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שת השבוע פר

 ומועדים
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ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים
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יבוצעו בו 
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 פרי ביכורים 
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 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 
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 שפת אמת 

תורה והוראה 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 
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 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 
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   עקידת יצחק:

 הלכות תקיעת שופר: 

 שיחות מוסר לתקיעת שופר: 

 אמירת תשליך: 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47839&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ראש השנה כיום טוב: 

   הדין בראש השנה:

 ביאורים בנוסח התפילה:

 

 :בין אדם לחברו 

 

 (פטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   איחולי שנה טובה בכתב ובע"פ 

 מעדני אשר, תש"פ   ב'?לשנה טובה תכת'חברו את עד מתי בראש השנה אפשר לברך 

 פרי עמלנו תש"פ ' שנה טובה'לקצר בתפילת ערבית כדי לברך ולהתברך בברכת 

]הפיוס, המחילה, לקטן לגדול, עם או בלי נזק ממון    בהירות במצוות פיוס ומחילה  -'הריני מוחל'  

מהדורת ביקורת,       פגיעה[או גוף, מחלוקת הגר"י מסלנט זצ"ל והחפץ חיים זצ"ל כשאין הנפגע יודע מה

 מהדורת תשע"ט   תשע"ח

מחילה לחברוש  לעבירות  בקשת  אדם  א]  בין  אדם    לועל  צריך  אם  חטאים  מחילה?  ביקש לבקש 

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם  מחילה וחברו מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

הדין   לפרט את החטא? מה  גם אם   הנפגע?להשיג את  כשאי אפשר  צריך  ולפייס  לרצות  יש חיוב  האם 

  מדין תיקון העוול   ווידויהאם ה    השלים את הנזק או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון,

חיוב   יש  האם  למקום,  אדם  בין  תשובה  מהלכות  המוחל  או  יהיה  שלא  כיפור,  יום  בערב  מיוחד  פיוס 

אכזרי, האם חייב המוחל למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו נמצא  

תורה      "וראה, תשעתורה והו        עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נג(  )ושבת עד ה'( ]ל, ב[    בעיר, כשהנפגע נפטר[

 עולמות, קכג     והוראה, תשע"ד

בעילום    גנב המבקש מחילה  ]מחילה בפה ולא בלב, מהו הזמן לפייס את חבירו,מחילה בין אדם לחברו  

 תשע"ו      דברי הלכה, תשע"ה   שמו, אופנים שונים בבקשת המחילה[

שיעורי ליל   ]לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים[ ?ט את חברודם למקום אם הקנימדוע אין איסור בין א

 שבת, תשע"ז 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג ?  "טורילא ת" האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על 

 דרכי החיזוק, תשע"ו מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א     -לא על חשבון אחרים   -אימת הדין 

עיון  )ושבת עד ה'( ]ל, ב[    בשוגג?    סליחה מחברו על פגיעה במזיד, האם יבקש גם על פגיעהביקש  

 הפרשה, תשע"ז )עמ' סה(

 כר, תשע"ג נר יששהאם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? 

]סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס,  ונס  עבירות בשוגג או באתשובה על  

 אורות הגבעה, תשע"ד   הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_47_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_51_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_79.8_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_74.pdf
file:///C:/Users/ELIKOUSER/Downloads/על%20איזו%20חטאים%20צריך%20אדם%20לבקש%20מחילה%3f%20האם%20יש%20חובת%20ווידוי%20ותשובה
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_51_52_74.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/223.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_50_51_52_53_54_01_02_03_76_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_61_74.pdf
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שיעורי  ]חובת התשובה היא כל השנה[  ין שואלין ודורשין שלושים יום קודם ימים נוראים  ע אמדו

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א     הגר"נ נבנצאל שליט"א, תש"פ

 

 הליכות ומנהגים לראש השנה:

 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רה( פסקים והלכות הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

 אים, תשע"ח )עמ' קפו, קצח, ר(בנתיבות ההלכה ימים נור"ל  פסקים והלכות הגרי"ש אלישיב זצ

 ת ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רו( יבו בנת פסקים והלכות מבעל המשנה הלכות זצ"ל 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קפב( פסקים והלכות הגר"מ פיינשטיין זצ"ל 

 ( קפהבנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' זצ"ל אויערבך  "זפסקים והלכות הגרש

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רח(פסקים והלכות הגר"ש ואזנר זצ"ל 

 נוראים, תשע"ח )עמ' רט( בנתיבות ההלכה ימים  זצ"לקים והלכות הגר"נ קרליץ ספ

 (יאבנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רשליט"א  נייבסקיקגר"ח פסקים והלכות ה

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רטו( פסקים והלכות הגר"ש דבילצקי זצ"ל 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' ריז( פסקים והלכות הגר"א גרינבלט זצ"ל 

 , תשע"ח )עמ' ריד(בנתיבות ההלכה ימים נוראיםר"ע אויערבאך שליט"א  פסקים והלכות הג

 תשע"ה    תשע"ד  תערוג,כאיל     זצ"להנהגות והליכות לראש השנה הגראי"ל שטיינמן 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קסו(פישר זצ"ל גות הגרי"י עובדות והנה

 ם, תשע"ח )עמ' קסו(בנתיבות ההלכה ימים נוראיעובדות והנהגות כ"ק אדמו"ר מסטריקוב זצ"ל 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קעז( הגר"ח קמיל זצ"ל  עובדות והנהגות

 תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ו   זצ"לקרליץ הגר"נ שו"ת הלכות ראש השנה 

 ז תשע"     תשע"ה  דברי שי"ח תשע"ד     לראש השנהשליט"א שו"ת ומנהגי הגר"ח קנייבסקי 

 , עבדיםככבנים ו  יום הדיןויום הכיפורים,    ר"ה עשי"ת  גדר,  פטבמש  צבקות  ויגבה ה']עניני ראש השנה  

בר ושמחה  השניו"ט  הז  המקובלת,  התפילה  ,האש  עוונות  ,כרוןייום  ורוב  זכויות  פרטיות    ,רוב  בקשות 

 ב עומקא דפרשה, תשע"  [עוה"ז או עוה"בעל דין  ,רחמים בדין ,ביום הדין

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כד( -גיליון תורת רבותינו בקשות פרטיות בתפילת וביום ראש השנה

וידבר משה,     ביחיד וברבים[   ]באדם, במדינה ובכל העולם, דין רוב עוונות  רוב זכויות ומיעוט עוונות

 תש"ע 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/512_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/512_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_17_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_15_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_61_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_55_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/297_49_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/297_49_80.pdf
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]מ"ז סימנים, עם פירוש י"ג מידות של רחמים, וסדר העבודה לשלימות ע"פ    עצות נכונות לזכות בדין

 עצות לדינא, תש"פ מכון אסיפת זקנים )קכ עמ'(מילר זצ"ל[ שיחות רבי אביגדור 

תל בר"ה  והשופר  בא'  המשפט  ר"הוי  של  ביו"ט  או  את    ?תשרי  הדין  בית  קדשו  שלא  ]באופן 

יום  גם  זה  ולפי  חלה,  לא  השנה  דראש  המועד  קדושת  אך  קיים  התאריך  שמד,  גזירת  כבשעת  החודש 

ורים לא יחול אף דהוא בעשור לחודש, אין חובת עינוי. אך יתכן דלמרות שאין קדושת יום טוב מ"מ  הכיפ

בית דין, דעת החינוך שהמפט והתרועה   שרי ולא בקידוש המועדות ע"פהמשפט ויום תרועה תלוי בא' ת

שאומרי מנהגנו  מבואר  ולרמב"ם  המועד,  בקדושת  תלוים  דהם  הרמב"ם  ודעת  תשרי,  בא'  ם תלויים 

חל  המשפט  גם  אריכתא  המועד  קדושת  חכמים  דתקנו  דאחר  תפילה  אותה  השנה  ראש  של  ביומים 

ם בקידוש כדי לא להקדים  בל תוספת ראש השנה מבעוד יובאותם ימים, האם דברי המהרי"ל שלא לק

שיעורי    את יום הדין, האם דבריו כחינוך או כרמב"ם, האם אומרים בליל שני לשנה טובה תכתב ותחתם[

 , תש"פ שליט"א הגר"א מדלוב

ן שהחיינו דלולב  ]ברכת הזמ  יומא אריכתא בשני ימי ראש השנה לענין קדושת היום ולא התאריך

לשל סוכות[ של ראש השנה  שני  יו"ט  בין  והדומה  שני, השונה  היום טוב    שיעורי הגר"א מדלוב    ושופר 

 , תש"פ שליט"א

]כוחי ועוצם ידי, חזקה משנים עברו, שקועים בהבלי העולם הזה,   מדוע אינה מורגשת?  -חרדת הדין  

   אשכול יוסף, תש"פח שטות, תחבולת היצר, קירור האמונה[ רדיפת האדם אחר תאוותיו, רו 

 עולת אליהו, תש"פ   זצ"ל  שאול-הנהגות מדרכיו והנהגותיו של הגאון רבי אליהו יצחק אבא קובץ 

]תענית ערב ראש השנה, תחנון, התרת נדרים, הדלקת נרות, סעודת הלילה,   פסקי הלכות ראש השנה

 אזמרה לשמך, תש"פ ]הגר"ע פריד שליט"א[    עת שופר, יום שני של ראש השנה[תקי

 מנחת שאול, תש"פ  )מד עמ'( מנהגי ראש השנה עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים 

 לעשות רצונך, תש"פ מנהגי ראש השנה  

השנה   ראש  הדיני  תענית,  נדרים,  התרת  ר"ה,  ר"ה,  ]ערב  ליל  הנהגות  תבשילין,  עירוב  לר"ה,  כנות 

דר"ה[   ב'  יום  דר"ה,  ב'  ליל  תשליך,  שינה,  שופר,  תקיעת  התורה,  קריאת  הסימנים,  הרב  אכילת 

   זילברברג, תשע"ח 

האם צריך לקום ,  אין לחוש בזה משום ניחוש, מדוע  ראש השנהאיסור שינה ביום  ]שינה בראש השנה  

,  בן ישיבה שמתפללים בישיבתו בשבע ורוצה להתפלל בנץ,  אם התעורר משנתו אחרי הנץ,  בעלות השחר

היוםשינה   חצות  בתפילה  ,אחרי  לריכוז  לו  יפריע  הביו,  אם  ר''הם  של  שינהשני  השולחן  ,  נרדם  ,  על 

האם מנהג זה ,  לא לאכול הרבה ביום ר''ה,  הולך בטל כישן דמי,  בזמן זהללמוד או לומר תהלים  ,  מאליו

בנשים קטנים,  שייך  חצות,  חינוך  לפני  וישן  בר''ה  בנץ  בשבת,  תפילה  שחל  השנה  א ראש  שינה ,  יסור 

     ( ראש השנה, תש"פ )כז עמ'( 63התורה )  קובץ באר   רת ימי תשובה[בעש

 פ"א נאה דורש, תש  הישן מסכן -שינה בראש השנה  

 ,יו"ט ושמחה בר"ה,  כבנים ועבדים  יום הדין,  ר"ה ועשי"ת  גדר  ,ויגבה ה' במשפט]עניני ראש השנה  

עוונות  ,יום הזכרון  ,ברע  לוי הרעימשפט כקידוש ה' ב  ,ביום הדין  המקובלת  התפילה , רוב זכויות ורוב 

  [דין עוה"ז או עוה"ב  ,בר"ה על הגברא או על המעשים  גדר הדין  ,רחמים בדין  ,בקשות פרטיות ביום הדין

 עומקא דפרשה, תשע"ג 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?י ימים בארץ ישראלה עושים שמדוע רק ביום טוב של ראש הש
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 אזמרה לשמך, תשע"ט פסקי הלכות ראש השנה 

 (קצאאספקלריא, תשע"ח )עמ' המלכת הקב"ה בראש השנה  

ועשרת   אלול  יום בתשובה מר"ח  בסופם  תשובימי  מהות ארבעים  שטות, ה  מרוח  האדם  ]חטא 

הדעת,   הדעת,  חסרון  פגם  בפני האדם תשובה תיקון  ראיה שכל, סדרם  ריח  הדעת, טעם  חושי  ארבעת 

מהקל לכבד, סדר ברכות ההבדלה, מהקרוב לרחוק, עשרה ימי תיקון לכל דרגה, אין תוקעין בעשרת ימי  

   אספקלריא, תש"פ )עמ' ט( תשובה, כי התיקון הוא כבר בדעת הגבוהה[

]המונח תשובה מורה על חזרה לנקודת המוצא, הטהורה, עקידת יצחק היא    ותשובתו הרמה  -תשובה  

ע"י אפרו   זיהוי מקום המקדש המדוייק  יצחק[ מציאות כשם שאפר הוא מציאות,  דוד    של  הרב מרדכי 

 נויגרשל שליט"א, תש"פ  

]ג' פרשיות קריאת שמע, ג' יסודות    עבודת היום בראש השנה חיזוק האמונה והמלכות  -מלכויות   

   מסמרות נטועים, תש"פ בכל ברכה, יסודות האמונה בשבת קודש[ 

עבדות  -עבדות   מחייבת  העבדות[    מלכות  מעשי  בריבוי  להתבונן  העבדות,  חלקי  מסמרות  ]ארבעת 

 נטועים, תש"פ 

אשכול    בתפילת 'אבינו מלכנו' בתוך הבקשות על חולאים ומחלות?  על 'יצר הרע'מדוע מבקשים  

 ראש השנה, תש"פ )עמ' יא(  יוסף,

]צלם אלוקים הממליך את הקב"ה, אדון עולם אשר מלך  המלכת הקב"ה בראש השנה ע"י האדם  

נויגרשל    [ם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקראבטר דוד  אוסף  -שליט"אהרב מרדכי 

 ו( ל גיליונות, תשע"ט )עמ' 

 משנתה של תורה, תש"פ  ]הגר"ש דבליצקי זצ"ל[המלכת השי"ת בפועל  -דקדוק ההלכה 

 ( ראספקלריא, תשע"ח )עמ'    האחדות ביום הדין

 תשע"ו   מאור השבת, תשע"ה מקצת הלכות שכיחות לראש השנה 

  תשע"ז עמ'( 128)הימים הנוראים בהלכה ובאגדה 

השנה   ראש  הוראה    -הלכות  גדולי  פסקי  שליט"א[עם  קליין  הגרמ"ש  של  מדרשו  עיטורי    ]מבית 

 מרדכי, תשע"ז 

 תשע"ט     תשע"ז    תשע"ה   שמעתתא עמיקתא תשע"והלכות מצויות לראש השנה  

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט  עמ'( ח)כ ראש השנה[ליל ]סדר  ומנהגי ראש השנההלכות 

 תש"פ    אשיחה בחוקיך, תשע"ט  עמ'( ')כ ]סדר יום ראש השנה[ הלכות ומנהגי ראש השנה

 עיונים במועדים, תשע"ז    יונים בהלכות ראש השנהע

 היא שיחתי, תשע"ט חדוות ה'   

תשובה ימי  ועשרת  השנה  ראש  אלול  חודש  עמ'(   ]ה    דיני  )כו  פוקס[  יעקב  יצחק  אספקלריא,  רב 

   עז(תש"פ )עמ' 
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השנה   ראש  שופר]עניני  בתקיעות  ,וחצוצרות  מצות  תוסיף  במחילה  ,בל  ההמלכה  בדין  ,יסוד    , זכיה 

בר"ה   המלאכים  הכיפורים,  שירת  בתפילהויום  למאריך  אכילההמתנה  בר"ה ו  ,  מכבסים    ,שמחה 

  עומקא דפרשה, תשע"ו  [ילדים בשמירת  תורנות ,ומסתפרים

 

 ראש השנה ונגיף הקורונה: 

 

 תקיעת שופר 

 

 עיטורי מרדכי, תשפ"א )צח עמ'( ]כיסוי השופר במסכה[תקיעת שופר בנגיף הקורונה 

]האם להעדיף תפילה ביום א' של ראש   הלכות תקיעת שופר לנמצא בבידוד בראש השנה ]קורונה[

שים לתפילת גברים, תשובת הרדב"ז, תקיעת שופר לנשים, ביטול עזרת נ  –השנה כשחל בשבת או יום ב'  

  לענין הלכה, תש"פ חיוב חינוך בתקיעת שופר[

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א  ]ממתי, תקיעת שופר בבין השמשות[זמן תקיעת שופר 

השנה בראש  שופר  הקורונה    תקיעת  קול  בתקופת  שינוי  כירורגית,  במסכה  הרחב  הצד  ]כיסוי 

חודש אלול השופר, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, שינוי מנהג מקובל המצווה דאורייתא, תקיעות  

מחמת מנהג, תקיעות יום טוב שני של ראש השנה הן מדרבנן, בניית מחיצת פרספקס סביב מקום בעל  

 אספקלריה, תש"פ  או מחוץ למבנה[התקיעה, תקיעה מחוץ לחדר 

]ציפה פיו השופר זהב, וגרם לשינוי הקול או לא שינה, חציצה בראש השנה    תקיעת שופר עם מסכה

בחודש שופר  שופר, תקיעת  חוצץ בתקיעת  דם מילה האם  על השופר,  אודך    אלול[  או תוספת  אני  -גם 

ר פני  קרן או ]הרב משה שמואל דיין שליט"א[       תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קנט(

 קרן אור פני משה, תש"פ  ]הרב משה שמואל דיין שליט"א[    )רכו עמ'(משה, תש"פ 

]הקדמת מוסף  האם יתקעו לו קודם מוסף או אחר מוסף    -יחיד השומע תקיעות בראש השנה  

ייתא ומוסף מדרבנן, תפילת ראש כל המוספין תדירין, תקיעת שופר מדאורלתקיעות משום תדיר, האם  

השנה היא 'תפילה בעת צרה' ולכו"ע היא דאורייתא, הנמצא בין שתי עיירות  ילך למקום תקיעת שופר 

ת על סדר הברכות[  במקום למקום שמתפללים בו, האם יש מעלה לתקוע ליחיד אחר מוסף משום תקיעו

 מעדני כהן, תש"פ  

הקורונה   בתקופת  שופר  קפסולה  -תקיעת  השתנה   בתוך  האם  הדות,  ולתוך  הבור  לתוך  ]תוקע 

בשבת, הוצאת הולד מיולדת  הקול, האם ניתן לסמוך על הבקיאות שלנו ועל המומחיות שלנו: קשר אומן 

בדיקת   ששנפטרה,  בהלכות  בדיקה  הקולית,  עצם  נשברה  בדהושט,  דרוסה,  יחיטה,  ספק  הסכין,  קת 

 מנחת אשר, תש"פ טעימת קפילא[  

 מנחת אשר, תש"פ  האם מותר לכסות את פי השופר בזמן ניגף הקורונה?

