
 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 ( חינם  )קישורים להורדה    ג תשפ''  ראש השנה 

 

 

   גבכניסתנו לשנת תשפ"

 לטובה והבאה עלינ

 שנת השמיטה   מוצאי 

 שא ברכה לבורא עולם שיזכנו  ינ

 יות 'מעמיד דמעמיד' של הפצת דברי תורה לה

 הפצת מראי המקומות לשוחרי תורה בכל אתר ואתר ב

 לרבנים הנכבדים כותבי ועורכי העלונים נודה גם 

 ולכל המסייעים והמסתייעים בהפצת תורה במאגר זה 

 ובפרט ובמיוחד לטורחים ומתקנים את הטעויות שנפלו במאגר 

 

 רכת כתיבה וחתימה טובהבב

 מערכת מראי מקומות לפרשת השבוע
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  ]לפי סדר א' ב'[   ראש השנהקישורים לעלונים שבועיים בנושאי 

 

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 י היא שיחת 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 זנגר שלט"א  רב יו"טשיעורי ה 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

תורה והוראה 

 

 

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

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 
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 :בגיליון ראש השנהים נושאהתוכן עניינים של 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ 

 

 

 : שמיטהה  מוצאיערב ראש השנה של 

 : בין אדם לחברו

 הליכות ומנהגים לראש השנה: 

 ]דרוש וקבל שכר[ ראש השנה ונגיף הקורונה:

 שיחות מוסר: 

 התרת נדרים בערב ראש השנה: 

 הכנות לראש השנה: 

 ]לא בשנת תשפ"ג[ ראש השנה שחל בשבת:

 תפילות ראש השנה: 

 שליח הציבור בתפילות ראש השנה: 

 אכילת הסימנים: 

   עקידת יצחק:

 הלכות תקיעת שופר: 

 שיחות מוסר לתקיעת שופר: 

 אמירת תשליך: 

 ראש השנה כיום טוב: 

   הדין בראש השנה:

 יום טוב שני של ראש השנה: 

 ביאורים בנוסח התפילה:

 צום גדליה: 
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 שמיטה:   מוצאיערב ראש השנה של 

 

 פרוזבול: שכח לכתוב  

 

ונזכר   בין  עה  בכניסת ר"ה לאחר השקישכח לעשות פרוזבול  זמן  פרוזבול בעל פה אחר השקיעה קודם צאת הכוכבים,  ]עשיית 

פרוזבול[ פרוזבול דרבנן בזמן הזה, ממצוא חפצך בעשיית  זאב פראנק]  השמשות,  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת    שליט"א[  הרב 

 מיר, תשפ"ב 

 פ"ב שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תש  להקדיש או למכור את החוב לעכו"ם

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תשפ"ב  להקנות החוב ליתומים

קצות החושן, תשפ"ב )פד     ה והוראה, תשפ"ב תור     עולמות, שנג     בינת ההלכה, תשפ"בלא כתב פרוזבול האם יכול לגבות חובו?  

 טז( -מנחת שאול, תשפ"ב )עמ' ח    עמ'(

ט"ו אלול, סוף שנת השמיטה: ראובן נצרך בדחיפות לכסף מזומן, פונה אל שמעון ידידו, ולווה  ]הלוואה בסוף שמיטה ללא פרוזבול  

ראש השנה: שמעון המלווה נזכר שטרם   . בערבאלף שקל 30שכן לו את מכוניתו )השווה  אלף שקל לכמה ימים, ותמורתם ממ  50ממנו  

שמאריך בזה את   ,מודיע שמעון לשנים מחֵב ריו  –שולמה לו ההלוואה, וגם אין לו זמן לעשות פרוזבול, והוא חושש לאבד את ממונו  

אל מה דין חובו מראובן, האם הוא קיים או נשמט. מה  כמה ימים לאחר ראש השנה: שמעון שוה.  ההלוואה לראובן עד לאחר ראש השנ

 דפי עיון, תשפ"ב  ]הדין

 

 :בין אדם לחברו 

 

השנה ראש  ובליל  אלול  בחודש  טובה  לשנה  וכתיבת  אמירת  מכתבים    מנהגי  כשכותב  לבקש,  או  לרמוז  באגרת,  טובה'  ]'שנה 

נוספים לאותו נמען עד ראש השנה, האם משלוח כרטיסי ברכה הוא חוקות הגוים, האם בני אדם שנפגשים צריכים לברך זה את זה  

על ס לפני אלול שיגיע לחברו באלול, בכתיבת הסכמה  בדואר אלקטרוני, שולח מכתב  פר או הקדשה, בשנה טובה, משלוח בפקס או 

אמירת 'לשנה טובה תכתב ותחתם' בליל ראש השנה, לברך חברו בהושטת יד, האם הושטת יד היא חוקות הגוים, מה צריך להחזיר 

 באר ההלכה )יח(, תשפ"א   לחברו, האם מאחלים גם 'שמח', האם גם קטנים יברכו את הגדולים, בליל ראש השנה השני[

,  לכתוב במכתבים לשנה טובה תכתב ותחתם,  דיני ומנהגי באמירת ובכתיבת לשנה טובה תכתב ותחתם]אמירת וכתיבת לשנה טובה  

האם בפקס או  ,  האם גם בני אדם שנפגשים צריכים לומר לשנה טובה וכו',  לשלוח כרטיס ברכה,  אם צריך לכתוב על כל מכתב ומכתב

מטית  וחתימה אוט,  שולח מכתב לפני חודש אלול,  האם בהקדשה ובהסכמה על הספר צריך לכתוב לשנה טובה,  באימייל יש לכתוב כן

מה  ,  צריך ומותר להושיט היד לחברו  , האםאמירת לשנה טובה תכתב ותחתם בליל ראש השנה,  האם מועיל לכתוב כוח''ט בר''ת,  במייל

[  האם צריך לומר גם בלילה השני,  גם קטנים יברכו את הגדולים',  חג שמח'או    'אגוט יום טוב'האם מאחלים גם  ,  צריך להחזיר לחברו

  באר התורה )קל(, תשפ"ב )נג עמ'(

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' פד( אמירת לשנה טובה תכתב ותחתם בליל ראש השנה 

]כפילת הברכה ע"י העונה, שנה טובה הזאת או הבאה, ברכת  ברכת שבוע טוב או שנה טובה במוצאי שבת אחרונה של השנה  

   "פוסף גיליונות, תש א - מים זכים  , ברכה רגילה או מקוצרת, ברכה בר"ת[זצ"ל בו"ה ע"י הגר"ח קניבסקי 
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 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' עו(    (פטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   איחולי שנה טובה בכתב ובע"פ 

 נר לשולחן שבת, תשפ"א  ]מליץ יושר על חבירו, ישאהו על אברתו, לימוד סכות וסנגוריה על עם ישראל[מעלת איחולי שנה טובה 

 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 או גוף, מחלוקת הגר"י מסלנט   בהירות במצוות פיוס ומחילה  -'הריני מוחל'  

 מהדורת תשע"ט    מהדורת ביקורת, תשע"ח   זצ"ל והחפץ חיים זצ"ל כשאין הנפגע יודע מהפגיעה[

ביקש מחילה וחברו מחל, האם צריך גם חטאים צריך אדם לבקש מחילה? אם    לועל א]  בין אדם לחברוש  לעבירות  בקשת מחילה

  הנפגע? להשיג את  כשאי אפשר  ? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את החטא? מה הדין  וידוי ותשובה מהקב"ה

האם הווידוי מדין תיקון      האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון,

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

עיון הפרשה,    )ושבת עד ה'( ]ל, ב[    למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע"י שליח, כשאינו נמצא בעיר, כשהנפגע נפטר[

 עולמות, קכג     דתורה והוראה, תשע"    תורה והוראה, תשע"ו       תשע"ד )עמ' נג(

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

 תשע"ו     דברי הלכה, תשע"ה   המחילה[

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז  ]לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים[  ?מדוע אין איסור בין אדם למקום אם הקניט את חברו

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

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

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' סה()ושבת עד ה'( ]ל, ב[   ביקש סליחה מחברו על פגיעה במזיד, האם יבקש גם על פגיעה בשוגג? 

 נר יששכר, תשע"ג האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? 

  וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס, הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[   ]סמך על עד אחד באיסוריןונס  עבירות בשוגג או באתשובה על  

 אורות הגבעה, תשע"ד 

 ו' תירוצים   -דרישה וחקירה, תשפ"ב  ]חזקה אחר פעמיים או שלוש[האומר אחטא ואשוב 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב   ]בזמן הבית והיום, בכל עברה יש מקצת מחשבת עבודה זרה[כיום מועילה תשובה לכל עבירה 

    גר"נ נבנצאל שליט"א, תש"פשיעורי ה]חובת התשובה היא כל השנה[  מדוע אין שואלין ודורשין שלושים יום קודם ימים נוראים  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א 

 

 קדמוניות: 

 

משנת תנאים,    ]הרב דוד ברוקנר שליט"א, הרב דן בארי שליט"א[  י כתבי ידמוגהות ומנוקדות על פ  ראש השנה   משנה ותוספתא

 ע"ה )לד עמ'( תש
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תפילת  ,  סימני ראש השנה,  תפילת ערבית,  תפילות ראש השנה ]על ראש השנה עם הערות הארות וביאורים    רבינו דוד אבודרהם

שופר,  שחרית הברכה,    תקיעת  בשעת  השופר  אחיזת  שופר,  תקיעת  מוסףברכת  לתפילת  שני,  שני,  יל  גרינצייג הרב  ]  [יום    אליהו 

 (עמ' רמגחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[

 

 הליכות ומנהגים לראש השנה:

 

 תיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קפו, קצח, ר(בנפסקים 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' רו( 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 

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

 ( יאוראים, תשע"ח )עמ' רבנתיבות ההלכה ימים נ זצ"ל ניבסקיקגר"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 

 ים נוראים, תשע"ח )עמ' ריד(בנתיבות ההלכה ימ פסקים והלכות הגר"ע אויערבאך שליט"א  

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

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

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

 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 

 זתשע"   תשע"ה  דברי שי"ח תשע"ד  לראש השנה  זצ"לשו"ת ומנהגי הגר"ח קניבסקי 

השנה   ראש  החזו"א]הלכות  מרן  פסקי  ובאורים  ,  גליון  נדונים  גריינימןגליון  חיים  רבי  יחזקאל  מהגאון  אמרי  גליון  רבי ,  מהגאון 

ברטלר דבר,  יחזקאל  מנחת  לנדו  גליון  נתן,  מהגר"ד  ברכת  שולמן  גליון  נתן  רבי  גליון  ,  מהגאון  יושר  דברי  מאיר  גליון  רבי  מהגאון 

 ליקוטי גיליונות דברי סופרים, תשפ"ג  [מהגאון רבי יעקב פוזן, גיליון ק"ק זכרון יעקב גריינימן

ו  יום הדיןויום הכיפורים,    ר"ה עשי"ת  גדר ,  במשפט  צבקות  ויגבה ה']עניני ראש השנה    , האש השניו"ט ושמחה בר   ,עבדיםככבנים 

עוונות  ,כרוןייום הז   המקובלת,  התפילה ורוב  זכויות  ביום הדין  ,רוב  עוה"בעל  דין    ,רחמים בדין  ,בקשות פרטיות  עומקא     [עוה"ז או 

 ב דפרשה, תשע" 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כד(  - גיליון תורת רבותינו בקשות פרטיות בתפילת וביום ראש השנה
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 אוצר הלכות, תשפ"ב תמצית הלכות נחוצות לימי ראש השנה ע"פ פסקי 'שבט הלוי' זצ"ל 

ויום  שני  טוב  יום  טוב,  יום  הלכות  ]קורונה[  זו  בתקופה  ולרבים  ליחיד  תקיעות  השנה,  ראש  סליחות,  בדיני  שיעורים 

 (ממ' )ע ב קובץ גיליונות, תשפ"  הכיפורים הגר"ש רוזנברג שליט"א

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

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"בהיכן נמצא הלב?   -והצורך בתשובה  -רוב זכויות 

 דרכי החיזוק, תשפ"ב ]הדרך לזכות עכשיו בזכויות של העתיד, אכילה ושתיה בכוונת מצוה[ לנצל כל רגע לזכויות 

 דרכי החיזוק, תשפ"ג הזכויות לזכות בדין 

השנה   לראש  מעשית  השנה[  הדרכה  לראש  מעשיות  עצות  להרגיש,  צריכים  מה  לבקש,  הזמן  לבקש,  צריכים  יעקב  ]מה  ]הרב 

 עולמות, תשפ"ב  זילברליכט שליט"א[

 שיחות צבא הלוי, תשפ"ג  בעיקר הבקשות בתפילת ר"ה ועצות להינצל בדין

]מ"ז סימנים, עם פירוש י"ג מידות של רחמים, וסדר העבודה לשלימות ע"פ שיחות רבי אביגדור מילר זצ"ל[    עצות נכונות לזכות בדין

 עצות לדינא, תש"פ מכון אסיפת זקנים )קכ עמ'( 

 ממעיין החיים, תשפ"ג   ]כלל ישראל ומר ישראל[ ""בתוך עמי אנוכי יושבת –העצה לזכות בדין 

 )כד עצות(  אשכול יוסף, תשפ"געצות וסגולות לזכות בדין 

דה  עבו  ]הרב אלחנן לוי חזקיה שליט"א[   והעבודה המעשית והפרקטית בימים אלו  בהירות והבנה במהות הימים הנוראים

 ב )נא עמ'(תשפ" מהדורה ו'  מעשית,  

]הרב   [תורה בפירוש דר''ה יום הדיןנכתב במדוע לא  ]  באחד בתשרי ראש השנה לשנים ובמחלוקת ר"א ור"י מתי נברא העולם

 אמרי עזר, תשפ"א אליעזר בלוי שליט"א[ 

 פג עמ'( תשפ"ג )  )ספרדית(, תשפ"א )לג עמ'(מנחת שאול  ]הרב שאול סעיד שליט"א[הלכות ראש השנה 

שני בעלי   ש]איחר לשמיעת למנצח, תקיעת שופר לקטן שלא הגיע לחינוך, לקטנה הפטורה, כשי שאלות ותשובות הלכות ראש השנה  

תקיעה למעומד ולמיושב מי מקבל עליה לתורה, כשאין לאחד מהם חזקה במצווה, כשאחד מהם נוטל שכר על התקיעות, כשכל אחד  

 ( ' רהמה טובו אהליך יעקב )טז(, תשפ"א )עמ]הרב משה פריד שליט"א[  ויש שבת[ -ר תוקע ביום אח

הלכות המצויות   -דיני סליחות, דיני ראש השנה, דיני יום הכיפורים, קונטרס השביעית    -קובץ הלכות לירח האיתנים  

  הלכה סדורה, תשפ"ב )כ' עמ'(]הרב מרדכי פירר שליט"א[ )א( 

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

  אשכול יוסף, תש"פרוח שטות, תחבולת היצר, קירור האמונה[ 

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

]תענית ערב ראש השנה, תחנון, התרת נדרים, הדלקת נרות, סעודת הלילה, תקיעת שופר, יום שני של ראש    פסקי הלכות ראש השנה 

 תשפ"ב    אזמרה לשמך, תש"פ   הגר"ע פריד שליט"א[] השנה[

בער"ה | טבילה בער"ה | התרת נדרים בערב    נה | אמירת תחנון | תקיעת שופרליחות | תענית ערב ראש השס ]  פסקי הלכות ראש השנה 

| הדלקת ומנהגים בסעודות  ראש השנה  דינים   | יו"ט בראש השנה  בגדי  לבישת   | |    נרות  ויבוא'  'יעלה   | | אכילת הסימנים  ראש השנה 

יו"ט שני | הדלקת דיני הכנה מיו"ט ראשון של ר"ה ל | שופר | דינים ומנהגים בתפילות ראש השנה | דיני תקיעת שופר אכילה לפני תקיעת

     פ"גאזמרה לשמך, תש הגר"ע פריד שליט"א[] [של ראש השנה | סדר תקיעת שופר לבעלי תוקעים ודיני נתקל 'נרות ביום ב
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 מנורה בדרום )כו(, תשפ"א )עמ' קלח( ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[   המנהג לקנות סכין לראש השנה

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

ומנ דיני  נוראיםהקיצור  ימים  ופרוזבול ל,  חודש אלו]  גי  הש  שמיטת כספים  ימי תשובה נה,  ראש  מניקות    עשרת  חולה, מעוברות, 

 עמ'(  ס)  "בפמנחת שאול, תש  ]הרב שאול סעיד שליט"א[   ם[ביום הכיפורי וקטן

 לעשות רצונך, תש"פ מנהגי ראש השנה  

]ערב ר"ה, התרת נדרים, תענית, הכנות לר"ה, עירוב תבשילין, הנהגות ליל ר"ה, אכילת הסימנים, קריאת התורה, דיני ראש השנה  

   הרב זילברברג, תשע"ח תקיעת שופר, שינה, תשליך, ליל ב' דר"ה, יום ב' דר"ה[ 

אם התעורר  ,  האם צריך לקום בעלות השחר,  אין לחוש בזה משום ניחוש, מדוע  איסור שינה ביום ראש השנה]בראש השנה  שינה  

ביום  ,  אם יפריע לו לריכוז בתפילה  ,אחרי חצות היום, שינה  בן ישיבה שמתפללים בישיבתו בשבע ורוצה להתפלל בנץ,  משנתו אחרי הנץ

האם  ,  לא לאכול הרבה ביום ר''ה,  הולך בטל כישן דמי,  ללמוד או לומר תהלים בזמן זה,  מאליונרדם  ,  על השולחן  , שינההשני של ר''ה

קובץ      רת ימי תשובה[יסור שינה בעש, אראש השנה שחל בשבת,  תפילה בנץ בר''ה וישן לפני חצות,  חינוך קטנים,  מנהג זה שייך בנשים

     ( ראש השנה, תש"פ )כז עמ'( 63באר התורה )

האם יש להקפיד להתעורר ,  מאיזו שעה ושלב ביום ניתן להקל,  משינה ביום ראש השנההימנעות  מה המקור ל]שינה בראש השנה  

עד כמה צריך לטרוח בהשכמה לתפילה  ,  האם ראוי להחמיר גם לענין שינה ביום בעשרת ימי תשובה ,  חרמשינת הלילה מיד בעלות הש

 צחק, תשפ"ב עין י[ מה הקולא בעקבות שינויי הרגלי זמני השינה, בהנץ החמה, ובפרט אם זה על חשבון איכות התפילה

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

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

ב ה'  עוונות  ,יום הזכרון  ,ברע  לוי הרעימשפט כקידוש  ורוב  זכויות  ביום הדין,  רוב  על    גדר הדין  ,רחמים בדין  ,בקשות פרטיות  בר"ה 

 עומקא דפרשה, תשע"ג  [דין עוה"ז או עוה"ב ,הגברא או על המעשים

 מעדני אשר, תשע"ט  ?י ימים בארץ ישראלה עושים שמדוע רק ביום טוב של ראש הש

 אזמרה לשמך, תשע"ט פסקי הלכות ראש השנה 

תשובה תיקון פגם ]חטא האדם מרוח שטות, חסרון הדעת,  מהות ארבעים יום בתשובה מר"ח אלול ועשרת ימי תשובה בסופם  

ימי ארבעת חושי הדעת, טעם ריח ראיה שכל, סדרם בפני האדם מהקל לכבד, סדר ברכות  הדעת,   ההבדלה, מהקרוב לרחוק, עשרה 

    אספקלריא, תש"פ )עמ' ט( תיקון לכל דרגה, אין תוקעין בעשרת ימי תשובה, כי התיקון הוא כבר בדעת הגבוהה[

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ  - ברוך שאמר תשובתו של עכן 

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

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תש"פ   וייק ע"י אפרו של יצחק[ מציאות, זיהוי מקום המקדש המד

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

   מסמרות נטועים, תש"פ בשבת קודש[ 

 מסמרות נטועים, תש"פ ]ארבעת חלקי העבדות, להתבונן בריבוי מעשי העבדות[  מלכות מחייבת עבדות -עבדות 

פ )עמ'  אשכול יוסף, ראש השנה, תש"  מדוע מבקשים על 'יצר הרע' בתפילת 'אבינו מלכנו' בתוך הבקשות על חולאים ומחלות?

 יא(

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

 תשע"ו   מאור השבת, תשע"ה מקצת הלכות שכיחות לראש השנה 
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  תשע"ז עמ'( 128)הימים הנוראים בהלכה ובאגדה 

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

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

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

 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'   

  עז(אספקלריא, תש"פ )עמ' ]הרב יצחק יעקב פוקס[ )כו עמ'(    דיני חודש אלול ראש השנה ועשרת ימי תשובה

השנה   ראש  שופר]עניני  בתקיעות  ,וחצוצרות  מצות  תוסיף  במחילה  ,בל  ההמלכה  בדין  , יסוד  בר"ה    ,זכיה  המלאכים  ויום  שירת 

   עומקא דפרשה, תשע"ו  [תורנות בשמירת ילדים ,מכבסים ומסתפרים ,שמחה בר"הו , אכילההמתנה למאריך בתפילההכיפורים, 

אי נטלו ממנו השופר בין  ,  אי שהחיינו צריך להיות עובר לעשייתן,  חיוב סעודה בר"ה  הערות:]   הערות ופלפולים בעניני ראש השנה 

ציפה  ת שופר, אי חרש יכול להוציא אחרים בתקיע, אי קיבל שבת ואח"כ קיבל שופר, י עובר בל תגרע כשמבטל מצוהא, תקיעההברכה ל

, המודר הנאה משופר,  לאו שבכללות,  לתקוע בשופר של שלמים,  לברך על תפוח בדבש,  ופר של פרה ש  ,את השופר זהב במקום הנחת פיו

שהתוקע בשבת עבר על ,  שומע כעונה בתקיעת שופר,  לכתוב בר"ה,  לשיח באמצע התקיעות,  שהחיינו ביום השני,  שליחות בתקיעת שופר

ברכת  האם  .  על המצוות  ןאין מעבירי,  להביא עצמו לידי חיוב,  שמא יעבירנו,  כוונת התוקע,  שלא מהני קבלה לבטל מצוות שופר,  שבות

יסוי  כ,  שופר שרובו מנוקב,  המדבר ואינו שומע בתקיעת שופר,  מה להקדים תקיעות או ברכות,  תוספת יו"ט בר"ה,  ינו הוי הפסקישהח

לברך אי נטלו ממנו ,  ביד לא מצוי משוי שליחכל דאיהו לא מצי ע,  החילוק בין שופר למצה,  אין שליחות לקטן,  השופר בשעת הברכה

אין תוקעין  ,  עשה דוחה לא תעשה ,  כל היוםל   הכה מועילבר,  המודר הנאה מחבירו,  הברכה היא על הקול,  בעבירה  המצוה הבא,  השופר

, צוות לאו ליהנות ניתנו, מתת שיעוראכתותי מיכ  , תקיעת שופר לנשים,  בר חיובאתוקע  ,  ין מברכין על דבר שבלב, אשופר הגזול,  בשבת

,  לא תקע באונס,  התקיעות הוי הפסק  םא, האם קטן מוציא בתקיעת שופרה,  חרש המדבר ואינו שומע,  ברכות מעכבין את התקיעות

אין אומרים הלל בראש  ,  אין מברכין בעת עשיית השופר,  את כולם בשהחיינו, להוציא  "י קטןאשה יוצאת ע, האם  להוציא לאחר שיצא

גם המלאכים, האם  לאכול הסימנים בר"ה,  להקדים התפלה בער"ה ,  השנה ,  אומרים שיר בר"ה ,  ין מברכין את החודש תשרי, אדנין 

על הברכות  ,  אומרים הלל בשאר החגים ביו,  לתקוע  יש שמחה  דנין בש,  אי עקרו חיוב התקיעה בשבתט,  "האם  אזכור לכם ,  בתאין 

יצחק להשתמשות, העקידת  בין הכשר מצוה  בל תגרע,  חילוק  של  גם לא תעשה  יש  עשה  ברגליאין אומרים שהח,  בכל  רק  לחנך ,  ינו 

הדין  האם    ,  טעה בהמלך הקדוש במעריב,  אין מערבין שמחה בשמחה,  יש לומר הלל שלא במקום שמחה  , האםרקטנים לתקיעת שופ

בלילה צואה,  טעה בדבר מצוה,  נוהג  דרבנן,  לתקוע אצל  להקדים בשתי מצוות  על,  מה  כל ממונו  לפזר  שליחות במצוה ,  ל"ת  שחייב 

אי המצוה היא ,  למה לא גזרו במילה שמא יעבירנו, שח באמצע התקיעות,  "תחז"ל יכול לעקור בשואאי , המודר הנאה מהשופר, שבגופו

יעבירנו ד' "ת שלמה לא חיישינן בס,  אונס רחמנא פטרי',  לחזור אחר המצוה קודם החג,  הרמז בתקיעת שופר,  השמיעה או התקיעה

, האם דנין בלילה  , האםלא תקע מחמת אונס,  המוציא צריך לכוין להוציא השומע,  למה לא גזרו במילה שמא יעבירנו,  אמות ברה"ר

בשופר כוונה  ואנוהו,  צריכין  אלי  מברך ,  זה  השטן  המוציא  את  גזול,  לערבב  שופר  על  השופר,  לברך  מן  הנאה  בקביעא  ,  המודר  טעו 

שנסדק,  דירחא השנה.  שופר  ראש  בעניני  חפצאתקי  האם  :מערכות  או  גברא  חיוב  הוי  שופר  היום,  עת  חובת  או  גברא  , חובת 

צם התקיעה המצוה היא ע, כוונת התקיעה היא להמליך את הקב"ה, חובת יחיד או חובת הציבור, הלעורר את בנ"י בתשוב ןתקיעות הה

תקיעת השופר היא להזכיר זכות  ,  מצוות שופר היא להזכיר עקידת יצחק,  התקיעה היא להרבות בשמחה,  או מה שהקול יוצא מהשופר

טטענשטיין וועהרב יוסף זאב  ]  [תקיעת שופר הוי חיוב גברא או חפצא,  כדי לערבב השטן שסבר שמשיח באן  התקיעות ה,  קבלת התורה

 ים, תשע"ב )רלו עמ'(זיו המועד שליט"א[ 

נוראים  שאלות ימים  בהלכות  הלכה  וברורי  דינים  חקרי  דרך ]  ותשובות  המתפללים  בציבור  ארמית  בלשון  סליחות  אמירת 

מצוה ,  אם אדם רשאי לברך ברכת שהחיינו מעצמו ולא לצאת י"ח מהמקדש, היבותת  איחול כתיבה וחתימה טובה בראשי,  המרפסות

חולה שאינו מתענה ביוה"כ אם  ,  תקפסולו  תקיעת שופר בבית הכנסת עם,  מסיכה  תקיעת שופר דרך,  שופר  בו יותר מבשלוחו בתקיעת
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יוה"כ לו מצוה לאכול בערב  דיין שליט"א[]    [וה"כי  שתיית מים קודם הבדלה במוצאי,  יש  קונטרס חמדת משה,    הרב משה שמואל 

 )סד עמ'(  פ"אתש

 

 

 ]דרוש וקבל שכר[  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 השנה כשחל בשבת או יום ב'  הלכות תקיעת שופר לנמצא בבידוד בראש השנה ]קורונה[

   לענין הלכה, תש"פ תשובת הרדב"ז, תקיעת שופר לנשים, ביטול עזרת נשים לתפילת גברים, חיוב חינוך בתקיעת שופר[

]תקיעת שופר וטלטולו עבור קטן, ברכה להוציא קטן, כשהגדול כבר יצא,   תקיעת שופר בראש השנה להוציא קטן הנמצא בבידוד

ט  שיעורי הגרי"   ברכת לישב בסוכה עבור קטן, עבור קטנה, בני אשכנז ובני ספרד בברכת התקיעה לנשים, כשלא יכלו לבוא לבית הכנסת[

 ב , תשפ" זנגר שליט"א

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

]כיסוי הצד הרחב במסכה כירורגית, שינוי קול השופר, התוקע לתוך הבור או לתוך  תקיעת שופר בראש השנה בתקופת הקורונה  

הדות, שינוי מנהג מקובל המצווה דאורייתא, תקיעות חודש אלול מחמת מנהג, תקיעות יום טוב שני של ראש השנה הן מדרבנן, בניית  

 אספקלריה, תש"פ  מחיצת פרספקס סביב מקום בעל התקיעה, תקיעה מחוץ לחדר או מחוץ למבנה[

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

]הרב       תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קנט(  -  גם אני אודך     האם חוצץ בתקיעת שופר, תקיעת שופר בחודש אלול[

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

]הקדמת מוסף לתקיעות משום תדיר, האם כל האם יתקעו לו קודם מוסף או אחר מוסף    -יחיד השומע תקיעות בראש השנה  

דאורייתא, הנמצא    המוספין תדירין, תקיעת שופר מדאורייתא ומוסף מדרבנן, תפילת ראש השנה היא 'תפילה בעת צרה' ולכו"ע היא

על   ילך למקום תקיעת שופר במקום למקום שמתפללים בו, האם יש מעלה לתקוע ליחיד אחר מוסף משום תקיעות  בין שתי עיירות

 מעדני כהן, תש"פ סדר הברכות[ 

בעידן הקורונה   בראש השנה  נמצאים בשני חדרים    -תקיעת שופר  בראש השנה במסדרון כשהמתפללים  תקיעת שופר 

ד, צירוף מנין עשרה, חזרת הש"ץ צירוף ראיה לבעל תוקע העומד בחדר אחר בתקיעות דמעומ]נפרדים ורואים את בעל התקיעה  

המצוה   שופר  תקיעת  תקיעות,  ושמע  במנין  השתתף  שלא  מי  היחיד,  חובת  ולא  הציבור  חובת  הן  הברכות  סדר  על  תקיעות  במוסף, 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א  שליט"א[  הרב אורי יצחקי] בשמיעה או בתקיעה[

]התרת נדרים על הנהגה טובה, במקום חולי, חד פעמי,   הי התקיעות משום שמחלים מקורובעל מוסף בר"ה שרוצה לאכול לפ

 ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"  [האם המתפללים נחשבים נוגעים בדבר, האם יכולים להתיר לו
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הקורונה   בתקופת  שופר  קפסולה  -תקיעת  על   בתוך  לסמוך  ניתן  האם  הקול,  השתנה  האם  הדות,  ולתוך  הבור  לתוך  ]תוקע 

ועל המומחיות שלנו: קשר אומן   שלנו  בדיקה  הבקיאות  עצם הקולית,  נשברה  הושט,  בדיקת  מיולדת שנפטרה,  הולד  הוצאת  בשבת, 

 מנחת אשר, תש"פ קת הסכין, ספק דרוסה, טעימת קפילא[  יבהלכות שחיטה, בד

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

 אספקלריא, תש"פ )עמ' מ(  ]שינוי קול השופר, אחיזת השופר עם כפפות[ ?התוקע

 מנחת אשר, תש"פ  ף הקורונה?שופר בזמן נגיהאם מותר לכסות את פי ה 

]זמן התקיעות לכתחילה, מנין התקיעות לכתחילה ובשעת הדחק, תקיעת   סדר התקיעות לכתחילה ובשעת הדחק ליחיד בבידוד 

וכבר קבלו בערב שבת  של ראש השנה שחל  שני  ביום טוב  הלכה  שליט"א[   אפרים שפיגלר  הרב] שבת[  שופר  חבורות    -  פניני  מראשי 

 ישיבת מיר, תש"פ 

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

בעל תקיעה עם נוגדני קורונה, תקיעת שופר דרך מסכה, אשה שהשנה לא תלך לתקיעת שופר בבית כנסת אינה צריכה התרת נדרים,  

עד אחר ת ביחיד  להמתין מתפילת מוסף  זמנית,  בו  שופר מכמה תוקעים  ליחיד, תקיעות החדר תקיעת  כמות התקיעות  שופר,  קיעת 

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

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

שופר מכמה תוקעים בו זמנית, להמתין מתפילת מוסף ביחיד עד אחר תקיעת שופר, כמות התקיעות ליחיד, תקיעות החדר מדרגות,  

 קובץ הלכות למעשה לירח האיתנים תשפ"א חלק א, תש"פ )כד עמ'( -הלכה סדורה  ]הרב מרדכי פירר שליט"א[  במיושב או במעומד[

 לענין הלכה, תש"פ  ]קורונה, תרי קלי[שמיעת קול שופר ממנינים אחרים 

 עינינו גל, תשפ"ב ]מלך על כסאו, מלך במדינה, מלך במלחמה, בידוד בגימטריא שם הוי'ה[ מלכויות זכרונות ושופרות ב'בידוד' 

 

 תפילה 

 

]המדריך    מקבץ מאמרי חיזוק לנשות ישראל הצדקניות שתפילותיהן מן המטבח, הבית והגינה עולות ופותחות שערי שמים

לתפילה ל'שליחת ציבור" מתוך הבית, איש צריך התעוררות מהתרדמה שנפלה על אדם הראשון, אשה אינה צריכה זאת, היא ממליכה  

מבית שלהבת 'אז נדברו', תשפ"א    -והיא תהלתך  את הקב"ה בביתה בכל יום, דוד המלך מתקנא בעולם הבא של האמהות הקדושות[   

  )כח עמ'(

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

לה יכוין לצאת מש"ץ בעיר הנמצא בין שתי עיירות והוא אנוס ילך לעיר שתוקעין בה ויצא ידי חובת תקיעה, ואת סדר הברכות והתפי

   מעדני כהן, תש"פ  השניה, דין 'עם שבשדות'[

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

]נגיף הקורונה, מקום לאשה או מקום לבן האם לבטל את עזרת הנשים כדי לאפשר לגברים להתפלל בציבור בראש השנה?  

