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מכתב ברכה
בבירור  העוסקים  וצוות  שליט"א  בראלי  מאיר  הרב  לכב' 

ההלכות וכתיבתן ב"אהלי הלכה"
 

שלו' רב לאוהבי תורתך וכו'.
 

פסיקתן  בבירור ההלכות,  הגדולה  עבודתכם  על  כוחכם  יישר 
והסברתן בסגנון השווה לכל נפש.

יגעתם  הפרק,  על  העולות  חדשות  לשאלות  גם  התייחסתם 
הכרעות  ומצאתם  האחרונים,  הפוסקים  בספרי  וחיפשתם 
בשאלות אלו. ציינתם את המקורות לכל פסיקה, על מנת שכל מי 
שמעוניין לדעת על מי אתם סומכים, יוכל לעיין במקור וללמוד 
על מה הוא מסתמך. זו דרכה של תורה, שצעירים מסתמכים על 
זקנים, וזקנים על זקנים מהם. כולם רואים את עצמם אחראים 

להמשך רצוף של התורה, מסיני ועד לעתיד לבוא.

יישר חילכם לאורייתא, ואני מאחל לכם שתזכו להפיץ את עמל 
תורתכם ברבים ולזכות את עם ישראל בלימוד הלכה למעשה, 

לשמור ולעשות ולקיים.

וזכות הרבים תעמוד לכם להתברך בכל מילי דמיטב. ה' יסייע 
בידכם לגדול בתורה, ללמוד וללמד, ולהגדיל תורה ולהאדיר.

 
כעתירת

הרב יעקב אריאל
רמת גן
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הקדמה

משה קיבל תורה מסיני. לא רק תורה קיבל משה רבנו מסיני, אלא גם הדרכה 
לומר  דעתך  על  לא תעלה  הוא למשה,  ברוך  לו הקדוש  "אמר  ללמדה.  איך 
עצמי  מטריח  ואיני  בפיהם,  סדורה  שתהא  עד  וההלכה  הפרק  להם  אשנה 
להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם - כשלחן הערוך 
ומוכן לאכול לפני האדם". לא די ללמד את ההלכה באופן שתהיה סדורה בפי 

הלומד, אלא יש גם ללמד את טעמה של כל הלכה. 

סדורות  בהירות,  שתהיינה  באופן  הלכות  לכנס  השתדלנו  שלפנינו  בחיבור 
ומובנות בטעמיהן. כדרכנו בכרכים הראשונים על הלכות חנוכה, פורים, פסח 
ובין המצרים, שהתקבלו בסייעתא דשמיא בשמחה וברצון, כך גם בכרך זה, 
לחדש  זה  בחיבור  מגמתנו  אין  עצמנו מאומה.  לערוך משל  השתדלנו שלא 
את  להביא  מגמתנו  הוראה.  דרכי  או  הלכתיות  שיטות  חּומרות,  או  קּולות 
ההלכה המסורה והמקובלת בישראל, על פי גדולי הפוסקים שעם ישראל נשען 
וגדולי האחרונים. במקום שהאחרונים  עליהם - מרן השלחן ערוך, הרמ"א 
נחלקו בקביעת ההלכה, סמכנו סמיכה של ממש על המשנה ברורה, "שקבע 
לו כבר נחלת עולמים בתור ספר פוסק, מבוסס, שהלכה כמותו בכל מקום" 
)מאמרי הראי"ה ח"א עמ' 132(, מלבד במקומות שגדולי הדור הבאים אחריו 

נטו מפסקיו, או במקרים שבהם יוצאי ספרד אינם נוהגים כמותו. 

בשאלות המתחדשות, המסורות לגדולי תלמידי החכמים שבדור, או במקומות 
יעקב  הרב  הגאון  ורבנו  במורנו  נועצנו  ברורה,  אינה  שבהם הכרעת ההלכה 
ימיו  ה'  יאריך  ומדריכו מראשית דרכו.  אריאל שליט"א, המלווה את המכון 
בטוב ושנותיו בנעימים, ויזכה להמשיך להרביץ תורה לעדרים הצמאים לדבר 

ה', זו הלכה. 

והולך, להאיר את אורחות חיינו  יהיה בבחינת מוסיף  זה  תפילתנו שמפעל 
היהודיים בימות החול, במועד ובשבת.
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מבוא
ראש השנה 

המלכות והדין

ומנהגים  מצוות חשובות  יהודי.  כל  בחיי  מרכזי  יום  הוא  ראש השנה 
רבים בו, והכנות מיוחדות נעשות לקראתו בחודש אלול שלפניו. אמנם 
מהו עניינו ומהותו של יום מיוחד זה? בתורה, אין עניינו מפורש, ונאמר 
רק שהוא "יום תרועה" ומצווה לתקוע בו בשופר. אך מתפילות ראש 
השנה ומדברי חז"ל, אנו למדים על שני עניינים עיקריים הכלולים בו: 
ראשית, ראש השנה הוא יום המלכת ה' עלינו. "אמרו לפני מלכויות כדי 
המרכזיים  הטעמים  ואחד  התפילות,  ליבת  זו   - עליכם"1  שתמליכוני 
בתפילת  כנאמר  הדין,  יום  הוא  השנה  ראש  ושנית,  השופר.  למצוות 
ראש השנה: "ועל המדינות בו ייאמר איזו ולחרב ואיזו לשלום... ובריות 

בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות". 

קשורים  שאינם  רק  לא  אלו  מהות  ענייני  ששני  נראה  ראשון,  במבט 
מעוררת  ה'  מנוגדות: המלכת  הרגשות  להם  בזה, אלא שמתלוות  זה 
שמחה, כמו שכתוב על הגאון מווילנה, שהיה "שמח מאוד בעת תקיעת 
שופר, וכן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדוה, כדוגמת המדינה ביום 
ממליכים  שופר  בתקיעת  אנחנו  כן  אותו,  ומעטרים  מלך  שממליכים 
בדין  העמידה  זאת,  ולעומת  ַעמו"2.  שאנחנו  העולמות,  בכל  להקב"ה 
מעוררת פחד ויראה, כנאמר בגמרא: "אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש 

ראש השנה טז א.  .1
כתר ראש אות קד.  .2
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מווא - ראש השנה המל ונ והדאר

ברוך הוא: רבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה )הלל( 
יושב על  וביום הכפורים? אמר להם: אפשר מלך  לפניך בראש השנה 
אומרים  וישראל   - לפניו  פתוחין  מתים  וספרי  חיים  וספרי  דין  כסא 

שירה"3. 

אם כן, כיצד חברו שני ענייניו השונים של ראש השנה זה לזה, האם הם 
שניים שצורפו ליום אחד או שמתלכדים הם לשורש אחד? 

מלכות ה' על ידי בריאת האדם 
נעוץ בהיות ראש השנה  עניינים אלו  בין שני  המפתח להבנת הקשר 
יום בריאת האדם4. א' בתשרי הוא היום השישי לבריאת העולם, ובו 
נברא אדם הראשון והתגלתה מלכות ה' בעולם. כיצד? הגר"א בפירושו 
לספר משלי, מבחין בין ממשלה למלוכה: ממשלה היא בעל כורחם של 
נתינים  שיהיו  צריך  מלך,  שיהיה  כדי  לרצונם5.  היא  ומלוכה  הנתינים, 
המקבלים עליהם את מלכותו - "אין מלך בלא עם". על כן ביום בריאת 
האדם, מתחילה מלכות ד' להתגלות בעולם, כיוון שהאדם, כבן בחירה, 
קיבל עליו את מלכותו. ואכן, בכל יום שישי היו אומרים במקדש את 
השיר "ה' מלך גאות לבש", ומסבירה הגמרא: "על שם שגמר מלאכתו, 
מעשה  נשלמו  שבו  שישי,  "ביום  הרמב"ם:  ומפרש  עליהן"6,  ומלך 
גאות  'ה' מלך  ה', אומרים  רוממות  המבין  גם האדם  ונברא  בראשית 

לבש'"7.

ראש השנה לב ב.   .3
ר"ן ראש השנה ג א )בדפי הרי"ף(. ועיין שם, שזאת לשיטת רבי אליעזר, הסובר שבתשרי נברא   .4
ועיין ראש השנה כז א, שנוסח תפילת  העולם, אבל לדעת רבי יהושע, בניסן נברא העולם. 

מוסף שבה אנו אומרים "זה היום תחילת מעשיך", מתאים לשיטת רבי אליעזר.  
ביאור הגר"א למשלי פרק כז פסוק כז.   .5

ראש השנה לא א.   .6
פירוש המשנה לרמב"ם תמיד פרק ו משנה ז.  .7
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בראש השנה, מלך אפוא הקב"ה על עולמו. ואכן, טעם מרכזי למצוות 
שכתב  כמו  האדם,  בריאת  ביום  ה'  המלכת  על  ללמד  הוא  השופר 
והיה מלך, כי אין מלך בלא  "כיוון שביום זה ברא העולם  רבנו בחיי: 
ִצָונו  כן  ועל  ודרך מלכי הארץ לתקוע בשופר בתחילת מלכותם,  ַעם, 
שנתקע בשופר ביום זה בתחילת מלכותו, ללמד כי מלך אלוקים על 

גוים אלוקים ישב על כסא קדשו"8.

ידי הכרת האדם  ועל  בריאת האדם  ידי  על  ה' על מעשיו  כפי שמלך 
קבלת  ידי  על  בעולם  ה'  מלכות  מתחדשת  שנה  בכל  כך  במלכותו, 
ה'  את  ממליכים  בשופר,  תוקעים  אנו  השנה  בראש  עלינו.  מלכותו 
ומתפללים שנכיר במלכותו, שלא נהיה משועבדים לשום כוח זר זולתו, 
שנקבל עלינו עול מלכותו ונעבוד אותו בחיינו הלאומיים והאישיים9. 
יכיר  כולו  ושהעולם  האומה,  בחיי  יתגלה  ה'  שכבוד  מבקשים  אנו 

במלכותו ויעבוד אותו.

יום הדין - ביטוי למלכות ה'
על הקשר הרעיוני בין מלכות ה', שהתחילה ביום בריאת האדם, ליום 
הדין, ניתן ללמוד מדברי רש"י, המסביר מדוע חותמים את ברכת "אתה 
ולא  הקדוש",  ב"המלך  ימי תשובה  בעשרת  העמידה  בתפילת  קדוש" 
וזו לשונו: "לפי שבימים  ב"הא-ל הקדוש" כמקובל בכל ימות השנה; 
הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם"10. מדבריו עולה כי משפט 

הוא ביטוי של מלכות. כיצד?

ספר כד הקמח ראש השנה מאמר ב ד"ה ועוד במצוה.   .8
עיין אור המאיר דברים לסוכות ד"ה ולקחתם לכם: "וזהו עיקר מגמת נפשינו בתקיעת שופר   .9
וסדר התפלות, לקבל עלינו עול מלכותו מחדש, כי מי שנגרר ח"ו אחר תאות לבו מעצת המלך 
זקן וכסיל, אין לך עבד גדול מזה, שאינו ברשות עצמו ואל כל אשר יחפוץ המלך זקן יֵטנֹו... ולזה 
עיקר הבקשה להמליך עלינו מלכותו ית' שיהא מושל על מלא קומתינו... ועיקר כוונתינו לקבל 

עול מלכותו עלינו, לעובדו יתברך יומם ולילה".
רש"י ברכות יב ב ד"ה המלך.   .10
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משמעות מלכות ה' על עולמו היא שיש לעולם מגמה ותכלית אלוקיות, 
שאליהן הוא מתקדם ואותן עליו לגלות. ועל כן ביום שמתחדשת בו 
מלכות ה', הקב"ה בוחן באיזו מידה העולם כולו מתקדם לקראת ייעודו, 

ובאיזו מידה כל אחד מהברואים מקדם את העולם לקראת תכליתו. 

נידונים  היותנו  ומשייכות.  מִקרבה  מקשר,  נגזרת  דין  של  מציאות 
מלמד שאנו שייכים למגמת התיקון האלוקית של העולם. ככל שאדם 
משמעותי יותר עבור התכלית של תיקון העולם, כך דינו חשוב ומדויק 
יותר. לכן ישראל קודמים לאומות העולם בדין11. אילו לא היינו חשובים 
בעיני ה', גם לא היה חשוב לפניו שנמלא את ייעודנו, והוא לא היה דן 
אותנו. אך כיוון שהוא אוהב אותנו ואנו חשובים לפניו ושייכים למגמת 
התיקון האלוקית, הוא מעמידנו בדין12. גם העונשים הנגזרים במשפט, 
לייעודנו  להגיע  לנו  לעזור  אלא  חלילה,  אותנו  לצער  תכליתם  אין 
ולתכליתנו, שהם המעלה והאושר שאין למעלה מהם - לגלות את שם 

ה' בעולם. 

זה לזה בקשר הדוק, אף  ויום הדין קשורים  נמצא אפוא שמלכות ה' 
שהרגשה שונה מלווה את כל אחד מהם, ולשתי הרגשות אלו יש מקום 

בעבודת האדם בראש השנה. 

שמחה בהמלכת ה' 
היכולת לשמוח במלכות ה' בראש השנה אינה טבעית. בדרך הטבע, 
אדם שיש לו דין ומשפט הוא ירא וחרד, ואינו שמח. תחושת השמחה 
בראש השנה נובעת ממסירות הנפש של ישראל על ה' ומדבקותם בו. 
אף שראוי היה להם ביום זה לבכות ולהתחנן לפני ה' שירחם עליהם 
בדין - הם משליכים נפשם מנגד ושמחים ביום חידוש מלכותו. עניין זה 

מבואר בדברי החתם סופר: 

ראש השנה ח ב.   .11
עיין חידושי אגדות למהר"ל ראש השנה דף טז א ד"ה דתניא הכל.  .12
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יום  הוא  זה  לעומת  אך  טוב,  ויום  יום שמחה  הוא  "ראש השנה 
חרדת הדין ותחלה לימי התשובה, ואם לא עכשיו אימתי? וראוי 
לבכות ולהתפלל ולבקש רחמים ותחנונים! אך אמֹור אומרים עם 
ה': אנחנו נשליך נפשינו מנגד שלא להתעצב ביום חדות ה' אלוקי 
ישראל ויום גנוסיא שלו )-יום חידוש מלכותו( ונשמח עמו ויעבור 
ִּבְראֹות  תעניות,  מכמה  יותר  רחמים  גורם  זה  ואמנם  מה.  עלינו 
יתברך  כבודו  מפני  חייהם  בקשת  על  חסים  אינם  שהם  הקב"ה 
תחלת  ביום  עליכם'  'המליכוני  חכמים  שאמרו  מה  וזה  שמו. 

מלכות, 'כדי שיעלה זכרוניכם' על ידי זה 'לפני לטובה'"13.

פי  גם מבארים מדוע אין מתוודים בראש השנה, אף על  דברים אלה 
שהוא יום דין. מתוך אותה מסירות נפש של ישראל על כבוד שמים, 
אין הם עוסקים בווידוי אישי כדי לצאת זכאים בדין, אלא ממליכים 
עליהם את ה' בשמחה גדולה. הם אף כמעט ואינם מבקשים בתפילות 
כעין  שתתגלה.  ה'  מלכות  על  מתחננים  אלא  האישיים,  חייהם  על 
זה, מבואר גם בסידור אשי ישראל, מדוע אין מתוודים ואין מבקשים 

בקשות אישיות בתפילת ראש השנה:

השנה  ראש  תפילת  את  קדמונינו  לנו  תקנו  איך  וראה  "הביטה 
שנתקנה רק על כבוד השכינה, שיתגלה כבודו ותיראה מלכותו, כי 
הלא היה לנו להקהל ולעמוד על נפשינו ביום הדין הגדול והנורא 
הזה, לבקש חיים וסליחה ומזון ובנים, כי מי לא נפקד כהיום הזה?

בני  ויתיצבו  היום  'ויהי  הקדוש:  בזוהר  שכתוב  כמו  העניין  אך 
ו'יבואו  השנה,  ראש  יום  הדין,  יום  זהו  'היום'  ה'',  על  האלקים 
את  לתבוע  שבאו  ישראל  אלו  ה'',  על  להתיצב  האלקים  בני 
עלבון אלוקיהם, שכל העולם צווחים ככלבים: תן לנו חיים! תן 
ועל שמו  ה'  עלבון  על  לב לבקש  על  ואין איש שם  מזונות!  לנו 
יעיז האדם פניו לבקש על  ואיה איפה  המחולל בגויים בעוונינו, 

דרשות חתם סופר חלק ב דרוש לכ"ז אלול עמ' שסז ד"ה חדות ה'.   .13
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חז"ל  לנו  אסרו  ולכן  הזה?!  עולם  מטובת  לנפשו  ויתרצה  נפשו 
להזכיר שום חטא ועוון, כדי שלא נפנה איש אחרי שרירות ליבו 
וכן  דרך,  מני  סר  אשר  על  וכפרה  ומחילה  סליחה  לנפשו  לבקש 
לא נפנה איש אחר נגעי לבבו לבקש בנים, חיים ומזונות ולהיות 
צווחין ככלב... אלא נשליך את כל הדברים הנוגעים לנו אחרי גֵוינו 
ויעבור עלינו מה שיהיה, רק נתמרמר כולנו במרירות לבנו ועינינו 
גלה  אלקינו אשר  כבוד  הדר  על  מים  יזלו  ועפעפינו  דמעה  תרד 

ואשר נוטל כבוד מבית חיינו ותפארת מלכנו..."14.  

לאור הדברים, אנו למדים כי הֵחֶפץ בהתגלות מלכות ה' הוא שצריך 
למלא את לבבנו בראש השנה. ככל שאדם חפץ במלכות ה', שמח בה 
גורלו האישי.  על  הוא עסוק פחות בפחד  כך  לבו,  בכל  ומבקש עליה 
וככל שהֵחֶפץ בגילוי כבוד מלכות ה' ממלא פחות את לב האדם, כך 
הוא עשוי להיות עסוק יותר באימת הדין ובחשש ממה שיעלה בגורלו 

האישי.

שהוא  לאדם  השנה,  בראש  האדם  שמחת  את  במשל  מדמה  הנצי"ב 
לו משפט באחת ממדינות המלך הרחוקות.  אוהבו של המלך, שהיה 
המלך רצה לזּכֹותו בדין אך לא מצא צד זכות במעשיו שעל פיו יוכל 
לזּכֹותו. מה עשה? קבע את משפטו ליום שבו יגיע המלך לאותה מדינה. 
בבוא המלך לאותה מדינה, הכול יצאו לקראתו ששים ושמחים בו, וגם 
אוהבו של המלך שצריך היה לעמוד למשפט - שכח את כל דאגותיו 
של  אוהבו  שהוא  הכול  ראו  כך  גדולה.  בשמחה  המלך  לקראת  ויצא 

המלך וראוי להצדיקו בדין15. 

אל  מסירותו  משום  לא  הדין,  באימת  חש  האדם  אין  לעתים  אמנם 
ה', אלא מפני שאינו מפנים את עומק הדין ומשמעותו, ואינו מאמין 
מדומה,  יציבות  בהרגשת  חי  הוא  זה.  ביום  בידי שמים  נקבע  שגורלו 

סידור אשי ישראל פירוש שיח יצחק לגר"י מלצן פתיחה לתפילת ראש השנה עמ' 388.   .14
דבר העמק נחמיה פרק ח.  .15



20

אהלי הלכה  חודש אלול וראש השנה

סומך על כוחו ועוצם ידו, ועל כן הוא שאנן ושלו. כמובן שמצב כזה 
אינו רצוי כלל, והנצי"ב מזהיר ממנו בהמשך דבריו:

עצבונו  בקרבו משליך  ה'  שאהבת  בנפשו  שיודע  מי  זאת  "ובכל 
מלבבו ושמח בשמחתו יתברך שמו, וזה עצמו הוא זכות גדול, רק 
שיהא באמת, ולא מהול בשמחה של הבל, כשמשכח עצבונו שלא 
בשביל כבודו יתברך שמו. והיינו דכתיב 'אשרי העם יודעי תרועה 
ה' באור פניך יהלכון', רצה לומר שיודעים אימת הדין ומכל מקום 
אימת  להם  כשאין  כן  שאין  מה  ה",  פני  באור  בשמחה  הולכים 

הדין, אין זו רבותא )-גדּולה(".

המלכת ה' בראש השנה - התשתית לתשובת 
האדם

מסירות נפשם של ישראל על המלכת ה' בראש השנה מעוררת את מידת 
הרחמים, כפי שכתב החתם סופר; אך יתרה מכך, העיסוק בהמלכת ה' 
גם בונה את התשתית לתשובה עמוקה. חטאי האדם נובעים מחיסרון 
לו  ואין  חיצוני,  במבט  שבוי  הוא  כאשר  לחטא  מגיע  והוא  בדעתו, 
השקפה אמונית בהירה על העולם והחיים: הוא אינו מכיר במלכות ה', 
אין הוא מכיר את מעלת נשמתו שלו, ואינו מּודע לערך הדרכתה של 
תורת ה' שניתנה לעם ישראל. מתוך חיסרון דעת זה הוא נופל בחטא 
ומעשיו מקולקלים. אמנם שני סוגי תשובה יכול האדם לעשות: תשובה 
מיראה ותשובה מאהבה. בתשובה מיראת העונש, אין האדם מתקן את 
החיסרון בדעתו ואינו מכיר בטעותו, אלא משנה רק את מעשיו ואת 
הנהגתו, מתוך פחד מעונש. תשובה כזו עדיין אינה תשובה שלמה, והיא 
כוללת רק נתח צר מאישיות האדם. התשובה המעולה והמובחרת היא 
כך  ומתוך  והכרתו,  תודעתו  את  משנה  האדם  שבה  מאהבה,  תשובה 
ומשנה את כל מעשיו  ולמצוותיה,  ה', לשייכות לתורה  מגיע לאהבת 
על פי השקפת עולם שלמה. על כן, לפני שהאדם בא לעסוק בתיקון 
פרטים  נובעים  שמתוכו  בכלל  לעסוק  עליו  ומידות,  מעשים  פרטים, 
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אלו - בתשובת הדעת ובחזרה אל אהבת ה'. תשובה זו תהיה הבסיס 
לתיקון הפרטים ותעניק לו ערך אחר לחלוטין, ובזכותה האדם יפעל 

מתוך אהבת ה' ושייכות לתורתו, ולא רק מתוך יראת עונש. 

תשובתנו  תהיה  התשובה  שבימי  הקב"ה  רצה  לַעמו,  אהבתו  מגודל 
שאין  ה',  מלכות  יום   - השנה  ראש  את  לנו  תיקן  כן  על  מאהבה. 
מתוודים בו אלא עוסקים בו בהמלכת ה' בשופר ובתפילת מלכויות, 
דוחים  אנו  מאהבה.  תשובה  תשובתנו  תהא  בכך  ושופרות.  זיכרונות 
מעט את תיקון הפרטים ואין מתוודים בפינו על מעשינו, כדי לעסוק 
בשורש שמתוכו יבוא התיקון השלם. על ידי המלכת ה' בתפילתנו אנו 
מתעלים להשקפת עולם שלמה, ומתוכה נתרומם בימי התשובה ונזכה 

לתקן את כל אורחות חיינו16.

"ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה ה' ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון"17. יהי ה' עמנו להיות 
"יודעי תרועה", לשמוע קול שופר ולהתעורר לתשובה ולתיקון, ובזכות 

תשובה מאהבה נכתב ונחתם לחיי ברכה ושלום, אור וטוב.

מדבר שור דרוש יח.   .16
תהלים פט טז.  .17
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חודש אלול
רחמים  ימי  הם  הכיפורים  יום  ועד  אלול  חודש  שמראש  הימים  ארבעים 
ורצון, שבהם סלח ה' לעם ישראל על חטא העגל. בימים אלו, עלה משה 
רבנו למרום, והתפלל לה' שיסלח לעם ישראל, ובסיומם נתן ה' למשה את 
לימי  נקבעו  אלו  ימים  לכן  כדבריך".  "סלחתי  לו:  ואמר  הְשִניים,  הלוחות 

תפילה ותשובה1.

שמו של חודש אלול רומז לתוכן המיוחד שלו. מובא בשם האר"י הקדוש, 
ודודי  לדודי  ש'אלול' הוא ראשי התיבות של הפסוק משיר השירים: "אני 
לי"2. פסוק זה מבטא את האהבה שבין הדֹוד )-האיש( לרעיה )-אשתו(, 
שהם הקב"ה וכנסת ישראל. אהבה זו מתגלה ביתר שאת בחודש אלול, ולכן 

בחודש זה, תשובתו של האדם ותפילתו מקובלות יותר.

רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל ה'תניא', המשיל את הארת חודש אלול למצב 
שבו מלך נמצא בשדה. כאשר המלך נמצא בארמון, רק יחידי סגולה יכולים 
להיכנס אליו, וגם הם יכולים לעשות זאת רק בקבלת רשות מיוחדת. אבל 
כאשר מלך יוצא לבקר בעיר מערי ממלכתו, יוצאים אנשי העיר לקראתו, 
ומקבלים את פניו בשדה. ואז, כאשר המלך בשדה, הוא מקבל את כולם 

עיין חיי אדם קלח א, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעי לג.   .1
שיר השירים ו ג. פרי עץ חיים שער ראש השנה פרק א.   .2

פרק א
חודש אלול ומנהגיו

דיני חודש אלול
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בסבר פנים יפות ומראה להם פנים שוחקות, וכל אחד יכול לגשת אל המלך, 
ולזכות בהארת פנים ממנו. כך גם בחודש אלול, כל אדם יכול להתקרב אל 
המסייעים  שוחקות,  ובפנים  אלוקי  פנים  במאור  נענית  זו  והתקרבות  ה', 

לאדם לחזור בתשובה ולהתקרב אל ה' 3.

חודש אלול הוא גם חודש של הכנה לימים הנוראים, שבהם נכתב ונחתם 
דינו של כל אדם4. כשם שאדם שיש לו משפט, מתכונן מבעוד מועד למשפטו 
ועושה כל שביכולתו כדי לצאת זכאי, כך לפני ימי הדין, על כל אדם להתבונן 
בדרכיו, לשוב בתשובה על מעשיו השליליים ולהתחזק בעשיית הטוב והישר 
בעיני ה', כדי שיזכה להיכתב ולהיחתם לחיים טובים5. שמו של חודש אלול 
רומז גם לכך שתעודתו היא בחינת המעשים ותיקונם6 , שכן פירוש המילה 
'אלול' בארמית הוא חיפוש ובדיקה, כפי שמובא בתרגום אונקלוס לפסוק 
"ויתורו את ארץ כנען" - "ויאללון יתא ארעא"7. יש להרבות בימים אלו גם 

בתפילה ובצדקה, שבסגולתן לבטל גזרות רעות8. 

אמירת סליחות
כיוון שימי אלול הם ימי רצון, מרבים בהם בסליחות ובתחנונים. יוצאי ספרד 
נוהגים לומר סליחות בכל חודש אלול, מלבד בראש חודש ובשבתות9, ויוצאי 
אשכנז נוהגים לומר סליחות מיום ראשון הסמוך לראש השנה. אך כאשר 
ראש השנה חל ביום שני או ביום שלישי בשבוע, יוצאי אשכנז מקדימים 
לומר סליחות מיום ראשון בשבוע שלפני כן. הטעם למנהג יוצאי אשכנז 

עיין ליקוטי תורה פרשת ראה ד"ה אני לדודי.  .3
כלל  אדם  חיי  מח,  פרק  הישר  קב  במוצאי שבת,  ד"ה  סוף הספר  יונה,  לרבנו  היראה  ספר   .4
קלח סעיף א וכלל קמג סעיף א, אלף המגן תקפא א. ועיין בספר אני לדודי )הייזלר(, שליקט 

מקורות רבים המבארים את עניינו ומעלתו של חודש אלול. 
קב הישר פרק מח, חיי אדם כלל קלח סעיף א וכלל קמג סעיף א, אלף המגן תקפא א.   .5

הליכות שלמה פרק א הערה 3.   .6
במדבר יג ב.   .7

קב הישר פרק מח, חיי אדם כלל קלח סעיף א, עיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף   .8
מב. 

שו"ע תקפא א, חזון עובדיה עמ' א, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף לז.   .9
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מבוסס על שני כללים. כלל אחד הוא שצריך לומר סליחות לפחות ארבעה 
ימים לפני ראש השנה, וכלל שני הוא שהיום שבו יש להתחיל לומר סליחות 
הוא יום ראשון. לכן, כאשר ראש השנה חל ביום חמישי או בשבת )ראש 
ביום ראשון  לומר סליחות  ביום שישי(, מתחילים  יכול לחול  אינו  השנה 
הסמוך לראש השנה. אך כאשר ראש השנה חל בימים שני או שלישי )ראש 
השנה אינו יכול לחול בימים ראשון ורביעי(, מתחילים לומר סליחות ביום 
ראשון בשבוע שלפני כן; משום שאם יתחילו לומר סליחות ביום ראשון 
ראש  לפני  ימים  ארבעה  סליחות  לומר  יספיקו  לא  השנה,  לראש  הסמוך 

השנה10. 

הטעם לאמירת הסליחות לפחות ארבעה ימים לפני ראש השנה נעוץ במנהג 
שהתקיים בעבר, שבו נהגו רבים להתענות עשרה ימים, בתור חלק מסדר 
התשובה של הימים הנוראים. עיקר ימי התענית היו בעשרת ימי תשובה, אך 
יש ארבעה ימים שאסור להתענות בהם, מתוך עשרת ימי התשובה. הימים 
האסורים בתענית הם שני ימי ראש השנה, שבת תשובה וערב יום כיפור. 
לפני  ימים  נהגו להתענות ארבעה  ימי התענית,  כדי להשלים את עשרת 
ראש השנה, ומכיוון שבימי התענית נהגו לומר סליחות, השתרש המנהג 
לכך שאומרים  נוסף  לפני ראש השנה. טעם  ימים  לומר סליחות ארבעה 
סליחות ארבעה ימים לפני ראש השנה קשור בהשוואה שבין תשובת האדם 
להקרבת קרבן. בראש השנה עלינו להרגיש כאילו אנו מקריבים את עצמנו 
כקרבן לפני ה', שכן ביום זה אנו ממליכים את ה' למלך, ומבטלים את כל 
רצונותינו האישיים. כשם שארבעה ימים לפני הקרבת קרבן על המזבח, יש 
לוודא שאין בו מום, כך ארבעה ימים לפני ראש השנה, עלינו לוודא שאנו 
נקיים מכל מום רוחני, ואמירת הסליחות מעוררת את האדם לשוב בתשובה 

ולתקן את נגעי לבבו11. 

עיין שו"ע תקפא א, ורמ"א שם, ומשנ"ב שם.   .10
משנ"ב תקפא ו.   .11



26

אהלי הלכה  חודש אלול וראש השנה

הטעם לכך שמתחילים לומר סליחות ביום ראשון בשבוע הוא שיום זה 
הוא היום הראשון לבריאת העולם12. ביום הראשון לבריאה, קיום העולם 
היה בחסד גמור, כיוון שהאדם העובד את ה' וזוכה לשפע בזכות מעשיו, 
עדיין לא נברא. לכן מתאים לומר סליחות ולעורר את חסד ה' עלינו ביום 
זה13. ועוד, שרצו להתחיל את אמירת הסליחות מתוך שמחה של מצווה; 
פנויים  אנשים  כיוון שבשבת  לשבת,  הסליחות  ולכן הסמיכו את אמירת 

ממלאכתם ועוסקים בתורה המשמחת לב14. 

הזמן ביממה לאמירת הסליחות
הזמן המתאים ביותר לאמירת הסליחות הוא בשלוש השעות האחרונות 
של הלילה, כיוון שזמן זה הוא עת רצון, והתפילות מתקבלות בו יותר מאשר 
בזמנים אחרים15. גם חצות הלילה הוא זמן מתאים לאמירת סליחות, כיוון 
שגם הוא עת רצון16. המנהג הרווח היום הוא לומר סליחות זמן מה לפני 
תפילת שחרית17. אם לא אמרו סליחות בזמנים אלו, אפשר לומר סליחות 
בכל שעות היום18, מלבד בחצי הראשון של הלילה )מתחילת הלילה עד 
חצות הלילה(, שאין אומרים בו סליחות, וזאת על פי הקבלה19. ויש סוברים 

ביאור הגר"א סימן תקפא ס"ק ח.   .12
דרכי שמואל )אוירבך( פרשת נצבים עמ' רצח.   .13

לקט יושר חלק א )אורח חיים( עמוד קיח ענין א.   .14
עיין ב"ח סימן תקפא ד"ה לעמוד, והקדמת המשנ"ב לסימן תקפא.  15

עיין שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן קה, וחזון עובדיה עמ' ב-ג, ועיין שם שזמן חצות   .16
הלילה הוא שתיים עשרה שעות אחר חצות היום. ועיין הליכות שלמה פרק א הערה 6, שעדיף 
לומר סליחות בהשכמת הבוקר )אף לאחר שהאיר היום(, מאשר בחצות, ועיין משמרת שלום 
)קוידנוב( סימן מא אות ד, ואשי ישראל )פפויפר( פרק מה הערה יב, בשם הגר"ח קנייבסקי, 

שחולקים. 
עיין ערוך השלחן תקפא ד. ועיין הליכות שלמה פרק א הערה 13, שגם המאחרים קצת לקום   .17

בכל ימות השנה, בימים אלו יזדרזו להשכים בבוקר לאמירת הסליחות. 
אלף המגן על מטה אפרים סימן תקפא ס"ק כד, חזון עובדיה עמ' ו, ועיין שם שאפשר לומר   .18

סליחות לפני תפילת מנחה. 
ברכי יוסף סימן תקפא אות א: מקומות שנוהגים לומר סליחות בערבית הוא מנהג רע ומר,   .19
ישתקע ולא יאמר, משנ"ב תקסה יב, חזון עובדיה עמ' ב, ושו"ת יחוה דעת חלק א סימן מו. ועיין 
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שבשעת הדחק, אפשר לומר סליחות בתחילת השליש השני של הלילה, 
כלומר בדרך כלל, סביב השעה רבע לאחת עשרה בלילה )בשעון קיץ(, שגם 
זמן זה הוא עת רצון. ומנהג זה רווח מאוד בארץ, כיוון שאמירת סליחות 
בחצות מקשה על ניהול החיים התקינים; ומכיוון שרווח הנוהג ללכת לישון 

מאוחר, קימה לפנות בוקר קשה לרבים20. 

