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 (חינם )קישורים להורדה     ראש השנה
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה -פנינים 

 תשע"ח -יחי ראובן 

  תשע"ז  תשע"ח  - עלון סיפורים להלכה שלמה

 תשע"ה  - (לקט 'אז נדברו')רחמנא אמר 

 תשע"ד   תשע"ו   - (בעלזא)דברי תורה לראש השנה 

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה  תשע"ו  - דברי יושר

 תשע"ה   זתשע" - להתעדן באהבתך

    תשע"ג  ה"תשע  תשע"ו  תשע"ח - צדיקים סיפורי

 תשע"ג   תשע"ד  התשע"   ו"תשע   - ישרים דברי

 תשע"ד   תשע"ה   תשע"ו  תשע"ז   תשע"ח - שבת לחןולש נר

 תשע"ח - )מבית "דרשו"(לקראת שבת מלכתא 

 תשע"ז  תשע"ח – מנוקד(אוצר פניני החסידות )ככתבם, 

 תשע"ח -אוצר ספרי חסידות 'פאר מקדושים' 

 

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/160_51_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/20_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/20_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/20_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/20_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_78.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_78.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/88_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/19_61_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_61_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/183_61_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_61_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/200_61_78.pdf
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 עלונים( 12)  ותשע"   זתשע"   חתשע" הדור מגדולי נצבים ולראש השנה לפר'אוסף עלונים 

 תשע"ו   שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א    -ליון באר הפרשה יג

   תשס"ח  תשע"א  תשע"ב  תשע"ד  התשע"   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום

 

 ימי הסליחות: 

 נר יששכר, תשע"ה, מדברי הגר"י מאיר זצ"ל  בשערי תשובה ראשית הדרך לבא ,היראה הטבעית

 כאיל תערוג, תשע"ומנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  

 שיחת הגר"א דסלר, תשע"ווידוי לעורר אותנו לפשפוש המעשים  והסליחות וה

 פניני דעת, תשע"ו ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[ יעשו לפני "כסדר הזה", ומיד אני מוחל להם 

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו  בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

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

מאור  ]כמות הפעמים או פריסה שנתית, תדיר ואינו תדיר[יותר תדיר "לדוד ה'" או "ברכי נפשי" מה 

 ד"גניחובסקי, תשעא "הגר   השבת, תשע"ז

 

 :הלכות ומנהגי הסליחות

עין יצחק,  ]על חשבון אי לימוד תורה כראוי מחמת עייפות[אמירת סליחות בהשכמה לתלמידי חכמים 

   תשע"ז

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

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?  

דברי שי"ח,     דברי שי"ח, תשע"ג    דברי הלכה, תשע"ה    תורה והוראה, תשע"ה  מנהגי אמירת סליחות 

 , תשע"זשבתמאור ה   תשע"ה

עיון הפרשה,  חצות הלילה, קודם חצות, ביום קודם מנחה[]באשמורת הבוקר, מ זמן אמירת סליחות

  תש"ע )עמ' מד(

עיון ]תפילת ערבית רשות, לא איברא לילה אלא לגירסא[  מדוע נקבע זמן אמירת הסליחות בלילה

 ח' תירוצים  הפרשה, תשס"ו )עמ' פב(

תפילה על  ]וכן מידת הרחמים, וברכוני לשלום בליל שבת,אמירת פיוט "מכניסי רחמים" בסליחות 

 נר יששכר, תשע"ד  תפילה לצדיקים[יד אמצעי, 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_51_52_61_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_51_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_61_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_51_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/163_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_74.pd
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_56_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_48_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
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   :תשובה

 בין אדם למקום

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

 עמ'( 24)  נתיבות חכמה, תשע"ז לרבינו יונה, הלכות חודש אלול ומנהגיו, מצוות התשובה במאמרי חז"ל[

 נר יששכר, תשע"ג  ]הגר"י מאיר זצ"ל[שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה  -"בנים" לה' 

 נר יששכר, תשע"ב ]הגר"י מאיר זצ"ל[מרת "היום" סגולתו של "יום אחד"  את ה' הא

 דובב שפתיים, תשע"זהעבודה לקראת יום הדין  

 בארה של תורה, תשע"ותשובה בבני נח  

 נר יששכר, תשע"א  ]הגר"י מאיר זצ"ל[תשובה פנימית ע"י עמל וקבלת עול מלכות שמים במידת הדין 

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

 מהדורת תשע"ועבודת הימים הנוראים, במשנת המשגיח הגר"ד יפה שליט"א   

 נר יששכר, תשע"חהימים הנוראים מעלת  –קראוהו בהיותו קרוב 

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

 תשע"ה

מה שורש החיוב שלא להתמהמה , בתשובהנמצא כל ימיו ", ִלְפֵני ִמיָתָתְךְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ]"מצות תשובה 