השופר   פי  את  לכסות  מותר  חשש    [למעלה]האם  למנוע  כדי  השנה,  ראש  של  בתקיעות 

התוקע של  הרוק  מרסיסי  כפפות[  ?הידבקות  עם  השופר  אחיזת  השופר,  קול  אספקלריא,     ]שינוי 

 תש"פ )עמ' מ( 
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בבידוד ליחיד  הדחק  ובשעת  לכתחילה  התקיעות  התקיעות   סדר  מנין  לכתחילה,  התקיעות  ]זמן 

 לכתחילה ובשעת הדחק, תקיעת שופר ביום טוב שני של ראש השנה שחל בערב שבת וכבר קבלו שבת[  

 יר, תש"פ מראשי חבורות ישיבת מ-פניני הלכה  שליט"א[  הרב אפרים שפיגלר]

]שליח להתרת נדרים לנמצא בבידוד, מסירת מודעה ביחידות,  דיני ראש השנה בזמן נגיף הקורונה  

השנה לא התרת נדרים בטלפון, להעדיף בעל תקיעה עם נוגדני קורונה, תקיעת שופר דרך מסכה, אשה ש

בו תוקעים  מכמה  שופר  תקיעת  נדרים,  התרת  צריכה  אינה  כנסת  בבית  שופר  לתקיעת  זמנית,    תלך 

מדרגות,   החדר  תקיעות  ליחיד,  התקיעות  כמות  שופר,  תקיעת  אחר  עד  ביחיד  מוסף  מתפילת  להמתין 

 מנחת שאול, תש"פ )מד עמ'(   ]הרב שאול סעיד שליט"א[ [במיושב או במעומד

]שליח להתרת נדרים לנמצא בבידוד, מסירת מודעה ביחידות,    דיני ראש השנה בזמן נגיף הקורונה

מוס מתפילת  להמתין  זמנית,  בו  תוקעים  מכמה  שופר  תקיעת  בטלפון,  נדרים  אחר  התרת  עד  ביחיד  ף 

ליחיד, תקיעות החדר מדרגות, במיושב אותקיעת שופר, כמות התקיעו פירר   במעומד[  ת  ]הרב מרדכי 

 קובץ הלכות למעשה לירח האיתנים תשפ"א חלק א, תש"פ )כד עמ'(  -הלכה סדורה  שליט"א[ 

 לענין הלכה, תש"פ  רי קלי[]קורונה, תשמיעת קול שופר ממנינים אחרים 

 

 תפילה 

 

עולות  והגינה  מן המטבח, הבית  ישראל הצדקניות שתפילותיהן  לנשות  חיזוק  מקבץ מאמרי 

שמים שערי  הת  ופותחות  צריך  איש  הבית,  מתוך  ציבור"  ל'שליחת  לתפילה  עוררות ]המדריך 

את, היא ממליכה את הקב"ה בביתה בכל יום, מהתרדמה שנפלה על אדם הראשון, אשה אינה צריכה ז

מבית שלהבת 'אז נדברו', תשפ"א    -והיא תהלתך  דוד המלך מתקנא בעולם הבא של האמהות הקדושות[   

  עמ'( )כח

]האם יכול לבחור   ? יכול לצאת יד"ח מן הש"ץ שחוץ לעירו, האם  מי שאנוס מלבוא לבית הכנסת

חובת  ידי  ויצא  בה  שתוקעין  לעיר  ילך  אנוס  והוא  עיירות  שתי  בין  הנמצא  לצאת,  מכוין  ש"ץ  מאיזה 

   מעדני כהן, תש"פ  לה יכוין לצאת מש"ץ בעיר השניה, דין 'עם שבשדות'[תקיעה, ואת סדר הברכות והתפי

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א התרת נדרים בטלפון, סליחות ביחידות 

]נגיף הקורונה,  להתפלל בציבור בראש השנה?  ים כדי לאפשר לגברים  האם לבטל את עזרת הנש

מחויב האם קודם לאמו,  מקום לאשה או מקום לבן קטן, טפכם נשיכם, קטן בגיל חינוך העתיד להיות  

 זכים, תש"פ ם מי חשיבות השתתפות בתפילה לנשים[

יצלו מנינים בבית הכנסת לעשרה עשרה, ומתפללים בעזרת נשים, על מקומן של נשים שקנו  פ

מלא בכסף  של   מקום  או  הנשים  של  המקומות  האם  'בתנאי',  היתה  לנשים  המקומות  מכירת  ]האם 

 צבא הלוי, תש"פ    צבא הלוי, תש"פ   בעליהן[

ה"קורונה בתקופת  נשים  בעזרת  נוסף  תפילה  מניין  בואן   "קיום  על  שתוותרנה  מהנשים  ]לבקש 

נשים  פרי כתובים, תפילת  לבית הכנסת, כפיה לבניית בית כנסת לצורך תפילה ומצוות הכרחיות, קניית ס

 פניני חשוקי חמד, תש"פ  בעבר וכיום, תפילת נשים בשבתות או בימים נוראים[
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עיטורי מרדכי,  ]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[  מקומות ישיבה בעזרת נשים בתקופת הקורונה  

 תשפ"א )צח עמ'(

 

 שמחה 

 

השנה  בראש  שמחה  ויין,   מצוות  בבשר  אלא  שמחה  אין  לשמחה,  מועדים  ברכת  בנו,  ואת  ]אותו 

או   חריפים  חמוצים  מאכלים  חיכוכים,  מונעים  חיוכים  ברעדה,  וגילו  השנה,  בראש  לאשה,  תכשיט 

  ותתענג בדשן, תש"פ נגיף הקורונה[  -וחים, המשפט בראש השנה  מל

הקורונה במצב  טוב  ביום  ותכשיטין  בבגדים  נשים  שמחת  כסף   חיוב  השנה,  לראש  חג,  ]שמחת 

ד לאשה או בשר ליום  גאו ראוי רק לחול המועד, בלבגדים או לפריעת חובותיה, בגד הראוי ליום טוב  

 (צבמה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' [  רבי מתתיהו גבאי שליט"א] [טוב, כשהאשה נדה

 

 מוסר: שיחות 

 

 דרכי החיזוק, תש"פ   מתעשרת בסופה  'בתחילתה 'רשה'כל שנה ש

לבדו"   ה'  ונשגב  האדם  גבהות  מכח    -ושח  בדין  בתחילתה'הזכיה  רשה   'רשה  בין  ]הקשר 

ביציאת   נתגלתה  גאים'  'משפיל  הנהגת  בסליחה,  מעכב  ורשים  כדלים  ישראל,  ארץ  למעלת  בתחילתה 

זוכים מצרי 'כלם'  של  ההכרה  מכח  מכם,  הוא  ריק  ואם  ל'מלך',  'כלם'  להפוך  עליון  דעת  ויודע  ם, 

עולם   בורא  התאומים[  למלכויות,  אסון  אחר  נאמר  מלבדו,  עוד  שאין  לנו  במשנת  מרמז  דרכי  חשבתי 

 זצ"ל, תש"פ הגר"מ שפירא 

 נשיח בחוקיך, תש"פ התעוררות לראש השנה הגר"נ קרליץ זצ"ל  

 פניני דעת, תשע"ד   ק, תשע"ג החיזודרכי    תחנונים ידבר רש -הכנה ליום הדין 

]תיקון המידות תחילה, אהבת כל אדם מישראל, זהירות שלא לפגוע    דרכי התשובה והכנה ליום הדין

 דרכי החיזוק, תש"פ  אב[נבות היזרעאלי ואח -ם, שלא ייענש אדם בסיבתי, צא ממחיצתי דבשום א

 שבילי פנחס, תשע"ד י הבריאה הכלולים באדם  עבודת ראש השנה המלכת הקב"ה על כל חלק

 בנתיבות הלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קנו(  ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[ימים הנוראים ות ההנהג

אין עצה אחרת אלא לקבוע עצמו יום יום בלימוד   -החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך  

 מתוקים מדבש, תש"פ  המוסר

]ימי הרחמים לפני ימי הדין, תחילת התשובה עזיבת החטא, תשובה    דרכי התשובה והכנה ליום הדין

המוכיחים[ מוסר  השפעת  מוסר,  דברי  לשמוע  להבא  קבלה  ההרגל,  ידי  על  ועשה  החיזוק,     בקום  דרכי 

 תש"פ 
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 במשנת הפרשה, תשע"ו    בראש השנה נברא אדם הראשון

    שבילי פנחס, תשע"ג ראש השנה בראש חודש, ככפרה על מיעוט הלבנה   

ירא לא  מי  שאג  שאגת ]  אריה  שירה,  בפרק  האריה  שירת  כיפור,  ויום  השנה  ראש  אלול  ר"ת  אריה 

 ( מ)עמ'  "פוסף גיליונות, תשא-עינינו גל[  האריה

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

 היא שיחתי, תשע"ט תתחדשו   

  ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קכו(  בראש השנה בנתיבות ההלכה -'אורי'  

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

וכיצד    -במה נחלקו התנאים בנוגע לזמן בריאת העולם]  ? מה המשמעות של 'עולם במידת הרחמים'

כ ויום  דין  השנה  שראש  המשמעות  מה  מחלוקתם?  ליישב  רוזנבלום,      רחמים?[  -יפוריש  הרב  שיעורי 

 תשע"ה 

דרכי החיזוק,      ע"ווסף, תשאשכול י    (ז' תירוצים)  מפני מה אין מרגישים בזמנינו את אימת הדין? 

 תש"פ 

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

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

 ע"ז רכסים, תש "שבת אחים"אלול     -לב לדעת 

 קהילת בני תורה, תשע"ב    לוכיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה 

 תשע"ט היא שיחתי, בתקווה ובחרדה   

היום ]כאילו נבראתם בריה חדשה, 'ועשיתם' במקום 'והקרבתם',  שנה מחדש  ההתחדשות בכל ראש  

ומלאכים   חדשה,  התחלה  עולם,  בראש  הרת  מעשיך,  תחילת  היום  זה  החדשה,  הבריאה  מפני  יחפזון 

חנה, ישועות מעל לגדר הטבע, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים כל אחד  השנה נפקדה שרה רחל ו

 בארה של תורה, תשפ"א  [ בו הוא מרגיש 'כלוא'מהמקום 

 

 התרת נדרים בערב ראש השנה: 

 

   יגדיל תורה, תשע"ד   והתרתם במשך השנה ובערב ראש השנההלכות נדרים 

התרתם    ודרכי  כנדרים  מנהגים  מדאורקבלת  כנדר,  מנהג  נעשה  תוי]אימתי  מדרבנן,  או  קף  יתא 

 עולמות, קסג נדרי[  ת הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כלהמנהג על הדורו

 אורות הגבעה, תשע"ג  ]נדר טעות, ביטול מראש, זכר המודעה או לא[ מסירת 'מודעה' בביטול נדרים 

חכם, למפרע או מכאן ולהבא, נדר הוי דבר שיש לו מתירין, מכאן    ל]בעל מו  'התרת' ו'הפרת' נדרים  

 הגר"א עוזר, תשע"ב   ולהבא למפרע[
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 מחמדי התורה, תשע"ב רת נדרים ע"י הדיוטות במקום שיש מומחה  תה

   קע(מ' אספקלריא, תש"פ )ע' התרת נדרים'זמן 

שליט"א[    כברה  ןהרב ער]   ]התרת נדרים, התרת קללות, נידוי כיום[ בערב ראש השנה ם התרת נידויי

 מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' פג(

 מעדני אשר, תשע"ב מדוע נשים אין נוהגות להתיר נדרים בערב ר"ה?  

השנה   ראש  בערב  מודעה  או    -מסירת  מחדש  שבוע  בכל  שבת  תוספת  לקבל  צריך  האם 

פרישה לשם    ?שמספיק שמקבל פעם אחת לתמיד  ]תוספת שבת היא הפרישה ממלאכה בפועל, או 

על אי אפשר משבת זאת לשבת אחרת וגם לא מהבוקר לאחר הצהרים, פרש  פוב  תוספת שבת, בפרישה

יום מחדש,  לעשות, תנאי הגאון מבוטשאשט בכוונת השמות בכל  עוד מלאכה  לו  ויודע שיש  ממלאכתו 

מסירת מודעה בערב ראש השנה לשנה שלימה, טויה לשמיה בטויה הנמשכת ימים ספורים, כוונה לשם 

וישמע משה,   בה הנמשכת כמה ימים, באפיית מצות הנמשכת כמה ימים[תיכ  כתיבת ספר תורה בפעולת

 תש"פ 

ר"ה   בערב  נדרים  והיתר  יוכ"פ,  בערב  נדרי'  'התרת  'כל  מדין  טעות',  'נדרי  מדין  מודעה  ]מסירת 

מבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב נדרים', או מדין 'אתי דיבור ו 

ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או  ר"ה, מד ין 'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם 

ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת "ונסלח" לאחריו[   'בית דין שקול', 'כל נדרי' לשעבר א ו להבא, אמירתו 

 עולמות, קכא 

כסדר השו"ע   ושבועות  נדרים  אמירה ]הלכות  בזה  שבועה  ודין  נדרו  להתיר  והחיוב  לנדור  האיסור 

המ את  לקיים  שבועה  מצוה  נוהוצלדבר  לא,  או  התפסה  צריך  האם  הא,  דר,  התפסה  ללא  הוא   םנדר 

בדב ,  מדרבנן בנדר  שלא  אדםר  לעולם  האסור,  א  בדבר  שהתפיס  הארץ  נדרים,  עם  בלשון    ,ידות  נדר 

לעבור בצינעא נידוי או    ,ם נדרים להחמיר ופירושן להקלסת  ,נדר בלשון לעז  ,שבועה ושבועה בלשון נדר

ולבו , פזכות הדפסה,  חרם יחולם,  נדר בחלו,  ויםוש  יו  נדר שלא  על  נדר,  להתנות  והנשבע   י""כל  הנודר 

מנהג של   ,  דין ספק מנהג  ,מנהג האם הוא מן התורה או מדרבנן,  מירה לדבר מצוה הוי כנדר, אהבתור

אבות  ,מצוה למנהג  למקום  ,התרה  ממקום  הראשונים  ,הולך  על  לעז  שאביו  ,מוציא  האם   מי  חסיד 

 נזירות האם נחשב   ,ח ביד חכמים לעקור דין דאורייתא בקום ועשהובאיזה אופן יש כמחוייב במנהגיו,  

כול ודשיל"מל",  "איסור  גידולין  הנאה  איסורי  ושאר  קונם  בקונמות  ,  חליפי  גורם  וזה  לשונות ,  זה 

וה ולאו ליהנות ניתנו, במצ  מצוות  ,יבום לבני אשכנזיחדר"ג ו  , נדר לשתי מטרות ואין לו מספיק,  סותרים

ום פלוני" האם "בי  נודר,  אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו אה,  וין באיסור הנודבר שאינו מתכ  ,קיומית

עד   -דבר שאין זמנו ידוע עד הגשם    ,אדר ראשון ואדר שני  ,חודש העיבור   ,ראש חודש  ,אסור מן הלילה

י ראוי להתיר , מהערמה  ,דאורייתא או מדרבנןהאם איסור ויתור הוא מ  , מדיר ומודר מי לוקה   ,הגשמים

לנהוג היתר  ,נדרים על ידי מודר  רתהת,  שאל על הפרשת חלהילה,  גדר "פתח" ו"חרטה" ,"ד שקוליב,  נדר

בעתיד לו  שיתירו  סמך  שיחול,  על  עד  הנדר  מתירין  הבאי,  אין  התלוי    ,נדרי  לקיימו,  אפשר  שאי  נדר 

דברים   ,על פי איזו ידיעה מותר להישבע  ,לא קיים את התנאי באונס  ,תנאי שאי אפשר לקיימו  ,בתנאי

אם   ,נדר שבטל מקצתו בטל כולו  ,והשתנתה הסיבהקונם מפני סיבה    ,שני עדים  ,נבואה  ,רוב  ,הניכרים

הנודרת על דעת בעלה היא    ה,  נער  ,שוטה,  ישמופלא סמוך לא ,דעתו  הכשאין ידוע  ,אינו חפץ בכל הנדר

שתיקה  ""נתרוקנה  ,מזמן שהיתה ארוסה  , בקודמין, הפרה  קם האם מצטרף לחברוינשאל על הה,  נודרת

 ,האם בעל מפר נדרי צדקה של אשתו  ,  בינו לבינהברים שגדר ד  ,הקמה והפרה בבת אחת  ,ביום שומעו

 ,חצי שיעור בשבועה ,  רים ברוב בני אדם, או באשה זועינוי נפש, האם משע  , נדריאיזה נדרים מפר האב
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אונס או שכחה ,  , האם צריך התרה, ואיך הדין בנדרולה שיש בו סכנהנשבע שלא יאכל נבילה ונעשה ח

 עמ'( 200) ספר זכר יצחק, תשע"ז [בשעת התנאי

 תשע"ב , אשר מעדנימדוע קטנים מעל גיל י"ב אין נוהגים להתיר נדריהם בערב ר"ה?  

]נמנע מלעשות פעולה מותרת, מחמת חומרה, האם הפך לנדר או מנהג, וא"א לבטלו ללא    דר""בלי נ

התרה, בפעם אחת או בג' פעמים, חיובו מהתורה או מדרבנן, תוקף אמירת "בלי נדר" לפני המעשה, או  

 עולמות, קסג  לפני הנהגה טובה, תוקפה של "מסירת מודעה" בערב ראש השנה[

]נדר מדאורייתא או מדרבנן, קיבל על עצמו נדר שאין לו  האם יש לה התרה?    -קבלה לדבר מצוה  

מסירת  על  לסמוך  הפוסקים,  בו  שנחלקו  בדבר  הנהגה  התרה,  לו  שאין  איסור  עצמו  על  קיבל  התרה, 

 עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קצו(  או ציבור[ ערב ראש השנה, לשנות הנהגה של רביםהמודעה של 

משפחתם, ]ממתי חייבים בנים לנהוג כמנהג אביהם, אבותם, מנהג  ]כנדר[    חיוב בנים במנהגי האבות 

מנהג   הפסקת המנהג ע"י הצאצאים, אל תיטוש תורת אמך, מנהג מקומם, האם מועילה התרה נדרים ל

המשפחה ומנהג המקום, כשעקר דירתו, כשנחרבה העיר, אם תוקם מחדש באותו מקום או מקום אחר,  

כך רק   כשהאב קיבל במפורש את המנהג גם לצאצאיו, כשהבנים לא נהגו כך מעולם בחיי האב, כשנהגו

הלכ כבודו,  מנהג מחמת חשש  עדות, מנהגבחייו מפני  חומרה, מנהגי  מחמת  או  או איסור  י תפילה  תי 

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

 וישמע משה, תשע"ז   נו נוהג בהןבמנהגי החסידות מדורות קודמים, שאביו כבר אי חיוב בנים

 סד()עמ'  "פוסף גיליונות, תש א קיצור דיני התרת נדרים

 פניני אי"ש, תשע"ט רי"ש אלישיב זצ"ל  רב ראש השנה של הגסדר התרת נדרים בע

 ( 2קובץ גליונות, תשע"ז )עמ'  [זצ"ל]כמנהגו של הגראי"ל שטיינמן  דר התרת נדרים הקצר ס

     מאור השבת, תשע"ז  נדרים ו"קבלות" טובות בערב ראש השנה ומשמעותם

 

 התרת נדרים על טעות בקיום מצוות  ]תרומות ומעשרות, חלה, צדקה[  

 

יישאל   המוקף,  מן  שובתרם  ויתרום  התרומה  השיריים כדין    על  נפלו  לא,  או  השיריים  מן  ]אכל 

)כן תרימו גם אתם תרומת  לאלף ואכל מהן בשוגג, בדברים שלא בטלים ברוב כגון "חדש", במבשל בשבת[ 

 י, תשע"ז הגר"א גניחובסק  ה'( ]יח, כח[ 

ההפרשות   המעשרות    -התערבבו  על  לחמניות  יע]בחתונה  להשאל  בצד  והניחו  החלות,  את  שרו 

צלח כל  ליד  והניחום  התרומות  כולל  החלות  כל  לקחו  המלצרים  מעשר,  ותרומת  גדולה  ת,  לתרומה 

ניתן להשאל ]התרת נדרים[  נאסר הכוברוב,    ההתרומה לא נתבטל ו,  על התרומהל,  ף עדיויעשרו שנית. 