רבים מיוצאי אשכנז נוהגים לומר את הסליחות של היום הראשון בחצות 
הלילה, כדי להסמיך את אמירתן לצאת השבת, כיוון שבסליחות אלו ישנו 

פיוט הפותח במילים "במוצאי מנוחה ִקדמנוך תחילה"21.

אמירת הסליחות ביחידות
לכתחילה, יש לומר את הסליחות בציבור, כיוון שתפילת הציבור נשמעת 
יותר22. אם אי אפשר לומר את הסליחות בציבור, אפשר לאומרן ביחיד, אך 
במקרה זה אין לומר את שלוש עשרה מידות הרחמים )"ה' ה' אל רחום 
וחנון וכו'"(. זאת כיוון שכאשר שלוש עשרה מידות הרחמים נאמרות בדרך 
תפילה ובקשת רחמים, הן נחשבות דבר שבקדושה, שאפשר לאומרו רק 

במניין23. 

שו"ת הרמ"ז סימן ל, שהטעם לכך שאין לומר סליחות בחצי הראשון של הלילה הוא משום 
שבזמן זה מתגברים הדינים, וכשאומרים סליחות ושלוש עשרה מידות רחמים בזמן הזה, אנו 
נראים כבאים בגבולם של כוחות הדין, ומבקשים למנוע פעולתם, ובזה אנו מעוררים את כוחות 
את קטעי  חצות  לפני  לומר  ד, שמותר  הלכה  דבר  א  פרק  הליכות שלמה  ועיין  נגדנו.  הדין 
התפילה והתחינה הקודמים לשלוש עשרה מידות הרחמים, וכן דעת הגר"י אריאל שליט"א, 

ועיין אשרי האיש פרק יג סעיף ז, שחולק. 
הגר"י אריאל שליט"א, על פי אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן קה. ועיין הליכות שלמה   .20
פרק א הערה 9, שיש לסמוך קצת להקל כדעה זו. ועיין חזון עובדיה עמודים ג, ח, שחולק 
וסובר שאין לומר סליחות לפני חצות בשום אופן, כיוון שאמירתם בשעה זו גורמת נזק, ומי 
שנמצא במקום שאומרים בו סליחות לפני חצות הלילה, לא יאמר עמהם סליחות. עוד כתב 
לנו הגר"י אריאל שליט"א, שאת קטעי הסליחות שאומרים לפני י"ג מידות רחמים, אפשר לומר 

לפני תחילת השליש השני של הלילה. 
עיין ספר המנהגים )מנהגי חב"ד( עמ' 54 הערה 1.   .21

עיין שו"ת תורה לשמה סימן מט.   .22
שו"ע תקסה ה, ומשנ"ב שם ס"ק יג וסימן תקפא ס"ק ד, ושער הציון תקסה י. ועיין רמ"א תקסה   .23
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האיסור לומר את שלוש עשרה מידות הרחמים ביחיד הוא רק כשאומרים 
אותן בדרך תפילה, אך מותר לאומרן בדרך לימוד. לכן אדם האומר סליחות 
ביחיד, יכול לקרוא את שלוש עשרה מידות הרחמים בטעמי המקרא, שכן 

אז ניכר שהן נאמרות בדרך לימוד ולא בדרך תפילה24. 

שתוקנו  הסליחות  חלקי  את  אומרים  אין  גם  ביחידות,  מתפללים  כאשר 
בארמית. זאת כיוון שאדם המתפלל ביחידות זקוק לעזרת מלאכי השרת 
כדי שתפילתו תתקבל, ומלאכי השרת אינם מסייעים למתפלל בשפה זרה, 
כדי שאנשים יקפידו להתפלל בעברית, שהיא לשון הקודש, וכדי שלא ירבו 

עמי ארצות שאינם יודעים עברית25. 

ה, שאין לומר ביחיד גם את הפסוק "ויעבור ה' על פניו ויקרא". ועיין אשרי האיש פרק יג סעיף 
יז, שאדם שמתפלל במתינות, והציבור מקדים אותו באמירת שלוש עשרה מידות הרחמים, 
יפסיק באמצע הסליחה שבה הוא נמצא, ויאמר את שלוש עשרה מידות הרחמים עם הציבור, 
ולאחר מכן יחזור למקום שהפסיק. ועיין משנ"ב תקפא ד, שאם התחילו את אמירת הסליחות 
ללא מניין, ולאחר מכן הושלם המניין, יש לומר שלושה פסוקים ולאחריהם קדיש, כדי להשלים 
את הקדיש שהיה צריך להיאמר בתחילת הסליחות. ועיין משנ"ב שם, שאם היה מניין בתחילת 
הסליחות, ותוך כדי הסליחות חלק מהמתפללים הלכו, ולא נשאר מניין בסוף הסליחות, יש 
לומר את הקדיש שלאחר הסליחות אף בלא מניין, ובלבד שנשארו לפחות ששה מתפללים, 
ועיין משנ"ב מהדורת איש מצליח שם, ותורת המועדים סימן א סעיף יד, שדברי המשנ"ב נאמרו 
ליוצאי אשכנז, הפוסקים כרמ"א באורח חיים סימן נה סעיף ג, שיש לומר 'קדיש תתקבל' ללא 
מניין, אם היה מניין בחזרת הש"ץ; אך יוצאי ספרד, הפוסקים כדעת השלחן ערוך שם, שאין 

לומר 'קדיש תתקבל' במצב זה, אינם אומרים את הקדיש שלאחר הסליחות ללא מניין. 
שו"ע תקסה ה.   .24

משנ"ב תקפא ד, חזון עובדיה עמ' יא, ותמים דעים סימן קפד, בשם ר"י בר יקר. ועיין הליכות   .25
בארמית,  שתוקנו  הסליחות  לחלקי  ובהגיעו  במתינות,  שהמתפלל  ד,  סעיף  א  פרק  שלמה 
הציבור כבר סיים לאומרן, רשאי לאומרן, כל עוד הציבור עסוק באמירת הסליחות שלאחריהן, 
ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק  יאמרן.  אך אם הציבור סיים לגמרי את הסליחות, לא 
לד סעיף לה, שמתיר לומר ביחידות את הסליחות שתוקנו בארמית, ועיין דברי הגר"מ מזוז 

שליט"א באור תורה אלול תשנ"ד סוף סימן קלג )עמ' תתצט(, שכן הוא מנהג מרוקו ותוניס. 
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דרך אמירת הסליחות 
יש לעמוד בזמן אמירת "אל מלך יושב על כסא רחמים", שלוש עשרה מידות 
הרחמים והווידוי )"אשמנו, בגדנו וכו'"(26. הטעם שיש לעמוד בזמן אמירת 
שלוש עשרה המידות הוא שאמירתן נחשבת דבר שבקדושה, ויש לעמוד 
בזמן אמירת דבר שבקדושה27. אמירת "אל מלך וכו'" היא הכנה לאמירת 
שלוש עשרה המידות והיא טפלה לה, ולכן גם בה יש לעמוד. ובזמן אמירת 

הווידוי יש לעמוד, כדי שהווידוי ייאמר בדרך הכנעה28.

יוצאי אשכנז, אין חובה  בכל שאר הסליחות, נחלקו המנהגים. לפי מנהג 
לעמוד במשך אמירת שאר הסליחות, אך טוב לעמוד בהן29. ולפי מנהג יוצאי 
לאומרן  נהגו  ואדרבה,  הסליחות,  שאר  באמירת  לעמוד  צורך  אין  ספרד, 
יהודה", עד  ולעמוד רק בחלק הסליחות שמתחיל בפיוט "שבט  בישיבה, 

"אחד הוא אלוקינו"30. 

ברכות התורה
כאשר הסליחות נאמרות לפני תפילת שחרית, יש לומר לפניהן את ברכות 
התורה, כיוון שבסליחות ישנם פסוקים רבים, ואין לומר פסוקים לפני ברכות 

התורה31. 

מטה אפרים תקפא יח, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לד סעיף יח.   .26
אבני דרך חלק יב סימן קי.   .27

עיין שו"ע תרז ג, ומשנ"ב שם.   .28
מטה אפרים תקפא יח.   .29

הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לד סעיף יז.   .30
עיין שו"ע מו ט: ונכון לחוש לסברה ראשונה, ומשנ"ב שם, חזון עובדיה עמ' ה. ועיין שו"ע שם,   .31

שיש הסוברים שמותר לומר פסוקים בדרך תחנונים לפני ברכת התורה. 
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עיטוף בטלית
כבוד  מפני  הסליחות,  אמירת  בזמן  בטלית  יתעטף  הציבור  ששליח  ראוי 
הציבור32. ויש מיוצאי ספרד הנוהגים ששליח הציבור אינו מתעטף בטלית 

בזמן אמירת הסליחות33. 

אמירת סליחות הגורמת ביטול תורה
תלמידי חכמים ובחורי ישיבות הרגילים לעסוק בתורה בלילה, ואם ישכימו 
לומר סליחות, יהיו עייפים במשך היום ואיכות לימודם תיפגע - אם הם 
מיוצאי ספרד, הנוהגים לומר סליחות מתחילת חודש אלול, הרשות בידם 
למעט באמירת הסליחות בחודש אלול, אך יקפידו לומר סליחות לפחות 
פעמיים בשבוע, בימי שני וחמישי. ואם הם מיוצאי אשכנז, המתחילים לומר 
סליחות רק מספר ימים לפני ראש השנה, יאמרו סליחות בכל הימים, ככל 

אדם34. 

ו. ועיין משנ"ב שם, שכאשר אומרים את הסליחות בלילה, יש ספק אם צריך  משנ"ב תקפא   .32
לברך על הטלית, וכדי לצאת מהספק, כדאי ששליח הציבור ייקח טלית מאדם אחר, ויתכוון 
שלא לזכות בה, וכך לא יצטרך לברך על הטלית, לדעת כולם, כיוון שאין מברכים על טלית 

שאולה. 
עיין משנ"ב מהדורת איש מצליח סימן תקפא ס"ק ו הערה 6. ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו   .33
אומרים  וכאשר  בטלית,  להתעטף  אין  בלילה,  סליחות  אומרים  שכאשר  יט,  סעיף  לד  פרק 
סליחות ביום, יש להתעטף בטלית, וכן משמע מחזון עובדיה עמ' ו. ועיין נר ציון פרק ג סעיף יב, 

שיש לשליח הציבור להתעטף בטלית בין ביום ובין בלילה. 
הגר"י אריאל שליט"א, ועיין חזון עובדיה עמ' ח, שכתב כעין זה. ועיין מקראי קודש )הררי( פרק   .34
א סעיף כא, ובהערות שם, שהביא דעות נוספות בעניין זה. ועיין חזון עובדיה עמ' ח, שפועלים 
שכירים, שאם ישכימו לסליחות לא יוכלו לעשות את עבודתם כראוי, רשאים להימנע מקימה 
הם  שאין  בימים  אם  טוב  ומה  לפרקים,  הסליחות  לאמירת  ישכימו  אבל  יום,  בכל  לסליחות 

משכימים לאמירת הסליחות, יאמרו את הסליחות במשך היום.
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זהירות מאמירת דברים שאינם נכונים
באמירת הסליחות, יש לשים לב שלא לומר דברים שאינם נכונים. לדוגמה: 
אדם האומר את הסליחות בשעה מאוחרת ביום, לא יאמר "קמתי באשמורת 

לבקש על עווני", או "שחר קמתי להודות לך אלוקי תהילתי"35. 

אמירת סליחות עם חתן או בעל ברית מילה
ישנו חתן או אחד מבעלי הברית, שהם אבי  בין אומרי הסליחות  כאשר 
הילד, המוהל והסנדק, מקצרים באמירת הסליחות36. יוצאי אשכנז מסיימים 
את הסליחות לפני הווידוי37, ויוצאי ספרד מדלגים על הווידוי ועל נפילת 

אפיים38. 

תקיעת שופר
יוצאי אשכנז נוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול, בכל יום אחרי תפילת 
שחרית. מתחילים לתקוע בשופר בראש חודש, כיוון שביום זה עלה משה 
רבנו להר סיני לקבל את הלוחות השניים, ותקעו ביום זה בשופר כדי לציין 
כיוון שחטא  יום עלייתו של משה רבנו היה חשוב,  ציון  יום עלייתו.  את 

עיין אליה רבה תקפא ט, עיין מטה אפרים תקפא יא ואלף למטה שם יג, ערוך השלחן תקפא   .35
ד. ועיין הליכות שלמה פרק א דבר הלכה ה, שאדם הקם בשעה מוקדמת מהרגלו, יכול לומר 
"שחר קמתי" אף אם הוא קם אחר עלות השחר, כיוון שבלשון בני אדם, משמעות הביטוי "שחר 
קמתי" היא קימה מוקדמת מכפי הרגיל. ועיין שם, שגם אדם שאינו בוכה רשאי לומר פיוטים 
שמוזכרים בהם בכי ודמעה, כגון "יהי רצון מלפניך שמוע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך 
וכו'", ויתכוון לדמעות הציבור או לדמעות כלל ישראל. ועיין חזון עובדיה עמ' יט, שאדם הבוכה 
בשעת הווידוי ביום כיפור, יכול להתכוון לבכיו ביום כיפור, באמירת הסליחות שמוזכר בהן בכי. 
הליכות שלמה פרק א סעיף ה, וכן כתב לנו הגר"י אריאל שליט"א. ועיין שו"ת שבט הלוי חלק   .36
ד סימן נד אות ה, ובית חתנים )פנירי( פרק כא סעיף טז, בשם הגרב"צ אבא שאול, שחולקים 
את  לומר  יש  הברית,  מבעלי  אחד  או  חתן  ישנו  הסליחות  אומרי  בין  כאשר  שגם  וסוברים 
הסליחות כרגיל. ועיין הליכות שלמה שם, שמקצרים באמירת הסליחות מחמת אחד מבעלי 

הברית, רק כאשר התחילו לומר את הסליחות אחרי עלות השחר. 
הגר"י אריאל שליט"א, וכעיין זה בהליכות שלמה שם.   .37

ילקוט יוסף עמ' ע: ויש אומרים.   .38
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העגל נגרם מחמת טעותו של עם ישראל בחישוב מספר הימים שבהם משה 
שהה בהר סיני, בקבלת הלוחות הראשונים. כאשר משה לא הגיע ביום שעם 
ישראל סבור היה שהוא יגיע, עם ישראל איבד את שיווי משקלו הרוחני, 
יום עלייתו של  ישנה, פרסמו את  זה לא  ונכשל בחטא העגל. כדי שדבר 
משה בתקיעת שופר. זכר לאותה תקיעה שבאה למנוע את עם ישראל מן 
החטא, גם אנו תוקעים בשופר בראש חודש אלול, כדי שנתעורר להימנע 
מן החטא. מלבד זאת, תוקעים בשופר בחודש אלול כדי שנתעורר לחזור 
שתקיעת  כיוון  הדין39,  יום  לקראת  המצוות  בקיום  ולהתחזק  בתשובה 
השופר מעוררת את הלב לשוב בתשובה ולעשות את מצוות ה', כמו שנאמר 

"ִאם ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו"40.

יוצאי ספרד אינם תוקעים בשופר לאחר תפילת שחרית. ויש מהם שנוהגים 
לתקוע בשופר תוך כדי אמירת הסליחות41. 

אמירת "לדוד ה' אורי וישעי"
מראש חודש אלול ועד הושענא רבה, יוצאי אשכנז נוהגים לומר את פרק 
כז בתהילים, הפותח בפסוק "לדוד ה' אורי וישעי", בבוקר ובערב42. בבוקר 

עיין טור סימן תקפא, ורמ"א שם א, ולבוש שם א, חיי אדם קמג א. ועיין של"ה מסכת ראש   .39
השנה תורה אור אות נה, שבשעת התקיעות יש לעמוד באימה ולהרהר בתשובה. ועיין משנ"ב 
תקפא ג, שיש הנוהגים להתחיל לתקוע ביום הראשון של ראש חודש )ל אב(, ויש הנוהגים 
ועיין לוח ארץ ישראל )טוקצינסקי(, שמנהגנו  )א אלול(.  לתקוע ביום השני של ראש חודש 
להתחיל לתקוע ביום השני של ראש חודש. ועיין שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן מח, שהמנהג 
לתקוע בשופר בחודש אלול הוא רק אחר תפילת הציבור, ואדם שמתפלל ביחידות, אינו צריך 

לתקוע בשופר בסיום התפילה. 
עמוס ג ו.   .40

חזון עובדיה עמ' כד, עיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף לח, ועיין שם שיש התוקעים   .41
לפני  התקיעות,  בקדיש שלאחר  התוקעים  ויש  הרחמים,  מידות  עשרה  שלוש  אמירת  בעת 
ועיין חזון עובדיה שם, שאין לתקוע בשופר כאשר יש בכך הפרעה  אמירת "תענו ותעתרו". 
לשכנים. וכן כתב לנו הגר"י אריאל שליט"א, שיש להימנע מתפילה בקול רם באופן שמפריע 

לשכנים. 
מטה אפרים תקפא ו, ומשנ"ב תקפא ב, ושו"ת שבט הלוי חלק י סימן פז, חזון עובדיה עמ' כד:   .42
מנהג יפה. ועיין קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכח ב, שמתחילים לומר פרק זה ביום השני 
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אומרים פרק זה בסוף תפילת שחרית, ובערב, יש שנוהגים לומר פרק זה 
לאחר תפילת מנחה43, ויש שנוהגים לאומרו לאחר תפילת ערבית44. 

אומרים פרק זה בחודש אלול, על סמך דרשת חז"ל לפסוק "לדוד ה' אורי 
וישעי". לפי דרשתם, המילה "אורי" רומזת לראש השנה, כיוון שהוא היום 
ליום  רומזת  "ישעי"  והמילה  צדקנו;  כאור  יוציא  שה'  מקווים  אנו  שבו 
הכיפורים, שהוא היום שבו אנו מקווים לישועת ה' ולמחילה על עוונותינו. 
הפסוק "ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹה", שבהמשך הפרק, רומז לחג הסוכות45. אמנם כדי 
שראש השנה ויום הכיפורים יהיו ימים של אור וישועה, יש להתכונן להם 

מבעוד מועד, ולכן מתחילים לומר פרק זה כבר בראש חודש אלול46. 

תפילה על אנשים שיצאו לתרבות רעה
"השיבנו  נכון מאוד להתפלל בברכת  ימי תשובה,  ובעשרת  בחודש אלול 
אבינו לתורתך" שבתפילת עמידה, על אנשים שנטו מדרכי ה' ותורתו ויצאו 
לתרבות רעה, למגינת לב. במיוחד ראוי להתפלל על קרובי משפחה וחברים47. 
אך ראשית כל יש לאדם להתפלל על עצמו, שיזכה לחזור בתשובה שלמה 

לפני ה'48. 

של ראש חודש )א אלול(.
מטה אפרים תקפא ו.   .43

אלף המגן תקפא י.   .44
מדרש שוחר טוב תהילים פרק כז. אלף למטה תקפא ו, קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכח   .45

ב. 
עיין אורי וישעי לגרי"מ חרל"פ פרק טו.   .46

ה'  מלפניך  רצון  "יהי  לומר:  ועיין שם שרצוי  הקדוש.  האר"י  כה, בשם  עמ'  עובדיה  חזון  עיין   .47
כל  להחזיר בתשובה שלימה  כבודך  כסא  אבותינו שתחתור חתירה מתחת  ואלוקי  אלוקינו 
ימינך פשוטה לקבל  כי  בן פלוני,  ובכללם תחזיר בתשובה שלמה את פלוני  ישראל,  פושעי 

שבים". 
הגר"י אריאל שליט"א.  .48
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הראוי להיות שליח ציבור בסליחות ובימים 
נוראים

כדי שתפילת הציבור תתקבל ברצון, יש לבחור לאמירת הסליחות ולתפילות 
נקי  עניו,  אדם  הוא  הגון  ציבור  הגון. שליח  ציבור  הנוראים שליח  הימים 
מעברות, הרגיל ללמוד תורה, נביאים וכתובים, וניגוניו נעימים, וקולו ערב, 
והוא רצוי לציבור49. כאשר יש כמה אנשים המתאימים להיות שליחי ציבור, 

יש לבחור את האדם הגדול ביותר בתורה ובמעשים טובים50. 

עוד רצוי ששליח הציבור יהיה לפחות בן שלושים, ושיהיה נשוי51. החשיבות 
מכיר  כבר  אדם  זה  שבגיל  משום  היא  שלושים  בן  הציבור  שליח  בהיות 
ולבו  עליו  מיושבת  דעתו  כך  ומתוך  שלו,  ובמגבלותיו  החיים  במורכבות 
נשבר ונדכה52. והחשיבות בהיות שליח הציבור נשוי היא משום שאדם נשוי 

שמור יותר מהרהורי עברה53. 

כאשר ישנם שני שליחי ציבור, האחד אדם פשוט, בן שלושים ונשוי, והשני 
בן תורה וירא חטא, אך אינו בן שלושים ואינו נשוי, בן התורה קודם. זאת 
כיוון שמעלת התורה ומעלת יראת החטא גדולות לאין ערוך ממעלת היות 

האדם מעל גיל שלושים ונשוי54. 

עיין שו"ע נג ד, ומשנ"ב שם כב. ועיין משנ"ב נג יח, שהצורך ששליח הציבור יהיה רגיל בלימוד   .49
תנ"ך, הוא כדי שהפסוקים המוזכרים בתפילה יהיו שגורים בפיו, ועוד טעם לכך הוא שתפילתו 
גם  "מסיר אזנו משמוע תורה,  של אדם שאינו רגיל בלימוד תורה היא תועבה, כפי שנאמר 
ִמְשֹרתו  את  שתפס  שחזן  שם,  ומשנ"ב  כב,  נג  רמ"א  ועיין  ט(.  כח  )משלי  תועבה"  תפילתו 

בחוזקה, ללא רצון הציבור, ברכותיו הן כניאוץ )ביזוי(, ואין עונים אחריהן אמן. 
רמ"א תקפא א.   .50

ועיין חזון עובדיה שם, ששליח ציבור נשוי שהתאלמן,  רמ"א תקפא א, חזון עובדיה עמ' לד.   .51
רשאי להמשיך ולהיות שליח ציבור. 

עיין לבוש תקפא א, ומשנ"ב שם יב. ועיין משנ"ב שם, שכתב טעם נוסף, שהתפילה היא כנגד   .52
עבודת הקרבנות, ובני לוי היו כשרים לעבודת המקדש מגיל שלושים ומעלה. 

ביום  גדול  לכהן  בזה  ידמה  הציבור  ששליח  שראוי  נוסף,  טעם  שם  ועיין  יג,  תקפא  משנ"ב   .53
הכיפורים, שהוא כשר לעבודה רק אם הוא נשוי. 

עיין משנ"ב תקפא יג.   .54
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אדם שקיבל חינוך ראוי, ואף על פי כן נכשל ועבר עברות במזיד פעמים 
כיוון  בתשובה55,  חזר  הוא  אם  אף  ציבור,  שליח  להיות  ראוי  אינו  רבות, 
היא  תשובתו  כאשר  אמורים?  דברים  במה  בו56.  טבוע  העברות  שרושם 
תשובה מיראה, אך אם תשובתו היא תשובה מאהבה, הרי הוא ראוי להיות 

שליח ציבור, כיוון שזדונותיו נעשו כזכויות57.

ָאֵבל בתור שליח ציבור
ָאֵבל הנמצא בתוך שנת הֵאֶבל על אחד מהוריו, או בתוך השלושים לפטירת 
אחד מקרוביו, לא יהיה שליח ציבור בראש השנה וביום כיפור, כיוון שמידת 
הדין מתוחה עליו, ותפילתו פחות מקובלת. אמנם אם אין שליח ציבור הגון 
כמוהו, כגון שאין שליח ציבור אחר גדול בתורה ובמעשים טובים כמוהו, 
או שאין שליח ציבור אחר שקולו ערב כמוהו, הָאֵבל רשאי להיות שליח 

ציבור58. 

ברכת "לשנה טובה תכתב ותחתם"
נוהגים שהכותב מכתב לחברו מראש חודש אלול עד יום כיפור, מברך אותו 
פועלת  מישראל  אדם  של  שברכה  כיוון  טובה59,  לשנה  וייחתם  שייכתב 
זה, כדי לקבוע בלבנו  ומשפיעה, בפרט בחודש אלול60. ועוד טעם למנהג 

שו"ע הרב נג ו, ומשנ"ב סימן נג ס"ק טז וס"ק כב, ותשובות והנהגות חלק א סימן צט, ועיין שם   .55
שאדם שגדל בבית שאינו שומר תורה ומצוות, וחזר בתשובה, הרי הוא צדיק גמור, ותפילתו 

מתקבלת יותר, והרי הוא ראוי להיות שליח ציבור ללא כל פקפוק. 
עיין הדרת מרדכי )וויצל( בראשית עמ' רלג.  .56

הדרת מרדכי שם.  .57
עיין מטה אפרים תקפא כג-כד, ומשנ"ב תקפא ז, ודברי יציב יו"ד סימן רלה. ועיין פסקי תשובות   .58
תקפא הערה 103, שבשנה מעוברת, מותר לָאֵבל להיות שליח ציבור לאחר שעברו שנים-עשר 
חודש, אף שלא נשלמה שנה לפטירת אביו או אימו. ועיין מטה אפרים תקפה ז, שָאֵבל גם לא 

יהיה בעל תוקע. 
מטה אפרים תקפא ט, כף החיים תקפא יח, חזון עובדיה עמ' כו.   .59
אוצר מנהגי חב"ד, חודש אלול עמ' ט, בשם האדמו"ר מלובביץ'.   .60
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שההכנה הראויה לימי הדין היא לדאוג לסובבים אותנו, ולא רק לעצמנו, 
ולהרבות אהבה ואחווה בעם ישראל61. 

עיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף מו. עיין משנ"ב תקפא ג, שיש נוהגים לומר את   .61
ספר התהלים שלוש פעמים, בימים שבין ראש חודש אלול ליום כיפור. בחודש אלול אומרים 
את ספר התהלים פעמיים, כל יום עשרה פרקים, ובעשרת ימי תשובה אומרים כחמישה עשר 
פרקים בכל יום, כדי לסיים את ספר התהלים פעם נוספת, עד ערב יום כיפור, ועיין הלכות 
חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף מד, שכתב כעין זה. עיין מטה אפרים תקפא י, והלכות חגים 
לגר"מ אליהו פרק לג סעיף מז, שיש אנשי מעשה הנוהגים לבדוק בחודש אלול את התפילין 
והמזוזות שלהם, וכן כתב בחזון עובדיה עמ' כו, לעניין תפילין. ועיין הליכות שלמה תפילה פרק 
ד דבר הלכה נב, שבזמננו התפילין עשויים בהידור, ואינן נפסלות מחמת זיעה וכיוצא בזה, ולכן 

אין צריך לבודקן, וכן מזוזה הנתונה בתוך זכוכית ואינה נוגעת בכותל, אינה צריכה בדיקה. 
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ערב ראש השנה הוא היום האחרון בשנה, ויש לייחד אותו להכנה רוחנית 
לקראת ראש השנה, ולהרבות בו בתורה ובמעשים טובים1. 

מנהג התענית בערב ראש השנה
יש הנוהגים להתענות בערב ראש השנה2, כדי להיכנס לעשרת ימי תשובה 
מתוך הכנעה ושברון לב3. ועוד טעם יש לתענית זו, והוא שבכוחה לעורר 
את האדם לתשובה, וקיבלו חז"ל שהעושה תשובה בערב ראש השנה, שהוא 
היום האחרון של השנה, נחשבת לו תשובתו כאילו חזר בתשובה כל השנה4. 

חכמים ביארו את ערכה של תענית זו במשל "למדינה שחייבת מס למלך 
ולא נתנו לו. בא אליה עם חייליו לגבות את חובו, כשהתקרב אל העיר, יצאו 
גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו: אין לנו מה ליתן לך! הניח להם שליש. 
כיון שהתקרב לעיר יותר, יצאו בינוֵני העיר לקראתו. הניח להם שליש שני. 
כשהתקרב עוד יותר, יצאו כל בני העיר לקראתו, והניח להם הכול. המלך 
זה הקדוש ברוך הוא, בני המדינה אלו ישראל. ערב ראש השנה, הגדולים 
הבינונים  תשובה,  ימי  בעשרת  עונותיהם,  שליש  להם  ומוותר  מתענים 

חיי אדם קלח ה, כף החיים תקפא נט, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לה סעיפים א-ב.   .1
עיין שו"ע תקפא ב. ועיין משנ"ב תקפא טז, שגם נשים מתענות, וילדים שלא הגיעו לגיל מצוות   .2

אינם מתענים. ועיין לקמן, שבזמננו, רבים אינם נוהגים להתענות בערב ראש השנה. 
בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים סוף חלק הדרוש ד"ה ולכן תקנו.   .3

חיי אדם כלל קלח ה.   .4

פרק ב
ערב ראש השנה

דיני ראש השנה
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מתענים ומוותר להם שני שלישים, ביום הכיפורים הכל מתענים, ומוותר 
להם הכל"5.

הנוהגים להתענות בערב ראש השנה אינם משלימים את התענית, כדי שלא 
להיכנס לראש השנה מעונים6. ונחלקו המנהגים עד מתי יש להתענות: יש 
שמתענים עד חצות היום7, ויש שמתענים עד זמן מנחה גדולה )חצי שעה 
אחר חצות היום(, ומתפללים מנחה ואחר כך אוכלים8; ויש שמתענים עד 

זמן פלג המנחה )שעה ורבע זמנית לפני סוף היום(9. 

שירדה  כיוון  השנה10,  ראש  בערב  להתענות  נוהגים  אינם  רבים  בזמננו, 
חולשה לעולם11. ומי שהתענית תגרום לו לביטול תורה או לחוסר כוונה 

בתפילה, עדיף שלא יתענה, וילמד ויתפלל כראוי12. 

אמירת תחנון
ומנחה,  שחרית  בתפילות  ותחנון  וידוי  אומרים  אין  השנה,  ראש  בערב 
כיוון שרושם החג מתחיל להופיע כבר בערב החג13. אבל אומרים תחנון 

עיין טור סימן תקפא בשם מדרש תנחומא.   .5
מטה אפרים תקפא לח, ומשנ"ב תקפא טז.   .6

שו"ת שאילת יעב"ץ חלק ב סימן קמז.   .7
מחצית השקל תקפא י: רבים נוהגים.   .8

מטה אפרים תקפא לה. ועיין משנ"ב תקסב י.   .9
מקראי קודש לרב הררי פרק ב הערה יא, בשם הגר"מ אליהו, הגר"י אריאל שליט"א, ילקוט   .10
יוסף עמ' קסה. ועיין מקראי קודש שם, בשם הגרי"ש אלישיב, שהיום אין מנהג כללי להתענות 
בהם  נוהגים  שאין  מקומות  ויש  להתענות,  בהם  שנוהגים  מקומות  ויש  השנה,  ראש  בערב 

להתענות.
ילקוט יוסף עמ' קסה.   .11

עיין מקראי קודש לרב הררי פרק ב הערה יא, בשם הגר"ש ישראלי, וילקוט יוסף עמ' קסב.   .12
כל  יערות דבש, שאין  )דף עט א( בשם ספר  ימי תשובה  ליקוטי מהרי"ח סדר עשרת  ועיין 

התענית כדאית, אם על ידי זה יאמר אפילו ברכה אחת בלי כוונה שלמה.
עיין שו"ע תקפא ג, ומשנ"ב שם, ודרישה שם ב, ודביר הקודש )זוכובסקי( תפילה סימן כב אות   .13
ו. ועיין משנ"ב קלא לה, שאומרים את הפרק "למנצח וכו' יענך ה' ביום צרה" שקודם ל"ובא 
לציון", ועיין חזון עובדיה עמ' מו, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לה סעיף ט, שיוצאי ספרד 

אינם אומרים פרק זה ואת הפרק "תפילה לדוד". 
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ביותר לאמירת הסליחות  כיוון שהזמן הראוי  בסיום אמירת הסליחות14, 
הוא בלילה, ובלילה ניתן לומר תחנון. ואומרים תחנון גם כאשר הסליחות 

נאמרות ביום, כיוון שנקבע הדבר לומר תחנון בסוף הסליחות15.

תקיעת שופר
בערב ראש השנה אין תוקעים בשופר, כדי להפסיק בין התקיעות של חודש 
אלול לתקיעות של ראש השנה. על ידי זה מובלטת מעלת התקיעות בראש 
השנה - שהתקיעות בראש השנה הן מצווה מן התורה ואילו התקיעות 
שתוקעים בחודש אלול הן תקיעות של רשות או תקיעות שיסודן במנהג16. 

התרת נדרים
נוהגים לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה17. התרת נדרים כוללת שני 

משנ"ב תקפא כג.   .14
עיין משנ"ב שם, שיש לומר תחנון גם כאשר אמירת הסליחות נמשכה לתוך היום, כיוון שבדרך   .15
כלל מסיימים את אמירת הסליחות לפני עלות השחר, ועיין חזון עובדיה עמ' מו, והלכות חגים 
לגר"מ אליהו פרק לה סעיף ח, שאם מסיימים את הסליחות לאחר הנץ החמה, אין לומר תחנון, 
ועיין אשי ישראל )פויפר( תשובות הגר"ח קנייבסקי עמ' תתו תשובה קיב, ומקראי קודש לרב 
הררי פרק ב הערה ט, בשם הגר"א נבנצל שליט"א, שחולקים וסוברים שאומרים תחנון גם 

כאשר אומרים את הסליחות לאחר הנץ החמה. 
תוקעים בערב  לכך שאין  נוסף  ועיין משנ"ב שם, שכתב טעם  ומשנ"ב שם.  ג,  רמ"א תקפא   .16
ראש השנה: כדי לערבב את השטן, ועיין שערי המועדים לאדמו"ר מלובביץ' ראש השנה עמ' 
נ, שביאר שמטרת התקיעות בחודש אלול הוא לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה, ובכך 
שמפסיקים לתקוע לפני ראש השנה, אנו מבטאים את ביטחוננו בתשובת חודש אלול, שדי 
בה כדי לקבוע את דינם של ישראל לטובה, וביטחון זה בתשובתם של ישראל מערבב את 
השטן. ועיין משנ"ב שם, שלפי הטעם של ערבוב השטן, אין לתקוע גם אם מטרת התקיעות 
היא להתאמן לקראת ראש השנה, והרוצה להתאמן יעשה זאת בחדר סגור, ועיין ירחון האוצר 
גיליון מה עמ' עז, בשם הגר"ח קנייבסקי, שאף שהשטן שומע את הנעשה בחדר סגור, כאשר 
אדם עושה פעולה מעשית המבטאת את רצונו להישמר מקטרוג השטן, פעולה זו מחלישה את 
כוח השטן ואין בכוחו לקטרג. ועיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים, והלכות חגים לגר"מ 

אליהו פרק לה סעיף יא, שכבר מהלילה אין תוקעים בשופר.
חיי אדם קלח ח, כף החיים תקפא צט, חזון עובדיה עמ' מב, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג   .17
סעיף ג. ועיין כף החיים שם יב, וחזון עובדיה שם, והלכות חגים לגר"מ אליהו שם, שיש הנוהגים 
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עניינים; ביטול הנדרים שנידרו בעבר, עד ערב ראש השנה, וביטול הנדרים 
שעתידים לידור מעתה והלאה. 

