לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

ראש השנה

(קישורים להורדה חינם)

קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

[לפי סדר א' ב']

למאגר עלוני
אוסף גליונות  -ישיבת מיר

זרע שמשון

נר יששכר

אוצר פניני החסידות

יחי ראובן

נר לשולחן שבת

אורות הגבעה

יסודות החינוך

סברי מרנן

אז נדברו

יקרא דאורייתא

סיפורים להלכה שלמה

איש לרעהו

יתרון דעת

סיפורי צדיקים

אספקלריא

כאיל תערוג

עולמות

אשכול יוסף

לאור הנר

עומקא דפרשה

באר הפרשה

להתעדן באהבתך

עיון הפרשה

בארה של תורה

לקראת שבת מלכתא

פאר מקדושים

בינת המשפט

מאור השבת

פניני אי"ש

בית מדרש  -ישיבת מיר

מאורות הפרשה

פניני דעת

במחשבה תחילה

מגישי מנחה

פניני הסופר

במשנת הפרשה

מדי שבת בשבתו

פנינים משולחן רבינו

דברי אמת

מדשן ביתך

פרי ביכורים

דברי יושר

מחמדי התורה

קב ונקי

ניתן להעביר או

דברי ישרים

מלאכת מחשבת

קובץ גליונות

דברי שיח

משנתה של תורה

קול יעקב

להפיץ דף זה

דורש ציון

מנחת אשר

שבילי פנחס

דרכים בתורה

מעדני אשר

שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

לתועלת הרבים

האיחוד בחידוד

מעינות בני יששכר

שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

המצוות בפרשה

נוה ההיכל

שלמים מציון

וישמע משה

נועם אליעזר

שמעתא עמיקתא

וכל מאמינים

נחלתנו

שפת אמת

זרע ברך

נשיח בחוקיך

תורה והוראה

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

[לפי סדר א' ב']

דרכי החיזוק

מכתלי בית הדין

עומק הפשט

דפי עיון

משא ומתן

עין יצחק

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

תוכן עניינים של הנושאים בפרשה:
[לחיצה על שורת הנושא ,תעביר אל מיקומו של הנושא]

באתר "בינינו" :

הלכות ומנהגי הסליחות:
תשובה:
הליכות ומנהגים לראש השנה:

למאגר עלוני

שיחות מוסר:

פרשת השבוע

התרת נדרים בערב ראש השנה:
הכנות לראש השנה:

ומועדים

תפילות ראש השנה:

(גם משנים

אכילת הסימנים:
עקידת יצחק:

קודמות)

הלכות תקיעת שופר:

באתר "בינינו" :

שיחות מוסר לתקיעת שופר:
ראש השנה כיום טוב:
הדין בראש השנה:
ביאורים בנוסח התפילה:

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

הלכות ומנהגי הסליחות:

לתועלת הרבים

מהות הסליחות
מנהג יפה לגנוז את ספר הקינות ,לאחר תשעה באב .מדוע לא גונזים את ספר הסליחות? משנתה

ובתנאי שלא

של תורה ,תשע"ח

הסליחות והוידוי לעורר אותנו לפשפוש המעשים

שיחת הגר"א דסלר ,תשע"ו

יעשו לפני "כסדר הזה" ,ומיד אני מוחל להם [הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל] פניני דעת ,תשע"ו
הכנה לסליחות  -התבוננות בחסדי השי"ת [שאינך כפוי טובה] שלמים מציון ,תשע"ח

יבוצעו בו
שינויים

במוצאי מנוחה  -רוממות ימי הסליחות ובפרט יום א' דסליחות

באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' יג)

לך ה' הצדקה  -בקשת 'סליחות' בהכרה כי הבורא אדון הכל וכיצד חטאנו לפניו?

באר הפרשה,

תשע"ח

סליחות ,ראש השנה תשע"ט ,ועשרת ימי תשובה

לצפיה בעשרות
שיעורים על

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קט)

הטעם לאמירת סליחות אספקלריא ,תשע"ז (עמ' מו)

ראש השנה

אמירת הסליחות בהתעוררות  -שפכי כמים לבך באר הפרשה ,תשע"ח (עמ' טו)

באתר "בינינו" :
מנהגי הסליחות

הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל [סליחות באשמורת ,במתינות ובלא דילוג ,ש"ץ לא המשיך שחרית,
אשמנ פעם אחת ,סליחות בלשון ארמית ביחיד ובציבור ,כשהציבור כבר סיימו] פניני אי"ש ,תשע"ח
לקט פסקי הלכות ומנהגים לימי הסליחות  -הגר"ח קנייבסקי שליט"א דברי שיח ,תשע"ח דברי
שי"ח ,תשע"ג

דברי שי"ח ,תשע"ה

מנהגי אמירת סליחות

תורה והוראה ,תשע"ה דברי הלכה ,תשע"ה מאור השבת ,תשע"ד מאיר דרך,

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

תשע"ח

אמירת הפזמון "מכניסי רחמים" בסליחות [מכניסי רחמים ,מידת הרחמים עלינו התגלגלי ,תחינה

(גם משנים

אחר התקיעות ,תפילה קודם הכפרות ,וברכוני לשלום בליל שבת ,תפילה על יד אמצעי ,תפילה לצדיקים]
עומק הפשט ,תשע"ח נר יששכר ,תשע"ד נר יששכר ,תשע"ה

נוה ההיכל ,תשע"ב

עולמות ,שכב

באתר "בינינו" :

זמן אמירת הסליחות

זמן אמירת סליחות
תש"ע (עמ' מד)

קודמות)

[באשמורת הבוקר ,מחצות הלילה ,קודם חצות ,ביום קודם מנחה] עיון הפרשה,

ניתן להעביר או

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' כט)

אמירת סליחות בהשכמה לתלמידי חכמים [על חשבון אי לימוד תורה כראוי מחמת עייפות] עין יצחק,
תשע"ז אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צ)

תלמידי חכמים באמירת הסליחות [הזמן המובחר לאמירת הסליחות ,תלמיד חכם ש'תורתו אומנותו',
אמירת תהלים עם הציבור בר"ה ,לא לפרוש מן הציבור] עין יצחק ,תשע"ח
מנהג אשכנז להתחיל בסליחות במוצאי שבת קובץ גיליונות ,תשע"ח (עמ' לט)

מדוע נקבע זמן אמירת הסליחות בלילה?
הפרשה ,תשס"ו (עמ' פב) ח' תירוצים

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

[תפילת ערבית רשות ,לא איברא לילה אלא לגירסא] עיון

יבוצעו בו
שינויים

סליחות ביחיד

לצפיה בעשרות
אמירת סליחות ביחיד [קטעים בארמית] עין יצחק ,תשע"ז

האומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ו

שיעורים על
ראש השנה

שליח ציבור לסליחות

באתר "בינינו" :

הסליחות ושליח הציבור [המנהג לומר סליחות מר"ח אלול ,זמן אמירת הסליחות ,האם אבל יכול
להיות שליח ציבור ,מי ראוי להתמנות לש"ץ] עין יצחק ,תשע"ח שיעורי ליל שבת – הגרב"מ זילברברג,
תשע"ח

שליח ציבור שאינו נשוי [המעלות הנדרשות לשליח-ציבור ,אם אין שליח-ציבור ראוי ,שליח-ציבור נשוי
 -האם הוא לעיכובא ,שליח-ציבור קבוע שנתאלמן] עין יצחק ,תשע"ח

אמירת סליחות וקול שופר ע"י רמקול ומכשיר שמיעה

למאגר עלוני
פרשת השבוע

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ק)

ומועדים

תשובה:

(גם משנים
קודמות)

בין אדם למקום

באתר "בינינו" :

עניני ראש השנה [לפני מי אתם מטהרין ,הכנה ליום הדין ,יודעי תרועה ,יום תחילת מעשיך ,קידוש לפני
התקיעות ,טעה במלך המשפט ,אקווריום לתשליך ,סימנא טבא ,סגירת ארה"ק בעלינו ,יום הדין
למלאכים ,שהחיינו בליל ב' ,היום הרת עולם ,בטוחים בחסדו ,כי קרוב אליך ,אשרי יודעי תרועה ,ביקור

ניתן להעביר או

באיל העקידה] עומקא דפרשה ,תשע"ח
תשובת ראש השנה אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קא ,קד)
גדרי התשובה [עד שיעיד עליו יודע תעלומות ,תשובת חולה אנוש ,תיקוני התשובה] מנחת אשר ,תשע"ח

עניני תשובה [סגולת ימי הסליחות ,הצדקה כחלק מן התשובה ,יסוד התשובה ,תמצית עיקרי התשובה

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

לרבינו יונה ,הלכות חודש אלול ומנהגיו ,מצוות התשובה במאמרי חז"ל] נתיבות חכמה ,תשע"ז ( 24עמ')
"בנים" לה'  -שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר ,תשע"ג

את ה' האמרת "היום" סגולתו של "יום אחד"
העבודה לקראת יום הדין
תשובה בבני נח

[הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר ,תשע"ב

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

דובב שפתיים ,תשע"ז

בארה של תורה ,תשע"ו

שינויים

תשובה פנימית ע"י עמל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדין

[הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר,

תשע"א
היפך מידת הדין למידת הרחמים בכוח התשובה [הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר ,תשע"א