וגם  יש המפריש  די,  המשלח שאל  בבית  להיות  יכולים  בסעודה  המשתתפים  האם  לדון  להתרת יש  ינים 

נדרים, אע"ג דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  אחד, והוא לא נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[

שנתערבבו   צדקה  הצדקה    -קופות  על  קופת להשאל  או  אצלו,  שנתערבבו  התורם  של  ]מעטפות 

לעניים[ תביעה  זכות  בביתו,  המונחת  עניים  של  צדקה  קופת  שלו,  הפרטית  הדין,    הצדקה  בית  מכותלי 

 תשע"ח 
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח תרומה שהגיעה ליד כהן ]או צדקה ליד גזבר[ לא ניתן להישאל עליה  

בעניני שע]הפרשת חלה    שאלות  רבעים  בכדי  שיעור של חמשה  בה  שיהיה  בחלה צריך  יסה תתחייב 

למיניהם  וטורט  שמרים  עוגות  כגון  זה,  שיעור  שבהן  בקמח  שאין  עוגות  הרבה  מצוים  המלאים  ,קמח, 

נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים  במילוי 

ן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או  שאכן אין בכל אחת מהמכינים כמה עוגות  

חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה  ל.  מתחייבות הן בחלה משום צירוף ס ב,כשמעבירים אותן יחדיו ברכ

מסו במקום  השולחן  על  נאסר  ימונחת  האם  הבצק,  של  בקערה  בחזרה  שהתערבה  ומסתבר  ואבדה,  ם 

ההבצ על  'שאלה  הק,  כדרך  נדרים,  הפרשה'  ותרת  חלה  שהפרישה  נשואה  על  אשה  להישאל  רוצה 

  אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיה תלך בעצמה לחכם או תשלח את בעלה,  האם  ההפרשה  

חלה בברכה  או חלה בברכה, אך ,  שכניה האם מפרישה  חלות בכמות המחויבת בהפרשת  אשה האופה 

בי חלק  אפייתה  למחלקת  וחלק  אחד  בברכ ,מחרתוום  חלה  להפריש  עליה  בצק ה,  האם  שמכינה  אשה 

אשה ששכחה להפריש חלה  ה,  שמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חל

בשב להפריש  יכולה  האם  שבת  למצו ת,  לפני  שהופרשה  החלה  בחתיכת  לנהוג  יש  האופן ה,  כיצד  כיצד 

מה  ה,  אפיהשהופרשה למצוה בתנור  ת חתיכת החלה  אפשר לשרוף א  אםה, ה לשרוף את חתיכת ההפרש

 אזמרה לשמך, תשע"ח  ה, מתי ואיך עושים 'צירוף סל'[ גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת חל

שנחל וה  בעיסה  עתערבה  נשאלת  "אני  המפרישה:  באמרה  שלא  החלה"  בי"ד  ל  ]וחזרה  פני 

תחול  וממילא  נדרה,  ולהתיר  בשבת  דבריה  לקבל  יועיל  האם  שבת,  בליל  הדבר  ונודע  חלה,  והפרישה 

כשמתירים  שבועה,  אחר  ושבועה  נדר  אחר  נדר  השבת,  לצורך  בשבת  נדרים  התרת  השניה,  ההפרשה 

לה יוכל  לא  הבעל  בטלה,  התרומה  אלא  לך  מותר  אומרים  אין  חלה  משהפרשה  להיות  לושת  צטרף 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(-פניני הלכהאשתו[ המתרים ל

]מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על  שמירת טהרת התרומה 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צב( ל תירוצים )משמרת תרומותי( ]יח, ח[   התרומה[

]אם הפריש שלא כסדר  נתינת מתנות כסדרן לא להקדים תרומה לביכורים ולא מעשר לתרומה   

א אך  שוב,  ויפריש  ההפרשה  על  האיסור  ישאל  להפקיע  חיוב  לא,  אכל  חצי  ם  רק  כבר  וכשאכל  שעבר, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  )ככל מצותך אשר ציויתני( ]כו,יג[ כזית[

עליו?   ישאל  האם  למצוותו,  כבר  בו  שהשתמש  באתרוג  לתרומה  קודם  ראשון  מעשר  הפריש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

הפריש מעשרות ולא ברך עליהן, האם ישאל על ההפרשה בכדי שיוכל להפריש שוב בברכה?  

  וישמע משה, תשע"ח       אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' מב(-מים זכים   בטלה, ברכה שאינה צריכה[]ברכה ל

 עמ' מב(  271"עיון ההלכה", תשע"ח ) -קובץ קו ההלכה     מנחת אשר, תשע"ח )עמ' ט(    המשך

 

 הכנות לראש השנה: 

 

ת, כנסת לקופת הצדקה הראשונה, לכל הקופו  במנחה של ערב ראש השנה האם יתרום בבית

מהן?   חלק  יבחר  בצדקהאו  על  ]קדימויות  מעבירין  אין  המעשה,  רוב  לפי  הכל  בנתינות,  להרבות   ,

 האיחוד בחידוד, תשע"ד [המצוות
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 אור פני משה, תשע"ט  ין?ראש השנה כדי לצאת זכאי בד האם יש ענין לשנות שמו בערב

 מעדני אשר, תשע"ט לא נקבע יום כיפור לפני ראש השנה כדי לבוא לדין זכאי? מדוע 

 (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    ום הדיןעצה נפלאה לי

 ( קמאספקלריא, תשע"ח )עמ'     המצוות והעברות עליהם נידונים בר"ה ויוכ"פ

 (קמאספקלריא, תשע"ח )עמ' בכי בראש השנה  ו נועם

 דברי אמת, תשע"ט ]תפקידנו ביום האחרון של השנה[ ערב ראש השנה 

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

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קיח(  "ד קאפלמאן זצ"ל[י]הגר ריש שתא

 , תשע"האשרמעדני שינוי השם 

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

בצדק תשפוט עמיתך, גדרו, פרקי אבות הוי דן את כל האדם לכף זכות,   -]מדאורייתא    לדון לכף זכות

שאינו מוכר, האם בהנהגה זאת מצווה כל אדם או רק    גדרו, לדון את כל האדם או רק את חברו, באדם

ה, החושד בכשרים, האם הנהגה  תלמיד חכם, האיסור להרהר אחר ת"ח שעבר עבירה שודאי עשה תשוב

 עולמות, רכ  למקום או בין אדם לחברו, המעביר על מידותיו[זאת היא חיוב בין אדם 

 מתנת משה, תשע"ז    רבי משה נתן דיכובסקי זצ"ל -  שיחות לראש השנה

 

 ראש השנה שחל בשבת:

 

 עיטורי מרדכי, תשפ"א )צח עמ'( ]יום א' של ראש השנה, יום ב'[ראש השנה שחל בשבת 

 מים חיים, תשפ"א  מדיני ראש השנה שחל בשבת

השנה   ראש  בערב  התקיעות  האםהפסקת  בשבת  חל  השנה  השנה[  ]כשראש  ראש  בערב    תוקעים 

 מעדני כהן, תש"פ    , תשע"זהגרב"מ זילברברג שליט"א-שיעורי ליל שבת

ונשלמה פרים שפתינו?   -הלכות תקיעת שופר    -בת  בראש השנה שחל בש  האם יש ענין ללמוד

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פג( 

עלון איתרי  ]הגרמ"ש שפיצר שלט"א[  העדר תקיעת שופר ומשמעותה    -ראש השנה שחל בשבת  

 (, תשרי תשפ"א )עמ' מד( 7)

]תקיעה בערב ראש השנה, פיוט אחות קטנה, קבל שבת, במה מדליקין, דיני ראש השנה שחל בשבת  

ליום השבת אחר שכבר קבלו הציבור שבת, תפילת ראש  יתום אחר מזמור שיר  ולעילא בקדיש  לעילא 

לזעוק(, בקשות פרטהשנ )שבת היא  לחולה  י"ג מידות, טעה  ה שחל בשבת, בכיה בשבת, מי שברך  יות, 

ואמר הא'ל הקדוש במקום המלך הקדוש בערבית, שליח ציבור שטעה בברכה מעין שבע, סיום הברכה 

מקדש ישראל והזמנים, שלום עליכם בסעודת שבת, הודעה על 'שלום זכר', אכילת ארבעס בשלום זכר, 

עלה ויבוא בסעודת הלילה,  מוד משניות ראש השנה בשבת לאור הנר, סדר בציעת החלה, שכח רצה או ילי
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אשה ששכחה. אכילה ושתיה בבוקר לפני התפילה, צום עד חצות היום, אכילה ושתיה לפני מוסף, קידוש  

בשב שחל  גם  או  בחול  שחל  השנה  בראש  מוסף  תפילת  לשמוע  כוונה  שלישית,  סעודה  מוסף,  ת, לפני 

לתפילת מוסף,   הציבור  לשליח  'פועל' כשמקבל  תשלום שכר  או  ב'עלינו' כשחל  'שליח'  שכר, השתחויה 

בחול וכשחל בשבת, לימוד הלכות שופר בראש השנה שחל בשבת, ונשלמה פרים שפתינו, האם שופר הוא 

אש מוקצה בשבת, שני בעלי תקיעה שלכל אחד חזקה לתקוע באחד מימי ראש השנה, תקע בשופר בר

ברית מילה   יעה מדאורייתא,  השנה שחל בשבת, תקע ביום שני של ראש השנה וכיון לקיים מצוות תק

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א בראש השנה שחל בחול וכשחל בשבת, תשליך[ 

 פרי עמלנו, תשפ"א   ו"ט שחל בשבתסדר בציעת הפת בליל י

 ש"פ משה, תוידבר   תקיעת שופר במצוות ]אי תקיעה בשבת[ובל תגרע  ]הוספת קולות[בל תוסיף 

יום טוב    דיני ראש השנה שחל בשבת על  רק  או  על שבת  רק  וברכה  נרות, הדליקה  ]ברכת הדלקת 

מידות בפתיחת כיצד תנהג, לבכות בתפילת ראש השנה שחל בשבת, לבקש בקשות רוחניות וגשמיות, י''ג  

בתפילה שבת  להזכיר  שכח  הזמנים,  ברכת  חתימת  בשבת,  שופר  טלטול  הקודש,  טעה  ארון    בתפילת , 

שלא לצום בשבת   ערבית האם יוצא בברכת מגן אבות, קידוש וטעימה לפני מוסף בהעדר תקיעות בשבת, 

י לכבות,  בלא  האש  מאורי  ברכת  הבדלה,  ותודיענו,  שלישית,  סעודה  היום,  חצות  תשליך אחר  קנה"ז, 

קובץ הלכות למעשה לירח האיתנים    -הלכה סדורה    ]הרב מרדכי פירר שליט"א[ ביום ב' של ראש השנה[  

 תשפ"א חלק א, תש"פ )כד עמ'( 

לראש השנה שחל בשבת ומנהגים  נרות]  הלכות  ש,  הדלקת  ליל ,  ערבית,  בתקבלת  וסעודת  קידוש 

ערבית ליל ,תפילת מנחהם,  היוקדושא רבא וסעודות  ף,  מוס ,  תפילת שחרית וקריאת התורה,  ראש השנה

ב' דראש השנה, קב' דראש השנה ליל  תוספת שת בראש  ידוש  ללא  טוב  יום  לקבל תוספת  ניתן  , האם 

יום טוב  השנה, שכח להבדיל במוצאי  א' דראש  בליל  ולא מאר המלך הקדוש  השנה שחל בשבת, טעה 

ג' כיצד   יבדיל, תקיעת שופר בשבת, כח דראש השנה ונזכר למחרתו, שכח להבדיל ביקנה"ז ונזכר בליל 

כעקידת יצחק רוחנית, כוח התורה להגן    -קיעת שופר בבת  השבת בשנה שחל ראש השנה בשבת, מניעת ת

 עמ( מודיעין עילית, תשפ"א )מ' ]הרב ישראל ש. זיכרמן שליט"א[  מפני המגיפה[

כוס רגילה מוצ"ש, או    האם ממלאים את כוס הקידוש ]הבדלה, יקנה"ז[ על גדותיה כדרך כל

 (צאאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]סגולה לפרנסה ורווחה כללית[ככל ליל חג? 

 עולמות, כב   בע בליל ר"ה שחל בשבת מעין שבברכה הקדוש  המלךטעה ולא אמר 

]השופר המלכת הקב"ה, השבת מורה על חידוש העולם    מדוע תקעו בשופר במקדש אך לא במדינה?

בשבת גם  קרבנות  שהקריבו  במקדש  אך  נוסף,  באמצעי  הקב"ה  בהמלכת  צורך  נדחית   ואין  ולכאורה 

 כלי יקר, תש"פ ע להמליך את הקב"ה[ השבת, צריך לתקו

מצא חפץ מוקצה בשבת האם מותר ]החזרת שופר שאבד    -טלטול מוקצה    -השבת אבדה בשבת  

יחזירו לבעליו, איסור מוקצה  טלו מי שלא  ו יש חשש שי , אם לא יטללהגביהו כדי לקיים מצות השבה

על איסור, הנאה צדדית מכלי   לעבור  על ממונו כדי לא  לצורך קיום מצוות שופר בראש השנה, למחול 

-שיעורי ליל שישיהנאה גשמית והנאה מקיום המצוה[  ,  שמלאכתו לאיסור האם היא מתירה את הטלטול

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ח 

 "פ בירורים בהלכה, תש ]בזמן המקדש, בירושלים[  תקיעת שופר בשבת
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/277_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/277_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/277_50_80.pdf
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שיחלל   חשש  יש  בתמדוע  שופרקשבת  הרי    יעת  השנה?  ירא  בשבת,  ראש  של  הדין  מאימת 

   מעדני אשר, תשפ"א

 ותתענג בדשן, תש"פ סעודה שלישית בראש השנה שחל בשבת 

     עולמות, קעב ? האם בראש השנה שחל בשבת, יש איסור לאכול לפני תפילת מוסף

בשבת   שופר  דינו  ,בטעותהמטלטל  בדב  ?מה  ב]טועה  מצוה,  לכתחילה[  ר  להימנע  דרבנן,  מצווה 

 מחמדי התורה, תשע"ו 

 עשר עטרות, תש"פ ]אין שבות במקדש[  תקיעה בירושלים בראש השנה שחל בשבת

זרע ברך,      תקיעת שופר בסוף יום שני של ראש השנה שהוא ערב שבת, אחר שקיבל עליו שבת

 תשפ"א

 האם]מצוה שחכמים גזרו בשב ואל תעשה שלא לקיימה, ובא אחד וקיימה, האם קיים מצוה?  

ולולב  מים עקרו את חיוב קיום המצוה בשב ואל תעשה, או את המצוה לגמרי,  חכ שופר בראש השנה, 

שהחיינובסוכו יברך  האם  למחרת  כשתוקע  בשוגג,  כשתקע  בשבת,  שחלו  בקטןת  יא[  [,  ]יז,  תסור(     )לא 

 ברכת יצחק, תשע"ו ישיבת -יליל שיששיעורי  

בשבת   שחל  השנה  בראש  במערב  תשליך  והשתלשלותם  המנהגים  שינויי  צדק,  וזבחי  ]מהרי"ל 

 נר לשולחן השבת, תשפ"א ובמזרח[ 

כוח שמירת השבת לערבב    -בנן'  לכות 'דרחיזוק ה   -אי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת  

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לז(-שואלין ודורשין, תשפ"אאת השטן 

-שואלין ודורשין, תשפ"אכוח שמירת השבת לערבב את השטן    -שינה בראש השנה שחל בשבת  

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לז(

 "ה מעדני אשר, תשע   ?רשאיות לתקוע בר"ה שחל בשבת  נשים האם

תורת    ]מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר[  שחל בשבת  השנה  בראש  נשים בתקיעת שופר

    המעדנים, תשע"ט

 אשכול יוסף, תשע"ה  ?בשופרכה"ר בר להעברה ד' אמות בתורה בשבת ולא חששו כיצד קוראים 

יקנה"ז    אבוקה[הבדלת  פתילות,  שתי  עם  נרונית  הלהבה,  חיבור  הגפרור,  ודורשין,    ]הבערת  שואלין 

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לז(-תשפ"א

יובל   של  הכיפורים  וביום  בשבת  שחל  השנה  בראש  שופר  זצ"ל[ גזרת  סאלאוויציק    ]הגרי"ז 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' ע(

יעשה  חזקה במצוות תקיעת שופר א' דר"ה מה  ליום  בעל תקיעה שעבר    ]בעל תקיעה  כשחל בשבת, 

לל במנין אחר, חזקה במצוות, האם בשל איסור חכמים שלא לתקוע בשבת הציבור אנוס וכאילו להתפ

 "ו י, תשערץ כצב  [רות איסור חכמים יצא מצוות תקיעהגדול התוקע בשבת למתקעו, האם 

בנתיבות ההלכה    ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ראש השנה שחל בשבת מדוע לא יתקעו בבין השמשות?  

 מעדני אשר, תשפ"א    ימים נוראים, תשע"ח )עמ' עא(

 ברך, תשע"ח  זרעתקיעת שופר בשבת בימי משה רבנו  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/323_43_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/172_d.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_61_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_61_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_55_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_61_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_61_78.pdf
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 תפילות ראש השנה: 

 

ופירושו והקשר ביניהם,   נ"ך ובתפילות]המונח 'חוק' בתכי חוק לישראל הוא ומשפט לאלוקי יעקב  

אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ין של בן המלך,  שורת הד

ם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו. אספרה אל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך.  שביד משה.  

