ויש מתירים בהם חילול יום טוב, (כגון עריכת השולחן), יש להתחיל רק 

 מהשקיעה.

מלאכות שמותרות ביום טוב לצורך אוכל נפש (בישול ואפיה, קיצוץ וכד') אפשר לעשות רק לאחר צאת לכל הדעות, 
 הכוכבים

בשעת הצורך אפשר לעשות זאת מבעוד יום, אך  - הוצאת דברים מהמקפיא לצורך סעודת הלילה השני      .2
פיק זמן מבעוד יום כדי שתהיה אפשרות כלשהי להשתמש בהם ביום הראשון, והדבר לא יהיה ניכר כהוצאה מס

 לצורך הלילה

שאריות הנרות מן היום הראשון הן מוקצה (במידה שכבר אינן ראויות לשימוש). בכל זאת,  - החלפת הנרות      .3
מוטים, ויש לקחת את השאריות ישר עד הפח, מותר לטלטל אותן כדי לאפשר את הנחת הנרות החדשים על הפ

 ולא להניחם בדרך.

את הנרות החדשים אין להדביק לפמוטים על ידי חימום הקצה התחתון, וגם אין לחתוך אותם או ללחוץ 
 כדי להתאימם לרוחב הפמוט אם הם עבים מדי. הפתרון הפשוט הוא להשתמש בנירונים. בכוח אותם

 -בהדלקת הנרות או בקידוש אומרים גם בלילה השני "שהחיינו". לכתחילה  - השניברכת שהחיינו בלילה       .4
יש להניח לפני כן פרי חדש (או ללבוש בגד חדש) ולהתכוון גם עליו. בכל זאת, גם מי שאין לו פרי חדש יברך 

 שהחיינו.

 
 

The Transition from the First Day of Rosh Hashana to the Second 
 

1. The time to prepare for the second night meal – all preparations that do not address any 
need of the first day, even if it does not involve violations of Yom Tov (for example, 
setting the table) should commence only after the day of Yom Tov has ended; some 
permit after tzeit ha-kokhavim (nightfall) and some after shki’a (sunset). 
 
According to all opinions, forbidden activities (melakhot) that are permitted when 
preparing food for Yom Tov (cooking and baking, dicing, etc.) may be done only after 
tzeit ha-kokhavim. 
 

2. Taking items out of the freezer for the second night meal – when necessary, one may do 
so while it is still daytime, but with enough time left in the day that there is some 
possibility of using it on the first day, so that it is not apparent that one removed it from 
the freezer to meet the needs of the night meal. 



 
3. Replacing candles – the residue of the first day’s candles are muktzeh (if they are no 

longer usable). Nevertheless, one may move them so as to allow placement of the new 
candles on the candlesticks. The residue should be taken straight to the garbage and not 
put down somewhere along the way. 
 
The new candles should not be fastened to the candlesticks by heating the bottom of the 
candle. Moreover, if the candles are too thick one should not cut them or forcibly push 
the candles into the candlestick to make them fit. The simplest solution is simply to use 
tea lights. 
 

4. Reciting the berakha of she-hecheyanu on the second night – when lighting candles or 
making kiddush, the berakha of she-hecheyanu should be recited on the second night as 
well. Ideally, a new fruit should first be brought out (or a new garment worn), and one 
should have intent for it as well. Nevertheless, even if one has no new fruit she or he 
should recite she-hecheyanu. 