התרת נדרי העבר נעשית על ידי חרטת האדם על נדריו שנדר, בפני שלושה 
אנשים המשמשים כבית דין, ובקשתו מהם שיתירו לו את נדריו. חברי בית 
הדין נענים לבקשתו, ואומרים שלוש פעמים: "הכול יהיו מותרים לך, הכול 
האדם  את  ומשחררים  הנדרים,  את  מתירים  הם  ובכך  לך",  שרויים  יהיו 
ידי  על  נעשה  לידור,  עתיד  שהמבקש  הנדרים  ביטול  לקיימם.  מהחובה 
מסירת מודעה )הצהרה(, שהוא מבטל מראש את כל הנדרים שהוא עתיד 
לידור מכאן ולהבא, ואף אם הוא יידור במהלך השנה איזה נדר, לא יהיה 

לנדר זה שום תוקף18. 

הטעם להתרת הנדרים לפני ראש השנה הוא שתחילת השנה היא הזמן 
וכן  במהלך השנה19;  לידור  עתיד  הנדרים שאדם  כל  לבטל את  המתאים 

לקראת ראש השנה, מתנקים מעוון נדרים, שהוא עוון חמור20.

כדי  עשרה,  בפני  הנדרים  התרת  את  לעשות  הנוהגים  ספרד  מיוצאי  יש 
עשרה  צריך  להתירם,  שכדי  בחלום,  שנדרו  נדרים  גם  תכלול  שההתרה 

מתירים21. ויוצאי אשכנז אינם מדקדקים בזה.

לעשות התרת נדרים ארבעים יום לפני יום כיפור, כיוון שאדם שאינו מקיים את נדריו, תפילתו 
אינה נשמעת ארבעים יום. 

ועיין אלף המגן שם, שצריך שמבקש  ואילך.  נדרי פרק עט  ועיין כל  אלף המגן תקפא קב.   .18
ההתרה יבין מה שאומר, ולא יחשוב שהתרת נדרים היא תפילה או סגולה. ועיין שונה הלכות 
עם הערות תורת המועדים סימן תקפא ס"ק כ אות ח, בשם הגרי"ש אלישיב, שילדים שלא 
ד,  אות  נד  סימן  ד  חלק  הלוי  שבט  שו"ת  ועיין  נדרים.  התרת  יעשו  לא  מצוות,  לגיל  הגיעו 
שהמתירים צריכים להיות אנשים גדולים שהתמלא זקנם, כלומר שהתחיל לגדול להם זקן 
בחלק ניכר מהפנים )עיין ביאור הלכה לט א ד"ה או קטן(, ועיין שו"ת תשובות והנהגות חלק א 
סימן שלז, שעדיף לקחת מתירים שהתמלא זקנם, אך הדבר אינו מעכב. ועיין שו"ע יורה דעה 
רכח ג, שהמתירים יכולים להיות קרובי משפחה של מבקש ההתרה, ועיין שו"ת יפה נוף )מזיא( 

סימן קכא, שהמתירים יכולים להיות קרובים זה לזה.
הגר"י אריאל שליט"א.   .19

חיי אדם קלח ח, מטה אפרים תקפא מט, כף החיים תקפא צט.   .20
כף החיים תקפא כ, חזון עובדיה עמ' מג, עיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעי ז.   .21
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אדם שנדר נדר, לא יסמוך על כך שנדרו בטל מחמת התרת נדרים שעשה 
בערב ראש השנה בלא להתייעץ עם תלמיד חכם הבקי בהלכות נדרים, כיוון 

שיש נדרים שהתרת נדרים זו אינה מתירה אותם22. 

מעיקר הדין, כמה אנשים יכולים לומר יחד את נוסח התרת הנדרים בפני 
בית הדין, ובית הדין יתיר את נדרי כולם יחד23. ויש הנוהגים שכל אחד אומר 

את נוסח ההתרה בנפרד24.

נשים אינן צריכות לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה, והן יכולות לסמוך 
על התרת הנדרים הנעשית בתפילת "כל נדרי", בערב יום הכיפורים25. 

תפילה בבית הקברות
יש הנוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות, לתת צדקה ולהרבות 
שם בתפילה, כיוון שבבית הקברות קבורים צדיקים, והתפילה שם מקובלת 

עיין רמ"א יורה דעה ריא א, שיש לסמוך על מסירת המודעה רק במקום צורך גדול, ועיין סידור   .22
דרך החיים הלכות התרת נדרים )דף לו ב(, ואלף המגן תקפא קא, שהתרת נדרים מועילה 
להתיר רק נדרים שאדם שכח מהם, אך נדרים שאדם זוכר, אינם מותרים בהתרת הנדרים, 
ויש לפרט אותם לאחד המתירים, ועיין דרך החיים שם, שהתרת נדרים מועילה להתיר נדרים 
שאדם נדר בינו לבין עצמו, אך אין היא מתירה נדרים שאדם נדר לחברו. ועיין שו"ת מנחת 
שלמה חלק א סימן צא אות כ, שמסירת המודעה מועילה לכך שהנהגות טובות שאדם עשה 
כמה פעמים, לא ייחשבו כנדר, וכן היא מועילה לכך שאמירות כגון "אעשה מצווה פלונית" או 

"אתן סכום כסף לצדקה", לא תיחשבנה כנדר.  
שונה הלכות עם הערות תורת המועדים סימן תקפא ס"ק כ אות ה, בשם הגרי"ש אלישיב, עיין   .23
כל נדרי פרק עט סעיף ב, ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לג סעיף ז, שכן הוא מנהג יוצאי 

ספרד. 
עיין מטה אפרים תקפא מט, וכל נדרי פרק עט סעיף ב.   .24

הליכות שלמה פרק א סעיף י, עיין קובץ מבית לוי גיליון ד עמ' טו הערה ה, בשם הגר"ש וואזנר.   .25
ועיין שו"ת תשובות והנהגות חלק א סימן שלח, שאישה הרוצה להתיר את נדריה, יכולה למנות 
את בעלה כשליח שיתיר את נדריה, ולאחר אמירת בקשת ההתרה, יאמר הבעל למתירים 
שהוא מבקש התרה גם עבור נדרי אשתו, והמתירים יאמרו את ההתרה בלשון רבים. ועיין נטעי 
גבריאל פרק יז הערה כא, שכתב טעם נוסף לכך שנשים אינן נוהגות לעשות התרת נדרים 

בערב ראש השנה. 
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יותר. כאשר אדם מתפלל בבית הקברות, לא יתפלל למתים, אלא יבקש 
מהקב"ה שירחם עליו בזכות הצדיקים הקבורים שם26.

כיבוס ותספורת לכבוד ראש השנה
השנה,  ראש  לכבוד  ומסתפרים  הבגדים  את  מכבסים  השנה,  ראש  בערב 
להראות שאנו בטוחים בחסדו של הקב"ה, שיוציא לצדק משפטנו27. כך 
ֲאֶׁשר לֹו ֱאֹלִקים  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  'ִּכי  אמרו חכמים בתלמוד הירושלמי: "נאמר 
ְקרִֹבים ֵאָליו ַּכה' ֱאֹלֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו', רבי חנינא ורבי יהושע אומרים, 
מנהגו של עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל 
זקנו ואינו חותך את צפרניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו, אבל ישראל אינם 
זקנם ומחתכים צפרניהם,  ומגלחים  כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים 
ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקב"ה יעשה להם 

נס"28.

דברים אלו מעוררים שאלה: הרי בכל ראש השנה ישנם אנשים הנידונים 
למיתה, לייסורים ולעוני, ואיך יכול אדם להיות בטוח שהקב"ה יוציאו זכאי 
בדינו? רבי ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, מסביר שבכל ראש השנה 
נידונים לא רק כל אדם ואדם, אלא גם כלל ישראל כולו. ואמנם איננו יודעים 
מה יעלה בדינו של האדם הפרטי, אך אנו יודעים בוודאות שכלל ישראל 
יצא זכאי בדינו - הבחירה האלוקית בעם ישראל לא תתבטל, וקיומו הפיזי 
יתמיד. הדין של כלל ישראל חשוב לאין ערוך מדינו של כל אדם פרטי, ולכן 

רמ"א תקפא ד, ומשנ"ב שם, וחזון עובדיה עמ' נב, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לה סעיף   .26
כג. ועיין משנ"ב תקנט מא, שנכון להתרחק מהקברים ארבע אמות, כיוון שהנכנס לתוך ארבע 
אמות של קבר, מושפע לרעה מכוחות טומאה המצויים בסמיכות לקבר. הגר"י אריאל שליט"א 
כתב לנו שיש שאינם מקפידים ללכת לבית הקברות דווקא בערב ראש השנה, אלא הולכים 

ביום שמתאפשר להם.
שו"ע תקפא ד, ומשנ"ב שם. ועיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ג, והלכות חגים   .27
לגר"מ אליהו פרק לה סעיף ג, שראוי להסתפר לפני חצות היום. ועיין כף החיים תקפא פא, 

שיש לגזוז את הציפורניים לקראת ראש השנה. 
ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה ג.   .28
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אנו ִמְתנאים ולובשים בגדים חגיגיים, להראות את ביטחוננו בנצחיות של 
וככל שאדם מתרכז בצד  זכאי בדין.  יצא  ובכך שכלל ישראל  עם ישראל 
הכללי ומתבטל אל כלל ישראל, כך הוא מתרומם ומתעלה, וזכות זו עומדת 

לו להיות נידון גם הוא אישית לטובה ולברכה29. 

טבילה במקווה
נוהגים לטבול במקווה בערב ראש השנה, כדי להיטהר לקראת ראש השנה30. 
הזמן המתאים לטבילה זו הוא משעה לפני חצות היום31, כלומר בדרך כלל, 

סביב השעה אחת עשרה וחצי בבוקר )בשעון קיץ(. 

פיוס ובקשת מחילה
אדם שפגע בחברו במשך השנה, יקדים לפייס אותו ולבקש ממנו מחילה 
בערב ראש השנה, כדי להגיע ליום הדין נקי מעברות, ואפשר שעל ידי זה 

ירבו זכויותיו ויזכה להיכתב בספרם של צדיקים כבר בראש השנה32.

שפתי חיים לגר"ח פרידלנדר ספר דברים עמ' רטז, בשם הגר"י סלנט, אני לדודי )דבליצקי(   .29
עמ' קמג, ועיין חכמת שלמה על שו"ע תקפא ד, שכתב כעין זה. 

רמ"א תקפא ד, ועיין שם שהטהרה היא מטומאת קרי. ועיין משנ"ב שם כו, שאדם שאינו יכול   .30
לטבול במקווה, יתקלח במקלחת וישפוך על עצמו ברצף תשעה קבין של מים )כ-18 ליטר(, 
נוראים צריך לטהר את עצמו  בימים  פ, ששליח הציבור  נג  ועיין משנ"ב  ב.  ועיין משנ"ב פח 
מטומאת קרי. ועיין כף החיים תקפא פב, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לה סעיף כ, שגם 
אדם שאינו טמא בטומאת קרי, יטבול לפני ראש השנה, כיוון שטהרת הגוף מביאה לידי קדושת 
הנפש. ועיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ג, שיש לטבול חמש פעמים, ועיין שם 
מה יש לכוון בכל טבילה. ועיין חזון עובדיה עמ' נט, ומקראי קודש לרב הררי פרק ב הערה טז, 

בשם הגר"מ פיינשטיין, שנשים אינן נוהגות מנהג זה של טבילה בערב ראש השנה. 
משנ"ב תקפא כו.   .31

חיי אדם שם, וכף החיים שם, וישמח ישראל לבעל כף החיים פרשת נצבים עמ' שלו, והלכות   .32
חגים לגר"מ אליהו שם. 
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ימי  היא התפילה הראשונה בעשרת  ראש השנה  ליל  ערבית של  תפילת 
ימי  עשרת  תפילות  בכל  הנוהגים  מיוחדים,  דינים  בה  ונוהגים  תשובה, 

התשובה. 

חתימת ברכת "אתה קדוש"
בעשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, משנים את נוסח החתימה 
הקדוש",  הא–ל  ה'  אתה  "ברוך  לומר:  ובמקום  קדוש",  "אתה  ברכת  של 
אומרים: "ברוך אתה ה' המלך הקדוש". זאת כיוון שבימים אלו ה' מנהיג את 
עולמו בתור מלך, שיושב ודן את העולם כולו, ומלכותו וממשלתו ניכרות 

לכל1. 

אדם שטעה בחתימת הברכה
"המלך  ויאמר  מיד את טעותו  יתקן  "הא-ל הקדוש",  ואמר  אדם שטעה 
הברכה  לאחר שכבר התחיל את  לטעותו  לב  הוא שם  אם  אך  הקדוש". 
הבאה, או לאחר שעבר משך זמן של "תוך כדי דיבור", שזהו משך הזמן 
שלוקח לומר "שלום עליך רבי"2 )כשתיים-שלוש שניות(, אין הוא יכול יותר 
כלל,  בדרך  לחזור לתחילת התפילה3. אמנם  ועליו  לתקן את מה שאמר, 

שו"ע תקפב א, ומשנ"ב שם.  .1
י, ותשובות הגר"ח קנייבסקי בסוף ספר שער העין עמ' תמא  משנ"ב רו יב, ושער הציון שם   .2

תשובה לג. 
שו"ע תקפב ב, ומשנ"ב שם.  .3

פרק ג
הוספות ושינויים 

בתפילות ראש השנה
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הטועה באחת מברכות התפילה ושם לב לכך לפני שסיים את התפילה, 
אינו צריך לחזור לתחילת התפילה אלא רק לתחילת הברכה שטעה בה. 
אבל הטועה ב"המלך הקדוש" צריך לחזור לתחילת התפילה, כיוון ששלוש 
שלושתן  שכן  אחת,  לברכה  נחשבות  התפילה  של  הראשונות  הברכות 

עוסקות בשבחו של ה'4.

שליח ציבור שטעה בחתימת הברכה
דינו של שליח ציבור שטעה בחזרת הש"ץ ואמר "הא-ל הקדוש", כדין יחיד 
שטעה בכך בתפילתו. ולכן אם הוא שם לב לטעותו לאחר שהתחיל בברכה 
הבאה או לאחר שעבר זמן "תוך כדי דיבור", עליו לחזור לתחילת התפילה, 
ולומר שוב את סדר הקדושה5. ויש מי שסובר ששליח ציבור שטעה ואמר 
"הא-ל הקדוש", אינו צריך לחזור לתחילת התפילה אלא לתחילת ברכת 
"מחיה  ברכת  בין  קדושה  אומרים  הש"ץ  שבחזרת  כיוון  קדוש",  "אתה 
שלוש  את  מחלקת  הקדושה  ולדבריו,  קדוש",  "אתה  לברכת  המתים" 

הברכות לשתיים, והן אינן נחשבות לברכה אחת6. 

אדם המסופק אם טעה בחתימת הברכה
אדם שהתעורר בליבו ספק אם אמר "הא-ל הקדוש" או "המלך הקדוש", 
צריך לחזור לתחילת התפילה, כיוון שיש להניח שאמר "הא-ל הקדוש", 
כהרגלו בכל השנה7. אך אם הוא יודע שאמר את התוספת שמוסיפים בראש 
השנה )"ובכן תן פחדך וכו'"(, והוא מסופק אם חתם כראוי, אינו צריך לחזור, 
ב"המלך  השנה  ראש  של  הברכה  נוסח  את  לסיים  הלשון  שרגילּות  כיוון 

משנ"ב סימן תקפב ס"ק ד וסימן קיד ס"ק לג.  .4
עיין רמ"א קיד ו, ומטה אפרים תקפב ח, ובן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות יח, וכף   .5
החיים תקפב ה, והליכות שלמה פרק א סעיף כב, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לו סעיף י, 

ואור לציון חלק ד פרק ו שאלה ג.
חזון עובדיה עמ' קצט.   .6

שו"ע תקפב א.   .7
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הקדוש"8. וכן המתפלל מתוך מחזור, והתעורר ספק בליבו אם אמר "המלך 
הקדוש", אינו צריך לחזור ולהתפלל, כיוון שיש להניח שאמר כפי הכתוב 

לפניו במחזור9.

 

"המלך הקדוש" בברכת מעין שבע
מעין  ברכת  את  ערבית  בתפילת  אומרים  בשבת,  חל  השנה  ראש  כאשר 
שבע, כפי שאומרים בכל שבת, אלא שבמקום לומר "מגן אבות בדברו וכו', 
"המלך הקדוש שאין כמוהו"10. אם  הא–ל הקדוש שאין כמוהו", אומרים 
שליח הציבור טעה ואמר "הא–ל הקדוש שאין כמוהו", ושם לב לכך לפני 
שסיים את הברכה, יחזור לומר שוב מ"המלך הקדוש שאין כמוהו"11. אך אם 
שליח הציבור שם לב לטעותו רק לאחר שסיים את ברכת מעין שבע, נחלקו 
הפוסקים אם עליו לחזור ולומר את ברכת מעין שבע. יש סוברים שעליו 
לחזור  שעליו  בתפילה,  הטועה  כדין  שבע,  מעין  ברכת  את  ולומר  לחזור 
ולהתפלל12. ויש סוברים שחז"ל לא תיקנו לחזור שנית על ברכת מעין שבע, 
אף אם טעו בה. זאת כיוון שבדרך כלל אין אומרים חזרת הש"ץ בתפילת 
ערבית, והטעם לאמירתה של ברכת מעין שבע בשבת הוא להאריך את 
תפילת ערבית, כדי שהמאחרים לתפילה לא יישארו לבדם ויצטרכו לחזור 
מבית הכנסת לבד; ולכן לא תיקנו חז"ל לחזור עליה במקרה של טעות13; 

וכן הלכה14. 

חיי אדם כח ח, משנ"ב תקפב ד, כף החיים תקפב ו.  .8
כף החיים תקפב ו, הלכות חג בחג עמ' מח.  .9

שו"ע ורמ"א תקפב ג.   .10
משנ"ב תקפב י.  .11

עיין משנ"ב תקפב י, וכנסת הגדולה הגהות בית יוסף תקפב ה, ומחזיק ברכה תקפב ג, ובן איש   .12
חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות יח, וכף החיים תקפב יח, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק 

לו סעיף יג.
עיין משנ"ב תקפב י, ופרי חדש תקפב ג, וחיי אדם לד יא, וקיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכט   .13

ד, וחזון עובדיה עמ' פג. 
הגר"י אריאל שליט"א: אם כבר אמר את שם ה' שבסוף הברכה, עדיף שלא יחזור.   .14
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בקשות שנוספו בתפילות עשרת ימי תשובה
הגאונים תיקנו להוסיף בתפילת עמידה בעשרת ימי תשובה בקשות שִנכתב 
לחיים טובים. בברכת אבות תיקנו לומר: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכו'". 
בברכת "מחיה המתים" תיקנו לומר: "מי כמוך אב הרחמן )או: "הרחמים"( 
וכו'". בברכת "מודים" תיקנו לומר: "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך"; 

ובברכת "שים שלום" תיקנו לומר: "בספר חיים וכו'". 

את  שאמר  קודם  לכך  לב  ושם  אלו,  מתוספות  אחת  לומר  ששכח  אדם 
התוספת,  למקום  יחזור  ה'"(,  אתה  )"ברוך  הברכה  שבחתימת  ה'  שם 
ואילך. אך אם הוא שם לב לכך אחרי שאמר את שם  ויאמר מהתוספת 
ה' שבחתימת הברכה, לא יחזור ויאמרן, כיוון שעל ידי זה הברכה שאמר 
הן  אין  בתלמוד,  נזכרו  לא  אלו  שתוספות  וכיוון  לבטלה;  ברכה  תיחשב 

מעכבות את התפילה15.

שינוי בחתימת תפילת עמידה
בתפילות עשרת ימי תשובה, בסוף תפילת עמידה נוהגים לשנות את משפט 
השלום  "עושה  אומרים:  במרומיו",  שלום  "עושה  לומר  ובמקום  הסיום, 
במרומיו"16, וזאת על פי הקבלה17. וכן נוהגים בסוף 'קדיש תתקבל' שאחרי 
חזרת הש"ץ18, כיוון ש"עושה שלום" שבסוף קדיש זה, נחשב לסיום חזרת 

הש"ץ19. ויש מיוצאי אשכנז הנוהגים כן באמירת כל תפילות הקדיש20. 

כז, שראוי להשלים תוספות אלו בסוף  ועיין כף החיים תקפב  ומשנ"ב שם.  ה,  שו"ע תקפב   .15
התפילה, אחרי "אלוקי נצור", קודם הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי", ועיין ירושלים במועדיה עמ' 

קפד, שחולק, כיוון שדבר זה לא נזכר בפוסקים הקדמונים. 
מטה אפרים תקפב כב, כף החיים תקפב טו, לוח לארץ ישראל )טוקצינסקי(, חזון עובדיה עמ'   .16

פב, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לו סעיף ל. 
כף החיים תקפב טו, חזון עובדיה עמ' פב.   .17

כף החיים נו לח, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לו סעיף ל, ילקוט יוסף עמ' רז.   .18
כף החיים נו לח.   .19

בשם  לז,  תקפב  המגן  אלף  ועיין  )טוקצינסקי(.  ישראל  לארץ  לוח  כב,  תקפב  אפרים  מטה   .20
המקובלים, שאין לומר בקדיש "עושה השלום", ועיין תיקון תפילה )דבליצקי( חלק ב אות כה, 
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שינוי נוסח הקדיש
יוצאי אשכנז נוהגים לשנות את נוסח הקדיש בעשרת ימי תשובה, ובמקום 
לומר "יתברך וישתבח וכו' לעילא מן כל ברכתא )יותר מכל הברכות(", הם 
אומרים: "לעילא לעילא מכל ברכתא )יותר ויותר מכל הברכות("21. הטעם 
לכך הוא שבימים אלו שמו של ה' מתעלה יותר מאשר בכל השנה, כיוון 
שהוא דן את העולם, ומתוך כך אנו מרבים להתפלל אליו, לשבח ולפאר 

אותו22. 

תפילת עמידה בכריעה בראש השנה 
)כפי  בכריעה  עמידה  תפילת  את  להתפלל  הנוהגים  יש  השנה,  בראש 
שכורעים בתחילת ברכת אבות ובסופה(, כדי להתפלל מתוך אימה ויראה, 

כראוי לאדם העומד בדין23. 

בברכת  ולכרוע  חכמים,  תקנת  את  לקיים  לב  לשים  צריכים  כך  הנוהגים 
אבות ובברכת "מודים". לשם כך, עליהם להזדקף מעט לפני שהם מגיעים 
למילים שצריך לכרוע בהן, כדי שבהגיעם למילים אלו יוכלו לכרוע, כתקנת 

חכמים24. 

שמקור מנהג זה בכתבי האר"י הקדוש, שכתב כן בנוגע ל"עושה שלום" שבסיום תפילת עמידה, 
ויש שהוסיפו את "עושה שלום" של 'קדיש תתקבל', כיוון שהוא כסיום של חזרת הש"ץ, ויש 

מיוצאי אשכנז שהוסיפו בכל תפילות הקדיש. 
משנ"ב תקפב טז. ועיין משנ"ב נו ב, שכאשר אומרים "לעילא לעילא" יש לומר: "מכל ברכתא"   .21
)ולא: "מן כל ברכתא", כפי שרגילים לומר כל השנה(, כדי שלא להוסיף על מספר המילים 
בקדיש, שהוא מכוון כנגד דברים עליונים. עיין מטה אפרים תקפב א, שבכל הנוסחאות הישנות, 
הנוסח הוא: "לעילא לעילא" )ללא האות וי"ו לפני ה"לעילא" השני(, ועיין קצה המטה שם ס"ק 
ד, שיש הסוברים שיש לומר: "לעילא ולעילא" )עם האות וי"ו(. ועיין חזון עובדיה עמ' פב, שמנהג 

יוצאי ספרד שלא לכפול את תיבת "לעילא" בעשרת ימי תשובה.
משנ"ב תקפב טז, ולבוש תקפב ח.  .22

שו"ע תקפב ד, ומשנ"ב שם.   .23
שו"ע קיג ב, ומשנ"ב שם.   .24
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הכריעות שתיקנו חכמים. הטעם  על  יוסיפו  לב, שלא  לשים  עליהם  עוד 
לכך שאסור להוסיף על הכריעות שתיקנו חכמים הוא שאם כל אחד יוסיף 
וב"מודים",  אבות  בברכת  לכרוע  חכמים  תקנת  תישכח  כרצונו,  כריעות 
משום שאנשים יסברו שכל אחד כורע כרצונו. כדי שלא להוסיף על הכריעות 
שתיקנו חכמים, על המתפללים בכריעה להקפיד שלא לכרוע בתחילתן של 
הברכות שאין חובה לכרוע בהן ובסופן, אלא רק באמצען. על ידי זה, ההבדל 
בין כריעות אלו לכריעות החובה יהיה ניכר, ולא יתעורר חשש שהמתפלל 

בכריעה מוסיף על הכריעות שתיקנו חכמים25. 

כאשר המאמץ להתפלל בכריעה פוגע ביכולת להתפלל בריכוז ובכוונת הלב, 
עדיף להתפלל זקוף, בהכנעת הלב ובכוונה, מאשר בגוף כפוף וללא כוונה26. 

הגבהת הקול בתפילת עמידה בראש השנה 
כיוון  מעט,  הקול  את  להגביה  מותר  השנה,  ראש  של  עמידה  בתפילת 
שתפילה בקול מסייעת לריכוז הכוונה. ואמנם בכל השנה אסור להתפלל 
בקול, כיוון שתפילה בקול עלולה לבלבל את המתפללים, אבל בראש השנה 
אין חוששים לבלבול המתפללים, כיוון שיש לכל מתפלל מחזור תפילה27. 
עם זאת, יש להיזהר שלא להגביה את הקול יותר מדי, כיוון שתפילה בקול 
רם מפריעה גם למי שיש בידו מחזור28. ויש סוברים שגם בראש השנה יש 
להתפלל בלחש, כיוון שעל פי הקבלה, תפילת עמידה הנאמרת בקול איננה 
מתקבלת בשמים. לכן מי שיכול להתפלל בלחש ולכוון, יתפלל בלחש ולא 
יגביה את קולו29. ומנהג יוצאי ספרד להתפלל בראש השנה בלחש, כבכל 

ימות השנה30.

עיין שו"ע סימן קיג סעיף א וסימן תקפב סעיף ד, ומשנ"ב שם ושם.   .25
חיי אדם קלט א, קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכט ב, כף החיים תקפב כג, הלכות מועדים   .26

לגר"מ אליהו פרק לז סעיף ג, ילקוט יוסף עמ' רכה. 
שו"ע תקפב ט, ומשנ"ב שם. ועיין חיי אדם קלט ב, שכוונת השו"ע להגבהת הקול מעט.  .27

שו"ע תקפב ט, ורמ"א קא ג, ומשנ"ב שם ושם.  .28
חיי אדם קלט ב, משנ"ב קא יא.   .29

כף החיים קא טו, ילקוט יוסף עמ' רכו.  .30
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בכייה בתפילת ראש השנה
יש סוברים שטוב ונכון שאדם יעורר את עצמו לבכות בתפילות ראש השנה, 
כיון שראש השנה הוא יום הדין, והבוכה בתפילתו, תפילתו מקובלת יותר31. 
ויש סוברים שאין לאדם לעורר את עצמו לבכות בראש השנה, כיוון שראש 
השנה הוא יום טוב, ונוהגת בו מצוות שמחה; וכן אמרו עזרא ונחמיה לשבי 
הגולה, שבכו בראש השנה על כך שלא קיימו את התורה כראוי: "ַהּיֹום ָקדֹׁש 
הּוא ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם ַאל ִּתְתַאְּבלּו ְוַאל ִּתְבּכּו וכו' ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא 

ָמֻעְּזֶכם"32.

אדם שמתעורר מאליו לבכות בראש השנה מתוך התלהבות של קדושה 
ודבקות בה', הרי זו מעלה, ולדעת כולם, אין הוא צריך למנוע את עצמו 

מכך33.

בקשות פרטיות בתפילה 
מותר לאדם להתפלל בראש השנה על צרכיו הפרטיים34, אך ראוי להקדיש 
את עיקר תשומת הלב והמאמץ לתפילות הקבועות, העוסקות בהמלכת ה', 
כיוון שזהו עיקר עניינו של ראש השנה35. כמו כן, העוסק בבקשת בקשות 

מורה באצבע אותיות רנ, רנט, רסז, מטה אפרים תקפב כח, ואלף המגן שם מד, כף החיים   .31
תקפב ס. ועיין באר היטב תקפד ג, בשם האר"י הקדוש, שמי שאינו בוכה בימים אלו, סימן הוא 
שאין נשמתו שלמה. ועיין דבר העמק לנצי"ב על נחמיה ח ט, שמה שנאמר שם, שעזרא ונחמיה 
אמרו לשבי הגולה שישמחו בראש השנה ולא יבכו בו, הכוונה שלא ישקעו רק בבכייה, אך מעט 

בכייה ראויה היא לראש השנה. 
נחמיה ח ט-י. עיין מעשה רב )לגר"א( אות רז, חזון עובדיה עמ' פז.  .32

אליהו  הגר"מ  עמ' פט, הערות  עובדיה  חזון  עמ' קפו,  מוולוז'ין  לגר"ח  לחיים  כל הכתוב  עיין   .33
לקיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( סימן קכט הערה ב. ועיין חזון עובדיה שם, שביאר בדרך זו את 

בכייתו של האר"י הקדוש בתפילות ראש השנה.
הליכות שלמה פרק א סעיף טו, אשי ישראל )פויפר( מהדורת תשס"ד עמ' תשפז שאלה שסג,   .34

בשם הגר"ח קנייבסקי, ירושלים במועדיה עמ' קצ. 
עיין הליכות שלמה פרק א הערה 58.  .35



51

ארק ד - הושאונ ושאנואאת ונאאלונ ראש השנה

פרטיות מוציא את עצמו מן הכלל, ועיקר הזכייה בדין היא על ידי זה שאדם 
מבטל עצמו לכלל ישראל36.

ברכת איש לרעהו בראש השנה
תכתב  טובה  "לשנה  בברכת  חברו  את  איש  לברך  נוהגים  השנה  בראש 

ותחתם"37, ויש המוסיפים ואומרים: "לאלתר לחיים טובים ולשלום"38. 

עיין זוהר כרך ב )שמות( פרשת בשלח דף מד עמוד ב, וסידור אשי ישראל פתיחה לתפילות   .36
ראש השנה עמ' 388, ואור יחזקאל )מכתבים( עמ' פא, בשם הסבא מקלם. ועיין באר החיים 
ירח האיתנים )בידרמן( עמ' פח ואילך, שהמתפלל על צרכיו הפרטיים כדי שיוכל לעבוד את ה' 

ולגלות את מלכותו, אינו בכלל זה.
מטה אפרים תקפב כו, משנ"ב תקפב כה, בשם המגן אברהם, כף החיים תקפב סג. ועיין רמ"א   .37
תקפב ט, ומשנ"ב שם, בשם הגר"א ובשם ספר עשרה מאמרות, שאין לומר "ותחתם". ועיין 
אלף המגן תקפב מ, והליכות שלמה פרק א דבר הלכה כא, שהמנהג הוא לומר גם "ותחתם", 

וכן הוא במחזורים רבים. 
אלף המגן תקפב מ.   .38
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שמחת החג ואימת הדין בראש השנה
ראש השנה נקרא חג, כפי שכתוב: "ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו"1, 
ונוהגת בו מצוות שמחה, כבכול יום טוב2, ואוכלים ושותים ושמחים בו3. 
וכן אמרו עזרא ונחמיה לשבי הגולה, שהתאבלו בראש השנה על כך שלא 
קיימו את התורה כראוי: "ְלכּו ִאְכלּו ַמְׁשַמִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ְוִׁשְלחּו ָמנֹות 
ְלֵאין ָנכֹון לֹו, ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו, ְוַאל ֵּתָעֵצבּו ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם"4.

משמחת  יותר  מאופקת  בו  השמחה  השנה,  בראש  לשמוח  שמצווה  אף 
שמצווה  אף  לכן,  הדין5.  מאימת  יראה  בהרגשת  מהולה  והיא  המועדים, 
לאכול ולשתות בראש השנה, אין לאדם למלא כרסו ולשבוע לגמרי, כדי 
לשמור על אווירת רצינות ויראת שמיים6. וכן אין אומרים הלל בראש השנה, 
כיוון שההלל צריך להיאמר מתוך שמחה יתרה, ובראש השנה שמחת החג 
מהולה ביראה ופחד מאימת הדין7. וכן אין אומרים בתפילה ובקידוש של 

תהלים פז ד.   .1
משנ"ב תקצז א. ועיין חוט שני ראש השנה עמ' פז, שלא נהגו לשתות יין בראש השנה מלבד   .2
בקידוש, ועיין ירושלים במועדיה עמ' רכו, ותשובות והנהגות חלק ג סימן קסד, שיש לשתות 
קצת יין לכבוד יום טוב. ועיין שו"ע הרב תקכט ו, שחולק וסובר שמצוות "ושמחת בחגך" אינה 

נוהגת בראש השנה.
שו"ע תקצז א.   .3

נחמיה ח ט-י.  .4
עיין רמב"ם חנוכה ג ו.   .5

שו"ע תקצז א.   .6
לגר"ח  חיים  ושפתי  א,  תקפד  משנ"ב  ועיין  ו.  ג  וחנוכה  מגילה  ורמב"ם  א,  תקפד  שו"ע  עיין   .7

פרק ד
סעודת ליל ראש השנה 

ואכילת ה'סימנים'
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ראש השנה: "ותתן לנו ה' אלוקינו באהבה מועדים לשמחה חגים וזמנים 
לששון", כפי שאומרים בחגים8, כיוון שמטרתו העיקרית של ראש השנה 

אינה שנשמח בו, אלא שנשוב בו בתשובה9. 