ותזכרני.ת לי חוק  יעקב. תשית  לישראל הוא משפט לאלקי  כי חוק  ליום חגנו   קעו בחודש שופר בכסה 

חוק ומשפט וצדקנו במשפט המלך המשפט. כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש.   גיד ליעקב דברת

שופטנו ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו. כתבה  'אמת ואמונה חוק ולא יעבור. וחוק בשארו שם. כי ה

פר על בני לם לכקת עוווהיתה זאת לכם לח  .על לוח אתם ועל ספר חוקה ותהי ליום אחרון לעד עד עולם

יועץ מישרים לחוק, יראיו לחיים   .ישראל מכל חטאתם אחת בשנה. יקיים עלינו אמרתו כחקוק בתורתו

   (נדש"פ )עמ' , תריאאספקל[ לחוק סולח לחטא למחוק כנשמע לרועה מרחוק ויעמידה ליעקב לחוק

בראש השנה   בריה חדשה    -כוח התפילה המיוחד  על  שליט"א[תפילה  שטיין  בנתיבות    ]הר"מ 

 ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קכג(

השנה   בראש  המיוחד  התפילה  שליחכח  המקדש,  שלושים    ]כבית  בן  בבית  ציבור  העובדים  כגיל 

תקיעת  כוח  ב',  ביום  החזרה  מעלת  המלאכים,  מן  יותר  התפילה  כוח  המלכות,  העמדת  יום  המקדש, 

   יאיר נזרו, תשפ"א   שופר, חליפה חדשה בראש השנה[

השנ בראש  הרוח  התפילה  צרכי  על  הגוףה  ימי  ?  או  ובעשרת  השנה  בראש  המיוחד  התפילה  ]כוח 

  קנ(אספקלריא, תש"פ )עמ'   תשובה[

יאיר נזרו,    ול[ ]תפילת אימו של החפץ חיים, תפילת אימו של הכהן הגדכוחה של תפילה מעומק הלב  

 תש"פ 

 ,  ביקש חמור, וקיבל ה,  הנס אצל רבק ט,  בבקשה לפר  ת,  עמלק הבין זא]  חה של תפלת ראש השנהוכ

שיחות לאלול    -הגדתי היום  ]הרב אברהם ארלנגר שליט"א[    ו[משה רבינה,  תפילה בכוונ  -אחת שאלתי  

  ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'(

הגדתי    ]הרב אברהם ארלנגר שליט"א[   ]קבלת תפילת ראש השנה[    מה להתפלל בראש השנה?  על

   שיחות לאלול ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'( -היום 

חז"ל למדו מתפילת חנה שאסור להגביה את הקול בתפילה, ועוד  ,  בלחש או בקול רם]תפילה בקול רם  

מסכת סוטה משמע ה". במנביאי השקר", והוא "מקטני אמנמבואר כי "המגביה קולו בתפילתו הרי זה  

האם  ה.  בקול רם וצעק מדברי הילקוט שמעוני והרמב"ן מבוארת מעלתה של התפילהרבנן,  דמשהלכה זו  

תפילה  , הנהגת האריז"ל, הכרעת השולחן ערוך ודברי הפוסקים, המתפלל צריך להשמיע תפילתו לאזניו 

בלח לכוון  יכול  אינו  כאשר  רם  וסליחות,  שבקול  פיוטים  דזמרה,  ויום  .  פסוקי  השנה  ראש  תפילות 

כ  .יםהכיפור לכל אחדכדין תפילה ב'עת צרה',  ומי שאינו שומע מחמת הרעש ,  שיש סידור  כבד שמיעה 

, המתפלל עם הש"ץ מלה במלה, האם יאמר קדושה או פסוקי "ויכולו" בקול רם עם הציבור,  בסביבה

 עניית אמן ו,  טר, יעלה ויבוא וכיו"ב[ בקול רם, על מנת שלא ישכחהשמעת ההזכרות בתפילה ]ותן טל ומ

 עולמות, תקי  [ תפילת שמונה עשרה בלחש על ברכות

 תשע"ד  נפשו גחלים תלהט,  לא רק "אמירת" מלכויות, אלא "קבלת" עול מלכות שמים

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_18_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_18_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/576_74_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/576_74_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/576_74_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/576_74_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/510.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_51_52_74.pdf
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מדוע יום כיפור אינו לפני ראש השנה, מהו האור שבראש השנה, תשובה ווידוי בראש השנה, ]  מלכויות

תשובה לחוטא בדרך מקרה  סדר העבודת המלכויות, יום תרועה, אדם הראשון יצא זכאי או חייב בדינו,  

 עולמות, רכא   לא טובה", ועבודת התשובה בראש השנה[תייצב על דרך מהוהחוטא "

 היא שיחתי, תשע"ט המלכות שלך היא   

 אורות הגבעה, תשע"ז  ]מדאורייתא או מדרבנן[כרונות ושופרות ימלכויות ז

כל  ]  מלכויות המלךלחשוב  על  אהעת  עליכם ,  שתמליכוני  כדי  מלכויות  לפני  יתברך,  מרו  מידו  ,  הכל 

 שקעה חמה שקעה ,  לעיתים רואים את הקב"ה דווקא בחשיכה,  בכל חלקי החיים"ה  להכניס את הקב

שיחות לאלול ולימים הנוראים,    -הגדתי היום    [הכל מהמקום,  ה' בשעת הצער  רואה את  מי שרוצה,  נפשי

 תש"פ )קפ עמ'( 

 היא שיחתי, תשע"ט ויתנו לך כתר מלוכה   

   קלג(אספקלריא, תש"פ )עמ' ]מהי 'מלכות'[ המלכת הקב"ה בראש השנה על הבריאה והבריות 

ה'   לפני  בוראו  -הזכרון  זכרונות]  שיזכור האדם את  לפני  כהן  ]הגר"  [אמרו  זאת     שליט"א[ד  פניני 

 (כ)עמ'  "פ וסף גיליונות, תש א-ליעקב

]מדוע שונה ר"ה משאר החגים שמביאים בהם דבר שנידונים אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות  

 (מז)עמ'   "פוסף גיליונות, תש א-עינינו גל  ממללא, מהות האדם[ עליו, מביאים את כח ה'מדבר' רוח

פני המלך אבוא   זצ"ל    -את  דגף  יוסף  לרבי  סטל,  'זולת' הלכתי לראש השנה  ישראל  יעקב  הרב 

 תשע"ט 

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]מלכויות זכרונות ושופרות[תפילת ראש השנה 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ דילג בתפילתו פסוק מפסוקי 'מלכויות' האם יצא? 

 א, תשע"ג תא עמיקתשמעת  לשבת לפני המאריך בתפילת עמידה בראש השנה? 

, האם דינו כיעלה  הקדוש בערבית של ראש השנה  מר המלךא אול  טעה]   השנהטעויות בתפילת ראש  

ויבוא בליל ראש חודש, ואינו חוזר, אם טעה בליל ראש השנה ולא הזכיר יום טוב, טעה בליל ב' של ראש 

ויבוא,   יעלה  בברכה הקדוש    המלך,  החמה  הנץ   קודם  השנה  ראש  של   שחרית  בתפילתהשנה ולא הזכיר 

     שלמים מציון, תשע"ו      תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ג     עולמות, כב"ה שחל בשבת[  מעין שבע בליל ר

      גר"א גניחובסקי, תשע"דה

כיעלה   ל ראש השנה האן דינו]שכח המלך הקדוש בלים נוראים חיובי ההזכרות בתפילה ובפרט בימי

הרב  ]ויבוא בליל ראש חודש, חידושו של הג"ר אבלי פאסוולער, עיקר הנוסח ותוספת, שני מיני הזכרות[  

 פ )עמ' קנז( מנורה בדרום )יד(, תש"   שליט"א[ שרפי ן שרו 

יש  ה האם  השנחובת  בראש  חודש  ראש  מירה?  זכרת  ישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  אוסף  -פניני 

 גיליונות, תש"ע )עמ' נב( 

 שלמים מציון, תשע"ט   ומסתפק איך אמר - 'המלך הקדוש'היה בדעתו לומר 

הקדוש-הא'סיים   ואמר    'ל  חזר  דיבור  כדי  אתה  'ותוך  הקדוש ה'ברוך  מציון,     'המלך  שלמים 

 תשע"ט 
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_74_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_74_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_74_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_51_61_79_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_51_61_79_80.pdf
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יותר מכד  'ל-ברוך אתה ה' הא'אמר   מציון,  שלמים    'המלך הקדוש'  וחזר ואמר  י דיבורוהפסיק 

 תשע"ט 

 ע"ח הן, תשמעשה כהמלך הקדוש והמלך המשפט 

    עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' צט( ? מדוע בר"ה אין מזכירין בתפילה תשובה ווידוי

א בליל  הקדוש  המלך  אמר  השנה   'לא  תשובה[  דראש  ימי  עשרת  תפילות  התורה,     ]ושאר  מחמדי 

 תשע"ו 

הקדוש"  פעם  תשעיםאמר   ספק   "המלך  ידי  כן[  לצאת  לנהוג  נכון  והאם  מועיל,  מחמדי    ]האם 

 התורה, תשע"ו 

 היא שיחתי, תשע"ט  תן פחדך ו

 

 שליח הציבור בתפילות ראש השנה: 

 

 בות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' לד( תיבנ ]הגר"ח ברייש זצ"ל[לצאת מש"ץ המפסיק בפיוטים 

הנוראים   בימים  הציבור  בעל  -לימים  צבור-שליח   למינוי  הנצרכים  התנאים]שליח  מינוי  נוראים, 

ללא רשות, כאשר אין    התובע את חברו בערכאות  מעורב,ספר  -תשובה לשליח ציבור, המחנך ילדיו בבית

ציבור שאינו הגון, שליח ציבור בן תורה  -יחינוי שלחומרת מ?  בנמצא בעל מעלות הנדרשות, את מי ימנו

 עין יצחק,תש"פ נשוי מעל גיל שלושים[ 

בית כנסת שסיכמו עם חזן רווק שיהיה שליח ציבור, שבוע לפני ראש השנה מצאו חזן  גבאי  

 דרישה וחקירה, תשפ"א ]חוזה עבודה, חזקה[ פטר את החזן הרווק? נשוי, האם יכולים ל

 )לז עמ'(  י פניך יעקב סלה, תש"פקשמב]הרב יעקב חזן שליט"א[ עיון בהלכות שליח ציבור 

לש וי  נמי תשובה  ציבורבעל  ויוכ"פ  ליח  פנים    בר"ה  נאה,  פרקו  עומדים,  תשובה  שבעלי  ]במקום 

את   מוציא  אינו  ציבור  שליח  כאשר  שם,  הוא  באשר  תשובה,  בעלי  שרובה  קהילה  לכאן,  באו  חדשות 

התקופות שינוי  ופירש,  שנה  או  שנשבה  תינוק  חובתן,  ידי  שליט"א[    [הציבור  יצחקי  אורי  פניני  ]הרב 

 מראשי חבורות ישיבת מיר, תש"פ -הלכה

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פה( הידור בשליח ציבור בימים נוראים הדן את חבריו לכף זכות 

 עין יצחק, תשע"ז  ]תוך שבעה, שלושים או שנה[דיני שליח ציבור אבל 

מהמסו המבטא  מרת  שינוי  ובתקיעות,  בתפילות  אשכנזית,  בישיבה  ספרדי  ישיבה  של  ]בחור  בטאם 

 עין יצחק, תשע"ח  הקדמונים כמוכח מן הפיוטים[

מורים האם עדיף שליח ציבור בעל תשובה כיון דבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים ג

 מעדני אשר, תש"פ   ?יכולים לעמוד

הש"ץ  חזרת  שמיעת  ודמעומד]   חיוב  דמיושב  התקיעות  והמסתעףגדרי  לחומרא  תקיעות  הוספת   , ,

 ( לה, תש"פ )עמ'  וצר )לג(ירחון הא[ חובת היחיד וקיום הציבור, עם שבשדות
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_58_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_51_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_75_80.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ראש השנה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 מות(קוד

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 אכילת הסימנים: 
 

 תפוח בדבש 

 

 פנינים, תשע"ד )ג' טעמים(  מנהג אכילת תפוח בדבש

 

    שמעתתא עמיקתא, תשע"ד    נר יששכר, תשע"והאוכל תפוח בדבש יברך על התפוח או על הדבש  

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פט( 

  )ארץ זבת חלב ודבש(?  מדוע בראש השנה מטבילים את התפוח בדבש דבורים ולא בדבש תמרים

 פנינים תשע"ח

 (עטאספקלריא, תשע"ט )עמ'  מנהג אכילת הדבש בראש השנה 

 (חס)עמ'  "פוסף גיליונות, תש א ד נויגרשל שליט"א[וד]הרב מרדכי  על הדבש על התפוח ועל הרימון

 דברי שי"ח, תשפ"א תרי"ג גרעיני הרימון 

הדונג ]השעוה[ מופרש מגוף הדבורים, שלא כדבש שהוא צוף הפרחים  ]  והשעוההדבש  היתר אכילת  

)ארץ [  אכילת הדונגההסבר להיתר  ,  שנאסף על ידי הדבורים. והיו שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג

 תשע"ז     שע"גיכל, תנוה הה זבת חלב ודבש( 

]כו, ט[  ]דבש דבורים או דבש תמרים[  זיהוי הדבש במקרא   אספקלריא, תש"פ    )ארץ זבת חלב ודבש( 

 )עמ' כא(

]פרשנות האם בשבועה שהבטיח הקב"ה לאבות את ארץ ישראל כלולה מעלת 'זבת חלב ודבש'? 

רו ליעביר לרשותו קרקע ונתגלו בה זהב, שבועה, השבועה לאבות כוללת את כל מה שבארץ, נשבע לחב

ארץ בשונה מ  -ארץ ישראל מוחזקת לאבות, לאחר הכיבוש מוחזקת למפרע, האם הר בטבעו כולל זהב  

 נועם אליעזר, תש"פ )ארץ זבת חלב ודבש( שבועה ותקיעת כף, מכירת הבכורה[ לת מטבעה פירות, הכול

]המלחת קרבנות במלח או בסוכר, הבאת מלח או  דבש מלח וסוכר באכילת המוציא בראש השנה  

לשול בדסוכר  השנה  בראש  המוציא  פרוסת  הטבלת  בהם,  הפת  והטבלת  בשניהם,  חן  או  במלח  או  בש 

 רץ כצבי, תשע"ז הטבלת תפוח בדבש או בסוכר[  

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )הדבש והעוקץ  

בראש השנה   אכידבש  טעם  בגאונים,  הוזכר  בגמ',  הובא  'אב  ]לא  'מוסר',  'יוצר',  שו,  גימטריא  לתו, 

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )הרחמן'[  

הדב ומוצריוכשרות  דונג  ש  מלכות,  דבש-]מזון  חלת  פרחים-שעווה,  אבקת  פרופוליס,  חי,  פולן,  -דבש 

 נתיבים לכשרות, תש"פ טל דבש[  -מותדבש מהפרשות זחלים וכני

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )מה בדיוק מכיל דבש הדבורים?   

מאורות הכשרות  האם יש בדבש קדושת שביעית, וביותר האם יש איסור 'שמור ונעבד' בדבש?    

 (, תשע"ט 3)
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 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )רופוליס   בין דבש לפ

)עמ'  שירבו זכויותינו כרימון    )עמ'       (קמדאספקלריא, תשע"ח  אספקלריא,      עא(אספקלריא, תש"פ 

 תש"פ )עמ' פט( 

 ש"פ מעדני אשר, ת  משפט... וימתקו המים[]שם שם לו חוק ו מקור בתורה לאכילת דברים מתוקים

 

 ים בדיקת הסימנים מחשש תולע

 

 פ מאורות הכשרות, תש"  ]ירקות מצוננים[חסלט 

הרב משה  ]בדיקת המזון כהלכה      משמרת הכשרות, תשע"ד  בדיקת הסימנים ואכילתם בראש השנה

 ן לראש השנה תש"פ מעודכ    מעודכן לראש השנה תשע"ט    תשע"חמעודכן לראש השנה   [ויא

מאורות הכשרות,     גית, גידול בחממות אטומות[]הדברת כימית, הדברה ביולו  תולעיםאיסור אכילת ה

 תש"פ 

בדוקים, שאינן  מתולעים  ירקות  בשוגג  בדוקים  אכל  שהם  שחשב  אסורים,    משום  ]מאכלות 

 מאורות הכשרות, תש"פ טמטום הלב[  

 מאורות הכשרות, תש"פ גידול חסה בזכוכית  

 מאורות הכשרות, תש"פ   [תולעים שביין, האם היבחושים מותרים באכילה]ענבים מתולעים 

]חרקים שאינם נראים בעין, תולעים שהתערבו עם מאכל האם   חיוב בדיקה בפירות וירקות מתולעים

ה, תולעים שלא  , ברייה אינה בטלה, מיעוט המצוי, טחינה ובישול במיעוט המצוי, טירחה גדוליםלהם בט

מאורות    [ם, ברייה רק מירק המונח באדמה ולא מפרי האילן, תולעים כדבר מאוספרשו מתחילת בריית

 הכשרות, תש"פ 

הדגים   בבשר  הנמצאים  טבלת  תולעים  אניסקיס,  שונים,  דגים  בדגים ]סוגי  נגיעות  של  סיכום 

 מאורות הכשרות, תש"פ   המשווקים בישראל[

 פ מאורות הכשרות, תש"צבע מאכל מכנימת הכוכיניל  

באוקראינה   כשרות  למדריך  בר"ה  שמן, ]לנןסעים  אלכוהול,  בירה,  קפה,  קלים,  משקאות  אומן, 

 נתיבים לכשרות, תש"פ   [ירקות ופירות, תבליניםשימורים, 

]אומן בראש השנה, יציאה לחוץ לארץ לסחורה,  יציאה מארץ ישראל לקברות צדיקים בחוץ לארץ  

אל, לצאת ציאה בשעת רעב, ללמוד תורה ולישא אשה, לכיבוד הורים, יציאת בן חו"ל הנמצא בארץ ישר י

על מנת לחזור, יציאה לצורך מצוה אחרת, לצורך התעוררות האם הוא כמו לימוד תורה במקום שליבו 

לחוץ לארץ, טומאת ארץ העמים[     יציאת כהנים  יציאה לטיול,  זק]הרב  חפץ,    ט"א[ שלי  הראל הכהן 

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' לז(
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 קרכס"ת ]קרא רוביא כרתי סילקא תמרי[ 

 

  ,הפסק ב'יהי רצון' בין הברכה לאכילה  ,האם יש איסור 'ניחוש' בסימני ראש השנה]סימני ראש השנה  

 עין יצחק, תשע"ט  [אכילת הסימנים בתוך הסעודה ,ילהסדר הברכות והאכ

שמתעטש  'אסותא'אמירת   האמורי'?    -  למי  'דרכי  איסור  בה  יש  הערוך האם  הבבלי  ]דברי 

על האיסור  האם  שאסור,  והגר"א  התוספתא  ודברי  שמותר,  אדם   והשו"ע  על  או  עצמו  המתעטש 

בנוכחותו, דרך שבח או דרך רפואה, לבריאות, אמירתו כדרך תפילה ולא כדרך סגולה, וכדברי המאירי 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסב( על סימני ראש השנה[   

 משנה שלמה, תשע"ט  ]צבעוני להדפסה[סדר הסימנים לראש השנה  

ועל כך שיצאו   על כפרת העוונות  ניסים לאבותינו'  'שעשה  מדע אין מברכין בכל ראש השנה 

בדין?   זכאים  שעברה  המתים'  שנה  'מחייה  מברך  חודש  י"ב  אחר  חברו  נס ]הרואה  עצמו,  על  וק"ו 

זכויותיו[ את  אוכל  והוא  נס  לו  נעשה  ולא  יתכן  הטבע,  כדרך  הנתפס  נס  רוחני,  נס  אספקלריא,    נסתר, 

 תש"פ )עמ' פג( 

קדש כבר אכל מהפרי החדש,  ]דיני קדימה, כשהמ  ברכת שהחיינו בקידוש ומנהג אכילת הסימנים

שיעורי    העיקר הוא התפוח או הדבש, ברכת הנהנין על אכילת הסימנים, זמן אכילתם, אמירת 'יהי רצון'[

 הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ 

לה מהפרי או אחריו, כשראה את הפרי ולא אכלו, פרי ]הברכה קודם האכי"שהחיינו" על פרי חדש  

אבטיח מרוח על   -ענבים תפוחים, טפל ועיקר    -בוסר, פרי ערלה, פרי מורכב, זנים שונים של פרי אחד  

לחם, פרי מרוסק, פרי מיובש, פרי כבוש, מיץ פרי,  ברכה אחת על כמה פירות חדשים, הקדמת שבעת  

 עולמות, רמא   [המינים לפרי אחר

לולב,]שכ  ברכת שהחיינו על האתרוג בנטילת  עליו שהחיינו  ברך  סוכות,  בר  באכילת    באכילתו אחר 

]ברכת שהחיינו ברכת שהחיינו לאשה על אכילת האתרוג כשלא בט"ו בשבט, ובראש השנה  מרקחת ממנו  

לת לולב, האם אתרוג מתחדש מידי שנה או שוהה על העץ שלוש שנים, שהחיינו על  ה שהחיינו על נטיברכ

ירחון האוצר )מד(,  שליט"א[    הרב מתתיהו גבאי]  פרי מבושל או מטוגן שאינו ניכר חידושו, על פרי סחוט[