 מים זכים, תש"פ  מחויב האם קודם לאמו, חשיבות השתתפות בתפילה לנשים[קטן, טפכם נשיכם, קטן בגיל חינוך העתיד להיות 

בכסף מלאפ נשים שקנו מקום  על מקומן של  נשים,  בעזרת  ומתפללים  לעשרה עשרה,  בבית הכנסת  מנינים  ]האם   יצלו 

 צבא הלוי, תש"פ    צבא הלוי, תש"פ   מכירת המקומות לנשים היתה 'בתנאי', האם המקומות של הנשים או של בעליהן[
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]לבקש מהנשים שתוותרנה על בואן לבית הכנסת, כפיה לבניית בית   "קיום מניין תפילה נוסף בעזרת נשים בתקופת ה"קורונה

פניני    נשים בעבר וכיום, תפילת נשים בשבתות או בימים נוראים[כנסת לצורך תפילה ומצוות הכרחיות, קניית ספרי כתובים, תפילת  

 חשוקי חמד, תש"פ 

 עיטורי מרדכי, תשפ"א )צח עמ'(]הרב מרדכי יעקב מאיר שליט"א[ מקומות ישיבה בעזרת נשים בתקופת הקורונה 

 

 שמחה 

 

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

  ותתענג בדשן, תש"פ נגיף הקורונה[  -ברעדה, חיוכים מונעים חיכוכים, מאכלים חמוצים חריפים או מלוחים, המשפט בראש השנה  

]שמחת חג, לראש השנה, כסף לבגדים או לפריעת חובותיה, בגד   חיוב שמחת נשים בבגדים ותכשיטין ביום טוב במצב הקורונה

מה טובו אהליך  [   רבי מתתיהו גבאי שליט"א ]  [ד לאשה או בשר ליום טוב, כשהאשה נדהגהראוי ליום טוב או ראוי רק לחול המועד, ב

 ( צביעקב )יא(, תש"פ )עמ' 
 

 מוסר: שיחות 

 

פלא  ת ה' על 'שיחות מוסר, חיזוק והתעוררות בענייני עבוד]  לחודש אלול וימים נוראים  רבינו הפלא יועץ זצ"ל  אסופת מאמרי

ויראה,  .  זצ"ל   'יועץ מוסר  ספרי  לימוד  ומעלת  חיוב  זצ"ל,  פאפו  אליעזר  רבי  אלולאודות  חודש  לשוב  ,  עבודת  הזריז  של  מעלתו 

הנפש,  תשובהב חיי  על  דין ראש השנה  עיקר  היצר,  'של  חשבון, מלחמת  הנהגת  בחודש אלול, סכנת  חובת קביעות  נפש  לי',  יהיה  ום 

כ"א ימי רצון, ההרגל על כל דבר שלטון, אופנים ודרכים   היצר,  תלימוד המוסר, בחסד ואמת יכופר עוון, משפט ושיטור עצמי, מלחמ

דין של מעלה, אל תהי רשע בפני עצמך, השט  שונים של יצר הרע, חומר משפ יום הכיפורים, שמחת הסוכה מנשאת  בהגיחה  מבית  ע 

ארבע כיתות אין  ,  על הראשונות  התוה,  עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר. גדולה תשובה:  ומרוממת את עם ישראל

מחוי רב יהודה ,  גדולה תשובה שמאריכה שנותיו של אדם,  גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד,  גדולה תשובה,  המקבלות פני שכינ

מצות תשובה מעיקרי דת  ,  בקשת מחילה,  עונש המבטל עשה ותשובתו,  בזבוז ממונו יותר מחומש לכפרת עונותיו,  היכי דמי בעל תשובה

לו ,  המעכב את הרבים מלעשות מצוה ,  התשובה אף בעת צרה תשובה שלימה ורצויה,  הרוצה בתשובה,  משה , וכפר עליו הכהן ונסלח 

ה ' :  ם הכיפוריםביאורים בנוסח תפילות ראש השנה ויו ,  הקב"ה דן את ישראל ואומות העולם ביחד,  כופר המקיים מצוות,  תוכחה ללץ

נעקד באולמך יצחק  יחוד קדושת  ,  עשה למען  על  עולם,  שמךעשה למען הרוגים ושרופים  וגבורה בימינךע,  היום הרת  מחה ,  וז בידך 

מוחל וסולח לעונותינו ולעונות עמו  ,  מחול לעוונותינו ומחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך,  והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך

א[  הרב יעקב חיים סופר שליט" ] [ צה נפלאה לימים נוראים. ערבת צררוני, יחידה מאומות בחירה מעלמות, ש ועירה דם הפרש, ישראל

 מהדורה שניה מורחבת, תשפ"א )תקעה עמ'(-מגיד דבריו ליעקב

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

]הקשר בין רשה בתחילתה למעלת ארץ ישראל, כדלים   'רשה בתחילתה' הזכיה בדין מכח    -ושח גבהות האדם ונשגב ה' לבדו"  

ורשים מעכב בסליחה, הנהגת 'משפיל גאים' נתגלתה ביציאת מצרים, ויודע דעת עליון להפוך 'כלם' ל'מלך', ואם ריק הוא מכם, מכח  

נאמר אחר אסון התאומים[   עוד מלבדו,  לנו שאין  עולם מרמז  זוכים למלכויות, בורא  'כלם'  דרכי במשנת הגר"מ  ההכרה של  חשבתי 

 שפירא זצ"ל, תש"פ 

 נשיח בחוקיך, תש"פ התעוררות לראש השנה הגר"נ קרליץ זצ"ל  
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 פניני דעת, תשע"ד   דרכי החיזוק, תשע"ג    תחנונים ידבר רש -הכנה ליום הדין 

ם, שלא ייענש אדם ד]תיקון המידות תחילה, אהבת כל אדם מישראל, זהירות שלא לפגוע בשום א  דרכי התשובה והכנה ליום הדין

 דרכי החיזוק, תש"פ  נבות היזרעאלי ואחאב[ -בסיבתי, צא ממחיצתי 

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב    י פנחס, תשע"דשבילעבודת ראש השנה המלכת הקב"ה על כל חלקי הבריאה הכלולים באדם  

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

 מתוקים מדבש, תש"פ  אין עצה אחרת אלא לקבוע עצמו יום יום בלימוד המוסר  -החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך 

]ימי הרחמים לפני ימי הדין, תחילת התשובה עזיבת החטא, תשובה בקום ועשה על ידי ההרגל,    דרכי התשובה והכנה ליום הדין

 דרכי החיזוק, תש"פ   קבלה להבא לשמוע דברי מוסר, השפעת מוסר המוכיחים[

 במשנת הפרשה, תשע"ו    בראש השנה נברא אדם הראשון

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

וסף גיליונות,  א-עינינו גל[   אריה ר"ת אלול ראש השנה ויום כיפור, שירת האריה בפרק שירה, שאגת האריה]  אריה שאג מי לא ירא

 ( מ)עמ'  "פתש

 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   הכבוד למלכו של עולם

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

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה    רחמים?[ -המשמעות שראש השנה דין ויום כיפור

 דרכי החיזוק, תש"פ    אשכול יוסף, תשע"ו  (ז' תירוצים) מפני מה אין מרגישים בזמנינו את אימת הדין?

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

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

 "שבת אחים" רכסים, תשע"ז אלול     -לב לדעת 

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

 היא שיחתי, תשע"ט בתקווה ובחרדה   

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

ומלאכים יחפזון מפני הבריאה החדשה, זה היום תחילת מעשיך, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, ישועות מעל לגדר הטבע, בראש 

 בארה של תורה, תשפ"א  הוא מרגיש 'כלוא'[השנה יצא יוסף מבית האסורים כל אחד מהמקום בו 
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 התרת נדרים בערב ראש השנה: 

 

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

יתא או מדרבנן, תוקף המנהג על הדורות הבאים, מנהג  י]אימתי נעשה מנהג כנדר, מדאורקבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם   

 עולמות, קסג  בטעות, חומרה, כל נדרי[ 

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

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

 תשע"ב 

 מחמדי התורה, תשע"ב התרת נדרים ע"י הדיוטות במקום שיש מומחה  

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

מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[     כברה  ןהרב ער]  ]התרת נדרים, התרת קללות, נידוי כיום[  בערב ראש השנה  ם התרת נידויי

 פג( 

  ?האם צריך לקבל תוספת שבת בכל שבוע מחדש או שמספיק שמקבל פעם אחת לתמיד -מסירת מודעה בערב ראש השנה 

]תוספת שבת היא הפרישה ממלאכה בפועל, או פרישה לשם תוספת שבת, בפרישה בפועל אי אפשר משבת זאת לשבת אחרת וגם לא 

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

טו שלימה,  לשנה  השנה  ראש  בערב  מודעה  בפעולת מסירת  תורה  ספר  כתיבת  לשם  כוונה  ספורים,  ימים  הנמשכת  בטויה  לשמיה  יה 

 וישמע משה, תש"פ  כתיבה הנמשכת כמה ימים, באפיית מצות הנמשכת כמה ימים[

סירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', או מדין 'אתי דיבור ומבטל  ]מ'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה  

ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם  דיבור', אימתי 

או   לשעבר  נדרי'  'כל  דין שקול',  'בית  או  פסולים  בפני קרובים  להתיר  "ונסלח"  ניתן  זמן אמירתו, אמירת  פעמים,  ג'  להבא, אמירתו 

 עולמות, קכא לאחריו[  

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

עם הארץ שהתפיס בדבר  ,  נדר בדבר שלא בא לעולם אדם,  מדרבנןהוא    םנדר ללא התפסה הא,  דר, האם צריך התפסה או לא, נוהוהמצ

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

מירה לדבר מצוה הוי , אהנודר והנשבע בתורה י""כל נדר,  להתנות על נדר שלא יחולם,  נדר בחלו,  ויםויו ולבו ש, פזכות הדפסה,  חרם

מוציא לעז על   ,הולך ממקום למקום  ,התרה למנהג אבות  ,מנהג של מצוה   ,  דין ספק מנהג  ,מנהג האם הוא מן התורה או מדרבנן,  כנדר

במנהגיו,    מי שאביו  ,הראשונים כ  באיזהחסיד האם מחוייב  יש  ועשהואופן  בקום  דאורייתא  דין  לעקור  ביד חכמים  נזירות האם   ,ח 

נדר לשתי מטרות ואין  , לשונות סותרים, זה וזה גורם בקונמות , חליפי קונם ושאר איסורי הנאה גידולין ודשיל"מל", נחשב "איסור כול

אמר בפיו יותר  אה,  וין באיסור הנודבר שאינו מתכ  ,קיומיתוה  ומצוות לאו ליהנות ניתנו, במצ  ,יבום לבני אשכנזיחדר"ג ו  ,לו מספיק

דבר שאין זמנו ידוע עד   ,אדר ראשון ואדר שני  ,חודש העיבור  ,ראש חודש  ,נודר "ביום פלוני" האם אסור מן הלילה,  ממה שחשב בלבו

  , "ד שקול יב,  י ראוי להתיר נדרמ  ,הערמה  , האם איסור ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן  ,מדיר ומודר מי לוקה  ,עד הגשמים   -הגשם  

אין מתירין הנדר עד ,  לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד  ,התרת נדרים על ידי מודר, שאל על הפרשת חלהילה ,  גדר "פתח" ו"חרטה"

ו ידיעה מותר על פי איז  , לא קיים את התנאי באונס  ,תנאי שאי אפשר לקיימו  ,נדר שאי אפשר לקיימו, התלוי בתנאי  ,נדרי הבאי,  שיחול

אם אינו חפץ בכל   ,נדר שבטל מקצתו בטל כולו  ,קונם מפני סיבה והשתנתה הסיבה  ,שני עדים  ,נבואה  , רוב  ,דברים הניכרים  ,להישבע

,  האם מצטרף לחברו  קםינשאל על הה,  הנודרת על דעת בעלה היא נודרת  ה,  נער  ,שוטה,  מופלא סמוך לאיש ,דעתו  הכשאין ידוע  ,הנדר

האם בעל    ,  גדר דברים שבינו לבינה  ,הקמה והפרה בבת אחת  ,שתיקה ביום שומעו ""נתרוקנה  ,מזמן שהיתה ארוסה  ,בקודמיןהפרה  

זו  , נדריאיזה נדרים מפר האב  ,מפר נדרי צדקה של אשתו   , חצי שיעור בשבועה ,  עינוי נפש, האם משערים ברוב בני אדם, או באשה 
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ספר זכר יצחק,    [אונס או שכחה בשעת התנאי,  , האם צריך התרה, ואיך הדין בנדרולה שיש בו סכנהכל נבילה ונעשה חנשבע שלא יא

 עמ'(  200) תשע"ז

 , תשע"ב אשר מעדני  מדוע 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 התרה, בפעם אחת או בג' פעמים,    "בלי נדר"

  נדר" לפני המעשה, או לפני הנהגה טובה, תוקפה של "מסירת מודעה" בערב ראש השנה[ חיובו מהתורה או מדרבנן, תוקף אמירת "בלי  
 עולמות, קסג 

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

 שאין לו התרה, הנהגה בדבר שנחלקו בו הפוסקים, לסמוך על מסירת המודעה של ערב ראש השנה, לשנות הנהגה של רבים או ציבור[ 

 עיון הפרשה, תש"פ )עמ' קצו( 

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

התרה נדרים להפסקת המנהג ע"י הצאצאים, אל תיטוש תורת אמך, מנהג המשפחה ומנהג המקום, כשעקר דירתו, כשנחרבה העיר,  

במפורש את המנהג גם לצאצאיו, כשהבנים לא נהגו כך מעולם בחיי האב,   אם תוקם מחדש באותו מקום או מקום אחר, כשהאב קיבל

ונוסחים שונים,   כשנהגו כך רק בחייו מפני כבודו, מנהג מחמת חשש הלכתי או איסור או מחמת חומרה, מנהגי עדות, מנהגי תפילה 

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

 וישמע משה, תשע"ז   חיוב בנים במנהגי החסידות מדורות קודמים, שאביו כבר אינו נוהג בהן

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

 תשפ"ב     פניני אי"ש, תשע"טהגרי"ש אלישיב זצ"ל  סדר התרת נדרים בערב ראש השנה של 

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

     מאור השבת, תשע"ז  ובות בערב ראש השנה ומשמעותםנדרים ו"קבלות" ט

 

 לנשים  התרת נדרים

 

]איש שליח לאשתו, ואין אב שליח לביתו, נוסח מקוצר של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, האם צריך מינוי שליחות התרת נדרים לשנים  

   שואלין ודורשין, תשפ"ב , ארבעה דיינים היושבים להתיר נדרים ומתירים גם לנשותיהם[במפורש מאשתו

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

 

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

 

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף ואכל מהן בשוגג, בדברים  תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין  

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

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

ל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[  נאסר הכוברוב,    ההתרומה לא נתבטלת,  המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלח

ינים להתרת  יש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די,  שאל המפריש וגם המשלחעדיף שיויעשרו שנית. ו,  על התרומה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77.3.32.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77.3.32.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_42_43_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/163.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_80_81.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/398.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_05_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_51_61_79_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_61_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/728_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_51_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_38_77.pdf


 

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

 מן הבאר, תשפ"א   הגר"א גניחובסקי, תשע"ח אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[ 

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

 מכותלי בית הדין, תשע"ח  של עניים המונחת בביתו, זכות תביעה לעניים[

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

בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, מצוים הרבה עוגות שאין  ]שאלות בעניני הפרשת חלה  

עוגות שמרי כגון  זה,  וטורט למיניהםבקמח שבהן שיעור  ומשום כך אין מפרישים מהן חלה.   ,ם  נוסף מלבד הקמח,  המלאים במילוי 

אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו  

חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת על השולחן  ל.  צירוף סמתחייבות הן בחלה משום   ב,במקרר או כשמעבירים אותן יחדיו ברכ

אשה ק, 'שאלה על ההפרשה' כדרך התרת נדרים,  ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבציבמקום מסו

בת ומחלקת  אשה האופה חלות לשתלך בעצמה לחכם או תשלח את בעלה,  האם  רוצה להישאל על ההפרשה  נשואה שהפרישה חלה ו

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק  ,  שכניה האם מפרישה חלה בברכה  או  מהן לילדיה

אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה עוגות, האם חייבת ה,  האם עליה להפריש חלה בברכ ,ביום אחד וחלק למחרתו

ה,  כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות,  להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש בשבאשה ששכחה  ה,  להפריש ממנו חל 

מה גודל החתיכה שיש ה,  אפי האם אפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור  ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרש

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

]וחזרה והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל  אמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד  תערבה בעיסה וה שנחל

שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת ולהתיר נדרה, וממילא תחול ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, נדר אחר נדר  

להיות משלושת   להצטרף  יוכל  לא  לך אלא התרומה בטלה, הבעל  מותר  אין אומרים  חלה  ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(-פניני הלכהים לאשתו[ המתר

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

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

]אם הפריש שלא כסדר ישאל על ההפרשה ויפריש שוב,  נתינת מתנות כסדרן לא להקדים תרומה לביכורים ולא מעשר לתרומה   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  )ככל מצותך אשר ציויתני( ]כו,יג[אך אם אכל לא, חיוב להפקיע האיסור שעבר, וכשאכל כבר רק חצי כזית[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חקודם לתרומה באתרוג שהשתמש בו כבר למצוותו, האם ישאל עליו?  הפריש מעשר ראשון

 ]ברכה לבטלה, ברכה שאינההפריש מעשרות ולא ברך עליהן, האם ישאל על ההפרשה בכדי שיוכל להפריש שוב בברכה?  

 -קובץ קו ההלכה         נחת אשר, תשע"ח )עמ' ט(מ       המשך  וישמע משה, תשע"ח       אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' מב(  -  מים זכים   צריכה[

 עמ' מב( 271"עיון ההלכה", תשע"ח )

 

 הכנות לראש השנה: 

 

-יעלת חן     פניני אי"ש, תשפ"ב  החושן[]גם בראש השנה עצמו, הכנה לתקיעת שופר בלימוד קצות  אמירת תהילים או לימוד תורה  

 אוסף גיליונות, תשפ"ב )עמ' לא( 

]קדימויות  במנחה של ערב ראש השנה האם יתרום בבית כנסת לקופת הצדקה הראשונה, לכל הקופות, או יבחר חלק מהן?  

 וד, תשע"ד האיחוד בחיד  [, להרבות בנתינות, הכל לפי רוב המעשה, אין מעבירין על המצוותבצדקה
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 אור פני משה, תשע"ט  האם יש ענין לשנות שמו בערב ראש השנה כדי לצאת זכאי בדין?

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

 (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    עצה נפלאה ליום הדין

 ( 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, גדרו, לדון את כל האדם או רק    -]מדאורייתא    לדון לכף זכות 

את חברו, באדם שאינו מוכר, האם בהנהגה זאת מצווה כל אדם או רק תלמיד חכם, האיסור להרהר אחר ת"ח שעבר עבירה שודאי 

 עולמות, רכ  למקום או בין אדם לחברו, המעביר על מידותיו[עשה תשובה, החושד בכשרים, האם הנהגה זאת היא חיוב בין אדם 

 )עמ' ח( בקובץ גיליונות, תשפ"  - תכף זכו עצת 'חפץ חיים' לזכות ביום הדין  -לדון לכף זכות 

 אריה שאג, תשפ"ב  ]שאו מרום עיניכם[המעביר על מידותיו  -השתת בית יהודי על ויתור 

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

 

 ]לא בשנת תשפ"ב[  ראש השנה שחל בשבת:

 

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

 משנתה של תורה, תשפ"א )עמ' כב(  -ופרוש עלינו   שליט"א[ אליהו סלושץ ]הרב שיר של יום בר"ה שחל בשבת

 מים חיים, תשפ"א  מדיני ראש השנה שחל בשבת

הגרב"מ זילברברג    - שיעורי ליל שבת  ]כשראש השנה חל בשבת האם תוקעים בערב ראש השנה[הפסקת התקיעות בערב ראש השנה 

 מעדני כהן, תש"פ    , תשע"זשליט"א

 שואלין ודורשין, תשפ"ב האם מותר ללמוד תקיעת שופר בערב ראש השנה? 

בשופר אע"פ שהתקיעה משום שבות ומן הדין היה שתוקעין   ראש השנה שחל בשבת, אין תוקעין]תקיעת שופר ונטילת לולב בשבת  

גזירה שמא יטלנו ביד לולא הא דתקיעה היא שבות, לא היה שייך  ו,  יבא עשה של תורה וידחה שבות של דבריהם, ולמה אין תוקעין 

רת הט"ז שכל שהתירה חידוש דכל תקיעת שופר היא משום עשה דוחה ל"ת, וכנראה לא ס"ל סבה,  לומר שיש איסור לתקוע בשבת דר"

הגרע"א בדרוש ה,  שו"ת עונג יו"ט כתב דע"י המצוה אקרי מלאכה אבל לא נתבאר איזה אב מלאכר,  התורה להדיא א"א לחכמים לאסו

לדון בדברי הגרע"א מדוע יוצא יד"ח ת,  וחדוש כתב דגם גדול שתוקע בשבת קיים מצות שופר דזמנו גם בשבת אלא דעבר על שבות דשב

דברי  ת,  כיון דחכמים אמרו שלא לקיים מצוה חיובית ליכא חיוב וממילא אין עדל"ה,  יש בזה משום מצוה הבאה בעבירמצוה והרי  
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יש ללמוד מדברי ראבי"ה הלכות ציצית דאיכא מלקות על כלאים כיון ת,  יחזקאל דן בשאלה זו, האם עשה שאינה חיובית דוחה את ל"

יש לדון  ע,  במי שתקע לעצמו שלא בפני ב"ד ואח"כ בא לב"ד, האם צריך לחזור ולתקופ"מ  ו, נשאין מצוה ע"י ביטול חכמים מצוה ז

השיטות בעיקר הנידון אם ת,  בסברת האחרונים דרק תקיעה של מצוה אסורה, א"כ כשבטלו המצוה תו ליכא איסורא ואיכא רק שבו

הגאון רא"א מוילנא השיג על פסק ב,  פסול בלול  מג"א ותשובות פנ"י כתבו דמוקצהה,  חז"ל עקרו החפצא של המצוה או רק החיוב שב

מי שנוטל בזה"ז לולב בשבת אם עובר על ב, העולה מדברי רמב"ם בהלכות לולת, זה מהגמ' בסוכה אמאי טלטול בעלמא הוא ולידחי שב

ל בשבת על לולב,  בספר שולחנו של אברהם פסק שאם בירך שהחיינו ביו"ט ראשון שחה,  איסור וגם יל"ד בזה משום מצוה הבאה בעביר

ברש"י מבואר דע"י דאיכא מצוה יש עליו תורת כלי ואינו מוקצה כלל, והאחרונים  א,  שוב אינו מברך ביו"ט שני, ולכאורה ס"ל כהגרע"

גופא תו ל"ה מוקצ ,  תמהו לולב בשבת קיים המצוה, דמה"ט  ענין תקיעת שופר בשבת מביא  ה,  יל"ד אליבא דהגרע"א שנוטל  בעיקר 

ריטב"א כתב דאמירת מלכויות כו' הוי דין תורה מכח א,  ם דהילפותא מזכרון תרועה שאין תוקעין בשבת הוי מדאורייתדעות קדמוני

י"ל דאי הוי הברכות דאורייתא,   ת,  גמ' יבמות דביטול תקיעות בשבת הוי ביטול מצוה בשוא"ר,  ועפ"י האמור הוא מבוא ,האסמכתא

ה, או לשמוע תקיעות ביום ב', יש להעדיף ברכות שהן מהתור ,מוע ברכות ביום א' דר"הלש  מי שיכול בר"ה שחל בשבתך,  יש לכוין לכ

בתור אינו מפורש  הואיל  שופר,  כמו  ולא  לגמרי,  בגבולין בשבת  עקרו המצוה  חז"ל  מביא מש"כ המפרשים שר"ה הראשון  ה,  בלולב 

זכרון תרועה היה  ולכן  היה בשבת,  ישראל  לבני  מועד  שליט"א[  גרינצייגאליהו  הרב  ]  [18שהיה  ראש  -קרואי  בעניני  וביאורים  חידושים 

 ( עמ' קמטהשנה, תשע"ז )

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פג( ונשלמה פרים שפתינו?  -הלכות תקיעת שופר  -האם יש ענין ללמוד בראש השנה שחל בשבת 

 (, תשרי תשפ"א )עמ' מד(7עלון איתרי )]הגרמ"ש שפיצר שלט"א[ העדר תקיעת שופר ומשמעותה  -ראש השנה שחל בשבת 

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

ציבור שבת, תפילת ראש השנה שחל בשבת, בכיה בשבת, מי שברך לחולה )שבת היא  אחר מזמור שיר ליום השבת אחר שכבר קבלו ה

לזעוק(, בקשות פרטיות, י"ג מידות, טעה ואמר הא'ל הקדוש במקום המלך הקדוש בערבית, שליח ציבור שטעה בברכה מעין שבע, סיום 

זכר', א 'שלום  על  עליכם בסעודת שבת, הודעה  והזמנים, שלום  ישראל  לימוד משניות ראש  הברכה מקדש  זכר,  כילת ארבעס בשלום 

השנה בשבת לאור הנר, סדר בציעת החלה, שכח רצה או יעלה ויבוא בסעודת הלילה, אשה ששכחה. אכילה ושתיה בבוקר לפני התפילה,  

ה שחל בחול  צום עד חצות היום, אכילה ושתיה לפני מוסף, קידוש לפני מוסף, סעודה שלישית, כוונה לשמוע תפילת מוסף בראש השנ