אכילת הסימנים
בליל ראש השנה, נוהגים לאכול מאכלים שונים לסימן טוב, והם נקראים 
הקשורה  תפילה  אומרים  מהסימנים,  אחד  כל  לאכילת  סמוך  'סימנים'. 
לאותו סימן. לדוגמה: כאשר אוכלים תמר, אומרים: "יהי רצון מלפניך ה' 

אלוקינו ואלוקי אבותינו, שייתמו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו". 

המאכלים שנוהגים לאוכלם הם תמר, רימון, תפוח מתוק בדבש, רוביא )סוג 
קטנית הדומה לשעועית קטנה(, כרתי )לוף(, סילקא )תרד10(, קרא )דלעת(, 

ראש של כבש )או של דג(; ויש הנוהגים לאכול גם דגים11.

פרידלנדר דברים עמ' רטז. 
שו"ע תקפב ח.  .8

ב"ח תקפב ד"ה אבל והשיאנו.   .9
שלחן ערוך המקוצר )רצאבי( חלק ג סימן קי אות ז. ויש הנוהגים לקחת עלי סלק או סלק.   .10

שו"ע ורמ"א תקפג א-ב, ומשנ"ב שם. ועיין משנ"ב שם, שאדם שאין לו את אחד הסימנים, ייקח   .11
במקומו מאכל אחר שמזכיר את עניין הסימן, לדוגמה: אדם שאין לו רוביא, ייקח ריבה ויאמר 
"יהי רצון וכו' שירבו זכויותינו". ועיין ארחות רבנו חלק ב עמ' ריז, רמב, שיש הנוהגים לאכול גזר, 
וכן כתב הגר"י אריאל שליט"א, ואומרים לפני אכילתו "יהי רצון שירבו זכויותינו", כיוון ש'גזר' 
באידיש דומה למילה העברית 'הרבה', ויש אומרים "יהי רצון שיגזרו עלינו גזרות טובות", וכתב 
לאכול  הנוהגים  צט, שיש  עמ'  עובדיה  חזון  ועיין  אלו.  סימנים  דווקא  לאכול  חובה  עוד שאין 
אתרוג ולומר "יהי רצון שנהיה הדורים במצוות". ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לח סעיף 
כ, שכאשר ישנם סימנים שנהגו לאכול בבית הורי האיש, ולא נהגו לאוכלם בבית הורי אשתו, 
וכן ישנם סימנים שנהגו לאכול בבית הורי האישה, ולא נהגו לאוכלם בבית הורי בעלה, יש לנהוג 
כשני המנהגים, כדי להרבות בשלום בית. ועיין מטה אפרים תקצז ד, ובן איש חי שנה ראשונה 

פרשת נצבים אות ד, שיש הנוהגים לאכול סימנים גם בסעודת היום. 
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תכלית אכילת הסימנים
המטרה של מנהג הסימנים היא חיזוק ההכרה שמעשינו הטובים ותפילותינו 
הם שיקבעו אם השנה הבאה תהיה שנה טובה או חלילה שנה רעה; ולא 
שתנועות גרמי השמים, ניחושים או רמזים שונים יקבעו זאת. ואף אם יש 
רמזים ואותות שונים שלפיהם השנה הקרובה עתידה להיות שנה לא טובה, 
בידו של הקב"ה להפוך את הקללה לברכה. דבר זה מודגש על ידי אכילת 
נוטים לרע, והם מסמלים דברים שליליים שעתידים  סימנים ששמותיהם 
לקרות, ועל ידי התפילה, הקב"ה הופך אותם לטובה. לדוגמה: השם רוביא 
רומז לריב ומדון, ועל ידי תפילה, הריב והמדון יכולים להפוך ל'ריבוי זכויות'. 
השם כרתי רומז לכריתה ומוות, ועל ידי תפילה, הכריתה והמוות יכולים 
להפוך ל'כריתת השונאים'. מתוך כך נקבעת בלבנו ההכרה שעתידּה של 
השנה תלוי רק ברצונו יתברך, וככל שנתחזק באמונה ובתפילה, כך נתברך 

בשנה טובה ומתוקה12. 

סדר אכילת הסימנים
אוכלים את הסימנים בתחילת הסעודה, אחרי שמברכים על הפת ואוכלים 
ממנה כזית13. וכך הוא סדר אכילתם: ראשית מברכים את ברכת "בורא פרי 
ומתכוונים לפטור בברכתו את  העץ" על התמר, שהוא משבעת המינים, 
כל פירות העץ שעתידים לאכול בסעודה14. אף שהרימון גם הוא משבעת 

עיין בספר המאורות סוף מסכת ראש השנה )עמ' רסז(. ועיין מאירי הוריות יב א, שמטרת מנהג   .12
ויש מהם שגדילתם  הסימנים היא "לעורר בו לבבו להנהגה טובה, שיש מהם שגדלים מהר 
עולה הרבה, וכדי שלא ליכשל בהם לעשות דרך נחש, תקנו לומר עליהם דברים המעוררים 
לתשובה, והוא שאומרים בקרא - יקראו זכיותינו, וברוביא - ירבו צדקותינו, ובכרתי - יכרתו 
שונאינו, ר"ל שונאי הנפש והם העוונות, ובסלקא - יסתלקו עוונינו, ובתמרי - יתמו חטאינו וכיוצא 
ואילך, שביאר באריכות את  רלז  עמ'  )ריין(  קודש  מועדי  ועיין  ב.  ועיין משנ"ב תקפג  באלו". 

השיטות השונות בביאור מנהג הסימנים. 
עיין משנ"ב תקפג ג, וקיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכט ט, והליכות שלמה פרק א דבר הלכה   .13

כד, וחזון עובדיה עמ' צג, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לח סעיף כה. 
הליכות שלמה פרק א סעיף יז. ועיין עולת ראיה עמ' שכא )מהדורת תשע"ה(, שיש להקדים   .14

את התפוח בדבש לתמרים, וכן הוא מנהג חב"ד, ועיין כף החיים תקפא יג, שיישב מנהג זה. 
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המינים, מקדימים את התמר לרימון, כיוון שבפסוק "ארץ חיטה ושעורה 
וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש" התמר )"דבש"( סמוך למילה "ארץ" 
הקודמת לו, יותר מאשר סמיכותו של הרימון למילה "ארץ" הקודמת לו; 
וכלל בידינו שככל שהפרי סמוך יותר למילה "ארץ", כך ברכתו קודמת15. 
לאחר שמברכים על התמר, אוכלים ממנו מעט, ולאחר מכן אומרים: "יהי 
רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שייתמו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי 

רעתנו"16. 

לאחר אכילת התמר, נוהגים לאכול רוביא17, ונחלקו הפוסקים אם יש לברך 
"בורא פרי האדמה" לפני אכילת הרוביא. לגבי ברכת "בורא פרי העץ" לפני 
אכילת התמר, מוסכם על כולם שיש לברך, כיוון שאין רגילים לאכול פירות 
בתוך הסעודה כדי לשבוע, ולכן הפירות אינם נפטרים בברכת הלחם. אך 
פירות אדמה מבושלים, רגילים לאוכלם תוך כדי הסעודה לשם שובע, ולכן 
יש סוברים שאין לברך "בורא פרי האדמה" לפני אכילת סימנים מפירות 
האדמה, כיוון שהם נפטרים בברכת הלחם18. ויש סוברים שהסימנים אינם 
נפטרים בברכת הלחם, כיוון שאין אוכלים אותם לשובע, אלא לסימן טוב19. 
להלכה, כדי לצאת מן הספק רצוי לקחת פרי אדמה שאין רגילים לאוכלו 
בתוך הסעודה לשובע, כגון אבטיח, מלון, בננה או בוטנים, לברך עליו "בורא 
פרי האדמה", ולפטור בברכתו את כל הסימנים מפירות האדמה20. כאשר 

שו"ע ריא ד.   .15
ועיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ד, שיש לאכול מעט מהתמר גם לאחר אמירת   .16
ה"יהי רצון". ועיין סידור תהילת ה' )חב"ד(, שאין מזכירים את שם ה' ב"יהי רצון", ואומרים רק 
"יהיה רצון מלפניך", ועיין שו"ת ישא יוסף )אפרתי( חלק ב סימן קמא, שהגרי"ש אלישיב נהג 
לומר "יהיה רצון מלפני אבינו שבשמים". ועיין כף החיים תקפג ו, והלכות חגים לגר"מ אליהו 
פרק לח סעיף כא, שאדם שאינו אוכל את אחד הסימנים, או שאין לפניו את אחד הסימנים, 

יכול לומר את ה"יהי רצון". 
בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ד. ועיין כף החיים תקפג כח, שכתב סדר אחר   .17

לאכילת הסימנים: סלק, כרתי, תמר, קרא, רוביא, רימון, ראש כבש ותפוח בדבש. 
כף החיים תקפג יב, חזון עובדיה עמ' צח.  .18

אלף המגן תקפג יג, שו"ת דברי יציב אורח חיים סימן רנב אות ג. ועיין הליכות שלמה פרק א   .19
סעיף יח, שעל הקרא ודאי יש לברך, כיוון שבזמננו אין זו הדרך לאוכלו בתוך הסעודה. 

הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לח סעיף לג, אור לציון חלק ד פרק ג שאלה ב, אשרי האיש   .20
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פתרון זה אינו אפשרי, אין לברך על הסימנים מפירות האדמה, שכן 'ספק 
ברכות להקל'. 

ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך  רצון  "יהי  אומרים:  הרוביא,  אכילת  לאחר 
אבותינו שירבו זכויותינו", ויש המוסיפים: "ותלבבנו"21. לאחר מכן אוכלים 
כרתי, ואומרים קודם האכילה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שיכרתו אויבנו ושונאנו וכל מבקשי רעתנו". ואמנם לאחר אכילת התמר, 
כבר התפללנו על איבוד השונאים והאויבים. אך חוזרים ומבקשים על כך, 
כיוון שהאויבים שהתפללנו על איבודם לאחר אכילת התמר הם אויבים 
גשמיים, והאויבים הנזכרים כאן הם אויבים רוחניים, והם כוחות שליליים 
הסלקא,  את  אוכלים  מכן  לאחר  בו22.  ופוגעים  האדם  מחטאי  הנוצרים 
ואומרים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו 
ושונאנו וכל מבקשי רעתנו". האויבים הנזכרים כאן הם סוג נוסף של אויבים, 
והם המלאכים המקטרגים על עם ישראל23. לאחר אכילת הסלקא, אוכלים 
קרא ואומרים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתקרע רוע 
גזר דינינו, ויקראו לפניך זכויותינו". לאחר מכן אוכלים את הרימון, ואומרים: 
"יהיה רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שנרבה זכויותינו כרימון". 
ולאחר מכן לוקחים תפוח מתוק, מטבלים אותו בדבש ואומרים: "יהי רצון 
ומתוקה  טובה  שנה  עלינו  שתחדש  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו  ה'  מלפניך 

)כדבש24(". 

לאחר אכילת פירות העץ ופירות האדמה, אוכלים את ראש הכבש או את 
"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי  ראש הדג, ואומרים קודם האכילה: 

פרק יד סעיף ח. 
בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ד, חזון עובדיה עמ' צז. ועיין שם ושם, שהטעם לכך   .21

הוא שבערבית, 'רוביא' נקראת 'לוביה'. 
בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ד.   .22

בן איש חי שם.   .23
עיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות ד, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לח סעיף   .24
לא, שאין לומר "שנה טובה ומתוקה כדבש", כיוון שעל הדבש נאמר "דבש מצאת אכול ַּדֶּיָּך ֶּפן 
ִּתְׂשָּבֶעּנּו ַוֲהֵקאתֹו" )משלי כה טז(, ואנו רוצים ברכה בלי גבול. ועיין רוח חיים )פלאג'י( תקפג ב, 

שיש לומר "בדבש". 
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אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב". כאשר אוכלים ראש של כבש, מוסיפים: 
"ותזכור לנו עקדתו ואילו של יצחק אבינו עליו השלום בן אברהם אבינו 

עליו השלום".

הנוהגים לאכול דגים, אומרים: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו 
שנפרה ונרבה כדגים, ושלא תהא עין הרע שולטת בנו, כדגים הללו, שאין עין 

הרע שולטת בהם". 

כל הסימנים טובים הם, אך ה'סימן' הטוב ביותר לשנה טובה הוא שימי 
בה'  ביטחון  ומעשים טובים,  יעברו על האדם מתוך תשובה  ראש השנה 
ושמחה; ולא חלילה מתוך קטנות הדעת, כעס ועֵברה25. במיוחד יש לכל 
אדם להסתכל על הנעשה סביבו בעין טובה, ולדון את הסובבים אותו לכף 
זכות, ובזכות זה, גם הקב"ה יסתכל עליו בעין טובה, וידון אותו לכף זכות; 

כמו שאמרו חכמים, שבמידה שאדם מודד לאחרים, בה מודדים לו26. 

אכילת אגוזים בראש השנה
הוא  ש'אגוז'  כיוון  אגוזים,  השנה  בראש  לאכול  שלא  המדקדקים  יש 
בגימטרייה 'חטא'27. טעמו של מנהג זה הוא לקבוע בליבנו שבראש השנה 
יש להתרחק מן החטא תכלית הריחוק, ולא רק מהחטא עצמו יש להתרחק, 
אלא גם מדברים הרומזים לו ומזכירים אותו28. ועוד טעם למנהג זה, והוא 
שאגוזים גורמים לריבוי ליחה, וריבוי ליחה עלול להפריע לאדם בתפילתו29. 

עיין משנ"ב תקפג ה.   .25
שפת אמת לראש השנה תרנ"ד ד"ה זכרנו לחיים.   .26

רמ"א תקפג ב, ועיין משנ"ב מהדורת איש מצליח תקפג הערה 4, בשם הגר"מ מזוז שליט"א,   .27
שהגימטרייה מחושבת בלא האות אל"ף, שכן כתוב בחז"ל בכמה מקומות 'חט' )ללא האות 
אל"ף בסוף התיבה(. ועיין שו"ת באר משה חלק ג סימן צז, שמותר לאכול עוגה או תבשיל 

שמעורבים בהם אגוזים טחונים שאינם ניכרים, ויש המדקדקים ונמנעים גם מזה.
רי, שעל פי הסוד, אין לאכול  ועיין מעשה רב אות  מורשה לגר"א שפירא מועדים עמ' ריט.   .28
)מהדורת  רסז  עמ'  ב' של ראש השנה  ליל  ליקוטי מהרי"ח סדר  ועיין  בראש השנה,  ענבים 
תשע"ג(, וארחות רבנו חלק ב עמ' ריח, בשם החזון איש, שאין לדקדק בזה, וכן משמע מדברי 

המטה אפרים תר י. 
רמ"א תקפג ב.   .29
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אכילת מאכלים מתוקים
יש נוהגים לאכול בראש השנה בשר ָשֵמן ומיני מתיקה, ולהימנע מאכילת 
"המוציא"  חלת  את  לטבל  נוהגים  יש  וכן  מרים30.  או  חמוצים  מאכלים 
בדבש31. ומטרת מנהגים אלו לעורר את הלב לכך שראש השנה הוא יום 
בו לתשובה ומעשים טובים כדי שנזכה לשנה טובה  ויש להתעורר  הדין, 

ומתוקה32. 

"יעלה ויבוא" בברכת המזון
בברכת המזון אומרים "יעלה ויבוא", כבשאר חגים ומועדים33. אדם שבירך 
הכלל  בדינו34.  הפוסקים  נחלקו  ויבוא",  "יעלה  לומר  ושכח  המזון  ברכת 
ויבוא" בברכת המזון הוא שאם ישנה חובה לאכול  "יעלה  בעניין שכחת 
פת בסעודה, יש לחזור ולברך את ברכת המזון, ואם אין חובה לאכול פת 
בסעודה, אין לחזור ולברכּה35. הפוסקים נחלקו אם ישנה חובה לאכול פת 

מטה אפרים תקפג ג, משנ"ב תקפג ה. ועיין כף החיים תקפג יח, שלימון הוא בכלל דברים   .30
חמוצים, ועיין פסקי תשובות תקפג הערה 37, שניתן לתבל תבשיל בלימון, כל עוד התבשיל 

אינו הופך לחמוץ. 
ג. ועיין כף החיים תקפג ד, שאף שמטבלים את החלה בדבש, אין לוותר על  משנ"ב תקפג   .31
טיבולה במלח, כיוון שלפי הקבלה, יש עניין גדול בטיבול החלה במלח, ועיין ארחות רבנו חלק 
ב עמ' רטז, שהגרי"י קנייבסקי היה מטבל את החלה רק בדבש. עיין דרכי חיים ושלום אות שז, 
שהאדמו"ר ממונקאטש נהג לטבל את חלת "המוציא" בדבש בשבתות ובימים טובים עד שמיני 
עצרת )ועד בכלל(, ועיין ארחות רבנו חלק ב עמ' רטז, שכן נהגו החזון איש והגרי"י קנייבסקי. 
עיין מאירי הוריות יב א, וחיבור התשובה למאירי מאמר ב פרק שני עמ' ריז )מהדורת מוסד   .32

הרב קוק(. 
שו"ע קפח ה.   .33

עיין משנ"ב קפח יט, בשם האליה רבה, שצריך לחזור, ובשם המגן אברהם, שאינו צריך לחזור,   .34
"בונה  ברכת  את  שסיים  לאחר  ויבוא"  "יעלה  אמר  שלא  נזכר  שאם  שם,  ועיין  הכריע.  ולא 
ירושלים" וקודם שהתחיל את ברכת הטוב והמטיב, אומר: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם 
ויום  ישראל  ה' מקדש  יום הזיכרון הזה, ברוך אתה  ישראל את  ימים טובים לעמו  נתן  אשר 

הזיכרון".
עיין שו"ע קפח ז, ומשנ"ב שם כו.   .35
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פת.  בה  לאכול  חובה  שיש  פוסקים  אנו  ולהלכה  השנה36,  ראש  בסעודת 
לכן לדעת כמה פוסקים, השוכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון, צריך לחזור 
ולברך37, וכן מנהג יוצאי אשכנז38. אך יש סוברים שהוא אינו צריך לחזור 
ולברך39, כיוון שיש ראשונים שלדעתם אין חובה לאכול פת בראש השנה, 
ויש להתחשב בדעתם בשאלת חובת החזרה על ברכת המזון, משום שכלל 

גדול בידינו: "ספק ברכות להקל"; וכדעה זו הכריעו רבים מחכמי ספרד40.

אישה ששכחה לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון, בוודאי אינה צריכה לחזור 
ולברך, כיוון שהמצווה לאכול פת בראש השנה היא מצווה התלויה בזמן, 

ונשים פטורות ממנה41.

ועיין שו"ע קפח  ז, שישנה מחלוקת אם חובה לאכול פת ביום טוב,  עיין ב"י סימן קפח אות   .36
ו, שפסק שחובה לאכול פת ביום טוב, ועיין ב"י סימן תקצז, שיש ראשונים הסוברים שמותר 

להתענות בראש השנה, ועיין שו"ע תקצז א, שפסק שאסור להתענות בראש השנה. 
מטה אפרים תקפג ד, ערוך השולחן קפח כא.   .37

שלעניין  ז,  סעיף  נז  פרק  כהלכתה  שבת  שמירת  ועיין   .87 הערה  פ"א  שלמה  הליכות  עיין   .38
סעודת הלילה כתב שצריך לחזור ולברך ללא חולק, כיוון שגם הראשונים שהוזכרו בהערה 36 
שסוברים שמותר להתענות בראש השנה, מודים שבליל ראש השנה אסור להתענות, ולעניין 
סעודת היום כתב שחוזר ומברך, אך הוסיף בשם 'יש אומרים' שאינו חוזר ומברך. וכן אמר לנו 

הגר"י אריאל שליט"א, שיש לנקוט כהכרעת השמירת שבת כהלכתה.
שו"ע הרב פסקי הסידור ברכת המזון, קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( מד יד, קצה המטה תקפג   .39

כה. 
כף החיים קפח כד, בן איש חי שנה ראשונה חוקת כא, חזון עובדיה ברכות עמ' קג, קיצור שלחן   .40
ערוך )גאנצפריד( עם הערות הגר"מ אליהו סימן מד הערה יז, אור לציון חלק ג פרק יח שאלה 

ט.
שו"ת רע"א סימן א, שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן יח, שו"ת באר משה חלק ג סימן לח אות ט.   .41

ועיין פסקי תשובות סימן קפח אות ו. 
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קימה בעלות השחר
ביום ראש  לישון  כדי שלא  יש המדקדקים לקום משנתם בעלות השחר, 
השנה, שכן אמרו חכמים שהישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה; ועוד, 
רוב  אך  זה1.  בזמן  לישון  ראוי  ואין  העולם  דן את  אלו הקב"ה  שבשעות 
האנשים אינם מדקדקים בזה, וסומכים על הסוברים שמאמר חז"ל שהישן 
בראש השנה מזלו ישן כל השנה, נאמר במי שהולך לישון ביום, אך לא נאמר 

במי שישן כדרכו וממשיך את שינת הלילה לתוך היום2. 

תפילת ותיקין
יש המהדרים להתפלל את תפילת שחרית עם הנץ החמה כוותיקין, מפני 

שהתפילה כוותיקין מהודרת יותר, וראוי להדר במצוות בראש השנה3. 

מטה יהודה לר"י עייאש תקפג ז סוף ד"ה ואיכא, מטה אפרים תקפד א, ואלף המגן שם א, עיין   .1
בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות יא, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק מ סעיף ח. פרטי 

המנהג שלא לישון ביום ראש השנה יבוארו בפרק יג. 
הליכות שלמה פרק א סעיף כג.   .2

הליכות שלמה פרק א הערה 109, ועיין שם, שתפילה במתינות ובכוונה יתרה כנהוג בישיבות,   .3
עדיפה מתפילה כוותיקין. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו, שאף אלו שאינם מתפללים כוותיקין, 

נוהגים להשכים קום ולהתחיל את תפילת שחרית מוקדם יותר מהרגיל.

פרק ה
שחרית וקריאת התורה
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אמירת פיוטים ופתיחת ארון הקודש בזמן 
אמירתם

בתפילת ראש השנה, נוהגים לומר פיוטים שונים שיש בהם דברי שבח לה' 
וביטוי למעלת היום. יוצאי אשכנז נוהגים לפתוח את ארון הקודש בזמן 
אמירת רבים מהפיוטים, כדי לעורר את הכוונה, וכדי שזכות התורה תעמוד 
לנו שתפילותינו תתקבלנה4. מן הדין, אין חובה לעמוד בזמן שארון הקודש 
ולעמוד  ישראל להדר  נהגו  מונח במקומו, אך  כיוון שספר התורה  פתוח, 
לכבוד התורה5. אדם שקשה לו לעמוד, כגון זקן או חלוש, רשאי לשבת, 

כיוון שלא נהגו להחמיר ולעמוד אם הדבר קשה6. 

אי אמירת הלל
כאמור, בדרך כלל אומרים בחגים הלל, אבל בראש השנה אין אומרים הלל, 
כיוון שההלל צריך להיאמר מתוך שמחה יתרה, ובראש השנה איננו מצויים 

בשמחה יתרה, כיוון ששמחת החג מהולה ביראה ופחד מאימת הדין7. 

הקריאה בתורה וההפטרה
הראשון  בספר  תורה.  ספרי  שני  מוציאים  השנה  ראש  של  הראשון  ביום 
קוראים את הפרשה העוסקת בלידת יצחק, כיוון שבראש השנה בא זיכרון 
שרה לפני ה' לטובה, ונגזר עליה שתהרה ותלד את יצחק אבינו. בספר השני 
קוראים את קרבנות היום, בפרשת פנחס. מפטירים בספר שמואל, בפרק 
נפקדה  חנה  שגם  כיוון  הנביא,  שמואל  והולדת  חנה  תפילת  על  המספר 

בהיריון בראש השנה8.

שו"ת צמח צדק הקדמון סימן נ ד"ה ועוד נראה.   .4
שער הציון קמו יח, חוט שני ראש השנה עמ' פו.   .5

עיין שו"ת תורת יקותיאל לגרי"י רוזנברג מהדורה קמא אורח חיים סוף סימן מא, משיב הלכה   .6
לגרח"פ לוריא חלק ב תשובה רמח. 

לגר"ח  חיים  ושפתי  א,  תקפד  משנ"ב  ועיין  ו.  ג  וחנוכה  מגילה  ורמב"ם  א,  תקפד  שו"ע  עיין   .7
פרידלנדר דברים עמ' רטז. 

בימים  לתורה  לעלות  להשתדל  שראוי  ח,  תקפד  משנ"ב  ועיין  שם.  ומשנ"ב  ב,  תקפד  שו"ע   .8
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גם ביום השני של ראש השנה, מוציאים שני ספרי תורה. בראשון, קוראים 
את פרשת העקדה, כדי להזכיר את זכות עקדת יצחק, ובשני קוראים את 
קרבנות היום, בפרשת פנחס. מפטירים בפרק לא בספר ירמיה, שנאמר בו: 
"ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד ַעל ֵּכן 
ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה'"9. פסוק זה מתאים לראש השנה, שבו אנו 

מזכירים את עצמנו לטובה לפני ה'10. 

עלייה לתורה של בעל התוקע ושליח הציבור
יש הנוהגים להעלות לתורה את בעל התוקע ואת שליח הציבור של תפילת 
מוסף11, כיוון שהתורה משמחת לב, ומתוך שמחת התורה, יתחזק כוחם של 

בעל התוקע ושל שליח הציבור לתקוע ולהתפלל כראוי12. 

נוראים, ובמקומות שמוכרים את העליות, יתאמץ לקנות עלייה כפי יכולתו, ויש מעלה למצווה 
שאדם השקיע כסף כדי לקיימה, על פני מצווה שאדם לא השקיע כסף כדי לקיימה.

ירמיהו לא יט.   .9
שו"ע תרא א, ומשנ"ב שם.   .10

רמ"א תקפד ב, ומשנ"ב שם.   .11
עיין לבוש תקפד ב.   .12
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"מצוות היום בשופר"1 - המצווה המרכזית בראש השנה היא מצוות שופר, 
ועל שמה נקרא ראש השנה בתורה "יום תרועה". המצווה מהתורה אינה 
לתקוע בשופר, אלא לשמוע את קולות השופר. בדרך כלל, כדי לקיים מצווה 
צריך לעשות פעולה כלשהי, אך מצוות שופר מיוחדת בכך שקיומה נעשה 
באופן פסיבי, על ידי שמיעה. בכך אנו מבטאים שהיסוד לכל המעשים הוא 
תורה,  לימוד  מצוות,  אנו עסוקים בעשיית  כל השנה,  ה'.  לדבר  השמיעה 
תפילה, חסד ועוד. כל אלו חשובים מאוד, אך יש לזכור כי חשיבותם וערכם 
של כל אלו נובעים מהיותם ציוויים של ה', ומכוח זה יש בהם קדושה וערך 
עליון. על כן בראש השנה, בנקודת הראשית של ההוויה, אנו נדרשים לעצור 
את כל המעשים והמפעלים, להקשיב, ולשמוע לדבר ה'. וגדולה שמיעה זו 
שיש בה קבלת עול מלכות שמים והיא משפיעה עלינו יראת שמים לכל 

השנה2. 

טעם מצוות שופר
טעמים רבים יש למצוות שופר, ונציין שניים מהם: המלכת ה', והתעוררות 
לתשובה. רבינו סעדיה גאון מבאר כיצד נעשית המלכת ה' בשופר. והוא 
כותב כי דרך המלכים היא שבתחילת מלכותם, תוקעים לפניהם בשופרות, 

משנה ראש השנה כו ב.   .1
שיחות הרב צבי יהודה מועדים חלק א עמ' 19. עיין דברי חלומות לר' צדוק הכהן מלובלין אות   .2
יד: "מצות שופר מביאה יראה בלב... ועל כן מצוה זו בראש השנה להכניס היראה בלב על כל 

ימות השנה".

פרק ו
מצוות שופר
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להודיע מלכותם לכל, ולכן בראש השנה, ביום שבו ברא ה' את העולם ומלך 
עליו, אנו תוקעים בשופר, ובכך אנו ממליכים עלינו את ה' למלך ומקבלים 

את עול מלכותו עלינו3. 

השופר גם בא לעוררנו לתשובה. קול השופר בא להקיץ את האדם משקיעתו 
בהבלי הזמן, ולעוררו לזכור את בוראו, לבחון את מעשיו ודרכיו, להיטיבם 
שופר  שתקיעת  פי  על  "אף  בהלכותיו:  הרמב"ם  כדברי  בתשובה,  ולחזור 
בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בה: כלומר עורו ישנים משנתכם 
וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם  וחפשו  מתרדמתכם,  הקיצו  ונרדמים 
בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל 
וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם, 

ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה"4.

מצוות שופר מהתורה
מצוות שופר מתקיימת על ידי שמיעת שני סוגים של קולות. קול אחד הוא 
קול חלק ורצוף, הנקרא בתורה "תקיעה", וקול שני הוא קול קטוע ושבור, 
הנקרא בתורה "תרועה". מהתורה, צריך לשמוע בראש השנה שש תקיעות 
ושלוש תרועות. חכמים למדו זאת מכך ש"תרועה" נזכרת בתורה פעמיים 
שם  ויקרא,  שבספר  המועדות  בפרשת  אחת  פעם  השנה:  לראש  בקשר 
נאמר "ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא 
ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי  "ּוַבחֶֹדׁש  נאמר:  ושם  פנחס,  בפרשת  שנייה  ופעם  קֶֹדׁש"5; 
ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעׂשּו יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה 
ָלֶכם"6. את התרועה השלישית, למדו חכמים מהפסוק שנאמר לגבי היובל: 
"ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה"7. זאת משום שקיבלו חכמים במסורת שיש לתקוע 

אבודרהם סדר תפילת ראש השנה ד"ה כתב רבי סעדיה.   .3
רמב"ם תשובה ג ד. ועיין ריטב"א ראש השנה לד א ד"ה כתב הרי"ף.   .4

ויקרא כג כד.   .5
במדבר כט א.   .6
ויקרא כה ט.   .7
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בשופר בראש השנה לפי מספר הפעמים שכתוב "תרועה", בראש השנה 
וביובל יחד8. 

היובל:  לגבי  שנאמר  מפסוק  חכמים  למדו  הנוספות,  התקיעות  שש  את 
"ְוַהֲעַבְרָּת ׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש, ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו 
ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם"9. לשון 'העברה' משמעותו תקיעה רציפה, שבה האוויר 
פעם  פעמיים,  'העברה'  לשון  כתבה  שהתורה  מכך  ברצף10.  בשופר  עובר 
אחרי  שנייה  ופעם  תרועה"(  שופר  )"והעברת  תרועה  המילה  לפני  אחת 
המילה תרועה )"ביום הכיפורים תעבירו"(, למדו חכמים שהתרועה צריכה 
להיות מוקפת בתקיעות: תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. נמצא שמהתורה, 
יש לשמוע בראש השנה תשע תקיעות: תקיעה, תרועה ותקיעה; תקיעה, 

תרועה ותקיעה; ותקיעה, תרועה ותקיעה11. 

התקנה לתקוע שלושים קולות
ומכאן  )בכייה(,  יבבה"  "יום  אונקלוס  מתרגם  תרועה",  "יום  המילים  את 
שהתרועה היא קול קטוע ושבור כבכי. ברבות השנים, התעורר ספק מהו 
החולים  כדרך  מכאב,  הגונח  כאדם  האם  התרועה:  של  המדויק  הצליל 
שמאריכים בגניחותיהם, והוא קול השופר שאנו קוראים 'שברים'; או כאדם 
הבוכה ומיילל בקולות קצרים ותכופים, והוא הקול שאנו קוראים 'תרועה'; 

או כגניחה ויללה יחד, והוא הקול שאנו קוראים 'שברים-תרועה'. 

כל  כפי  התרועה  את  לתקוע  חכמים  תיקנו  הספקות,  כל  ידי  לצאת  כדי 
אחת מהאפשרויות. כאמור, מהתורה צריך לתקוע תקיעה, תרועה ותקיעה, 
שלוש פעמים. וכיוון שישנן שלוש אפשרויות מהי התרועה הכתובה בתורה, 
נמצא שיש לתקוע כסדר הזה: שלוש פעמים תקיעה, שברים ותקיעה )תשע 
ושלוש  קולות(;  )תשע  ותקיעה  תרועה  תקיעה,  פעמים  שלוש  קולות(; 

שו"ע תקצ א, ומשנ"ב שם.   .8
ויקרא כה ט.  .9

מלבי"ם ויקרא כג כד.   .10
שו"ע תקצ א, ומשנ"ב שם.   .11
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הכול  סך  קולות(.  עשר  )שנים  ותקיעה,  שברים-תרועה  תקיעה,  פעמים 
שלושים קולות12. 