 תש"פ )עמ' רח( 

 "ש, תש"פ פניני אי רכת שהחיינו על רימון כשניתן ברוב ימות השנה למצוא אותו בשווקים ב

 ן, תש"פ זרע שמשו סימני ראש השנה 

 דרישה וחקירה, תשפ"א , פחות מכזית[ ]כלשהושיעור האכילה מהסימנים 

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

]ברכה ראשונה, בא מחמת הסעודה, תפוח בדבש מה עיקר ומה הטפל, האם   ברכת הסימנים בסעודה 

 פט( עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'    הדבש נפטר בברכת היין[

שופר ובתקיעת  הסימנים  באכילת  בדיבור  וגדר   ]דיני  הפסק  לאכילה,  הברכה  בין  בדיבור  הפסק 

להפסק נחשבת  ואינה  השיחה  הותרה  שבגינו  הסעודה'  בין ,  'צורך  בלחש  ולהתוודות  רצון'  'יהי  לומר 

]דברי הפוסקים אודות השיבושים בשמות   -התקיעות     האם יש בזה חשש הפסק בדיבור בין התקיעות 

ע בשופר 'שברים' ו'תרועה', ונחלקו הראשונים תקנת רבי אבהו לתקו,  המלאכים המוזכרים ב'יהי רצון'[
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בתורה   ה'תרועה' המוזכרת  נובעת מחמת הספק מהי  זו  בין   -האם תקנה  בדיבור  להפסק  מינה  ונפקא 

',  אמירת ברכת 'אשר יצר' בין התקיעות,  התקיעות יהי רצון' המנהגים השונים מתי הזמן הראוי לומר 

תירות בפסיקת ההלכה בין דין אמירת 'יהי רצון' בתוך  ישוב הס,  בעת אכילת הסימנים בליל ראש השנה

 עולמות, עג    [' בזמן אכילת הסימנים בראש השנהסדר התקיעות, ובין אמירת 'יהי רצון

 פניני אי"ש, תשע"טהסימנים בערב ראש השנה אצל הגרי"ש אלישיב זצ"ל   סדר אכילת 

 משנה שלמה, תשע"ו   ]מהדורה צבעונית להדפסה[סדר הסימנים בסעודת ראש השנה 

השנה   בראש  הסימנים  הבקשות[ אכילת  אמירת  הסימנים,  באכילת  קדימה  דיני  סעודות,    ]בכמה 

      שלמים מציון, תשע"ו     מחמדי התורה, תשע"ה     תשע"ד    יסודות החינוך, תשע"ה     דברי הלכה, תשע"ו

 והוראה, תשע"ח תורה     מעינות מהרצ"א, תשע"ד

 תורה והוראה, תשע"ג  דיני קדימה באכילת הסימנים בסעודה

  קד(אספקלריא, תש"פ )עמ'    מעדני אשר, תשע"ו  "ניחוש"אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור 

השנה   בראש  סימנים  טעמי  אכילת  האכילה,  אחר  או  קודם  רצון,  יהי  אמירת  לאכול,  או  ]לראות 

 עומק הפשט, תשפ"א  הסימנים, סימנים נוספים, סדר אכילת הסימנים, זמן האכילה[

השנה ראש  השנה  בר]  סימני  מבית  אש  יצא  המאירי,  האסוריםיוסף  השל,  דברי  סימנים, ,  ה" דברי 

, עוד על הדבש,  שאכל אדם הראשון  אתרוג,  תפוח בדבש  ,תמר,  חלה בדבש,  האם הסימנים פועלים   ,למה

,  שנרבה זכויות כרימון, תרי"ג,  הכל הפך לבן,  אפילו ריקנים שבהם,  קודש  בכל יהודי יש שלהבת,  רימון

לזנב ולא  והשועל,  לראש  מהאריה  השנה,  גזר,  דג,  הלקח  בראש  לכעוס  ארלנגר  [  שלא  אברהם  ]הרב 

   שיחות לאלול ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'( -הגדתי היום  שליט"א[ 

 אור פני משה, תשע"ח    קול יעקב, תשע"ו האם כל ראש ממילא אינו זנב?

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלו( מנהג אכילת 'ראש' כבש, איל, דג בראש השנה 

ני הלילות, אכילת פירות לשהחיינו גם בלילה  ]בריש שתא, ולא בש  אכילת הסימנים בליל ראש השנה

 מחמדי התורה, תשע"ו  הירושלמי לשבח הקב"ה על הפירות[ראשון לצאת ידי חובת 

' רצון  יהי  מבקשים  זכויותינוכיצד  ו  ?'שירבו  גנות  עליו  דברו  מאהבה,  חברו[ ]תשובה  זכויות  קבל 

   מעדני אשר, תשע"ז

השנה?   בראש  סימנים  אוכלים  מכך  מדוע  ללמוד  יש  ומה  השנה  לראש  פרעה  חלומות  בין  ]הקשר 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  כהכנה לדין, מה המשמעות של 'דינא רפיא'[

בליל ראש השנה לאכול מצה  חמץ,  ]  המנהג  מצת  מצוה,  לשם  שנאפתה  אשר או  מצה  מצה  דווקא 

 (סהירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  ה[ עלתה על שולחן ליל הסדר ובירכו עלי

  קסח(אספקלריא, תש"פ )עמ' אכילת אתרוג בראש השנה   

 

   :עקידת יצחק 

 

 כאיל תערוג, תשע"ח ]מעלת אברהם על חנוך מתושלח נח ושם ועבר[  העמידה בניסיונות 
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א[  הערות סביב ניסיון העקידה   ]כב,  רוממות,      אורות הגבעה, תשע"ד  )והאלוקים נסה את אברהם( 

    שפת אמת, תרל"ד   תשע"ז

ב  ל ת,  הלבבובעל החובות  ד,  העוקד והנעקו,  כל אחד והעקידה של]  לעקוד את עצמנו  -עקידת יצחק  

  שיחות לאלול ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'( –הגדתי היום [ התלתל שהכריע את הכף ו, יודע מרת נפש

העקדה  ימס במעשה  ישראל  בעם  שהושרשה  הנפש  ולפני רות  לפני  גדול  ככהן  אבינו  ם ]אברהם 

 נועם אליעזר, תשע"ט קדה, ולכן קרא אליו מלאך מן השמים, ולא נגלה אליו[ במעשה הע

בן   כשיצחק  העקידה  ניסיון  היה  א[?  37מדוע  ]כב,  אברהם(  את  נסה  שמשון,     )והאלוקים  נפלאות 

 תשע"ו 

ליצחק?   ולא  לאברהם  מיוחס  ניסיון העקידה  א[מדוע  ]כב,  אברהם(   את  נסה  אשכול     )והאלוקים 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח    שבילי פנחס, תשע"ד    , תשע"דיוסף

 מעדני אשר, תשע"ג    ]כב, ה['? המדוע לא לקח אברהם את נעריו למעשה העקידה לחנכם לקידוש 

עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'    )ואיה השה לעולה( ]כב, ז[  ?מדוע חיפש יצחק שה לעולה ולא 'קרבן עצים'

 לח( לז תירוצים 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ]ממרן הגרי"ז זצ"ל[  נין ידע יצחק שצריכים שה לעולה? מ

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   ]ממרן הגרי"ז זצ"ל[מדוע היה צורך לעקוד את יצחק ע"ג המזבח? 

 אבי עזרי, תשע"ז  הקרבן[יצחק אבינו על  ]שירת נןיצחק יר

  )וישם אותו על המזבח ממעל   ]כיצד רצה אברהם להעלות בנו לעולה[קדשי קודשים שחיטתן בצפון  

   האיחוד בחידוד, תשע"הלעצים( 

 משנת מהר"ל, תשע"ט בשופר של איל יצחק נזכר עקידת יצחק 

ל יום פרשת העקידה, להעלות זכות אבות, כיצד רצה אברהם להקריב, דין ]בתפילה בכזכרון העקידה  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח כהונה ודין אנינות בקודשים, מדוע נחשב הניסיון של אברהם ולא של יצחק[ 

   קפז(אספקלריא, תש"פ )עמ'  רחמים תזכורועקדת יצחק לזרעו של אברהם ב

)וישם אותו על    ]קשירת רגלי התינוק, מילה בצד צפון[מנהגי ברית מילה הקשורים לעקידת יצחק  

 קב  ונקי, תשע"ח המזבח ממעל לעצים( 

 פרי עמלנו תש"פ להתפלל במנין בו מתקיימת ברית מילה או לחזק מנין אחר? 

בדיני    -ל'מטלטלין'   'וני בהגדרות בין 'קרקע]שפסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מחובר' ו'תלוש'  

  -ל'תלוש' בדיני איסור והתר, בין 'גידולי קרקע' לגידולין שאינם מן הקרקע   'ממון ובמעילה. בין 'מחובר

)וישלח   איסור הנעבד בע"ז[  לענין מצוות התלויות בארץ, בין דבר שאין בו תפיסת יד אדם לשיש בו, לענין

 הגר"א עוזר, תשע"א אכלת( אברהם את ידו ויקח את המ

]בכי אברהם בשעת העקידה, גירוש ישמעאל, הכנסת אורחים של  על התת מודע באספקלריא תורנית  

את המאכלת לשחוט    )וישלח אברהם את ידו ויקח  ע"פ בי"ד, עד שיאמר רוצה אני[לוט, רמב"ם בכפיית גט  

 במשנת הפרשה, תשע"ו את בנו( 
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]פרחה נשמתו, יצחק ברך, האם גם אברהם ברך מדין הרואה  ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק  

בן השונמית[  חב על  י"ב חודש,  ידך אירו אחר  לו מאומה(  )ויאמר אל תשלח  ואל תעש  ברך,  ל הנער  זרע 

 ע"ז זרע ברך, תש   תשע"ו

שפת אמת,  ה ידעתי כי ירא אלוקים אתה(  )כי עת  כל הניסים שנעשים לבני ישראל הם בזכות האבות

 תרנ"ה 

 הגר"ח]ממרן  )כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ברש"י(  האם מותר להקשות קושיא על התורה?  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח זצ"ל[ 

זרע שמשון,    ברגלים זכר לעקידה, מה התברר ע"י האיל, מידת החסד[   ]מצוות ראיה  העקידהניסיון  

 שפת אמת, תרל"ד    תשע"ז

  ?אש השנה במה שקשר אברהם את יצחק ולא במה שהעלהו לשוחטומדוע מעוררים זכות בר

 מעדני אשר, תש"פ 

די לזכור עקידת יצחק הרי יש עוד חלקים מהאיל  מדוע תוקעין דווקא בשופר של קרן של איל כ

 מעדני אשר, תש"פ  ?שאפשר לעשות כלי שיר

נתלשו    ? האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה נשרפת, אם  עולה כולה  ]שופר של מתן תורה, 

עמה,   נשרפים  לא  הקרניים[מחיים  מקצת  בגופה  נשאר  אם  מום  בעלת  בסבך   ואינה  נאחז  אחר  )איל 

 שלמים מציון, תשע"ח בקרניו... ויקח את האיל ויעלהו לעולה( 

 שע"ח )עמ' צז(לריא, תאספק ]מי שענה לאברהם אבינו[ ?מה התפלל אברהם בהר המוריה

]עקידת יצחק היתה בזמן הקרבת תמיד של שחר, והקרבת האיל    ?באיזה שלב ביום היתה העקידה

 בזמן הקרבת תמיד של בין הערבים, יצחק תיקן תפילת מנחה בשעת העקידה, מי שענה לאברהם אבינו,

  שבילי פנחס, תשע"ח  מי שענה ליצחק אבינו[ 

 

 תקיעת שופר: הלכות 

 

נין התקיעות ]מ  קיצור הלכות תקיעת שופר עם ציון המקורות וביאורים וסדר התקיעות למעשה

מהתורה לשמוע  שלוש,  שחייבים  לתקוע  וכיו"ב המנהג  לחולה  והתקיעות  קולות  של  צורת  ,  ים  הקול 

ותקיעה ושברים  ותרועה,  תרועה  שברים  בתקיעה,  הקולות  אורך  התקיעה ,  שיעור  בין  ההפסק  שיעור 

תרועה, בכוונה הנדרשת לצאת יד"ח, מי שיש לו ,  והשברים או התרועה, בין השברים, התרועה והשברים 

, התקיעות  טעויות בסדר,  הוספת תקיעות לחומרא,  לבדמעומד ב  אפשרות לשמוע לתקיעות דמיושב או

הוראות ,  סדר התקיעות למעשה,  הערות קצרות לבעל תוקע, למקריא, לשומע ובתקיעות לנשים וליחיד

שטיינמן אי"ל  רבי  הגאון  שופר ממרן  תקיעת  בעניני  שליט"א[    זצ"ל[  והנהגות  מושקוביץ  מנחם  ]הרב 

 קונטרס הלכות תקיעת שופר, תש"פ )קכה עמ'(

]ברכת הזמן שהחיינו דלולב    יומא אריכתא בשני ימי ראש השנה לענין קדושת היום ולא התאריך

יו"ט שני של ראש השנה לשל סוכות[  בין  שיעורי הגר"א מדלוב,     ושופר היום טוב שני, השונה והדומה 

 תש"פ 
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שופר   בתקיעת  הראשונים  המצוה[  שיטות  לקיום  ביותר  המועדפת  שליט"א[]הצורה  לבין   ]הרב 

 תש"פ )ז' עמ'(

]דיני נתקל ודיני התוקע ומכוין לקול אחר, נתקל והמשיך, שיעור    הערות נחוצות בדיני תקיעת שופר

קולות[ מאה  חזו"א,  כדעת  השבר  מתוך  מריע  עיקר,  מעומד  או  מיושב  טוד  שברים,  חיים  ורוס  ]הרב 

 תש"פ )לה עמ'(בי וייל שליט"א[ גולדבלט שליט"א, הרב אברהם צ

 , תש"פ וידבר משהבמצוות תקיעת שופר  ]אי תקיעה בשבת[ובל תגרע ]הוספת קולות[ בל תוסיף 

פניני  האם יתכן ששנה שבשנה מסוימת לא תקעו בשופר כלל ]כשהיו מקדשים על פי הראיה[?  

 תשפ"א חשוקי חמד,  

שופר   תקיעת  וברוהלכות  הוא  ברוך  לצאת,  כוונה  שהחיינו,  השמיעה,  או  התקיעה  שמו,  ]המצוה  ך 

מקום   בדיבור,  הפסק  נשים,  לתקיעת  שופר  הוצאת  נשים,  שופר,  בתקיעת  חייב  מי  השופר,  כיסוי 

ית  התקיעה, זמן התקיעה, קול השופר, תקיעות אחרונות, איסור שבות, אמירה לגוי, ספרדי התוקע בב

     אשיחה בחקיך, תש"פ כנסת אשכנזי, תקע בשבת, ספק בתקיעות[

 המאור )תצז(, תשפ"א )עמ' כ( ?חש"ו אין יוצאיןשופר של  סוכת גנב"ך כשירה ובתקיעתמדוע 

יהלכות מצויות לתקיעת שופר   די חובה, המקרא, השופר, התוקע בכמה מקומות,  ]התוקע, להוציא 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  הברכות, התקיעות, הפסק בין התקיעות, הקולות[

 תש"פ    הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  הפסק בתקיעות

 (איתרי, תש"פ )עמ' כה-עלון ישיבת זהב מרדכי  ]הגר"מ גלוסקינוס שליט"א[הפסק בתקיעות 

מינים, או אחד תוקע עבור   ת]מצוה על כל אחד ואחד, כארבעמצוות עשה דתקיעת ושמיעת שופר  

ופרשת המוספין[   וזכרון תרועה, שתי פרשיות התורה פרשת המועדים  יום תרועה  שיעורי הגר"ע  כולם, 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ( -מדלוב שליט"א

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו קיצור דיני תקיעת שופר  

 

 אכילה לפני התקיעות 

 

, טעימה לפני התקיעה, בבית  נשיםינן של ד  ,לקדש ולאכול קודם התקיעות]אכילה קודם תקיעת שופר 

יש המקפידים לשתות או "לטעום"  ,  הנמנעים לחלוטין מכל טעימה לפני התקיעותיש  ,  או בבית הכנסת

חלק מהטועמים  ,  מיני מזונות בשיעור פחות מכביצה בלבד, ויש האוכלים לפני התקיעות ללא כל הגבלה

ויש שאוכלים עוגות ושותים קפה ללא קידושלפני התקיעות מקפידים לקדש על היין מקודם לכן על  ,  , 

המקילים לאכול לפני התקיעות, והרי אין לאכול לפני קיום מצוות ]קריאת שמע ותפילה,    מה מסתמכים

ההיתר לאכול לפני התקיעות במקום חולי או חולשה, האם  [,  שופר  תתקיע,  לולב, מגילה ובדיקת חמץ

יש "דחויה", האם  או  "הותרה"  בגדר  לבין   הוא  בביתו,  לפני התקיעות כאשר מקדש  בין אכילה  הבדל 

נוהגים לאכול לפני  הבעת מגיפת החולירע בפוזנא,  , פסק רעק"א  ש ואכילה במקום שבו מתפלליםקידו

התקיעות ללא קידוש, יש להבין מדוע אינם מקדימים קידוש לאכילתם ]וצ"ב האם חיוב קידוש בשבת  

 האם דינן של הנשים שונה מאנשים בנדון ,  , או רק לאחר מוסף[ויום טוב חל מיד לאחר תפילת שחרית

התקיעות לפני  מוסף,  האכילה  תפילת  לפני  לאכול  איסור  יש  בשבת,  שחל  השנה  בראש  עולמות,    [האם 
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שמעתתא עמיקתא,        נר יששכר, תשע"ה      ממשנתה של תורה, תשע"ה    ד תורה והוראה, תשע"       קעב

 (קעאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בנתיבות ההלכה  ימים נוראים, תשע"ח )עמ' צב(   תשע"ד

ויבוא לידי  ]   אכילה קודם קיום מצוה   -אכילה קודם תקיעת שופר   קודם נטילת לולב, שלא יטרד 

ל,  טעימהאו  שכחה. אכילה   אלא  להקל  אין  לטעום אך  מותר  הדין  גדול.  הכרעת המשנ''ב שמצד  צורך 

לרע''א אין לאכול קודם .ה.  ל או כביצה משקה המשכר. מים מותר ללא הגבלשיעור טעימה: כביצה אוכ

בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד. כי אם  וביום שני של ראש   התקיעות,  ולגרי''ש אינו לכתחילה, 

שני פעם  הברכה  את  לצאת  ויכון  התקיעות,  קודם  מלאכול  כן  לעשות  עדיף  אבל  להקל,  יש  ה. השנה 

מקילים לטעום קודם התקיעות, המנהג בישיבות ובחצרות הקודש לקדש ולאכול   הדורות חלשים, רבים

לאכול ברבים,   כן עדיףוע ואין חשש שישכחו, ולקודם תקיעות, 'רבים מדכרי אהדדי' וזמן התפילה קב

מטה אפרים כתב לאכול בצנעה. יש מקילים כאשר 'רבים מדכרי אהדדי' לאכול אף יותר מכביצה כדין 

שלר.  שומ גדולי השר  רוב  לדעת  אולם  קידוש,  בלי  לאכול  מותר  התקיעות  שקודם  חידש,  מבעלז  ום 

אם אינו אוכל קודם התקיעות וצם עד אחרי חצות   לדעת חוט שנית.  ההוראה צריך לקדש לפני התקיעו

היום יצא שכרו בהפסדו שאין לצום ביום טוב, אכן הכרעת המשנ''ב שמותר להתענות בר"ה ולהתפלל עד  

תורה       עומק הפשט, תש"פ  [   םמדקדקים לשתות מים קודם התפילה שלא יהיה חשש צו  חצות. ויש

      והוראה, תש"פ

 

 השופר 

 

 ברכת יצחק, תשע"ו -שיעורי ליל שישי  ]המצוה השמיעה או התקיעה[השופר בין הברכה לתקיעה  נפסל

 ( רבריא, תשע"ח )עמ'  אספקל ביזוי מצוה בשופר 

הע בשופר  בביזיון  לנהוג  מותר  בו?  האם  שתקעו  קודם  למצווה,  ניקוי, ומד  חומר  מצוות,  ]ביזוי 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג  כבודו של בעל התוקע[

ד השופר, קילוף, שיוף, ישור, שינוי קולו, פעולות הפוסלות, האם ]תהליך עיבוכשרות השופרות בימינו  

מעובד[   שאינו  בשופר  הידור  יש  האם  איל,  של  שופר  לחצוצרה,  הופך  מיושר  צברי שופר  יוסף  ]הרב 

  יח(  (, תש"פ )עמ'ירחון האוצר )מדשליט"א[  

 מעדני אשר, תש"פ   מחמדי התורה, תשע"טמדוע שופר המצופה זהב פסול, אף אם הזהב הוא לנוי? 