'שליח' או 'פועל' כשמקבל שכר, השתחויה ב'עלינו' כשחל בחול וכשחל או גם שחל בשבת, תשלום שכר לשליח הציבור לתפילת מוסף,  

בשבת, לימוד הלכות שופר בראש השנה שחל בשבת, ונשלמה פרים שפתינו, האם שופר הוא מוקצה בשבת, שני בעלי תקיעה שלכל אחד 

י ראש השנה, תקע בשופר בראש השנה שחל בשבת, תקע ביום שני של ראש השנה וכיון לקיים מצוות תקיעה חזקה לתקוע באחד מימ

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

 פרי עמלנו, תשפ"א סדר בציעת הפת בליל יו"ט שחל בשבת  

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

לכאורה יש מקום לחלק דלולב  ף,  כל שעושים המצוה כמה פעמים כמו נטילת לולב ליכא משום בל תוסי]בל תוסיף בתקיעת שופר  

שתקנו  ר, דעת הרשב"א דבמה  ברכת כהנים דמיא לתקיעת שופר,  הרי לא נאמר בתורה שיעור משא"כ בתקיעת שופר הרי איכא שיעו

לפי"ד הרשב"א נמצא דלהוסיף לתקוע בר"ה מלבד מה שתקנו חכמים על סדר התפילות והברכות ה"ז בכלל בל ף, חכמים ליכא בל תוסי

בתוסי לרשב"א  ף,  כהנים  לציבור אחרכת  לברך  היא  ברכת המצוור,  היתה תקנת חכמים שרשות  גם  שו"ע ת,  המג"א שבכה"ג מברך 

דליכא בל תוסיף בנ"כ שני   כ'  משנ"בף,  מבואר שאין לתקוע אחרי שיצאו חובת המצוה משום איסור שבות, וצ"ע שלא הזכירו בל תוסי

 (עמ' קלאחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב ] [וכן שמברך על הנ"כ השניה ,פעמים

ת בתפילת ראש ]ברכת הדלקת נרות, הדליקה וברכה רק על שבת או רק על יום טוב כיצד תנהג, לבכו  דיני ראש השנה שחל בשבת

השנה שחל בשבת, לבקש בקשות רוחניות וגשמיות, י''ג מידות בפתיחת ארון הקודש, טלטול שופר בשבת, חתימת ברכת הזמנים, שכח 

שלא לצום    , טעה בתפילת ערבית האם יוצא בברכת מגן אבות, קידוש וטעימה לפני מוסף בהעדר תקיעות בשבת,  להזכיר שבת בתפילה

ב' של ראש השנה[  בשבת אחר חצות היו ביום  יקנה"ז, תשליך  ם, סעודה שלישית, ותודיענו, הבדלה, ברכת מאורי האש בלא לכבות, 

 קובץ הלכות למעשה לירח האיתנים תשפ"א חלק א, תש"פ )כד עמ'(  -הלכה סדורה  ]הרב מרדכי פירר שליט"א[
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בשבת שחל  השנה  לראש  ומנהגים  נרות]  הלכות  שבת,  הדלקת  השנה,  ערבית,  קבלת  ראש  ליל  וסעודת  שחרית ,  קידוש  תפילת 

, האם ניתן ידוש ליל ב' דראש השנה, קערבית ליל ב' דראש השנה  ,תפילת מנחהם,  קדושא רבא וסעודות היוף,  מוס,  רהוקריאת התו

להבדיל   שכח  השנה,  דראש  א'  בליל  הקדוש  המלך  מאר  ולא  טעה  בשבת,  שחל  השנה  בראש  שת  תוספת  ללא  טוב  יום  תוספת  לקבל 

ל ביקנה"ז ונזכר בליל ג' כיצד יבדיל, תקיעת שופר בשבת, כח השבת בשנה  במוצאי יום טוב דראש השנה ונזכר למחרתו, שכח להבדי

יצחק רוחנית, כוח התורה להגן מפני המגיפה[   -שחל ראש השנה בשבת, מניעת תקיעת שופר בבת   זיכרמן ]הרב ישראל ש.    כעקידת 

 מודיעין עילית, תשפ"א )מ' עמ(שליט"א[ 

]סגולה לפרנסה  כוס רגילה ככל ליל חג?  האם ממלאים את כוס הקידוש ]הבדלה, יקנה"ז[ על גדותיה כדרך כל מוצ"ש, או  

 (צא)עמ'  אספקלריא, תש"פ ורווחה כללית[

 עולמות, כב   בברכה מעין שבע בליל ר"ה שחל בשבת הקדוש  המלךטעה ולא אמר 

כל מקום שיש בו ב"ד קבוע והוא שיהיה סמוך בא"י תוקעין בו בשבת ואין תוקעין בשבת אלא בב"ד  ]תקיעת שופר בשבת בפני ב"ד  

בזמן שבית המקדש קיים תקעו בכל ירושלים וגם במקומות נראים ולא   ד,  "יתי הלכות נאמרו כאן המקום והבש, ששקידשו את החוד

כלל שהתקיעה בב חיוב   ד,  "ינזכר שם  זעל תקיעות שבמקדש שהן  לחיוב  כל מה שנטפל  ועל  יעבירנו  גזירת שמא  נאמר  לא  ה, בפ"ע 

נמצא שתקיעות בירושלים בזמן המקדש ותקיעות בזה"ז ת, ירושלמי דעל שופר של מקדש לא נאמר שאפשר לצאת יד"ח בפסוקי מלכויו

בת אמירת פסוקים היא מהתורה,  יש סוברים דאם לא תוקעים בשי"ד,  מקום בו תוקעין ודין נוסף בפני ב ת,  בב"ד הן ב' הלכות נפרדו

חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]  [ויש סוברים שגם עם התקיעות הוא דין תורה

 ( עמ' קיד)

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

 כלי יקר, תש"פ באמצעי נוסף, אך במקדש שהקריבו קרבנות גם בשבת ולכאורה נדחית השבת, צריך לתקוע להמליך את הקב"ה[ 

בשבת   אבדה  מוקצה    -השבת  שאבד    -טלטול  שופר  מצות ]החזרת  לקיים  כדי  להגביהו  מותר  האם  בשבת  מוקצה  חפץ  מצא 

, אם לא יטלו יש חשש שיטלו מי שלא יחזירו לבעליו, איסור מוקצה לצורך קיום מצוות שופר בראש השנה, למחול על ממונו כדי השבה

שיעורי  הנאה גשמית והנאה מקיום המצוה[  ,  צדדית מכלי שמלאכתו לאיסור האם היא מתירה את הטלטול  לא לעבור על איסור, הנאה 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ח-ליל שישי

 "פ בירורים בהלכה, תש ]בזמן המקדש, בירושלים[  תקיעת שופר בשבת

 (עמ' מחהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )-ברכת מועדיך?   התוקע בשבת אם קיים מצוה

   מעדני אשר, תשפ"אמדוע יש חשש שיחלל שבת בתקיעת שופר בשבת, הרי ירא מאימת הדין של ראש השנה? 

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

שואלין ודורשין,  כוח שמירת השבת לערבב את השטן    -ק הלכות 'דרבנן'  חיזו  -אי תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת  

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לז( - תשפ"א

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

 "ו מחמדי התורה, תשע]טועה בדבר מצוה, במצווה דרבנן, להימנע לכתחילה[  ?מה דינו ,המטלטל שופר בשבת בטעות

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

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

האם חכמים עקרו את חיוב קיום ]מצוה שחכמים גזרו בשב ואל תעשה שלא לקיימה, ובא אחד וקיימה, האם קיים מצוה?  

בסוכות שחלו בשבת, כשתקע בשוגג, כשתוקע למחרת האם  שופר בראש השנה, ולולב  המצוה בשב ואל תעשה, או את המצוה לגמרי,  

 ברכת יצחק, תשע"ו ישיבת  - שיעורי ליל שישי  )לא תסור( ]יז, יא[  [, בקטןיברך שהחיינו
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 נר לשולחן השבת, תשפ"אהמנהגים והשתלשלותם במערב ובמזרח[ ]מהרי"ל וזבחי צדק, שינויי תשליך בראש השנה שחל בשבת 

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לז( - שואלין ודורשין, תשפ"אכוח שמירת השבת לערבב את השטן  -שינה בראש השנה שחל בשבת 

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

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

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

קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ'    -  תשפ"א  שואלין ודורשין,  ]הבערת הגפרור, חיבור הלהבה, נרונית עם שתי פתילות, אבוקה[הבדלת יקנה"ז   

 לז(

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

 )עמ' ע(

]ה'תור' בהלכה, המוחזק לתקוע ביום א' דראש השנה וחל השנה בשבת, רופא שביטל קבלת    דין קדימה בבעל תוקע ובתור לרופא

ביום מסוים האם כל הלקו גורל  קהל  יום בסוכות, עריכת  יקבעו תור מחדש, שיר של  ליום ההוא  ביום או רק המוזמנים  נדחים  חות 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   להכרעה[

החסידים יושב ראשון   אחד האדמורי"ם נהוג שאחד מזקני]אצל      ובמקום ישיבה ליד האדמו"ר  -חזקה במצוות תקיעת שופר  

ראשון ליד האדמו"ר   האדמו"ר עם חסיד אחד והגבאי נסתפק אם להושיב את המחותן  ליד האדמו"ר בשלחנו הטהור, לימים השתדך

. שני ולהושיב את התלמיד חכם ראשון  ת הזקן להיותנעשה תלמיד חכם גדול האם לדחות א. חסיד אחד  ולדחות את הזקן להיות שני

  בראש השנה ביום הראשון וחסיד אחר היה תוקע ביום השני של ר"ה,   שאחד החסידים היה תוקעשאלה דומה: בחצר חסידית נהוג  

יום השני,   מיד חכם שני נעשה תל  תוקע ביום.  לתת למחותן לתקוע ביום הראשון  האםלימים השתדך האדמו"ר עם בעל התוקע של 

 דרישה וחקירה, תשפ"א   [הראשון גדול, האם להקדימו להיות תוקע ביום

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

רות איסור חכמים יצא במצוות, האם בשל איסור חכמים שלא לתקוע בשבת הציבור אנוס וכאילו תקעו, האם גדול התוקע בשבת למ

 רץ כצבי, תשע"ו  [מצוות תקיעה

נוראים, תשע"ח )עמ'   ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ראש השנה שחל בשבת מדוע לא יתקעו בבין השמשות?   ימים  בנתיבות ההלכה 

 מעדני אשר, תשפ"א   עא(

 ברך, תשע"ח  זרעתקיעת שופר בשבת בימי משה רבנו  

 

 תפילות ראש השנה: 

 

]חולה או יולדת, תדיר, אין להקדים קרבן לקרבן התמיד, זמן מוסף אחר סיום  מה עדיף?    -תפילת שחרית או מוסף בראש השנה  

תפילת שחרית, הזכרת מלכויות ושופרות בשחרית או במוסף, הגיע לבית הכנסת בזמן מוסף, תפילה בציבור אם מתפלל תפילה אחרת 

יוצא בחזרת הש"ץ   יחיד אנוס   הרב שמואל דרזי ]    ולכן שחרית קודמת[עמהם, ביש או באשה, חיוב אשה במוסף, מוסף או מנחה, 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[ 

אלה ופירושו והקשר ביניהם, שורת הדין של בן המלך,    נ"ך ובתפילות]המונח 'חוק' בתכי חוק לישראל הוא ומשפט לאלוקי יעקב  

ם שם לו חוק ומשפט ושם נסהו. אספרה אל חוק שהחוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה.  

לקי יעקב. תשית לי חוק קעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הוא משפט לאתה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך.  
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גיד ליעקב דבר חוק ומשפט וצדקנו במשפט המלך המשפט. כי תביא חוק זכרון להפקד כל רוח ונפש. אמת ואמונה חוק ולא תותזכרני.  

ד שופטנו ה' מחוקקנו, ה' מלכנו הוא יושיענו. כתבה על לוח אתם ועל ספר חוקה ותהי ליום אחרון לעד ע 'יעבור. וחוק בשארו שם. כי ה

יועץ מישרים   .קת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה. יקיים עלינו אמרתו כחקוק בתורתוווהיתה זאת לכם לח  .עולם

  (נדאספקלריא, תש"פ )עמ' [ לחוק, יראיו לחיים לחוק סולח לחטא למחוק כנשמע לרועה מרחוק ויעמידה ליעקב לחוק

בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ'    ]הר"מ שטיין שליט"א[תפילה על בריה חדשה    -כוח התפילה המיוחד בראש השנה  

 קכג(

]כבית המקדש, שליח ציבור בן שלושים כגיל העובדים בבית המקדש, יום העמדת המלכות, כוח כח התפילה המיוחד בראש השנה  

   יאיר נזרו, תשפ"א  עלת החזרה ביום ב', כוח תקיעת שופר, חליפה חדשה בראש השנה[התפילה יותר מן המלאכים, מ

אספקלריא, תש"פ )עמ'      ]כוח התפילה המיוחד בראש השנה ובעשרת ימי תשובה[?  התפילה בראש השנה על צרכי הרוח או הגוף

  קנ(

 יאיר נזרו, תש"פ  ]תפילת אימו של החפץ חיים, תפילת אימו של הכהן הגדול[כוחה של תפילה מעומק הלב 

ה,  תפילה בכוונ  -אחת שאלתי   ,  ביקש חמור, וקיבל ה,  הנס אצל רבק ט,  בבקשה לפר ת,  עמלק הבין זא]  חה של תפלת ראש השנה וכ

  שיחות לאלול ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'( -הגדתי היום ]הרב אברהם ארלנגר שליט"א[  ו[משה רבינ

השנה?  על בראש  להתפלל  השנה[    מה  ראש  תפילת  שליט"א[   ]קבלת  ארלנגר  אברהם  היום    ]הרב  ולימים    -הגדתי  לאלול  שיחות 

   הנוראים, תש"פ )קפ עמ'(

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

אמנ "מקטני  והוא  השקר",  מנביאי  זה  הרי  בבתפילתו  זו  ה".  שהלכה  משמע  סוטה  והרמב"ן מדרבנן,  מסכת  שמעוני  הילקוט  מדברי 

, הכרעת השולחן ערוך ודברי הפוסקים,  האם המתפלל צריך להשמיע תפילתו לאזניו ה.  בקול רם וצעק מבוארת מעלתה של התפילה

  .ילות ראש השנה ויום הכיפורים תפ.  פסוקי דזמרה, פיוטים וסליחות,  תפילה בקול רם כאשר אינו יכול לכוון בלחש,  הנהגת האריז"ל

המתפלל עם הש"ץ מלה במלה,  ,  כבד שמיעה ומי שאינו שומע מחמת הרעש בסביבה,  שיש סידור לכל אחדכדין תפילה ב'עת צרה', כ

  השמעת ההזכרות בתפילה ]ותן טל ומטר, יעלה ויבוא וכיו"ב[ בקול רם, על ,  האם יאמר קדושה או פסוקי "ויכולו" בקול רם עם הציבור 

 עולמות, תקי  [ עניית אמן על ברכות תפילת שמונה עשרה בלחשו, מנת שלא ישכח

  -וכיצד הפך לשמואל הנביא     -על סיפורו של שמואל הנביא בהקשר מצוות עליית הרגל של אביו    -מרחוק ה' נראה לי  

 ( עו)עמ'   בקובץ גיליונות, תשפ"  ]שיחת רבי דוד אברהם שליט"א[הפטרת ראש השנה  -שאיפתה ורצונה של חנה אמו 

 צבא הלוי, תשפ"ב  כרון האדם  יכרון הקב"ה או זיז -זכר עשה לנפלאותיו 

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

)עמ'   "פוסף גיליונות, תשא  -  פניני זאת ליעקב]הגר"ד כהן שליט"א[     [אמרו לפני זכרונות]  שיזכור האדם את בוראו  -הזכרון לפני ה'  

 (כ

]מדוע שונה ר"ה משאר החגים שמביאים בהם דבר שנידונים עליו, מביאים את כח ה'מדבר'  אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות  

 (מז)עמ'  "פ וסף גיליונות, תש א - עינינו גל  דם[רוח ממללא, מהות הא

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

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

, האם דינו כיעלה ויבוא בליל ראש חודש, ואינו הקדוש בערבית של ראש השנה  מר המלךא אול  טעה]   טעויות בתפילת ראש השנה 

ויבוא,   יעלה  יום טוב, טעה בליל ב' של ראש השנה ולא הזכיר    ראש   של  שחרית  בתפילתחוזר, אם טעה בליל ראש השנה ולא הזכיר 
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שלמים       תשע"ו      מחמדי התורה, תשע"ג      עולמות, כב בברכה מעין שבע בליל ר"ה שחל בשבת[  הקדוש    המלך,  החמה  הנץ  קודם  השנה

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    מציון, תשע"ו

 גר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג ה השנה  טעה בהמלך הקדוש בליל א' ובליל ב' של ראש

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג  פילת לחששליח ציבור שטעה בת

בימי ובפרט  בתפילה  האם  נוראים  חיובי ההזכרות  השנה  ראש  בליל  הקדוש  המלך  חודש,   ם]שכח  ראש  בליל  ויבוא  כיעלה  דינו 

מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'      שליט"א[  שרפי  ן הרב שרו]חידושו של הג"ר אבלי פאסוולער, עיקר הנוסח ותוספת, שני מיני הזכרות[  

 קנז(

 אוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נב(   - פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מירה?  אם יש חובת הזכרת ראש חודש בראש השנה

בראש השנה   מקבלין]קידוש החודש  היו  בראשונה  בר"ה  במתני'  מלבוא   איתא  העדים  נשתהו  אחת  פעם  היום,  כל  החודש  עדות 

אינו מובן מה שהוסיף רמב"ם בפי' המשנה שאין מקריבין אחרי   ה,  ונתקלקלו הלויים בשיר התקינו שלא יהיו מקבלין אלא עד המנח

ולא   ם,  תמיד של בין הערביי המפורש במשנה תמהו המפרשים שהמציא הרמב"ם בה' קדוש החודש טעם מדיליה בגלל קרבן מוסף, 

מרכבת המשנה כתב דהמשנה כר"מ דהשיר מעכב את הקרבן, ולמאי דקי"ל שאינו מעכב, כתב הרמב"ם שלא יכלו ר,  בגלל קלקול השי

אמרו שיר  ם, לא  אמאי נתקלקלו בשיר בגלל חסרון ידיעה מהו השיר של יום, הרי אין שיר קבוע מהתורה לכל יוף,  להקריב קרבן מוס

אפשר להקריב מוסף לפני שבאו העדים, והיינו שאפשר לקיים כל מצוות  ה,  סף, וזהו כוונת הרמב"ם בפי' המשנכיון שלא הקריבו מו

 ף,  שו"ת עונג יו"ט מיישב פי' הרמב"ם דס"ל דאין ברירה ולכן הקלקול במוסא,  היום על דרך ספק, ולפ"ז גם לענין תקיעת שופר כן הו

תשובת ר"י מיגאש, שאין חיוב קרבן מוסף  ה,  לא חסרון חלות וממילא תליא בברירמבאר דחלות למפרע ה"ז לא רק חסרון ידיעה, א

לענין תקיעת שופר ם, וכן  אם הקריבוהו קודם על תנאי וכמש"כ תוס' לא הועילו כלול,  לפני שנתקדש החודש, ולכן אין כאן שום קלקו

שי' רמב"ם שמקדשים ש,  וזה משלים את דברי הר"י מיגא  במרכה"מ הוסיף שהיו אנוסין על כך,ם,  אם יתקעו לפני שיבואו עדי  יל לא יוע

למפר החודש  דאת  ר"ע,  של  הזכרה  כל  בתמיד  שאין  כמו  חול,  של  תפילה  בשחר  מתפללים  דהיו  ראב"ן  תברי  נחמיה ה,  דברי  שובות 

הנ" הסברא  עיקר  נתקדש  ל,  מבואר  לא  שעדיין  ויודעים  לב"ד  בקרובין  זה  דכל  ר"ה,  של  ביו"ט  התיבה  לפני  אבל העובר  החודש, 

יש א,  גליוני הש"ס ושו"ת אבני נזר אם נעשה יום הדין למפרע מבערב ובדין שכח יעלה ויבק,  הרחוקים צריכים לעשות הכל משום ספ

לשון רמב"ם בה'  ף, ב' טעמים בטו"א על שלא דנו על הקרבן מוסר, ר"י מיגאש חילק בין מוסף לשיא, חילוק בין ר"ח ביום ל' או ביום ל"

בזה שלא יקריבו מוסף איכא  ,  שופר שתוקעין בשבת במקום שיש ב"ד קבוע וסמוך, ואין תוקעין בשבת אלא בב"ד שקידשו את החודש

ני קדה"ח אין ניהוג הקדושה באותו היום מדין תורה, וממילא קיום המצוות כגון מוסף ותקיעות ו, לפקלקול ואע"פ שעדיין לא נתחייב

מעיר על מש"כ המנהיג דעיקר   ן,  דברי התוספתא בר"ה דאם באו עדים מן המנחה ולמעלה תוקעין אבל אין מוספין קרביו,  לא הועיל 

  שליט"א[   אליהו גרינצייגהרב  ]  [22האם תפילת מוסף תליא בקרבן מוסף ל,  נו חננאל בפי' הדרשה כי חוק לישראב, רבר"ה הוא ביום  

 (עמ' ריאחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד

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

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

 שלמים מציון, תשע"ט  'המלך הקדוש' וחזר ואמר י דיבורוהפסיק יותר מכד 'ל-ברוך אתה ה' הא'אמר 

 מעשה כהן, תשע"ח המלך הקדוש והמלך המשפט 

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

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

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

 היא שיחתי, תשע"טותן פחדך   
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 : מלכויות

 

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

מדוע יום כיפור אינו לפני ראש השנה, מהו האור שבראש השנה, תשובה ווידוי בראש השנה, עבודת המלכויות, יום תרועה, ]  מלכויות

בדינו,   חייב  או  זכאי  יצא  "  סדראדם הראשון  והחוטא  לחוטא בדרך מקרה  דרך  מההתשובה  על  ועבודת התשובה תייצב  לא טובה", 

 עולמות, רכא   בראש השנה[

 היא שיחתי, תשע"ט המלכות שלך היא   

 תורת הבטחון, תשפ"א ]למען כבוד שמך, טעם אכילת הסימנים[ ומידת הביטחון  -המלכת הקב"ה בראש השנה 

   צבא הלוי, תשפ"במפסוקי מלכויות  -שמע ישראל 

כל  ]  מלכויות המלךלחשוב  על  אהעת  עליכם,  שתמליכוני  כדי  מלכויות  לפני  יתברך,  מרו  מידו  הקב,  הכל  את  חלקי "ה  להכניס  בכל 

בחשיכה,  החיים דווקא  הקב"ה  את  רואים  שקעה,  לעיתים  חמה  הצער,  נפשי  שקעה  בשעת  ה'  את  רואה  שרוצה  מהמקום,  מי   [הכל 

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

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

 זמנים, תשפ"ג מקדש ההמלכת הקב"ה 

]צלם אלוקים הממליך את הקב"ה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה  המלכת הקב"ה בראש השנה ע"י האדם  

 ו(ל אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'   - הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א   בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא[

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

 היא שיחתי, תשע"ט  ויתנו לך כתר מלוכה 

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

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

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

 

 שליח הציבור בתפילות ראש השנה: 

 

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

נוראים, מינוי בעל תשובה לשליח ציבור, המחנך ילדיו -לימים   צבור-שליח   למינוי  הנצרכים  התנאים]שליח הציבור בימים הנוראים  

-חומרת מינוי שליח ?  ללא רשות, כאשר אין בנמצא בעל מעלות הנדרשות, את מי ימנו  התובע את חברו בערכאות  מעורב,ספר  -בבית

 עין יצחק,תש"פ ציבור שאינו הגון, שליח ציבור בן תורה נשוי מעל גיל שלושים[ 

בית כנסת שסיכמו עם חזן רווק שיהיה שליח ציבור, שבוע לפני ראש השנה מצאו חזן נשוי, האם יכולים לפטר את  גבאי  

 דרישה וחקירה, תשפ"א ]חוזה עבודה, חזקה[ החזן הרווק? 

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_ok_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_61_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/593_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/576_74_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/489_61_83_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_48_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_61_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_50_79_6.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_51_79_compressed.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/249_61_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_03_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_202_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_61_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/566_74_80.pdf


 

]במקום שבעלי תשובה עומדים, פרקו נאה, פנים חדשות באו לכאן, קהילה שרובה   בר"ה ויוכ"פ  ליח ציבורבעל תשובה לשוי  נמי

ופירש, שינוי התקופות[  ידי חובתן, תינוק שנשבה או שנה  ציבור אינו מוציא את הציבור   בעלי תשובה, באשר הוא שם, כאשר שליח 

 מראשי חבורות ישיבת מיר, תש"פ  - פניני הלכה ]הרב אורי יצחקי שליט"א[ 

 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 

עין   ]בחור ישיבה ספרדי בישיבה אשכנזית, בתפילות ובתקיעות, מבטאם של הקדמונים כמוכח מן הפיוטים[רת שינוי המבטא מהמסו

 יצחק, תשע"ח

מעדני אשר,     ?שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד  האם עדיף שליח ציבור בעל תשובה כיון דבמקום

 תש"פ 

, חובת היחיד וקיום הציבור, עם  , הוספת תקיעות לחומרא והמסתעףגדרי התקיעות דמיושב ודמעומד]   חיוב שמיעת חזרת הש"ץ

 ( להירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  [ דותשבש

 

 אכילת הסימנים: 

 

 תפוח בדבש 

 

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

 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פט(    שמעתתא עמיקתא, תשע"ד    נר יששכר, תשע"ו האוכל תפוח בדבש יברך על התפוח או על הדבש  

 ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ" 

 פנינים תשע"ח )ארץ זבת חלב ודבש( ? בדבש תמריםמדוע בראש השנה מטבילים את התפוח בדבש דבורים ולא 

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

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

]לא לעשות את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, שינה בראש השנה, אך גם 'חטא' הוא גימטריה של 'חטא'    -אגוז בגימטריה 'חטא'  

   מפיק מרגליות, תשפ"ב הולך בטל כישן דמי[

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

הדבורים, שלא כדבש שהוא צוף הפרחים שנאסף על ידי הדבורים. והיו  הדונג ]השעוה[ מופרש מגוף  ]  והשעוההיתר אכילת הדבש  

 תשע"ז     נוה ההיכל, תשע"ג)ארץ זבת חלב ודבש(  [ ההסבר להיתר אכילת הדונג, שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג

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

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

ב  ונתגלו  נשבע לחברו ליעביר לרשותו קרקע  ה זהב, ארץ ישראל מוחזקת לאבות, לאחר הכיבוש מוחזקת כוללת את כל מה שבארץ, 
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)ארץ זבת חלב ודבש(  שבועה ותקיעת כף, מכירת הבכורה[  בשונה מארץ הכוללת מטבעה פירות,    -למפרע, האם הר בטבעו כולל זהב  

 נועם אליעזר, תש"פ 

וסוכר באכילת המוציא בראש השנה   הפת  דבש מלח  והטבלת  לשולחן  סוכר  או  מלח  בסוכר, הבאת  או  ]המלחת קרבנות במלח 

 רץ כצבי, תשע"ז בהם, הטבלת פרוסת המוציא בראש השנה בדבש או במלח או בשניהם, הטבלת תפוח בדבש או בסוכר[ 

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )הדבש והעוקץ  

'יוצר', 'מוסר', 'אב הרחמן'[   דבש בראש השנה   גימטריא שו,  )]לא הובא בגמ', הוזכר בגאונים, טעם אכילתו,  (,  3מאורות הכשרות 

 תשע"ט 

-פולן, דבש מהפרשות זחלים וכנימות-דבש חי, פרופוליס, אבקת פרחים-שעווה, חלת דבש-]מזון מלכות, דונגכשרות הדבש ומוצריו  

 נתיבים לכשרות, תש"פ טל דבש[  

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

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )האם יש בדבש קדושת שביעית, וביותר האם יש איסור 'שמור ונעבד' בדבש?   

