מראי מקומות לראש השנה

לצפיה במאה

(קישורים לשיעורים מודפסים להורדה)

שיעורים
על ראש השנה
באתר "בינינו" :

ימי הסליחות:
הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה' מאור השבת ,תשע"ג
היראה הטבעית ,ראשית הדרך לבא בשערי תשובה  ,מדברי הגר"י מאיר זצ"ל נר יששכר ,ת שע"ה
מנהג אמירת פרקי תהילים ,מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ו

***
למאגר עלוני

עניני תשובה במשנת החסידות במשנת הפרשה ,תשע"ד
בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו שיחת הרב דסלר ,תשע"ו

פרשת השבוע

אמירת "לדוד ה' אורי וישעי" פרי ביכורים תשע"ו

ומועדים
לצפיה בשיעורים על נושא "אלול וימים נוראים" באתר בינינו (למעלה מ 300-שיעורים)

(גם משנים
קודמות)

~

~

~

~

~

~

~

באתר "בינינו" :

הליכות ומנהגים לראש השנה:
הנהגות והליכות לראש השנה מהגראי"ל שטיינמן שליט"א כאיל תערוג ,תשע"ד תשע"ה
שו"ת הלכות ראש השנה מהגר"נ קרליץ שליט"א נשיח בחוקיך ,תשע"ו תשע"ה
שו"ת ומנהגי הגר"ח קנייבסקי לראש השנה דברי שי"ח תשע"ד תשע"ה

ניתן להעביר או

תשע"ו

עניני ראש השנה [ויגבה ה' צבקות במשפט ,גדר ר"ה עשי"ת ויום הכיפורים ,יום הדין כבנים וכעבדים,
יו"ט ושמחה בראש השנה ,התפילה המקובלת ,יום הזיכרון ,רוב זכויות ורוב עוונות ,בקשות פרטיות ביום
הדין ,רחמים בדין ,דין על עוה"ז או עוה"ב] עומקא דפרשה ,תשע"ב

עניני ראש השנה [שמחה בראש השנה ,שמחה להקב"ה וישראל ,עירוב תבשילין ,שכח המלך הקדוש,
כוונה בשמיעת התקיעות ,ברכה על תקיעות דמעומד ,הפסק בברכת השופר ,תיקון תקיעה בנשימה אחת,
אכילה לפני התקיעות ,חיבוב בתקיעות דמיושב ,שינה ביום ר"ה ,שהחיינו בליל שני ,פחד הדין] עומקא
דפרשה ,תשע"ג

***

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,
בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

עניני ראש השנה [מצות שופר וחצוצרות ,בל תוסיף בתקיעות ,יסוד ההמלכה במחילה ,זכיה בדין ,שירת
המלאכים בר"ה ויום הכיפורים ,המתנה למאריך בתפילה ,אכילה ושמחה בר"ה ,מכבסים ומסתפרים,
תורנות בשמירת ילדים] עומקא דפרשה ,תשע"ו
מקצת הלכות שכיחות לראש השנה מאור השבת ,תשע"ה תשע"ו

לצפיה במאה
שיעורים

הלכות מצוי ות לראש השנה שמעתתא עמיקתא תשע"ו תשע"ה

על ראש השנה

איסור הכנה מיום א ליום ב של ראש השנה רוממות ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

מוסר:
הכנה ליום הדין  -תחנונים ידבר רש דרכי החיזוק ,תשע"ג

פניני דעת ,תשע"ד

עבודת ראש השנה המלכת הקב"ה על כל חלקי הבריאה הכלולים באדם שבילי פנחס ,תשע"ד
בראש השנה נברא אדם הראשון במשנת הפרשה ,תשע"ו
ראש השנה בראש חודש ,ככפרה על מיעוט הלבנה שבילי פנחס ,תשע"ג

***
למאגר עלוני
פרשת השבוע

ראש השנה  -כל העולם כבריאה חדשה בארה של תורה ,תשע"ד

ומועדים

הכבוד למלכו של עולם דובב שפתיים ,תשע"ב פניני דעת ,תשע"ו

(גם משנים

הרואה את חברו לאחר שנים עשר חדש מברך מחיה המתים קהילת בני תורה ,תשע"ו

קודמות)