ש בשופר  רשותתקיעה  נטילת  ללא  חברו  להתעטף [  ל  בממוניה,  מצווה  למיעבד  לאיניש  ליה  ניחא 

ארעי   שימוש  הכנסת,  בבית  חברו  של  בחומש  או  בסידור  השימוש  חברו,  של  תפילין  להניח  או  בטלית 

לבקש ו בנקל  כשניתן  לו,  מרשה  שאינו  צווח  כשחברו  לביתו,  נטילה  או  במקום  שימוש  קבוע,  שימוש 

ניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור, כשהבעלים קטן, תקיעה בשופר להוציא נשים  רשות, ניחא ליה לאי

 גר"א גניחובסקי, תשע"ה ה   עולמות, שט  או אבנט[ וקטנים, לבישת קיטל

בעני הורה  או  ערלה,  אסר  או  שהתיר  ממרא  ושופריזקן  ציצית  לקידושי   ני  שנפק"מ  דבר  ]בכל 

 תשע"ז  הגר"א גניחובסקי,  י[  יז,( ] על פי הדבר אשר יגידו לך ועשית ) יך איסור כרת[אשה, שי

בפיך   המותר  מבהמה  מן  שופר  מצוה,  תשמישי  קדושה,  תשמישי  שמים,  מלאכת  בכל  או  ]בתפילין 

ספר   יריעות  תפירת  לסוכה,  כדופן  פיל  הנשה[טמאה,  בגיד  בפיך(  תורה  ה'  תורת  תהיה  ט[    )למען  ]יג, 

 א גניחובסקי, תשע"ו הגר" 
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]שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי, אך מעלה האם יש מעלה לתקוע בשופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש?  

במעלת משכן משה מול מקדש שלמה, דברי הגר"א להסתופף תחת אילנות    יש בעשייתו, דברי הספורנו

פניני חשוקי חמד,     נו הגון[מעשה ה', מעלת רבי חייא, דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים שהדפיסם מי שאי

 תשע"ח )עמ'  לג( 

בזמנה[  לטלטל שופר לספק תקיעות שלא  מילה  מצוה,  לספק  טוב  ביום  גניחובסקי,    ]מלאכה  הגר"א 

   תשע"ז

]שינוי בקול מחמת הציפוי, פיו חייב   ציפה שופר בזהב מדוע נפסל ולולב שנאגד לנוי בזהב לא נפסל

מכוסה,  ל בשופר  הפה  ומקום  ושופר  מכוסה  בדבר  מצוה  נוי  דין  אין  בשופר,  ואנווהו,  געת  אלי  אין זה 

 מעדני אשר, תש"פ    מחמדי התורה, תשע"וקטגור נעשה סניגור[   

מנחת אשר,    ]שופר שאינו של איל, קולו יפה, מנהג תימן[קודו  -שופר אנטילופה  -כשרות השופרות   

 תש"פ 

 מנחת אשר, תש"פ  ]שופר עם שכבות רבות, גילדי גילדי[שופר בלזבוק  -כשרות השופרות  

, סתימות, בדיקה ע"י מים, שינוי צורת השופר הטבעית בכיפופו או ]נקבים, הדבקות  כשרות השופרות

 מנחת אשר, תש"פ  ישורו[

פסול מהם  אחד  ונמצא  שופרות  בכמה  או    תקעו  דאורייתא  מצוה  בקיום  ברכה  שוב,  יברכו  ]האם 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיג(  ה דרבנן מספק[מצו

 תש"פ הגר"א גניחובסקי,   תקיעה בשופר שניקב או נסדק, ובספק ניקב

 תש"פ הגר"א גניחובסקי,   שופר בראש האילן 

 מגישי מנחה, תשע"ז הבאת שופר מחוץ לתחום 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   לתקיעה לקטןו ה,עיהשנה לספק תקטלטול שופר בראש 

יצירת השופר, שינוי צורת השופר,  ]נושאים הלכתיים ביצור שופר   במים רותחים,   ושרייתהתהליך 

 תורה והוראה, תשע"ב  , הצורך בפיקוח[סתימת חורים בשופר

פה השופר,    כשרות השופר ייצור השופר, בארץ ובחו"ל, שופר מבהמה טמאה, קדיחת  ]מקור השופר, 

 נתיבים לכשרות, תש"פ  יישור פי השופר, ציפוי זהב או כסף[

 ( אירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ' כ יפה שופר בזהב[צ] בלולב ובשופר 'כל לנאותו אינו חוצץ'

 

 התוקע 

 

]תקיעות תאמן בתקיעות על חשבון מנוחת השכנים ש השנה בכדי להרא האם מותר לתקוע לפני 

 אשכול יוסף, תשפ"א  [ברעשבניית סוכה הם מצוה או הכשר מצוה, כמו 

]ולא  ב את שופרו בתנאי שהוא יתקע בו  בית כנסת שנעלם שופרם הקבוע, בעל שופר אחר ניד

 דרישה וחקירה, תשפ"א  בעל התקיעה הקבוע, חזקה במצווה[
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]כיצד להפיק קולות מן השופר, מה לעשות ומה לא לעשות, הרטבת  הדרכה מעשית לתקיעת שופר  

 תש"פ )ד' עמ'(]הרב אביעד וייל שליט"א[  ת פי השופר, שיוף זוויות חדות בשופר[השפתיים, התאמ

 דרישה וחקירה, תשפ"א ף בזמן תפילת מוסבידי שליח הציבור ר אחיזת השופ

)עמ'    "פוסף גיליונות, תשא-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  [מעלת תקיעת שופר]נשבע שלא יתקע בשופר  

 ( לג

 מעדני אשר, תש"פ ? א ילו להיות המקר האם מותר ',תוקע'שנשבע שלא ידבר עם ה 'מקריא'

 ( קכזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   כונה לצאת בתקיעת שופר האם מעכבת?

 אספקלריא, תש"פ )עמ' מד( ונים[  ]הסוגיא ודעות הראששב ודמעומד  תקיעות דמיו

]האם  בעל תקיעה שכיון שביום שני של ראש השנה לצאת ידי מצוות תקיעת שופר מדאורייתא  

הפוסקים שתקיעות דמיושב הן כלל, ביום הראשון שהכרעת  עבר על 'בל תוסיף', האם לא יצאו ידי חובה  

דאורייתא, ועל סדר התפילה הן דרבנן האם גם שם עובר בבל תוסיף, האיסור על מתקני התקנה או על 

 שליט"א, תש"פ  שיעורי הגרמ"ב זילברברג המבצע, הכפלת מצווה[

 ( קעזאספקלריא, תשע"ח )עמ' המוציא ידי חובה רק חלק מהציבור בעל תוקע 

דמעומד דמיושב לתקיעות  בין תקיעות  בברכת השופר  ישיבת    הפסק  חבורות  מראשי  הלכה  פניני 

 (האוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נ -מיר

ישיבת מיר   תוקע שכפל השברים בסדר תשר"ת ונמצא תשר"ת   אוסף -פניני הלכה מראשי חבורות 

 ( וגיליונות, תש"ע )עמ' נ

]תרתי דסתרי בשני בני אדם, עשה שתי ספיקות דסתרי אהדדי, ספק ספיקא  תקיעת שופר בטומטום  

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ דסתרי אהדדי, נטילת אתרוג לארבעת המינים[

פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת  '?  תוסעת  אם מוציא בברכה את התוקע כדהרש"י  עת  תקע כד

 (חאוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נ -מיר

לתורה עלייתו  זכות  את  להעביר  יכול  תוקע  מיר?  האם  ישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  אוסף  -פניני 

 ( בדרישה וחקירה, תש"פ )עמ'     (טגיליונות, תש"ע )עמ' נ

בב זקן  או  לחולה  יחיד  יתו  תקיעה  יברך,  מי  התקיעות,  כמות  ביחידות,  למתפלל  התקיעות  ]זמן 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט המסופק אם שמע את כל התקיעות, האם יש הידור לתקוע בעצמו[ 

 אשיחה בחוקיך, תש"פ ב עמ'( ה )לבראש השנ קונטרס הלכות תקיעת שופר

]שם השופר, צורת השופר, סדר הקולות, מכסא דין לכסא רחמים, פירוש  כוונת התוקע לראש השנה  

  , רש"ש, ועוד ספרים[ מח"ללנתנה תוקף, סדר התקיעות למעשה, מבוסס על שער הכוונות, פרי עץ חיי, ר

 , תש"פ )מד עמ'(' על כוונות השופר לראש השנהכרחם אב'קונטרס הרב שמואל גרין שליט"א[ ]

 (כגימים נוראים, תשע"ח )עמ'   ,בנתיבות ההלכה  תפילה בתקיעת שופר

דמעומד?  או  דמיושב  התקיעה  לבעל  השנה  בראש  לתורה  עליה  לתת  לתת    למי  אפשר  ]כשאי 

 ( 29יונות, תשע"ז )עמ'  קובץ גל לשניהם, תקיעת מעומד עדיפה[ 
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בעל תקיעה שעבר    חזקה במצוות תקיעת שופר יעשה כשחל בשבת,  א' דר"ה מה  ליום  ]בעל תקיעה 

חזקה במצוות, האם בשל איסור חכמים שלא לתקוע בשבת הציבור אנוס וכאילו להתפלל במנין אחר,  

  רץ כצבי, תשע"ו [רות איסור חכמים יצא מצוות תקיעהתקעו, האם גדול התוקע בשבת למ

]קרש שניתן בצפון, מערבין בבית ישן, הוחזק  ובתפילות ראש השנהבתקיעת שופר  -חזקה במצוות 

וע מנהג קבחזקת קבורה לעוסקים בקבורת המת,  במצווה וקרהו אונס חוזר לחזקתו, ירושה במצוות,  

, חזקה לתפקיד דיין בעיר, חזקה לשררה, חזקה למצווה, חזקה לביצוע מצוות גלילת ספר  לעלות לתורה

נר   לתרומת  חזקה  בספר התורה,  לקריאה  חזקה  במחיר,  להרבות  רוצה  כשאחר  הכנסת,  לבית  למאור 

חזקה  נוראים,  בימים  ציבור  לשליח  חזקה  פעמים,  כמה  אחרי  שופר  בתקיעת  חזקה  מסוים,  תורה 

 עולמות, תלה   כשחל בשבת[ -תקיעת שופר ביום ראון של ראש השנה ל

 האם יש ענין ללכת לשמוע תקיעת שופר בראש השנה בבית כנסת שיש שם בעל תוקע כהן?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יב(  )ובני אהרן הכוהנים יתקעו בחצוצרות( ]י, ח[

נות,  אוסף גליו  -בירור הלכה האם יכול להוציא מי שלא יצא   שכבר שמע תקיעת שופרתקיעה בעל 

 תשע"ט )עמ' פ( 

שופר?   בתקיעת  אחר  טומטום  מוציא  אינו  טומטום  זצ"ל[  מדוע  גניחובסקי  בנתיבות  ]הגר"א 

 ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' עא(

תורת  מצוה, נטול שכר על הזאת אפר פרה אדומה[  ]נוטל שכר על  נטילת שכר על תקיעות ראש השנה  

    המעדנים, תשע"ט

]איסור נטילת שכר על מצוות, שכר בטלה, נטילת שכר על תקיעת שופר בחודש אלול ובראש השנה 

שופ על תקיעת  על מצווה מדרבנן, שכר  שופרשכר  על תקיעת  כשכר מצוה, שכר  בראש   ר בראש השנה 

 האיחוד בחידוד, תש"פ השנה כשכר יום טוב[  

 המעדנים, תשע"ט  תורת תוקע לעצמו 'מלכויות' האם יכול להוציא חברו ב'זכרונות'? 

 תורת המעדנים, תשע"ט  תוקע שידו מגובסת האם יכול לתקוע בלא לאחוז את השופר בידו?

 מחמדי התורה, תשע"ט הקראה לתוקע 

]דעת החזון אי"ש והגרי"ז, סוגית הגמרא בהעדפת  תקיעות דמעומד בחזרת הש"ץ או גם לאחר מכן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט מוסף, וביכול ילך לשניהם וקודם למוסף דזמנו קודם[  ותקיעת שופר על מנין 

   מגישי מנחה, תשע"זתקיעת שופר תקיעה או שמיעה  

ציבור  לשליח  נדרים  ונחלש  התרת  התקיעות  לפני  לקדש  לא  המתפללים    שנהג  לו,  יתיר  ]מי 

ויצ מבחוץ  לאחד  הנדר  יפרט  לקדש נוגעים,  נוגעים,  שהם  יודעים  אינם  הנדר,  יודעים  שאינם  שנים  רף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ואח"כ להשאל על הנדר[ 

ר, האם  רבותינו הראשונים נחלקו בגדר מצות התקיעה בשופ  -ה בשופר  מצות התקיע]תקיעת שופר  

זו ,  נוסח הברכה במצות שופר.  התקיעה בו  או במעשה  ,בשמיעת קול השופר עיקר מצוותה ממחלוקת 

השופ  מצות  על  הברכה  נוסח  מהו  נוספת,  מחלוקת  הברכה  ר,  הסתעפה  שנוסח  לעיל,  המבואר  למרות 

בהגדרת נאמרו בדברי האחרונים טעמים נוספים לנוסח הברכה, שאינם תלויים  תלוי בעיקר גדר המצוה,  

המצוהה,  המצו שעיקר  הרמב"ם  לשיטת  בראש  בשמיעת המקור  במשנה  מהמבואר  השופר  קול 

שופר     השנה, קול  שמיעת  חובת  ידי  שיוצאים  הטעם  את  בהגדירם  הראיה  את  דחו  האחרונים  אך 

מטעם מדין שליחות מהתוקע,  כ או  השומעים,  . עונהשומע  את  להוציא  בתקיעתו  לכוון  צריך  התוקע 
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התוקע  צריך להיות בר חיובא, ולכאורה  ו,  ן זה מובן לשיטת הרמב"ם, ובאחרונים יישבוהולכאורה אי

בתירוציה  האחרונים  בדברי  עיין  הרמב"ם,  של  שיטתו  את  סותרים  דנו  ם,  הדברים  הדברים  ממוצא 

המנהג   . בשמיעה  או בתקיעה - ולים מהגדרת קיום מצות שופרהפוסקים בספיקות הלכתיים ודינים הע

ש התפילה,  ופרלכסות  באמצע  שופר  קול  ולברך,  שמיעת  לעצמה  לתקוע  יכולה  אשה  ביטול ,  האם 

זכות מחאה במינוי ,  בירך ותקע בשופר והביאו אחר כך שופר אחר,  תשלום לתוקע,  תוקעהשליחותו של  

 עולמות, תסד [  תפילה להקב"ה -קול שופר , הצליח לתקועְשכר תוקע ודינו כאשר לא , תוקע שונא

חרש בתקיעת  שופר  חובת  ידי  ברכת    יציאה  לברך  ויכול  ריח  חוש  לו  שאין  ממי  חרש  שונה  ]במה 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' רלז( יז תירוצים בשמים כדי להוציא אחרים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    ]מחמת רעש או סיבה אחרת[תוקע שאינו חרש אך לא שמע התקיעה 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   והוהאם התקיעה היא חלק מהמצ -מצות שופר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]לפני עלות השחר, התחיל בקול נפיחה[תחילת תקיעה שלא בחיוב 

 

 שים לנ מצוות שופר

 

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

     תורת המעדנים, תשע"ט ]מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר[ נשים בתקיעת שופר

התרת נדרים כשפוסקות    ,האם נשים קבלו על עצמן מצוות עשה שהז"ג כחובה]  נשים בתקיעת שופר 

 ק, תשע"ח עין יצח[ נשים בברכה על מצוות עשה שהזמן גרמא, ממנהגן

תורת    ]מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר[  בראש השנה שחל בשבת  נשים בתקיעת שופר

    המעדנים, תשע"ט

שופרה בתקיעת  כוונה  צריכות  נשים  מיר?   אם  ישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  גיליונות,  -פניני  אוסף 

 ( דתש"ע )עמ' נ

 סקי, תשע"ה הגר"א גניחובקטן התוקע להוציא אשה    

]ערבות לאשה, ת שופר האם יכולה לתקוע ולהוציא אשה אחרת?  אשה שיצאה ידי חובת תקיע

 עשר עטרות, תשע"ט  אם יצא מוציא לאיש התוקע לאשה שאינה חייבת, תקיעת שופר מצוה קיומית[

לנשים   שופר  הברכתקיעת  אחר  נכנסת  לבית  התפילה, ]הגיעה  שבסוף  התקיעות  את  רק  שמעה  ות, 

יברך   מי  דמעומד,  בתקיעות  התוקע  כוונת  דמיושב,  או  דמעומד  לתקיעות  להגיע  תעדיף  לנשים האם 

שופר האם  לתקיעת  לבוא  יכולה  לא  או שתיים,  בנשימה אחת  לנשים  שופר אחה"צ, תקיעות  בתקיעת 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט חייבת בהתרת נדרים, תקיעה לנשים בלא רשות בעל השופר[

 

 התקיעות 

 

 ח )עמ' ט( ירחון האוצר )יט(, תשע"    תקנת רבי אבהו בקיסרי אודות אופן התקיעות
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  ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' יד(   תקנת רבי אבהו דקיסרין בעניין איחוד מנהגים

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' כט(   הלכות ומנהגי תקיעת שופר מן המקראות

 תשפ"א   ,אזמרה לשמך ]הזמנים והנשימות[התקיעות דמיושב ודמעומד  סדר

ודמעומד   דמיושב  התקיעות  תקיעות]גדרי  הוספת  הש"ץ,  חזרת  שמיעת  והמסתעף  חיוב  ,  לחומרא 

 ( להירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  [ חובת היחיד וקיום הציבור, עם שבשדות

 (נומ' ירחון האוצר )לג(, תש"פ )ע  [ משך בתקיעה אחת על דעת ב' תקיעות]כוונה בתקיעות 

]להשאיל ממונו וחפציו לצורך קיום מצווה של האם חייב להשאיל שופר כדי שחברו ישמע תקיעה  

 ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישי  הזולת, ניחא ליה לאיניש, נר חנוכה הידור שלו מול מצוה של חברו[

דר"ה   ב'  לתקועכש ביום  חייב  האם  תר"ת  רק  לתקוע  ספיקא    ?יכול  בברכה,  יתקע  ]האם 

ציאו בתפילה דאורייתא, ספיקא דרבנן, שיטת הרמב"ם, כשיש בפניו שתי חלופות ללכת לשמוע ש"ץ שיו

 עשר עטרות, תש"פ או בעל תוקע שיוציאו בסדר אחד[ 

]ספק שהתעורר ביום א', וספק שהתחדש ביום ב', ללכת  ספק תקיעות ביום טוב שני של ראש השנה 

לל של ספק דרבנן  לעיר אחרת שספק אם ישמע בה תקיעת שופר כשבעירו אין שופר, האם הוא נגד הכ

דברי בית הלוי שספיקא דאורייתא לחמרא רק  לקולא, ספק בכשרות ארבעת המינים בשאר ימי הסוכות, 

אוסף גיליונות,  -"אשיעורי הגר"ע מדלוב שליט   בציצית בימינו[  לבישת תכלת-אם יפטור חובתו בתורת ודאי

 תש"פ 

דמיושב,   תקיעות  שמע  מדאורישלא  וי חיובם  שעל  רוצה  תא,  דמעומד  בתקיעות  יד"ח  לצאת 

הברכות מכוין    מדרבנןשהן    -  סדר  שהתוקע  למרות  מדאורייתא  לצאת  יכוין  שהוא  בכך  די  ]האם 

וה מדאורייתא  , העושה מצויתאישיכוין להוציאו יד"ח מדאור  תוקעעליו להודיע ללתקיעות דרבנן, או  

חובה[   ידי  יצא  האם  דרבנן  מצוה  לקיים  כוונה  שישימתוך  ליל  תשע"ד -שיעורי  יצחק,  הגר"א       ברכת 

 ניחובסקי, תשע"ט ג

]מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר[ ?  האם מותר לתקוע בראש השנה יותר ממאה קולות

 תורת המעדנים, תשע"ט 

 (פבאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   סיכום קצר של השיטות הנוגעות למעשה בתקיעת שופר

 ע"ט תורת המעדנים, תש תוקע לעצמו 'מלכויות' האם יכול להוציא חברו ב'זכרונות'? 