 (, תשע"ט 3מאורות הכשרות )בין דבש לפרופוליס   

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

 מעדני אשר, תש"פ   וק ומשפט... וימתקו המים[]שם שם לו ח מקור בתורה לאכילת דברים מתוקים

 

 ים בדיקת הסימנים מחשש תולע

 

 מאורות הכשרות, תש"פ   ]ירקות מצוננים[חסלט 

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

 ן לראש השנה תש"פ מעודכ    מעודכן לראש השנה תשע"ט    תשע"ח

 מאורות הכשרות, תש"פ   ]הדברת כימית, הדברה ביולוגית, גידול בחממות אטומות[ תולעיםאיסור אכילת ה 

בדוקים, ירקות מתולעים שאינן  בשוגג  בדוקים  אכל  הלב[     משום שחשב שהם  טמטום  אסורים,  הכשרות,  ]מאכלות  מאורות 

 תש"פ 

 מאורות הכשרות, תש"פ גידול חסה בזכוכית  

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

מתולעים  וירקות  בפירות  בדיקה  בט  חיוב  הם  האם  מאכל  עם  שהתערבו  תולעים  בעין,  נראים  שאינם  אינה יםל]חרקים  ברייה   ,

טירחה המצוי,  במיעוט  ובישול  טחינה  המצוי,  מיעוט  המונח    בטלה,  מירק  רק  ברייה  ברייתם,  מתחילת  פרשו  שלא  תולעים  גדולה, 

 מאורות הכשרות, תש"פ  [באדמה ולא מפרי האילן, תולעים כדבר מאוס

מאורות הכשרות,     ום של נגיעות בדגים המשווקים בישראל[]סוגי דגים שונים, אניסקיס, טבלת סיכתולעים הנמצאים בבשר הדגים  

 תש"פ 

 מאורות הכשרות, תש"פ צבע מאכל מכנימת הכוכיניל  
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   [ ירקות ופירות, תבלינים ]לנןסעים בר"ה לאומן, משקאות קלים, קפה, בירה, אלכוהול, שמן, שימורים,  מדריך כשרות באוקראינה  

 נתיבים לכשרות, תש"פ 

]אומן בראש השנה, יציאה לחוץ לארץ לסחורה, יציאה בשעת רעב, ללמוד תורה יציאה מארץ ישראל לקברות צדיקים בחוץ לארץ  

לצורך התעוררות ולישא אשה, לכיבוד הורים, יציאת בן חו"ל הנמצא בארץ ישראל, לצאת על מנת לחזור, יציאה לצורך מצוה אחרת,  

 הראל הכהן זק]הרב  האם הוא כמו לימוד תורה במקום שליבו חפץ, יציאה לטיול, יציאת כהנים לחוץ לארץ, טומאת ארץ העמים[    

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' לז( שליט"א[

 

 קרכס"ת ]קרא רוביא כרתי סילקא תמרי[ 

 

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

 עין יצחק, תשע"ט  [אכילת הסימנים בתוך הסעודה

ו"ע שמותר, ודברי התוספתא  ]דברי הבבלי הערוך והשהאם יש בה איסור 'דרכי האמורי'?    -  למי שמתעטש  'אסותא'אמירת  

והגר"א שאסור, האם האיסור על המתעטש עצמו או על אדם בנוכחותו, דרך שבח או דרך רפואה, לבריאות, אמירתו כדרך תפילה ולא 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסב( כדרך סגולה, וכדברי המאירי על סימני ראש השנה[   

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

ומנהגי ראש השנה   גזר במקום דלעת. ה] הלכות  היין הנשאר מההבדלה בכמה מקומות. הבאת  נתינת  סימנים בראש השנה. מנהג 

 הלכות מעשיות, תשפ"א [ שאר הסימנים. זמן אכילת הסימנים. בגדים חדשים בראש השנה

ועל כך שיצאו שנה שעברה זכאים בדין?    ע אין מברכיןומד ניסים לאבותינו' על כפרת העוונות  בכל ראש השנה 'שעשה 

]הרואה חברו אחר י"ב חודש מברך 'מחייה המתים' וק"ו על עצמו, נס נסתר, נס רוחני, נס הנתפס כדרך הטבע, יתכן ולא נעשה לו נס 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' פג(  והוא אוכל את זכויותיו[

 באר התורה )קל(, תשפ"ב   ]בגד חדש לראש השנה או לשבת[ ?כבוד ראש השנה או כבוד שבת מה עדיף

]דיני קדימה, כשהמקדש כבר אכל מהפרי החדש, העיקר הוא התפוח או הדבש,    בקידוש ומנהג אכילת הסימניםברכת שהחיינו  

שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א,       , תש"פשיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  ברכת הנהנין על אכילת הסימנים, זמן אכילתם, אמירת 'יהי רצון'[

 ב תשפ" 

]שהחיינו בקידוש ליל שני, מתי אוכלים את הפרי החדש, לא לאכול כזית מפרי    ברכת שהחיינו בקידוש ומנהג אכילת הסימנים

חדש לפני הקידוש, אכילה אחר הקידוש קודם הסעודה, בגד או פרי חדש כשמברכים שהחיינו בשעת הדלקת נר בליל שני, כשמתארחים  

לא  והאורחים  זה  מפרי  אכל  כבר  כשהמקדש  בביתם,  נרות  ומדליקים  ההורים  אצל  הפרי בסעודה  על  רק  והתכוין  שהחיינו  כשברך   ,

 ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"   החדש ולא על החג, דיני קדימה[

י בוסר, פרי ערלה, פרי מורכב, ]הברכה קודם האכילה מהפרי או אחריו, כשראה את הפרי ולא אכלו, פר"שהחיינו" על פרי חדש  

אבטיח מרוח על לחם, פרי מרוסק, פרי מיובש, פרי כבוש, מיץ פרי,  ברכה אחת    -ענבים תפוחים, טפל ועיקר    -זנים שונים של פרי אחד  

 עולמות, רמא    על כמה פירות חדשים, הקדמת שבעת המינים לפרי אחר[

בט"ו בשבט, ובראש  באכילת מרקחת ממנו   באכילתו אחר סוכות, בר ברך עליו שהחיינו בנטילת לולב,]שכ ברכת שהחיינו על האתרוג

ברכה שהחיינו על נטילת לולב, האם אתרוג מתחדש מידי שנה או   ]ברכת שהחיינו ברכת שהחיינו לאשה על אכילת האתרוג כשלאהשנה 

ניכר חידושו, על פרי סחוט[ ירחון  שליט"א[    הרב מתתיהו גבאי]  שוהה על העץ שלוש שנים, שהחיינו על פרי מבושל או מטוגן שאינו 

 מד(, תש"פ )עמ' רח(האוצר )
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 ( עמ' עההוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך   ברכת שהחיינו ביו"ט ב' דר"ה בקידוש ובשופר

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

 זרע שמשון, תש"פ סימני ראש השנה 

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

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

עיון     ]ברכה ראשונה, בא מחמת הסעודה, תפוח בדבש מה עיקר ומה הטפל, האם הדבש נפטר בברכת היין[  ברכת הסימנים בסעודה 

 הפרשה, תשע"ז )עמ' פט( 

שופר ובתקיעת  באכילת הסימנים  בדיבור  הותרה   הפסק  שבגינו  הסעודה'  'צורך  וגדר  לאכילה,  הברכה  בין  בדיבור  הפסק  ]דיני 

האם יש בזה חשש הפסק בדיבור בין התקיעות ]דברי    -'יהי רצון' ולהתוודות בלחש בין התקיעות  לומר  ,  השיחה ואינה נחשבת להפסק

רצון'[ ב'יהי  המוזכרים  המלאכים  בשמות  השיבושים  אודות  ונחלקו ,  הפוסקים  ו'תרועה',  'שברים'  בשופר  לתקוע  אבהו  רבי  תקנת 

ה'תרועה' המוזכרת בת נובעת מחמת הספק מהי  זו  בין התקיעות  -ורה  הראשונים האם תקנה  בדיבור  להפסק  מינה  אמירת  ,  ונפקא 

התקיעות בין  יצר'  'אשר  השנה,  ברכת  ראש  בליל  הסימנים  אכילת  בעת  רצון'  'יהי  לומר  הראוי  הזמן  מתי  השונים  ישוב  ,  המנהגים 

   [ ת הסימנים בראש השנה ' בזמן אכילהסתירות בפסיקת ההלכה בין דין אמירת 'יהי רצון' בתוך סדר התקיעות, ובין אמירת 'יהי רצון

 עולמות, עג 

 תשפ"ב    פניני אי"ש, תשע"טסדר אכילת הסימנים בערב ראש השנה אצל הגרי"ש אלישיב זצ"ל   

 ( ס)עמ'  בקובץ גיליונות, תשפ"  - דביר קדשוהלכות מנהגים וטעמים לסעודה ולאכילת הסימנים בליל ראש השנה 

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

 שואלין ודורשין, תשפ"ב  הדין בראש השנה בשעת התקיעות או בשעת הסעודה ]באשר הוא שם[ 

השנה   בראש  הסימנים  הבקשות[  אכילת  אמירת  הסימנים,  באכילת  קדימה  דיני  סעודות,  תשע"ו   ]בכמה  הלכה,  יסודות       דברי 

 תורה והוראה, תשע"ח     מעינות מהרצ"א, תשע"ד    שלמים מציון, תשע"ו   מחמדי התורה, תשע"ה    תשע"ד     החינוך, תשע"ה

 תורה והוראה, תשע"ג  דיני קדימה באכילת הסימנים בסעודה

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

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

 עומק הפשט, תשפ"א  אכילת הסימנים, זמן האכילה[

חלה  ,  האם הסימנים פועלים  ,סימנים, למה,  ה "דברי השל,  דברי המאירי,  יוסף יצא מבית האסוריםאש השנה  בר]  סימני ראש השנה

הכל  ,  אפילו ריקנים שבהם,  קודש  בכל יהודי יש שלהבת,  רימון,  הדבשעוד על  ,  שאכל אדם הראשון  אתרוג,  תפוח בדבש,  תמר,  בדבש

לבן כרימון, תרי"ג,  הפך  זכויות  לזנב,  שנרבה  ולא  והשועל,  לראש  לכעוס בראש השנה,  גזר,  דג,  הלקח מהאריה  ]הרב אברהם  [  שלא 

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

]דברי הבבלי הערוך והשו"ע שמותר, ודברי התוספתא  האם יש בה איסור 'דרכי האמורי'?    -  למי שמתעטש  'אסותא'אמירת  

והגר"א שאסור, האם האיסור על המתעטש עצמו או על אדם בנוכחותו, דרך שבח או דרך רפואה, לבריאות, אמירתו כדרך תפילה ולא 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסב( כדרך סגולה, וכדברי המאירי על סימני ראש השנה[   
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השנה ראש  בליל  הסימנים  חובת   אכילת  ידי  לצאת  ראשון  בלילה  גם  לשהחיינו  פירות  אכילת  הלילות,  בשני  ולא  שתא,  ]בריש 

 מחמדי התורה, תשע"ו  הירושלמי לשבח הקב"ה על הפירות[

   מעדני אשר, תשע"ז]תשובה מאהבה, דברו עליו גנות וקבל זכויות חברו[  ?'שירבו זכויותינוכיצד מבקשים יהי רצון '

לדין, מה המשמעות של מדוע אוכלים סימנים בראש השנה?   יש ללמוד מכך כהכנה  ומה  בין חלומות פרעה לראש השנה  ]הקשר 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  'דינא רפיא'[

דווקא מצה אשר עלתה על שולחן ליל הסדר ובירכו  או  מצה שנאפתה לשם מצוה, מצת חמץ,  ]  המנהג לאכול מצה בליל ראש השנה

 (סהירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  ה[ עלי

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

 

   :יצחק עקידת 

 

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

    שפת אמת, תרל"ד   רוממות, תשע"ז   אורות הגבעה, תשע"ד )והאלוקים נסה את אברהם( ]כב, א[ הערות סביב ניסיון העקידה 

הנסיון 'נקודת  על  לעמוד  התשובה  בעבודת  המצפון[   'עבודתינו  יצירת  הניסיון,  נקודת  את  להכיר  הדרך  הניסיון,  נקודת   ]מהי 

 עומק דעת, תשפ"ב ]הגר"י אייכנשטיין שליט"א[  

יצחק   עצמנו  -עקידת  את  של ]  לעקוד  והעקידה  אחד  והנעקו,  כל  הלבבוד,  העוקד  החובות  נפש ת,  בעל  מרת  יודע  התלתל  ו,  לב 

   שיחות לאלול ולימים הנוראים, תש"פ )קפ עמ'( -הגדתי היום [ שהכריע את הכף

 מעדני אשר, תשפ"בדוע לא מזכירים בראש השנה את ניסיון אברהם אבינו בזריקתו לכבשן האש ב'אור כשדים'? מ

]אברהם אבינו ככהן גדול לפני ולפנים במעשה העקדה, ולכן קרא אליו רות הנפש שהושרשה בעם ישראל במעשה העקדה  ימס

 נועם אליעזר, תשע"ט מלאך מן השמים, ולא נגלה אליו[ 

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

ליצחק?   ולא  לאברהם  מיוחס  ניסיון העקידה  א[מדוע  ]כב,  אברהם(   את  נסה  תשע"ד   )והאלוקים  יוסף,  פנחס,       אשכול  שבילי 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח     תשע"ד 

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

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

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

 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

   האיחוד בחידוד, תשע"ה)וישם אותו על המזבח ממעל לעצים(  ]כיצד רצה אברהם להעלות בנו לעולה[קדשי קודשים שחיטתן בצפון 

 משנת מהר"ל, תשע"ט בשופר של איל יצחק נזכר עקידת יצחק 
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העקידה, להעלות זכות אבות, כיצד רצה אברהם להקריב, דין כהונה ודין אנינות בקודשים,   ]בתפילה בכל יום פרשתזכרון העקידה  

 אוצרות אורייתא, תשע"ח מדוע נחשב הניסיון של אברהם ולא של יצחק[ 

   קפז(אספקלריא, תש"פ )עמ'  רועקדת יצחק לזרעו של אברהם ברחמים תזכו

קב  ונקי,  )וישם אותו על המזבח ממעל לעצים(    ]קשירת רגלי התינוק, מילה בצד צפון[מנהגי ברית מילה הקשורים לעקידת יצחק  

 תשע"ח 

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

 'בדיני ממון ובמעילה. בין 'מחובר  -ל'מטלטלין'  '  ]שוני בהגדרות בין 'קרקעפסול 'מחובר' בסכין שחיטה וגדרי 'מחובר' ו'תלוש'  

לענין מצוות התלויות בארץ, בין דבר שאין בו תפיסת יד    -ין שאינם מן הקרקע  ל'תלוש' בדיני איסור והתר, בין 'גידולי קרקע' לגידול

 הגר"א עוזר, תשע"א )וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת(   אדם לשיש בו, לענין איסור הנעבד בע"ז[

]בכי אברהם בשעת העקידה, גירוש ישמעאל, הכנסת אורחים של לוט, רמב"ם בכפיית גט ע"פ על התת מודע באספקלריא תורנית  

 במשנת הפרשה, תשע"ו )וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו(  בי"ד, עד שיאמר רוצה אני[

]פרחה נשמתו, יצחק ברך, האם גם אברהם ברך מדין הרואה חבירו אחר י"ב חודש, על בן ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק  

 זרע ברך, תשע"ז    זרע ברך, תשע"ו)ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה( השונמית[ 

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

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

 שפת אמת, תרל"ד    זרע שמשון, תשע"ז ברגלים זכר לעקידה, מה התברר ע"י האיל, מידת החסד[ ]מצוות ראיה  העקידהניסיון 

 מעדני אשר, תש"פ  ?מדוע מעוררים זכות בראש השנה במה שקשר אברהם את יצחק ולא במה שהעלהו לשוחטו

  ?מדוע תוקעין דווקא בשופר של קרן של איל כדי לזכור עקידת יצחק הרי יש עוד חלקים מהאיל שאפשר לעשות כלי שיר

 מעדני אשר, תש"פ 

]שופר של מתן תורה, עולה כולה נשרפת, אם נתלשו מחיים לא נשרפים עמה, ואינה   ?האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה 

 שלמים מציון, תשע"ח)איל אחר נאחז בסבך בקרניו... ויקח את האיל ויעלהו לעולה(  בעלת מום אם נשאר בגופה מקצת הקרניים[

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

בי בין   ?ום היתה העקידהבאיזה שלב  של  תמיד  הקרבת  בזמן  האיל  והקרבת  שחר,  של  תמיד  הקרבת  בזמן  היתה  יצחק  ]עקידת 

  שבילי פנחס, תשע"ח  הערבים, יצחק תיקן תפילת מנחה בשעת העקידה, מי שענה לאברהם אבינו, מי שענה ליצחק אבינו[

 

 תקיעת שופר: הלכות 

 

 המצוות בפרשה, תשפ"ב מצוות תקיעת שופר בראש השנה 

תקיעות מן התורה. מחלוקת "תרועה" המזכרת בתורה. תקיעה בשופר ביום הכיפורים של שנת היובל. תשע  ]הלכות תקיעת שופר  

נשימות. מי    הפוסקים בכוונת ותרועה בתשר"ת בנשימה אחת או בשתי  ודעת מרן. שברים  רבי אבהו שתיקן לתקוע שלושים קולות, 

גדולה אחרי   שלא הגיע עד סוף מאה קולות. תרועה  נוספים להשלים למאה קולות. לא לדבר  בלחש למקום התקיעות. עשרה קולות 

 הלכות מעשיות, תשפ"ב   [ין סיסרא לענין "נעלבים ואינם עולבים"הקשר ב התפלה.
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 דברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ' ה(  -  ליקוטי גליונות הלכות שופר  -פסקי מרן החזון אי"ש זצ"ל 

 ( טדברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ'  - ליקוטי גליונותע"פ בעל החידושים ובאורים זצ"ל   -נידונים ובאורים 

 דברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ' יג(   - ליקוטי גליונות - אמרי יחזקאל  רתו של רבי יחזקאל ברטלר זצ"למתו

 ( טודברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ'  - ליקוטי גליונות  - ברכת נתןמכתבי הגר"נ שולמן זצ"ל   

 ( כגדברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ'  - ליקוטי גליונות   - דברי יושרמתורת הגר"מ גריינמן שליט"א 

 ( יטדברי סופרים בעניני ימים נוראים, תשפ"ב )עמ'   - ליקוטי גליונות - חדוותא דאורייתאהערות מכתבי הגר"ד לנדא שליט"א 

 (יזימים נוראים, תשפ"ב )עמ'    דברי סופרים בעניני  - ליקוטי גליונות - מנחת דבר חידושי הגר"ד לנדא שליט"א 

וסדר התקיעות למעשה וביאורים  ציון המקורות  עם  מהתורה]מ  קיצור הלכות תקיעת שופר  לשמוע  שחייבים  התקיעות  , נין 

שיעור אורך הקולות בתקיעה, שברים  ,  צורת הקול של תרועה ושברים ותקיעה,  המנהג לתקוע שלושים קולות והתקיעות לחולה וכיו"ב

תרועה, בכוונה הנדרשת לצאת יד"ח, מי ,  שיעור ההפסק בין התקיעה והשברים או התרועה, בין השברים, התרועה והשברים  ,ותרועה

דמיושב או לתקיעות  לשמוע  לו אפשרות  בלבד  שיש  לחומרא,  מעומד  לבעל  ,  טעויות בסדר התקיעות,  הוספת תקיעות  הערות קצרות 

הוראות והנהגות בעניני תקיעת שופר ממרן הגאון רבי אי"ל ,  סדר התקיעות למעשה,  וליחידתוקע, למקריא, לשומע ובתקיעות לנשים  

מהדורה עשירית מתוקנת על הוספות        קונטרס הלכות תקיעת שופר, תש"פ )קכה עמ'(]הרב מנחם מושקוביץ שליט"א[    זצ"ל[  שטיינמן

 אלול תשפ"א )קכו עמ'( 

 תש"פ )ז' עמ'( ]הרב לבין שליט"א[]הצורה המועדפת ביותר לקיום המצוה[ שיטות הראשונים בתקיעת שופר 

]דיני נתקל ודיני התוקע ומכוין לקול אחר, נתקל והמשיך, שיעור שברים, מיושב או מעומד עיקר,   הערות נחוצות בדיני תקיעת שופר

 תש"פ )לה עמ'( ורוס גולדבלט שליט"א, הרב אברהם צבי וייל שליט"א[ ]הרב חיים טוד מריע מתוך השבר כדעת חזו"א, מאה קולות[

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

]קידוש לפני התקיעות, שכר על התקיעה, שופר במקום מטונף,     זצ"להגר"ח קניבסקי    -שו"ת בדיני תקיעת שופר בראש השנה  

כוונה מחוץ לשירותים, גיל חינוך לתקיעת שופר, אשה בתקיעת שופר, ברכת אשר יצר בין התקיעות, תהילים בין התקיעות, ראש השנה 

 דרישה וחקירה, תשפ"אכפנים חדשות[ 

 (עמ' טוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  מצוות תקיעת ושמיעת קול שופר

היא השמיעה ואין התקיעה אלא הכשר, או דהמצוה היא התקיעה   מחלוקת הקדמונים אי עיקר המצוה]בגדרי מצות תקיעת שופר  

לשמו דצריך  מצו ע,  אלא  של  חפצא  השופר  ואין  בשמיעה  אלא  בתקיעה  מצוה  אין  דהרי  שופר,  גבי  מצוות  אצל  דחוי  ר"ת ה,  דין  שי' 

פר הגזול כשר , ומבואר שם שני  ירושלמי דשול,  ישועות יעקב כתב די"ל דאתי כמ"ד יש גזל בקול וכן יש דחוי בקוה,  דהתקיעה נמי מצו

הלח"מ ב' הטעמים צריכי,  'מב"ם וכפיה, לאין פסול מצהב"ע כיון שאין מעשה המצוה גופא מעשה עבירר,  טעמים לחלק בין לולב לשופ

גזל בקול או לא בפיו בשופו,  ולדעת הראב"ד הוא פלוגתא בירושלמי אי איכא  נגיעה  נקר,  לרמב"ן בעינן  זכרותו אלא  בו לא הוציא  ב 

גזל ת,  לענין סוכה אי אמרינן דחוי אצל מצוור,  כש שי' הרא"ש לפסוק כר"ת דמברכין על תקיעת שופר, והביא דברי הירושלמי דאין 

מעיר על העונג יו"ט שכתב דכיון דמצוות ע,  שו"ת עונג יו"ט כתב דאף דאיכא איסורא, אי ליכא משום גזל ממש, ליכא מצהב"ל,  בקו

ליכא י"ח מצוה  ללה"נ  בו  ע"מ לצאת  בגוזל  גזילה  גרינצייגהרב  ]  [איסור  בעניני ראש  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו  וביאורים  חידושים 

 ( עמ' קסגהשנה, תשע"ז )

 ( עמ' כבהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  בפניםמצות תקיעת שופר דהוי כעבודת כהן גדול ביוה"כ 

לברכה   אי חשיבא הפסק  פסולה  ובדין תקיעה  והמסתעף  והחליפו באחר  על שופר  מועדיך  בירך  עם   -  ברכת  חדשה  הוצאה 

 עמ' כח(הוספות, תשפ"א )

 ( עמ' להדשה עם הוספות, תשפ"א )הוצאה ח  - ברכת מועדיך  ועד סוף להשמיעת תקיעת השופר מתחי
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מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר  ,שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור יצא]תחילת תקיעה וסוף תקיעה  

מקצת תקיעה, אם הכוונה היא שאין באותה שמיעה   נחלקו הקדמונים בהא דשמע,  ומקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר לא יצא

שפת אמת כתב שלפי המסקנא החילוק הוא אי  ה,  שיעור תקיעה, אע"פ שהתוקע תקע כשיעור, או דמיירי אפילו שמע כשיעור תקיע

שב"א דעות הראשונים הרר,  איכא שיעור תקיעה בשמיעה ולא אכפת לן בתחילה וסוף אע"פ שתהא תחילת התקיעה לפני עמוד השח

והריטב"א ועוד דס"ל דהשו"ט בש"ס היא דתועיל גם שמיעה של פחות משיעור תקיעה, ולמסקנא צריך לשמוע כל שיעור תקיעה, אבל  

וסו תחילה  לשמוע  שא"ף,  א"צ  ס"ד  כלל  אין  שיעור  על  אבל  וסוף,  תחילה  על  רק  הוא  שהנידון  מהגמ'  הוכחות  ג'  מביא  יש צ,  טו"א 

ר, רשב"א מבואר דאין להשוות מתעסק לקודם עלות השחר, בשיטה זו מפורשת בטומ',  ופי' השו"ט בג  בסוגיא זו שתי סוגיות נפרדות

ת, בשם הגר"ח בדין נתכוין שלא לצאו,  רשב"א בפי' המחלוקת בירושלמי במשך כשתים אם עלתה לו אחת או שאפי' אחת לא עלתה ל

וחסר התחלה או סוף, משא"כ למ"ד א"צ כוונה הוא חפצא של מצוה מתעסק לא יצא , הרי למ"ד צריכות כוונה, אין זה חפצא של מצוה 

שי' רמב"ם בדין זה ותמה על דברי רבינו מנוח והגר"א  ת,  הטור לשיטתו דתקיעה של מתעסק נמי פוסלף,  ואית להתקיעה תחילה וסו

מתעסקו,  בדעת בדין  התורה  על  היטב  באר  גרינצייגהרב  ]  [ ספר  מועד  שליט"א[  אליהו  השנה,  -קרואי  ראש  בעניני  וביאורים  חידושים 

 ( עמ' קלדתשע"ז )

 ( עמ' לטהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך   ?ברכת המצוות דשופר ןברכות דמלכויות זכרונות ושופרות ההאם 

 ( עמ' מבהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  דין שהייה בין התקיעות

 (עמ' נחהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  מהו תרועהרב האי גאון והרמב"ם בגדר הספק מחלוקת 

 ( עמ' סוהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  תקיעות בראש השנה לאחר שכבר יצאו ידי חובה

 (עמ' סחוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א )ה - ברכת מועדיך ? תקיעות דמיושב ומעומד הי ניהו דאורייתא 

 ( עמ' פהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  תקיעת שופר ביום שני של ראש השנה דהוי דרבנן

 ( עמ' פדהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך  דין השופר דחשיב כחפצא דמצוה

מצוה אחת שכוללת את  ת, השוואה לארבעת המינים בסוכות,  הכל מצוה אחר"י ורבנן,  במה נחלקו  ]חדא או תרי    -תקיעה ותרועה   

ומין   בין כל מין  יש הבדל  בו מניכולן, מ"מ  ובין אותו המין עצמו שיש  ד' מינין בדברי ראב"ן,  בפ"ע  לנטילת  דברי הראבי"ה ן,  דמיון 

מפורש בראבי"ה דמה שחיזק פסק ר"ת מהגמ' בסוכה הוא לא עפ"י ת,  שהוכיח מסוגיא זו כר"ת דשברים או תרועה צריכין נשימה אח

יש ון,  סק שו"ע וביאור הגר"א בנידת, פהואיל והיא תרועה אח ,רמב"ן ורא"ש ס"ל דצריך לתקוע שברים תרועה בנשימה אחתי,  רש"

אפשר לקיים חידוש ה,  מחלוקת הקדמונים על שברים תרועה,  כמה גדרים באופני קיום של אלו השיעורים כדי נשימה ויותר מכדי נשימ

חשביה להפסק ע"י כוונה לחלק  אם איכא הפסק כל דהו ואה,  תה"ד שגם לשי' רמב"ן יש להפסיק בין שברים לתרועה פחות מכדי נשימ

תקיעו ב'  והוו  הפסק  הוי  מהתוספתאת,  דלכו"ע  הגר"א  הוכחת  לדחות  במקדש,  יש  ערבה  ממצות  יואב  חלקת  אליהו הרב  ]  [הערת 

 ( עמ' כאחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[ גרינצייג

תקיעות   כתרוע]שיעור  שברים  שלשה  שיעור  תקיעות  כשתי  תרועה  תרועה,  שיעור  חצי  הוא  תקיעה  דשיעור  הרמב"ם  לשון  ה,  שי' 

"ז  י לפע,  דאין כלל שיעור לתקיעות אלא שלא תהיינה התקיעות שלפניה ולאחריה ביחד יותר ארוכים מהתרועה שבאמצרמב"ם מורה  

מלשון המשנה    שינה  רמב"ם מ,  קרית ספר שלדעתו השיעור לפי הרמב"ם הוא הלמ"ה,  לא נאמר גם בתשר"ת שתהא התקיעה יותר גדול

עמ'  חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד  שליט"א[  גרינצייגאליהו  הרב  ]  [ללמדנו שלא נאמרו כאן דיני שיעורים

 ( לד

בתשובת רב האי  ק,  שהוא מחמת ספכ'    רמב"ם  ,תקנת ר' אבהו לתקוע שברים ותרועה וכן שברים תרועה]תקנת תקיעות תשר"ת  

יוצא ידי חובה בכל אחת מאלו הסדרי וגאון כתב דכל אלו האופנים הם בכלל תרועה ור' אבהו קיבץ כל המנהגים, ולעולם  גם מי ם, 

שיטת רב האי  ת, למדין תורה צריך תשעה קולות אם יש איזה ענין בחלק מהתקיעוך,  שאינו תוקע אלא אחד מאלו הסדרים ה"ז מבר

חידושים וביאורים בעניני ראש  -קרואי מועד  שליט"א[   אליהו גרינצייגהרב  ]   [תוסיף אם תוקעים כל אלה הסדרים  גאון אכתי איכא בל

 ( עמ' לוהשנה, תשע"ז )
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נחלקו הקדמונים בתקנת רבי אבהו לתקוע שני אופני תרועה, רמב"ם ועוד ראשונים ס"ל משום ספק, ואילו ]תשר"ת תש"ת תר"ת  

כשי' ר"ה  ק, ואין כאן ספ ותשכל התקיעות נצרכח, בזוהר משמע דעת רב האי גאון שהכל בכלל תרועה, ואם עשה אחד מהם נמי יצא יד"

גם  לפי זהו ת,  בדרך זו נתבאר ענין תפילין של רש"י ושל ר" ן, לתקוע את שתיהגאון, והוסיף הזוה"ק שכדי לקיים המצוה בשלמותה יש 

ולפי משנ"ת יל"פ שי' האבודרהם שיש  ה,  ענין שני ימי ר"ה, דמצות ר"ה הוא ביום א' תשרי ויש מהתורה קיום נוסף של יו"ט של ר"

מחודשת, שאע"פ שכל התרועות כשרות מהתורה,   נראה דשיטת ר"ח היא ן,  רבנו חננאל סובר כר"ה גאות,  לתקוע תש"ת קודם תר"

תיקנו  ת,  הלכה נוספת יש לשיטתו שאין להפסיק בתוך התשע קולות בתרועה אחרה,  מ"מ צריך שיהיו כל התשע קולות באותה תרוע

ת שאין תוקעין תשר"ס"ל  רי"ף ורמב"ם  ר,  לתקו על סדר הברכות תשר"ת תש"ת תר"ת, להראות דכל אחד מאלו התקיעות הוא כש