זוחלים ורועדים מיום בואך חלים כמבכירה מעברת משאך קהילת בני תורה ,תשס"ט

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו

קהילת בני תורה ,תשע"ב

באתר "בינינו" :

התרת נדרים בערב ראש השנה:
***
קבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם [אימתי נעשה מנהג כנדר ,מדאורייתא או מדרבנן ,תוקף המנהג

ניתן להעביר או

על הדורות הבאים ,מנהג בטעות ,חומרה ,כל נדרי] עולמות ,קסג
מסירת 'מודעה' בביטול נדרים [נדר טעות ,ביטול מראש ,זכר המודעה או לא] אורות הגבעה ,תשע"ג

'התרת' ו'הפרת' נדרים [בעל מול חכם ,למפרע או מכאן ולהבא ,נדר הוי דבר שיש לו מתירין ,מכאן
ולהבא למפרע] הגר"א עוזר ,תשע"ב

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,
בתנאי שלא

הלכות נדרים והתרתם במשך השנה ובערב ראש השנה יגדיל תורה ,תשע"ד
התרת נדרים ע"י הדיוטות במקום שיש מומחה מחמדי התורה ,תשע"ב
מדוע נשים אין נוהגות להתיר נדרים בערב ר"ה? מעדני אשר ,תשע"ב
מדוע קטנים מעל גיל י"ב אין נוהגים להתיר נדריהם בערב ר"ה? מעדני אשר ,תשע"ב

יבוצעו בו שינויים

'כל נדרי' בערב יוכ"פ ,והיתר נדרים בערב ר"ה [מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות' ,מדין 'התרת נדרים',
או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור' ,אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה ,היתר נדרים בערב ר"ה ,מדין
'פתח' או 'חרטה' ,האם המתירים הם 'בית דין' ,האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול',
'כל נדרי' לשעבר או להבא ,אמירתו ג' פעמים ,זמן אמירתו ,אמירת הפסוק "ונסלח" לאחריו] עולמות ,קכא

"בלי נדר" [נמנע מלעשות פעולה מותרת ,מחמת חומרה ,האם הפך לנדר או מנהג ,וא"א לבטלו ללא
התרה ,בפעם אחת או בג' פעמים ,חיובו מהתורה או מדרבנן ,תוקף אמירת "בלי נדר" לפני המעשה ,או לפני
הנהגה טובה ,תוקפה של "מסירת מודעה" בערב ראש השנה] עולמות ,קסג

לצפיה במאה
שיעורים

חיוב בנים במנהגי האבות [כנדר] [ממתי חייבים בנים לנהוג כמנהג אביהם ,אבותם ,מנהג משפחתם,
מנהג מקומם ,האם מועילה התרה נדרים להפסקת המנהג ע"י הצאצאים ,אל תיטוש תורת אמך ,מנהג

על ראש השנה

המשפחה ומנהג המקום ,כשעקר דירתו ,כשנחרבה העיר ,אם תוקם מחדש באותו מקום או מקום אחר,
כשהאב קיבל במפורש את המנהג גם לצאצאיו ,כשהבנים לא נהגו כך מעולם בחיי האב ,כשנהגו כך רק
בחייו מפני כבודו ,מנהג מחמת חשש הלכתי או איסור או מחמת חומרה ,מנהגי עדות ,מנהגי תפילה

באתר "בינינו" :

ונוסחים שונים ,האם אשה מאמצת את מנהגי בעלה ,בהלכות כלליות ,ובמנהגי נשים] עולמות ,שצח

הכנות לראש השנה:

***
למאגר עלוני

לקט עצות לראש השנה [נלקטו ע"י אחד המשגיחים] דפי עיון ,תשע"ד

פרשת השבוע

שינוי השם מעדני אשר ,תשע"ה

ומועדים

עצות לזכות בדין אשכול יוסף ,תשע"ג פנינים ,תשע"ד

לדון לכף זכות [מדאוריי תא  -בצדק תשפוט עמיתך ,גדרו ,פרקי אבות הוי דן את כל האדם לכף זכות,
גדרו ,לדון את כל האדם או רק את חברו ,באדם שאינו מוכר ,האם בהנהגה זאת מצווה כל אדם או רק
תלמיד חכם ,האיסור להרהר אחר ת"ח שעבר עבירה שודאי עשה תשובה ,החושד בכשרים ,האם הנהגה
זאת היא חיוב בין אדם למקום או בין אדם לחברו ,המעביר על מידותיו]