עבודת הימים הנוראים ,במשנת המשגיח הגר"ד יפה שליט"א

מהדורת תשע"ו

קראוהו בהיותו קרוב  -מעלת הימים הנוראים נר יששכר ,תשע"ח

התעלות תמידית

[לא רק באלול ,ע"י ביקורת עצמית לימוד המוסר וחיזוק האמונה] דרכי החיזוק,

תשע"ה

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

ית ָתְך" ,נמצא כל ימיו בתשובה ,מה שורש החיוב שלא להתמהמה
מצות תשובה ["וְ ׁשּוב יֹום ֶאחָ ד לִפְ נֵי ִמ ָ
רגע אחד מלחזור בתשובה ,האם יש מצות עשה בעשיית התשובה [וביטול מ"ע אם אינו שב בתשובה] ,או
שהמצווה היא וידוי ,מצות התשובה "חיובית" או "קיומית" [וביאור חיוב התשובה ביום הכיפורים] ,וידוי
האם הוא חרטה על העבר וקבלה על העתיד ,וצריך שיאמר בפיו גם את החרטה וגם את הקבלה .או שגדר
הווידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות שחטא ,רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה :עזיבת החטא,
חרטה ,בקשת כפרה וקבלה לעתיד .ומה ה]ם לפי הרמב"ם ,מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב "כִ י הַ ִמצְ וָה
הַ ז ֹּאת אֲ ׁשֶ ר ָאנֹּכִ י ְמצַ ּוְ ָך הַ ּיֹום ל ֹּא נִפְ לֵאת ִהוא ִמ ְמָך וְ ל ֹּא ְרח ָֹּקה ִהוא"  -האם "המצוה הזאת" היא מצות
גֹור ֶרת עֲבֵ ָרה" ,כסיבה המחייבת למהר
התשובה ,ה"מום" בנפש האדם הנגרם ממעשה עבירה ,וענין "עֲבֵ ָרה ֶ
בעשיית התשובה ,דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה  -התשובה ,היא חסד גדול מצד אחד ,אך
מצד שני ,אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי ,נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול ,חיוב התשובה המיוחד המוטל

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

על יושבי ארץ ישראל] נוה ההיכל ,תשע"ג עולמות ,קעג אוצרות אורייתא ,תשע"ז

הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות
היראה הטבעית ,ראשית הדרך לבאים בשערי התשובה

מעיינות מהרצ"א ,תשע"ד

[הגר"י מאיר זצ"ל] נר יששכר ,תשע"ה

(גם משנים
קודמות)

מדוע אין מברכים על מצוות תשובה? [ט' תירוצים] קולמוס יוסף ,תשע"ז

צדקה ותשובה בחודש אלול

רץ כצבי ,תשע"ז

עניני תשובה במשנת החסידות

באתר "בינינו" :

במשנת הפרשה ,תשע"ד

עניני מצוות תשובה [חילוקי תשובה מוידוי ,גדולה תשובה ,תשובה תולה ויוה"כ מכפר ,כי קרוב אליך
הדבר ,דרך התשובה ,תשובה שלמה ,וידוי  -מכה בפטיש ,הכרת החטא ,המצוה לשיטת הרמב"ם ,תשובה
על ביטול מ"ע ,הכרעת מצות התשובה ,תשובת גזלן להכשירו ,גדר מצות התשובה ,פיוס חברו בעיוה"כ,

ניתן להעביר או

המרבה להתודות ,ארבעת חלקי התשובה ,חילוקי משפט התשובה] עומקא דפרשה ,תשע"ג
מדוע לא תקנו לבקש מחילה בין אדם לחברו לפני ראש השנה מעדני אשר ,תשע"ז
האם לצורך מצוות תשובה מותר לעבור איסור דרבנן או דאורייתא מעדני אשר ,תשע"ז

להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

הערות בעניני תשובה [רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות ,האומר אחטא ואשוב ,מחטיא הרבים,
מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה] מעדני אשר ,תשע"ג
סדר התשובה [וידוי וקבלה בלב מה קודם] עיון הפרשה ,תשס"ו (עמ' סו) ט תירוצים

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מצות תשובה ווידוי [תשובה על החטא ,תשובה לפני הקב"ה ,תשובה ותפילה ,תשובה ווידוי ,תשובה
מאהבה ומיראה ,תשובת הגויים ,וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד ,וידוי יום הכיפורים] הגר"א עוזר ,תשע"ו
שלמים מציון ,תשע"ז

מצות תשובה
תשובה

נוה ההיכל ,תשע"ג המצוות בפרשה ,תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מדי שבת ,תשע"ו

ראש השנה
בין אדם לחבירו

באתר "בינינו" :

'הריני מוחל'  -בהירות במצוות פיוס ומחילה

מהדורת ביקורת ,תשע"ח

בקשת מחילה לעבירות שבין אדם לחברו [על אלו חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם ביקש מחילה
וחברו מחל ,האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה? מה אופייה של חובת בקשת מחילה ,והאם צריך לפרט
את החטא? מה הדין כשאי אפשר להשיג את הנפגע? האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק
או השיב את הגזלה ,האם יש חובת ווידוי על העוון ,האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה
בין אדם למקום ,האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור ,שלא יהיה המוחל אכזרי ,האם חייב המוחל

למאגר עלוני
פרשת השבוע

למחול בפה ,כמה פעמים צריך לבקש מחילה ,פיוס ע"י שליח ,כשאינו נמצא בעיר ,כשהנפגע נפטר] (ושבת

ומועדים

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

(גם משנים

עד ה') [ל ,ב] עיון הפרשה ,תשע"ד (עמ' נג)

תורה והוראה ,תשע"ו תורה והוראה ,תשע"ד

שמו ,אופנים שונים בבקשת המחילה] דברי הלכה ,תשע"ה

מדוע אין איסור בין אדם למקום אם הקניט את חברו

עולמות ,קכג

תשע"ו
[לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים] שיעורי ליל

קודמות)

שבת ,תשע"ז
האם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על "לא תיטור"? שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

אימת הדין  -לא על חשבון אחרים  -מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א

דרכי החיזוק ,תשע"ו

ביקש סליחה מחברו על פגיעה במזיד ,האם יבקש גם על פגיעה בשוגג?

(ושבת עד ה') [ל ,ב] עיון

הפרשה ,תשע"ז (עמ' סה)
האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? נר יששכר ,תשע"ג

תשובה על עבירות בשוגג או באונס [סמך על עד אחד באיסורין וטעה ,לפני עור במכשיל חברו באונס,

באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

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

לתועלת הרבים

הליכות ומנהגים לראש השנה:

ובתנאי שלא
יבוצעו בו

פסקים והלכות הגרי"ש אלישיב זצ"ל

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

פסקים והלכות הגרי"ש אלישיב זצ"ל

בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קפו ,קצח ,ר)

שינויים

פסקים והלכות מבעל המשנה הלכות זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' רו)
פסקים והלכות מהגר"מ פיינשטיין זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קפב)

לצפיה בעשרות

פסקים והלכות מהגרש"ז אויערבך זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קפה)
פסקים והלכות מהגר"ש ואזנר זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' רח)
פסקים והלכות מהגר"נ קרליץ שליט"א בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' רט)

שיעורים על
ראש השנה

פסקים והלכות מהגר"ח קנייבסקי שליט"א בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' ריא)
פסקים והלכות מהגר"ש דבילצקי זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' רטו)

באתר "בינינו" :

פסקים והלכות מהגר"א גרינבלט זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' ריז)
פסקים והלכות מהגר"ע אויערבאך שליט"א בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' ריד)

הנהגות והליכות לראש השנה מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל

כאיל תערוג ,תשע"ד תשע"ה

למאגר עלוני

עובדות והנהגות הגרי"י פישר זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קסו)
עובדות והנהגות כ"ק אדמו"ר מסטריקוב זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קסו)
עובדות והנהגות הגר"ח קמיל זצ"ל בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קעז)

שו"ת הלכות ראש השנה מהגר"נ קרליץ שליט"א
שו"ת ומנהגי הגר"ח קנייבסקי לראש השנה

דברי שי"ח תשע"ד תשע"ה

תשע"ז

יו"ט ושמחה בראש השנה ,התפילה המקובלת ,יום הזיכרון ,רוב זכויות ורוב עוונות ,בקשות פרטיות ביום
הדין ,רחמים בדין ,דין על עוה"ז או עוה"ב] עומקא דפרשה ,תשע"ב
אי אמירת הלל בראש השנה אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קצ) אור פני משה ,תשע"ט

נשים באמירת תשליך

ומועדים

נשיח בחוקיך ,תשע"ו תשע"ה

עניני ראש השנה [ויגבה ה' צבקות במשפט ,גדר ר"ה עשי"ת ויום הכיפורים ,יום הדין כבנים וכעבדים,

מנהג אמירת תשליך

פרשת השבוע

(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קסב)
[תשלומין ביום ב' דראש השנה או עשי"ת למי שלא אמר תשליך ביום א] רץ כצבי,

תשע"ח

דיני ראש השנה [ערב ר"ה ,התרת נדרים ,תענית ,הכנות לר"ה ,עירוב תבשילין ,הנהגות ליל ר"ה ,אכילת
הסימנים ,קריאת התורה ,תקיעת שופר ,שינה ,תשליך ,ליל ב' דר"ה ,יום ב' דר"ה] הרב זילברברג ,תשע"ח

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

עניני ראש השנה [ויגבה ה' במשפט ,גדר ר"ה ועשי"ת ,יום הדין כבנים ועבדים ,יו"ט ושמחה בר"ה,
התפילה המקובלת ביום הדין ,קידוש ה' במשפט כילוי הרע ברע ,יום הזכרון ,רוב זכויות ורוב עוונות,
בקשות פרטיות ביום הדין ,רחמים בדין ,גדר הדין בר"ה על הגברא או על המעשים ,דין עוה"ז או עוה"ב]
עומקא דפרשה ,תשע"ג

יבוצעו בו
שינויים

מדוע רק ביום טוב של ראש הש ה עושים ש

י ימים בארץ ישראל? מעדני אשר ,תשע"ט

פסקי הלכות ראש השנה אזמרה לשמך ,תשע"ט

המלכת הקב"ה בראש השנה

לצפיה בעשרות

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קצא)

שיעורים על

האחדות ביום הדין אספקלריא ,תשע"ח (עמ' ר)
מקצת הלכות שכיחות לראש השנה מאור השבת ,תשע"ה תשע"ו

ראש השנה

הימים הנוראים בהלכה ובאגדה ( 128עמ') תשע"ז
הלכות ראש השנה  -עם פסקי גדולי הוראה [מבית מדרשו של הגרמ"ש קליין שליט"א] עיטורי מרדכי,

באתר "בינינו" :

תשע"ז

הלכות מצויות לראש השנה

שמעתתא עמיקתא תשע"ו תשע"ה תשע"ז

עיונים בהלכות ראש השנה עיונים במועדים ,תשע"ז

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

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

שיחות מוסר:

(גם משנים
הכנה ליום הדין  -תחנונים ידבר רש

דרכי החיזוק ,תשע"ג פניני דעת ,תשע"ד

עבודת ראש השנה המלכת הקב"ה על כל חלקי הבריאה הכלולים באדם

שבילי פנחס ,תשע"ד

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

בראש השנה נברא אדם הראשון

באתר "בינינו" :

במשנת הפרשה ,תשע"ו

ראש השנה בראש חודש ,ככפרה על מיעוט הלבנה
ראש השנה  -כל העולם כבריאה חדשה
'אורי'

קודמות)

שבילי פנחס ,תשע"ג

בארה של תורה ,תשע"ד

ניתן להעביר או

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

הכבוד למלכו של עולם

להפיץ דף זה

דובב שפתיים ,תשע"ב פניני דעת ,תשע"ו

מה המשמעות של 'עולם במידת הרחמים'? ]במה נחלקו התנאים בנוגע לזמן בריאת העולם -וכיצד
יש ליישב מחלוקתם? מה המשמעות שראש השנה דין ויום כיפור -רחמים?] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ה
מפני מה אין מרגישים בזמנינו את אימת הדין? (ז' תירוצים) אשכול יוסף ,תשע"ו

הרואה את חברו לאחר שנים עשר חדש מברך מחיה המתים
זוחלים ורועדים מיום בואך חלים כמבכירה מעברת משאך
לב לדעת  -אלול

"שבת אחים" רכסים ,תשע"ז

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

קהילת בני תורה ,תשע"ו
קהילת בני תורה ,תשס"ט

יבוצעו בו
שינויים

כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו

קהילת בני תורה ,תשע"ב

לצפיה בעשרות

התרת נדרים בערב ראש השנה:

שיעורים על

קבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם [אימתי נעשה מנהג כנדר ,מדאורייתא או מדרבנן ,תוקף המנהג
על הדורות הבאים ,מנהג בטעות ,חומרה ,כל נדרי] עולמות ,קסג
מסירת 'מודעה' בביטול נדרים [נדר טעות ,ביטול מראש ,זכר המודעה או לא] אורות הגבעה ,תשע"ג

ראש השנה

באתר "בינינו" :

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

הלכות נדרים והתרתם במשך השנה ובערב ראש השנה

יגדיל תורה ,תשע"ד

התרת נדרים ע"י הדיוטות במקום שיש מומחה

מחמדי התורה ,תשע"ב

מדוע נשים אין נוהגות להתיר נדרים בערב ר"ה?

מעדני אשר ,תשע"ב

הלכות נדרים ושבועות כסדר השו"ע [האיסור לנדור והחיוב להתיר נדרו ודין שבועה בזה אמירה לדבר
מצוה שבועה לקיים את המצווה ,נדר ,האם צריך התפסה או לא ,נדר ללא התפסה האם הוא מדרבנן ,נדר
בדבר שלא בא לעולם אדם ,עם הארץ שהתפיס בדבר האסור ,ידות נדרים ,נדר בלשון שבועה ושבועה
בלשון נדר ,נדר בלשון לעז ,סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל ,לעבור בצינעא נידוי או חרם ,זכות הדפסה,
פיו ולבו שווים ,נדר בחלום ,להתנות על נדר שלא יחול" ,כל נדרי" הנודר והנשבע בתורה ,אמירה לדבר
מצוה הוי כנדר ,מנהג האם הוא מן התורה או מדרבנן ,דין ספק מנהג ,מנהג של מצוה ,התרה למנהג אבות,
הולך ממקום למקום ,מוציא לעז על הראשונים ,מי שאביו חסיד האם מחוייב במנהגיו ,באיזה אופן יש
כוח ביד חכמים לעקור דין דאורייתא בקום ועשה ,נזירות האם נחשב "איסור כולל" ,חליפי קונם ושאר
איסורי הנאה גידולין ודשיל"מ ,זה וזה גורם בקונמות ,לשונות סותרים ,נדר לשתי מטרות ואין לו מספיק,
חדר"ג וייבום לבני אשכנז ,מצוות לאו ליהנות ניתנו ,במצווה קיומית ,דבר שאינו מתכווין באיסור הנאה,
אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו ,נודר "ביום פלוני" האם אסור מן הלילה ,ראש חודש ,חודש העיבור,
אדר ראשון ואדר שני ,דבר שאין זמנו ידוע עד הגשם  -עד הגשמים ,מדיר ומודר מי לוקה ,האם איסור
ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן ,הערמה ,מי ראוי להתיר נדר ,בי"ד שקול ,גדר "פתח" ו"חרטה",
להישאל על הפרשת חלה ,התרת נדרים על ידי מודר ,לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד ,אין מתירין
הנדר עד שיחול ,נדרי הבאי ,נדר שאי אפשר לקיימו ,התלוי בתנאי ,תנאי שאי אפשר לקיימו ,לא קיים את
התנאי באונס ,על פי איזו ידיעה מותר להישבע ,דברים הניכרים ,רוב ,נבואה ,שני עדים ,קונם מפני סיבה
והשתנתה הסיבה ,נדר שבטל מקצתו בטל כולו ,אם אינו חפץ בכל הנדר ,כשאין ידועה דעתו ,מופלא סמוך
לאיש ,שוטה ,נערה ,הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ,נשאל על ההיקם האם מצטרף לחברו ,הפרה
בקודמין ,מזמן שהיתה ארוסה" ,נתרוקנה" שתיקה ביום שומעו ,הקמה והפרה בבת אחת ,גדר דברים
שבינו לבינה ,האם הבעל מפר נדרי צדקה של אשתו ,איזה נדרים מפר האב ,נדרי עינוי נפש ,האם משערים
ברוב בני אדם ,או באשה זו ,חצי שיעור בשבועה ,נשבע שלא יאכל נבילה ונעשה חשיב"ס ,האם צריך
התרה ,ואיך הדין בנדר ,אונס או שכחה בשעת התנאי] ספר זכר יצחק ,תשע"ז ( 200עמ')

מדוע קטנים מעל גיל י"ב אין נוהגים להתיר נדריהם בערב ר"ה?

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו

מעדני אשר ,תשע"ב

שינויים

'כל נדרי' בערב יוכ"פ ,והיתר נדרים בערב ר"ה [מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות' ,מדין 'התרת נדרים',
או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור' ,אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה ,היתר נדרים בערב ר"ה ,מדין
'פתח' או 'חרטה' ,האם המתירים הם 'בית דין' ,האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול',

לצפיה בעשרות

'כל נדרי' לשעבר או להבא ,אמירתו ג' פעמים ,זמן אמירתו ,אמירת "ונסלח" לאחריו] עולמות ,קכא

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

חיוב בנים במנהגי האבות [כנדר] [ממתי חייבים בנים לנהוג כמנהג אביהם ,אבותם ,מנהג משפחתם,
מנהג מקומם ,האם מועילה התרה נדרים להפסקת המנהג ע"י הצאצאים ,אל תיטוש תורת אמך ,מנהג
המשפחה ומנהג המקום ,כשעקר דירתו ,כשנחרבה העיר ,אם תוקם מחדש באותו מקום או מקום אחר,
כשהאב קיבל במפורש את המנהג גם לצאצאיו ,כשהבנים לא נהגו כך מעולם בחיי האב ,כשנהגו כך רק
בחייו מפני כבודו ,מנהג מחמת חשש הלכתי או איסור או מחמת חומרה ,מנהגי עדות ,מנהגי תפילה
ונוסחים שונים ,האם אשה מאמצת את מנהגי בעלה ,בהלכות כלליות ,ובמנהגי נשים] עולמות ,שצח
חיוב בנים במנהגי החסידות מדורות קודמים ,שאביו כבר אינו נוהג בהן וישמע משה ,תשע"ז

סדר התרת נדרים בערב ראש השנה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל

פניני אי"ש ,תשע"ט

סדר התרת נדרים הקצר [כמנהגו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל] קובץ גליונות ,תשע"ז (עמ' )2
נדרים ו"קבלות" טובות בערב ראש השנה ומשמעותם מאור השבת ,תשע"ז

שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

התרת נדרים על טעות בקיום מצוות [תרומות ומעשרות ,חלה ,צדקה]
תרם מן המוקף ,יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין [אכל מן השיריים או לא ,נפלו השיריים לאלף

קודמות)
באתר "בינינו" :

ואכל מהן בשוגג ,בדברים שלא בטלים ברוב כגון "חדש" ,במבשל בשבת] (כן תרימו גם אתם תרומת ה')
[יח ,כח] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

התערבבו ההפרשות  -להשאל על המעשרות [בחתונה עישרו את החלות ,והניחו בצד לחמניות
לתרומה גדולה ותרומת מעשר ,המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלחת ,התרומה
לא נתבטלה ברוב ,ונאסר הכל ,ניתן להשאל [התרת נדרים] על התרומה ,ויעשרו שנית .ועדיף שישאל
המפריש וגם המשלח ,יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית דיינים להתרת נדרים ,אע"ג
דפסול קרוב אין ,פסול נוגע יש ,והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות ,יפרט הנדר בפני אחד ,והוא לא
נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים ,גדרו של פסול נוגע] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

קופות צדקה שנתערבבו  -להשאל על הצדקה [מעטפות של התורם שנתערבבו אצלו ,או קופת הצדקה
הפרטית שלו ,קופת צדקה של עניים המונחת בביתו ,זכות תביעה לעניים] מכותלי בית הדין ,תשע"ח

תרומה שהגיעה ליד כהן [או צדקה ליד גזבר] לא ניתן להישאל עליה

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

שאלות בעניני הפרשת חלה [בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח,

יבוצעו בו

מצוים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה ,כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם ,המלאים במילוי
נוסף מלבד הקמח ,ומשום כך אין מפרישים מהן חלה .אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה

שינויים

עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה ,אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמעבירים
אותן יחדיו ברכב ,מתחייבות הן בחלה משום צירוף סל .חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על
השולחן במקום מסוים ואבדה ,ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק ,האם נאסר הבצק' ,שאלה
על ההפרשה' כדרך התרת נדרים ,אשה נשואה שהפרישה חלה ורוצה להישאל על ההפרשה האם תלך
בעצמה לחכם או תשלח את בעלה ,אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיה או שכניה האם מפרישה
חלה בברכה ,אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה ,אך מחלקת אפייתה חלק ביום
אחד וחלק למחרתו ,האם עליה להפריש חלה בברכה ,אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו
אופה עוגות ,האם חייבת להפריש ממנו חלה ,אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש
בשבת ,כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצוה ,כיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה ,האם
אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור האפיה ,מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

חלה ,מתי ואיך עושים 'צירוף סל'] אזמרה לשמך ,תשע"ח

חלה שנתערבה בעיסה ואמרה המפרישה" :אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד [וחזרה
והפרישה חלה ,ונודע הדבר בליל שבת ,האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה ,וממילא תחול
ההפרשה השניה ,התרת נדרים בשבת לצורך השבת ,נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה ,כשמתירים הפרשה
חלה אין אומרים מותר לך אלא התרומה בטלה ,הבעל לא יוכל להצטרף להיות משלושת המתרים לאשתו]
פניני הלכה-אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' לד)

שמירת טהרת התרומה [מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת' ,האם מותר להישאל על
התרומה] (משמרת תרומותי) [יח ,ח] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ' צב) ל תירוצים

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

נתינת מתנות כסדרן לא להקדים תרומה לביכורים ולא מעשר לתרומה [אם הפריש שלא כסדר
ישאל על ההפרשה ויפריש שוב ,אך אם אכל לא ,חיוב להפקיע האיסור שעבר ,וכשאכל כבר רק חצי כזית]

(גם משנים

(ככל מצותך אשר ציויתני) [כו,יג] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ח
הפריש מעשר ראשון קודם לתרומה באתרוג שהשתמש בו כבר למצוותו ,האם ישאל עליו? הגר"א

קודמות)

גניחובסקי ,תשע"ח

הפריש מעשרות ולא ברך עליהן ,האם ישאל על ההפרשה בכדי שיוכל להפריש שוב בברכה?
[ברכה לבטלה ,ברכה שאינה צריכה] מים זכים-אוסף גיליונות ,תשע"ח (עמ' מב)
המשך

מנחת אשר ,תשע"ח (עמ' ט)

באתר "בינינו" :

וישמע משה ,תשע"ח

קובץ קו ההלכה " -עיון ההלכה" ,תשע"ח ( 271עמ' מב)

ניתן להעביר או

הכנות לראש השנה:

להפיץ דף זה
האם יש ענין לשנות שמו בערב ראש השנה כדי לצאת זכאי בדין? אור פני משה ,תשע"ט
מדוע לא נקבע יום כיפור לפני ראש השנה כדי לבוא לדין זכאי? מעדני אשר ,תשע"ט
עצה נפלאה ליום הדין אספקלריא ,תשע"ח (עמ' לב)

המצוות והעברות עליהם נידונים בר"ה ויוכ"פ
בכי בראש השנה

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קמ)

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קמ)

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

יבוצעו בו
שינויים

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

ריש שתא [הגרי"ד קאפלמאן זצ"ל]

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

לצפיה בעשרות

שינוי השם מעדני אשר ,תשע"ה

עצות לזכות בדין

שיעורים על

אשכול יוסף ,תשע"ג פנינים ,תשע"ד

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

ראש השנה

באתר "בינינו" :

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

תפילות ראש השנה:

למאגר עלוני
פרשת השבוע

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

בנתיבות

ומועדים

ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' קכג)
לצאת מש"ץ המפסיק בפיוטים [הגר"ח ברייש זצ"ל] בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' לד)
לא רק "אמירת" מלכויות ,אלא "קבלת" עול מלכות שמים נפשו גחלים תלהט ,תשע"ד

מלכויות [מדוע יום כיפור אינו לפני ראש השנה ,מהו האור שבראש השנה ,תשובה ווידוי בראש השנה,

(גם משנים
קודמות)

עבודת המלכויות ,יום תרועה ,אדם הראשון יצא זכאי או חייב בדינו ,סדר התשובה לחוטא בדרך מקרה

באתר "בינינו" :

והחוטא "המתייצב על דרך לא טובה" ,ועבודת התשובה בראש השנה] עולמות ,רכא
מלכויות זיכרונות ושופרות [מדאורייתא או מדרבנן] אורות הגבעה ,תשע"ז

לשבת לפני המאריך בתפילת עמידה בראש השנה?

שמעתתא עמיקתא ,תשע"ג

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

מחמדי התורה ,תשע"ג

תשע"ו שלמים מציון ,תשע"ו

הגר"א

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

גניחובסקי ,תשע"ד

היה בדעתו לומר 'המלך הקדוש'  -ומסתפק איך אמר

לתועלת הרבים

שלמים מציון ,תשע"ט

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

שלמים מציון ,תשע"ט

אמר 'ברוך אתה ה' הא-ל' והפסיק יותר מכדי דיבור וחזר ואמר 'המלך הקדוש'
תשע"ט

ובתנאי שלא

שלמים מציון,

יבוצעו בו

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

שינויים

שינוי המבטא מהמסורת [בחור ישיבה ספרדי בישיבה אשכנזית ,בתפילות ובתקיעות ,מבטאם של
הקדמונים כמוכח מן הפיוטים] עין יצחק ,תשע"ח

לצפיה בעשרות

המלך הקדוש והמלך המשפט מעשה כהן ,תשע"ח

שיעורים על

מדוע בר"ה אין מזכירין בתפילה תשובה ווידוי עיון הפרשה ,תשס"ט (עמ' צט)
לא אמר המלך הקדוש בליל א' דראש השנה [ושאר תפילות עשרת ימי תשובה] מחמדי התורה ,תשע"ו
אמר צ' פעם "המלך הקדוש" לצאת ידי ספק [האם מועיל ,והאם נכון לנהוג כן] מחמדי התורה ,תשע"ו

ראש השנה

באתר "בינינו" :

אכילת הסימנים:
שירבו זכויותינו כרימון

למאגר עלוני

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קמד)

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

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

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

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

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

קודמות)

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

הפסק בדיבור באכילת הסימנים ובתקיעת שופר [דיני הפסק בדיבור בין הברכה לאכילה ,וגדר 'צורך
הסעודה' שבגינו הותרה השיחה ואינה נחשבת להפסק ,לומר 'יהי רצון' ולהתוודות בלחש בין התקיעות -
האם יש בזה חשש הפסק בדיבור בין התקיעות [דברי הפוסקים אודות השיבושים בשמות המלאכים
המוזכרים ב'יהי רצון'] ,תקנת רבי אבהו לתקוע בשופר 'שברים' ו'תרועה' ,ונחלקו הראשונים האם תקנה
זו נובעת מחמת הספק מהי ה'תרועה' המוזכרת בתורה  -ונפקא מינה להפסק בדיבור בין התקיעות ,אמירת
ברכת 'אשר יצר' בין התקיעות ,המנהגים השונים מתי הזמן הראוי לומר 'יהי רצון' בעת אכילת הסימנים
בליל ראש השנה ,ישוב הסתירות בפסיקת ההלכה בין דין אמירת 'יהי רצון' בתוך סדר התקיעות ,ובין

ויא] מעודכן לראש השנה תשע"ח

משמרת הכשרות ,תשע"ד בדיקת המזון כהלכה [הרב משה

מעודכן לראש השנה תשע"ט

סדר אכילת הסימנים בערב ראש השנה אצל הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אמירת 'יהי רצון' בזמן אכילת הסימנים בראש השנה] עולמות ,עג

בדיקת הסימנים ואכילתם בראש השנה

באתר "בינינו" :

פניני אי"ש ,תשע"ט

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

סדר הסימנים בסעודת ראש השנה [מהדורה צבעונית להדפסה] משנה שלמה ,תשע"ו
אכילת הסימנים בראש השנה [בכמה סעודות ,דיני קדימה באכילת הסימנים ,אמירת הבקשות] דברי
הלכה ,תשע"ו יסודות החינוך ,תשע"ה תשע"ד מחמדי התורה ,תשע"ה
מהרצ"א ,תשע"ד תורה והוראה ,תשע"ח

שלמים מציון ,תשע"ו

יבוצעו בו

מעינות

שינויים

דיני קדימה באכילת הסימנים בסעודה תורה והוראה ,תשע"ג
האוכל תפוח בדבש יברך על התפוח או על הדבש נר יששכר ,תשע"ו שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

לצפיה בעשרות

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

שיעורים על

[כו ,ט] פנינים תשע"ח

אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור "ניחוש"
האם כל ראש ממילא אינו זנב?

קול יעקב ,תשע"ו

מעדני אשר ,תשע"ו

ראש השנה

אור פני משה ,תשע"ח

באתר "בינינו" :

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

דבש מלח וסוכר באכילת המוציא בראש השנה [המלחת קרבנות במלח או בסוכר ,הבאת מלח או
סוכר לשולחן והטבלת הפת בהם ,הטבלת פרוסת המוציא בראש השנה בדבש או במלח או בשניהם,
הטבלת תפוח בדבש או בסוכר] רץ כצבי ,תשע"ז

אכילת הסימנים בליל ראש השנה [בריש שתא ,ולא בשני הלילות ,אכילת פירות לשהחיינו גם בלילה

למאגר עלוני

איך מבקשים שירבו זכויותינו ,מה שייך להתפלל על זה [תשובה מאהבה ,דברו עליו גנות וקבל

פרשת השבוע

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

זכויות חברו] מעדני אשר ,תשע"ז

מדוע אוכלים סימנים בראש השנה? [הקשר בין חלומות פרעה לראש השנה ומה יש ללמוד מכך כהכנה
לדין ,מה המשמעות של 'דינא רפיא'] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"א

ומועדים
(גם משנים

עקידת יצחק:

קודמות)
באתר "בינינו" :

העמידה בניסיונות [מעלת אברהם על חנוך מתושלח נח ושם ועבר] כאיל תערוג ,תשע"ח

הערות סביב ניסיון העקידה

(והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] אורות הגבעה ,תשע"ד

רוממות,

תשע"ז שפת אמת ,תרל"ד
מדוע היה ניסיון העקידה כשיצחק בן ( ?37והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] נפלאות שמשון ,תשע"ו
מדוע ניסיון העקידה מיוחס לאברהם ולא ליצחק? (והאלוקים נסה את אברהם) [כב ,א] אשכול יוסף,
תשע"ד