מחלוקת הקדמונים אם יש דין הפסק בין תשר"ת לתשר"ת וכו', וכן אם יש הפסק   ר, תש"ת ותר"ת על כל ברכה הוא משום טורח הציבו

התשר" בתוך  הפסק  דין  מלבד  בתקיעות,  ר"הת,  ושהייה  של  ב'  ביום  בתפילה  ר"ח  מוסף  הזכרת  על  גרינצייג הרב  ]  [מעיר    אליהו 

 ( עמ' לטחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[

יחיד בין ששמע על סדר הברכות בין שלא שמע על הסדר בין מעומד בין מיושב יצא, ועל התקיעות שבציבור ]תפילה ותקיעות בר"ה  

רמב"ם בה' תפילה בדין חזרת הש"צ, והכל עומדין ושומעים, וא"כ הא דאיתא בגמ' כשהן עומדין אין זו  ה, כמו שכ'  דין עמידלא הוזכר  

אם טעה ש"ץ כשהוא ה,  לפ"ז מובן פסק המג"א שאף סמיכה אסורה,  עמידה בגלל התקיעות, אלא בגלל חזרת הש"ץ שכולם בעמיד

תפילת הציבור אלא ברוב עשרה שלא    אע"פ שמבואר דלא מקיימא ר,  פני טורח ציבומתפלל בלחש שאינו חוזר ומתפלל פעם שניה מ

התפללו, מ"מ דין תפילת הציבור הוא נמי על אלו שהתפללו, וזה הוא סדר תפילת הציבור שאף אלו שיצאו עומדים ושומעים ואומרים  

ע  ספר עמק ברכה הביא בשם הגרי"ז דעצם תפילת הציבור היא ע"י שכולם שומעים, אבל לפי הנתבאר הרי כולם צריכים לשמון,  אמ

חיוב עמידה הוא כדין א, חייבים לעמוד גם הבקיאים, וצ"ב דברי הגר"מבואר  לר,  משום חובתם שלהם עצמם לצאת יד"ח תפילת הציבו

שי' רוב פוסקים כהירושלמי שבתפילה אין אדם מוציא את חבירו ורק ש"ץ ר,  תפילה, ולא מניעת הישיבה גרידא, וא"כ אף להלך אסו

ש" ,מוציא דתפילת  בזה  יחוהגדר  והציבור  הש"ץ  ע"י  שמתקיימת  הציבור  תפילת  אלא  שליחות  אינה  וב ד,  צ  בתפילה  המ"ז רמבאר 

בדיבור ומצוותם  מהתורה  שחל   ,שחיובם  עשרה  הם  אם  לצאת  אפשר  כמו"כ  תורה,  דין  שהוא  כעונה  שומע  ע"י  יד"ח  לצאת  ואפשר 

ואז איקרי תפילה וברכה של ציבור ויוצאים יד"ח מה"ת גם  עליהם דין ציבור, שיוצאים מפי אחד שמברך או מתפלל, וכולם עונים אמן,  

מי שאין לו חלק בתפילת הציבור אין לו חלק בתקיעות בציבור, אלא שזה עצמו הוא החיוב לעשות ציבור ולהתפלל  ה,  בלי שומע כעונ

את התקיעות איכא תקיעות    בתקיעות על הברכות הוי חיוב שמיעתן כמו החיוב לשמוע חזרת הש"ץ, וע"י שמיעת כל הציבורע,  ולתקו

על ש"ץ ר,  בציבו בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, דכל קיום מצות התקיעות היא  מובן מש"כ הרמב"ם שאין לתוקע להפסיק 

מחלוקת בין גאוני בבל הסבורים שהיחיד מתפלל ז' ברכות ורק הש"ץ מתפלל ט' ברכות, וה"ר שמואל הנגיד בשם ה"ר חנוך סובר  ד, בלב

ובא לשון רב סעדיה שצריך לשמוע מתחילה ועד סוף, ולא  ת, הברך ט' ברכות גם בתפילה שבלחש, והענין כולו נמצא ברי"צ גיאשיש ל

הריצ"ג  ה,  על הבה"ל שלא ניחא ליה בז  פמ"ג כתב דמי שאינו יכול להתפלל ט' ברכות שיתפלל ז' כשי' הגאונים, פלאה,  נתפרשה הכוונ 

ענין לצאת חובת תפילה, ותמוה מש"כ בשם הגרי"ז דיש לשמוע כל החזרת ש"ץ מתחילה כדי לצאת לא מיירי לענין התקיעות אלא ל

על הסד ושופרור,  חובת תקיעות  זכרונות  ל א התפללו היחידים מלכויות  תשובת הרמב"ם בענין תפילת המוספין ת,  מנהג בבל, בבבל 

 ( עמ' מה, נספח עמ' רלהחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב ] [בר"ה

 (עמ' פזהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - רכת מועדיךב  מצות שופר שיש בו גם דין תפילה

 (טקובץ אבקת רוכל )טו(, תשפ"ב )עמ' כ]הרב דוד מזרחי שליט"א[  מצוות תקיעת ושמיעת שופר 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א האם יתכן ששנה שבשנה מסוימת לא תקעו בשופר כלל ]כשהיו מקדשים על פי הראיה[?  

וברוך שמו, כהלכות תקיעת שופר   כוונה לצאת, ברוך הוא  יסוי השופר, מי חייב בתקיעת  ]המצוה התקיעה או השמיעה, שהחיינו, 

שופר, נשים, הוצאת שופר לתקיעת נשים, הפסק בדיבור, מקום התקיעה, זמן התקיעה, קול השופר, תקיעות אחרונות, איסור שבות,  

     אשיחה בחקיך, תש"פ אמירה לגוי, ספרדי התוקע בבית כנסת אשכנזי, תקע בשבת, ספק בתקיעות[

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

]התוקע, להוציא ידי חובה, המקרא, השופר, התוקע בכמה מקומות, הברכות, התקיעות, הפסק בין הלכות מצויות לתקיעת שופר  

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  התקיעות, הקולות[
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]להוציא רבים ידי חובתן כמו בקריאת המגילה, דין עשרה בשופר מדין 'תפילה', שני דינים: זכרון תרועה מנין עשרה לתקיעת שופר  

עטרת המועדים,    -  הגר"ע מדלוב שליט"א  מוציא את חברו והמוציא את הרבים[מצוות שמיעה, יום תרועה מצוות תקיעה אחת לכולם, ה

 תשפ"ב 

 מעדני כהן, תשפ"א   תש"פ   גניחובסקי, תשע"טהגר"א   הפסק בתקיעות

 שואלין ודורשין, תשפ"ב טעימה קודם תקיעת שופר ]יום א' ויום ב'[ 

חובת קידוש ביום    המתי חל,  מנהג הפסקה לקידוש לפני תקיעת שופר, האם הוא מוסכם לכל הפוסקים] אכילה קודם תקיעת שופר  

ויום מוסף  טוב,-שבת  או  שחרית  תפילת  המותר,  ,  אחרי  טעימה  שיעור  שיעורמהו  אין  דבר  קיים ,  ובאיזה  האם  קידוש,  לפני  האוכל 

שבת  מצוות החדשה,  סעודת  השנה  לקראת  אחד  כל  יקבל  טובה  קבלה  וברכותיה,  איזו  שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  יצחק,  [  תכלה  עין 

 תשפ"ב 

עוד בענין איש המוציא   -בדין ערבות בתקיעת שופר לנשים    -הפסק בין ברכה למצוה, במוציא את חבירו בברכה  ]פר  עניני תקיעת שו

 נבנצאל שליט"א, תשפ"ב שיעורי הגר"נ [ מי שאין לו מי שיתקע עבורו כי אם אשה -נשים בתקיעות, לעניין הברכה  

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

 רב ברכות )ו(, תשע"ט )עמ' מד(  ]הפסק[ ]הרב יוסף חיים מזרחי שליט"א[ אמירת וידוי בין תקיעות שופר בראש השנה

 )לט עמ'(  שפרו מעשיכם, תשפ"א]הרב אמיר ולר שליט"א[   אמירת וידוי בין תקיעות שופר בראש השנה

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

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ(  - שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"אן[ שתי פרשיות התורה פרשת המועדים ופרשת המוספי

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

 

 אכילה לפני התקיעות 

 

יש הנמנעים  ,  , טעימה לפני התקיעה, בבית או בבית הכנסתנשיםדינן של    ,לקדש ולאכול קודם התקיעות] אכילה קודם תקיעת שופר  

יש המקפידים לשתות או "לטעום" מיני מזונות בשיעור פחות מכביצה בלבד, ויש האוכלים לפני  ,  טעימה לפני התקיעותלחלוטין מכל  

חלק מהטועמים לפני התקיעות מקפידים לקדש על היין מקודם לכן, ויש שאוכלים עוגות ושותים קפה ללא ,  התקיעות ללא כל הגבלה

לפני  ,  קידוש לאכול  המקילים  מסתמכים  מה  מגילה על  לולב,  ותפילה,  שמע  ]קריאת  מצוות  קיום  לפני  לאכול  אין  והרי  התקיעות, 

ההיתר לאכול לפני התקיעות במקום חולי או חולשה, האם הוא בגדר "הותרה" או "דחויה", האם יש [,  שופר  ת תקיע,  ובדיקת חמץ

ואכילה במקום שבו מ לבין קידוש  לפני התקיעות כאשר מקדש בביתו,  בין אכילה  בעת מגיפת החולירע  , פסק רעק"א  תפלליםהבדל 

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

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

נר       ממשנתה של תורה, תשע"ה    תורה והוראה, תשע"ד       עולמות, קעב  [בראש השנה שחל בשבת, יש איסור לאכול לפני תפילת מוסף

 ( קעאספקלריא, תשע"ח )עמ'     בנתיבות ההלכה  ימים נוראים, תשע"ח )עמ' צב(   שמעתתא עמיקתא, תשע"ד   יששכר, תשע"ה

הכרעת , טעימהאו  קודם נטילת לולב, שלא יטרד ויבוא לידי שכחה. אכילה ]  קודם קיום מצוהאכילה  -אכילה קודם תקיעת שופר 

המשנ''ב שמצד הדין מותר לטעום אך אין להקל אלא לצורך גדול. שיעור טעימה: כביצה אוכל או כביצה משקה המשכר. מים מותר  

אין לאכול קודם התקיעות, כי אם בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד. ולגרי''ש אינו לכתחילה, וביום שני של    לרע''א.ה.  ללא הגבל 

הדורות חלשים, רבים מקילים ה.  ראש השנה יש להקל, אבל עדיף לעשות כן מלאכול קודם התקיעות, ויכון לצאת את הברכה פעם שני

הקודש לקדש ולאכול קודם תקיעות, 'רבים מדכרי אהדדי' וזמן התפילה קבוע ואין  לטעום קודם התקיעות, המנהג בישיבות ובחצרות  

ול שישכחו,  עדיףחשש  יותר   כן  אף  לאכול  אהדדי'  מדכרי  'רבים  כאשר  מקילים  יש  בצנעה.  לאכול  כתב  אפרים  מטה  ברבים,  לאכול 
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אולם לדעת רוב גדולי ההוראה צריך לקדש    השר שלום מבעלז חידש, שקודם התקיעות מותר לאכול בלי קידוש,ר.  מכביצה כדין שומ

לדעת חוט שני אם אינו אוכל קודם התקיעות וצם עד אחרי חצות היום יצא שכרו בהפסדו שאין לצום ביום טוב, אכן  ת.  לפני התקיעו

יהיה חשש צו ויש מדקדקים לשתות מים קודם התפילה שלא  ולהתפלל עד חצות.  עומק [   םהכרעת המשנ''ב שמותר להתענות בר"ה 

      תורה והוראה, תש"פ    הפשט, תש"פ

 

 השופר 

 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג טלטול שופר בראש השנה כדי למנוע צער 

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

 ( רבאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ביזוי מצוה בשופר 

בו?   ניקוי, כבודו של בעל התוקע[האם מותר לנהוג בביזיון בשופר העומד למצווה, קודם שתקעו  האיחוד    ]ביזוי מצוות, חומר 

 בחידוד, תשע"ג 

ר"ת לשיטתו דנוסח הברכה היא לתקוע בשופר ואנן קי"ל דמברכים  ב,  מרדכי בשם ר"ת עפ"י הגמ' בסוכה לענין לול]שופר של ע"ז  

לשי' ר"ת יש לפסול  ה,  ה"ר מנוח שתלה הכשר שופר גזול בנוסח הברכה,  אם השופר הוי חפצא דמצו   שאלה זו תליאר,  לשמוע קול שופ

גם מש"כ תוס' ר"ה שצריך ב,  ר"ת הפוסל שופר שנדחה אזיל לשיטתו דהשופר הוא חפצא דמצוה ולכן הו"ל דומיא דלולל,  שופר הגזו 

אינו מובן מש"כ המשנ"ב בפסק זה דהבנין ר,  לענין הביאו שופר אחדברי שו"ת בנין עולם  ת,  לאחוז השופר בעת התקיעה הוא כשי' ר"

חידושים וביאורים  -קרואי מועד  שליט"א[   אליהו גרינצייגהרב  ]  [מעיר על דברי הפ"ת בדין מי ששמע התקיעות דמיושב ולא בירךם,  עול

 (עמ' קעזבעניני ראש השנה, תשע"ז )

נמצא דפסול  ה, מב"ן בדרשה לר"ן, רכל השופרות כשרין חוץ משל פרה דאקרי קרן והקשה להו ר' יוסי דכל שופר אקרו קר]שופר וקרן 

שופר האמור   :רמב"םה,  אין לחלק בין יובל לראש השנה,  פרה אינו משום הטעמים לדרוש הפסוק אלא דאינו שופר שאמרה תורקרן ה

אם יקח קרן הכבשים ויעשהו פשוט נמי ם,  קיבלו חז"ל הביאור בשופר דקרא דהוא קרן הכבשי  ף, כךבתורה הוא קרן הכבשים הכפו 

 (עמ' קפהחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד  שליט"א[ אליהו גרינצייגהרב ] [כשר

 י,  ר"ן דלא הוכשרו למלאכת שמים אלא טהורה, ושופר מלאכת שמים הוא כיון דלזכרון קא אתי כלפנים דמ]שופר מבהמה טמאה  

שי' שו"ת יד  :  ג' שיטות בהבנת הלכה זוה,  הגולה תמה דלא מצינו אצל טמאה שופר, ולפיכך מוקי לה בטמאה שילדה מין טהור בבאר  

אליהו דאיכא רק איסור יוצא ואין איסור עצמי, שי' שו"ת עמודי אש ואמרי משה דליכא כלל איסור יוצא ויש רק איסור עצמי דנעשית 

לשון הרמב"ם ששור ט,  שו"ת מהרי"א,  וויהו איתנהו איסור עצמי דהוי טמאה וגם איסור יוצבהמה טמאה ממש, ושיטת הגר"ח דתר

דברי הר"ן צ"ב, מדוע הביא הגמ' דשופר דזכרון הוא כלפנים, וגם אמאי יש  ר,  הנסקל נעשה כבהמה טמאה ולפ"ז הרי נפ"מ לענין שופ

ר דרק משום זכרון כלפנים אקרי מלאכת שמים ובלא "ה אין  מבא ה,  לפסול טמאה משום מלאכת שמים והרי שופר אינו חפצא של מצו

א, דברי המג"א והפמ"ג בנידו"ז, שו"ת נוב"י והיא תשובת הר"ש לנדא בעל שיבת ציון שו"ט בדברי המג",  לפסול כל חפצא של מצוה

חידושים וביאורים בעניני  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]  [קו' הגר"ש לנדא מפיל למחיצת סוכהג,  שו"ת חת"ס כתב כהפמ"

 (עמ' קפזראש השנה, תשע"ז )

הוי כשיעור ]שיעורו של שופר מהתורה או מדרבנן   ובפשוטו אי  נחלקו הראשונים אם שיעור שופר הוא מהתורה או רק מדרבנן, 

אם    לשי' הקדמונים שהשיעור מדרבנן ם,  מהתורה, ה"ז בכלל שיעורין שנאמרו למשה בסיני, ולפ"ז אם חסר שיעורו של השופר אינו כלו

לכו"ע איכא שיעור גם של תורה, והיינו שאפשר לתקוע בו,  בביאור הלכה שם כתב דיתקע בו,    אין לו שופר אחר אלא זה הפחות מטפח

דברי  ב,  שי' הכס"מ בהכרח ששיעור שופר לרמב"ם הוא שיעור קצוי,  והכריח כן שהרי שופר של איסה"נ נפסל בגלל כתותי מכתת שיעור

ופו מצוה, וגם בשופר לדעת ר"ת לולב אינו מובן אמאי לא איקרי גב,  החת"ס דשאני גרדומי תכלת שהן גופיהו מצוה משא"כ שופר ולול

גופו מצו דברי החת"ה,  איקרי  באופן אחר  לא כהחת"ס,  מבאר  גרדומין  דין  גדר  מבאר  שיעורין ס,  באו"ש  כל המצוות שנאמרו בהם 
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מה"ט יש בציצית הלכה בפ"ע של גרדומין, ון, ערכי תנו"א ביאר דתרי מיני שיעורים איכא וספק בדין גרדומין, נאמר בהם גם דין גרדומי

חידושים וביאורים  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]  [לדעת הא"ר אין קושיא משאר מצוותם,  אין להקשות משופר או ד' מיני

 (עמ' קצדבעניני ראש השנה, תשע"ז )

כל מעשה התקיעה נעשה  ד,  מג"א כתב ששופר כזה כשר אף לכתחילה ולא רק בדיעב]שופר שקדחו בזכרותו ומין במינו אינו חוצץ  

מבחו שופר  גם  כאן  שיש  מה  דהיינו  חוצץ  אינו  במינו  מה שמין  יועיל  ומה  שופר  אינו  שהוא  הזכרות  בשם ץ,  בתוך  הביא  רבה  אליהו 

הלכה זאת נמצאת גם במאירי, ומפורש בדבריו ח,  אח"כ החזירה לתוך השופר לא יצא יד"אמרכל שאם הוציא את הזכרות וקדחה ו

מבאר דבגמ' איירי שקדח בזכרותו דהוא דבוק ומחובר בתוך השופר ואין עליו שם   ד,  שאין הכשר זה אמור אלא רק באופן שהכל אח

ילוק בין  ר, חמאירי אזיל לשיטתו בביאור הגמ' שם נתן שופר בתוך שופת,  בפני עצמו ואין חציצה, ונמצאת התקיעה בשופר ולא בזכרו 

דברי  ץ,  אם נעשה המין במינו חלק מהשופר ה"ז כשר, ואם אינו חלק מהשופר ה"ז חוצץ, ובזה מובן הגמ' דקמ"ל דמין במינו אינו חוצ

ה, הזכרות, ואולי גם האמרכל נתכוין לז  רבינו מנוח משמע שסגי במה שלא יבוא רוח ביניהם, אבל לא הצריך שיהא השופר אחד עם

 ( עמ' קצטחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ] [כיו"ב מצינו לענין סוכה

]תהליך עיבוד השופר, קילוף, שיוף, ישור, שינוי קולו, פעולות הפוסלות, האם שופר מיושר הופך לחצוצרה,  כשרות השופרות בימינו  

  (, תש"פ )עמ' יח(ירחון האוצר )מד]הרב יוסף צברי שליט"א[  שופר של איל, האם יש הידור בשופר שאינו מעובד[ 

כתב הרמב"ם ושופר שתוקעין בו בין בר"ה בין ביובל הוא קרן הכבשים הכפוף וכל השופרות פסולין חוץ מקרן ]קרן הכבשים הכפוף  

ויובל הוא רק של כבש,  הכב דין תורה שהשופר של ר"ה  זו  כיראים  ש,  לשון הרמב"ם מורה שהוא  יש מקור להלכה  ובדבריו  רמב"ם, 

מקור הדין הוא  ה,  מה דתוקעין על סדר הברכות ביוה"כ כמו בר"ל, בן ר"ה מיובל ושם מפורש בתורה דהוא בשופר של אידהואיל וילפינ

הרב ]  [מנהג הקדמונים לתקוע ביוה"ככ,  ריטב"א שהוא דין גם ביוה"כ,  ביובל, ולפיכך מובן דסברת כפופין וסדר ברכות אכן שייך ליוה"

 ( עמ' קעחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[  אליהו גרינצייג

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

נזר ביאר  ל,  הרחיק השופר מפיו ותקע פסוכתב הרמב"ן צפהו זהב פסול משום הפסק בין פיו לשופר ואם  ]שופר שצפהו זהב   אבני 

צריך להבין מהיכי תיתי דנבעי נגיעת פיו בשופר ובתורה   ו, דבעינן שיגע פיו בשופר ולכן אין חילוק בין צפהו זהב לבין הרחיק השופר מפי

שופ קול  לשמוע  מצוה  שיש  רק  חוצר,  נאמר  אינו  לנאותו  דכל  ק"ל  והרי  הזהב  חוצץ  אמאי  החלק"י  המאירקושית  כן  הק'  וכבר  י,  ץ 

מבואר מדברי האבנ"ז והפני אריה ב' שיטות בהבנת   ב,  פלוגתא דקמאי בגדר דין זה דצפהו זהב אי הוי משום חציצה או משום קול זה

זרע אברהם ו,  ספק הגמ' בחולין בכרכתו אחותל,  הזהב נעשה חלק מהכלי שהוא השופר אבל אין נעשה הזהב קרן איו,  הגדר דלנאות

נמצא שאין גזה"כ דצריך נגיעת  ל,  ריטב"א כתב הטעם בצפהו זהב במקום הנחת פה פסול משום שינוי הקוז,  כתב לדחות דברי האבנ"

יל"ע בדין המבואר בגמ' בקדחו בזכרותו ה"ז כשר והרי מ"מ אינו תוקע  ן,  השופר בפיו אלא ה"ז שינוי ביצירת הקול וזוהי כוונת הרמב"

 (עמ' רהחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב ] [רן שאינו שופרבשופר אלא בק

בממוניה, להתעטף בטלית או להניח תפילין של חברו,  ניחא ליה לאיניש למיעבד מצווה  [  תקיעה בשופר של חברו ללא נטילת רשות

השימוש בסידור או בחומש של חברו בבית הכנסת, שימוש ארעי ושימוש קבוע, שימוש במקום או נטילה לביתו, כשחברו צווח שאינו 

בשופר להוציא נשים מרשה לו, כשניתן בנקל לבקש רשות, ניחא ליה לאיניש כשמדובר בקיום מצווה בהידור, כשהבעלים קטן, תקיעה  

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

מעדני    ]'לכם' בתקיעת שופר, בעלות קניינית בקיום מצוות[האם לכתחילה יש לתקוע בשופר השייך לתוקע ולא בשופר שאול?  

 אשר, תשפ"ב 

קיטל   ירושלים    -לבישת  למנהג  או  רגיללתוקע  בגד  או  מיוחד  לבן  הכסא,    ]בגד  לבית  עמו  הכניסה  ירושלים,  מנהג  לבן,  בצבע 

 פניני אי"ש, תשפ"א כשיושב עמו בסעודת החג, כשיושב עמו רק בליל הסדר או בתפילה, דין הגרטל כדין הקיטל[ 

על    ועשית)  יך איסור כרת[]בכל דבר שנפק"מ לקידושי אשה, שי  ני ציצית ושופריבעני  זקן ממרא שהתיר או אסר ערלה, או הורה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   י[  יז,( ] פי הדבר אשר יגידו לך
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תשמישי קדושה, תשמישי מצוה, שופר מבהמה טמאה, פיל כדופן לסוכה, תפירת ]בתפילין או בכל מלאכת שמים,  מן המותר בפיך  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]יג, ט[  )למען תהיה תורת ה' בפיך( יריעות ספר תורה בגיד הנשה[

]שופר כשר מעיקר הדין ע"י גוי, אך מעלה יש בעשייתו, דברי הספורנו  האם יש מעלה לתקוע בשופר שיוצר ע"י ישראל יר"ש?  

חת אילנות מעשה ה', מעלת רבי חייא, דברי הגר"ח מוולוזין על ספרים במעלת משכן משה מול מקדש שלמה, דברי הגר"א להסתופף ת

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לג(   שהדפיסם מי שאינו הגון[

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

]שינוי בקול מחמת הציפוי, פיו חייב לגעת בשופר, אין דין נוי מצוה  ציפה שופר בזהב מדוע נפסל ולולב שנאגד לנוי בזהב לא נפסל

 מעדני אשר, תש"פ      מחמדי התורה, תשע"ואין קטגור נעשה סניגור[   זה אלי ואנווהו, בדבר מכוסה ושופר ומקום הפה בשופר מכוסה, 

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

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

 כשרות הבשר, תשפ"א הקודו[   -]וכן שופר כבשה נקבה האם היא מהודרת, שופר תימני הטבעיים הגולמיים  כשרות השופרות

 מנחת אשר, תש"פ  או ישורו[ ]נקבים, הדבקות, סתימות, בדיקה ע"י מים, שינוי צורת השופר הטבעית בכיפופוכשרות השופרות 

עיון הפרשה,    ]האם יברכו שוב, ברכה בקיום מצוה דאורייתא או מצוה דרבנן מספק[  תקעו בכמה שופרות ונמצא אחד מהם פסול

 תשע"ז )עמ' קיג( 

 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,עיטלטול שופר בראש השנה לספק תק

 ( עמ' נדהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך   קטנים בתקיעת שופר

, הצורך במים רותחים, סתימת חורים בשופר  ושרייתהתהליך יצירת השופר, שינוי צורת השופר,  ]נושאים הלכתיים ביצור שופר  

 תורה והוראה, תשע"ב  בפיקוח[

]מקור השופר, ייצור השופר, בארץ ובחו"ל, שופר מבהמה טמאה, קדיחת פה השופר, יישור פי השופר, ציפוי זהב או   כשרות השופר

 נתיבים לכשרות, תש"פ  ף[כס

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

 

 התוקע 

 

]מצוה או מנהג, חובת יחיד או חובת הציבור, האריך בתפילה ולא שמע, חובת תשלומי  תקיעת שופר בחודש אלול ובראש השנה  

התקיעה, להפסיק בתפילה כדי לשמוע תקיעה, בעל תקיעה יחיד האם מותר לתקוע לציבור באמצע תפילת שמונה עשרה, האם תקיעה  

כשהדבר יעורר את    -בתפילה עם הנץ החמה    היא הפסק, מדוע בתפילת לחש של ראש השנה התקיעה אינה הפסק, לתקוע אחר שחרית

גזל שינה, מקור התקנה : תקיעה בראש חודש, תקיעה בכל החודש, בא' דראש חודש או בב', מדוע אין תוקעין בשופר בערב   -השכנים  

לברך שהחיינו ראש השנה: הפסקה בין תקיעות רשות לתקיעות חובה, לערבב את השטן, לקטוע רצף שלושים יום של ברגל ו'דש בעירו', 

על תקיעת שופר בראש השנה. תקיעת שופר ללא מנין, לא היה שופר בשחרית האם יתקעו במנחה, להפסקי בברכות קריאת שמע או  
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תפילה כדי לתקוע למנין אחר, תקיעה בחודש אלול בשופר הכשר לראש השנה, האם צריך שהתקיעות תהיינה כשרות, תקיעה באלול  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א   חברו ללא רשותו[ע"י קטן, תקיעה בשופר של 

כגון בית  במקום שאינו נקי   ,איסור ללמוד תורה, לברך ברכה או לומר דברים שבקדושה] קיום מצוות תקיעת שופר במקום לא נקי  

האם  ה.  בזיון המצוה או בגלל שמהרהר בדיני המצו  -מעשיות במקומות אלו מחמת    צוותהאם מותר לקיים מ,  הכסא או בית המרחץ

• הבדל בין    מותר להיכנס לבית הכסא לבוש בציצית, ומכאן לכאורה יש להוכיח שאין איסור לקיים מצוות מעשיות במקום לא נקי 

גדול לטלית  עם  כנ  ,טלית קטן  שני,  לבית הכסא  'קיטל'יסה  וחילול מעשר  לולב אכילת מצה  של   מצוה    . קיוםנטילת  ומצוה  חיובית 

כאשר נמצא במוצאי שבת בבית הכסא, יש לדון האם רשאי    הבדלה בבית הכסא ה.  יתכן שאין בזה גנאי למצו,  נר שבת ונר חנוכה.  רשות

ה.  שאין זה נחשב בכלל מעשה מצואו שאין מדרבנן  מצוה מלאכות האסורות בשבת מחמת שזו   להבדיל בעודו שם על מנת להתיר עשיית

וביעורו חמץ  לדון    בדיקת  יש  אועוד  הרגיל  מקומו  שזהו  מאחר  נקיים,  שאינם  במקומות  לבערו  או  חמץ  לבדוק  מותר  בגלל  , האם 

האם ,  האם הספירה היא מעשה מצוה  ספירת העומר  אהאם מותר גם בבית הכס  -להניח פתיתים  מנהג  .  שמצוות אלו עיקרן בתוצאה

הרהור באמונה    קיום מצוות שכליות ומצוות שבין אדם למקוםבמקומות לא נקיים,  קיום מצוות שבין אדם לחברו  ה,  יספור בלא כוונ

 עולמות, תק"פ  [ובאהבת ה' במקומות שאינם נקיים

שתי בחינות, תועלת השופר, קל    -]שופר משפר וקרן נוגחת  בכוח החרדה של אלול אנו יוצאים מ'עולם כמנהגו נוהג' וזוכים בדין   

וגידוף[   מסתתר, בתוך ע יוצא חירוף  יום  נוהג, חרדת השופר מפקיעה מעבודה זרה, מתוך קריאת הלל בכל  חשבתי דרכי  ולם כמנהגו 

 במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א 

]תקיעות הם מצוה או הכשר מצוה,  עות על חשבון מנוחת השכנים  האם מותר לתקוע לפני ראש השנה בכדי להתאמן בתקי