 מחמדי התורה, תשע"ט  ['וביום ב ']ביום אמע את כל התקיעות ספק אם ש

 ( קכטאספקלריא, תשע"ח )עמ'    שיעור תקיעה כתרועה

איתרי,  -עלון ישיבת זהב מרדכי  ]הגר"ש אויערבאך זצ"ל[  ם בגדרי קול תקיעות השופר"דעת הרמבב

 תש"פ )עמ' ז(

 ( , לדתשע"ח )עמ' כטבנתיבות ההלכה  ימים נוראים,    ]הגר"ח קמיל זצ"ל[הכוונה בתקיעות 

דאוריית]כוונה בתקיעות   לתש"תא,  תקיעה  תשר"ת  בין  אחת  בתקיעה  סגי  לא  למה  אבהו  ר'  , תקנת 

תקיעה אחת ומכוון להוציא בה אדם אחד לפניה  ה,  פלוגתת הב"י והרא"מ אם מועיל תנאי בכוונת המצו

לאחריואדם   אח ה,  אחר  תקיעה  בה  יצא  אם  כשתים  בשניה  גיאותדעת   ת,משך  הרמב"ן ,  הרי"ץ 
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תקע לשם   ם,  ביאור החילוק בדין תקיעה בין תשר"ת לתש"ת לבין משך בשניה כשתי,  הר"ן,  הרשב"א

 ה(  ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח )עמ' [סדר תשר"ת ותקע לשם סדר שנפסל

 בנתיבות ההלכה, תשע"ח )עמ' נ(  ]הגר"ב שרייבר[כוונה במצוות תקיעה 

עה בנשימה אחת לדעת ר"ת אם יצא  שברים תרו]  ת שברים תרועה אם בנשימה אחת או בב' נשימו

תרועהפלוגתת   ד,  בדיעב בשברים  למעשה  לנהוג  היאך  והרמ"א  הגר"מ    [המחבר  שיעורי  האיתנים  ירח 

 (טולובין, תשע"ח )עמ' 

, הכוונה הראויה לחשוב בתקיעות]  ן לצאת בתקיעותחשב שתוקעים תקיעה של סדר אחר וכך כיוו

 שלמים מציון, תשע"ט סיח דעתו בשעת התקיעות האם יצא ידי חובה[ ה

יברך?   יוכל להשלים את התקיעות האם  ונמלך מלעשותהמסופק אם  על מצוה  נר   , ]ברך  על  ברך 

 מנחת אשר, תשע"ו חנוכה וראה שבני הבית אינם ולא הדליק[ 

]האם דיבר לשון הרע והפסיד מצות שופר, יענש על שניהם? ביאר הלכה תוך כדי סיפור לה"ר  

ד עשה  ביטול  עבירה,  עבר  או  מצוה  על קיים  איסורים  שני  דאין  החזו"א  דעת  לה"ר,  דיבור  בכל  ת"ת 

מעשה אחד, מבטלין ת"ת למקרא מגילה, השאלה ששאלו את דוד המלך הבא על אשת איש במה מיתתו,  

 בת מיר, תשע"ח )עמ' ל( אוסף גליונות ישילה"ר והפסיד תקיעת שופר[  דיבר 

המצוה קיום  תחילת  אחר  אונס  לו  יבוא  כאשר  מצוה  מקיום  פטור  אדם  עמרם ?  האם  ]פרישת 

תקיעת שופר במקום שאוסרים על כך, התחלת ספירת העומר מאשתו, בכדי לא להביא ילדים לעולם,  

שעורי ליל    ]ב, א[    י()וילך איש מבית לו   כשיודע שלא יוכל להשלימה,  האם יש מצוה בעשיית חצי שיעור[

 שישי "ברכת יצחק, תשע"ו 

במ שופר  נקי  תקיעת  שאינו  נקי[ קום  ומקום  נקי  גוף  המצריכה  כתפילה  היא  שופר  תקיעת     ]האם 

 מאור השבת, תשע"ז 

 שבילי פנחס, תשע"ד  קה[נני במרחב ע  הקמצר קראתי  ]מן ה התקיעה בשופר ממקום הצר לרחב

שופר קול  קולות]  דיני  של  רב  כה  מספר  תוקעים  תק,  למה  של  תרועהאורכה  ושל  של  ,  יעה  דינו  מה 

 תשע"ט     תורה והוראה, תשע"ה  [הפסק בין התקיעות

שופר   בתקיעת  אינ"ברירה"  אחת  וע]תקיעה  בר"ה,  נוספים  ברירה  ועניני  סדרים,  לשני  עולה  ניני  ה 

מצות,   אפיית  גט,  נתינת  העומר,  ספירת  אחרות,  במצוות  תשע"ד    עמ'[  56ברירה  עיון,  הגר"א      דפי 

 תשע"ד גניחובסקי,  

     מנחת אשר, תשע"ח  ]בהלכה ובאגדה[מצות השופר בתקיעה או בשמיעה 

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

אבה רבי  גניחה,  ודמעומד,    ואו  דמיושב  תקיעות  המנהגים,  את  כינס  או  הלכה  חידש  קולות,  ושלושים 

התקיעות   התקיעה ובדיעבד  לכתחילהאורך  שמיעת  חובת  שתים,  או  אחת  בנשימה  תרועה  שברים   ,

 כפי   תקיעה  קולות  תמיעמתחילה ועד סוף, נשתנה הקול באמצע התקיעה, דעות שונות במנהג שברים, ש

 עולמות, שצט   ר, ערבובו השטן, מאה קולות נגד מאה קולות של אם סיסרא[הידו או חיוב, אבותיו שנהגו

ע  שלך, הפעיה התשעים ותש  מה יקרה אם יטעו במספר אחד מחשבון בנק]  המצוותהחשיבות בדיוק  

   של אמו של סיסרא, מאה קולות בתקיעות ראש השנה, עניית אמן לא מוקדם מידי ולא מאוחר מידי[

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' צה( 
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ישמע   למרות שלא  לעצמו  יברך  לתקוע, האם  וכבר התחילו  שבת,  קולות?    30איחר  ליל  שיעורי 

 תשע"ו 

 מחמדי התורה, תשע"ה   ]ביום א' או ביום ב'[ספק אם שמע תקיעות 

ו זמן הטרומיטין,  לכמות המילים ה  שיעור ההפסק הפוסל באמצע תרועשיעור אורך  ]בהשוואה 

   קמג(אספקלריא, תש"פ )עמ' בדקה, וכמות צפיה בדקה[ 

שחל בשבת, בלבול ]מדוע נשים פטורות, האם הן רשאיות לתקוע בר"ה  הערות במצוות תקיעת שופר  

   מעדני אשר, תשע"ה  השטן[

  ,ה בנשימה אחתשברים תרוע  ,כוונה בתקיעות  ,מצות תקיעת שופר  ,ברכת השופר]עניני תקיעת שופר  

הפסק   ,הפסק בין הברכה לתקיעות  ,אתקיעות במקום חומר  ,למאריך  תקיעות על הסדר  ,שופר במקדש

בין התקיעות צורת תשר"ת  ,תכלית התקיעות  ,בדיבור   ,אורך השברים  ,משמעות קול השופר  ,קונטרס 

 עומקא דפרשה, תשע"ד [טעם מצות שופר ,כוונה לשם התקיעה

 ד תשע" גניחובסקי,  הגר"א שלא לשמוע קול שופר של מצוה[  ]נשבעה שמחויב בה מספק  נשבע על מצו

]ביום א' וביום ב', לגבי התקיעה ולגבי הברכות, יו"ט שני   ספק אם שמע תקיעת שופר בראש השנה

    מחמדי התורה, תשע"ו   כספיקא דיומא[

ולשמוע שמע תקיעות  ]  לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק דמעומד  לעשות קידוש,  ורוצה  דמיושב, 

יצא בברכה שישמע במנין השנבמנין אחר  תקיעות דמעומד ולענין הברכה על התקיעות דמעומד,  על ,  י 

הגר"א גניחובסקי,    [ ברכה על מנהג,  הפסק בין ברכה לקיום המצוה,  תקיעות דמיושב. ברכה שאינה צריכה

 תשע"ד 

ללכת ]שמע תקיעות דמיושב ורוצה לקדש ו  לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק על תקיעות דמעומד

מנהג[   על  ברכה  למצווה,  ברכה  בין  הפסק  צריכה,  שאינה   ברכה  שם,  יברך  האם  אחר,  עיון    למקום 

 הפרשה, תשע"ז )עמ' צא(

 מחמדי התורה, תשע"ו   ]אונס כמאן דעביד[ חמת אונס האם ייהנו מסגולת השופרלא תקעו שופר מ

שבת עליו  קיבל  כשכבר  שישי  ביום  בר"ה  שופר  לו  בטעות,    הביאו  הוי  ]קבלה  מצוה  נגד  קבלה 

 זרע ברך, תשע"ח  המעונן, שבות[כמושבע ועומד, טעו ביום 

]היחס למחללי שבת, בקבלת  רכב שנעצר בראש השנה ליד בעל תקיעה ומבקש לשמוע קול שופר  

 פניני אי"ש, תשע"ח  עליה בבית כנסת, לקרבם או לרחקם, האם יברך עבורם[

השחר בעלות  מיד  ותקע  השחר,  עלות  קודם  השופר  תקיעת  על  זמן   ברך  לפני  המצוות  ]ברכת 

 מנחת אשר, תשע"ז   המצווה[

   אורות הגבעה, תשע"ה הקדום[ ]למנהגנו, ולמנהגברכת המצוות על תקיעת שופר 

,  ]חיוב במצוות לפני הגיע זמנםהשנה להשתדל להיות במקום בו יש שופר    האם חייב לפני ראש

הח לפני  סוכה  לבנות  פסח,  לקרבן  לירושלים  להתקרב  הציבור,  וחובת  היחיד  קרקע חובת  לקנות  ג, 

 , תשע"ז מנחת אשר [להתחייב בעליה לרגל

מנחת   ]ונטילת לולב[כמה הוצאות יש להוציא וכמה טורח יש לטרוח לקיים מצוות תקיעת שופר  

   אשר, תשע"ז
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 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' ט(    תקנת רבי אבהו בקיסרי אודות אופן התקיעות

   ד(ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' י    תקנת רבי אבהו דקיסרין בעניין איחוד מנהגים

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' כט(   הלכות ומנהגי תקיעת שופר מן המקראות

על סדר הברכות טו(    תקיעות  )עמ'  תשע"ז  )ז(,  האוצר  לא(    ירחון  )עמ'   )לב(, תשע"ט  האוצר      ירחון 

 עמ' כח(ירחון האוצר )לג(, תש"פ )

   ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' כב(   סוגיית 'שופר של איל'

 ירחון האוצר )ח(, תשע"ח )עמ' כב(מצוות תקיעת שופר ועקידת יצחק   

 ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' לד(   ]דעת הרמב"ם והראב"ד[ראש השנה קדושה אחת היא 

להידור, קול שיצא כמתעסק,  ]אותקיעת שופר   תקיעה  רך התקיעות, הפסק בנשימה, להוסיף תקיעה 

התקיעות   לצורך  הסח  בתקיעות,  הסח  בתקיעה,  תנאי  חינם,  שהוחזר  תקיעה  בעל  כתרועה,  הנשמעת 

והתפילות, נתחלף השופר או בעל התקיעה, שהה בשתיקה בין התקיעות, ללמד קטן לתקוע בראש השנה,  

של    תקיעה בזמן ביה"ש  הליכה לשמיעת שופר, לא שמע מהש"ץ את כל הפסוקים,נטילת תרופה לצורך  

 מעשה כהן, תשע"ח שבת[ 

 ירחון האוצר )ח(, תשע"ח )עמ' כב(ומשך תקיעה כשתי תקיעות  -שמע מקצת תקיעה 

, תש"פ )עמ'  ]פולמוס[  אספקלריא  ]ולא בשחרית כתקנה הקדומה[?קעים כיום בתפילת מוסף  מדוע תו

   רנו(

במוסף   ברכות  בתפילת לחשתפילת תשע  בכלל   -  ראש השנה  באירופה  ישראל'  'מנהגי ארץ 

בפרט   שמות  ובאשכנז  הניקוד,  המסורה,  לארץ,  בחוץ  שנשתמרו  קדומים  ישראלים  ארץ  ]מנהגים 

ל מלך נאמן לפני ק"ש, הודו לה' בכל יום, -אותיות הא'ב', פיוטי ארץ ישראל יוסי בן יוסי ינאי והקליר, א 

צי אחיזת  יום,  בכל  הים  פורעשירת  הפטרות  בק"ש,  תשע צית  תפילת  בבניה,  ציון  משמח  ונחמה,  נות 

ברכות במוסף ראש השנה בתפילת לחש, כל נדרי ביום כיפורים, אין מפסיקים בקללות במשנה תורה, 

ביום השבת[   נוסח המשנה, ברכת קידוש  ליכי מדאורייתא',  'דחזו    הרב דוד אריה הילדסהיים ]כתיבת 

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' שלג( שליט"א[  

 

 : תקיעת שופר ל שיחות מוסר 

 

 היא שיחתי, תשע"ט שופר כפוף   

 משנת מהר"ל, תשע"ט   רחמנא אמר תקעו

 במשנת הפרשה, תשע"ד תקיעתא זו הילולא  

 תש"פ   תשע"ו  ,דפי עיוןהכוונה בתקיעת שופר  

שופר   תקיעת  חירות[   מעלת  של  שופר  הרע,  היצר  הכנעת  המלכה,  ליעקב]מעשה  זאת  וסף  א-פניני 

 (יב)עמ'   "פגיליונות, תש
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 נר יששכר, תשע"א ת עול מלכות שמים בתקיעת שופרלקב

 שלמים מציון, תשע"ט ]בין האדם ליצרו ובין האדם לחברו[  מלחמה ושלום -תקיעת השופר 

 ת, תרל"א מ שפת א   דבק בחלקינו קול יעקבהענין התקיעות ל

 ו "מחמדי התורה, תשע    ה" מחמדי התורה, תשע לקרבן[]האם הועלה  שופר של עקידת יצחק

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תש"פ שופר של סיני   -שופר של ראש השנה 

השנה   בראש  שופר  ה'תקיעת  המלך  לפני  הריעו  שופר  וקול  בר"ה ]  בחצוצרות  שופר  תקיעת 

האם שופר של ר"ה במקדש נכלל בכלל תקיעות   ,במקדש הייתה תחילת העברת שופר תרועה בכל הארץ

[  תקיעות מקדש הן למלכויות ולא כזיכרון דלפנים ולכן אין בהן משום אין קטיגור נעשה סניגור, דמוספין

 צר )מד(, תש"פ )עמ' ל(ירחון האו שליט"א[   הרב משה מרדכי אייכנשטיין ]

ח ליום  בכסה  בחודש שופר  בכסה    -]בכסה    גנותקעו  האדם,  בכסה    -מבחינת  ההמלכה,   -מבחינת 

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' לד(שליט"א[  הרב יהונתן דיויד]מבחינת הדין[  

נחלת התורה מדור  שיכם, הפרו מע]במדרש: חדשו מעשיכם וש    תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

 א משך החכמה, תשפ" בינת החכמה על   דור, חדשו מעשיכם הקלות במנהגים כדי לקרב בנים מתרחקים[

 עמ'( 80) מאור ושמש לראש השנה, תשע"חרמזי ראש השנה  

שופרות   של  לשופר  זכרונות  של  השופר  החומריות[בין  מן  להתרומם  החמור,  מן  אז    ]להתנתק 

 )עמ' עב(אוסף גיליונות, תש"פ -נדברו

התקיעות   קודם  נובהרדוק  בישיבת  החזו"א  אבות,  דרשת  מפרקי  קסצא  בן  יוסי  ברבי  ]מעשה 

 (פדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -אז נדברווהשיאנו, פנימיות ורוממות המועדים[ 

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' כז, כח(רוח ובגשם  סגולת התקיעות ב

שופר תקיעת  הבריאה[   מהות  כל  על  האדם  חובת  התעוררות,  הדין,  יום  תרועה,  זכרון  תרועה,  ]יום 

 שיחת המשגיח הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א, תשע"ז 

 א משך החכמה, תשפ" בינת החכמה על  יום תרועה וזכרון תרועה 

 שבילי פנחס, תש"פ  ז באדם[]מנקה את שורש הרע הגנור"ת שורש פורה ראש ולענה  -שופר 

איסור לתקוע ,  כמו תרועת החצוצרות בימי תענית,  תפילה בעת צרה  -תקיעת שופר  ]   התקיעה בשופר

עת קיום מצות  טעם קבית,  המתפלל בלחש רשאי להפסיק ולשמוע התקיעו,  בשופר במקומות מטונפים

התפיל מסדר  כחלק  בשופר  אתה  ה,  התקיעה  "כי  מוסף  תפילת  נוסח  ומאזין ביאור  שופר  קול  שומע 

 עולמות, תקי [  "לקול תקיעתינו מבין ומקשיב "ביאור הפיוט ארשת שפתינו • "ואין דומה לך תרועה

תורת המעדנים,    קעים בשופר, הרי הוא מ'כלי הדיינים' שבהם מכניסים אדם לחרם?מדוע תו

 תשע"ט 

זכר לאיל שהועלה לקרבן, הרי קרבן האיל לא היה במסירות  מדוע תוקעים בשופר של איל, 

 ת המעדנים, תשע"ט תור  נפש?