עולמות ,רכ

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

תפילות ראש השנה:
***
לא רק "אמירת" מלכויות ,אלא "קבלת" עול מלכות שמים נפשו גחלים תלהט ,תשע"ד
חתימת עושה "השלום" בראש השנה ועשרת ימי תשובה יסודות החינוך ,תשע"ד

להפיץ דף זה

לדור ודור המליכו לקל מדי שבת ,תשע"ו
כיצד ראש השנה הינו "זכר ליציאת מצרים"? מעדני אשר ,תשע"ד תשע"ו

לתועלת הרבים,

טעויות בתפילת ראש השנה [טעה ולא אמר המלך הקדוש בערבית של ראש השנה ,האם דינו כיעלה
ויבוא בליל ראש חודש ,ואינו חוזר ,אם טעה בליל ראש השנה ולא הזכיר יום טוב ,טעה בליל ב' של ראש
השנה ולא הזכיר יעלה ויבוא ,בתפילת שחרית של ראש השנה קודם הנץ החמה ,המלך הקדוש בברכה מעין
שבע בליל ר"ה שחל בשבת] עולמות ,כב
הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

ניתן להעביר או

מחמדי התורה ,תשע"ג תשע"ו

שלמים מציון ,תשע"ו

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

אמירת תשעים פעמים "המלך הקדוש" לצאת מיד ספק

מחמדי התורה ,תשע"ו

לשבת לפני המאריך בתפילת עמידה בראש השנה? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

לצפיה במאה

"לדוד מזמור" שירת ראש השנה ממשנתה של תורה ,תשע"ה

שיעורים

"ארשת שפתינו" פנינים ופרפראות על סדר התפילה ממשנתה של תורה ,תשע"ה

על ראש השנה
באתר "בינינו" :

אכילת הסימנים:
"שהחיינו" על פרי חדש [הברכה קודם האכילה מהפרי או אחריו ,כשראה את הפרי ולא אכלו ,פרי
בוסר ,פרי ערלה ,פרי מורכב ,זנים שונים של פרי אחד  -ענבים תפוחים ,טפל ועיקר  -אבטיח מרוח על לחם,
פרי מרוסק ,פרי מיובש ,פרי כבוש ,מיץ פרי ,ברכה אחת על כמה פירות חדשים ,הקדמת שבעת המינים

***

לפרי אחר] עולמות ,רמא

למאגר עלוני

ברכת הנהנין באכילת הסימנים באמצע הסעודה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

פרשת השבוע

הפסק בדיבור באכילת הסימנים ובתקיעת שופר [אמירת ה'יהי רצון'] עולמות ,עג
בדיקת הסימנים ואכילתם בראש השנה משמרת הכשרות ,תשע"ד

ומועדים

כיצד אומרים ביהי רצון "שירבו זכויותינו" הרי זאת מציאות? מעדני אשר ,תשע"ו

(גם משנים

סדר הסימנים בסעודת ראש השנה [מהדורה צבעונית להדפסה] משנה שלמה ,תשע"ו
אכילת הסימנים בראש השנה [בכמה סעודות ,דיני קדימה באכילת הסימנים ,אמירת הבקשות] דברי
הלכה ,תשע"ו

יסודות החינוך ,תשע"ה תשע"ד

מחמדי התורה ,תשע"ה

שלמים מציון ,תשע"ו

מעינות

קודמות)
באתר "בינינו" :

מהרצ"א ,תשע"ד
דיני קדימה באכילת הסימנים בסעודה תורה והוראה ,תשע"ג
האוכל תפוח בדבש יברך על התפוח או על הדבש נר יששכר ,תשע"ו
אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור "ניחוש" מעדני אשר ,תשע"ו

***
ניתן להעביר או

תקיעת שופר:

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,

קיצור דיני תקיעת שופר הלכה יומית יגדיל תורה ,תשע"ו
קבל ת עול מלכות שמים בתקיעת שופר נר יששכר ,תשע"א