משמעות קולות השופר
קולות השופר השונים רומזים למהלך התיקון של האדם והעולם. התקיעה 
הראשונה, שהיא קול פשוט וישר, רומזת לטבע הפנימי של האדם, שהוא 
טוב וישר, כמו שנאמר: "ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר"13. כאשר האדם 
אינו נאמן לטבעו הפנימי והולך בדרכים עקלקלות, הוא מביא על עצמו 

שו"ע תקצ ב, ומשנ"ב שם. דברי השו"ע נסמכים על הרמב"ם, שכתב )שופר ג ב(: "תרועה זו   .12
האמורה בתורה נסתפק לנו בה ספק לפי אורך השנים ורוב הגליות ואין אנו יודעין היאך היא...". 
לדעה זו, התרועה האמורה בתורה היא אחד משלושת הקולות שאנו עושים כתרועה )שברים, 
שלושת  כל  את  לעשות  חייבים  מהתורה,  המצווה  את  לקיים  וכדי  שברים-תרועה(,  תרועה, 
הקולות, אך עיין רא"ש ראש השנה פרק ד סימן י, בשם רבנו האי גאון, שמהתורה, יוצאים בכל 
קול של בכי, בין בשברים, בין בתרועה ובין בשברים-תרועה, וחכמים שתיקנו לתקוע כפי כל 
האפשרויות, לא תיקנו זאת כדי לצאת ידי כל הספקות, אלא כדי לַאחד את מנהג ַעם ישראל, 
כיוון שהיו מקומות שבהם נהגו לתקוע תקיעה, שברים ותקיעה, היו מקומות שבהם נהגו לתקוע 
ותקיעה.  נהגו לתקוע תקיעה, שברים-תרועה  והיו מקומות שבהם  ותקיעה,  תקיעה, תרועה 
כדי לַאחד את המנהג, תיקנו חכמים שכולם יתקעו כפי כל המנהגים. לדעת רוב האחרונים, 
השלחן ערוך סובר כרמב"ם )עיין חזון עובדיה עמ' קלה הערה יב(, אך עיין קצה המטה תקצ 
א, הסובר שאפשר שהשלחן ערוך סובר כרב האי גאון. ועיין משנ"ב סימן תקפו ס"ק כב וסימן 
תר ס"ק ז, שמשמע שנקט להלכה כשיטת רב האי גאון, שמהתורה יוצאים בכל אחד מקולות 
אם,  ד"ה  ב  תקצג  הלכה  שבביאור  שהקשה  סה,  עמ'  השנה  ראש  שני  חוט  ועיין  התרועה, 
משמע שהכרעת המשנה ברורה כרמב"ם, ועיין כף החיים סימן תקפו ס"ק מ וסימן תר ס"ק יג, 
ושונה הלכות תקפו ט, שצידדו בדעה שהמשנ"ב פסק כשיטת הרמב"ם, ודחקו את המקומות 
שמשמע מהם להפך, ועיין חוט שני שם, שפסק למעשה כרב האי גאון, ועיין חזון עובדיה עמ' 
קלה הערה יב, שפסק כרמב"ם. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו, שבשעת הדחק כאשר אדם 
ולהסתפק  גאון  האי  רב  שיטת  על  לסמוך  אפשר  מקומות,  בכמה  קצר  בזמן  לתקוע  צריך 
בתקיעת תשר"ת שלוש פעמים, עכ"ד, ועיין חוט שני ראש השנה עמ' סד, ואשרי האיש פרק 
טז אות כט, שכתבו כן, ועיין חוט שני שם, שבמצב זה אפשר לברך לפני התקיעות. ועיין משנ"ב 
תקצ ו, שלדעת הרמב"ם, לא די לתקוע תשר"ת שלוש פעמים, כיוון שאין להפסיק בין הקול 
היא  לכן אם התקיעה האמורה בתורה  והתקיעה שלאחריו,  לבין התקיעה שלפניו  האמצעי 
שברים, כשתוקעים תשר"ת, התרועה מפסיקה בין השברים לתקיעה האחרונה, ואם התקיעה 

האמורה בתורה היא תרועה, השברים מפסיקים בין התרועה לתקיעה הראשונה.
קהלת ז כט.  .13
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'שברים ותרועות' - גניחות ויללות. גניחות אלו יכולות להפוך לכוח מצמיח, 
על ידי הפיכתם לבכי של תיקון ותשובה. או אז זוכה האדם לתקיעה פשוטה 

וישרה - לשיבה לטוב וליושר שבראשית הווייתו14. 

גם לגבי העולם בכללותו. שורש ההוויה בחסד פשוט, בעולם מתוקן  כך 
ללא צער וללא מוות. אך בעקבות חטאי האדם, העולם נפל ממדרגתו ובא 
למצב של 'שברים-תרועה' - גניחות ויללות. אך בטוחים אנו שהשברים 
והתרועות, המשברים והנפילות הם זמניים, ותקיעה פשוטה וישרה תישמע 
ֶאָחד ּוְׁשמֹו  ִיְהֶיה ה'  ַּבּיֹום ַההּוא  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ְלֶמֶלְך  "ְוָהָיה ה'  אחריהם - 
ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ה'  ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעם  "ַאְׁשֵרי  אומרים:  אנו  כך  על  ֶאָחד"15. 
ְיַהֵּלכּון"16, אשרי העם היודע להתגבר על כל המשברים, להתעלות מתוך כל 
תרועות המלחמה, הכוחנות והאלימות, ולהביא את העולם לתיקונו השלם 

- ללכת באור פני ה'17. 

מצוות שופר כאשר ראש השנה חל בשבת
כאשר ראש השנה חל בשבת, תיקנו חכמים שלא לתקוע בשופר, מחשש 
שמצוות שופר תגרום חלילה לחילול שבת, על ידי זה שאדם שאינו יודע 
לתקוע בשופר ילך לאדם אחר שילמדנו, ויעבור על איסור הוצאה מרשות 
היחיד לרשות הרבים18. כיוון שאין תוקעים בשופר כאשר ראש השנה חל 

בשבת, השופר נחשב מוקצה בשבת זו, ואסור לטלטל אותו19. 

מעוררת  בשבת,  חל  השנה  ראש  כאשר  בשופר  לתקוע  שאין  זו,  הלכה 
שאלה: הרי חז"ל הפליגו במעלת מצוות השופר - תקיעות השופר מעלות 
ויושב  דין  יורד מכיסא  ובזכותן הקב"ה  זיכרוננו לטובה לפני הקב"ה,  את 

של"ה ראש השנה תורה אור אות נה.   .14
זכריה יד ט.  .15

תהלים פט טז.  .16
עיין מועדי הראי"ה )תשע"ה( עמ' 66.   .17

שו"ע תקפח ה, ומשנ"ב שם, ורש"י סוכה מג א ד"ה ויעבירנו.   .18
רמ"א תקפח ה.   .19



68

אהלי הלכה  חודש אלול וראש השנה

על כיסא של רחמים; ו"כל שנה שאין תוקעין לה בתחלתה - מריעין לה 
בסופה )יהיו פורענויות בסופה(". זאת ועוד, החשש מפני איסור הטלטול 
של השופר בשבת הוא חשש רחוק, שכן רוב האנשים מתפללים ושומעים 
את תקיעות השופר בבית הכנסת, ובעל התוקע בבית הכנסת ודאי בקי 
לתקוע כראוי; ואם כן, איך ביטלו חכמים את מצוות השופר בשבת, רק 

בגלל חשש רחוק כזה? 

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל ה'משך חכמה', מסביר שאמנם מצוות 
שופר גדולה היא, שכן עניינה להזכיר את עקדת יצחק לפני ה', ולגלות מה 
נחלו ישראל מיצחק אבינו - "למסור עצמם לחרפה ולביזה עבור שם השם 
יתברך... ולעקוד כל תאותיהם והרגשותיהם על מוקד אהבת ה' ותורתו". על 
כן השופר הוא כמזור ורפואה הכרחית לחולה מסוכן, ובלעדיו עלול השטן 
לקטרג עלינו והסכנה גדולה. אבל אף על פי כן, מגודל אהבת ישראל לה' 
יתברך, הם מוסרים נפשם על מצוות השבת, אשר מעידה על חידוש העולם 
ועל קדושת שמו, ומבטלים את מצוות שופר בעבורה. מעדיפים הם כי תהיה 
רשות לשטן לקטרג עליהם, וכי לא ייכנס זיכרונם לפני אביהם שבשמים, 
ובלבד שלא יבולע לה לשבת אף במעט. אמנם מסירות נפש זו של ישראל 
על קדושת השבת, הרי היא כעין 'עקדה' רוחנית ומסירות נפש על ה' ועל 
מצוותיו, ועל כן היא עצמה מועילה להם כמצוות השופר, הבאה להזכיר את 

עקדת יצחק לפני ד'20. 

'תקיעות דמעומד' ו'תקיעות דמיושב'
תיקנו  חכמים  אך  ביום,  שעה  בכל  בשופר  לתקוע  אפשר  מהתורה, 
שהמתפללים בציבור יתקעו בשופר בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף: סדר 
אחד של תקיעות לאחר ברכת מלכויות, סדר אחד של תקיעות לאחר ברכת 
זיכרונות וסדר אחד של תקיעות לאחר ברכת שופרות21. התקיעה במקומות 

משך חכמה ויקרא כג כד.  .20
זיכרונות  ברכת  לאחר  תשר"ת,  תוקעים  מלכויות  ברכת  שלאחר  שם,  ועיין  א,  תקצב  שו"ע   .21
תוקעים תש"ת, ולאחר ברכת שופרות תוקעים תר"ת, ועיין רמ"א שם, שתוקעים תשר"ת אחרי 
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אלו מבטאת את תוכנן של התקיעות, שכן קולות השופר נשמעים קולות 
התקיעות  הסמכת  ידי  על  מתבררת  ומשמעותם  פשר,  וחסרי  סתמיים 
לברכות אלו. יש מהתקיעות שתכליתן היא להמליך את ה' עלינו למלך, 
ועל כן הן נתקעות לאחר ברכת המלכויות; יש מהתקיעות שתכליתן לעורר 
את זיכרוננו לטובה לפני ה', ועל כן הן נתקעות לאחר ברכת הזיכרונות; ויש 
מהתקיעות שתכליתן להזכיר את קול השופר שנשמע במעמד הר סיני ואת 

קול שופרו של משיח, ותקיעות אלו נתקעות לאחר ברכת שופרות22.

התקיעות  בשמיעת  שופר  מצוות  חובת  ידי  לצאת  ניתן  הדין,  מעיקר 
שתוקעים תוך כדי תפילת מוסף, אך חכמים תיקנו לתקוע שלושים קולות 
נוספים לפני תפילת מוסף, כדי לערבב את השטן. כאשר השטן רואה שבני 
ישראל מחבבים את מצוות ה', ומהדרים לתקוע בשופר פעמיים, מסתתמות 

טענותיו, והוא אינו יכול לקטרג על עם ישראל23. 

התקיעות שלפני תפילת מוסף נקראות 'תקיעות דמיושב', מכיוון שמעיקר 
הש"ץ של  חזרת  כדי  תוך  והתקיעות שנתקעות  בהן,  לשבת  מותר  הדין, 
תפילת מוסף נקראות 'תקיעות דמעומד', מכיוון שיש לעמוד בהן24. הטעם 
שיש לעמוד ב'תקיעות דמועמד' הוא שתקיעות השופר הן לימוד זכות על 
עם ישראל, כדברי חכמים, שבשעה שהקב"ה שומע את תקיעות השופר הוא 
יורד מכיסא הדין ויושב על כיסא של רחמים25; וכשם שבעלי הדין העומדים 
לדין צריכים לעמוד בעת שהם טוענים טענות להגנתם, כך גם עלינו לעמוד 

כל אחת מהברכות, ועיין משנ"ב תקצב ד, שהמנהג המובחר הוא כמו שכתב השל"ה, לתקוע 
אחר כל ברכה תשר"ת, תש"ת, תר"ת, ועיין חזון עובדיה עמ' קמב, והלכות חגים לגר"מ אליהו 
פרק לט סעיף לו, והלכות חג בחג פרק יג סעיף יט, שיש לנהוג כדעת השל"ה, וזהו המנהג 

המקובל.
עיין ערוך השלחן תקצב א, ושיחות לראש השנה לגר"א נבנצל שליט"א עמ' קפז.  .22

רש"י ראש השנה טז ב ד"ה כדי.   .23
משנ"ב תקצב ב. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו שהן נקראות 'תקיעות דמעומד', גם משום   .24
הנוהגים לתקוע רק בחזרת הש"ץ,  וגם  מוסף,  עומדים בתפילת  שהתוקעים בתפילת לחש 

שליח הציבור עומד, ויש מהציבור שגם עומדים.
ויקרא רבה )וילנא( פרשת אמור פרשה כט אות ג.    .25
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בשעה שאנו תוקעים בשופר. ב'תקיעות דמיושב' אין חובה לעמוד, כיוון 
שהן אינן התקיעות העיקריות ומטרתן היא לערבב את השטן26. 

אף שמצד הדין, אין חובה לעמוד ב'תקיעות דמיושב', מנהג יוצאי אשכנז 
לעמוד בתקיעות אלו, לכבוד המצווה27. מנהג יוצאי ספרד לשבת ב'תקיעות 
דמיושב' כפי עיקר הדין, מלבד בעל התוקע, שהוא תוקע בעמידה משום 

כבוד הציבור28. 

דמעומד',  'תקיעות  לשמוע  בדעתו  ואין  דמיושב'  'תקיעות  השומע  אדם 
צריך לעמוד בשעת התקיעות, כיוון שתקיעות אלו הן התקיעות העיקריות 

עבורו29. 

תקיעות בתפילת לחש
יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז נוהגים לתקוע גם בתפילת לחש הנאמרת 
בציבור, כפי שתוקעים בחזרת הש"ץ30: עשרה קולות לאחר ברכת מלכויות, 

תניא רבתי סימן עה עניין התקיעות, שבלי הלקט סימן רפט. ועיין משנ"ב תקפה ב, שחכמים   .26
למדו שיש לקיים את מצוות שופר בעמידה מכך שנאמר "יום תרועה יהיה לכם", וקיבלו חכמים 
ממחרת  לכם  "וספרתם  בפסוק  הכתובה  "לכם"  למילה  רומזת  זה,  בפסוק  "לכם"  שהמילה 
השבת", וכשם שספירת העומר צריכה להיאמר בעמידה, כך גם מצוות תקיעת שופר צריכה 
להיעשות בעמידה. ועיין משנ"ב שם, וחזון עובדיה עמ' קכב, שאדם שישב בזמן התקיעות שיש 
לעמוד בהן, יצא ידי חובה. ועיין משנ"ב שם, שבזמן התקיעות אין להשעין את הגוף על סטנדר 
או על שולחן, באופן שאם הסטנדר או השולחן יינטלו, האדם ייפול, כיוון שאין זו עמידה. ועיין 
משנ"ב תקצב ג, שלאחר שתיקנו חכמים את 'תקיעות דמיושב', מקיימים בהם את מצוות שופר 
מהתורה, ועיין משנ"ב תקצ לה, שהתקיעות העיקריות הן 'תקיעות דמעומד', וצריך באור איך 
הדברים מתיישבים עם מה שכתב שב'תקיעות דמיושב' מקיימים את המצווה מהתורה. ועיין 

ילקוט יוסף עמ' שמב, שיש לכוון לצאת ידי המצווה מהתורה ב'תקיעות דמיושב'. 
עיין משנ"ב תקפה ב.   .27

חזון עובדיה עמ' קכב ואילך, ועיין שם, שהביא טעמים נוספים בשם שבלי הלקט.   .28
שו"ע תקפה א, ומשנ"ב שם.   .29

חזון עובדיה ימים נוראים עמ' קמ, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף לו, נטעי גבריאל   .30
פרק סד סעיף ג, 
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נוספים לאחר ברכת  זיכרונות, ועשרה קולות  עשרה קולות לאחר ברכת 
שופרות, סך הכול שלושים קולות31. פרטי מנהג זה יבוארו בפרק יא. 

המנהג לתקוע מאה קולות
נוהגים לתקוע אחרי חזרת הש"ץ של תפילת מוסף עוד תקיעות, כדי להשלים 
למאה קולות32. מספר הקולות שתוקעים הנוהגים לתקוע בתפילת לחש 
של מוסף, עד סוף חזרת הש"ץ, הוא תשעים )שלושים ב'תקיעות דמיושב', 
שלושים בתפילת הלחש של מוסף ושלושים ב'תקיעות דמעומד'(, ולכן הם 
תוקעים לאחר חזרת הש"ץ עוד עשרה קולות. ומספר התקיעות שתוקעים 
עד סוף חזרת הש"ץ הנוהגים שלא לתקוע בתפילת לחש של מוסף, הוא 
שישים )שלושים ב'תקיעות דמיושב' ושלושים ב'תקיעות דמעומד'(, ולכן 

הם תוקעים לאחר חזרת הש"ץ עוד ארבעים קולות. 

המקור למנהג לתקוע בראש השנה מאה תקיעות הוא בדברי רבנו הערוך, 
שהיה אחד מגדולי הראשונים, ולדבריו עושים כן כנגד מאה בכיות שבכתה 
אימו של סיסרא33. סיסרא היה שר צבאו של יבין מלך כנען, ששעבד את 
עם ישראל בימי השופטים. אחרי עשרים שנות שעבוד, נלחם בו ברק בן 
אבינועם על פי ציוויה של דבורה הנביאה, ובעזר ה', ניצחֹו. סיסרא עצמו 
נהרג על ידי יעל אשת חבר הקיני, כאשר הוא ברח מהקרב. כאשר סיסרא 
וכנגד  ולרוב צערה התחילה לבכות,  התעכב משובו, אימו דאגה לשלומו, 

מאה בכיות אלו, אנו תוקעים מאה תקיעות. 

אין להפסיק בתפילה  ועיין שם, שאם בעל התוקע לא תקע כראוי,  יג.  מטה אפרים תקצא   .31
ולתקנו, אלא אחר התפילה יתקעו שוב את התקיעות שטעה בהן. ועיין הלכות חגים לגר"מ 
בידו על עמוד התפילה לפני שהוא  ידפוק  אליהו פרק לט סעיף פא, שטוב שבעל התוקע 

מתחיל לתקוע, כדי לסמן לציבור שהוא מתחיל לתקוע.
משנ"ב תקצו ב, על פי השל"ה, חזון עובדיה עמ' קנט, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף   .32
לו. ועיין רמ"א תקצו א, שיש הנוהגים לתקוע שלושים קולות לאחר חזרת הש"ץ )בלא קשר 
למנהג לתקוע מאה קולות(, ועיין ט"ז שם א, שתוקעים תקיעות אלו ליתר ביטחון, שמא אחת 

התקיעות לא נשמעה כהוגן. 
תוספות ראש השנה לג ב ד"ה שיעור, בשם הערוך.   .33
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מפליא הדבר שחכמים למדו את מספר התקיעות בראש השנה ממספר 
בכיותיה של אם סיסרא. יש בכך עניינים עמוקים ונסתרים, אך רמז יש כאן, 
שאין לאדם להרגיש עצמו בטוח ביום הדין, וזאת אפשר ללמוד בדרך של 
'קל וחומר' מאם סיסרא. מצד דרך הטבע, לא היה לאם סיסרא לפחד, שהרי 
צבאו של סיסרא היה חזק עשרת מונים מצבאו של ברק בן אבינועם. אף על 
פי כן היא בכתה מאה בכיות, כיוון שהייתה חרדה לגורל בנה, ואכן, בסופו 
של דבר הוא נהרג על ידי יעל. מזה יש להתעורר ולהבין שגם מי שנדמה 
לו שהוא יכול לבטוח במצבו הגשמי היציב בעולם הזה, או אף בזכויותיו 

הרוחניות, צריך להיות חרד ביום הדין, ולהתעורר לתפילה ולתשובה34.

מספר התקיעות למתפלל ביחידות ולנשים 
המנהג לשמוע מאה קולות הוא רק למתפללים בציבור, אך יחיד המתפלל 
נשים  וכן  קולות.  שלושים  בשמיעת  להסתפק  יכול  אונס,  מחמת  בביתו 
המקיימות מצוות שופר, יכולות להסתפק בשמיעת שלושים קולות35. ואין 
לתקוע במצבים אלו יותר משלושים קולות, כיוון שאסור לתקוע בשופר 

ביום טוב שלא לצורך, כפי שיבואר בפרק יא36. 

זמן מצוות שופר
זמן מצוות שופר הוא ביום ולא בלילה, שנאמר: "יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם", וכל 

היום כשר לתקיעה37. 

הערות רבינו הגרי"ש אלישיב ראש השנה לג ב.   .34
קיצור הלכות מועדים לגר"ש דבליצקי דינים לתקיעות סעיף לו )עמ' מד(, קובץ הלכות לגר"ש   .35
לנו  וכן כתב  "אין שום ענין להדר להשלים שמיעת מאה קולות",  ג:  יד סעיף  קמינצקי פרק 
הגר"י אריאל, שכן המנהג. ועיין נטעי גבריאל פרק נ סעיף ד, שחולק וסובר שנכון ליחיד להדר 

ולשמוע מאה קולות. 
הגר"י אריאל שליט"א.   .36

שו"ע תקפח א, ומשנ"ב שם. ועיין שו"ע ומשנ"ב שם, שמן הדין היום מתחיל בעלות השחר, אך   .37
חכמים תיקנו שלא לקיים את מצוות שופר לפני הנץ החמה, כיוון שזמן עלות השחר אינו ניכר, 

ויש חשש שאנשים יטעו ויקיימו את המצווה לפני הזמן. 
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אכילה לפני התקיעות
אסור לאכול לפני קיום מצוות שופר, שמא אדם יימשך בסעודתו, וישכח 
לקיים את המצווה38. יש סוברים שהאכילה האסורה היא אכילת לחם או 
עוגה בשיעור של יותר מכביצה, אך מותרת אכילה קלה של לחם או עוגה 
בשיעור כביצה )56 סמ"ק(, או פירות וירקות ובשר ודגים, גם יותר משיעור 
קיום  את  מהאדם  תשכיח  קלה  שאכילה  חשש  שאין  כיוון  זאת  כביצה. 

המצווה39. ויש חולקים וסוברים שכל אכילה אסורה40, וכן ראוי לנהוג41.

מוסף,  בתפילת  להתרכז  עליו  לפני התקיעות תקשה  אדם שאי האכילה 
ינהג כדעה המקלה ויאכל אכילה קלה לפני התקיעות, כדי שיוכל להתפלל 
ולאכול מעט לפני התקיעות,  נוהגים במקומות רבים, לקדש  וכן  כראוי42. 
כיוון שתפילות ראש השנה הן ארוכות, וקשה לכוון בתפילה ללא אכילה 

משנ"ב תרצב טו, ועיין חיי אדם קמא ז, וקיצור שלחן ערוך קכט יט, ואשל אברהם )בוטשאטש(   .38
הדין  מעיקר  פטורות  שהן  אף  התקיעות,  לפני  תאכלנה  לא  נשים  שגם  אשה,  ד"ה  תקפט 
נשים  או  נשים חלושות  כיוון שהן קיבלו עליהן את מצוות שופר כחובה, אך  ממצוות שופר, 
שקשה להן להמתין )עיין אשרי האיש פרק טז אות כח( רשאיות לאכול לפני התקיעות, והגר"י 
ועיין חזון  יכולות לאכול לפני התקיעות.  ומניקות  נשים מעוברות  אריאל שליט"א כתב שגם 
עובדיה עמ' קל, שמשמע שנשים יוצאות ספרד לא קיבלו עליהן את מצוות שופר כחובה, ולפי 
דבריו הן רשאיות לאכול לפני התקיעות, ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף ה, 
שמשמע שגם נשים יוצאות ספרד לא תאכלנה לפני התקיעות, ועיין שם סעיף כט, שמשמע 

שגם בארצות ספרד, הנשים קיבלו עליהן את מצוות שופר כחובה. 
ציץ אליעזר חלק ו סימן ז, וחלק ז סימן לב, מועדים וזמנים חלק א סימן ד, ילקוט יוסף עמ'   .39

רפד, תורת המועדים פרק ה סעיף כא, הלכות חג בחג פרק ח סעיף כה. 
מטה אפרים תקפח ב, וקצה המטה שם ס"ק ד, הליכות שלמה פרק ב דבר הלכה א, עיין הלכות   .40
חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף ה, ירושלים במועדיה עמ' רה. ועיין שבות יצחק )דרזי( חלק 
ב עמ' שיד, שאף שלפני קריאת שמע מותר לאכול אכילה קלה, זהו משום שקריאת שמע 
נוהגת כל יום וקשה להחמיר שלא לטעום לפניה, אך במצוות שאינן תדירות, החמירו לאסור 

כל אכילה. 
כיוון שצריך לקדש לפני האכילה, והקידוש מחייב לאכול  הגר"י אריאל שליט"א, וטעמו הוא   .41
לפחות כזית פת הבאה בכיסנין כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, ולא ראוי לעשות כן לפני 

תקיעת שופר. 
כף החיים תקפה כו, הליכות שלמה פרק ב הערה 4, ירושלים במועדיה עמ' רה.   .42
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מועטה43. ויש המקילים לאכול מזונות אף יותר מכביצה, כיוון שיש סוברים 
ובדרך  קיומה,  לפני  לאכול  מותר  למצווה,  מוגדר  זמן  קובעים  שכאשר 
כלל קובעים זמן מוגדר לתקיעות בבית הכנסת44. ומן הראוי לנהוג כדעה 

הראשונה, ולאכול לפני התקיעות רק אכילה קלה45.

שכל  יותר  נכון  התקיעות,  לפני  ולאכול  לקדש  בהם  שנוהגים  במקומות 
אחד יקדש בביתו, ולא לקיים קידוש מרכזי ברוב עם46, כיוון שכאשר רבים 
מתכנסים יחד לאכילה ושתייה, קשה לשמור על האווירה המתאימה ליום 

הדין. ובישיבות נהגו לקדש יחד47.

הליכות שלמה פרק ב דבר הלכה א.   .43
שמירת שבת כהלכתה תיקונים ומלואים פרק נב הערה נב, בשם הגרש"ז אוירבך. ועיין ציץ   .44
אליעזר חלק ו סימן ז וחלק ח סימן כא, ומועדים וזמנים חלק א סימן ד, שכתבו סברות נוספות 

להקל באכילה לפני התקיעות. 
הגר"י אריאל שליט"א.   .45

הליכות שלמה פרק ב דבר הלכה ב.   .46
הגר"י אריאל שליט"א.   .47
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נשים
פי  כיוון שזו מצווה התלויה בזמן1. אף על  נשים פטורות ממצוות שופר, 
המקיימת  שאישה  כיוון  המצווה,  את  לקיים  שתשתדלנה  ויפה  טוב  כן, 
מצווה התלויה בזמן, קיומה נחשב לה למצווה והיא מקבלת על כך שכר2. 
בארצות אשכנז קיבלו עליהן הנשים את מצוות שופר כחובה, ועל נשים 
יוצאות אשכנז להשתדל לקיים את המצווה, אלא אם כן קיום המצווה כרוך 
בצער או בקושי גדול3. אך עליהן לדעת כי חיובן בתפילת שחרית קודם 
לחיובן בתקיעות השופר, כיוון שבתפילה הן חייבת מעיקר הדין, ולכן נשים 

תשתדלנה להתפלל שחרית לפני התקיעות4.

שו"ע תקפט ג.   .1
עייין שו"ע תקפטו, ומשנ"ב שם, וחזון עובדיה עמ' קל. ועיין פרק ח, אם נשים המקיימות את   .2

מצוות שופר מברכות לפני קיום המצווה. 
עיין חיי אדם קמא ז, ומטה אפרים תקפט יב, ואשל אברהם )בוטשאטש( תקפט ג ד"ה אשה.   .3
ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף כט, שמשמע שגם בארצות ספרד קיבלו הנשים 
עליהן את מצוות שופר כחובה, ובחזון עובדיה עמ' קל, לא משמע כן. ועיין קובץ הלכות לגר"ש 
קמינצקי פרק יא הערה א, שאין זו חובה גמורה. ועיין אשרי האיש פרק טז סעיף כח, שנשים 

יכולות להסתפק בשמיעת שלושים קולות. 
כן כתב לנו הגר"י אריאל שליט"א: אישה חייבת בתפילת שחרית מעיקר הדין, ולכן לא ראוי   .4
בילדיה,  בטיפול  היא טרודה  כן  רק לתקיעת השופר, אלא אם  לבית הכנסת  תגיע  שאישה 

והתפללה שחרית בבית, ולאחר מכן הגיעה לתקיעת שופר.

פרק ז
החייבים במצוות שופר 

וכוונה לצאת ולהוציא
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קטנים
ילד קטן שלא הגיע לגיל בר מצווה פטור מקיום מצוות שופר, אך אם הוא 
הגיע לגיל חינוך, דהיינו שהוא מסוגל לשבת בשקט בזמן התקיעות והוא 
מבין שיש בכך מצווה )גיל חמש - שש בערך(, יש לחנכו לקיים את המצווה5.

מי ראוי להוציא אחרים ידי חובתם במצווה
כלל גדול בידינו, שאדם הפטור מהמצווה אינו יכול לקיימה עבור אחרים 
לגיל  הגיע  נער שלא  כגון  לכן אדם שפטור ממצוות שופר,  בה.  שחייבים 
מצוות, אינו יכול לתקוע בשופר ולהוציא אחרים ידי חובתם. וכן אישה אינה 

יכולה להוציא גברים ידי חובתם6. 

חירש
חירש, אף אם הוא יודע לדבר, אינו רשאי לתקוע בשופר ולהוציא אנשים 
אחרים ידי חובה, כיוון שהמצווה היא בשמיעת קולות השופר, ומאחר שהוא 
אינו שומע הרי הוא פטור מהמצווה, ואינו יכול להוציא אחרים ידי חובה7. 

שו"ע תקפט ב, ומשנ"ב תקפז יז, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף לא, ואשרי האיש   .5
שם,  והנהגות  תשובות  ועיין  רפא.  סימן  ב  חלק  והנהגות  ותשובות  כו,  אות  טז  פרק  ג  חלק 
שגיל חינוך למצוות שופר הוא ארבע, ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו שם, שכתב שגיל חינוך 
הוא חמש-שש. ועיין משנ"ב תקפט ב, שאין להביא לבית הכנסת ילדים המפריעים לשמיעת 

התקיעות.
שו"ע תקפט א-ג. ועיין משנ"ב וסימן נה ס"ק לא וסימן תקפט ס"ק ב, ושער הציון שם ב, שכדי   .6
שהנער ייחשב גדול, לא די שיגיע לגיל שלוש עשרה ויום אחד, וצריך גם להביא שתי שערות. 
וסומכים על כך שאם הקטן הגיע לגיל שלוש עשרה,  אלא שבנוגע למצוות דרבנן, מקילים 
יש להניח שהוא גם הביא שערות, כדרך רוב הנערים; אך לעניין מצוות שופר, שהיא מצווה 
מהתורה, אין סומכים על כך שרוב הנערים מביאים שתי שערות. ועיין חזון עובדיה עמ' קכה 
החזקה שאם  על  לסמוך  מצוות שחיובן מהתורה, אפשר  לעניין  שגם  וסובר  ואילך, שחולק 

הנער הגיע לגיל שלוש עשרה, הוא גם הביא שתי שערות. 
שו"ע תקפט ב. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו שכן דינו של אדם כבד שמיעה, שאינו יכול   .7
לשמוע את קולות השופר ללא מכשיר שמיעה. ועיין פרק ט, שם יבואר אם אפשר לקיים את 

מצוות שופר בשמיעת קול השופר על ידי מכשיר שמיעה.
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כוונה לקיים את המצווה בשמיעת התקיעות 
"מצוות צריכות כוונה", כלומר כדי לקיים מצווה, לא די בעשיית המצווה, 
אלא גם יש להתכוון לקיים את המצווה, ולכן כדי לקיים מצוות שופר, יש 
להתכוון לקיומה בשמיעת קולות השופר. לדוגמה, אדם המטה אזנו לשמוע 
את התקיעות בבית הכנסת כדי לדעת מתי מסתיימת התפילה, לא קיים 
את המצווה, אף שהוא שמע את כל התקיעות, כיוון שמטרתו לא הייתה 
קיום המצווה. וכן אדם בקי בהלכות שופר, השומע את תקיעות חברו כדי 
לבחון אותו אם הוא תוקע כראוי, לא קיים את המצווה, כיוון שלא התכוון 
לקיימה בשמיעת התקיעות. לכן לפני שמיעת התקיעות, יש להתכוון לצאת 

ידי חובת המצווה בשמיעתן8. 

אדם שבא לבית הכנסת כדי לקיים את מצוות שופר, ולפני שמיעת התקיעות, 
לא התכוון בפירוש שכוונתו לצאת בהן ידי חובת המצווה, יצא ידי חובה, 

כיוון שכוונתו הכללית הייתה לצאת ידי חובה9. 

כוונת התוקע להוציא אחרים ידי חובתם
לא די בכך שהשומע יתכוון לקיים את המצווה, אלא צריך שגם התוקע 
יתכוון להוציאו בתקיעותיו. לכן אדם השומע את שכנו תוקע בביתו, לא 
יצא ידי חובתו, אלא אם אמר לשכן שהוא מתכוון לצאת בתקיעותיו, והשכן 

התכוון להוציאו10. 

אדם הגר בסמיכות לבית הכנסת או נשים הנמצאות מחוץ לבית הכנסת, 
ידי  יצאו  ידי חובה,  ושמעו את התקיעות מבית הכנסת, והתכוונו לצאת 
חובתם. זאת כיוון שהתוקע בבית הכנסת מתכוון להוציא את כל מי שישמע 

את תקיעותיו, בין הנמצא בבית הכנסת ובין שאינו נמצא בבית הכנסת11. 

שו"ע תקפט ח.  .8
משנ"ב תקפט טז. ועיין חזון עובדיה עמ' קיז, שנכון שלפני התקיעות, בעל התוקע יאמר לציבור   .9

שיכוונו לקיים את המצווה, ושהוא מתכוון להוציאם ידי חובה. 
שו"ע תקפט ח.   .10

שו"ע תקפט ט. ועיין משנ"ב שם יט, שהנמצא רחוק מבית הכנסת עד כדי שאין הוא שומע את   .11
קול השופר אלא קול הד, אינו יוצא ידי חובה. 
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תיקנו חכמים לברך את ה' לפני עשיית מצווה, כדי להודות לו על כך שזיכה 
אותנו לקיים את מצוותיו1, וכדי שהמצווה תיעשה מתוך תשומת לב ובכוונה, 
ולא כמצוות אנשים מלומדה2. וזהו נוסח הברכה שמברכים לפני התקיעות: 
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע 
כיון  בשופר",  "לתקוע  ולא  קול שופר"  "לשמוע  אנו מברכים  קול שופר". 
שהמצווה היא לשמוע את קולות השופר ולא לתקוע בו. לדוגמה, אדם חרש 
שתוקע בשופר אינו מקיים את המצווה, אף שהוא תוקע, כיוון שאינו שומע 
את התקיעות. מלבד הברכה "לשמוע קול שופר", מברכים לפני התקיעות 
גם את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", כפי שמברכים על כל 
להגיע שוב לראש  לה' שזכינו  כדי להודות  מצווה המזדמנת פעם בשנה, 

השנה ולקיים את מצוות השופר3.