שבילי פנחס ,תשע"ד

מלאכת מחשבת ,תשע"ח

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

מדוע חיפש יצחק שה לעולה ולא 'קרבן עצים'

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

(ואיה השה לעולה) [כב ,ז] עיון הפרשה ,תשע"ח (עמ'

לח) לז תירוצים

ובתנאי שלא

מנין ידע יצחק שצריכים שה לעולה? [ממרן הגרי"ז זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
מדוע היה צורך לעקוד את יצחק ע"ג המזבח? [ממרן הגרי"ז זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח
יצחק ירנן [שירת יצחק אבינו על הקרבן] (השה לעולה בני) [כב ,ח] אבי עזרי ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

קדשי קודשים שחיטתן בצפון

[כיצד רצה אברהם להעלות בנו לעולה] (וישם אותו על המזבח ממעל

לעצים) [כב ,ט] האיחוד בחידוד ,תשע"ה
בשופר של איל יצחק נזכר עקידת יצחק משנת מהר"ל ,תשע"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על

זכרון העקידה [בתפילה בכל יום פרשת העקידה ,להעלות זכות אבות ,כיצד רצה אברהם להקריב ,דין
כהונה ודין אנינות בקודשים ,מדוע נחשב הניסיון של אברהם ולא של יצחק] אוצרות אורייתא ,תשע"ח

מנהגי ברית מילה הקשורים לעקידת יצחק

[קשירת רגלי התינוק ,מילה בצד צפון] (וישם אותו על

המזבח ממעל לעצים) [כב ,ט] קב ונקי ,תשע"ח

ראש השנה

באתר "בינינו" :

פסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מחובר' ו'תלוש' [שוני בהגדרות בין 'קרקע 'ל'מטלטלין'  -בדיני
ממון ובמעילה .בין 'מחובר ' ל'תלוש' בדיני איסור והתר ,בין 'גידולי קרקע' לגידולין שאינם מן הקרקע -
לענין מצוות התלויות בארץ ,בין דבר שאין בו תפיסת יד אדם לשיש בו ,לענין איסור הנעבד בע"ז] (וישלח
אברהם את ידו ויקח את המאכלת) [כב ,י] הגר"א עוזר ,תשע"א

למאגר עלוני

על התת מודע באספקלריא תורנית [בכי אברהם בשעת העקידה ,גירוש ישמעאל ,הכנסת אורחים של
לוט ,רמב"ם בכפיית גט ע"פ בי"ד ,עד שיאמר רוצה אני] (וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט

פרשת השבוע

את בנו) [כב ,י] במשנת הפרשה ,תשע"ו

ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק [פרחה נשמתו ,יצחק ברך ,האם גם אברהם ברך מדין הרואה

ומועדים

חבירו אחר י"ב חודש ,על בן השונמית] (ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה) [כב ,יב] זרע

(גם משנים

ברך ,תשע"ו זרע ברך ,תשע"ז

כל הניסים שנעשים לבני ישראל הם בזכות האבות

(כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה) [כב ,יב] שפת

אמת ,תרנ"ה

האם מותר להקשות קושיא על התורה? (כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,ברש"י) [כב ,יב] [ממרן
הגר"ח זצ"ל] מלאכת מחשבת ,תשע"ח

ניסיון העקידה

קודמות)
באתר "בינינו" :

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

תשע"ז שפת אמת ,תרל"ד

האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה [שופר של מתן תורה ,עולה כולה נשרפת ,אם נתלשו מחיים
לא נשרפים עמה ,ואינה בעלת מום אם נשאר בגופה מקצת הקרניים] (איל אחר נאחז בסבך בקרניו ...ויקח
את האיל ויעלהו לעולה) [כב ,יג] שלמים מציון ,תשע"ח

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

מה התפלל אברהם בהר המוריה [מי שענה לאברהם אבינו] אספקלריא ,תשע"ח (עמ' צז)

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

לתועלת הרבים

הקרבת תמיד של בין הערבים ,יצחק תיקן תפילת מנחה בשעת העקידה ,מי שענה לאברהם אבינו ,מי
שענה ליצחק אבינו] שבילי פנחס ,תשע"ח

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הלכות תקיעת שופר:
הלכות מצויות לתקיעת שופר [התוקע ,להוציא ידי חובה ,המקרא ,השופר ,התוקע בכמה מקומות,
הברכות ,התקיעות ,הפסק בין התקיעות ,הקולות] שמעתא עמיקתא ,תשע"ט

לצפיה בעשרות
שיעורים על

הפסק בתקיעות הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

קיצור דיני תקיעת שופר

ראש השנה

הלכה יומית יגדיל תורה ,תשע"ו

הפסקת התקיעות בערב ראש השנה [כשראש השנה חל בשבת האם תוקעים בערב ראש השנה] שיעורי
ליל שבת ,תשע"ז

באתר "בינינו" :

אכילה קודם תקיעת שופר [לקדש ולאכול קודם התקיעות ,דינן של נשים ,טעימה לפני התקיעה ,בבית
או בבית הכנסת ,יש הנמנעים לחלוטין מכל טעימה לפני התקיעות ,יש המקפידים לשתות או "לטעום"
מיני מזונות בשיעור פחות מכביצה בלבד ,ויש האוכלים לפני התקיעות ללא כל הגבלה ,חלק מהטועמים
לפני התקיעות מקפידים לקדש על היין מקודם לכן ,ויש שאוכלים עוגות ושותים קפה ללא קידוש ,על מה
מסתמכים המקילים לאכול לפני התקיעות ,והרי אין לאכול לפני קיום מצוות [קריאת שמע ותפילה ,לולב,
מגילה ובדיקת חמץ ,תקיעת שופר] ,ההיתר לאכול לפני התקיעות במקום חולי או חולשה ,האם הוא בגדר
"הותרה" או "דחויה" ,האם יש הבדל בין אכילה לפני התקיעות כאשר מקדש בביתו ,לבין קידוש ואכילה
במקום שבו מתפללים ,פסק רעק"א בעת מגיפת החולירע בפוזנא ,הנוהגים לאכול לפני התקיעות ללא
קידוש ,יש להבין מדוע אינם מקדימים קידוש לאכילתם [וצ"ב האם חיוב קידוש בשבת ויום טוב חל מיד
לאחר תפילת שחרית ,או רק לאחר מוסף] ,האם דינן של הנשים שונה מאנשים בנדון האכילה לפני
התקיעות ,האם בראש השנה שחל בשבת ,יש איסור לאכול לפני תפילת מוסף] עולמות ,קעב תורה והוראה,
תשע"ד ממשנתה של תורה ,תשע"ה נר יששכר ,תשע"ה שמעתתא עמיקתא ,תשע"ד

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

בנתיבות ההלכה

ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' צב) אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קע)

השופר

קודמות)
באתר "בינינו" :

נפסל השופר בין הברכה לתקיעה [המצוה השמיעה או התקיעה] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תשע"ו
ביזוי מצוה בשופר אספקלריא ,תשע"ח (עמ' רב)

ניתן להעביר או

מדוע שופר המצופה זהב פסול ,אף אם הזהב הוא לנוי? מחמדי התורה ,תשע"ט

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

להפיץ דף זה

בטלית או להניח תפילין של חברו ,השימוש בסידור או בחומש של חברו בבית הכנסת ,שימוש ארעי
ושימוש קבוע ,שימוש במקום או נטילה לביתו ,כשחברו צווח שאינו מרשה לו ,כשניתן בנקל לבקש רשות,
ניחא ליה לאיניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור ,כשהבעלים קטן ,תקיעה בשופר להוציא נשים וקטנים,

לתועלת הרבים

לבישת קיטל או אבנט] עולמות ,שט הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

ובתנאי שלא

זקן ממרא שהתיר או אסר ערלה ,או הורה בענייני ציצית ושופר [בכל דבר שנפק"מ לקידושי אשה,
שייך איסור כרת] (ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך) [יז ,י] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ז

יבוצעו בו
שינויים

מן המותר בפיך [בתפילין או בכל מלאכת שמים ,תשמישי קדושה ,תשמישי מצוה ,שופר מבהמה טמאה,
פיל כדופן לסוכה ,תפירת יריעות ספר תורה בגיד הנשה] (למען תהיה תורת ה' בפיך) [יג ,ט] הגר"א
גניחובסקי ,תשע"ו

האם יש מעלה לתקוע בשופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש? [שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי ,אך מעלה
יש בעשייתו ,דברי הספורנו במעלת משכן משה מול מקדש שלמה ,דברי הגר"א להסתופף תחת אילנות
מעשה ה' ,מעלת רבי חייא ,דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים שהדפיסם מי שאינו הגון] פניני חשוקי חמד,
תשע"ח (עמ' לג)

לטלטל שופר לספק תקיעות

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

תשע"ז

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

ציפה שופר בזהב מדוע נפסל ולולב שנאגד לנוי בזהב לא נפסל [שינוי בקול מחמת הציפוי ,פיו חייב
לגעת בשופר ,אין דין נוי מצוה בדבר מכוסה ושופר ומקום הפה בשופר מכוסה ,אין קטגור נעשה סניגור]
מחמדי התורה ,תשע"ו

תקעו בכמה שופרות ונמצא אחד מהם פסול [האם יברכו שוב ,ברכה בקיום מצוה דאורייתא או מצוה
דרבנן מספק] עיון הפרשה ,תשע"ז (עמ' קיג)

המטלטל שופר בשבת בטעות מה דינו

[טועה בדבר מצוה ,במצווה דרבנן ,להימנע לכתחילה] מחמדי

התורה ,תשע"ו

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים

הבאת שופר מחוץ לתחום מגישי מנחה ,תשע"ז

היאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא יעבירנו ארבע אמות ברה"ר כמו בשופר?