אכילה קודם תקיעת שופר [לקדש ולאכול קודם התקיעות ,דינן של נשים ,טעימה לפני התקיעה ,בבית
או בבית הכנסת] תורה והוראה ,תשע"ד ממשנתה של תורה ,תשע"ה עולמות ,קעב נר יששכר ,תשע"ה
ענין התקיעות להדבק בחלקינו קול יעקב שפת אתת ,תרל"א

בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק דמעומד [שמע תקיעות דמיושב ,ורוצה לעשות קידוש ,ולשמוע
תקיעות דמעומד במנין אחר ,ולענין הברכה על התקיעות דמעומד ,יצא בברכה שישמע במנין השני על
תקיעות דמיושב .ברכה שאינה צריכה ,הפסק בין ברכה לקיום המצוה ,ברכה על מנהג] הגר"א גניחובסקי,
תשע"דחזקה במצוות תקיעת שופר [בעל תקיעה ליום א' דר"ה מה יעשה כשחל בשבת ,בעל תקיעה שעבר
להתפלל במנין אחר ,חזקה במצוות ,האם בשל איסור חכמים שלא לתקוע בשבת הציבור אנוס וכאילו
תקעו ,האם גדול התוקע בשבת למרות איסור חכמים יצא מצוות תקיעה] רץ כצבי ,תשע"ו

לצפיה במאה
שיעורים

דין ערבות בתקיעות שופר לנשים בברכות ובתקיעות שלמים מציון ,תשע"ה

על ראש השנה

נושאים הלכתיים ביצור שופר [תהליך יצירת השופר ,שינוי צורת השופר ,השרייתו במים רותחים,

באתר "בינינו" :

סתימת חורים בשופר ,הצורך בפיקוח] תורה והוראה ,תשע"ב
התקיעה בשופר ממקום הצר לרחב [מן ה מצר קראתי קה ע נני במרחב קה] שבילי פנחס ,תשע"ד

דיני קול שופר [למה תוקעים מספר כה רב של קולות ,אורכה של תקיעה ושל תרועה ,מה דינו של הפסק
בין התקיעות] תורה והוראה ,תשע"ה

"ברירה" בתקיעת שופר [תקיעה אחת אינה עולה לשני סדרים ,ועניני ברירה נוספים בר"ה ,ועניני ברירה
במצוות אחרות ,ספירת העומר ,נתינת גט ,אפיית מצות 56 ,עמ'] דפי עיון ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד
תקיעתא זו הילולא במשנת הפרשה ,תשע"ד

***
למאגר עלוני
פרשת השבוע

הכוונה בתקיעת שופר דפי עיון תשע"ו

תקיעות כהלכה ובהידור [מהתורה שלוש תרועות ,תקיעה לפניה ולאחריה סה"כ תשע תקיעות ,יללה או

ומועדים

גניחה ,רבי אבהו ושלושים קולות ,חידש הלכה או כינס את המנהגים ,תקיעות דמיושב ודמעומד ,אורך
התקיעות לכתחילה ובדיעבד ,שברים תרועה בנשימה אחת או שתים ,חובת שמיעת התקיעה מתחילה ועד

(גם משנים

סוף ,נשתנה הקול באמצע התקיעה ,דעות שונות במנהג שברים ,שמיעת קולות תקיעה כפי שנהגו אבותיו,

קודמות)

חיוב או הידור ,ערבובו השטן ,מאה קולות נגד מאה קולות של אם סיסרא] עולמות ,שצט

תקיעה בשופר של חבירו ללא נטילת רשות ]ניחא ליה לאיניש למיעבד מצווה בממוניה ,להתעטף

באתר "בינינו" :