דיבור בין הברכה לתקיעות 
הברכה  בין  לדבר  אין  לכן  לתקיעה,  סמוכה  להיות  צריכה  השופר  ברכת 

ספר החינוך מצווה תל ד"ה ואחרי זאת.  .1
עיין ריטב"א פסחים ז ב ד"ה וכתב הרי"ט, ושפתי כהן לרבי מרדכי הכהן פרשת בא ד"ה ולזה   .2

תקנו עמ' שלד )מהדורת תשס"ה(.
שו"ע תקפה ב, ומשנ"ב שם. ועיין משנ"ב שם ד, שאדם שבירך "לתקוע בשופר" יצא ידי חובה,   .3
ועיין שם שאם תוך כדי התקיעות, בעל התוקע החליף שופר, אין הוא צריך לברך שוב, גם אם 
השופר השני לא היה לפניו בזמן הברכה. ועיין שו"ע תקפה ג, ומשנ"ב שם, שאם בעל התוקע 
לא הצליח לתקוע ואדם אחר החליף אותו, אין הוא צריך לברך שוב, אלא אם כן הוא לא שמע 

את הברכות, ולא קיים עדיין את המצווה. 

פרק ח
ברכת השופר
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לתקיעות. אדם שדיבר בין הברכה לתקיעות בדבר שאינו לצורך התקיעות, 
אפילו דיבר מילה אחת, צריך לחזור ולברך4. 

דיבור בין 'תקיעות דמיושב' ל'תקיעות 
דמעומד'

)סדר התקיעות  דמיושב'  'תקיעות  לתקוע את  סיים  לאחר שהתוקע  גם 
שלפני מוסף(, אין לדבר בדברים שאינם נוגעים לתפילה או לתקיעות, עד 
אחר 'תקיעות דמעומד' )סדר התקיעות בחזרת הש"ץ של מוסף(. זאת כיוון 
בין הברכה להשלמת המצווה5.  ואין לדבר  שהמצווה עדיין לא הושלמה, 
אדם שנהג שלא כראוי ודיבר שלא מעניין התקיעות והתפילה בין 'תקיעות 
כיוון  ולברך,  לחזור  צריך  אינו  דמעומד',  ה'תקיעות  להשלמת  דמיושב' 

שבדיעבד, הפסק באמצע קיום המצווה אינו מעכב6.

שו"ע תקצב ג, ומשנ"ב שם.  .4
שו"ע תקצב ג, וט"ז שם ב, ועיין שם שאין זה דומה לאדם היושב בסוכה, שרשאי לַדֵּבר לאחר   .5
שהתחיל לאכול, אף שהמצווה מתמשכת, כיוון שבסוכה אין על האדם חובה להמשיך בקיום 
המצווה, והוא יכול להפסיק לאכול ולצאת מהסוכה בכל רגע, מה שאין כן בתקיעות, שישנה 
חובה לתקוע את כל סדר התקיעות. ועיין חיי אדם קמא ט, וכף החיים תקצב יז, שאין לדבר 
עד השלמת התקיעות שלאחר תפילת מוסף, ועיין קצה המטה תקצב ז, שזו חומרה יתרה, 
ועיין משנ"ב תקצב יא, שלא הביא את דברי החיי אדם. ועיין משנ"ב תקצב יב, וחזון עובדיה 
עמ' קלה, שאין לדבר ב'תקיעות דמיושב' בין סדר תשר"ת לסדר תש"ת ובין סדר תש"ת לסדר 
תר"ת, ולכן אין לומר את נוסח ה'יהי רצון' הכתוב במחזורים בין סדר לסדר, ועיין שער הציון שם 
יז, וקובץ תשובות לגרי"ש אלישיב חלק א סימן ס, שיש הנוהגים להקל בזה, ואין למחות בידם, 
ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף עד, שמנהג יוצאי ספרד לומר וידוי בין סדרי 
התקיעות, ומחזק מנהג זה. ועיין הליכות שלמה פרק ב סעיף טז, וחזון עובדיה עמ' קלח, שאדם 
שנצרך לנקביו, רשאי לברך "אשר יצר" בין 'תקיעות דמיושב' לסוף 'תקיעות דמעומד'. ועיין 
הליכות שלמה שם, שמותר לענות "ברוך הוא וברוך שמו", ולנגן עם החזן את ניגוני התפילה. 
ועיין חוט שני ראש השנה עמ' פג, שמותר גם לומר תהילים. ועיין אשי ישראל פרק מה הערה 
קעא, בשם הגר"ח קנייבסקי, שמותר גם לבקש בקשות פרטיות בין 'תקיעות דמיושב' לסוף 
'תקיעות דמעומד'. ועיין שו"ת הר צבי אורח חיים חלק א סימן מב, שאסור ללמוד בדיבור בין 

'תקיעות דמיושב' לסוף 'תקיעות דמעומד', אך מותר ללמוד בהרהור. 
רמ"א תקצב ג, ומשנ"ב שם. והגר"י אריאל שליט"א הוסיף טעם, שייתכן שכבר יצא ידי חובה   .6

ב'תקיעות דמיושב'. 
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עמידה בשעת הברכות
בשעה שמברכים את ברכות השופר יש לעמוד, כדי לכבד את המצווה7, ויש 

מיוצאי ספרד שנוהגים לשבת בעת הברכות8.

כיסוי השופר ואחיזתו
נוהגים לכסות את השופר במפה בשעת הברכה9, זכר לחסידותו של אברהם 
אבינו, שהסתיר את יצחק בשעה שהוא בנה את המזבח לעקדה, מחשש 
שהשטן ירצה לעכב את העקדה ויגרום לכך שתוך כדי בניית המזבח יינתז 
קרבן10.  מלהיות  אותו  ויפסול  ביצחק,  מום  ויעשה  מהמזבח  אבן  חלקיק 
ועוד טעם בדבר, כדי לרמוז שהמצווה היא בשמיעת קולות השופר, ולא 
בתקיעה11. בעל התוקע צריך לאחוז את השופר בידו, מתחת למפה המכסה 
אותו, כדין כל דבר שמברכים עליו, שיש לאחזו ביד ימין בשעת הברכה, כדי 

לרכז את המחשבה בברכה12. 

ברכת שופר לנשים
כאמור, נשים פטורות ממצוות שופר, כיוון שזו מצווה התלויה בזמן, ואף 
ומקבלת  מצווה  בכך  מקיימת  שופר,  תקיעות  השומעת  אישה  כן,  פי  על 

משנ"ב תקפה א, וישועות יעקב סימן ב ס"ק ח.  .7
)טולידאנו(  ערוך  קיצור שלחן  יש מקומות,  טו:  אות  נצבים  חי שנה ראשונה פרשת  איש  בן   .8
סימן תקכט סעיף ג. ועיין הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף יז, וילקוט יוסף עמ' שמא, 

שנוהגים לעמוד בזמן הברכות.
מטה אפרים תקפה ג, כף החיים תקפה יד, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעי כב. ועיין   .9
כף החיים שם, והלכות חגים לגר"מ אליהו שם, שיש לכסות את השופר לא רק בזמן הברכה 

אלא כל זמן שאין תוקעים בו, עד סוף התקיעות.
ו, שהביא טעמים  אות  כז  ז סימן  ציץ אליעזר חלק  ועיין  ז, בשם הרד"ל.  אלף המגן תקפה   .10

נוספים.
הגר"י אריאל שליט"א, על פי אבני נזר או"ח סימן תלא.   .11

משנ"ב רו יז-יח, עיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אותיות טו-טז, עיין כף החיים תקפה   .12
יד. 
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על כך שכר, כמי ש'אינה מצּווה ועושה'13. לדעת הרמב"ם ועוד ראשונים, 
אף שאישה השומעת תקיעות שופר מקיימת בכך מצווה, אין היא רשאית 
לברך לפני קיום המצווה, כיוון שנוסח הברכה הוא: "אשר קידשנו במצוותיו 
וציוונו", והיא אינה מצּווה14. כדעה זו פסק מרן השלחן ערוך, וכן נוהגות 
מצוות  המקיימת  אישה  ראשונים,  ועוד  תם  רבנו  לדעת  ספרד15.  יוצאות 
קדשנו  "אשר  לומר  יכולה  והיא  המצווה,  קיום  לפני  לברך  צריכה  שופר 
במצוותיו וציוונו", כיוון שעם ישראל הצטווה בכך, והנשים הן חלק מעם 
ישראל16. כדעה זו פסק הרמ"א, וכן נוהגות יוצאות אשכנז17. ויש מיוצאות 
ספרד הנוהגות כדעת הרמ"א, לברך לפני קיום מצוות שופר18, ואין למחות 

בידן19.

ברכה ברוב עם
כאשר אדם תוקע בשופר ומוציא ידי חובה כמה אנשים, עדיף שאחד יברך 
ויתכוון לפטור את כל השומעים, ולא שכל אחד יברך בעצמו. זאת משום 
שמעלת ברכה הנאמרת עבור כמה אנשים גדולה יותר, כמו שנאמר: "ברוב 

עם הדרת מלך"20. 

שו"ע תקפט ו, ומשנ"ב שם.   .13
רמב"ם הלכות ציצית פרק ג הלכה ט, ותוספות ראש השנה לג א ד"ה הא.  .14

שו"ע תקפט ו, חזון עובדיה עמ' קלב, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף כט, אור לציון   .15
חלק ד פרק ה שאלה יז. 

תוספות קידושין לא א ד"ה דלא, ועיין ר"ן ראש השנה ט ב )בדפי הרי"ף( ד"ה ומ"מ.  .16
רמ"א תקפט ו. ועיין ירושלים במועדיה עמ' רטז, שאישה שלא שמעה 'תקיעות דמיושב' ובאה   .17

לבית הכנסת לתפילת מוסף, תברך לפני 'תקיעות דמעומד'. 
שדי חמד כרך ג מערכת המ"ם כלל קלו, עיין ציץ אליעזר חלק ט סימן ב אות ד, ובמקורות   .18

שצוינו שם.
כף החיים תקפט לא. ועיין שו"ת שמ"ש ומגן חלק ב סימן נה אות ד וסימן עב אות ג. והגר"י   .19
אריאל שליט"א כתב לנו: עיין שו"ת מן השמיים סימן א, והחיד"א )ברכי יוסף סימן תרנד אות ב 
ושו"ת יוסף אומץ סימן פב( הנהיג נשים יוצאות ספרד לברך על לולב, ומסתבר שהוא הדין על 

מצוות שופר.
משלי יד כח. עיין שו"ע רצח יד, ולוח ארץ ישראל )טוקצינסקי( כללים לתקיעות אות י.   .20
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ברכת השופר כאשר התוקע כבר קיים את 
המצווה

את  קיים  כבר  עצמו  והוא  חובה,  ידי  להוציא את השומעים  כדי  התוקע 
ידי חובה. ואף שכלל  ולהוציאם  יכול לברך עבורם את הברכות  המצווה, 
נקוט בידינו, שאדם הפטור ממצווה אינו יכול להוציא אחרים החייבים בה, 
ותוקע זה כבר קיים את המצווה ולכאורה הרי הוא פטור ממנה, אין הדבר 
כן. זאת כיוון ש"כל ישראל ערבים זה בזה", כלומר כל אחד מישראל צריך 
לדאוג שאחיו החייבים במצווה יקיימו אותה, ונמצא אפוא שחיוב המצווה 

עדיין חל עליו, והוא יכול להוציא אחרים ידי חובה21. 

אף שאדם שקיים את המצווה יכול לברך ולהוציא את השומעים ידי חובה, 
טוב מזה שמי שעדיין לא קיים את המצווה יברך, כיוון שהוא זה שמקיים 

את המצווה22. 

דין זה, שאדם שכבר קיים את המצווה יכול לברך ולהוציא אחרים, נאמר 
באדם התוקע לאנשים, אך התוקע לנשים יוצאות אשכנז, הנוהגות לברך 
לפני קיום מצוות שופר, והוא כבר יצא ידי חובה, אינו רשאי לברך עבורן. 
זאת כיוון שכאמור, היכולת לברך על מצווה לאָחר שאדם כבר קיים אותה 
ָעֵרב רק לאלו החייבים במצווה, אך אין  ואדם  'ערבות',  דין  מבוססת על 
ידי חובתן,  ָעֵרב לנשים, הפטורות ממנה. לכן, התוקע להוציא נשים  הוא 
והוא כבר קיים את המצווה, לא יברך את הברכות, אלא אחת הנשים תברך 

ותכוון לפטור את שאר הנשים23.

רמ"א תקפה ב, ור"ן ראש השנה ח א )בדפי הרי"ף( ד"ה תני.   .21
עיין משנ"ב תקפה ה, ופסקי תשובות תקפה ט, לוח ארץ ישראל )טוקצינסקי( כללים לתקיעות   .22

אות י.
רמ"א תקפט ו, ועיין ריטב"א ראש השנה כט ב. ועיין שמירת שבת כהלכתה חלק ב פרק נא   .23
הערה כג, בשם הגרש"ז אוירבך, מדוע את התקיעות עצמן האיש יכול לתקוע עבור נשים, ועיין 
עוד משנ"ב מהדורת דרשו סימן תקפט הערה 16, בשם הגר"נ קופשיץ, ומשנה אחרונה סימן 

תקפט הערה כ. 
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השופר
נוהגים לתקוע בשופר של איל, זכר לעקדת יצחק. וטוב שהשופר יהיה כפוף, 

לרמוז שעל האדם לעמוד לפני הקב"ה בענווה ובשפלות1. 

יש לשים לב שאין בשופר נקבים או סדקים מפולשים מהצד החיצוני של 
פוסלים את  וסדקים אלו  השופר לצד הפנימי שלו, שכן פעמים שנקבים 

השופר2.

מקום התקיעה ואופן הנחת השופר
תוקעים בשופר ליד הבימה שספר התורה מונח עליה, כדי שזכות התורה 
תגן עלינו, להעלות זיכרוננו לטובה לפני הקב"ה3. אם הדבר אפשרי, טוב 
ימין  כיוון שצד  הימני של השפתיים4,  מונח בחלק  לתקוע כאשר השופר 

מסמל את מידת הרחמים5. 

שו"ע תקפו א, ומשנ"ב שם. ועיין שו"ע שם, ומשנ"ב שם, שקרן של שור או פרה פסולות לשופר,   .1
כיוון שהן נקראות קרן ולא שופר, ועיין שם ושם, שקרני בהמות וחיות העשויות יחידה אחת, 
פסולות לשופר, כיוון שמקור המילה שופר במילה שפופרת )גליל חלול(, ולכן השופר צריך 
להיות עשוי מקרן העשויה משני חלקים נפרדים, חלק פנימי וחלק חיצוני שאפשר להפריד זה 

מזה, והיחידה החיצונית היא כשפופרת. 
עיין שו"ע תקפו ז-ט, ומשנ"ב שם. ועיין משנ"ב שם לח, ופסקי תשובות תקפו הערה 33, שאין   .2

חשש בנקבים וסדקים שאינם מפולשים מצד לצד. 
רמ"א תקפה א, ומשנ"ב שם.   .3

רמ"א תקפה ב.   .4
ו. ועיין משנ"ב שם ז, שכתב טעם אחר, שהתקיעות באות לערבב את  ערוך השלחן תקפה   .5

פרק ט
דיני השופר והתקיעות
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וכן טוב לתקוע כאשר הפתח הרחב של השופר מכוון למעלה, ורמז לדבר, 
שנאמר: "ָעָלה ֱאֹלִקים ִּבְתרּוָעה"6.

הקראת סדר התקיעות לבעל התוקע
נוהגים להקריא לבעל התוקע את סדר התקיעות, כדי שלא יטעה7. מלבד 
פי חכמי הסוד, התקיעות מביאות  על  פנימי.  גם טעם  בכך  יש  זה,  טעם 
מתוך  נתקעות  התקיעות  כאשר  העליונים.  בעולמות  רוחניים  לתיקונים 
מּודעּות וכוונה לתיקונים אלו, הם מתחזקים ומתעצמים. פעמים רבות, אין 
ביד התוקע לכוון כוונות אלו, משום שהוא טרוד בפעולת התקיעה או משום 
שהוא אינו בקי בהן. כאשר המקריא בקי בכוונות ומכוונן, והתוקע סומך על 
כוונותיו, כוונות המקריא מצטרפות לתקיעות, וכך התקיעות פועלות את 
פעולתן בעולמות העליונים. כאשר גם המקריא וגם בעל התוקע מכוונים 
את הכוונות הראויות, התקיעות פועלות את פעולתן ביתר שאת8. תיאור 
של תקיעות כאלו נמצא ביומניו של הרב הנזיר, שהיה מגדולי תלמידי מרן 
"היום  וכך הוא כותב:  והיה מקריא לפניו את התקיעות;  זצ"ל,  הרב קוק 
הקדוש עבר עלי באופן נורא. אתמול - הבכיות לאין קץ, והיום - ההשגות 
להקריא  עלי  גזר  ]זצ"ל[  שליט"א  הקדוש  מרן  כשרבנו  ביחוד  העליונות, 
לפניו את סדר התקיעות, והוא תקע בשופר גדול. אני הקראתי מילה מילה 

ְיִמינֹו  ַעל  ֹעֵמד  ָטן  "ְוַהּׂשָ א(:  ג  )זכריה  שנאמר  כמו  האדם,  של  ימינו  על  עומד  והשטן  השטן, 
ְלִׂשְטנֹו", ועיין שער הציון שם יח, שאין בעניין זה הבדל בין איטר לאדם רגיל.

תהלים מז ו. רמ"א תקפה ב.   .6
רמ"א תקפה ד. ועיין שער הציון תקפה לא, וילקוט יוסף עמ' שנד, שטוב שלא להקריא לבעל   .7
התוקע את התקיעה הראשונה, כיוון שאין חשש שיטעה בתקיעה הראשונה, ויש בדבר הפסק 
בין הברכה לתקיעה, ועיין משנ"ב שם יח, שלדעת השל"ה, אין בכך חשש, וכן היא דעת הבן 
איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות טז, ועיין חוט שני ראש השנה עמ' סא, שהמנהג הוא 
להקריא את התקיעה הראשונה, כדעת השל"ה, ועיין ארחות רבנו חלק ב עמ' רכו, שכן נהגו 

החזון איש והגרי"י קנייבסקי. 
של"ה ראש השנה נר מצוה אות יד, מטה אפרים תקפה ב. ועיין שם, שהתוקע והמקריא צריכים   .8
להיות בעלי תורה ומעשים טובים, ומידת חסידות שינהגו פרישות וטהרה שלושה ימים קודם 

ראש השנה, מכל דבר המביא לידי טומאות קרי. 
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לפניו. הכוונות היו נוראות, מעין שופר של משיח. הוא העמיק חקר, וגם אני 
כיוונתי, ואימה גדולה נפלה עלי, ויש בזה סודות שאינני רוצה להעלותם על 

הגיליון"9. 

הקורא לתוקע צריך להיות בקי בהלכות התקיעות, כדי לוודא שהתקיעות 
נתקעות כראוי. כמו כן, אם התוקע תקע שלא כראוי, על הקורא להורות לו 

אם צריך לחזור ולתקוע, ומאיזו תקיעה עליו לחזור ולתקוע10.

התקיעה
התקיעה היא קול חלק וישר11. גם אם הקול הנשמע מהשופר היה דק או 
צרוד, התקיעה כשרה12, כיוון שמטרת התקיעות היא לעורר את הלב, וכל 
קולות השופר מעוררים את הלב13. ואף אם צליל התקיעה השתנה תוך כדי 
התקיעה מקול עבה לקול דק או מקול צלול לקול צרוד, התקיעה כשרה, 

כיוון שהקול נשמע ברצף אחד14. 

אורך התקיעה
הזמן שלוקח לתקוע את הקול האמצעי  כפי משך  להאריך בתקיעה  יש 
יש להאריך  באותו סדר, כלומר: בסדר תש"ת )תקיעה, שברים ותקיעה(, 
)תקיעה,  תר"ת  בסדר  שברים;  לתקוע  שלוקח  הזמן  משך  כפי  בתקיעה 
לתקוע  שלוקח  הזמן  משך  כפי  בתקיעה  להאריך  יש  ותקיעה(,  תרועה 
להאריך  יש  ותקיעה(,  שברים-תרועה  )תקיעה,  תשר"ת  ובסדר  תרועה; 

משנת הנזיר עמ' סה.  .9
יח,  עיין משנ"ב תקפה  י.  לגר"מ אליהו פרק לט סעיף  ב, הלכות חגים  מטה אפרים תקפה   .10
שבמקום שיש רב, הרב מקריא לתוקע, ובמקום שאין רב, שליח הציבור של תפילת שחרית 

מקריא לתוקע. 
קיצור שלחן ערוך קכט יג.   .11

שו"ע תקפו ו.   .12
ספר המנוחה לרבנו מנוח הלכות שופר פרק א הלכה ז.   .13

הליכות שלמה פרק ב סעיף ט, אשרי האיש פרק טז אות לב ואות לד. ועיין הליכות שלמה שם,   .14
שמה שיש מקפידים שצליל התקיעה לא ישתנה באמצע התקיעה, אין זה אלא הידור מצווה. 
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בתקיעה כפי משך הזמן שלוקח לתקוע שברים-תרועה. עולה מכך שאורך 
התקיעות בסדר תשר"ת צריך להיות כפול מאורך התקיעות בסדר תר"ת 

ובסדר תש"ת15. 

משך הזמן שלוקח לתקוע תרועה, נע בין שנייה לשתי שניות. זהו גם בקירוב 
רצוי  ובסדר תש"ת,  בסדר תר"ת  לכן  לתקוע שברים.  הזמן שלוקח  משך 
להאריך בכל תקיעה כשתי שניות, ובסדר תשר"ת, רצוי להאריך בכל תקיעה 

כארבע שניות16. 

התרועה והשברים
הפוסקים(,  בלשון  )'טורמיטין'  קולות קצרים מאוד  היא תשעה  התרועה 
הנתקעים ברצף בזה אחר זה17. אף שהתרועה מורכבת מקולות נפרדים, 
אין להפסיק בין הקולות כדי לקחת אוויר, ויש לתקוע את כולם בנשימה 

אחת18. 

השברים הם שלושה קולות קטועים, ארוכים מעט מהקולות הקצרים של 
זה. אורך כל קול משלושת הקולות  התרועה, הנתקעים ברצף בזה אחר 

צריך להיות כשיעור שלושה קולות קצרים מאוד )'טורמיטין'(19. 

שו"ע תקצ ג.   .15
עיין קונטרס קיצור דיני תקיעות בסוף לוח ההלכות והמנהגים )זלזניק( סעיפים ז-ט, שלפי רוב   .16
הדעות, משך הזמן שלוקח לתקוע תרועה הוא בין שנייה לשנייה וחצי, ועיין שער הציון תקצ י, 
שמשך זמן שלוקח לתקוע שברים הוא מעט יותר מהזמן שלוקח לתקוע תרועה, ועיין הלכות 
חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף מה, שסובר שמשך הזמן שלוקח לתקוע תרועה הוא שתי 
שניות, ועיין שם סעיף מו, שלכתחילה טוב להחמיר ולהאריך בתקיעות של תש"ת ותר"ת כדי 

שלוש שניות, ובתקיעות של תשר"ת כדי חמש שניות.
שו"ע תקצ ד, ומשנ"ב שם יב. עיין ב"י ושו"ע תקצ ג, שלדעת רש"י, תרועה היא שלושה קולות   .17
קצרים, ולדעת הריב"א ועוד ראשונים, תרועה היא תשעה קולות קצרים, ועיין משנ"ב תקצב 

יב, שלכתחילה נכון לעשות תשעה קולות, ובדיעבד יוצאים בשלושה קולות. 
חיי אדם קמב ח. ועיין שם, שאם תקע את התרועה בשתי נשימות לא יצא ידי חובה.   .18

ועיין  מז.  לגר"מ אליהו פרק לט סעיף  חגים  עובדיה עמ' קלד, הלכות  חזון  יג,  משנ"ב תקצ   .19
קונטרס קיצור דיני תקיעות בסוף לוח ההלכות והמנהגים )תשע"ח( סעיף י, ובמקורות שצוינו 
הנוהגים  ויש  וישרים,  חלקים  השברים  של  הקולות  שלושת  את  לעשות  הנוהגים  שיש  שם, 
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גם את השברים יש לתקוע בנשימה אחת, ואין להפסיק באמצע כדי לקחת 
אוויר20. 

תקיעת שברים-תרועה
בנשימה  שברים-תרועה  תקיעת  את  לתקוע  יש  אם  נחלקו  הראשונים 
אחת או בשתי נשימות. לדעת הרמב"ן, יש לתקוע את תקיעת שברים-
תרועה בנשימה אחת, כיוון שתוקעים את תקיעת שברים-תרועה מחשש 
שזוהי התרועה האמורה בתורה, ואין להפסיק בנשימה באמצע התרועה21. 
לדעת רבנו תם, יש לתקוע את תקיעת שברים-תרועה בשתי נשימות, כיוון 
שתוקעים את תקיעת שברים-תרועה מחשש שהתרועה האמורה בתורה 
היא גניחה ולאחריה יללה, ודרך הגונח ומיילל לעשות זאת בשתי נשימות22. 
)התקיעות  דמיושב'  וב'תקיעות  השיטות,  לשתי  חוששים  אנו  להלכה, 
שלפני תפילת מוסף( תוקעים את תקיעת שברים-תרועה בנשימה אחת, 
את  תוקעים  מוסף(,  של  הש"ץ  בחזרת  )התקיעות  דמעומד'  וב'תקיעות 

תקיעת שברים-תרועה בשתי נשימות23. 

את  לשבור  שנוהגים  מהם  בתחילתו,  הקול  את  לשבור  שנוהגים  מהם  הקולות:  את  לשבור 
הקול בסופו, ומהם שנוהגים לשבור את הקול בתחילתו ובסופו. ועיין שו"ע תקצ ג, ומשנ"ב שם 
טו, שאין להאריך מדי בקולות המרכיבים את השברים, מכיוון שקול שהאריכו בו מדי )כשיעור 

תשעה טורמיטין(, נחשב כתקיעה. 
שו"ע תקצ ד. ועיין משנ"ב תקצ טז, שאין יוצאים ידי חובה בשברים שנתקעו בשתי נשימות.   .20

רמב"ן ראש השנה לד א ד"ה ושוב. ועיין משנ"ב תקצ יח, שגם לדעה זו יש להפסיק מעט בין   .21
השברים לבין התרועה, אך הפסקה זו צריכה להיות פחותה מכדי נשימה. ועיין משנ"ב שם, 
שלדעה זו, אם תקע את תקיעת שברים-תרועה בשתי נשימות, לא יצא ידי חובה. ועיין שונה 
'נשימה אחת', ועיין קונטרס יעננו  ו, שלחזון איש ישנה שיטה מיוחדת בהגדרת  הלכות תקצ 

בקול לגר"ש דבליצקי, שהאריך בעניין זה. 
זו, אם תקע את תקיעת שברים- יז, שלדעה  ועיין משנ"ב תקצ  ר"ת.  סימן תקצ, בשם  טור   .22
תרועה בנשימה אחת, יצא ידי חובה. ועיין שו"ע הרב תקצ ח, שלדעה זו צריך לנשום בפועל 
בין השברים לתרועה, ועיין קיצור הלכות המועדים לגר"ש דבליצקי דיני התקיעות הערה מ, 
ועיין אשרי  ָלריאות, והוצאת האוויר היא כבר התרועה,  ש'לנשום בפועל' היינו להכניס אוויר 
האיש פרק טז אות לג, וחוט שני ראש השנה עמ' עב, שחולקים וסוברים שאין צריך לנשום 

בפועל, אלא די בשהייה כדי שיעור נשימה. 
ועיין שם,  נד,  לט סעיף  אליהו פרק  לגר"מ  חגים  הלכות  יח,  הציון שם  ושער  ד,  שו"ע תקצ   .23



88

אהלי הלכה  חודש אלול וראש השנה

שמיעת קולות השופר במכשיר שמיעה
כבד שמיעה  אדם  אם  מכשיר השמיעה, התעוררה השאלה  עם המצאת 
יש  מקיים את המצווה.  ידי מכשיר שמיעה,  על  קול השופר  השומע את 
סוברים שהקול הנשמע על ידי מכשיר השמיעה נחשב קול שופר, מכיוון 
רוב  דעת  אך  שופר24.  תקיעת  כקול  ונשמע  התקיעה  מכוח  בא  שהקול 
הפוסקים היא שהקול היוצא ממכשיר השמיעה אינו נחשב קול שופר. זאת 
מהשופר,  שיוצאים  הקול  גלי  אינם  מהמכשיר  היוצאים  הקול  שגלי  כיוון 
אלא הם גלי קול חדשים המתהווים על ידי אותות חשמליים, והופכים לקול 
הדומה לקול השופר, באמצעים מלאכותיים. לכן אדם כבד שמיעה הנעזר 
במכשיר שמיעה, יסיר את מכשיר השמיעה מאוזנו בזמן התקיעות, ויעמוד 
קרוב לתוקע, כדי שישמע את קול השופר ללא עזרת המכשיר, כפי יכולתו25. 

תקיעות בשלוש השעות הראשונות של היום
הזמניות  השעות  בשלוש  בשופר  לתקוע  יחיד  לאדם  אין  לכתחילה, 
הראשונות של היום, כיוון שאחד הטעמים למצוות שופר הוא כדי שזיכרוננו 
יעלה לפני ה' לטובה26, ובשעות אלו הקב"ה דן את העולם על פי שורת 
כראוי. לאחר  פעולתן  לא תפעלנה את  ביחיד,  ותקיעות הנתקעות  הדין, 

שלמעשה בין אם תקע את תקיעת תשר"ת בנשימה אחת ובין אם תקע אותה בשתי נשימות, 
יצא ידי חובה. ועיין אלף המגן תקצ כב, שבתקיעות דמיושב, הקורא לתוקע יקריא את תקיעת 
שברים-תרועה בנשימה אחת, ובתקיעות דמעומד - בשתי נשימות, כדי לרמוז לתוקע כיצד 

לתקוע. 
ילקוט יוסף עמ' שצז. ועיין אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן קח, ושו"ת שבט הלוי חלק ה   .24

סימן פד, שנטו לדעה זו, אך נמנעו מלפסוק כך למעשה.
הליכות שלמה פרק ב סעיף יח, שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' לח, אור לציון חלק ד פרק ה שאלה   .25
טז, וכן דעת הגר"י אריאל שליט"א. ועיין מנחת יצחק שם, בשם הגרצ"פ פרנק, שאף לסוברים 
שבדיני תורה אחרים, כקריאת התורה וקריאת מגילה, שמיעה על ידי מכשיר שמיעה נחשבת 
שמיעה, במצוות שופר יש להחמיר, כיוון שהשומע קול שופר מעורב בקול הד, אינו יוצא ידי 
חובה, ואפשר ששמיעה על ידי מכשיר שמיעה נחשבת כשמיעת תערובת של קול השופר וקול 

אחר. 
עיין ראש השנה טז א, ודרך ה' חלק ד פרק ח אות ד.   .26
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יכול לתקוע בשופר, כיוון שלאחר שלוש שעות,  שלוש שעות, אדם יחיד 
הקב"ה רואה שהעולם אינו יכול לעמוד בדין והוא דן את העולם לפנים 
משורת הדין. אמנם ציבור מתפללים רשאי לתקוע בשופר בשלוש השעות 
הראשונות של היום, כיוון שזכות הציבור גדולה ותקיעותיהם מתקבלות 

ברצון, גם בזמן שהעולם נידון על פי הדין27.

משנ"ב סימן תקצא ס"ק טו וסימן תקפח ס"ק ב, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף ו.   .27
שלוש שעות זמניות הוא הזמן המפורסם בלוחות זמני היום, כסוף זמן קריאת שמע.
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עניינה של תפילת מוסף בראש השנה
תפילת מוסף של ראש השנה שונה היא מתפילות מוסף הנאמרות בשבתות 
ובמועדים  בשבתות  מוסף  תפילות  של  עניינן  עיקר  אחרים.  ובמועדים 
שנזכה  ובמיוחד  הקרבנות,  עבודת  לחידוש  שנזכה  בבקשה  הוא  אחרים 
לשוב ולהקריב את קרבן המוסף של השבת או המועד. אך בתפילת מוסף 
של ראש השנה, מעבר לבקשות אלו יש שלוש ברכות נוספות )מלכויות, 

זיכרונות ושופרות(, הקשורות להיות ראש השנה יום המלכת ה' ויום הדין.

בברכת מלכויות, אנו מקבלים עלינו את מלכות ה', ומתפללים שכל העמים 
יכירו במלכותו, והיא תתגלה בעולם. משמעות מלכות ה' על עולמו היא שיש 
לעולם מגמה ותכלית אלוקיות, שאליהן הוא מתקדם ואותן עליו לגלות. 
ועל כן, ביום שבו מתחדשת מלכות ה', הקב"ה בוחן באיזו מידה כל אחד 
מהברואים מקדם את העולם לקראת תכליתו. לכן לאחר ברכת מלכויות, 
ונידונים  ה'  לפני  נזכרים  הברואים  כל  איך  מזכירים  אנו  זיכרונות  בברכת 
לפניו, ואנו מבקשים שידונו אותנו מתוך זכירת זכות אבות. לאחר ברכת 
זיכרונות אנו חותמים בברכת שופרות, המתארת את הובלת המציאות אל 
תיקונה השלם, מקולות מעמד הר סיני ועד קול שופרו של משיח שיישמע 

במהרה בימינו1.

עיין חידושי אגדות למהר"ל ראש השנה טז א.  .1

פרק י
תפילת מוסף
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הפסוקים בברכות מלכויות, זיכרונות 
ושופרות

בתוך כל אחת משלוש הברכות, מזכירים עשרה פסוקים השייכים לעניינה: 
שלושה פסוקים מהתורה, שלושה מהכתובים, שלושה מהנביאים, וחותמים 
בפסוק מהתורה. מקדימים את הפסוקים מהכתובים לפסוקים מהנביאים, 
דוד  ידי  על  שנכתב  תהלים  מספר  לקוחים  מהכתובים  שהפסוקים  כיוון 
עשרה  כנגד  הם  ברכה  שבכל  הפסוקים  עשרת  לנביאים2.  שקדם  המלך, 
מאמרות שבהם נברא העולם, כנגד עשרת הדברות, וכנגד עשרה הילולים 

שבפרק החותם את ספר תהלים3. 