שופר   תקיעת  מצות  בריטב"] טעם  דארעאא,  סתירה  מלכותא  כעין  משנתכ,  המלכה  ישנים  ם[ עורו 

 (צואספקלריא, תשע"ח )עמ' 
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 ( קמבאספקלריא, תשע"ח )עמ' שופר אחד אמר רחמנא   

הראשונה   השופר  בראש]תקיעת  בשופר  תקע  וחוה   הקב"ה  אדם  את  לעורר  כדי  הראשון  השנה 

 שבילי פנחס, תשע"ט  [בתשובה אחרי שחטאו

 היא שיחתי, תשע"ט תרועה  

 משנת מהר"ל, תשע"ט   מצות שופר לקבץ הנפזרים ולאחד אותם

 המלך הקדוש, תשע"ז    מהותם של ימי ראש השנה במשנת החסידות

 מאור השבת, תשע"ג ים תהיה'  הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמ

לעולה   שהועלה  האיל  בקרן  השתמשו  נתלשו האם  אם  נשרפת,  כולה  עולה  תורה,  מתן  של  ]שופר 

הקרניים[ מקצת  בגופה  נשאר  אם  מום  בעלת  ואינה  עמה,  נשרפים  לא  בסבך   מחיים  נאחז  אחר  )איל 

 שלמים מציון, תשע"ח בקרניו... ויקח את האיל ויעלהו לעולה( 

ומדוע ע"י תרועה,]מדוע תוקעים בשופר בראש השנה?   נעשית בשופר,    האם   מדוע המלכת הקב"ה 

, המשמעות של 'יום מדוע תוקעים כנגד יבבותיה של 'אם סיסרא'  ל שמחה,תרועה הינה קול שבר או קו

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד   במה שונה המלכת הקב"ה מהמלכת שאר המלכים[ זיכרון',

]אם סיסרא המיבבת וחכמות  ?  ..לפניך שתי אמהות... איזה אמא אתה בוחר לראש השנה הקרוב

לבין לשוא,  אותה  מרגיעות  לה    שרותיה  עונה  וה'  להינחם,  ומאנה  בניה  על  מבכה  שככר רחל  יש  כי 

   אז נדברו, תש"פ לפעולתך[ 

]יוסף יצא לחופשי בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו,  תיקון לחטא    -ההקשבה לזולת  

...    עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים, חלוקת נהר גינאי עבור עכו"ם בן לויה[ )וישאל את סריסי פרעה 

 גבעה, תשע"ח אורות המדוע פניכם רעים היום( 

 

 : אמירת תשליך

 

 עומקא דפרשה, תשע"ח  אמירת תשליך מול אקווריום עם דגים

 ( קסבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    מנהג אמירת תשליך

בשבת   שחל  השנה  בראש  שינויי  תשליך  צדק,  וזבחי  במערב  ]מהרי"ל  והשתלשלותם  המנהגים 

 נר לשולחן השבת, תשפ"א  ובמזרח[

רץ      ]תשלומין ביום ב' דראש השנה או עשי"ת למי שלא אמר תשליך ביום א[  נשים באמירת תשליך

 צבי, תשע"ח כ

 

 : שמחה בראש השנה
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  עא(אספקלריא, תש"פ )עמ'    אספקלריא, תשע"ז )עמ' יח(  מצוות שמחת יום טוב בראש השנה

 ב עומקא דפרשה, תשע" יום טוב ושמחה בראש השנה  

 אשכול יוסף, תש"פ אה וחרדת הדין מצוות שמחה בראש השנה מול יר

 שע"ו עומקא דפרשה, ת    עומקא דפרשה, תשע"ג  שמחה בראש השנה

 אור פני משה, תשע"ט    (קצאספקלריא, תשע"ח )עמ' אי אמירת הלל בראש השנה 

השנה   בראש  הלל,  אי  ]שמחה  אוכלים אמירת  הרמב"ן,  דברי  פתוחים,  מתים  וספרי  חיים  ספרי 

   נועם אליעזר, תש"פושותים ושמחים, תענית בר"ה[ 

 זרע שמשון, תשע"ח ]מול חסד ומשפט אשירה[ אין הלל בר"ה כי אין לומר שירה 

והמלכה?   שמחה  של  יום  או  ואימה  פחד  של  יום  הוא  השנה  ראש  להאם  ניתן  את ]כיצד  הבין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  במה כוחה של הזעקה[  הרעיון של 'וגילו ברעדה',

השנה   בראש  ובכיה  הבכי]שמחה  ואיסור  השמחה  השנה  ,מצוות  בראש  תענית  בכי   ,איסור 

 עין יצחק, תשע"ט [ הודאה על העבר, שמחה ביום הדין ,מהתעוררות

 מעדני אשר, תשע"ט  ?ות שמחת חג בראש השנה האם יש מצו

 

 : ראש השנה כיום טוב 

 

 ט(, תשע"ח )עמ' מח(ירחון האוצר )י     ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ

השנה   ראש  לסעודת  מצוות  שומר  שאינו  אורח  להקנות הזמנת  שנשבה,  תינוק  מומר,  ]נוכרי, 

 נר יששכר, תשע"ז המאכלים מערב יום טוב לאורח[ 

]כשהונחו מבעוד חשמליות התלויות על גבי עצים?  האם מותר לאכול בראש השנה לאור נורות  

 דרישה וחקירה, תש"פ יום[ 

האם אפשר לעשות סעודת יום טוב יחד עם סעודת סיום מסכת וסעודת עניים, באותה סעודה? 

לש נר  הדלקת  חבילות,  חבילות  שריפה[]מצוות  בשמן  חנוכה  נר  הלקת  טוב,  ויום  וחקירה,    בת  דרישה 

 תש"פ 

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

 תש"פ הגר"א גניחובסקי, ]אמירה לנוכרי[    מלאכה לצורך היום השני

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' נו(    ?מיו"ט ראשון ליו"ט שני 'פלטה' האם מותר לחמם אוכל על 

 אור פני משה, תשע"ט בלת פני רבו ברגל בראש השנה? האם יש חיוב הק

משנתה של תורה,     מעדני אשר, תשע"ט  ]חובה, רשות, איסור[  האם מותר לאכול בשר בראש השנה?

 וחקירה, תשפ"א דרישה     תש"פ
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 מחמדי התורה, תשע"ו   בישול מיום טוב ראשון לשבת בראש השנה ובימים טובים

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' מח(    ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ

   (קכדאספקלריא, תש"פ )עמ' מצוות שבתון בראש השנה ובשאר החגים 

 ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' סו( בישול ביום טוב הסמוך לשבת כשלא מצויים אורחים   

 נתיבים לכשרות, תש"פ   כיבוי והפעלת הגז ביו"ט באופן המותר

 הדין בראש השנה:  

 

ירחון האוצר     [האם הקב"ה מקיים מצוות התורה]  ?טוב במשפט ראש השנההיאך הקב"ה דן ביום  

 )יט(, תשע"ח )עמ' לח( 

 טרת תפארת, תש"פ ע  להתפלל על הרוחניות

נפתחים  ספרים  דינו   שלושה  וגזר  בר"ה  נידון  מרון,  כבני  לפניו  עוברין  עולם  באי  כל  השנה  ]בראש 

ע השנה  בראש  הדין  פטירתו,   לביוכ"פ,  בשעת  אדם  של  דינו  הבא,  עולם  או  הזה  עולם  הדין    עניני  יום 

הזה, עולם  עניני  בקשת  על  מורה  התפילה  נוסח  המתים,  תחיית  בזמן  "לשנה    הגדול  חברו  ברכת  נוסח 

 עולמות, קכ   טובה תכתב" או "תכתב ותחתם"[

  כח   -  האדם  ]מהותשמירת הלשון    -הדין בראש השנה ודינו של אדם הראשון על חטאו בדיבור  

  ליום   הכנה  -  הדיבור  בערך  ההכרה  ".לשון  ביד  וחיים  מות". "רוח ממללא"  ,"המדברת  הנפש"הדיבור.  

יום לקח,  הראשון  אדם  של  הדין  ביום  מקורו  השנה  ראש  של  הדין  הדין.  הראשון  מחטא  לימוד   אדם 

 שיעורי הרמב"ן, מט -עולמות הדין[ ליום כהכנה הדיבור של בערכו להתבונן - ורבדיב

משנת ]שלושת הפירושים, כרועה, במעבר הרים צר, כחיילי בית דוד, ומה תוספת בכל פירוש[  כבני מרון  

 תורה, תש"פ  משנתה של    מהר"ל, תשע"ט 

מרון   שד]כבני  להתעשר,  בשאיככבשים  ומין  תמימין,  עם  מום  בעלי  יחד  מיין  דו  אין  אבל  כל  ו,  ין 

יח בד,  הדורות  ודור  דודור  לכל  כי  אחר,  ר  פרד,  בהמה, סיון  במעשר  וחדש  ישן  מצרפים  שלא  כמו 

דן הקדוש ברוך הוא בדקדוק  דין מדוייק ואין מקדרין בהרים, כך  דאורייתא מודן, בכבמעלות בית חורו

 בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ  ד[רב כל אחד ואח

 (מה)עמ'  "פוסף גיליונות, תשא-עינינו גל ]שלושת הפירושים[כבני מרון 

 משך חכמה, תש"פ בינת החכמה על ]כובש עוון, פירושו, מעלת בן המלך[ מטה כלפי חסד 

   נועם אליעזר, תש"פהדין בראש השנה 

 נועם אליעזר, תשע"ט ]צדיקים בינונים וכו'[ גזר הדין בראש השנה 

לזכות לניסים?   גדולות]במוצאי מנוחה קדמנוך תאיך  עושה  ניסיך  שאמר  [חילה... תראם  הרב  -ברוך 

 ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ח 

 דרכי החיזוק, תשע"ה   ]תשובה על תורה ועל מידות[ עומדים למשפט

 מעדני אשר, תשע"ה   הדין בראש השנה בשמים מתחיל בליל ראש השנה, או רק ביוםהאם 
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 פניני אור החיים, תשע"ח    באשר הוא שם

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

  קצז(, תש"פ )עמ' ]פולמוס[  אספקלריאמפני מה ראוי לירא מהדין בראש השנה? 

ג' ספרים נפתחים בראש השנה, והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה ]  בינונים תלויים ועומדים

הכי יום  אשריו  ,  פוריםעד  אחת,  מצוה  עשה  זכאי,  וחציו  חייב  חציו  כאילו  עצמו  אדם  יראה  לעולם 

זכו לכף  עצמו  ור,  תשהכריע  לחיים  "חהרמב"ם  נכתבים  ועשו תשובה  ותמוה ,  פירשו שהבינוניים שזכו 

בספר   להיכתב  זכות  לכף  עצמו  מכריע  האדם,  שעושה  אחת  מצוה  ידי  על  אלא  תשובה  ללא  גם  שהרי 

מתשובה  ,  החיים המתעכב  עוון  משקל  וכובד  התשובה,  ימי  בעשרת  ובפרט  בתשובה  לשוב  החיוב  גודל 

, ח התשובה לבטל למפרע את העוונות שהיו עד ראש השנהוראש השנה, רק בכלאחר הדין ב,  בימים אלו

דרכו   החוטא, ששינה את  ב"גברא"  להשתנות  ביטוי  ימי תשובה הם  בעשרת  והמעשים טובים  המצוות 

הגדרה לאדם המודרך   בינוני" אינו אדם שזכויותיו ועוונותיו שקולים, אלא זו"  .י שוב אליההרעה לבלת

ידי שנ על  עוונות", אינו מושג  .י היצריםבמעשיו  ו"ריבוי  זכויות"  "רובו  מידה   אלאי,  כמות גם המושג 

ירושו  היוצרת בנפש בעליה את מצב של הכרעה לצד הטוב. ולכן במצב של "בינוניות", שפ בנפש האדם

 עולמות, כג [ חוסר הכרעה בין הטוב והרע, אין חתימה טובה

יום טוב שני של ראש השנה ]  הדין ביום השני של ראש השנה הנפקא מינא לדינא בהלכות קדושת 

במשנה מפורש כי  ה,  של ראש השנ השני היום טובשל   קדושתו  מהות ואופיא,  יומא אריכת שהוא בגדר

ביוםומה   הראשון  ויש לברר מהו הדין שנעשה ביום,  יום הדין  ראש השנה הוא יש  ,  השני   נעשה  והאם 

הימים בין  דין  אם  .הבדל  ביום נעשה  הדין  מהו  הראשון,  השנה  בתפילותי,  השנ ביום  ובאכילת ,  ראש 

לשני,   הסימנים הראשון  היום  בין  הבדל  ביחידותאין  מוסף  להתפלל  השנה אין  בשלוש   בראש 

ברכה בעצם העמידה לפני  וה י, החסדהראשונות של היום, וצ"ע האם דין זה נאמר גם ביום השנ השעות

לדין  השנ הקב"ה  בראש  יום  השני האפשרותה,  עוד  ביום  ביום  לפעול  ועומד  תלוי  שנשאר  דין  להכריע 

דינא   וביום השני יש דינא קשיא ון של ראש השנה ישביאור דברי הזוהר הקדוש שביום הראשן,  הראשו

שניא,  רפי דין  יום  לקביעת  המקד הטעם  בית  הדיןש,  משחרב  פרטיתב בחינת  ובחינת  השגחה 

כללי הדין השנה  ת,  בהשגחה  ראש  של  השני  האדם  -ביום  על  מהכל דין  הראשון ל,  כחלק    - דין  ביום 

   לות עולמות,    [תחיל מנקודת המבט של האדם עצמודין המ - תוכחה בבחינה בלתי תלויה, וביום השני

 בנתיבות ההלכה, תשע"ח )עמ' מז(]הגר"נ אדלשטיין[  יום טוב שני של ראש השנה 

לבנים   ומתעטפים  לבנים  ישראל,  לובשים  לכלל  היחיד  בתשובת  פשטה ]התועלת  אחד  גוף  ישראל 

 זרע שמשון, תשע"ח  קדושה בכל הגוף[

 

 : ביאורים בנוסח התפילה

 

]צלם אלוקים הממליך את  המלכת הקב"ה בראש השנה ע"י האדם    -מעלת אמירת אדון עולם  

הרב מרדכי    צו כל אזי מלך שמו נקרא[בחפהקב"ה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה 

   ו(ל אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -דוד נויגרשל שליט"א

    דרישה וחקירה, תשפ"א  ]אין עוד מלבדו[ מעלת אמירת אדון עולם
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זכרונו לחיים, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, ונתנה תוקף, ומלאכים ]  ביאורים בתפילת ראש השנה

מעשה המלכה, הכנעת היצר הרע, יחפזון, כי לא יזכו בעיניך בדין, ושבת עד ה' אלוקיך, זכירת העקידה,  

 (יד)עמ'  "פוסף גיליונות, תשא -רבי חיים שלמה על התורה והמועדיםמשנת שופר של חירות[  

לעבדיך כל  זדון    ויאתיו  ממשלת  תעביר  מכהנתכי  ממשלה  בהעדר  גל[  ]ר"ה  גיליונות,  א-עינינו  וסף 

 ( מג)עמ'  "פתש

זבחיהם    -ויאתיו   את  לך  להקדיש  ויזבחו  יכול  האם  גוי  שהוא  שהתברר  שוחט  עכו"ם,  ]קרבנות 

 צבא הלוי, תש"פ  , שלמים או עולה[ולהקריב בבמה בגויותו ויהיה מותר לאכילה לישראל

שיעורי חומש      בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' עמ' קנ(   ]הגר"ח פיינשטיין[ביאורי תפילות  

 , תשע"ט הגר"ח פיינשטיין 

]סנהדרין שראו כולם לחובה, קיום חוקי התורה בלא טעם, לצאת ידי חובה בדיבור   באין מליץ יושר

 מחמדי התורה, תשע"ו ולא במעשים[   

המזבחותראה   גבי  על  יצחק  את   ... שעקד   ... עצמו[]כפתו,    לפניך  את  נושא  התורה,    חי  מחמדי 

 תשע"ו 

 בנתיבות ההלכה, תשע"ח )עמ' קכג(]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[ אל תשליכנו מלפניך 

 ח )עמ' צח( בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע" מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה 

 קולמוס הישיבה, תשע"ז )ג' תירוצים( זאת?  כתבנו בספר "צדיקים וחסידים", כיצד ניתן לבקש

 עשר עטרות, תשע"ט   "המלך" קריאה בכוונה פנימית

 מנחת אשר, תשע"ח   לעניי ליבא ענינן

   עמודים 26, תשע"ט  מבית "אז נדברו" ]ארשת שפתינו יערב לפניך מלך קל רם ונישא[מבין ומאזין 

 ( 35קובץ גליונות, תשע"ז )עמ'  ]במשנת החפץ חיים, לא לבקש תפוחי אדמה[ ותמלוך אתה ה' לבדך

הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים,  ]  זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

 פ"א נאה דורש, תש   מאור השבת, תשע"הרת בחיים[ ובח

 נועם אליעזר, תשע"ט   הוספת "זכרנו לחיים" בג' ברכות ראשונות

החיים   על  האמיתי  המבט  אל  -חיזוק  חייםו"למענך  סורר    "קים  סבן  מפרשת  הנלמד  ]הלקח 

 מתוקים מדבש, תש"פ ומורה, העולם הזה הוא פרוזדור[ 

, להגיד כי ישר ה',  הבאים?  מה תכוניותיו למשך ימי חייו,  לכל אחד יש תפקיד]  למענך אלוקים חיים

לו,  זכות הצבור,  רבות בזיכוי הרביםלה,  עשה למען שמך צריכים  לגנב חותכים את    ,  רבים  כשצריכים 

שיחות לאלול ולימים הנוראים,    -הגדתי היום  [  מי שברך,  על כסא גלגלים,  להיות מזכה הרבים,  חבל התליה

   תש"פ )קפ עמ'(

]הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים[    זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

 מאור השבת, תשע"ה ( ]ל, יט[  רת בחייםבח החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ו)
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ל"חיים" החיים האמיתיים   להרבות זכרנו  ההזדמנות  את  איבד  הרי  להרשיע  בוודאות  שעומד  ]מי 

מוסר,   השאר  ילמדו  ובמיתתו  זכאי',  'ימות  ולכן  שמים,  תהיכבוד  ממיתתו[ובכך  זכות   לו  האיחוד    ה 

 בחידוד, תש"פ 

 עולמות, תלה "עלינו לשבח" בראש השנה וביום כיפור  

האיחוד בחידוד,    ]המוסיף על התקיעות, יוהרה[השנה וביום כיפור    בח' בראשהכריעות ב'עלינו לש

 תש"פ 

 קולמוס יוסף, תשע"ז  ]מה ענין יצר הרע לשם[אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב...ויצר הרע 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א השמחה במלכות ודין שמים   -אבינו מלכנו 

 מדי שבת, תשע"ו    לדור ודור המליכו לקל

מצרים" ליציאת  "זכר  מזכירים  ובקידוש  קשות    בתפילה  גזירות  לבטל  במצרים,  העבדות  ]בטלה 

 ר, תשע"ז מעדני אש  כמו במצרים, תקיעת שופר זכר למתן תורה תכלית יציאת מצרים[

קובץ    מי שאינו עומד בניסיון דורו ידלג את המילים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"

 ( 30ליונות, תשע"ז )עמ'  יג

 יסודות החינוך, תשע"ד חתימת עושה "השלום" בראש השנה ועשרת ימי תשובה  

 ממשנתה של תורה, תשע"ה   זמור" שירת ראש השנה"לדוד מ

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

 

 " באתר בינינו  אלול וימים נוראיםלצפיה בשיעורים על נושא "

 שיעורים(  300-)למעלה מ

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, הצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי ל

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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