אשכול

(גם משנים

יוסף ,תשע"ה

גזרת שופר בראש השנה שחל בשבת וביום הכיפורים של יובל [הגרי"ז סאלאוויציק זצ"ל]
בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' ע)

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

בנתיבות

קודמות)
באתר "בינינו" :

ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' עא)

טלטול שופר בראש השנה לספק תקיעה ,ולתקיעה לקטן

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ו

נושאים הלכתיים ביצור שופר [תהליך יצירת השופר ,שינוי צורת השופר ,השרייתו במים רותחים,
סתימת חורים בשופר ,הצורך בפיקוח] תורה והוראה ,תשע"ב

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

התוקע
כונה לצאת בתקיעת שופר האם מעכבת?

לתועלת הרבים
אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קכז)

ובתנאי שלא

בעל תוקע המוציא ידי חובה רק חלק מהציבור אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קעז)
תקיעה לחולה או זקן בביתו [זמן התקיעות למתפלל ביחידות ,כמות התקיעות ,מי יברך ,יחיד המסופק אם
שמע את כל התקיעות ,האם יש הידור לתקוע בעצמו] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א ,תשע"ט
תפילה בתקיעת שופר בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' כג)

יבוצעו בו
שינויים

למי לתת עליה לתורה בראש השנה לבעל התקיעה דמיושב או דמעומד? [כשאי אפשר לתת
לשניהם ,תקיעת מעומד עדיפה] קובץ גליונות ,תשע"ז (עמ' )29

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

לצפיה בעשרות

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

שיעורים על

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

ראש השנה

תקעו ,האם גדול התוקע בשבת למרות איסור חכמים יצא מצוות תקיעה] רץ כצבי ,תשע"ו

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

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

בנתיבות

באתר "בינינו" :

ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' עא)

נטילת שכר על תקיעות ראש השנה

[נוטל שכר על מצוה ,נטול שכר על הזאת אפר פרה אדומה] תורת

המעדנים ,תשע"ט

תוקע לעצמו 'מלכויות' האם יכול להוציא חברו ב'זכרונות'?

תורת המעדנים ,תשע"ט

תוקע שידו מגובסת האם יכול לתקוע בלא לאחוז את השופר בידו? תורת המעדנים ,תשע"ט
הקראה לתוקע מחמדי התורה ,תשע"ט
תקיעות דמעומד בחזרת הש"ץ או גם לאחר מכן [דעת החזון אי"ש והגרי"ז ,סוגית הגמרא בהעדפת
תקיעת שופר על מנין ןמוסף ,וביכול ילך לשניהם וקודם למוסף דזמנו קודם] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

תקיעת שופר תקיעה או שמיעה

מגישי מנחה ,תשע"ז

התרת נדרים לשליח ציבור שנהג לא לקדש לפני התקיעות ונחלש [מי יתיר לו ,המתפללים נוגעים,
יפרט הנדר לאחד מבחוץ ויצרף שנים שאינם יודעים הנדר ,אינם יודעים שהם נוגעים ,לקדש ואח"כ
להשאל על הנדר] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט

תקיעת שופר [מצות התקיעה בשופר  -רבותינו הראשונים נחלקו בגדר מצות התקיעה בשופר ,האם
עיקר מצוותה בשמיעת קול השופר ,או במעשה התקיעה בו .נוסח הברכה במצות שופר ,ממחלוקת זו
הסתעפה מחלוקת נוספת ,מהו נוסח הברכה על מצות השופר ,למרות המבואר לעיל ,שנוסח הברכה תלוי
בעיקר גדר המצוה ,נאמרו בדברי האחרונים טעמים נוספים לנוסח הברכה ,שאינם תלויים בהגדרת
המצוה ,המקור לשיטת הרמב"ם שעיקר המצוה בשמיעת קול השופר מהמבואר במשנה בראש השנה ,אך
האחרונים דחו את הראיה בהגדירם את הטעם שיוצאים ידי חובת שמיעת קול שופר מהתוקע,
מטעם שליחות או מדין שומע כעונה .התוקע צריך לכוון בתקיעתו להוציא את השומעים ,ולכאורה אין
זה מובן לשיטת הרמב"ם ,ובאחרונים יישבוהו ,התוקע צריך להיות בר חיובא ,ולכאורה הדברים סותרים
את שיטתו של הרמב"ם ,עיין בדברי האחרונים בתירוציהם ,ממוצא הדברים דנו הפוסקים בספיקות
הלכתיים ודינים העולים מהגדרת קיום מצות שופר  -בתקיעה או בשמיעה .המנהג לכסות שופר ,שמיעת
קול שופר באמצע התפילה ,האם אשה יכולה לתקוע לעצמה ולברך ,ביטול שליחותו של התוקע ,תשלום
לתוקע ,בירך ותקע בשופר והביאו אחר כך שופר אחר ,זכות מחאה במינוי תוקע שונאְ ,שכר תוקע ודינו
כאשר לא הצליח לתקוע ,קול שופר  -תפילה להקב"ה] עולמות ,תסד

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

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

כדי להוציא אחרים] עיון הפרשה ,תשע"ט (עמ' רלז) יז תירוצים
תוקע שאינו חרש אך לא שמע התקיעה [מחמת רעש או סיבה אחרת] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

מצות שופר  -האם התקיעה היא חלק מהמצווה

פניני מנחת חינוך ,תשע"ו

יבוצעו בו
שינויים

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

לצפיה בעשרות
מצוות שופר לנשים

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

נשים בתקיעת שופר?

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

נשים בתקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת

[מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר] תורת

המעדנים ,תשע"ט

קטן התוקע להוציא אשה

ראש השנה

באתר "בינינו" :

הגר"א גניחובסקי ,תשע"ה

אשה שיצאה ידי חובת תקיעת שופר האם יכולה לתקוע ולהוציא אשה אחרת? [ערבות לאשה,
אם יצא מוציא לאיש התוקע לאשה שאינה חייבת ,תקיעת שופר מצוה קיומית] עשר עטרות ,תשע"ט
תקיעת שופר לנשים [הגיעה לבית נכנסת אחר הברכות ,שמעה רק את התקיעות שבסוף התפילה ,האם תעדיף
להגיע לתקיעות דמ עומד או דמיושב ,כוונת התוקע בתקיעות דמעומד ,מי יברך לנשים בתקיעת שופר אחה"צ,
תקיעות לנשים בנשימה אחת או שתיים ,לא יכולה לבוא לתקיעת שופר האם חייבת בהתרת נדרים ,תקיעה לנשים

למאגר עלוני
פרשת השבוע

בלא רשות בעל השופר] שיעורי הגר"י זנגר שליט"א ,תשע"ט

ומועדים

התקיעות

(גם משנים
האם חייב להשאיל שופר כדי שחברו ישמע תקיעה [להשאיל ממונו וחפציו לצורך קיום מצווה של הזולת,
ניחא ליה לאיניש ,נר חנוכה הידור שלו מול מצוה של חברו] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תשע"ז

לא שמע תקיעות דמיושב ,שחיובם מדאורייתא ,ורוצה לצאת יד"ח בתקיעות דמעומד שעל סדר
הברכות – שהן מדרבנן [האם די בכך שהוא יכוין לצאת מדאורייתא למרות שהתוקע מכוין לתקיעות דרבנן ,או

קודמות)
באתר "בינינו" :

עליו להודיע לתוקע שיכוין להוציאו יד"ח מדאורייתא  ,העושה מצווה מדאורייתא מתוך כוונה לקיים מצוה דרבנן
האם יצא ידי חובה] שיעורי ליל שישי-ברכת יצחק ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי ,תשע"ט
האם מותר לתקוע בראש השנה יותר ממאה קולות? [מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר] תורת
המעדנים ,תשע"ט

תוקע לעצמו 'מלכויות' האם יכול להוציא חברו ב'זכרונות'?

תורת המעדנים ,תשע"ט

ספק אם שמע את כל התקיעות [ביום א וביום ב] מחמדי התורה ,תשע"ט
שיעור תקיעה כתרועה אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קכט)

הכוונה בתקיעות [הגר"ח קמיל זצ"ל]

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

הכוונה בתקיעות [הגר"ח קמיל זצ"ל]

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

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

כוונה בתקיעות [תקיעה דאורייתא ,תקנת ר' אבהו למה לא סגי בתקיעה אחת בין תשר"ת לתש"ת,

ובתנאי שלא

פלוגתת הב"י והרא"מ אם מועיל תנאי בכוונת המצוה ,תקיעה אחת ומכוון להוציא בה אדם אחד לפניה
ואדם אחר לאחריה ,משך בשניה כשתים אם יצא בה תקיעה אחת ,דעת הרי"ץ גיאות ,הרמב"ן הרשב"א,
הר"ן ,ביאור החילוק בדין תקיעה בין תשר"ת לתש"ת לבין משך בשניה כשתים ,תקע לשם סדר תשר"ת

יבוצעו בו

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

שינויים

שברים תרועה אם בנשימה אחת או בב' נשימות [שברים תרועה בנשימה אחת לדעת ר"ת אם יצא
בדיעבד ,פלוגתת המחבר והרמ"א היאך לנהוג למעשה בשברים תרועה] ירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין,
תשע"ח (עמ' טו)

לצפיה בעשרות

חשב שתוקעים תקיעה של סדר אחר וכך כיוון לצאת בתקיעות [הכוונה הראויה לחשוב בתקיעות,

שיעורים על

מסופק אם יוכל להשלים את התקיעות האם יברך? [ברך על מצוה ונמלך מלעשותה ,ברך על נר חנוכה

ראש השנה

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

באתר "בינינו" :

הסיח דעתו בשעת התקיעות האם יצא ידי חובה] שלמים מציון ,תשע"ט

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

קיים מצוה או עבר עבירה ,ביטול עשה דת"ת בכל דיבור לה"ר ,דעת החזו"א דאין שני איסורים על מעשה
אחד ,מבטלין ת"ת למקרא מגילה ,השאלה ששאלו את דוד המלך הבא על אשת איש במה מיתתו ,דיבר
לה"ר והפסיד תקיעת שופר] אוסף גליונות ישיבת מיר ,תשע"ח (עמ' ל)