נברא  שבהם  המאמרות  עשרת  כנגד  הפסוקים  עשרת  הקבלת  כי  ייתכן 
זיכרונות ושופרות מכוונות להביא  העולם, באה לרמז שברכות מלכויות, 
כפי שהיה  ה' בשלמות,  לגילוי מציאות   - את העולם לתכליתו העליונה 
בזמן הבריאה קודם חטא אדם הראשון. הקבלתם של הפסוקים כנגד עשרה 
הילולים, מבטאת שכאשר יבוא העולם למצב עליון זה, כל הבריאה תהלל 
את ה' בשלמות. והקבלת עשרת הפסוקים כנגד עשרת הדברות, מבטאת 

שהדרך להגיע לתכלית זו היא על ידי הופעה שלמה של התורה בעולם.

תשע ברכות כנגד הזכרת שם ה' תשע פעמים 
בתפילת חנה

תשע הברכות שבתפילת מוסף של ראש השנה תוקנו כנגד הזכרת שם ה' 
תשע פעמים בתפילת חנה, אימו של שמואל הנביא, שהתפללה להיפקד 
בבן, ונפקדה בראש השנה4. חז"ל העמידו את תפילת חנה כבסיס לתפילת 
ראש השנה, כיוון שתפילתה הייתה תפילה הנובעת מן האמונה בהשגחת ה' 
על כל אחד ואחד מברואיו. לעומת המספר עשר, המציין את הכלל, ומורה 

רא"ש ראש השנה פרק ד סימן ג.   .2
ראש השנה לב א.  .3

ברכות כט א.  .4
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על השגחת ה' על כלל האנושות, המספר תשע מציין את הפרטים, ומורה על 
השגחת ה' על כל אדם ואדם. חנה ביקשה שייעשה לה נס והיא תלד בן, אף 
על פי שהיא עקרה ובדרך הטבע אינה יכולה ללדת. ועל כן הזכירה את שם 
ה' בתפילתה תשע פעמים, להורות על תוקפה של השגחת ה' על כל אחד 
ואחד. בראש השנה, יום הדין, צריך כל אדם לדעת כמה חשוב כל אחד ואחד 
לפני ה', כמה משמעותיים הם מעשיו וכמה חשובות התעלותו והצלחתו 
האישית עבור הצלחת הכלל. לכן תפילת חנה היא הבסיס לתפילות היום, 
מתוך  ודרכיו,  מעשיו  את  ויתקן  זאת,  כל  את  האדם  יבין  שמתוכה  כיוון 

ההבנה שהצלחת הכלל תיבנה מהצלחת כל יחיד ויחיד בתוכו5. 

תפילת "עלינו לשבח" בברכת מלכויות
את  אנו משבחים  שבה  לשבח",  "עלינו  בתפילת  פותחת  מלכויות  ברכת 
הקב"ה שהבדילנו מן התועים וזיכנו לקבל את מלכותו. בלב תפילת "עלינו 
לשבח", אנו מודים לה' שאנו כורעים ומשתחווים לפניו. בשעה שאומרים 
בתפילת הלחש את המשפט "ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך 
מלכי המלכים הקב"ה", יש לכרוע מעט, כפי שנוהגים לעשות בעת שאומרים 
משפט זה בתפילת "עלינו לשבח" כל השנה. זאת כדי שלא ייראה כאילו אנו 

אומרים דברי שקר, שאנו כורעים ומשתחווים, ואיננו עושים זאת6. 

בשעה שאומרים משפט זה בחזרת הש"ץ של תפילת מוסף, יוצאי אשכנז 
נוהגים לכרוע על ברכיהם על הקרקע7. אפשר שהטעם לכך הוא שקבלת 
מלכויות,  בברכת  לכן  השנה,  בראש  מרכזי  עניין  היא  עלינו  ה'  מלכות 

עיין עין איה ברכות פרק ד אות מד.  .5
מקור חיים לחוות יאיר סימן קיג ס"ק ג, שיח הלכה סימן קלב אות ה, לוח ההלכות והמנהגים   .6
)זלזניק( הלכות מוסף של ראש השנה, קיצור הלכות מועדים לגר"ש דבליצקי דיני מוסף אות 
י, ועיין שם, שיש לכרוע מעט פחות מהכריעות שבברכת אבות ובברכת "מודים", כיוון שכריעה 

זו אינה חובה. 
עיין רמ"א תרכא ד, ושער הציון קלא מד, אלף המגן תקצב ב. ועיין לקט הקמח החדש סימן   .7
ועיין  הקב"ה".  מלכי המלכים  מלך  "לפני  לומר  לפני שמסיימים  להיעמד  יד, שאין  אות  קלב 
ארחות רבנו חלק ב עמ' רלב, שאין מניעה מלשהות בכריעה יותר. ועיין ירושלים במועדיה עמ' 
ר, שנשים הרוצות בכך יכולות לכרוע, ונשים שאינן כורעות, תטינה עצמן קצת לכיוון הקרקע. 
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המבטאת את קבלת עול מלכותו, אנו כורעים על הקרקע ומבטאים במעשנו 
את קבלת מלכות ה' עלינו, ואת התבטלותנו המוחלטת לפני ה'.

נים לבין הקרקע על  בשעה שכורעים על הקרקע, יש ליצור הפסק בין הָפּ
ידי בד או דבר אחר, כיוון שאסור להשתחוות על גבי רצפת אבנים מחוץ 
לבית המקדש; כמו שנאמר: "ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית )אבן המכסה את הקרקע( ֹלא 
ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחוֹת ָעֶליָה"8. יש להפריד בין הָּפנים לבין הקרקע גם 
כאשר מתפללים במקום שרצפתו אינה עשויה אבנים, כיוון שלא חילקו בין 
מקומות המרוצפים אבנים למקומות שאינם כאלו, מחשש שמא אנשים 

יבואו לידי טעות9. 

יוצאי ספרד אינם נוהגים לכרוע על הקרקע בזמן אמירת "ואנחנו כורעים 
ומשתחווים", אלא הם כופפים את הראש בלבד10.

תפילת מוסף בשלוש השעות הראשונות של 
היום

אדם המתפלל ביחידות, לא יתפלל את תפילת מוסף של ראש השנה בשלוש 
השעות הזמניות הראשונות של היום, כיוון שבשעות אלו דן הקב"ה את 
העולם על פי שורת הדין, ותפילה בשעות אלו עלולה להידחות מלפניו. 

ויקרא כו א. רמ"א קלא ח, ומשנ"ב שם. ועיין משנ"ב שם מ, שהאיסור מהתורה הוא רק בשכיבה   .8
ידיים  )'פישוט  והרגליים פשוטות  והידיים  גמורה על הקרקע כאשר הפנים כבושות בקרקע 
ורגליים'(, אבל כריעה על הקרקע, כפי שאנו כורעים ב"עלינו לשבח", אסורה רק מדרבנן. ועיין 
ארחות רבנו חלק ב עמ' רלא, וירושלים במועדיה עמ' רפו, שדי להפסיק בין הפנים לקרקע, 
ואין צורך להפסיק גם בין הברכיים לקרקע. ועיין שו"ת שבט הקהתי חלק ב אורח חיים סימן 
סא, שגוף האדם או בגדיו אינם מהווים הפסק, ועיין פסקי תשובות קלא כז, שכאשר אין לאדם 
אפשרות אחרת, אפשר להפסיק על ידי הטלית, כיוון שהטלית אינה צמודה לגוף האדם כשאר 

בגדיו. 
מטה אפרים תרכא יב, וקצה המטה שם כא.   .9

קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( עם הערות הגר"מ אליהו סימן קכט הערה כג. ועיין ירושלים   .10
יכרע, כדי שלא  נוהג לכרוע, לא  ומתפלל עם ציבור שאינו  ר, שהנוֵהג לכרוע  במועדיה עמ' 
לשנות מן הציבור, אך יטה גופו קצת לכיוון הקרקע, והנוֵהג שלא לכרוע ומתפלל עם ציבור 
שנוהג לכרוע, יכרע עמהם, ולכל הפחות יכופף עצמו מעט, כדי שלא יראה ככופר במי שהציבור 

משתחווים לו.
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כיוון שלאחר  זמניות, אפשר להתפלל תפילת מוסף,  לאחר שלוש שעות 
שלוש שעות אלו, הקב"ה רואה שהעולם אינו יכול לעמוד בדין, והוא דן 
את העולם לפנים משורת הדין11. אמנם ציבור מתפללים רשאי להתפלל 
הציבור  שזכות  כיוון  היום,  הראשונות של  בשלוש השעות  מוסף  תפילת 

גדולה ותפילתם נשמעת גם בזמן שהעולם נידון על פי הדין12. 

בנוגע  רק  נאמר  היום  של  הראשונות  השעות  בשלוש  להתפלל  האיסור 
לתפילת מוסף, אך מותר להתפלל תפילת שחרית ביחידּות בשלוש השעות 
היא שרבים מתפללים תפילת שחרית  לכך  היום. הסיבה  הראשונות של 
בשלוש השעות הראשונות של היום, ותפילת היחיד מצטרפת לתפילתם. 
אך המתפללים מוסף בשלוש השעות הראשונות של היום מעטים הם, ולכן 

אין תפילת היחיד מצטרפת לתפילת הרבים13. 

איסור התענית בראש השנה
אסור להתענות בשבתות ובימים טובים, כיוון שיש מצווה לענג את השבת 
ואת החג, ולכן אין להאריך בתפילה עד חצות היום, כיוון שאריכות התפילה 
תביא לתענית עד חצות14. אך בראש השנה התירו חכמים להאריך בתפילה, 
אף שאריכות התפילה תביא לכך שהמתפללים יתענו עד אחר חצות היום, 
כיוון שבראש השנה אנו עומדים לבקש על נפשנו, וראוי להרבות בתפילה 
ביום זה15. אך כאשר ראש השנה חל בשבת, אין להאריך בתפילה ולהתענות 

עד חצות, כדי שלא לפגוע בקדושת השבת16. 

שו"ע תקצא ח, ומשנ"ב שם. שלוש שעות זמניות הוא הזמן המפורסם בלוחות זמני היום, כסוף   .11
זמן קריאת שמע. 

עיין שו"ע תקצא ח.   .12
משנ"ב תקצא יד.   .13

רמ"א רפח א.   .14
מטה אפרים תקצז ב, ומשנ"ב תקצז ב.  .15

משנ"ב תקפד ה, ועיין אלף המגן תקצז ב, שהמתפלל במקום שמאריכים בו בתפילה עד אחרי   .16
חצות, ישתה קודם התפילה, כדי שלא יתענה עד חצות. ובמקומות בהם נוהגים לעשות קידוש 

לפני תפילת מוסף, יכולים להאריך בתפילת מוסף גם אחרי חצות. 



95

תקיעות השופר בתפילת מוסף
כמבואר לעיל, נוסף על התקיעות שתוקעים לפני תפילת מוסף, תוקעים 
)'תקיעות  כדי חזרת הש"ץ של תפילת מוסף  עוד שלושים תקיעות תוך 
דמעומד'(: עשר תקיעות )תשר"ת, תש"ת, תר"ת( לאחר ברכת מלכויות, 
עשר תקיעות לאחר ברכת זיכרונות, ועשר תקיעות לאחר ברכת שופרות1. 
התקיעה במקומות אלו מבטאת את תוכנן של התקיעות, שכן קולות השופר 
נשמעים קולות סתמיים וחסרי פשר, ומשמעותם מתבררת על ידי הסמכת 
התקיעות לברכות אלו. יש מהתקיעות שתכליתן היא להמליך את ה' עלינו 
למלך, ועל כן הן נתקעות לאחר ברכת מלכויות; יש מהתקיעות שתכליתן 
לעורר את זיכרוננו לטובה לפני ה', ועל כן הן נתקעות לאחר ברכת זיכרונות; 
ויש מהתקיעות שתכליתן להזכיר את קול השופר שנשמע במעמד הר סיני 

ואת קול שופרו של משיח, ותקיעות אלו נתקעות לאחר ברכת שופרות2.

הַתקנה לתקוע תוך כדי תפילת מוסף נאמרה רק כאשר מתפללים בציבור, 
אך אדם שמתפלל ביחידות אינו תוקע תוך כדי תפילתו. זאת כיוון שרק 

זיכרונות  ברכת  לאחר  תשר"ת,  תוקעים  מלכויות  ברכת  שלאחר  שם,  ועיין  א,  תקצב  שו"ע   .1
תוקעים תש"ת, ולאחר ברכת שופרות תוקעים תר"ת, ועיין רמ"א שם, שתוקעים תשר"ת אחרי 
כל אחת מהברכות, ועיין משנ"ב תקצב ד, שהמנהג המובחר הוא כמו שכתב השל"ה, לתקוע 
אחר כל ברכה תשר"ת, תש"ת, תר"ת, ועיין חזון עובדיה עמ' קמב, הלכות חגים לגר"מ אליהו 
פרק לט סעיף לו, הלכות חג בחג פרק יג סעיף יט, שיש לנהוג כדעת השל"ה, וזהו המנהג 

המקובל.
עיין ערוך השלחן תקצב א, ושיחות לראש השנה לגר"א נבנצל שליט"א עמ' קפז.  .2

פרק יא
התקיעות בתפילת 

מוסף ולאחריה
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תפילה הנאמרת בציבור כוחה רב, ורק לה יש יכולת לרומם את תקיעות 
השופר ולברר את מהותן, אך אין בכוח תפילת היחיד לעשות כן3.

תקיעות בתפילת לחש
יוצאי ספרד וחלק מיוצאי אשכנז נוהגים לתקוע גם בתפילת הלחש הנאמרת 
בציבור, כפי שתוקעים בחזרת הש"ץ4. כיוון שאסור לדבר בזמן התפילה, אין 
מקריאים לבעל התוקע את סדר התקיעות, אלא הוא תוקען כאשר הוא 
מגיע לסוף כל ברכה מברכות מלכויות, זיכרונות ושופרות, בכל פעם עשרה 

קולות )תשר"ת, תש"ת, תר"ת(5.

כדי לשמוע את התקיעות במקומן הראוי, כל מתפלל בהגיעו לסוף אחת 
משלוש הברכות שתוקעים בהן )מלכויות, זיכרונות ושופרות(, צריך לעצור 
את תפילתו ולהמתין בשתיקה עד שבעל התוקע יתקע את התקיעות של 
אותה ברכה, ולאחר מכן להמשיך בתפילתו. אדם שקצב תפילתו איטי יותר 
מקצב תפילתו של בעל התוקע, אינו צריך להזדרז בתפילתו אלא יתפלל 
בקצב המתאים לו, ובשעת התקיעות יקשיב להן, ואחר כך ימשיך בתפילתו 

כרגיל6.

עיין ערוך השלחן תקצב א.   .3
חזון עובדיה עמ' קמ, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לט סעיף לו, נטעי גבריאל פרק סד סעיף   .4

ג, ועיין שם שכן הוא מנהג החסידים והמקובלים.
אין להפסיק בתפילה  ועיין שם, שאם בעל התוקע לא תקע כראוי,  יג.  מטה אפרים תקצא   .5
ולתקנו, אלא אחר התפילה יתקעו שוב את התקיעות שטעה בהן. ועיין הלכות חגים לגר"מ 
בידו על עמוד התפילה לפני שהוא  ידפוק  אליהו פרק לט סעיף פא, שטוב שבעל התוקע 

מתחיל לתקוע, כדי לסמן לציבור שהוא מתחיל לתקוע.
מטה אפרים תקצא יג, כף החיים תקצב ב. ועיין שם ושם, שבקהילות שנוהגים בהן לתקוע   .6
בתפילת לחש, יש לומר בסוף כל אחת מהברכות שתוקעים בהן את קטע התפילה המתחיל 

במילים "היום הרת עולם". 
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יש שהסתייגו מהמנהג לתקוע בתפילת לחש, כיוון שהדבר עלול לבלבל את 
המתפללים. לכן קהילה שלא נהגה לתקוע בתפילת לחש, לא תאמץ מנהג 

זה, אך קהילה שנהגה כן, תמשיך במנהגה7.

התקיעות שלאחר מוסף
עוד  מוסף  תפילת  של  הש"ץ  חזרת  אחרי  לתקוע  נוהגים  לעיל,  כמבואר 
הקולות  מספר  קולות.  למאה  השופר  קולות  מספר  את  להשלים  קולות, 
שתוקעים הנוהגים לתקוע בתפילת לחש של מוסף, עד סוף חזרת הש"ץ, 
דמיושב', שלושים בתפילת הלחש של  ב'תקיעות  )שלושים  הוא תשעים 
הש"ץ  חזרת  לאחר  תוקעים  והם  דמעומד'(,  ב'תקיעות  ושלושים  מוסף 
עוד עשרה קולות. מספר הקולות שתוקעים עד סוף חזרת הש"ץ הנוהגים 
ב'תקיעות  )שלושים  שישים  הוא  מוסף,  של  לחש  בתפילת  לתקוע  שלא 
דמיושב' ושלושים ב'תקיעות דמעומד'(, והם תוקעים לאחר חזרת הש"ץ 

עוד ארבעים קולות. 

ישנם מנהגים שונים באיזה מקום בתפילה תוקעים את התקיעות שלאחר 
חזרת הש"ץ: יש הנוהגים לתקוע חלק מהתקיעות באמצע 'קדיש תתקבל', 
ויש הנוהגים לתקוע לאחר מכן. מבחינה הלכתית, אין הבדל בין מנהגים 

אלו, ואפשר לנהוג כפי כל אחד מהמנהגים הכתובים במחזורים8. 

יוצאי ספרד נוהגים להריע תרועה גדולה )תרועה ארוכה שיש בה הרבה 
כדי לעורר את הלבבות בשעה שיוצאים  קולות קצרים( בסוף התפילה9, 
מבית הכנסת, לזכור את עניין השופר תמיד, ולהתנהג בכובד ראש וביראת 

שמים גם בשובם לביתם10. 

עיין משנ"ב תקצב א, והלכות חג בחג פרק יג סעיף יב.  .7
לוח ההלכות והמנהגים )זלזניק( יום א של ראש השנה ד"ה מאה קולות.   .8

שו"ע תקצו א.   .9
אלף המגן תקצו א. ועיין ט"ז תקצו א, בשם הטור שם, שמטרת התרועה הגדולה שתוקעים בסוף   .10
התפילה היא לערבב את השטן, "שלא יקטרג עליהם אחר התפלה שהולכים ואוכלים ושותים 
ושמחים, לומר שאינם יראים מאימת יום הדין". ואפשר שערבוב השטן נעשה מהתעוררותם של 
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'תקיעות דמיושב',  יוצאי אשכנז להאריך בתקיעה האחרונה בסדר  מנהג 
ובתקיעה האחרונה בסדר התקיעות שבסוף התפילה. קוראים לתקיעות 

אלו 'תקיעה גדולה', ועושים כן כדי לסמן את סיום סדר התקיעה11. 

תקיעות שלא לצורך
אסרו חכמים לתקוע בשופר בשבתות ובימים טובים, שמא יתקן אדם כלי 
תקיעות  אך  חכמים,  אסרו  לא  השנה  בראש  המצווה  תקיעות  את  שיר. 
שאינן של מצווה, אסורות. לכן, לאחר שתקעו את כל התקיעות הנצרכות, 

אסור לתקוע בשופר ללא צורך12. 

תקיעות המצווה המותרות אינן רק התקיעות שחייבים לתוקען, אלא כל 
תקיעה שיש בה מצווה. לדוגמה: מותר לתקוע לנשים, אף שהן אינן חייבות 
במצוות שופר, כיוון שנשים השומעות את תקיעות השופר נחשב להן הדבר 
למצווה והן מקבלות על כך שכר13; וכן מותר לתקוע עבור ילדים קטנים, 
כיוון שיש מצווה לחנכם14; וכן מותר לאדם לתקוע בשופר כדי לשמוע את 
התקיעות כפי מסורת אבותיו15, או כדי לצאת ידי חובת שיטות שונות שיש 
להן יסוד בהלכה16; וכן בעל תוקע הצריך להתאמן כדי לתקוע כראוי, רשאי 

לתקוע לשם כך17. 

ישראל. 
עיין מהרי"ל )מנהגים( הלכות שופר אות יג, ומשנ"ב תקצו א. ועיין מנחת אשר מועדים עמ' מו,   .11

שכתב טעם נוסף למנהג לתקוע תקיעה גדולה.
רמ"א תקצו א, ומגן אברהם תקפח ד. ועיין שו"ע הרב תקצו ב, שחולק וסובר שהאיסור הוא   .12
משום עובדין דחול. ועיין משנ"ב תקצו ג, ששופר אינו נחשב מוקצה גם לאחר שתקעו בו את 
תקיעות החיוב, כיוון שהוא ראוי לתקוע בו עבור אנשים שלא קיימו את המצווה עדיין. והגר"י 
אריאל שליט"א כתב לנו, שהמנהג לתקוע מאה קולות הוא רק לציבור, לכן אין לתקוע ליחיד 

יותר משלושים קולות, כיוון שתקיעות אלו אינן לצורך, ועיין פרק ו הערה 35.
שו"ע תקפט ו, ומשנ"ב שם.  .13
חיי אדם כלל קמא סעיף ז.  .14

חוט שני ראש השנה עמ' פד.  .15
הלכות חג בחג פרק יג סעיף כט.   .16

משנ"ב תקצו ד, ועיין שם שאין להתאמן ביום הראשון של ראש השנה עבור התקיעות של היום   .17
השני של ראש השנה, כיוון שאסור לעשות מלאכה ביום הראשון עבור היום השני.
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ילדים שלא הגיעו לגיל מצוות, רשאים לתקוע בשופר אף לאחר ששמעו 
את תקיעות החובה, כיון שיש מצווה ללמדם לתקוע, כדי לחנכם למצוות18.

רמ"א תקצו א, ומשנ"ב שם, ושו"ע הרב תקצו א.  .18



100

פעמים שבעל התוקע אינו מצליח לתקוע כראוי, או שהוא טועה ותוקע 
תוקע  הוא  שברים,  לתקוע  במקום  לדוגמה,  מתאימה,  שאינה  תקיעה 
תרועה. בפרק זה נבאר מה הדין במצבים אלו, ולהיכן צריך לחזור כאשר 

אירעה טעות בתקיעות1. 

כל יחידה של שלושה קולות - בפני עצמה
אמצעי  קול  תקיעה,  קולות:  שלושה  של  מיחידות  מורכבות  התקיעות 
שבעל  משעה  לכן  עצמה.  בפני  עומדת  תקיעות  של  יחידה  כל  ותקיעה. 
ולתקוע  לחזור  יצטרך  לא  לעולם  הוא  כראוי,  אחת  יחידה  תקע  התוקע 
יחידה זו. לדוגמה: אדם שתקע תשר"ת )תקיעה, שברים-תרועה, תקיעה( 
כראוי, ואירעה תקלה ביחידה הבאה של תשר"ת, לא יצטרך לתקוע שוב את 
יחידת התשר"ת הראשונה, כיוון שיחידה זו עומדת בפני עצמה והיא נתקעה 
כראוי. וכן אדם שתקע תש"ת )תקיעה, שברים, תקיעה( כראוי, ולאחר מכן 
טעה בתקיעת תר"ת )תקיעה, תרועה, תקיעה(, לא יצטרך לתקוע שוב את 

יחידת התש"ת, כיוון שהיא עומדת בפני עצמה, והיא נתקעה כראוי2.

עיין משנ"ב תקצ לה, שהדינים להלן נכונים בין ב'תקיעות דמיושב' ובין ב'תקיעות דמעומד', אך   .1
אם אירעה טעות בתקיעות שלאחר התפילה, אין צורך לחזור ולתקן את הטעות, כיוון שאין 
חובה לתקוע אותן מן הדין. ועיין לוח ההלכות והמנהגים )תשע"ח(, קונטרס קיצור דיני תקיעות 
הערה 75, שבמקום שיש חשש שישנם אנשים שמתכוונים לצאת בתקיעות שלאחר התפילה, 

יש לדקדק בהן ולתקוע אותן כראוי. 
שו"ע תקצ ט.   .2

פרק יב
טעות בתקיעות
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מתי יש לחזור ולתקוע מתחילת יחידת 
הקולות

יש  האם  היא  שעולה  השאלה  בתקיעות,  טעות  אירעה  כאשר  כן,  אם 
בתחילת  הראשונה  לתקיעה  לחזור  שיש  או  הטעות,  ממקום  להמשיך 
היחידה. לדוגמה: אדם שתקע את התקיעה כראוי בתחילת יחידת תר"ת, 
אך כאשר הוא תקע את התרועה, אירעה תקלה, האם די שיתקע שוב את 
התרועה, או שעליו לחזור לתקיעה הראשונה ולהתחיל את היחידה מחדש? 

התשובה לשאלה זו תלויה בסוג התקלה שאירעה, כפי שיבואר. 

ההלכה שלפיה נקבע אם צריך לחזור לתקיעה הראשונה ביחידה או שדי 
בין התקיעה  לתקוע ממקום הטעות, היא ההלכה שאסור שיהיה הפסק 
הראשונה לבין הקול האמצעי ביחידה, ובין הקול האמצעי ביחידה לתקיעה 
סמוכה  להיות  צריכה  התרועה  תר"ת,  בסדר  לדוגמה:  ביחידה.  האחרונה 
לתקיעה שלפניה, ואסור שיהיה קול שיפסיק ביניהם, וכן היא צריכה להיות 
וכן הוא  שלאחריה, ואסור שיהיה קול שיפסיק ביניהם;  סמוכה לתקיעה 
בסדר תש"ת ובסדר תשר"ת. כאשר אירעה טעות, ואדם תקע תקיעה שאינה 
שייכת לאותה יחידה, תקיעה זו מהווה הפסק בין התקיעה הראשונה או 

האחרונה לקול האמצעי, וצריך לחזור ולתקוע את כל היחידה מחדש. 

לחזור  צריך  תר"ת,  בסדר  תרועה  במקום  שברים  שתקע  אדם  לדוגמה: 
רק  יכול  ואינו  ותקיעה,  תרועה  תקיעה,  תר"ת:  סדר  את  מחדש  ולתקוע 
הפסק  היוו  שהשברים  כיוון  זאת  שברים.  במקום  תרועה  ולתקוע  לתקן 
בין התקיעה הראשונה לתרועה שאחריה3. וכן אדם הנמצא בסדר תר"ת, 
ולאחר שתקע תקיעה ותרועה, התבלבל ותקע שברים במקום לתקוע את 
התקיעה האחרונה, צריך לחזור ותקוע מחדש את סדר תר"ת, ואינו יכול רק 
לתקן ולתקוע את התקיעה האחרונה, כיוון שהשברים הפסיקו בין התרועה 

לתקיעה האחרונה4. 

שו"ע תקצ ז, ומשנ"ב שם ס"ק כט.  .3
שו"ע תקצ ז, ומשנ"ב שם ס"ק כט. ועיין לוח ארץ ישראל )טוקצינסקי( כללים לתקיעות אות ו,   .4
שיישום נוסף של הלכה זו הוא כאשר צריך לתקוע את תקיעת שברים-תרועה, ובמקום לתקוע 
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יתרה מכך, אדם הנמצא בסדר תר"ת, ותקע תקיעה ותרועה, ולאחר מכן 
התבלבל ובמקום לתקוע את התקיעה האחרונה, הוא תקע שוב תרועה, 
גם הוא צריך להתחיל את יחידת התר"ת מחדש, ולתקוע תקיעה, תרועה 
כיוון  זאת  רק בתקיעת התקיעה האחרונה.  יוכל להסתפק  ולא  ותקיעה, 
התרועה  בין  הפסק  מהווה  כדין(  שלא  )שנתקעה  השנייה,  שהתרועה 

הראשונה )שנתקעה כדין( לבין התקיעה האחרונה5. 

כיוון שתקיעת הקול האמצעי פעמיים מצריכה לחזור לתקיעה הראשונה 
האמצעית  התקיעה  אם  ספק  ישנו  שבהם  המצבים  בכל  לכן  ביחידה, 
נתקעה כראוי, יש לחזור לתקיעה הראשונה ביחידה. לא ניתן לתקוע שוב 
בפעם  נתקעה  האמצעית  התקיעה  שאם  כיוון  האמצעית,  התקיעה  את 
הראשונה כראוי, נמצא שהיא נתקעה פעמיים, והדבר פוסל את כל היחידה. 
גם לא ניתן להמשיך לתקיעה האחרונה ביחידה, שמא התקיעה האמצעית 
לא נתקעה כראוי. לכן במצבים אלו יש לחזור לתחילת היחידה, ולתקוע את 

כל היחידה מחדש6. 

שברים-תרועה ברצף, בעל התוקע שהה יותר משיעור של כדי נשימה בין השברים לתרועה. 
זו מנתקת את התרועה מהשברים שלפניה. נמצא שבמקום תקיעת שברים-תרועה,  שהייה 
בעל תוקע תקע שברים, ולאחר מכן תרועה. וכך התרועה נחשבת קול שאינו שייך ליחידה, ויש 
לחזור לתחילת היחידה, ולתקוע מחדש תשר"ת. עיין משנ"ב תקצ ל, שיישום נוסף של דין זה 
הוא כאשר במקום לתקוע שברים-תרועה, בעל התוקע הקדים את התרועה לשברים. במקרה 
זה התרועה נחשבת קול שאינו שייך ליחידה, ויש לחזור לתקיעה הראשונה, ולתקוע מחדש 
את יחידה זו, ועיין משנ"ב שם, שיש חולקים וסוברים שהתרועה אינו נחשבת קול שאינו שייך 
ליחידה, כיוון שעתידים לתקוע אותה אחרי השברים, ואין צורך לחזור לתקיעה הראשונה, אלא 

יש לתקוע שוב שברים-תרועה. 
שו"ע תקצ ח.  .5

לוח ארץ ישראל )טוקצינסקי( כללים לתקיעות אות ד. ועיין שם אות ז, שכאשר ישנו ספק האם   .6
התקיעה האחרונה נתקעה כראוי, די לתקוע אותה שוב, ואין צורך לחזור לתחילת היחידה, 
כראוי,  נתקעה  הראשונה  בפעם  שנתקעה  התקיעה  אם  בעיה:  בכך  אין  אופן  שבכל  מכיוון 
היחידה כבר הסתיימה ויצאו בה ידי חובה, ואם היא נתקעה שלא כראוי, היא אינה מהווה הפסק 
בין הקול האמצעי לתקיעה הנוספת. ועיין חיי אדם קמב יב, ולוח ארץ ישראל )טוקצינסקי( 
כללים לתקיעות אות ד, שיישום של דין זה הוא כאשר בעל התוקע היה צריך לתקוע תרועה, 
ולאחר תקיעת שלושה קולות קצרים נפסק קול התרועה. במקרה זה, עליו לחזור לתקיעה 
הראשונה, ולתקוע שוב: תקיעה, תרועה ותקיעה. הטעם לכך הוא שכמבואר לעיל, הראשונים 
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תקיעה מוטעית שנתקעה בחלקה
תקיעה שאינה במקומה מהווה הפסק, לא רק אם היא נתקעה בשלמותה, 
תר"ת,  בסדר  שנמצא  אדם  לדוגמה:  בחלקה.  נתקעה  היא  אם  אף  אלא 
ולאחר שתקע תקיעה ותרועה, התבלבל והתחיל לתקוע שברים, ומיד אחר 
שהתחיל לתקוע את קול השברים, שם לב לטעותו, והפסיק - עליו לחזור 
לתקיעה הראשונה, גם אם הוא תקע רק קול אחד מתוך שלושת קולות 

השברים, כיוון שגם קול חלקי זה מפסיק בין התרועה לתקיעה האחרונה7.

קולות השופר הנשמעים מבית כנסת אחד 
למשנהו

 כיוון שאסור שיהיה הפסק בין קולות השופר שבתוך כל יחידת תקיעות, יש 
להיזהר בעניין שמיעת קולות השופר מבית כנסת אחד למשנהו; שכן קולות 
השופר הנשמעים מבית הכנסת האחד מהווים הפסק לתקיעות הנתקעות 
בבית הכנסת האחר8. ולכן בבתי כנסת שסמוכים זה לזה, וקולות השופר 

נחלקו אם קול התרועה מורכב משלושה קולות קצרים או מתשעה קולות קצרים. לפי ריב"א, 
קול התרועה מורכב מתשעה קולות קצרים, ולפי רש"י, קול התרועה מורכב משלושה קולות 
קצרים. נמצא שלפי ריב"א, אדם זה לא תקע את התרועה כראוי, ועליו לתקוע שוב תרועה. 
אך לפי רש"י, התרועה נתקעה כראוי, ועליו להמשיך בתקיעות ולתקוע את התקיעה שלאחר 
התרועה. לדעת רש"י, אם הוא יתקע שוב תרועה, הרי הוא תוקע: תקיעה, תרועה, תרועה, 
ומאחר שאנו  ידי חובה.  יוצא  וכבר התבאר לעיל, שאדם שתקע שתי תרועות, אינו  תקיעה, 
חוששים לשתי הדעות, יש להתחיל את היחידה מחדש ולתקוע: תקיעה, תרועה ותקיעה. ועיין 
פסקי תשובות סימן תקצ הערה 60, שיש חולקים על זה. והכרעת הגר"י אריאל שליט"א, כדעה 

הראשונה. 
ז, ומשנ"ב שם כז, שכאשר היה צורך לתקוע את תקיעת  ועיין שו"ע תקצ  משנ"ב תקצ כט.   .7
שברים-תרועה, ובעל התוקע תקע שני שברים, והתחיל להריע, התרועה אינה נחשבת קול 
תקיעת  את  שוב  לתקוע  יש  אלא  היחידה,  לתחילת  לחזור  צורך  ואין  ליחידה,  שייך  שאינו 

שברים-תרועה. 
עיין שו"ע תקצ ח, וביאור הלכה שם ד"ה כמתעסק. ועיין משנ"ב שם לג, שזוהי דעת השלחן   .8
הפסק  מהווה  אינו  אחד  כנסת  מבית  הנשמע  שופר  קול  אברהם,  המגן  לדעת  אבל  ערוך, 
למתפללים בבית הכנסת אחר, כיוון שמתפללי בית הכנסת האחר אינם מתכוונים לצאת בו 
ידי חובה, ועיין ביאור הלכה שם, שלכתחילה יש לחוש לדעת השלחן ערוך. ועיין אור לציון חלק 
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נשמעים מבית כנסת אחד למשנהו, יש לדאוג שלא יתקעו בשני בתי הכנסת 
במקביל. 