 אשכול יוסף, תשפ"א  כמו בניית סוכה ברעש[

בו   נידב את שופרו בתנאי שהוא יתקע  חזקה  בית כנסת שנעלם שופרם הקבוע, בעל שופר אחר  בעל התקיעה הקבוע,  ]ולא 

 דרישה וחקירה, תשפ"א במצווה[

, מה לעשות ומה לא לעשות, הרטבת השפתיים, התאמת פי השופר,  ]כיצד להפיק קולות מן השופרהדרכה מעשית לתקיעת שופר  

שיעור שלישי      שיעור שני לצפיה    שיעור ראשון לצפיה     ש"פ )ד' עמ'(חוברת, ת]הרב אביעד וייל שליט"א[    שיוף זוויות חדות בשופר[

 לצפיה 

 דרישה וחקירה, תשפ"א   ףבזמן תפילת מוסבידי שליח הציבור אחיזת השופר 

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

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

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

דפרה  ]תקיעה בשני שופרות   והא  שופר אמר רחמנא  כו',  פרה מפני שהוא קרן  חוץ משל  כשרים  כל השופרות  איתא בראש השנה 

שופרו  ושלושה  כשנים  תוס ת,  מתחזי  מדברי  ושלושה   'העולה  שנים  בנוטל  וכן  שופרות  ושלושה  בשנים  תוקע  אם  פסול  שיש  בסוטה 

גן,  אתרוגים ולולבי דיבק שברי שופרות ה,  דר סימן שלא נתכוונה התורה לקרן של פרולולי דבריהם י"ל שאין פסול כזה, אלא דהוא 

אין הוכחה לפסול שני אתרוגים או שני   'טורי אבן תמה על תוס' דבגמ ס',  פסול, ופירש"י דהו"ל כשני שופרות, וזה נראה כשיטת התו

פסול ב' אתרוגים או ב'  ס',  דברי התו  בשו"ת הלכות קטנות העלה להלכה דהחזיק בפיו שני שופרות ותקע בהם ה"ז פסול עפ"ית,  שופרו

שני בני אדם ת,  העולה מהאמור שיש שני אופנים של פסול שני שופרוה,  שופרות הוא פסול בחפצא של המצוה או פסול בקיום המצו

חידושים וביאורים בעניני  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]  [שתקעו בבת אחת בשני שופרות ואיכא שמיעת קול שני שופרות

 (עמ' קעגראש השנה, תשע"ז )

בתקיעת   ח, שניים העשאוה,  לענין עשיית מצוה כמו לענין לאוין אם נעשה בשותפות לא יצא יד"]שני בני אדם שתקעו בשופר אחד  

זה יכול וזה ב,  דברי החלקת יואד,  ן התקיעה גוף המצוה ושני התוקעים הם בני חיובא לכאורה תועיל תקיעת שניהם כאחשופר שאי
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של  לתקיעה  וא"צ  חיובא  בר  הוי  לא  מהם  שאחד  לולהשנים  ו,  יכול  ללולבב,  מחזיקין  תקיעה  בין  חילוק  גרינצייג הרב  ]  [יש    אליהו 

 ( עמ' קפבחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[

 אשכול יוסף, תשפ"ב שמע תקיעת שופר ממי שכבר אינו בין החיים האם יצא? 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' מד( ]הסוגיא ודעות הראשונים[  תקיעות דמיושב ודמעומד  

]האם עבר על 'בל תוסיף', האם לא  בעל תקיעה שכיון שביום שני של ראש השנה לצאת ידי מצוות תקיעת שופר מדאורייתא  

יצאו ידי חובה כלל, ביום הראשון שהכרעת הפוסקים שתקיעות דמיושב הן דאורייתא, ועל סדר התפילה הן דרבנן האם גם שם עובר 

 שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תש"פ  המבצע, הכפלת מצווה[ בבל תוסיף, האיסור על מתקני התקנה או על

 ( קעזיא, תשע"ח )עמ' אספקלרבעל תוקע המוציא ידי חובה רק חלק מהציבור 

]אין אנינות ביום טוב ולכן יכול לתקוע לשמש בעל תקיעה בראש השנה ונהיה אונן בראש השנה, האם יכול לתקוע?    הוזמן

 פניני אי"ש, תשפ"ב מעיקר הדין, אך הואיל ואינו כבוד הציבור לא יתקע[ 

זו   רמב"ם וראב"ד, עכבות את התקיעות,  תקיעות אינן מעכבות את הברכות והברכות אינן מ]ברכות ותקיעות אם מעכבות זו את 

שבלי הלקט מבאר דעת רש"י דיש בר"ה ויוה"כ מצוה מיוחדת מדברי סופרים שיהיו התקיעות על סדר הברכות אבל אין  ותוס',  רש"י  

בלב ברכות  או  תקיעות  כרש ד,  למנוע  דס"ל  הראב"ד  השגת  כוונת  נמי  שזוהי  מבואר  חננא"י,  לפ"ז  רבינו  בפי'  דאין  ל,  מפורש  נמצא 

חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז  -קרואי מועד  שליט"א[   אליהו גרינצייגהרב  ]  [ פלוגתא בעיקר הדין בין הרמב"ם להראב"ד

 )עמ' עו(

אוסף גיליונות, תש"ע )עמ'    -  פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר    מעומדהפסק בברכת השופר בין תקיעות דמיושב לתקיעות ד

 (הנ

 (ו אוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נ  - פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר   תוקע שכפל השברים בסדר תשר"ת ונמצא תשר"ת

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

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ בעת המינים[לאר

אוסף גיליונות, תש"ע )עמ'    -  פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר'?  תוסעת  אם מוציא בברכה את התוקע כדהרש"י  עת  תקע כד

 (חנ

דרישה      (ט אוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נ  -  פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר ?  האם תוקע יכול להעביר את זכות עלייתו לתורה 

 (בוחקירה, תש"פ )עמ'  

]זמן התקיעות למתפלל ביחידות, כמות התקיעות, מי יברך, יחיד המסופק אם שמע את כל התקיעות, תקיעה לחולה או זקן בביתו  

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט האם יש הידור לתקוע בעצמו[ 

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

תוקף, סדר התקיעות    ]שם השופר, צורת השופר, סדר הקולות, מכסא דין לכסא רחמים, פירוש לנתנהכוונת התוקע לראש השנה  

' על כוונות  כרחם אב' קונטרס  הרב שמואל גרין שליט"א[  ]  למעשה, מבוסס על שער הכוונות, פרי עץ חיי, רמח"ל, רש"ש, ועוד ספרים[

 , תש"פ )מד עמ'(השופר לראש השנה

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

עדיפה[   למי לתת עליה לתורה בראש השנה לבעל התקיעה דמיושב או דמעומד? לשניהם, תקיעת מעומד  לתת  ]כשאי אפשר 

 (29קובץ גליונות, תשע"ז )עמ' 
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שופר תקיעת  במצוות  חזקה    חזקה  אחר,  במנין  להתפלל  שעבר  תקיעה  בעל  בשבת,  כשחל  יעשה  מה  דר"ה  א'  ליום  תקיעה  ]בעל 

רות איסור חכמים יצא צוות, האם בשל איסור חכמים שלא לתקוע בשבת הציבור אנוס וכאילו תקעו, האם גדול התוקע בשבת למבמ

   רץ כצבי, תשע"ו  [מצוות תקיעה

]קרש שניתן בצפון, מערבין בבית ישן, הוחזק במצווה וקרהו אונס חוזר    בתקיעת שופר ובתפילות ראש השנה  -חזקה במצוות  

ירושה במצוות,   לעוסקים בקבורת המת,  לחזקתו,  לעלות לתורה מנהחזקת קבורה  דיין בעיר, חזקה לשררה, ג קבוע  , חזקה לתפקיד 

חזקה למצווה, חזקה לביצוע מצוות גלילת ספר התורה, חזקה לתרומת נר למאור לבית הכנסת, כשאחר רוצה להרבות במחיר, חזקה  

קה לתקיעת שופר ביום לקריאה בספר תורה מסוים, חזקה בתקיעת שופר אחרי כמה פעמים, חזקה לשליח ציבור בימים נוראים, חז

 עולמות, תלה   כשחל בשבת[ -ראון של ראש השנה 

כהן? תוקע  בעל  שם  שיש  כנסת  בבית  השנה  בראש  שופר  תקיעת  לשמוע  ללכת  ענין  יש  יתקעו    האם  הכוהנים  אהרן  )ובני 

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

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' פ(  -בירור הלכה האם יכול להוציא מי שלא יצא   תקיעה שכבר שמע תקיעת שופרבעל 

גניחובסקי זצ"ל[  מדוע טומטום אינו מוציא טומטום אחר בתקיעת שופר?   )עמ'  ]הגר"א  נוראים, תשע"ח  ימים  בנתיבות ההלכה 

 עא(

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

]קהילה הזמינה עבור בעל תקיעה בראש השנה המגיע מרחוק לתקיעת שופר מלון   האם הם 'שכר'?  -תנאי מגורים של בעל תקיעה 

ם כדי שישמחו יוקרתי, האם נחשב שהוא תקע 'בחינם' או ב'שכר', החזר הוצאות נסיעה ומגורים, סעודות שהיו עושים לעדים בירושלי

 דרישה וחקירה, תשפ"א להעיד, למרות שאסור לקבל שכר על עדות[ 

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

 האיחוד בחידוד, תש"פ על תקיעת שופר בראש השנה כשכר מצוה, שכר על תקיעת שופר בראש השנה כשכר יום טוב[   

 פניני אי"ש, תשפ"ב  ]ויצאו ידי חובה בתקיעות ע"י אחד מהקהל[שלא הצליח לתקוע תשלום שכר לבעל תקיעה 

 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?

 מחמדי התורה, תשע"ט הקראה לתוקע 

מוסף,  וין  ]דעת החזון אי"ש והגרי"ז, סוגית הגמרא בהעדפת תקיעת שופר על מנתקיעות דמעומד בחזרת הש"ץ או גם לאחר מכן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט וביכול ילך לשניהם וקודם למוסף דזמנו קודם[  

   מגישי מנחה, תשע"זתקיעת שופר תקיעה או שמיעה  

נדרים לשליח צ ונחלש  יבורהתרת  לאחד מבחוץ   שנהג לא לקדש לפני התקיעות  הנדר  יפרט  נוגעים,  לו, המתפללים  יתיר  ]מי 

 יחובסקי, תשע"ט הגר"א גנ   ויצרף שנים שאינם יודעים הנדר, אינם יודעים שהם נוגעים, לקדש ואח"כ להשאל על הנדר[ 

שופר   בשופר  ]תקיעת  התקיעה  מצוותה  -מצות  עיקר  האם  בשופר,  התקיעה  מצות  בגדר  נחלקו  הראשונים  קול   רבותינו  בשמיעת 

במעשה  ,השופר בו  או  שופר.  התקיעה  במצות  הברכה  מצות ,  נוסח  על  הברכה  נוסח  מהו  נוספת,  מחלוקת  הסתעפה  זו  ממחלוקת 

למרות המבואר לעיל, שנוסח הברכה תלוי בעיקר גדר המצוה, נאמרו בדברי האחרונים טעמים נוספים לנוסח הברכה, שאינם  ר,  השופ

אך האחרונים     קול השופר מהמבואר במשנה בראש השנה, בשמיעת המקור לשיטת הרמב"ם שעיקר המצוהה,  תלויים בהגדרת המצו

התוקע צריך . שומע כעונה או מדין שליחות ובת שמיעת קול שופר מהתוקע, מטעםדחו את הראיה בהגדירם את הטעם שיוצאים ידי ח

התוקע  צריך להיות בר חיובא,   ו,  לכוון בתקיעתו להוציא את השומעים, ולכאורה אין זה מובן לשיטת הרמב"ם, ובאחרונים יישבוה

בתירוציה האחרונים  בדברי  עיין  הרמב"ם,  של  שיטתו  את  סותרים  הדברים  בספיקות   ,  םולכאורה  הפוסקים  דנו  הדברים  ממוצא 
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,  שמיעת קול שופר באמצע התפילה ,  המנהג לכסות שופר  .בשמיעה  או בתקיעה - הלכתיים ודינים העולים מהגדרת קיום מצות שופר

ולברך לעצמה  יכולה לתקוע  שופר  ,  תשלום לתוקע,  תוקעהביטול שליחותו של  ,  האם אשה  והביאו אחר כך  ותקע בשופר  , אחר בירך 

 עולמות, תסד [  תפילה להקב"ה -קול שופר , ְשכר תוקע ודינו כאשר לא הצליח לתקוע, זכות מחאה במינוי תוקע שונא

עיון    שמים כדי להוציא אחרים[]במה שונה חרש ממי שאין לו חוש ריח ויכול לברך ברכת ב  יציאה ידי חובת שופר בתקיעת חרש 

 הפרשה, תשע"ט )עמ' רלז( יז תירוצים 

ר"י מלוניל  א,  שחרש המדבר ואינו שומע אינו מוציא ידי חובה דמקרי לאו בר חיוב  שיטת התשב"ץ והכל בו ושו"ע]תוקע שאינו שומע  

דעת ה"ר יהונתן אי אפשר שיהיה מחויב לתקוע לעצמו כיון ם, לדחרש המדבר ואינו שומע הרי הוא כפקח ומוציא אחרים ידי חובת

ק איניש ידי חובתיה, דקרא קאמר יום תרועה בחד דבין בתקיעה בין בשמיעה נפי ,קרית ספר להמבי"ט בדין חציו עבדע,  שאינו שומ

שלום יהודה העלה דהתוקע ל, בנראה כוונתו כמש"כ הר"י מלוניה,  לא נפיק מדין שומע כעונה וסגי מעיקר הדין בשמיעק, מתרי גווני נפי

ן לפרש שיטת ר"ח בדין מביא מחי' ר"ש היימ ו,  פי' המשנה להרמב"ם כתוב דלא כדברים,  והוא עצמו אינו שומע אינו מוציא אחרי

אליהו הרב  ]  [מביא מש"כ בשו"ת בן אריה בענין תוקע שאינו שומע אם מוציא אחריםג,  כוונת הר"ח על האמור בפי' רה"ר,  התוקע לשי

 ( עמ' קכבחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[ גרינצייג

 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 

 

 לנשים  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

]אשה נכנסה לבית הכנסת אחר ברכת בעל התקיעה, הגיעה לשמוע את התקיעות שאחר   שים במצות תקיעת שופרים לפרטי די

תברך   האם  במוסף  שהגיעה  אשה  התקיעות,  בכל  מדאורייתא  להוציא  התוקע  כוונת  מיושב,  או  מעומד  לתקיעות  עדיפות  התפילה, 

צר אשה  האם  השופר,  ברכת  מוסף  באמצע  בלחש  אחר לעצמה  שופר  בתקיעת  לנשים  יברך  מי  הש"ץ,  בחזרת  מהפסק  להזהר  יכה 

 ב שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"  הצהרים[ 

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

 עין יצחק, תשע"ח[ עשה שהזמן גרמא

לת]תקיעת שופר לנשים   יד"ח תקיעות,  יצא  למי שכבר  בזה משום שבואם מותר  אין  בשופר, האם  לנשים שאינן מחויבות  ת, קוע 

לב"י נשים יכולות לתקוע, וכן אחר שכבר יצא יכול לתקוע להן,  ן,  ראבי"ה ורבינו אביגדור פסקו דתוקעין לנשים לבדם ומברכים לה

יברכו לה והרמ"א פסק שהנשים מברכות אבל אחרים לא  להן,  יברכו  ולא  ביאור הגר"א ת,  ות בתקיעואיסור שבן,  אבל לא מברכות 

יד המלך כתב דא"א שאשה תברך על תקיעתה, א, דטעמא דמ"ד שהאנשים לא יברכו להן, דה"ז כברכת הלחם שאין על כך דין יצא מוצי

של מצו ערבוה,  כיון שאינה תקיעה  ליכא  נדר, מ"מ  גדר  בזה  ויש  הללו,  עצמן קיום המצוות  על  דנשים קיבלו  נקטינן  ספר ת,  גם אם 

לשי' ר"ת בגיטין שגם עשיית חפצא של מצוה צריך בר  א,  ל בהא דאין חזרת ש"צ בערבית, דרק בחובה אמרינן אע"פ שיצא מוציהאשכו

מצינו שי' בה"ג בקריאת המגילה דהנשים חייבות רק בשמיעה, ה,  י"ל דהתקיעה היא עשיית החפצא של המצוה שהיא השמיע ,חיובא

מבאר דגם לענין תקיעת שופר לא קיבלו הנשים על עצמן אלא הקיום של השמיעה ולא את מצות תקיעה, וא"צ  ה,  וא"צ לדין שומע כעונ

לפי"ד הקרי"ס לא נקטינן   א, א"צ לתוקע שמוציא יד"ח שיהא זה מדין ערבות והעיקר שיהיה בר חיובת,שהתוקע יוציא אותן מדין ערבו 

אע"פ שאין  ,הרי"ל שיש מצות חינוך על קטן לשמוע קול שופרם, מלהוציא אחריכפסק התשב"ץ דמדבר ואינו שומע לא אקרי בר חיובא 
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מבאר שי'  ת,  עפ"י זה ל"ק איך איש תוקע להוציא אשה אע"פ שכבר יצא יד"ח, דאין צורך בערבו ה,  המצות חינוך כוללת את התקיע

יש ת,  שות מצוה בלי ברכה, ועל זה ליכא ערבוהברכה היא דין נוסף בעשיית המצוה, שאין לע ה,  הרמ"א שיש חילוק בין תקיעה לברכ

לשון הרמב"ם בתשובה, להשוות תקיעת  ת,  יד המלך שא"א לאשה לתקוע בעצמה, אין סברתו מוכרחר,  לחלק דשאני מילה ופו"ר משופ 

עשייתה גמר  גם  שהיא  בסוכה  הראשונה  לישיבה  היא  דהכוונה  סוכה,  לעשיית  גרינצייגהרב  ]  [שופר  מועד  שליט"א[  אליהו  -קרואי 

 ( עמ' פחחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )

נקטינן דיש   מנהגנו שנשים מברכות על מצוות עשה שהז"ג ולא לחוש לאיסור לא תשא, כיון דאנן]ברכה לנשים על מצ"ע שהז"ג  

דעת הרי"ד בספר המכריע דאם תעשה המצוה ותברך אכתי הכוונה היא למצוה ממש   ך, לעשות כן עפ"י הפוסקים הדר הו"ל ברכה לצור

איך לא חששו הפוסקים מאיסורא  ן,  עפ"י הרי"ד נראה ביאור הגמ' בשבת היכן ציונו, דהשאלה היא על עיקר הדי ף,  וה"ז בבל תוסי

כיון דנקטינן שנשים מקיימות מצוה, הברכה היא ף,  "ד דאשה המברכת על שופר עוברת בלאו דאורייתא דבל תוסיהרי 'דאורייתא לשי

י"ל בהא חיובא דנשים בברכה שאין ף,  חובה, כיון שאסור לעשות מצוה בלי ברכה ואין כוונת הברכה לציווי, לפיכך אין חשש בל תוסי

עבד שחייב במצוות כאשה דשמע קול שופר ונשתחרר אינו חייב לחזור ולשמוע קול   ה,זה חובת גברא אלא שהמצוה שנעשית טעונה ברכ

לענין עבד שנשתחרר יש מקום לחלק ה,  שוטה שאכל מצה שצריך לחזור ולאכול בגלל שמעשה בלי דעת אין עליו שם מעשה מצו ר,  שופ

עוסק במצוה פטור מן המצוה, דאם ירצו לברך בתשובות מהר"ח או"ז כתב בדין   f דאע"פ שחייב במצוות מ"מ אינו בקדושת ישראל

מ"ע שהז"  על  לברך  יכולות  שהנשים  כמו  גרינצייג הרב  ]  [גיכולין  מועד  שליט"א[  אליהו  השנה, -קרואי  ראש  בעניני  וביאורים  חידושים 

 ( עמ' קדתשע"ז )

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"אשליט"א[  הרב שמואל דרזי] אשה השומעת תקיעות דמעומד

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

 (דאוסף גיליונות, תש"ע )עמ' נ  - פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר?  אם נשים צריכות כוונה בתקיעת שופרה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה קטן התוקע להוציא אשה    

שיש מצות חינוך   לא נמצא ברמב"ם ושו"ע ר,  נזכר כלל שחייבין לשמוע קול שופלא  במשנה  ,  קטן שהגיע לחינוך]חינוך קטן בשופר  

ותפיל לולב  לענין  כן  שהזכירו  כמו  בשופר  עליו  ין,  לקטן  היה  הקטן  על  מצוה  היתה  דאילו  שופר  קול  לשמוע  קטן  על  חינוך  חיוב  אין 

חיוב בר  מגדול  רק  עשיית המצווא,  לשמוע  על  קיום מצוות אלא  על  חינוך  לא תיקנו  לא תקנו מצוה התלויה בחכמת,  חז"ל  ה, לקטן 

,  רמב"ם פ"ב משופר התינוקות שלא הגיעו לחינוך אין מעכבים אותם מלתקוע בשבת שאינה יו"ט של ר"ה כדי שילמדויאור דברי הב

לפ"ז מבוארת כוונת הגמ' הכל לאתויי קטן כדתנן אין מעכבין וכו' דמרבינן למצות חינוך ר,  הלכה זו כתובה מצות חינוך של תקיעת שופ

חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]   [את הקטן לשופר אבל לא לקיום המצוה ממש

 (עמ' קט)

]ערבות לאשה, אם יצא מוציא לאיש התוקע שיצאה ידי חובת תקיעת שופר האם יכולה לתקוע ולהוציא אשה אחרת?    אשה

 עשר עטרות, תשע"ט  לאשה שאינה חייבת, תקיעת שופר מצוה קיומית[

לנשים   שופר  לתקיעות   ]הגיעה תקיעת  להגיע  תעדיף  האם  התפילה,  שבסוף  התקיעות  את  רק  שמעה  הברכות,  אחר  נכנסת  לבית 

דמעומד או דמיושב, כוונת התוקע בתקיעות דמעומד, מי יברך לנשים בתקיעת שופר אחה"צ, תקיעות לנשים בנשימה אחת או שתיים, 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט  לא רשות בעל השופר[לא יכולה לבוא לתקיעת שופר האם חייבת בהתרת נדרים, תקיעה לנשים ב

איתא בגמ' ראש השנה, חציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו  ]תקיעת שופר אצל חצי עבד וחצי בן חורין  

דיש  ,יש לחלק בין המצוות ה,  התקיעה היא החפצא של המצו,  מינו, א"ר הונא ולעצמו מוציא, ור' נחמן אמר אף לעצמו אינו מוציא

דברי היום ם, ת לולב שפיר י"ל שחלק הב"ח אוחז הארבעת המינילדון על תפילין אם שייך לחייב בה את חצי עבד וחצי ב"ח, אבל בנטיל

על התקי גדר שליחות  בזה  יש  דין תקיעת שופר אם  ונמצא לדבריו דפליגי אמוראי ביסוד  פת אמת   עה, שתרועה בביאור המחלוקת, 

י עבד וחצי ב"ח אינו דין תורה  כל חיוב במצוות של חצה,  השיגו וכתב שאין כל צורך בשליחות על תקיעה הואיל וכל המצוה היא השמיע

ועפי"ז יש לבאר מ"ט דרב  ה,  מורכב מבן חורין ישראל ומעבד באיכות קלושם,  דהתורה לא חייבה במצוות אלא אדם שלם ולא חצי אד
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ח  באר בזה גם דין יחוס בח"ע וחב" מ ת,  צ"ע אם חצי עבד וחצי ב"ח, האם יש לו לברך ברכת המצווי,  הונא ור"נ ובמאי פליגי אמורא

 ( עמ' קכוחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[ אליהו גרינצייגהרב ] [דתליא בתפיסת קידושין

 

 התקיעות 

 

היו מצות  לצורך  כדי להתלמד  ר"ה  בליל  לתקוע  מותר  שלא ם?  האם  תקיעה  איסור  'מכין'  איסור  השנה,  בראש  שופר  ]תקיעת 

]הרב אברהם    לצורך יום טוב, האם לילה הוא זמן תקיעה, תקיעה בראש השנה שלא לצורך המצוה, האם יש מצוה לתקוע כל היום[

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א  זנגר שליט"א[

]ארבעת המינים בליל סוכות, סכין מילה, הנחת סכין המילה   אם שופר בליל ראש השנה הוא 'מוקצה' לענין איסור טלטול?ה

   פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א הם זנגר שליט"א[]הרב אבר תחת הכר בליל ברית המילה[

]תרי קלי לא משתמעי, חביב, השומע 'תקיעה' מאחד 'שברים' מהשני 'תרועה' מהשלישי בבת אחת האם יצא ידי חובתו?  

לתרומה   ביכורים  איחור  איסור  בתשר"ת,  זה,  אחר  ובזה  אחת  סדר    -בבת  רק  אינה  תרועה  לפני  תקיעה  יחד,  להביאם  מותר  אך 

   עשר עטרות, תשפ"בהתקיעות אלא 'צורת' התקיעות[ 

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' ט(    תקנת רבי אבהו בקיסרי אודות אופן התקיעות

  ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' יד(   בעניין איחוד מנהגים תקנת רבי אבהו דקיסרין

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

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

, חובת היחיד וקיום הציבור, עם  חיוב שמיעת חזרת הש"ץ, הוספת תקיעות לחומרא והמסתעף]גדרי התקיעות דמיושב ודמעומד  

 ( להירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  [ שבשדות

ו לצורך קיום מצווה של הזולת, ניחא ליה לאיניש, נר  ]להשאיל ממונו וחפצי האם חייב להשאיל שופר כדי שחברו ישמע תקיעה  

 ברכת יצחק, תשע"ז  - שיעורי ליל שישי  חנוכה הידור שלו מול מצוה של חברו[

דר"ה   ב'  תר"תכשביום  רק  לתקוע  לתקוע  יכול  חייב  שיטת   ?האם  דרבנן,  ספיקא  דאורייתא,  ספיקא  בברכה,  יתקע  ]האם 

 עשר עטרות, תש"פ הרמב"ם, כשיש בפניו שתי חלופות ללכת לשמוע ש"ץ שיוציאו בתפילה או בעל תוקע שיוציאו בסדר אחד[ 

]ספק שהתעורר ביום א', וספק שהתחדש ביום ב', ללכת לעיר אחרת שספק אם ישמע ספק תקיעות ביום טוב שני של ראש השנה  

דברי  בה תקיעת שופר כשבעירו אין שופר, האם הוא נגד הכלל של ספק דרבנן לקולא, ספק בכשרות ארבעת המינים בשאר ימי הסוכות, 

  -  שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א   לבישת תכלת בציצית בימינו[-רק אם יפטור חובתו בתורת ודאי  מראובית הלוי שספיקא דאורייתא לח

 אוסף גיליונות, תש"פ 

ויחיובם מדאורישלא שמע תקיעות דמיושב,     מדרבנןשהן    -  ל סדר הברכותלצאת יד"ח בתקיעות דמעומד שערוצה  תא, 

או   דרבנן,  לתקיעות  מכוין  שהתוקע  למרות  מדאורייתא  לצאת  יכוין  שהוא  בכך  די  ל]האם  להודיע  יד"ח    תוקעעליו  להוציאו  שיכוין 

ידי חובה[  יתאימדאור יצא  כוונה לקיים מצוה דרבנן האם  ליל שישי, העושה מצווה מדאורייתא מתוך  יצחק, תשע"ד  -  שיעורי       ברכת 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט 

 תורת המעדנים, תשע"ט ]מדוע הן פטורות מהסגולות הטמונות בשופר[ ? האם מותר לתקוע בראש השנה יותר ממאה קולות

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

 תשע"ט תורת המעדנים,  תוקע לעצמו 'מלכויות' האם יכול להוציא חברו ב'זכרונות'? 
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 מחמדי התורה, תשע"ט  ['וביום ב ']ביום אספק אם שמע את כל התקיעות 

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

 איתרי, תש"פ )עמ' ז(  - עלון ישיבת זהב מרדכי ]הגר"ש אויערבאך זצ"ל[ ם בגדרי קול תקיעות השופר"בדעת הרמב

 ( , לד, תשע"ח )עמ' כטימים נוראים  ההלכה,בנתיבות ]הגר"ח קמיל זצ"ל[  הכוונה בתקיעות 

פלוגתת הב"י והרא"מ אם מועיל  ,  תקנת ר' אבהו למה לא סגי בתקיעה אחת בין תשר"ת לתש"תא,  תקיעה דאוריית]כוונה בתקיעות  

כשתים אם יצא בה תקיעה   משך בשניה ה,  תקיעה אחת ומכוון להוציא בה אדם אחד לפניה ואדם אחר לאחריה,  תנאי בכוונת המצו

תקע לשם  ם,  ביאור החילוק בדין תקיעה בין תשר"ת לתש"ת לבין משך בשניה כשתי,  הר"ן ,  הרמב"ן הרשב"א,  דעת הרי"ץ גיאות ת,אח

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

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

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

נשימו בב'  או  אחת  בנשימה  אם  תרועה  בדיעב]  תשברים  יצא  אם  ר"ת  לדעת  אחת  בנשימה  תרועה  המחבר   ד,  שברים  פלוגתת 

 (טוירח האיתנים שיעורי הגר"מ לובין, תשע"ח )עמ'   [והרמ"א היאך לנהוג למעשה בשברים תרועה

 ( קימנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ין שליט"א[ יהודה ועקנ ףהרב יוס]שיעור אורך השברים לשיטת ריב"א וריב"ם 

, הסיח דעתו בשעת התקיעות  הכוונה הראויה לחשוב בתקיעות]  חשב שתוקעים תקיעה של סדר אחר וכך כיוון לצאת בתקיעות

 שלמים מציון, תשע"ט האם יצא ידי חובה[ 

ברך על נר חנוכה וראה שבני הבית אינם ולא    ,]ברך על מצוה ונמלך מלעשותהמסופק אם יוכל להשלים את התקיעות האם יברך?  