האם אדם פטור מקיום מצוה כאשר יבוא לו אונס אחר תחילת קיום המצוה? [פרישת עמרם
מאשתו ,בכדי לא להביא ילדים לעולם ,תקיעת שופר במקום שאוסרים על כך ,התחלת ספירת העומר
כשיודע שלא יוכל להשלימה ,האם יש מצוה בעשיית חצי שיעור] (וילך איש מבית לוי) [ב ,א] שעורי ליל
שישי "ברכת יצחק ,תשע"ו
תקיעת שופר במקום שאינו נקי [האם תקיעת שופר היא כתפילה המצריכה גוף נקי ומקום נקי] מאור
השבת ,תשע"ז
כוונה במצוות תקיעה [הגר"ב שרייבר] בנתיבות ההלכה ,תשע"ח (עמ' נ)

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

התקיעה בשופר ממקום הצר לרחב [מן המצר קראתי קה ענני במרחב קה] שבילי פנחס ,תשע"ד

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

"ברירה" בתקיעת שופר [תקיעה אחת אינה עולה לשני סדרים ,ועניני ברירה נוספים בר"ה ,ועניני

קודמות)
באתר "בינינו" :

ברירה במצוות אחרות ,ספירת העומר ,נתינת גט ,אפיית מצות 56 ,עמ'] דפי עיון ,תשע"ד הגר"א גניחובסקי,
תשע"ד
מצות השופר בתקיעה או בשמיעה [בהלכה ובאגדה] מנחת אשר ,תשע"ח

תקיעות כהלכה ובהידור [מהתורה שלוש תרועות ,תקיעה לפניה ולאחריה סה"כ תשע תקיעות ,יללה או
גניחה ,רבי אבהו ושלושים קולות ,חידש הלכה או כינס את המנהגים ,תקיעות דמיושב ודמעומד ,אורך
התקיעות לכתחילה ובדיעבד ,שברים תרועה בנשימה אחת או שתים ,חובת שמיעת התקיעה מתחילה ועד
סוף ,נשתנה הקול באמצע התקיעה ,דעות שונות במנהג שברים ,שמיעת קולות תקיעה כפי שנהגו אבותיו,
חיוב או הידור ,ערבובו השטן ,מאה קולות נגד מאה קולות של אם סיסרא] עולמות ,שצט
איחר וכבר התחילו לתקוע ,האם יברך לעצמו למרות שלא ישמע  30קולות? שיעורי ליל שבת ,תשע"ו

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

ספק אם שמע תקיעות [ביום א' או ביום ב'] מחמדי התורה ,תשע"ה

הערות במצוות תקיעת שופר [מדוע נשים פטורות ,האם הן רשאיות לתקוע בר"ה שחל בשבת ,בלבול

יבוצעו בו

השטן] מעדני אשר ,תשע"ה

שינויים

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

לצפיה בעשרות

כוונה לשם התקיעה ,טעם מצות שופר] עומקא דפרשה ,תשע"ד

נשבע על מצוה שמחויב בה מספק

[נשבע שלא לשמוע קול שופר של מצוה] הגר"א גניחובסקי ,תשע"ד

שיעורים על

ספק אם שמע תקיעת שופר בראש השנה [ביום א' וביום ב' ,לגבי התקיעה ולגבי הברכות ,יו"ט שני

ראש השנה

לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק דמעומד [שמע תקיעות דמיושב ,ורוצה לעשות קידוש ,ולשמוע

באתר "בינינו" :

כספיקא דיומא] מחמדי התורה ,תשע"ו

תקיעות דמעומד במנין אחר ,ולענין הברכה על התקיעות דמעומד ,יצא בברכה שישמע במנין השני על
תקיעות דמיושב .ברכה שאינה צריכה ,הפסק בין ברכה לקיום המצוה ,ברכה על מנהג] הגר"א גניחובסקי,
תשע"ד

לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק על תקיעות דמעומד [שמע תקיעות דמיושב ורוצה לקדש וללכת
למקום אחר ,האם יברך שם ,ברכה שאינה צריכה ,הפסק בין ברכה למצווה ,ברכה על מנהג] עיון הפרשה,
תשע"ז (עמ' צא)

תקיעת שופר בשבת בימי משה רבנו

למאגר עלוני
פרשת השבוע

זרע ברך ,תשע"ח

לא תקעו שופר מחמת אונס האם ייהנו מסגולת השופר [אונס כמאן דעביד] מחמדי התורה ,תשע"ו

הביאו לו שופר בר"ה ביום שישי כשכבר קיבל עליו שבת [קבלה בטעות ,קבלה נגד מצוה הוי כמושבע
ועומד ,טעו ביום המעונן ,שבות] זרע ברך ,תשע"ח

רכב שנעצר בראש השנה ליד בעל תקיעה ומבקש לשמוע קול שופר [היחס למחללי שבת ,בקבלת
עליה בבית כנסת ,לקרבם או לרחקם ,האם יברך עבורם] פניני אי"ש ,תשע"ח

ברך על תקיעת השופר קודם עלות השחר ,ותקע מיד בעלות השחר [ברכת המצוות לפני זמן
המצווה] מנחת אשר ,תשע"ז

ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

ברכת המצוות על תקיעת שופר [למנהגנו ,ולמנהג הקדום] אורות הגבעה ,תשע"ה

האם חייב לפני ראש השנה להשתדל להיות במקום בו יש שופר [חיוב במצוות לפני הגיע זמנם,
חובת היחיד וחובת הציבור ,להתקרב לירושלים לקרבן פסח ,לבנות סוכה לפני החג ,לקנות קרקע
להתחייב בעליה לרגל] מנחת אשר ,תשע"ז

כמה הוצאות יש להוציא וכמה טורח יש לטרוח לקיים מצוות תקיעת שופר

[ונטילת לולב] מנחת

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה

אשר ,תשע"ז

תקנת רבי אבהו בקיסרי אודות אופן התקיעות
תקנת רבי אבהו דקיסרין בעניין איחוד מנהגים
הלכות ומנהגי תקיעת שופר מן המקראות

ירחון האוצר (יט) ,תשע"ח (עמ' ט)
ירחון האוצר (יט) ,תשע"ח (עמ' יד)

ירחון האוצר (יט) ,תשע"ח (עמ' כט)

תקיעות על סדר הברכות ירחון האוצר (ז) ,תשע"ז (עמ' טו)
סוגיית 'שופר של איל' ירחון האוצר (ז) ,תשע"ז (עמ' כב)

לתועלת הרבים
ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

מצוות תקיעת שופר ועקידת יצחק

ירחון האוצר (ח) ,תשע"ח (עמ' כב)

תקיעת שופר [אורך התקיעות ,הפסק בנשימה ,להוסיף תקיעה להידור ,קול שיצא כמתעסק ,תקיעה
הנשמעת כתרועה ,בעל תקיעה שהוחזר חינם ,תנאי בתקיעה ,הסח בתקיעות ,הסח לצורך התקיעות
והתפילות ,נתחלף השופר או בעל התקיעה ,שהה בשתיקה בין התקיעות ,ללמד קטן לתקוע בראש השנה,
נטילת תרופה לצורך הליכה לשמיעת שופר ,לא שמע מהש"ץ את כל הפסוקים ,תקיעה בזמן ביה"ש של
שבת] מעשה כהן ,תשע"ח
שמע מקצת תקיעה  -ומשך תקיעה כשתי תקיעות ירחון האוצר (ח) ,תשע"ח (עמ' כב)
ראש השנה קדושה אחת היא [דעת הרמב"ם והראב"ד] ירחון האוצר (ז) ,תשע"ז (עמ' לד)

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

שיחות מוסר לתקיעת שופר:
למאגר עלוני
רחמנא אמר תקעו

משנת מהר"ל ,תשע"ט

תקיעתא זו הילולא

במשנת הפרשה ,תשע"ד

הכוונה בתקיעת שופר

פרשת השבוע

דפי עיון ,תשע"ו

ומועדים

קבלת עול מלכות שמים בתקיעת שופר נר יששכר ,תשע"א
תקיעת השופר  -מלחמה ושלום [בין האדם ליצרו ובין האדם לחברו] שלמים מציון ,תשע"ט

ענין התקיעות להדבק בחלקינו קול יעקב

שפת אמת ,תרל"א

(גם משנים
קודמות)

שופר של עקידת יצחק [האם הועלה לקרבן] מחמדי התורה ,תשע"ה מחמדי התורה ,תשע"ו

באתר "בינינו" :

רמזי ראש השנה  -מאור ושמש לראש השנה ,תשע"ח ( 80עמ')
מהות תקיעת שופר [יום תרועה ,זכרון תרועה ,יום הדין ,התעוררות ,חובת האדם על כל הבריאה] שיחת
המשגיח הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א ,תשע"ז
סגולת התקיעות ברוח ובגשם באר הפרשה ,תשע"ט (עמ' כז ,כח)

מדוע תוקעים בשופר ,הרי הוא מ'כלי הדיינים' שבהם מכניסים אדם לחרם?