תקיעה שלא הצליחה
אדם שהתכוון לתקוע תקיעה מתאימה ולא הצליח לתקוע כראוי, והתקיעה 
שעלתה בידו נשמעה כקול שאינו שייך לאותה יחידה, קול זה אינו מהווה 
הפסק, כיוון שכוונתו הייתה לתקוע את התקיעה הראויה. לכן הוא יכול 
לתקוע שוב את הקול המתאים, ואין הוא צריך לחזור לתקיעה הראשונה 
ביחידה. לדוגמה: אדם שנמצא בסדר תר"ת, ותקע תקיעה ותרועה כראוי, 
אך כאשר ניסה לתקוע את התקיעה האחרונה, לא עלה הדבר בידו, וקול 
התקיעה נפסק ונשמע כקול הראשון של קול השברים או כקול קצר של 
תרועה, אינו צריך לחזור ולתקוע מתחילת יחידת התקיעות, אלא די בכך 

שיתקע שוב את התקיעה כראוי9. 

סיכום
כראוי,  שנתקעה  ותקיעה(  אמצעי  קול  תקיעה,  )כלומר  תקיעות  יחידת 

עלתה לשומעים, ולעולם אין צורך לחזור ולתקוע אותה שוב. 

יחידה שאירעה בה תקלה, ובין התקיעה הראשונה לקול האמצעי, או בין 
הקול האמצעי לתקיעה האחרונה נתקעה תקיעה שאינה שייכת ליחידה, 

היחידה נפסלה, ויש לחזור ולתקוע אותה מהתחלה. 

ד פרק ה שאלה כד, שחולק על הביאור הלכה, וסובר שגם לדעת השלחן ערוך, קול שאין 
מתכוונים לצאת בו ידי חובה מהווה הפסק רק לתוקע את אותו הקול, ולא לשומעים. 

משנ"ב תקצ לד, והליכות שלמה פרק ב סעיף ח. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו, שאם בעל   .9
כקול  ונשמע  נפסק  התקיעה  קול  פעם  ובכל  פעמים,  שלוש  תקיעה  לתקוע  ניסה  התוקע 
הראשון של השברים, נמצא שתקע שברים, וצריך לחזור לתקיעה הראשונה, וכן כתב בספר 
פסקי תשובות סימן תקצ אות ט, ובלבד שהדבר נעשה בנשימה אחת, ועיין שו"ת אבן ישראל 
חלק ט סימן מח, שחולק וסובר שאין צריך לחזור לתקיעה הראשונה, כיוון שכוונת בעל התוקע 

הייתה לתקיעה ולא לשברים. 
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לתקוע  הצליח  ולא  מתאימה,  תקיעה  לתקוע  ניסה  התוקע  בעל  כאשר 
אותה כראוי, עליו לתקוע את התקיעה שלא עלה בידו לתקוע, ואין הוא 

צריך לחזור לתחילת היחידה. 

כאשר בעל התוקע תקע את הקול האמצעי, והתעורר ספק אם עלה בידו 
לתקוע אותו כראוי, עליו לחזור לתחילת היחידה. 

דין זה נאמר רק בקול האמצעי. אך כאשר בעל התוקע ניסה לתקוע את 
התקיעה האחרונה, והתעורר ספק אם עלה בידו לתקוע אותה כראוי, די 

לתקוע אותה שוב, ואין צורך לחזור לתחילת היחידה. 
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שינה בראש השנה
היום, שכן אמרו חכמים  עד חצות  ראש השנה  ביום  לישון  נוהגים שלא 
שהישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה1. כוונת הדברים היא שאדם שאינו 
חס על נפשו ואינו מתחזק בראש השנה בתפילה ובמעשים טובים, המלאך 
המליץ עליו בשמים אינו מלמד עליו זכות, ולכן הוא זוכה פחות להארת 
פנים במשך השנה2. אחרי חצות היום אפשר לישון, שכן אדם כבר התחזק 

במחצית הראשונה של היום בתפילה ובשמיעת תקיעות השופר3. 

ההולך בטל הרי הוא כישן4, שאף הוא אינו מתחזק בעשיית מעשים טובים 
זרות  מחשבות  בליבו  שעולות  כיוון  מהישן,  הוא  וגרוע  השנה5,  בראש 

שעלולות להטריד אותו בתפילתו6. 

רמ"א תקפג ב, ומשנ"ב שם. ועיין משנ"ב שם, שאדם שחש בראשו, רשאי לסמוך על הסוברים   .1
שמותר לישון בראש השנה. עיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת נצבים אות יא, וכף החיים 
תקפג לט, שיש להתעורר לפני עלות השחר, כדי שלא לישון ביום, ועיין הליכות שלמה פרק א 
סעיף כג, שחולק וסובר שלא אמרו חכמים שהישן בראש השנה מזלו ישן כל השנה, אלא במי 
שהולך לישון ביום, אך הישן בבוקר כדרכו בכל יום, שינתו נמשכת אחרי שינת הלילה, ואין בה 

חשש. 
מטה אפרים תקצח א, קובץ הלכות לגר"ש קמינצקי פרק כ הערה ג.   .2

עיין משנ"ב תקפג ט.   .3
מטה אפרים תקצח א, משנ"ב תקפג ט, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק מ סעיף ט.  .4

קובץ הלכות לגר"ש קמינצקי פרק כ הערה ג.  .5
עיין מטה אפרים תקצח א.  .6

פרק יג
שינה ביום ראש השנה 

ותשליך
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אדם שהשינה נצרכת לו כדי שיוכל לכוון בתפילה כראוי, רשאי לישון בראש 
השנה אף לפני חצות היום, כיוון ששנתו היא הכנה לתפילה7. 

תשליך
ביום הראשון של ראש השנה, לאחר תפילת מנחה, נוהגים ללכת למקור מים 
ולומר שם פסוקי תפילה ובקשה, ובכללם את הפסוק: "ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש 
ֲעוֹנֵֹתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאוָתם"8. כמה טעמים למנהג זה. טעם 
אחד הוא להזכיר את עקדת יצחק, שכן אמרו חז"ל שבשעה שהלך אברהם 
לעקוד את יצחק בנו, רצה השטן לעכב בעדם, ונעשה לפניהם כנהר גדול, 
שלא יוכלו לעבור, ונכנסו לנהר והתחילו לעבור בו, עד שהגיעו להם המים 
עד צוואריהם, תלה אברהם את עיניו לשמים ואמר: "ריבון העולמים נגלית 
אלי ואמרת לי הודע שמי בכל העולם והעלה בנך לעולה, ולא הרהרתי אחר 
דבריך ולא עכבתי מאמריך, ועכשיו באו מים עד נפש, אם טובע יצחק בני, 
היאך יתייחד שמך?" מיד גער הקדוש ברוך הוא בשטן והלך לו9. ועוד טעם 
למנהג ה'תשליך' הוא שבראש השנה אנו ממליכים את ה' למלך, וכאשר 
כמעיין  מלכותו  שתימשך  לרמוז  מעיין,  ליד  זאת  עושים  מלך,  ממליכים 
הנובע ללא הפסק; וכך גם אנו מייחלים שקבלת מלכות ה' עלינו תימשך 

ללא הפסק10. 

הליכות שלמה פרק א סעיף כד.   .7
מיכה ז יט. רמ"א תקפג ב, חזון עובדיה עמ' קפו, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק מ סעיף טו.   .8
ועיין רמ"א תקפג ב, שיש לומר תשליך ליד נהר, ועיין כף החיים תקפג ל, בשם האר"י, שאפשר 
לומר תשליך גם ליד שפת הים או שפת באר, ועיין כף החיים שם, שבמקום שאין באר, אפשר 
גם לומר ליד בור מים, ואף אם אין בבור מים, אפשר לומר לידו תשליך, שכן ההליכה למקור 
והגר"א  ומנהגיו עמ' מג, מכתבי הגר"ח קנייבסקי  ועיין סדר תשליך  מים היא רק לשם רמז. 
נבנצל, שמשמע שכאשר אין בור מים, אפשר לומר תשליך ליד ברז או כלי עם מים, ועיין תל 
תלפיות )מכון הוראה ומשפט( גיליון סב עמ' יב, בשם הגרי"ש אלישיב, שניתן לומר תשליך רק 
ליד מים המחוברים לקרקע. ועיין משנ"ב תקפג ח, שעדיף לומר תשליך ליד מקור מים שיש 
בו דגים, לסימן שנפרה ונרבה כדגים, ושלא תשלוט בנו עין הרע, כדגים, שאין עין הרע שולטת 

בהם. 
משנ"ב תקפג ח, על פי ילקוט שמעוני פרשת וירא רמז צט.  .9

מטה אפרים סימן תקצח הגהת המחבר בקצה המטה סוף ס"ק ח.   .10
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יש נוהגים לנער את שולי הבגדים בזמן אמירת הפסוק "ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות 
ָים ָּכל ַחּטֹאוָתם"11, לרמוז שעלינו להשליך את החטאים, ולקבל על עצמנו 
שמעתה ואילך 'בגדינו יהיו לבנים', ונהיה נקיים מכל חטא12. ועוד טעם יש 
בזה, להראות שהצד הפנימי שבנו הוא קדוש וטהור, והעוונות הם חיצוניים 

לנו, כמו הבגדים שאינם חלק מהאדם אלא חיצוניים לו13. 

מנהג  את  מקיימים  רבים  בשבת,  חל  השנה  ראש  של  ראשון  יום  כאשר 
ה'תשליך' ביום השני של ראש השנה, כיוון שפעמים רבות, הנהר או באר 
המים הם מחוץ לעירוב, ואנשים עלולים לטלטל חפצים בהליכתם, ולעבור 

בשוגג על איסור הוצאה מרשות לרשות14. 

עיין מטה אפרים תקצח ד, כף החיים תקפג ל.   .11
מטה אפרים שם. ועיין כף החיים שם.   .12

הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק מ סעיף טז.   .13
משנ"ב תקפג ח. ועיין חזון עובדיה עמ' קפז, והלכות חגים לגר"מ אליהו פרק מ סעיף כא ואילך,   14
בתוך השטח המוקף  הוא  המים  כגון שמקור  הוצאה,  איסור  על  אין חשש שיעברו  שכאשר 
בעירוב, יש לעשות תשליך ביום הראשון אף כאשר הוא חל בשבת. ומנהג יוצאי אשכנז אינו כן. 
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מן התורה, ראש השנה הוא חג שאורכו יום אחד, כמו שנאמר: "ַּבחֶֹדׁש 
קֶֹדׁש"1.  ִמְקָרא  ְּתרּוָעה  ִזְכרֹון  ַׁשָּבתֹון  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַלחֶֹדׁש  ְּבֶאָחד  ַהְּׁשִביִעי 
יומיים, כיוון שבזמן שבית  אף על פי כן, אנו חוגגים את ראש השנה 
המקדש היה קיים, חגגו את ראש השנה יומיים. כדי להבין את הטעם 
שבית  בזמן  העברי  השנה  לוח  נקבע  כיצד  ולבאר  להקדים  יש  לכך, 

המקדש היה קיים.

קידוש החודש על פי הראייה 
לפי הלוח העברי, אורכם של חודשי השנה אינו קבוע. ישנם חודשים 
שאורכם הוא עשרים ותשעה ימים )'חודשים חסרים'(, וישנם חודשים 
שאורכם הוא שלושים ימים )'חודשים מלאים'(. בזמננו, אפשר לדעת 
מראש איזה חודש עתיד להיות חודש מלא ואיזה חודש עתיד להיות 
חודש חסר, כיוון שהלוח שאנו משתמשים בו, שנערך על ידי הלל נינו 
של רבי יהודה הנשיא, נערך על פי חישוב אסטרונומי של תנועת הירח. 
אך בזמן שבית המקדש היה קיים, אי אפשר היה לדעת מראש איזה 
חודש יהיה חודש מלא ואיזה חודש יהיה חודש חסר, כיוון שקביעת 
ֵעדים  פי  על  אלא  אסטרונומי,  חישוב  פי  על  נעשתה  לא  החודשים 

ויקרא כג כד.   .1

פרק יד
יום טוב שני של 

ראש השנה
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הזמן  הוא  הלבנה  של  חידושה  בחידושה.  הלבנה  את  שראו  שהעידו 
שבו היא נראית מחדש בתחילת החודש. ביום השלושים של כל חודש, 
בית הדין ישב בירושלים וחיכה שיבואו עדים ויעידו שראו את הלבנה 
בחידושה. אם באו עדים, בית הדין קבע את יום השלושים ליום הראשון 
של החודש הבא, ובכך התקדש יום זה ונקבע לראש חודש. אם לא באו 
עדים, יום השלושים היה נחשב ליום האחרון של החודש הקודם, והיום 

למחרת נקבע לראש חודש.

קביעת ראש השנה יומיים 
היה  אפשר  לכן  החודש,  באמצע  שונים  בתאריכים  חלים  החגים  כל 
יחולו. אבל ראש השנה מיוחד בכך שהוא חל  לדעת מראש מתי הם 
ביום הראשון של חודש תשרי, ולכן אי אפשר היה לדעת מראש באיזה 
ישב  הדין  בית  אלול,  חודש  של  השלושים  יום  בהגיע  יחול.  הוא  יום 
אם  הלבנה.  חידוש  את  שראו  ויעידו  עדים  שיבואו  וחיכה  בירושלים 
יום  באו עדים והעידו על כך, בית הדין קידש את החודש, וקבע את 
זה  וביום  תשרי,  חודש  של  הראשון  ליום  אלול  חודש  של  השלושים 
היו חוגגים את ראש השנה ומקריבים את הקרבנות המיוחדים לראש 
ליום  נחשב  היה  זה  יום  עדים,  באו  לא  השלושים  ביום  ואם  השנה. 

האחרון של חודש אלול, וראש השנה היה חל ביום למחרת. 

מעשיית  מקום  בכל  נמנעו  אלול,  חודש  של  שלושים  יום  בהגיע  לכן, 
מלאכה, מחשש שבית הדין יקדש את החודש ויקבע שיום זה הוא ראש 
השנה. בירושלים ובסביבתה הקרובה, אפשר היה לדעת אם בית הדין 
קידש את החודש ביום השלושים, ואם אכן קידשוהו, במקומות אלו 
נהגו ביום השלושים ואחד )היום למחרת ראש השנה( כביום חול. אך 
במקומות הרחוקים מירושלים נמנעו מעשיית מלאכה גם ביום למחרת 
)היום השלושים ואחד(, כיוון שלא ידעו אם באו עדים ביום השלושים 
ובית הדין קידש יום זה וקבע אותו לראש השנה או שמא לא באו עדים 

ביום השלושים, וראש השנה נקבע ביום למחרת. 
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השנה  ראש  את  לחגוג  המקומות  ברוב  נהגו  המקדש  שבזמן  מכיוון 
יומיים, אנו ממשיכים במנהגם וחוגגים את ראש השנה יומיים2.

טעם פנימי לקביעת ראש השנה יומיים
חכמי הסוד גילו שישנו טעם פנימי לכך שאנו ממשיכים לחגוג את ראש 
השנה יומיים, אף שאנו יודעים באיזה יום חל א' בתשרי. בזמן שבית 
המקדש היה קיים, מדרגתו הרוחנית של עם ישראל הייתה גבוהה, והיה 
ביום  השנה  ראש  של  הרוחניים  התיקונים  כל  את  לתקן  באפשרותו 
אחד. לכן תושבי ירושלים וסביבותיה, שידעו שבית הדין קידש את יום 
השלושים, חגגו את ראש השנה יום אחד, ודי היה בכך כדי לתקן את 
כל הדרוש תיקון. אך עם ירידת הדורות, אין באפשרותנו לתקן את כל 
התיקונים הרוחניים של ראש השנה ביום אחד, ואנו זקוקים לשני ימים 
לשם כך, ולכן אף שאנו יודעים באיזה יום חל א' בתשרי, אנו חוגגים 

את ראש השנה יומיים3. 

עיין שו"ע הרב תר א. יש להוסיף שבזמן המקדש חגגו את ראש השנה יומיים, לא רק מחמת   .2
העדים  את  לקבל  ניתן  הדין,  מצד  נוספת.  מסיבה  אלא  השנה,  ראש  חל  יום  באיזה  הספק 
ובאים  מקדימים  היו  העדים  כלל  בדרך  היום.  כל  במשך  הלבנה  חידוש  על  להעיד  הבאים 
בתחילת היום, אך אירע פעם אחת שהעדים התאחרו, ובית דין קידש את חודש תשרי לאחר 
שהכוהנים כבר הקריבו את קרבן התמיד של בין הערביים, ואמרו לאחר הקרבתו שיר של יום 
חול, במקום לומר את השיר שאומרים בראש השנה. כדי שתקלה זו לא ִתשנה, רבן יוחנן בן 
זכאי תיקן שלא לקבל עדים אחרי שהקריבו את קרבן התמיד של בין הערביים. לפי שורת 
הדין, לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי, אם לא הגיעו עדים עד הקרבת התמיד של בין הערביים, 
ניתן היה לעשות מלאכה באותו יום, כיוון שמשעה זו ניתן היה לדעת בוודאות שיום זה אינו 
עתיד להיקבע לראש השנה. אך כדי שבשנה שלאחר מכן, לא יבואו לזלזל ביום השלושים 
ולעשות בו מלאכה, רבן יוחנן בן זכאי תיקן שיש לנהוג קדושה ביום השלושים של חודש אלול 
ולהימנע בו מעשיית מלאכה, גם כאשר ידוע בוודאות שיום זה אינו עתיד להיות ראש השנה. 
יומיים לא רק מצד הספק  יום טוב  נמצא שבשנה שבה לא באו עדים ביום השלושים, נהגו 
)שמא יקדשו את היום השלושים(, אלא מחמת התקנה של רבן יוחנן בן זכאי )שו"ע הרב תר 

ד(. לסיבה זו של חגיגת ראש השנה יומיים יש משמעות הלכתית, כפי שיבואר בהמשך. 
פרי עץ חיים שער ראש השנה פרק ד ד"ה והנה תחלה.   .3
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ראש השנה יומיים - בשמים ובארץ
גם  אלא  בארץ,  ההלכה  את  רק  לא  לקבוע  ישראל  חכמי  של  בכוחם 
את סדרי הדין בשמים. משעה שחכמי ישראל תיקנו שיש לחגוג את 
ראש השנה יומיים בכל המקומות, גם הדין בשמים מתחלק לשני ימים, 
וישנם עניינים הנידונים ביום הראשון של ראש השנה, וישנם עניינים 

הנידונים ביום השני של ראש השנה4. 

ביום הראשון: תוקעים  כמו  בכול  נוהגים  ביום השני של ראש השנה 
בשופר ומתפללים את התפילות המיוחדות לראש השנה; מלבד כמה 

עניינים שאין נוהגים בהם ביום השני, כפי שיבואר. 

ברכת "שהחיינו" ביום השני של ראש השנה
יש סוברים שיש לברך ברכת "שהחיינו" גם בלילה השני של ראש השנה, 
כפי שמקיימים את כל מצוות החג גם ביום השני5. ויש סוברים שאין 
יש  שלדבריהם,  כיוון  השנה,  ראש  של  השני  בלילה  "שהחיינו"  לברך 
לראות בשני הימים של ראש השנה חג אחד ארוך, וברכת "שהחיינו" 
שנאמרה ביום הראשון עולה גם ליום השני6. להלכה, יש לברך "שהחיינו" 

עיין זוהר פרשת פנחס דף רלא ב, ומכתב מאליהו חלק ב עמ' 74-77.   .4
טור סימן תר, בשם רש"י.  .5

טור סימן תר, בשם רבותיו של רש"י. כדי לבאר דעה זו כראוי, יש להוסיף שבמקומות שחוגגים   .6
הטעם  חג.  כל  של  השני  ביום  גם  "שהחיינו"  ברכת  מברכים  גלויות,  של  שני  טוב  יום  בהם 
לכך שיש סוברים שהיום השני של ראש השנה שונה מיום טוב שני של גלויות, ואין לברך בו 
"שהחיינו", קשור לכך שבראש השנה יש סיבה נוספת שמחמתה חוגגים שני ימים, ולפי סיבה 
זו, אין לברך ברכת "שהחיינו" ביום השני. הסיבה שבגללה חוגגים יום טוב שני של גלויות היא 
משום שבחוץ לארץ לא ידעו מתי בית דין קידש את החודש, ולכן נהגו יום טוב יומיים, מחמת 
הספק. אך כפי שהתבאר לעיל, הסיבה שבזמן בית המקדש חגגו את ראש השנה יומיים איננה 
רק מחמת הספק, אלא גם משום תקנת רבן יוחנן בן זכאי )ולכן גם אנו חוגגים יומיים(. כאשר 
נוהגים שני ימים טובים מחמת הספק, יש לברך "שהחיינו" בכל יום, שמא זהו היום הנכון )טעם 
יום עומדת בפני עצמה  ומובנו שקדושתו של כל  זה נקרא בלשון הפוסקים "שתי קדושות", 
ואינה קשורה ליום האחר(. ולכן כאשר חגגו את ראש השנה יומיים מחמת הספק, היה צריך 
לברך "שהחיינו" גם ביום השני, אך כאשר חגגו את ראש השנה יומיים מחמת תקנת רבן יוחנן 
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ביום השני, אך כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, ראוי להניח על השולחן 
פרי חדש או ללבוש בגד חדש, ולהתכוון בברכת "שהחיינו" גם עליהם7.

סימני הסעודה ביום השני של ראש השנה
יש הנוהגים לאכול מאכלים לסימן טוב )'סימנים'( גם בלילה השני של 
יוצאי  וכן הוא מנהג  דיני החג8;  בו את כל  ראש השנה, כפי שנוהגים 
ספרד9. ויש שאינם נוהגים לאכול מאכלים לסימן טוב בלילה השני של 

ראש השנה, וזאת על פי הקבלה10.

ברכת "לשנה טובה תכתב" ביום השני של 
ראש השנה

ביום השני של ראש השנה, יש נוהגים שלא לברך איש את רעהו בברכת 
"לשנה טובה תכתב", כיוון שהיום הראשון של ראש השנה הוא היום 
שחל בו ראש השנה מהתורה, ובו אנו נידונים11. ויש נוהגים לברך איש 

בן זכאי, שני הימים נחשבו לחג אחד ארוך )"קדושה אחת", בלשון הפוסקים(, וברכת "שהחיינו" 
שבירכו ביום הראשון, פטרה את היום השני. לדעה זו, כיוון שאנו מחמירים ונוהגים שני ימים 
טובים משתי הסיבות, אין לברך "שהחיינו" ביום השני של ראש השנה )עיין משנ"ב תר ב, ושו"ע 

הרב תר ה(. 
שו"ע תר ב. עיין הליכות שלמה פרק א סעיף כ, שיש להסב את תשומת לב הסועדים לכוון   .7
בברכת "שהחיינו" בעיקר על היום, ולא רק על הפרי החדש. עיין מטה אפרים סימן תר סעיף 
ו, שיש למַקֵדש לטעום מהפרי החדש מיד לאחר הקידוש, כדי שלא יהיה הפסק בין ברכת 
"שהחיינו" לאכילת הפרי. ועיין הלכות חג בחג פרק טז סעיף ט, בשם הגרי"ש אלישיב, שאין 
צורך להקפיד בזה, כיוון שמעיקר הדין, ברכת "שהחיינו" היא על השמחה בראיית הפרי ולא 

באכילתו, וכן המנהג המקובל.
מטה אפרים סימן תקפג סעיף ב.  .8

כף החיים תקפג ז, חזון עובדיה עמ' צג, הלכות חגים לגר"מ אליהו פרק לח סעיף ז.  .9
בני יששכר מאמרי חודש תשרי מאמר ב. והגר"י אריאל שליט"א כתב לנו, שאף לדעה זו אין   .10
חשש באכילת סימנים בלילה השני של ראש השנה, אלא שאין צריך לומר אחר אכילתם "יהי 

רצון וכו'".
משנ"ב תקפב כה, בשם אליה רבה.  .11
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את רעהו בברכת "לשנה טובה תכתב" גם ביום השני של ראש השנה12, 
כיוון שלפי הקבלה, נידונים בשני הימים של ראש השנה13. 

ברכת "שהחיינו" לפני התקיעות ביום השני 
של ראש השנה

השני  בלילה  "שהחיינו"  ברכת  לברך  יש  אם  נחלקו  כשם שהפוסקים 
של ראש השנה, כך הם גם נחלקו אם יש לברך את ברכת "שהחיינו" 
לפני תקיעות השופר ביום השני. מנהג יוצאי אשכנז הוא לברך ברכת 
לברך  נוהגים  שהם  כפי  השני,  ביום  שופר  תקיעת  לפני  "שהחיינו" 
שמברכים  שבשעה  וכשם  השנה.  ראש  של  השני  בלילה  "שהחיינו" 
"שהחיינו" בלילה השני של ראש השנה, ראוי להניח על השולחן פרי חדש 
או ללבוש בגד חדש, כדי לצאת מהספק, כך גם ראוי שבעל התוקע ילבש 
בגד חדש, ויתכוון בברכת "שהחיינו" גם עליו, כדי לצאת מן הספק14. 
מנהג יוצאי ספרד הוא שלא לברך את ברכת "שהחיינו" לפני תקיעות 
השופר ביום השני15, אף שגם הם מברכים "שהחיינו" בלילה השני של 
ראש השנה. וזאת כיוון שיש הבדל בין ברכת "שהחיינו" הנאמרת על 
ברכת  מצוות שופר:  על  הנאמרת  "שהחיינו"  לברכת  ראש השנה  יום 
"שהחיינו" הנאמרת על היום, צריכה להיאמר בסמוך ליום, ולכן ברכת 
"שהחיינו" הנאמרת בלילה הראשון של ראש השנה אינה פוטרת את 
היום השני. אך ברכת "שהחיינו" הנאמרת על מצוות שופר, אינה חייבת 
להיאמר בסמיכות לקיום המצווה, ולכן ברכת "שהחיינו" הנאמרת על 

השופר ביום הראשון, פוטרת גם את אמירתה ביום השני16. 

משנ"ב תקפב כה, בשם הט"ז.  .12
עיין קיצור שלחן ערוך )גאנצפריד( קכט ח, ושו"ת אדרת תפארת חלק ד סימן לז. ועיין מכתב   .13

מאליהו חלק ב עמ' 74-77. 
רמ"א תר ג, ומשנ"ב שם.  .14

שו"ע תר ג.   .15
עיין ריטב"א ראש השנה לד א, וחזון עובדיה עמ' קסד, ומועדים וזמנים חלק ו סימן י.  .16
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"שהחיינו"  ברכת  על  אמן  יענה  לא  אשכנזי,  במניין  המתפלל  ספרדי 
שמברכים לפני תקיעות השופר ביום השני, כדי שלא להפסיק בין ברכת 

השופר לתקיעות, אך יתכוון לצאת בה ידי חובה17. 

כאשר יום ראשון של ראש השנה חל בשבת, אין תוקעים בו בשופר, 
ולכן לדעת כולם יש לברך ברכת "שהחיינו" ביום השני18.

הכנה מן היום הראשון ליום השני של ראש 
השנה

ביום הראשון של ראש השנה, אסור לעשות דברים לצורך היום השני 
של ראש השנה, לדוגמה: אסור לערוך את השולחן, לשטוף כלים או 
להוציא את האוכל ממקומו ביום הראשון לצורך היום השני. הסיבה 
לכך קשורה לטעם שבגללו אנו חוגגים את ראש השנה במשך יומיים. 
כאמור, אנו חוגגים את ראש השנה יומיים משום שבזמן שקידשו את 
החודש על פי הראייה, רוב עם ישראל לא ידע אם ראש השנה חל ביום 
ביום  ההוא,  בזמן  ואחד.  השלושים  ביום  או  אלול,  לחודש  השלושים 
השלושים אסור היה לעשות דברים לצורך היום השלושים ואחד, כיוון 
שאפשר שיום השלושים הוא יום טוב, ויום השלושים ואחד הוא יום 
יומיים על סמך  וכיוון שאנו חוגגים  חול, ואסור להכין מקודש לחול. 
המנהג שהיה אז, אנו מקיימים את הלכות היום כפי שנהגו בדור ההוא, 
ולכן גם אנחנו איננו עושים ביום הראשון של ראש השנה דברים לצורך 

היום השני19. 

במקום הצורך, אפשר להקל ולעשות ביום הראשון פעולה לצורך היום 
השני של ראש השנה, בדרך שבה לא ניכר שהדבר נעשה לצורך היום 
השני. לדוגמה: במקום הצורך, מותר להוציא בשעות הצהריים אוכל 

וכן דעת הגר"י  ד,  ב' של ראש השנה סעיף  יום  דיני  קיצור הלכות מועדים לגר"ש דבליצקי   .17
אריאל שליט"א. 

שו"ע תר ג.  .18
שו"ע תקג א, ומשנ"ב שם, ורמ"א תרסז א.  .19
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יש  שכן  הלילה,  בסעודת  לאוכלו  יהיה  וניתן  שיפשיר  כדי  מהמקפיא 
ביום  עוד  לאוכלו  יהיה  וניתן  הלילה  לפני  עוד  יפשיר  שהאוכל  סיכוי 
הראשון, וכך לא ניכר שהדבר נעשה לצורך היום השני. וכן מותר במקום 
הצורך להביא אוכל עבור סעודת הלילה, כל עוד לא ניכר שהוא מיועד 
לסעודת הלילה. אבל היתר זה נאמר רק בנוגע לפעולות שאינן מלאכה, 
והן אסורות רק משום איסור ההכנה מקודש לחול, אך פעולות שיש 
בהן מלאכה, כגון בישול ואפייה, אסור לעשותן לצורך היום השני, גם 

אם לא ניכר שהן נעשות לצורכו20. 

מזמן צאת היום הראשון, ניתן להתחיל בהכנות ליום השני של ראש 
השנה21. 

כאשר היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, יש לומר לאחר צאת 
היום הראשון "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" לפני שעושים דברים 

שאסור לעשותם בשבת22.

עיין משנ"ב תרסז ה, וילקוט יוסף יום טוב וחול המועד סימן תקג סעיף ו, והלכות חג בחג ימים   .20
נוראים פרק טו סעיף ד. ועיין חזון עובדיה שבת חלק ב עמ' תמז, הסובר שלצורך מצווה, יש 
לסמוך על הסוברים שהוצאת אוכל מהמקפיא כדי שיפשיר אינה אסורה משום הכנה, הן משום 
והן משום שיש לסמוך על דעת שו"ת  שאין זה אלא כמטלטל את המאכל ממקום למקום, 
מהרש"ג חלק א סימן סא, הסובר שאיסור הכנה מקודש לחול נאמר רק כאשר אדם עושה 
דבר בשבת כדי לחסוך לו טרחה במוצאי שבת, או כדי לחסוך לו זמן, שלא יצטרך לעשות דבר 
זה בלילה, אך כשעושה כן כדי למנוע מעצמו הפסד, או משום שבמוצאי שבת לא ניתן יהיה 

לעשות את הדבר, אין בכך איסור.
שו"ע תקג א, ובאור הלכה שם ד"ה ביום טוב, וירושלים במועדיה לגר"א נבנצל שליט"א עמ'   .21
רכז. ועיין הליכות עולם לגר"ע יוסף חלק א עמ' שט, שמתיר לטרוח לצורך היום השני כרבע 
שעה לאחר השקיעה, ואם יש צורך גדול בכך, הדבר מותר מיד לאחר שקיעת החמה, וזאת על 
פי שיטתו שם, שבמקום צורך גדול, מותר לעשות איסור דרבנן בזמן 'בין השמשות' של צאת 
השבת. ועיין באור הלכה סימן שמב סעיף א ד"ה 'בין השמשות', שאוסר לעשות איסור דרבנן 
בזמן 'בין השמשות' של צאת השבת, גם כשיש בכך צורך גדול, כיוון שיש לחשוש לשיטת רבי 
יוסי הסובר שזמן 'בין השמשות' לא מתחיל בשקיעת החמה, אלא מאוחר יותר. ועיין ירושלים 
במועדיה עמ' רכז, ולוח בינה לעיתים, שנוהגים שלא להתחיל בהכנות ליום השני של ראש 
השנה לפני הזמן המצוין בלוחות זמני היום כזמן צאת החג, שזמן זה נקבע כדי לצאת מכל 

ספק. 
משנ"ב רצט לו.  .22
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א.  המשפט הראשון בכל הערת שוליים מציין את המקורות שמהם נלקחו 
הדברים. 

ב.  כאשר מופיעים במשפט הראשון כמה מקורות המופרדים על ידי פסיק 
מהמקורות  אחד  בכל  מופיעים  הדברים  ביניהם(,  החיבור  וי"ו  )ללא 
המצוינים. לדוגמה: כאשר מצוין "חיי אדם קלח ב, משנ"ב תקנד ה", 
במשנה  וגם  אדם  בחיי  גם  במלואם  מופיעים  שהדברים  היא  הכוונה 

ברורה. 

ג.  כאשר מופיעים במשפט הראשון כמה מקורות המופרדים על ידי פסיק 
עם וי"ו החיבור ביניהם, הדברים אינם מופיעים במלואם בכל מקור בפני 
עצמו, אלא רק בצירופם יחד. לדוגמה: כאשר מצוין: "שו"ע תקנד ב, 
ומשנ"ב שם יג", הכוונה היא שהמקור לדברים הוא בצירוף דברי השלחן 

ערוך והמשנה ברורה יחד. 

ד.  כאשר מקור מופיע במשפט הראשון ללא המילה "עיין" לפניו, הדברים 
מפורשים במקור. 

אפשר  המקור,  לפני  מופיעה  "עיין"  המילה  הראשון  במשפט  ה.  כאשר 
שהדברים לא כתובים בפירוש במקור, אלא עולים ממנו. 

הערות למעיין





לזיכרון עולם לפני ה' תמיד

שרה יהודית בת פנחס ז"ל 
נפטרה בו' אב תשס"ג

 
מרדכי בן יוסף ז"ל 

נפטר בכ"ח טבת תש"פ

תנצב"ה 
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