 מנחת אשר, תשע"ו הדליק[ 

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

מעשה אחד, מבטלין ת"ת למקרא מגילה, השאלה ששאלו את   ביטול עשה דת"ת בכל דיבור לה"ר, דעת החזו"א דאין שני איסורים על

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל( דוד המלך הבא על אשת איש במה מיתתו, דיבר לה"ר והפסיד תקיעת שופר[  

]פרישת עמרם מאשתו, בכדי לא להביא ילדים ?  ר יבוא לו אונס אחר תחילת קיום המצוההאם אדם פטור מקיום מצוה כאש

 לעולם, תקיעת שופר במקום שאוסרים על כך, התחלת ספירת העומר כשיודע שלא יוכל להשלימה,  האם יש מצוה בעשיית חצי שיעור[ 

 ברכת יצחק, תשע"ו  - שעורי ליל שישי ]ב, א[  )וילך איש מבית לוי(

 מאור השבת, תשע"ז  ]האם תקיעת שופר היא כתפילה המצריכה גוף נקי ומקום נקי[תקיעת שופר במקום שאינו נקי 

 שבילי פנחס, תשע"ד  קה[נני במרחב ע  הקמצר קראתי  ]מן ה התקיעה בשופר ממקום הצר לרחב

תורה והוראה,      [מה דינו של הפסק בין התקיעות,  תרועהאורכה של תקיעה ושל  ,  למה תוקעים מספר כה רב של קולות]  דיני קול שופר

 תשע"ט    תשע"ה

ועניני ברירה במצוות אחרות, ספירת  ]תקיעה אחת אינה  "ברירה" בתקיעת שופר   ועניני ברירה נוספים בר"ה,  עולה לשני סדרים, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    דפי עיון, תשע"ד  עמ'[ 56העומר, נתינת גט, אפיית מצות, 

     מנחת אשר, תשע"ח  ]בהלכה ובאגדה[מצות השופר בתקיעה או בשמיעה 

ושלושים    וסה"כ תשע תקיעות, יללה או גניחה, רבי אבה  ולאחריה  לפניה  תקיעה,  תרועות  שלוש  מהתורה]תקיעות כהלכה ובהידור  

, שברים תרועה בנשימה אחת ובדיעבד  לכתחילהקולות, חידש הלכה או כינס את המנהגים, תקיעות דמיושב ודמעומד, אורך התקיעות  

  תקיעה   קולות  מיעת ברים, שאו שתים, חובת שמיעת התקיעה מתחילה ועד סוף, נשתנה הקול באמצע התקיעה, דעות שונות במנהג ש

 עולמות, שצט   ר, ערבובו השטן, מאה קולות נגד מאה קולות של אם סיסרא[הידו או חיוב, אבותיו שנהגו כפי
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הפעיה התשעים ותשע של אמו של סיסרא, מאה קולות  שלך,    מה יקרה אם יטעו במספר אחד מחשבון בנק]  המצוותהחשיבות בדיוק  

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' צה(  בתקיעות ראש השנה, עניית אמן לא מוקדם מידי ולא מאוחר מידי[

 שיעורי ליל שבת, תשע"ו קולות?  30מע איחר וכבר התחילו לתקוע, האם יברך לעצמו למרות שלא יש

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

תרוע באמצע  הפוסל  ההפסק  ושיעור  הטרומיטין,  זמן  אורך  בדקה[ ה  שיעור  צפיה  וכמות  בדקה,  המילים  לכמות  ]בהשוואה 

   קמג(אספקלריא, תש"פ )עמ' 

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

השופר]עניני תקיעת שופר   שופר  ,ברכת  תקיעת  בתקיעות  ,מצות  אחת  ,כוונה  בנשימה  תרועה  במקדש  ,שברים  על   , שופר  תקיעות 

חומר  ,למאריך  הסדר בין הברכה לתקיעות  ,אתקיעות במקום  בין התקיעות  ,הפסק  בדיבור  צורת    ,תכלית התקיעות  ,הפסק  קונטרס 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  [טעם מצות שופר ,כוונה לשם התקיעה ,אורך השברים ,משמעות קול השופר ,תשר"ת

 ד תשע" גניחובסקי,  הגר"א שלא לשמוע קול שופר של מצוה[  ]נשבענשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

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

    התורה, תשע"ו

דמעומד רק  דמיושב  בברכת תקיעות  דמעומד]  לצאת  תקיעות  ולשמוע  קידוש,  לעשות  ורוצה  דמיושב,  תקיעות  אחר  שמע  , במנין 

הפסק בין ברכה לקיום ,  ולענין הברכה על התקיעות דמעומד, יצא בברכה שישמע במנין השני על תקיעות דמיושב. ברכה שאינה צריכה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  [ברכה על מנהג, המצוה

]שמע תקיעות דמיושב ורוצה לקדש וללכת למקום אחר, האם יברך שם,   לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק על תקיעות דמעומד

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' צא(  ברכה שאינה  צריכה, הפסק בין ברכה למצווה, ברכה על מנהג[ 

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

קבלה נגד מצוה הוי כמושבע ועומד, טעו ביום המעונן, ]קבלה בטעות,    הביאו לו שופר בר"ה ביום שישי כשכבר קיבל עליו שבת

 זרע ברך, תשע"ח  שבות[

]היחס למחללי שבת, בקבלת עליה בבית כנסת, לקרבם או  רכב שנעצר בראש השנה ליד בעל תקיעה ומבקש לשמוע קול שופר  

 תשפ"ב   פניני אי"ש, תשע"ח  לרחקם, האם יברך עבורם[

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

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

זמנם השנה להשתדל להיות במקום בו יש שופר    האם חייב לפני ראש לפני הגיע  וחובת הציבור, ]חיוב במצוות  , חובת היחיד 

 מנחת אשר, תשע"ז [להתקרב לירושלים לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קרקע להתחייב בעליה לרגל

   תשע"זמנחת אשר,  ]ונטילת לולב[כמה הוצאות יש להוציא וכמה טורח יש לטרוח לקיים מצוות תקיעת שופר 

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' ט(    תקנת רבי אבהו בקיסרי אודות אופן התקיעות

   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

 עמ' כח(ירחון האוצר )לג(, תש"פ )    ירחון האוצר )לב(, תשע"ט )עמ'  לא(   ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' טו(   עות על סדר הברכותתקי
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   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב  לם לא יתרום, יברך לפני תקיעות מעומד[י]נכנס מאוחר לבית הכנסת, אתקיעת שופר ללא הברכות 

   ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' כב(   סוגיית 'שופר של איל'

יחד עם המצוה[שופר של שלמים   ניתנו, הנאה צדדית, הנאה  להנות  הגר"א    ]מצוה הבאה בעברה, מודר הנאה משופר, מצוות לאו 

   גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב 

על תקיעתו   ל]תקיעה בשופר שמודר ממנו  אסור  עלי  לתקיעתו  קונם  מצו אמר  של  תקיעה  אפי'  בו  מתקוע  דהואיל  ה,  נדרים  ר"ן 

מאמר מרדכי כתב דבדברי השו"ע על כרחך צ"ל דבכלל איסור תקיעתו איתא נמי  א,  וקונם הוא דין בחפצא אין הדבר תלוי בהנאה דוק

צ"ע המשנ"ב שהעתיק דברי המאמר מרדכי   א,  ההכרח של המאמר מרדכי אינו מובן דהרי הוא אסור מעיקר דינ ו,  קול היוצא בתקיעת

גם בעיקר הדין הזה יש לתמוה דלא שייך לאסור אלא תקיעה שהוא מעשה בגוף השופר אבל אי אפשר לאסור השמיעה שאין  ה,  להלכ

 ( עמ' רגחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[ אליהו גרינצייגהרב ] [בה כל מעשה בשופר

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב תקיעת שופר   -היסח הדעת באמצע מצוה 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב [ , נרדם באמצע התקיעותסאי]יצא לבית הכ אונס מחמת עצמו באמצע התקיעות

 ירחון האוצר )ח(, תשע"ח )עמ' כב(מצוות תקיעת שופר ועקידת יצחק   

תקיעה הנשמעת כתרועה, בעל תקיעה  ]אורך התקיעות, הפסק בנשימה, להוסיף תקיעה להידור, קול שיצא כמתעסק,  תקיעת שופר  

חינם, תנאי בתקיעה, הסח בתקיעות, הסח בין   שהוחזר  בעל התקיעה, שהה בשתיקה  או  נתחלף השופר  והתפילות,  לצורך התקיעות 

תקיעה בזמן   התקיעות, ללמד קטן לתקוע בראש השנה, נטילת תרופה לצורך הליכה לשמיעת שופר, לא שמע מהש"ץ את כל הפסוקים,

 מעשה כהן, תשע"חביה"ש של שבת[ 

הפסק בטיבול בליל הסדר לברכת המרור,  ]הפסק באכילה, הפסק בברכות,  נין שני  שמע תקיעות בותיקין ומקדש ושומע שוב במ

הפסק בין אכילת מצה ראשונה לבין אכילת האפיקומן בסוף ליל הסדר, הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הפסק בין בדיקת  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[  הרב אורי יצחקי] חמץ לביעור חמץ בערב פסח[ 

שליט"א[    ם הוכברגר מנחהרב  ]  ]כוונה בתקיעות, תנאי בתקיעות[  פניהשמע תקיעה שלאחריה והיה סבור ששומע תקיעה של 

 אשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א פניני הלכה מר

רע היה  התקיעה  באמצע  אך  כשיעור  וסוף  תחלה  תקיעה  תקיעה   ששמע  שמע  השחר,  עלות  קודם  שתחילתה  תקיעה  ]שמע 

פניני  שליט"א[    הרב אליסף פרלמן ]  שתחילתה בבור, רצועות שחורות בתפילין לכל האורך או די בשחור בכדי שיעור כשרות הרצועה[

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

 ח )עמ' כב(ירחון האוצר )ח(, תשע"   ומשך תקיעה כשתי תקיעות -שמע מקצת תקיעה 

   רנו(, תש"פ )עמ' ]פולמוס[  אספקלריא ]ולא בשחרית כתקנה הקדומה[?מדוע תוקעים כיום בתפילת מוסף 

]מנהגים ארץ  'מנהגי ארץ ישראל' באירופה בכלל ובאשכנז בפרט    -  תפילת תשע ברכות במוסף ראש השנה בתפילת לחש

והקליר ינאי  יוסי  בן  יוסי  ישראל  פיוטי ארץ  ל  -, אישראלים קדומים שנשתמרו בחוץ לארץ, המסורה, הניקוד, שמות אותיות הא'ב', 

מלך נאמן לפני ק"ש, הודו לה' בכל יום, שירת הים בכל יום, אחיזת ציצית בק"ש, הפטרות פורענות ונחמה, משמח ציון בבניה, תפילת 

ליכי  'דחזו  כתיבת  תורה,  במשנה  בקללות  מפסיקים  אין  כיפורים,  ביום  נדרי  כל  לחש,  בתפילת  השנה  ראש  במוסף  ברכות  תשע 

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' שלג(שליט"א[   הרב דוד אריה הילדסהיים]רכת קידוש ביום השבת[ מדאורייתא', נוסח המשנה, ב
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 : 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  

 תשפ"ב   תש"פ   תשע"ו  ,דפי עיוןהכוונה בתקיעת שופר  

בראש   תקיעת במ   שופר  הבריאה  כל  לחדש משם את  כדי  הדין מאבן השתיה  להמתיק  הרחמיםיהשנה  פנחס,    דת  שבילי 

 תשפ"ב 

 ( יב)עמ'  "פגיליונות, תש וסףא  - פניני זאת ליעקב]מעשה המלכה, הכנעת היצר הרע, שופר של חירות[  מעלת תקיעת שופר 

 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 הועלה לקרבן[]האם  שופר של עקידת יצחק

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תש"פ שופר של סיני   -שופר של ראש השנה 

 תשפ"ב   ותתענג בדשן,[ פרטים במצות תקיעת שופר]? כיצד ממליכים את הקב"ה עלינו

כוח השופר להכניע, שופר ]תקנת רבי אבהו לתקוע כל מיני קולות, מדוע לא הוכרעה ההלכה כאחד האופנים,    קול שופר חזק מאוד

אינו סימן אלא מהות, ובשופר גדול יתקע, טעמי רבינו סעדיה גאון, ערבוב השטן בין מתן תורה לתקיעות לעתיד לבוא כמבואר במהלך 

דברי    –לאום מלאום יאמץ, גם בזמן החורבן, אמרי שפר    -שימוש בכל האמצעים, קיסרי וירושלים    -פסוקי התפילה, תקנת רבי אבהו  

 מערכי תורה, תשפ"ג     שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"ב ורה שניתנו בשופר[ת

 (, תשפ"ב )עמ' א(11עלון ישיבת איתרי )]הרב מרדכי אליפנט זצ"ל[ תקיעת שופר בראש השנה 

תקיעת שופר בר"ה במקדש הייתה תחילת העברת שופר ]  בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'תקיעת שופר בראש השנה  

תקיעות מקדש הן למלכויות ולא כזיכרון דלפנים ולכן אין  ,  האם שופר של ר"ה במקדש נכלל בכלל תקיעות דמוספין  ,תרועה בכל הארץ

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' ל( שליט"א[   הרב משה מרדכי אייכנשטיין ][  בהן משום אין קטיגור נעשה סניגור

בר"ה   במקדש  ושופר  יום ]חצוצרות  של  הקיום  במקדש  אבל  שופר,  צריך  מקום  דבכל  הלכה  נתקבלה  וכך  תורה  מדין  שהוא  י"ל 

גם בחצוצרות ם,  מה קושיית הגמ' דתרי קלי לא משתמעי, והרי כך הוא דין תורה לתקוע בשניהת,  תרועה הוא כולל גם את החצוצרו

ורי"ד למדנו דלפי הס"ד בש"ס היה אחד ת ה,  איכא חיוב שמיע וחצוצרות כאחמדברי ר"ח  דאין חובת   ד,  וקע בשופר  דעת ריטב"א 

נאמר קו ת,  שמיעה של החצוצרו על שופר  שופר דרק  וקול  לישנא דקרא בחצוצרות  גם קול  ל,  דייק  טורי אבן מפורש שצריך לשמוע 

הטו"ת,  חצוצרו דהעלה  מאי  ליה  ניחא  לא  אמת  תרוייהוא,  שפת  משתמע  לו  וחביב  שהיות  הרש"ש,  שהביא  במגילה  חד   ר"ן  דאל"כ 

גם עיקר   ה,  ב' כהנים שנושאים כפים דתרי קלי לא משתמעי, והרי כך הוא ציווי התור ז,  תוס' בסוטה בנידו"ע,  מינייהו נמי לא משתמ

ב"א לשיטתו דגם באופן י, ריטדוד למד מדברי התוס' דרק על קולות שווי ם מהני חביב ע, יד דברי התוס' דברכת כהנים צריך לשמוע צ"

יוצא אלא חובת קול אחדתרי קלי   שי' ר"ה גאון וכן עולה מפירש"י ושאר ראשונים דע"י דתרי קלי משתמעי, הרי ד,  משתמעי, אינו 

שתיה יד"ח  ויוצא  הקולות  ב'  שממשתמעי  אחתן,  תקיעה  אפי'  יצא  לא  כאחת  אדם  בני  מתשעה  תקיעות  גרינצייג הרב  ]  [ע    אליהו 

 ( עמ' עטחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד שליט"א[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_61_79_4.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_61_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_304_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_61_82_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_51_61_79_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_51_52_61_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_17_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/516_51_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/323_61_81_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_61_83.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/274_61_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_74_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/748_61_77.pdf


 

 הרב יהונתן דיויד ]מבחינת הדין[     -מבחינת ההמלכה, בכסה    -מבחינת האדם, בכסה    -]בכסה    תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

 ירחון האוצר )מד(, תש"פ )עמ' לד( שליט"א[ 

 אספקלריא, תשפ"ב )עמ' קיד(    מלאכת מחשבת, תשפ"א]בכסה ליום חגנו[  גילוי כיסוי הלבנה ע"י השופר

 (אאספקלריא, תשפ"ב )עמ' קי  ?למה לא נזכר בתורה בפירוש שראש השנה הוא יום הדין והמלכות

]במדרש: חדשו מעשיכם ושפרו מעשיכם, הנחלת התורה מדור דור, חדשו מעשיכם הקלות      תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  במנהגים כדי לקרב בנים מתרחקים[

 עמ'( 80) מאור ושמש לראש השנה, תשע"חרמזי ראש השנה  

אוסף גיליונות, תש"פ )עמ'    -  אז נדברו   ]להתנתק מן החמור, להתרומם מן החומריות[בין השופר של זכרונות לשופר של שופרות  

 עב(

התקיעות   קודם  נובהרדוק  בישיבת  החזו"א  ורוממות  דרשת  פנימיות  והשיאנו,  אבות,  מפרקי  קסצא  בן  יוסי  ברבי  ]מעשה 

 ( פדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'   - אז נדברו  המועדים[

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' כז, כח(סגולת התקיעות ברוח ובגשם  

שיחת המשגיח הרב אליהו אליעזר  ]יום תרועה, זכרון תרועה, יום הדין, התעוררות, חובת האדם על כל הבריאה[    מהות תקיעת שופר

 דסלר שליט"א, תשע"ז 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א ן תרועה יום תרועה וזכרו

 תשפ"ב מעדני אשר,  מדוע נקרא ראש השנה 'יום תרועה' ולא 'יום תקיעה'?  

 שבילי פנחס, תש"פ  ]מנקה את שורש הרע הגנוז באדם[ר"ת שורש פורה ראש ולענה  -שופר 

, במקומות מטונפיםאיסור לתקוע בשופר  ,  כמו תרועת החצוצרות בימי תענית,  תפילה בעת צרה  -תקיעת שופר  ]   התקיעה בשופר

ביאור נוסח תפילת ה,  טעם קביעת קיום מצות התקיעה בשופר כחלק מסדר התפילת,  המתפלל בלחש רשאי להפסיק ולשמוע התקיעו

עולמות,  [   "לקול תקיעתינו מבין ומקשיב "ביאור הפיוט ארשת שפתינו • "ואין דומה לך מוסף "כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה

 תקי 

 תורת המעדנים, תשע"ט   מדוע תוקעים בשופר, הרי הוא מ'כלי הדיינים' שבהם מכניסים אדם לחרם?

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

 (צואספקלריא, תשע"ח )עמ'  ם[ עורו ישנים משנתכ, המלכה כעין מלכותא דארעאא, סתירה בריטב"]טעם מצות תקיעת שופר 

 ( קמבאספקלריא, תשע"ח )עמ' שופר אחד אמר רחמנא   

שבילי פנחס,    [השנה הראשון כדי לעורר את אדם וחוה בתשובה אחרי שחטאו  הקב"ה תקע בשופר בראש]תקיעת השופר הראשונה  

 תשע"ט 

 היא שיחתי, תשע"ט תרועה  

 משנת מהר"ל, תשע"ט   לקבץ הנפזרים ולאחד אותםמצות שופר 

 המלך הקדוש, תשע"ז    מהותם של ימי ראש השנה במשנת החסידות

 מאור השבת, תשע"ג הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה'  
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]שופר של מתן תורה, עולה כולה נשרפת, אם נתלשו מחיים לא נשרפים עמה, ואינה  האם השתמשו בקרן האיל שהועלה לעולה  

 שלמים מציון, תשע"ח)איל אחר נאחז בסבך בקרניו... ויקח את האיל ויעלהו לעולה(  בעלת מום אם נשאר בגופה מקצת הקרניים[

תרועה הינה קול שבר או קול   האם  מדוע המלכת הקב"ה נעשית בשופר, ומדוע ע"י תרועה,]מדוע תוקעים בשופר בראש השנה?  

  במה שונה המלכת הקב"ה מהמלכת שאר המלכים[   , המשמעות של 'יום זיכרון',מדוע תוקעים כנגד יבבותיה של 'אם סיסרא'  שמחה,

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד 

הקרוב השנה  לראש  בוחר  אתה  אמא  איזה  אמהות...  שתי  המיבבת?    ..לפניך  סיסרא  אותה   ]אם  מרגיעות  שרותיה  וחכמות 

 עשר עטרות, תשפ"ב    אז נדברו, תש"פלשוא, לבין רחל מבכה על בניה ומאנה להינחם, וה' עונה לה כי יש שככר לפעולתך[ 

]יוסף יצא לחופשי בראש השנה, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, עדות ביהוסף שמו על ארץ  תיקון לחטא    -ההקשבה לזולת  

 אורות הגבעה, תשע"ח  סי פרעה ... מדוע פניכם רעים היום()וישאל את סרי מצרים, חלוקת נהר גינאי עבור עכו"ם בן לויה[ 

 

 : אמירת תשליך

 

 עומקא דפרשה, תשע"ח  אמירת תשליך מול אקווריום עם דגים

 ( קסבאספקלריא, תשע"ח )עמ'    מנהג אמירת תשליך

 נר לשולחן השבת, תשפ"א ]מהרי"ל וזבחי צדק, שינויי המנהגים והשתלשלותם במערב ובמזרח[תשליך בראש השנה שחל בשבת 

 באר התורה )קל(, תשפ"ב ?  תשליך בגיגית עם מים או דגים בר"ה או בעשי"ת בים

 רץ כצבי, תשע"ח   ]תשלומין ביום ב' דראש השנה או עשי"ת למי שלא אמר תשליך ביום א[ נשים באמירת תשליך

לומר, הלכות תשליך   הנוהגים שלא  דגים,  ללא  צבורים  נהר, כשיש מים  גיגית, כשאין  באר,  לעיר,  או מחוץ  נהר  מתי,  הדין,  ]מקור 

, ניעור שולי בגדיו, נשים באמירת תשליך, קטנים, טלטול גיגית עם  ל כמוך-כשחל בשבת, בקשות אחר תשליך, תפילת החיד"א, מי א

 באר ההלכה, תשפ"ב הדגים חשש מוקצה[ 

 

 : שמחה בראש השנה

 

  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 מצוות שמחה בראש השנה מול יראה וחרדת הדין 

 (עמ' עחהוצאה חדשה עם הוספות, תשפ"א ) - ברכת מועדיך   צות "שמחת יו"ט" בראש השנהמ

 עומקא דפרשה, תשע"ו     עומקא דפרשה, תשע"ג  שמחה בראש השנה

 אור פני משה, תשע"ט    (קצאספקלריא, תשע"ח )עמ' אי אמירת הלל בראש השנה 
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נועם רי הרמב"ן, אוכלים ושותים ושמחים, תענית בר"ה[  אמירת הלל, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, דבאי  ]שמחה בראש השנה  

   אליעזר, תש"פ

אז   [האדם עצמו -]וחותם יד כל אדם בו, האדם המסוכן ביותר  ?מי ה"ספרא דדיינא" שאחראי על הכתיבה בספרי חיים ומתים

 נדברו, תשפ"ב 

 ה' תירוצים   מעדני אשר, תשפ"במדוע פותחים בראש השנה את 'ספרי המתים'? 

 זרע שמשון, תשע"ח ]מול חסד ומשפט אשירה[ אין הלל בר"ה כי אין לומר שירה 

יום של שמחה והמלכה?   ואימה או  יום של פחד  ניתן להאם ראש השנה הוא  'וגילו ברעדה',]כיצד  במה   הבין את הרעיון של 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  כוחה של הזעקה[ 

הודאה על , שמחה ביום הדין  ,בכי מהתעוררות ,איסור תענית בראש השנה  ,מצוות השמחה ואיסור הבכי] שמחה ובכיה בראש השנה 

 עין יצחק, תשע"ט [ העבר

קובץ אבקת רוכל )טו(, תשפ"ב )עמ'  ב עמנואל מולקנדוב שליט"א[  ]הר  מתוך שמחה או מתוך בכי וצער  -תפלות ראש השנה  

 כה(

 ותתענג בדשן, תשפ"א      מעדני אשר, תשע"ט ?האם יש מצוות שמחת חג בראש השנה 

 

 : ראש השנה כיום טוב 

 

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' מח(    ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ

]אחר שהראשונה כבר הדליקה, תוספת אורה, בערב הדלקת נרות יום טוב כשיש כמה אנשים או נשים הסועדים במקום אחד  

 עשר עטרות, תשפ"ב [ , ברכה על הדלקת נרותשבת ובערב יום טוב

יו"ט בראש השנה   דיומא  ] תוספת  על הקדש משום  יוסיפו מחול  כדי שלא  ביום,  מווינא שאין אוכלין  כתב מהרי"ל בשם מהר"א 

עי הכוס  על  ושמא  כבר קדשוהו בתפילה,  ע"ז דהא  ותמה  הוא,  דברי ר,  קדדינא  וא"ש  במנהגי מה"ר אברהם קלויזנר  מקור הדברים 

מה ענין    ה,  מדברי המהרי"ל מוכח דכיון שלא כיונו לצאת יד"ח בתפילה, לא יצא יד"ח מהתורג,  המהרי"ל, ומיושב מה שכתב עליו כנה" 

יו" לתוספת  קדש  מקרא  וט,  מצות  קידוש,  מצות  בגדר  דהקדמונים  פלוגתא  להוכיח  יש  המהרי"ל  מהרי"ל מדברי  דברי  מתפרשים 

עמ'  חידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד  שליט"א[  אליהו גרינצייגהרב  ]  [דתוספת יו"ט תליא במצות קידוש היום

 (רכז

נר ]נוכרי, מומר, תינוק שנשבה, להקנות המאכלים מערב יום טוב לאורח[  הזמנת אורח שאינו שומר מצוות לסעודת ראש השנה  

 יששכר, תשע"ז

 דרישה וחקירה, תש"פ ]כשהונחו מבעוד יום[ בי עצים? האם מותר לאכול בראש השנה לאור נורות חשמליות התלויות על ג

סעודה?   באותה  עניים,  וסעודת  סיום מסכת  סעודת  עם  יחד  טוב  יום  סעודת  לעשות  חבילות, האם אפשר  חבילות  ]מצוות 

 דרישה וחקירה, תש"פ  חנוכה בשמן שריפה[ הדלקת נר לשבת ויום טוב, הלקת נר

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

 תש"פ הגר"א גניחובסקי, ]אמירה לנוכרי[    מלאכה לצורך היום השני
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 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' נו(    ?מיו"ט ראשון ליו"ט שני 'פלטה' האם מותר לחמם אוכל על 

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

 דרישה וחקירה, תשפ"א   משנתה של תורה, תש"פ    מעדני אשר, תשע"ט ]חובה, רשות, איסור[ האם מותר לאכול בשר בראש השנה?