בטלית או להניח תפילין של חברו ,השימוש בסידור או בחומש של חברו בבית הכנסת ,שימוש ארעי ושימוש
קבוע ,שימוש במקום או נטילה לביתו ,כשחברו צווח שאינו מרשה לו ,כשניתן בנקל לבקש רשות ,ניחא ליה
לאיניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור ,כשהבעלים קטן ,תקיעה בשופר להוציא נשים וקטנים ,לבישת
קיטל או אבנט] עולמות ,שט הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
קטן התוקע להוציא אשה הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
טלטול שופר בראש השנה לספק תקיעה ,ולתקיעה לקטן הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו
איחר וכבר התחילו לתקוע ,האם יברך לעצמו למרות שלא ישמע  30קולות? שיעורי ליל שבת ,תשע"ו
תוקע שאינו חרש אך לא שמע התקיעה [מחמת רעש או סיבה אחרת] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
מצות שופר – האם התקיעה היא חלק מהמצוה פניני מנחת חינוך ,תשע"ו
תחילת תקיעה שלא בחיוב [לפני עלות השחר ,התחיל בקול נפיחה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה
ספק אם שמע תקיעות [ביום א' או ביום ב'] מחמדי התורה ,תשע"ה

הערות במצוות תקיעת שופר [מדוע נשים פטורות ,האם הן רשאיות לתקוע בר"ה שחל בשבת ,בלבול
השטן] מעדני אשר ,תשע"ה

***
ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים,
בתנאי שלא
יבוצעו בו שינויים

עניני תקיעת שופר [ברכת השופר ,מצות תקיעת שופר ,כוונה בתקיעות ,שברים תרועה בנשימה אחת,
שופר במקדש ,תקיעות על הסדר למאריך ,תקיעות במקום חומרא ,הפסק בין הברכה לתקיעות ,הפסק
בדיבור בין התקיעות ,תכלית התקיעות ,קונטרס צורת תשר"ת ,משמעות קול השופר ,אורך השברים ,כוונה
לשם התקיעה ,טעם מצות שופר] עומקא דפרשה ,תשע"ד

לצפיה במאה

שופר של עקידת יצחק מחמדי התורה ,תשעה מחמדי התורה ,תשעו
נשבע על מצוה שמחויב בה מספק [נשבע שלא לשמוע קול שופר של מצוה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שיעורים
על ראש השנה

הדין בראש השנה:

באתר "בינינו" :

שלושה ספרים נפתחים [בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,נידון בר"ה וגזר דינו ביוכ"פ,
הדין בראש השנה על עניני עולם הזה או עולם הבא ,דינו של אדם בשעת פטירתו ,יום הדין הגדול בזמן
תחיית המתים ,נוסח התפילה מורה על בקשת עניני עולם הזה ,נוסח ברכת חבירו "לשנה טובה תכתב" או
"תכתב ותחתם"] עולמות ,קכ
האם הדין בראש השנה בשמים מתחיל בליל ראש השנה ,או רק ביום מעדני אשר ,תשע"ה
עומדים למשפט [תשובה על תורה ועל מידות] דרכי החיזוק ,תשע"ה

***
למאגר עלוני

מדוע אין מרגישים את אימת הדין? אשכול יוסף ,תשע"ו

פרשת השבוע

בינונים תלויים ועומדים [הכרעה לטוב ע"י מצוה אחת או ע"י תשובה ,ריבוי כמותי או איכותי] עולמות ,כג

ומועדים

ראש השנה יום הדין פניני דעת ,תשע"ה

(גם משנים

האם יש חיוב להקביל פני רבו בראש השנה מעדני אשר ,תשע"ג

קודמות)

עלונים לראש השנה:

באתר "בינינו" :

דברי יושר תשע"ה תשע"ד תשע"ג

דברי ישרים תשע"ה תשע"ד תשע"ג

שבת טיש תשע"ו

רחמנא אמר [לקט 'אז נדברו'] תשע"ה

פנינים תשע"ה תשע"ד

נר לשלחן השבת תשע"ו תשע"ה תשע"ד

סיפורי צדיקים תשע"ג תשע"ה
דברי תורה לראש השנה [בעלזא]

להתעדן באהבתך תשע"ה

ניתן להעביר או

תשע"ו תשע"ד

אוסף עלונים לפרשת נצבים ולראש השנה מגדולי הדור תשע"ו

תשע"ה

שיחותיו של רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א (באר הפרשה) תשע"ו
שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א לראש השנה תשע"א תשס"ח ,תשע"ה תשע"ד
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע ,יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת
kishurtora@gmail.com
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