תורת המעדנים,

תשע"ט

ניתן להעביר או

מדוע תוקעים בשופר של איל ,זכר לאיל שהועלה לקרבן ,הרי קרבן האיל לא היה במסירות
נפש? תורת המעדנים ,תשע"ט

להפיץ דף זה

טעם מצות תקיעת שופר [סתירה בריטב"א ,המלכה כעין מלכותא דארעא ,עורו ישנים משנתכם] אספקלריא,

לתועלת הרבים

תשע"ח (עמ' צו)

שופר אחד אמר רחמנא

אספקלריא ,תשע"ח (עמ' קמב)

תקיעת השופר הראשונה [הקב"ה תקע בשופר בראש השנה הראשון כדי לעורר את אדם וחוה בתשובה
אחרי שחטאו] שבילי פנחס ,תשע"ט
מצות שופר לקבץ הנפזרים ולאחד אותם משנת מהר"ל ,תשע"ט
מהותם של ימי ראש השנה במשנת החסידות המלך הקדוש ,תשע"ז

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה'

מאור השבת ,תשע"ג

האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה [שופר של מתן תורה ,עולה כולה נשרפת ,אם נתלשו מחיים
לא נשרפים עמה ,ואינה בעלת מום אם נשאר בגופה מקצת הקרניים] (איל אחר נאחז בסבך בקרניו ...ויקח
את האיל ויעלהו לעולה) [כב ,יג] שלמים מציון ,תשע"ח

לצפיה בעשרות
שיעורים על

מדוע תוקעים בשופר בראש השנה? [מדוע המלכת הקב"ה נעשית בשופר ,ומדוע ע"י תרועה ,האם
תרועה הינה קול שבר או קול שמחה ,מדוע תוקעים כנגד יבבותיה של 'אם סיסרא' ,המשמעות של 'יום

ראש השנה

ההקשבה לזולת  -תיקון לחטא [יוסף יצא לחופשי בראש השנה ,תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו,

באתר "בינינו" :

זיכרון' ,במה שונה המלכת הקב"ה מהמלכת שאר המלכים] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ד

עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים ,חלוקת נהר גינאי עבור עכו"ם בן לויה] (וישאל את סריסי פרעה ...
מדוע פניכם רעים היום) [מ ,ז] אורות הגבעה ,תשע"ח

למאגר עלוני

ראש השנה כיום טוב:

פרשת השבוע
הזמנת אורח שאינו שומר מצוות לסעודת ראש השנה [נוכרי ,מומר ,תינוק שנשבה ,להקנות
המאכלים מערב יום טוב לאורח] נר יששכר ,תשע"ז
איסור הכנה מיום א' ליום ב' של ראש השנה רוממות ,תשע"ו

ומועדים
(גם משנים

האם יש חיוב הקבלת פני רבו ברגל בראש השנה? אור פני משה ,תשע"ט

קודמות)

האם מותר לאכול בשר בראש השנה? מעדני אשר ,תשע"ט
האם יש מצוות שמחת חג בראש השנה? מעדני אשר ,תשע"ט
בישול מיום טוב ראשון לשבת בראש השנה ובימים טובים מחמדי התורה ,תשע"ו

ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ

באתר "בינינו" :

ירחון האוצר (יט) ,תשע"ח (עמ' מח)

האם מותר לחמם אוכל על הפלאטה מיו"ט ראשון ליו"ט שני?
מצוות שמחת יום טוב בראש השנה

ירחון האוצר (יט) ,תשע"ח (עמ' נו)

אספקלריא ,תשע"ז (עמ' יח)

בישול ביום טוב הסמוך לשבת כשלא מצויים אורחים

ניתן להעביר או

ירחון האוצר (ז) ,תשע"ז (עמ' סו)

להפיץ דף זה

הדין בראש השנה:
היאך הקב"ה דן ביום טוב במשפט ראש השנה?

לתועלת הרבים
[האם הקב"ה מקיים מצוות התורה] ירחון האוצר

(יט) ,תשע"ח (עמ' לח)

שלושה ספרים נפתחים [בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,נידון בר"ה וגזר דינו ביוכ"פ,
הדין בראש השנה על עניני עולם הזה או עולם הבא ,דינו של אדם בשעת פטירתו ,יום הדין הגדול בזמן

ובתנאי שלא
יבוצעו בו
שינויים

תחיית המתים ,נוסח התפילה מורה על בקשת עניני עולם הזה ,נוסח ברכת חברו "לשנה טובה תכתב" או
"תכתב ותחתם"] עולמות ,קכ
האם הדין בראש השנה בשמים מתחיל בליל ראש השנה ,או רק ביום מעדני אשר ,תשע"ה
עומדים למשפט [תשובה על תורה ועל מידות] דרכי החיזוק ,תשע"ה
באשר הוא שם פניני אור החיים ,תשע"ח
מדוע אין מרגישים את אימת הדין? אשכול יוסף ,תשע"ו

בינונים תלויים ועומדים [ג' ספרים נפתחים בראש השנה ,והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה
עד יום הכיפורים ,לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי ,עשה מצוה אחת ,אשריו שהכריע
עצמו לכף זכות ,הרמב"ם ור"ח פירשו שהבינוניים שזכו ועשו תשובה נכתבים לחיים ,ותמוה שהרי גם ללא
תשובה אלא על ידי מצוה אחת שעושה האדם ,מכריע עצמו לכף זכות להיכתב בספר החיים ,גודל החיוב
לשוב בתשובה ובפרט בעשרת ימי התשובה ,וכובד משקל עוון המתעכב מתשובה בימים אלו ,לאחר הדין
בראש השנה ,רק בכוח התשובה לבטל למפרע את העוונות שהיו עד ראש השנה ,המצוות והמעשים טובים

לצפיה בעשרות
שיעורים על
ראש השנה

באתר "בינינו" :

למאגר עלוני

הדין ביום השני של ראש השנה [הנפקא מינא לדינא בהלכות קדושת יום טוב שני של ראש השנה
שהוא בגדר יומא אריכתא ,מהות ואופי קדושתו של היום טוב השני של ראש השנה ,במשנה מפורש כי
ראש השנה הוא יום הדין ,ויש לברר מהו הדין שנעשה ביום הראשון ומה נעשה ביום השני ,והאם יש הבדל
בין הימים .אם נעשה דין ביום הראשון ,מהו הדין ביום השני ,בתפילות ראש השנה  ,ובאכילת
הסימנים אין הבדל בין היום הראשון לשני ,אין להתפלל מוסף ביחידות בראש השנה בשלוש
השעות הראשונות של היום ,וצ"ע האם דין זה נאמר גם ביום השני ,החסד והברכה בעצם העמידה לפני
הקב"ה לדין עוד יום בראש השנה ,האפשרות לפעול ביום השני להכריע דין שנשאר תלוי ועומד ביום
הראשון ,ביאור דברי הזוהר הקדוש שביום הראשון של ראש השנה יש דינא קשיא וביום השני יש דינא
רפיא ,והטעם לקביעת יום דין שני משחרב בית המקדש ,בחינת הדין בהשגחה פרטית ובחינת
הדין בהשגחה כללית ,ביום השני של ראש השנה  -דין על האדם כחלק מהכלל ,ביום הראשון דין -
בבחינה בלתי תלויה ,וביום השני תוכחה -דין המתחיל מנקודת המבט של האדם עצמו] עולמות ,תלו

פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים
קודמות)
באתר "בינינו" :

יום טוב שני של ראש השנה [הגר"נ אדלשטיין] בנתיבות ההלכה ,תשע"ח (עמ' מז)

האם ראש השנה הוא יום של פחד ואימה או יום של שמחה והמלכה? [כיצד ניתן להבין את הרעיון
של 'וגילו ברעדה' ,במה כוחה של הזעקה] שיעורי הרב רוזנבלום ,תשע"ב
אין הלל בר"ה כי אין לומר שירה [מול חסד ומשפט אשירה] זרע שמשון ,תשע"ח

לובשים לבנים ומתעטפים לבנים [התועלת בתשובת היחיד לכלל ישראל ,ישראל גוף אחד פשטה
קדושה בכל הגוף] זרע שמשון ,תשע"ח

שמחה ובכיה בראש השנה [מצוות השמחה ואיסור הבכי ,איסור תענית בראש השנה ,בכי מהתעוררות,
שמחה ביום הדין ,הודאה על העבר] עין יצחק ,תשע"ט

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים
ובתנאי שלא

ביאורים בנוסח התפילה:
אל תשליכנו מלפניך [הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל] בנתיבות ההלכה ,תשע"ח (עמ' קכג)

יבוצעו בו
שינויים

ביאורי תפילות [הגר"ח פיינשטיין]

בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' עמ' קנ) שיעורי חומש

הגר"ח פיינשטיין  ,תשע"ט

באין מליץ יושר [סנהדרין שראו כולם לחובה ,קיום חוקי התורה בלא טעם ,לצאת ידי חובה בדיבור ולא
במעשים] מחמדי התורה ,תשע"ו

לצפיה בעשרות
שיעורים על

ותראה לפניך  ...שעקד  ...את יצחק על גבי המזבח [כפתו ,חי נושא את עצמו] מחמדי התורה ,תשע"ו
מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה בנתיבות ההלכה ימים נוראים ,תשע"ח (עמ' צח)
כבני מרון [שלושת הפירושים ,כרועה ,במעבר הרים צר ,כחיילי בית דוד ,ומה תוספת בכל פירוש] משנת מהר"ל,
תשע"ט

ראש השנה

באתר "בינינו" :

כתבנו בספר "צדיקים וחסידים" ,כיצד ניתן לבקש זאת? (ג' תירוצים) קולמוס הישיבה ,תשע"ז
"המלך" קריאה בכוונה פנימית עשר עטרות ,תשע"ט

לעניי ליבא ענינן מנחת אשר ,תשע"ח
מבין ומאזין [ארשת שפתינו יערב לפניך מלך קל רם ונישא] מבית "אז נדברו" ,תשע"ט  26עמודים
ותמלוך אתה ה' לבדך [במשנת החפץ חיים ,לא לבקש תפוחי אדמה] קובץ גליונות ,תשע"ז (עמ' )35

זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים [הבחירה בחיים ,אסונו של בן סורר ומורה ,למענך אלוקים חיים,
ובחרת בחיים] מאור השבת ,תשע"ה

"עלינו לשבח" בראש השנה וביום כיפור

עולמות ,תלה

למאגר עלוני
פרשת השבוע
ומועדים
(גם משנים

אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב...ויצר הרע [מה ענין יצר הרע לשם] קולמוס יוסף ,תשע"ז

לדור ודור המליכו לקל

קודמות)

מדי שבת ,תשע"ו

בתפילה ובקידוש מזכירים "זכר ליציאת מצרים" [בטלה העבדות במצרים ,לבטל גזירות קשות כמו
במצרים ,תקיעת שופר זכר למתן תורה תכלית יציאת מצרים] מעדני אשר ,תשע"ז

חתימת עושה "השלום" בראש השנה ועשרת ימי תשובה
"לדוד מזמור" שירת ראש השנה

באתר "בינינו" :

יסודות החינוך ,תשע"ד

ממשנתה של תורה ,תשע"ה

"ארשת שפתינו" פנינים ופרפראות על סדר התפילה

ממשנתה של תורה ,תשע"ה

מי שאינו עומד בניסיון דורו ידלג את המילים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור" קובץ
גיליונות ,תשע"ז (עמ' )30

ניתן להעביר או
להפיץ דף זה
לתועלת הרבים

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

ובתנאי שלא
לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות [לחץ]
להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,
יש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת kishurtora@gmail.com

יבוצעו בו
שינויים