 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' אר החגים מצוות שבתון בראש השנה ובש

 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

 

 השנה:  הדין בראש 

 

מילר  הרב אביגדור  -תורת אביגדור[  ללמוד מהמלאכים,  מלאכים חיים,  מלאכי המשפט,  מלאכיו של איוב] מלאך מליץ אחד מני אלף  

   זצ"ל, תשפ"ג

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' לח(  [האם הקב"ה מקיים מצוות התורה] ?היאך הקב"ה דן ביום טוב במשפט ראש השנה 

 עטרת תפארת, תש"פ   להתפלל על הרוחניות

]בשונה משאר החגים בהם נידונים על נושאים מסוימים המוזכרים   הדין בראש השנה הוא אם האדם מכריע את עצמו להיברא

וספות הגאונים 'זכרנו לחיים' השנויות במחלוקת, אדם נידן בכל  בתפילות החגים, בראש השנה אין הזכרה בתפילות לענין הדין חוץ מה

יום, הדין בראש השנה לזכור את היום הראשון, 'חוק הזכרון' זכרון ליום ראשון, תחילת המעשים, נעשה אדם בצלמנו, יברא או לא  

ת הקב"ה 'יברא', ואד יעלה מן החלט  –יברא, ספר החיים רק למי שמזכיר את הבריאה שהיא חיים, ירידת הגשם הראשונה בבריאה  

הארץ, הדין של ראש השנה מחייב הנהגת כל השנה, מתבקש שהאדם יכריע 'יברא', לשאוף שהבריאה תחזור למה שהבורא ייעד לה,  

  -  חשבתי דרכי זה היום תחילת מעשיך, החוב להכריע 'ובחרת בחיים'[    -עולם נקי וטהור, והנה טוב מאוד, נאמר ביום בריאת האדם  

 במשנתו של הגר"מ שפירא, זצ"ל, תשפ"ב 

 מעדני אשר, תשפ"ב להתפלל על צרת חברו בראש השנה   -יום הזיכרון 

עניני   ל]בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, נידון בר"ה וגזר דינו ביוכ"פ, הדין בראש השנה ע  שלושה ספרים נפתחים

יום הדין הגדול בזמן תחיית המתים, נוסח התפילה מורה על בקשת עניני עולם  עולם הזה או עולם הבא, דינו של אדם בשעת פטירתו,  

 עולמות, קכ   הזה, נוסח ברכת חברו "לשנה טובה תכתב" או "תכתב ותחתם"[

   יאיר נזרו, תשפ"א תחילת דין וגמר דין, הושענא רבה, מחלוקת בבלי וירושלמי[]כמו מי פוסקים להלכה, על התבואה בראש השנה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' ו(]הקשר לחטא העגל, הקשר לחטא אדם הראשון[ הדין בראש השנה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' מג(   הנהגות וסגולות להפוך מידת הדין למידת הרחמים

ו אפילו ש על חטא בעא לרע, או  שלא מחה בו והיה בידו למחות, הו כוו, כגון שחינאם האב סיבה לחטא ב]אבות ובנים  -יום הדין 

בינת החכמה על משך  [  ועל חטא ב  ב נענשו חוטא. אבל אם לא בסיבתו הבן חוטא, אין האלאחר מיתתו, אם בשעה שמת לא היה ב

 החכמה, תשפ"א 
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 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  אפילו שיחה קטנה בין איש לאשתו -יום הדין 

 (קטז )עמ'  בקובץ גיליונות, תשפ"    השנה יום דין ושמחה ראש

האדם גם על עצם זה שלא שב בתשובה ומחק עוונותיו, והדבר מכפיל את עונשו[  ]דברי הגר"א, העדר התשובה יענש בין 'דין' ל'חשבון'

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א

רוח " ,"המדברת הנפש"הדיבור.  כח  - האדם ]מהות שמירת הלשון  -הדין בראש השנה ודינו של אדם הראשון על חטאו בדיבור 

, הראשון  אדם  של  הדין  ביום  מקורו  השנה ראש  של  הדין הדין. יום  ליום  הכנה  -  הדיבור  בערך  ההכרה  ".לשון   ביד  וחיים  מות". "ממללא

 שיעורי הרמב"ן, מט  - עולמות הדין[ ליום כהכנה הדיבור של בערכו להתבונן - בדיבור אדם הראשון מחטא לימוד לקח

  משנתה של    משנת מהר"ל, תשע"ט]שלושת הפירושים, כרועה, במעבר הרים צר, כחיילי בית דוד, ומה תוספת בכל פירוש[  כבני מרון  

     תורה, תש"פ

פרד, כי  דור ודור בד,  ין כל הדורות יחו, אבל אין דו מיין יחד בעלי מום עם תמימין, ומין בשאיככבשים להתעשר, שד]כבני מרון  

בהרים,   דאורייתא מודדין מדוייק ואין מקדריןן, בכבמעלות בית חורוכמו שלא מצרפים ישן וחדש במעשר בהמה,  סיון אחר,  ר  לכל דו

 מה, תשפ"א בינת החכמה על משך החכ    בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ  ד[כך דן הקדוש ברוך הוא בדקדוק רב כל אחד ואח

 (מה)עמ'   "פוסף גיליונות, תש א - עינינו גל ]שלושת הפירושים[כבני מרון 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א    בינת החכמה על משך חכמה, תש"פ]כובש עוון, פירושו, מעלת בן המלך[ מטה כלפי חסד 

   נועם אליעזר, תש"פהדין בראש השנה 

בינת החכמה      ]ישראל הם אנשי מעלה, ויעקב הם פחותים, ואיתם מגלגלים ברחמים לתשובתם[חוק ישראל ומשפט לאלוקי יעקב   

 על משך החכמה, תשפ"א 

רבי יוחנן מצוה גוררת מצוה ודי במצוה אחת כדי לגרור    -]מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, בעולם הזה  דינו עולם הזה ודין עולם הבא  

התגאה בה, ושמח בה    מצוות נוספות אחריה, וריש לקיש איירי בעולם הבא שאי אפשר להוסיף מצוות, מצווה גוררת מצוה רק אם לא

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א שמחה דקדושה[ 

עון'    ו'איש  'רשע'  לא  ]דינו של  על שבטבעו  עהאדם  וכבוד, אבל    אהולד עם קש  ב' דברים: עשה מעשים רעים עתאוה  על   ש 

טבע קולא    ו מחמת  לעצמו  הוסיף  ביצרו.  תאוהלחם  מושחתים  אה  דברים  לראות  עצמו  את  שהביא  מחמת  את    וכבוד,  שמשחתים 

פש על ידי שהוסיף לעצמו השחתת ה  -  ואיש און',  מחשבות'דברים רעים מחמת טבעו, לכן כתוב דרכו ולא    -  פש. יעזוב רשע דרכוה

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  '[ותמחשב'ש גם על עדברים פסולים,  ראיית

 נועם אליעזר, תשע"ט ]צדיקים בינונים וכו'[ גזר הדין בראש השנה 

 הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ח  - ברוך שאמר []במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה... תראם ניסיך עושה גדולותאיך לזכות לניסים? 

 דרכי החיזוק, תשע"ה   ]תשובה על תורה ועל מידות[ עומדים למשפט

 (לזקובץ אבקת רוכל )טו(, תשפ"ב )עמ' האם יש חובת תשובה על עברות שעבר בקטנותו? ]הרב שאול סימן טוב שליט"א[ 

 מעדני אשר, תשע"ה   ?האם הדין בראש השנה בשמים מתחיל בליל ראש השנה, או רק ביום

 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? 
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לעולם יראה  ,  ג' ספרים נפתחים בראש השנה, והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה עד יום הכיפורים]  בינונים תלויים ועומדים

פירשו שהבינוניים שזכו ועשו    "חהרמב"ם ור,  אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע עצמו לכף זכות

לחיים נכתבים  להיכתב בספר  ו,  תשובה  זכות  לכף  עצמו  ידי מצוה אחת שעושה האדם, מכריע  על  ללא תשובה אלא  גם  תמוה שהרי 

עוון המתעכב מתשובה בימים אלו,  החיים וכובד משקל  ימי התשובה,  ובפרט בעשרת  לאחר הדין בראש  ,  גודל החיוב לשוב בתשובה 

בכ רק  השנהוהשנה,  ראש  עד  שהיו  העוונות  את  למפרע  לבטל  התשובה  ביטוי  ,  ח  הם  תשובה  ימי  בעשרת  טובים  והמעשים  המצוות 

הגדרה   בינוני" אינו אדם שזכויותיו ועוונותיו שקולים, אלא זו"  .להשתנות ב"גברא" החוטא, ששינה את דרכו הרעה לבלתי שוב אליה

היצרים שני  ידי  על  במעשיו  המודרך  אינו    .לאדם  עוונות",  ו"ריבוי  זכויות"  "רובו  המושג  בנפש   אלאי,  כמות מושגגם  מידה 

אין  האדם והרע,  הטוב  בין  הכרעה  חוסר  שפירושו  "בינוניות",  של  במצב  ולכן  הטוב.  לצד  הכרעה  של  מצב  את  בעליה  בנפש  היוצרת 

 עולמות, כג [ חתימה טובה

לבנים   ומתעטפים  ישראל,  ]הלובשים לבנים  לכלל  היחיד  הגוף[תועלת בתשובת  בכל  פשטה קדושה  גוף אחד  זרע שמשון,    ישראל 

 תשע"ח 

 

 :יום טוב שני של ראש השנה

 

מהות א,  יומא אריכת בהלכות קדושת יום טוב שני של ראש השנה שהוא בגדר  הנפקא מינא לדינא]הדין ביום השני של ראש השנה  

טוב קדושתו  ואופי היום  השנ השני של  ראש  הואה,  של  השנה  ראש  כי  מפורש  הדין  במשנה  שנעשה  ,  יום  הדין  מהו  לברר  ויש 

ביום הראשון  ביום נעשה  הימים,  השני  ומה  בין  הבדל  יש  דין  אם  .והאם  ביוםביום   נעשה  הדין  מהו  ראש  בתפילותי,  השנ  הראשון, 

הראשונות של   בשלוש השעות בראש השנה אין להתפלל מוסף ביחידותאין הבדל בין היום הראשון לשני,   ובאכילת הסימנים,  השנה

לפעול  ותהאפשרה,  עוד יום בראש השנ והברכה בעצם העמידה לפני הקב"ה לדין  י, החסדהיום, וצ"ע האם דין זה נאמר גם ביום השנ

השני הראשו ביום  ביום  ועומד  תלוי  שנשאר  דין  ישן,  להכריע  השנה  ראש  של  הראשון  שביום  הקדוש  הזוהר  דברי  דינא   ביאור 

יש קשיא השני  רפי וביום  שניא,  דינא  דין  יום  לקביעת  המקד  הטעם  בית  הדיןש,  משחרב  פרטית בחינת  ובחינת  בהשגחה 

כללי הדין השת,  בהשגחה  ראש  של  השני  האדם  -נה  ביום  על  מהכל דין  הראשון ל,  כחלק  וביום    - דין  ביום  תלויה,  בלתי  בבחינה 

   עולמות, תלו     [דין המתחיל מנקודת המבט של האדם עצמו - תוכחה השני

 (קעזמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[ יום טוב שני של ראש השנה וגדרו 

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

]באופן שלא קדשו בית הדין את החודש כבשעת גזירת שמד, התאריך    ?תשרי או ביו"ט של ר"הוי בא'  המשפט והשופר בר"ה תל

לפי זה גם יום הכיפורים לא יחול אף דהוא בעשור לחודש, אין חובת עינוי. אך יתכן  קיים אך קדושת המועד דראש השנה לא חלה, ו

ויום תרועה תלוי בא' תשרי ולא בקידוש המועדות ע"פ בית דין, דעת החינוך שהמ יום טוב מ"מ המשפט  פט שדלמרות שאין קדושת 

מבואר מנהגנו שאומרים ביומים של ראש השנה  והתרועה תלויים בא' תשרי, ודעת הרמב"ם דהם תלוים בקדושת המועד, ולרמב"ם  

אותה תפילה דאחר דתקנו חכמים קדושת המועד אריכתא גם המשפט חל באותם ימים, האם דברי המהרי"ל שלא לקבל תוספת ראש  

תב  השנה מבעוד יום בקידוש כדי לא להקדים את יום הדין, האם דבריו כחינוך או כרמב"ם, האם אומרים בליל שני לשנה טובה תכ

 שיעורי הגר"א מדלוב שליט"א, תש"פ  ותחתם[

]ברכת הזמן שהחיינו דלולב ושופר היום טוב שני, השונה    יומא אריכתא בשני ימי ראש השנה לענין קדושת היום ולא התאריך

 שיעורי הגר"א מדלוב שליט"א, תש"פ   "ט שני של ראש השנה לשל סוכות[והדומה בין יו

 ירחון האוצר )ז(, תשע"ז )עמ' לד(   ]דעת הרמב"ם והראב"ד[ראש השנה קדושה אחת היא 

  דברי הגר"א ה,  אסור לאפות או לבשל או לשחוט ביו"ט לצורך מחר ואפי' בשני ימים של ראש השנ]ב' יו"ט של ר"ה קדושה אחת  

המחלל יו"ט שני ואפי' של ראש  ת,  בביאורו שם על הלכה זו, שכן היא דעת הראב"ד, אבל דעת רמב"ם שאף לקולא אמרינן קדושה אח
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השנה כו', מכין אותו מכת מרדות, ענין ב' קדושות או קדושה אחת דאי הוי ב' קדושות הוי בגדר ספק, ואי הוי קדושה אחת היינו ששני 

הואיל ויו"ט שני של ר"ה אקרי יו"ט ודאי מדרבנן, תו לא אקרי המלאכה לצורך אותו יום בגדר מלאכת  ם,  יהימים הם ודאי ימים טוב

 שליט"א[   אליהו גרינצייג הרב  ]  [תחילוק בין ב' יו"ט של ר"ה לב' יו"ט של גלויות, דיו"ט ב' של גלויות לא הוי קדושה אחה  ה, וזהעבוד

 (עמ' רלחידושים וביאורים בעניני ראש השנה, תשע"ז )-קרואי מועד

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ג    ב' הימים הם קדושה אחת

ב' של ר"ה   ביום  הזכיר    פסק הרמ"א דבשהחיינו]שהחיינו על שופר  לא  בשופר  ואילו  בגד חדש,  או  פרי חדש  להניח  יש  בקידוש 

צריך לתקוע  ה,  ברכת הזמן שמברכים בקידוש הוא על הגעת זמן יו"ט, ואילו ברכת הזמן על שופר היא על מצות תקיעש,  להניח פרי חד

לולב משופר דאין מברכים עליו שהחיינו    מאי שנאו,  אף ביום השני וזו היא מצוה חדשה שלא היתה ביום ראשון לכן צריך לברך שהחיינ

בשהחיינו על קידוש כיון שתקנו חז"ל שנחשב כיומא אריכתא הרי הזמן הגיע מיו"ט ראשון ואין ביום טוב שני זמן  ן,  אלא ביום הראשו

ו,  רכים שהחיינשיטת המחבר היא להיפוך דלא הצריך פרי חדש כדי שיברכו לכתחילה, ואילו לענין שופר נקט בפשיטות שאין מבש,  חד

מבואר בגמ' דכל שיש לו כבר שמחה מהגעת זמן המצוה בין בשעת הכנה  ש,  גר"א בביאור הטעם שמברכים שהחיינו ביו"ט שני בקידו

ה"ז מברך שהחיינ קיום  למצוו,  ובין בשעת  גרע מהכנה  לא  היא מצוה חדשה  יום השני  גם אם  בשופר  זו בטעם ה,  אף  מצאנו סברא 

פרי חדש ליקח  ביו"ט שני של סוכות  הנוהגים  גרינצייגהרב  ]  [אף  וביאורים בעניני ראש השנה,  -קרואי מועד  שליט"א[  אליהו  חידושים 

 (עמ' קיחתשע"ז )

 

 : ביאורים בנוסח התפילה

 

 וישמע משה, תשפ"ב   כאתרוג אחר סוכות, כשהתנה שיוכל להחזיר אך לא נקב תאריך[]האם דינו  החזיר מחזור לאחר ראש השנה

 ר החידות והידיעות, תשפ"ב אוצ אוצר חידות וידיעות לראש השנה 

השנה לראש  טובים  תפתח,  ]  סימנים  שפתי  ד'  השנה,  של  האחרונה  השנים  ברכת  הקב"ה,  הבינני המלכת  יוצרי  ולעילא,  לעילא 

ציבור,   לשליח  שלום  עושה  פסיעת  לצרידות,  תרופה  בטלית,  הראש  כיסוי  שופר,  תקיעת  בזמן  תשובה  אמן,  ואמרו  להנחיל,  מורשה 

תוקעים אשכנזים וספרדים, ביאור נחמד בתוספות, האם השופר מוקצה בליל ראש השנה, סכין וסיפור חדש לחג, שנה מעוברת, יהי 

 (קי)עמ'   בקובץ גיליונות, תשפ" ן התקיעות, וכל מאמינים, דמיך מזליה, להמתיק את הדשב, אלול אינו דב )בער(, שיר נאה[ רצון בי

השנה   לראש  שונים  היום]ענינים  אור  קודם  בער"ה  בער"ה,  אכילה  ראשלע,  תענית  לבוא  בניסן  תיד  יהיה  את  ,  השנה  ששכח  מי 

בסליחות כשמזכירים זכות ,  רמז של אני לדודי,  במוצ"ש  טעם שמתחילים לומר סליחות,  ההוספות של עשי"ת אם יאמרם באלוקי נצור

שופר בשבת איכא    בתקיעת  אמאי,  יתענה בסליחות אפי' אם עי"ז ימעט מלימודו,  תוספת יו"ט בר"ה,  האבות להיפך  אבות מזכירים את 

חשיבות  ,  קטן מוציא קטן בשופר,  אשה להוציא קטן במ"ע שהז"ג,  אין לתקוע בלילה,  תקיעת שופר בר"ה שחל בשבת, ביטול  חשש דאו

צריך ,  בר"ה אומרים מלכויות זכרונות ושופרות  התפיל  ובאיז,  שיעור כדי דיבור זה גם בשתיקה,  ממ"ע שהז"ג  אשה פטורה,  התפילה

מטה כלפי חסד אי קאי גם בדין האדם   'ורב חסד , 'סמך למתפללים בר"ה ויוה"כ בכריעה,  בתשובה ל' יום קודם ראש השנה  להתחיל

מתי אומרים בהוצאת ,  אין לו תפו"ע יאכל תפו"א עם דבש,  כשאוכלים את הסימנים בליל ר"ה  מה שאומרים,  שם חודש תשרי,  בר"ה

, טעם אכילת רוביא,  בר"ה  'לשנה טובה'  אמירת  ,  מתי בירך יצחק את יעקב,  דבש דבורים  בראש השנה יש ענין לאכול,  ונורא  ס"ת גדול

כמה התשובה ,  בחומר המתרשל בזמן הזה מן התשובה ,  מעלת נתינת צדקה בימי הדין,  ענין תשליך,  אם יש חיוב אכילת פת בליל ר"ה

שומר ספירת העומר וחג , העשרת הדברות נגד 'זכרנו לחיים' ,י"ג מדות רק בציבור, מדוע לומר י"ג מדות עם הצבור כמו קדושה, מכפרת

 , פני חנה בתחילה היו דומין לקוף,  אברהם ושרה ולא נתן להם בניםאת    ציער הקב"ה  , מדועשבועות כראוי א"צ לבוא במשפט בר"ה

, לפנינה ילדים ולא לחנה   והי  בתחילהמדוע  ,  אין אוכלים אגוזים בר"ה,  מז לאכילת דבש בר"הר,  צום כפור יחתמון  בר"ה יכתבון וביום

חרש  ,  ב' ימי ראש השנה הם יומא אריכתא,  מהות ב' ימי ראש השנה,  ביאור היום הרת עולם,  כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה

שופר הציבור,  בתקיעת  עם  מתפלל  אינו  השנה  שכל  למי  לתקוע  ליתן  השנה,  אין  ראש  בליל  בביה"ק  שלן  אחד  דחסיד  אם  ה  ,מעשה 

חצי עבד ,  אורך השופר הוא מדאו',  פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות מדאו' או מדרבנן,  אומרים ברוך הוא וברוך שמו בברכה המחויבת
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עבדים  , האם  כמה תקיעות מקיימים מצות שופר, בנהגו לתקוע בחודש אלולם,  השטן מתערבב כשחוזרים ותוקעי, מדוע  וחצי בן חורין

מצות   על  לברך  גרמארשאים  שהזמן  בער"ה ,  עשה  תוקעין  שאין  יד"ח,  טעם  יצא  אי  למלכויות  זכרונות  חיוב ,  הקדים  איכא  בר"ה 

פני רבו ל,  להקביל  כנגד תרי"ג מצוותכך שהמקור  גרעינים  יש תרי"ג  יצחק,  ברימון  , מצות שמחה בר"ה,  אילו של אברהם היה שמו 

שופר שניקב ,  צורת התרועה,  ת מיד לאחר הברכה אי צריך לברך שובתקלקל בתקיעו, נטעם שתוקעים מאה קולות בר"ה,  אכילה בר"ה

הפסול התרועה,  כל  את  לשמוע  צריך  טומטום,  אם  לצורך  ברה"ר  שופר  טומטום,  הוצאת  מוציא  אינו  משמוע ,  טומטום  אזנו  אוטם 

עבד כיד רבו להוציא את רבו במצוות יד  ,  עשה דוחה ל"ת דבעינן בעידניה,  בליל יו"ט הוי דיחוי, האם  ותוקע לאחרים אי מוציאם יד"ח

התרת נדרים  ,  לעבור על תחומין בשביל שופר,  חש"ו אינו מוציא אחרים בתקיעת שופר,  הגזירה דשמא יעבירנו,  שאין עבד חייב בהם

ות אם צריך  יחיד שאומר סליח, ימי הדין, נינו של יום דר"ה , ע התפילות בר"ה ויוה"כ, בהתרת נדרים בעינן שלא יהיה ב"ד שקול, דער"ה

פיוט לקל עורך דין ,  המתים מבקשים רחמים על החיים בר"ה ,  אבינו מלכנו חננו ועננו י"ל בלחש,  לדלג הבקשות שאומרים בארמית

במוסף ב'  וביום  א' בשחרית  ולא כרחם אם,  ביום  בנים  על  ועלי,  כרחם אב  דחנה  היה המעשה  של ראש  ,  מתי  להאריך בשחרית  אין 

נפקדה,  השנה גיל  החנה  באיזה  היה תפילת שמו"ע,  חנה  תפילת  יוסף מבית האסורים,  אם  נשתחרר  עליה מתי  , מדוע מקבל התוקע 

ערבות,  לתורה מדין  לנשים  לתקוע  אפשר  שופר,  אי  מהו  לאברהם  הראה  הימני  ,  הקב"ה  מהקרן  שופר  ליקח  האיל   תלדקדק  ,  של 

בעשר לתקוע  ראוי  לכתחי'ה,  לכתחילה  אף  הוא  נתנו  להנות  לאו  ממצות  כונה,  צריכות  אין  ר"ה ,  צות  ביום  הימים ,  לישון  בכל  לישן 

יום וכו', מתי היתה עקידת יצחק, אורכו של שופר לעתיד לבוא, ובכן תן פחדך וכ' הוא  אומרים במלכויות וידעת ה, מדוע  טובים ביום

חדוותא  ישראל קניבסקי שליט"א[  ]הרב  כנגד מלכויות זכרונות ושופרות, מדוע הולכים לתשליך בסוף היום, ומדוע תשליך על המים[  

   )לא עמ'( דאורייתא, תשפ"ב

 (קטז )עמ'  בקובץ גיליונות, תשפ"   - מקורי התפילהמקורות טעמים ומנהגים בימים נוראים 

 זכרו תורת משה, תשפ"ב שיחות ודרשות הגר"מ טורק זצ"ל לתשב"ר 

 תשפ"ב    פלאי התורה, תשפ"בפלאי התורה לראש השנה 

עוזיאל בן  יונתן  מתרגום  המקרא  בפרשנות  ופנינים  השניות]  חידושים  או  הראשונות  השטן,  מתערבב  תקיעות  ערבוב ,  מאיזה 

ולם נברא בראש השנה זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון • הע,  השטן בראש השנה אינו רק החלשת כוחו כמו בשאר המועדים

• והאם רבקה נפקדה , קידת האמהות בראש השנה על ידי תפילה • אופן ומקום התפילה ההופכת מידת הדין לרחמים, פאו בליל יד ניסן

השנה בראש  היא  האמהות,  אף  פקידת  מענין  וההפטרה  התורה  קריאת  הגמ,  טעם  השמיטה  רבקה  'למה  של  פקידתה  היה ,  את  מה 

גזירה זומיוחד   'והעקידה  תפילה במקום המקדש,  בתפילתו של יצחק שהצליח לבטל  ,  וזכותו של יצחק בעקידהחלקו    -  'כפתו אביו, 

פקידת חנה ,  מיני השתדלויות  'לאחר שעשתה ב  –פקידת רחל בתפילתה  ,  פקידת שרה בראש השנה בזכות תפילת אברהם על אבימלך

עבודה זרהזכותו של    ,נפשה    תפילה בהשתפכות  –אם שמואל   לישמעאל בגלל שעבד  זרה ,  אברהם לא עמדה  הגר עזבה את העבודה 

 פניני תרגום יונתן, תשפ"ג [ הגורם לזכירתו לטובה -כי מידי דברי בו זכור אזכרנו הבן יקיר לי אפרים , וחזרה בתשובה

לם אלוקים הממליך את הקב"ה, אדון עולם אשר מלך  ]צהמלכת הקב"ה בראש השנה ע"י האדם    -מעלת אמירת אדון עולם  

   ו(לאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא[

    דרישה וחקירה, תשפ"א  ]אין עוד מלבדו[ אדון עולםמעלת אמירת 

זכרונו לחיים, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, ונתנה תוקף, ומלאכים יחפזון, כי לא יזכו בעיניך בדין, ]  ביאורים בתפילת ראש השנה

 -  משנת רבי חיים שלמה על התורה והמועדיםמעשה המלכה, הכנעת היצר הרע, שופר של חירות[   קיך, זכירת העקידה,  ושבת עד ה' אלו

 (יד)עמ'  "פ וסף גיליונות, תשא

 ( מגמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ' ]הרב אהרן גבאי שליט"א[ קף' יישוב המסורת אודות מייסד הפיוט 'ונתנה תו

 טעמא דאורייתא, תשפ"ב תוקף' מהות הפיוט 'ונתנה 

 (מג)עמ'  "פיליונות, תשוסף ג א  - עינינו גל[ ]ר"ה בהעדר ממשלה מכהנתכי תעביר ממשלת זדון   ויאתיו כל לעבדיך
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]קרבנות עכו"ם, שוחט שהתברר שהוא גוי האם יכול להקדיש ולהקריב בבמה בגויותו ויהיה מותר ויזבחו לך את זבחיהם    -ויאתיו  

 צבא הלוי, תש"פ  , שלמים או עולה[לאכילה לישראל

 שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין , תשע"ט    בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' עמ' קנ(  ]הגר"ח פיינשטיין[ביאורי תפילות 

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

 תשע"ו 

 מחמדי התורה, תשע"ו  ]כפתו, חי נושא את עצמו[ ותראה לפניך ... שעקד ... את יצחק על גבי המזבח

 רב ברכות )ה(, תשע"ח )עמ' יג( לפניך' בתפילת הימים הנוראים אמירת 'שהשלטן

 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 

 (מזמנורה בדרום )כז(, תשפ"ב )עמ'  ]הרב גרשון גולד שליט"א[  מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה 

 קולמוס הישיבה, תשע"ז )ג' תירוצים( כתבנו בספר "צדיקים וחסידים", כיצד ניתן לבקש זאת? 

 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

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

 פ"א נאה דורש, תש    תשע"ה

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ז  - ברוך שאמר ]לא בשמים היא[המתכון לחיים טובים: תורה  -זכרנו לחיים  

 נועם אליעזר, תשע"ט   הוספת "זכרנו לחיים" בג' ברכות ראשונות

 חיים, תשפ"ב ממעיין ה ]הגר"ח וואלקין שליט"א[  הוא הערובה לזכייתנו בדין -עצם הרצון להיזכר לפני ה'  

]הלקח הנלמד מפרשת סבן סורר ומורה, העולם הזה הוא פרוזדור[   "קים חייםו"למענך אל  -חיזוק המבט האמיתי על החיים  

 מתוקים מדבש, תש"פ 

 מתוקים מדבש, תשפ"ב ]ע"פ דברי הגר"ש וולבה זצ"ל[ ים"  למענך אלקים חי"  -התקוה הגדולה ליום הדין 

דברי הסבא מקלם זצ"ל[  ]אחרי השכל אמור לבוא הרצון, אך צריך להכין את הרצון, ע"פ  רצוננו לעשות רצונך    -להכין את הרצון  

 עינינו גל, תשפ"ב 

להרבות בזיכוי  ,  עשה למען שמך,  להגיד כי ישר ה',  הבאים?  מה תכוניותיו למשך ימי חייו,  לכל אחד יש תפקיד]  למענך אלוקים חיים

הצבור,  הרבים לו,  זכות  צריכים  חבל התליה  ,  רבים  חותכים את  לגנב  הרבים,  כשצריכים  גלגלים,  להיות מזכה  [  מי שברך,  על כסא 

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

להרשיע הרי איבד את ההזדמנות להרבות כבוד שמים, ולכן 'ימות זכאי',    ]מי שעומד בוודאות זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים  

 האיחוד בחידוד, תש"פ  ובמיתתו ילמדו השאר מוסר, ובכך תהיה לו זכות  ממיתתו[

בסדר   הדורות  פיוטיםהסיבה לשינויים שחלו במשך  ובית   אמירתם של הרבה  חזן,  ע"י  הנאמר  בית  ב',  א'  סדר  על  ]פיוטים 

אמירת שני הבתים ע"י הקהל, חזנים שהפסיקו לומר את מה שהקהל אומר, קביעת המנגינה לפי    -הנאמר ע"י הקהל, המצאת הדפוס  
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קטעים לפי הנאמר כיום, אין אבחנה בין  עם השיבוש, הפיוט וכל מאמינים, אי סימטריה, אי הקשר בין ה  -צורת האמירה של הקהל  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סב(   'בית' לבין 'פזמון', מנהגים בהם מוותרים על הפזמון, לשמוע אל הרינה ואל התפילה[

 עולמות, תלה "עלינו לשבח" בראש השנה וביום כיפור  

]עכן שמעל בחרם, הפקפוק שלו בגורל, נעשית לו כהיתר, מה גרם לו להודות, כיצד    לראות מהרה בתפארת עוזך  -על כן נקווה לך  

 דעת ואמונה, תשפ"ג זכה לתקן את התפילה[ 

 האיחוד בחידוד, תש"פ  ]המוסיף על התקיעות, יוהרה[הכריעות ב'עלינו לשבח' בראש השנה וביום כיפור 

 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   -בינו מלכנו א

 מדי שבת, תשע"ו    לדור ודור המליכו לקל

]בטלה העבדות במצרים, לבטל גזירות קשות כמו במצרים, תקיעת שופר זכר   בתפילה ובקידוש מזכירים "זכר ליציאת מצרים"

 מעדני אשר, תשע"ז  למתן תורה תכלית יציאת מצרים[

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

 יסודות החינוך, תשע"ד חתימת עושה "השלום" בראש השנה ועשרת ימי תשובה  

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

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

 

 : צום גדליה

 

 צבא הלוי, תשפ"ב ]בראש השנה או אחריו[ מתי נפטר גדליה? 
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 לבית ולמשפחה 

 

 תשפ"ג אגעדאנק  

 תשפ"ג בדרכו אמונה 

 ג תשפ" "ח  דברי שי

 תשפ"ג דרישה וחקירה  

 תשפ"ג האיתנים )א( אלול וראש השנה ירח   –אורייתא חדוותא ד

 תשפ"ג ו דרשמבית  –לקראת שבת מלכתא 

 תשפ"ג מקדש הזמנים  

 תשפ"ג נר לשולחן שבת  

 תשפ"ג תורה פלאי ה

    תשפ"ג   פניני תרגום יונתן

 תשפ"ג  תורת הביטחון

 

 " באתר בינינו  אלול וימים נוראיםלצפיה בשיעורים על נושא "

 שיעורים(  300-)למעלה מ

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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