האם יש מצות עשה בעשיית התשובה ]וביטול מ"ע אם אינו שב בתשובה[, או , רגע אחד מלחזור בתשובה

וידוי , ה היא וידוי, מצות התשובה "חיובית" או "קיומית" ]וביאור חיוב התשובה ביום הכיפורים[ושהמצו

גדר . או ששיאמר בפיו גם את החרטה וגם את הקבלהוצריך חרטה על העבר וקבלה על העתיד,  הואהאם 

רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה: עזיבת החטא, , ידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות שחטאוהו

 ְצָוהַהִמ  מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב  "ִכי, ב"םמה הם לפי הרמחרטה, בקשת כפרה וקבלה לעתיד. ו

ֹּאת ִכי ֲאֶׁשר ַהז ֹּא ַהּיֹום ְמַצְּוָך ָאנֹּ ֹּא ִמְמָך ִהוא ִנְפֵלאת ל האם "המצוה הזאת" היא מצות  -ִהוא"  ְרחָֹּקה ְול

", כסיבה המחייבת למהר ֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה" נגרם ממעשה עבירה, ועניןהה"מום" בנפש האדם , התשובה

התשובה, היא  חסד גדול מצד אחד, אך  -דולה שנתן הקב"ה דברי הרמב"ן שהמתנה הג, בעשיית התשובה

חיוב התשובה המיוחד המוטל , מצד שני, אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי, נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול

 אוצרות אורייתא, תשע"ז  עולמות, קעג   שע"גנוה ההיכל, ת  על יושבי ארץ ישראל[

 מעיינות מהרצ"א, תשע"דהרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

 נר יששכר, תשע"ה   ]הגר"י מאיר זצ"ל[היראה הטבעית, ראשית הדרך לבאים בשערי התשובה  

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

 רץ כצבי, תשע"זצדקה ותשובה בחודש אלול  

 במשנת הפרשה, תשע"דה במשנת החסידות  עניני תשוב

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47400
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_52_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_50_71.pdf
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כי קרוב אליך  ,תשובה תולה ויוה"כ מכפר ,גדולה תשובה, חילוקי תשובה מוידוי]עניני מצוות תשובה 

תשובה  ,הרמב"ם טתהמצוה לשי ,חטאהכרת ה ,מכה בפטיש -וידוי  ,תשובה שלמה ,דרך התשובה ,הדבר

 ,פיוס חברו בעיוה"כ ,גדר מצות התשובה ,להכשירו תשובת גזלן ,הכרעת מצות התשובה, על ביטול מ"ע

 פרשה, תשע"געומקא ד [ חילוקי משפט התשובה ,ארבעת חלקי התשובה ,המרבה להתודות

 מעדני אשר, תשע"ז מדוע לא תקנו לבקש מחילה בין אדם לחברו לפני ראש השנה

 מעדני אשר, תשע"ז האם לצורך מצוות תשובה מותר לעבור איסור דרבנן או דאורייתא

]רשע שהרהר תשובה על עבירות חמורות, האומר אחטא ואשוב, מחטיא הרבים, הערות בעניני תשובה 

 אשר, תשע"ג מעדני  מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה[

 ט תירוצים  עיון הפרשה, תשסו )עמ' סו( ]וידוי וקבלה בלב מה קודם[סדר התשובה 

ידוי, תשובה ]תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה וומצות תשובה ווידוי 

   הגר"א עוזר, תשע"ו  מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[

 שלמים מציון, תשע"ז

 זהמצוות בפרשה, תשע"   נוה ההיכל, תשע"ג מצות תשובה 

 מדי שבת, תשע"ותשובה  

 

 בין אדם לחבירו

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

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

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

או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה 

כזרי, האם חייב המוחל בין אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל א

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

 עולמות, קכג    תורה והוראה, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ו     עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נג(  עד ה'( ]ל, ב[ 

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

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

שיעורי ליל  ]לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים[מדוע אין איסור בין אדם למקום אם הקניט את חברו 

 שבת, תשע"ז

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

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

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

 הפרשה, תשע"ז )עמ' סה(

 נר יששכר, תשע"גהאם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל? 
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במכשיל חברו באונס,  ]סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עורונס עבירות בשוגג או באתשובה על 

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

 

 הליכות ומנהגים לראש השנה:

 תשע"ה  תשע"ד תערוג,כאיל הנהגות והליכות לראש השנה מהגראי"ל שטיינמן שליט"א  

 תשע"ה  נשיח בחוקיך, תשע"ו  קרליץ שליט"אהגר"נ שו"ת הלכות ראש השנה מ

 זתשע"   תשע"ה  דברי שי"ח תשע"ד    שו"ת ומנהגי הגר"ח קנייבסקי לראש השנה

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

בקשות פרטיות ביום  ,רוב זכויות ורוב עוונות ,כרוןייום הז המקובלת, התפילה ,הש השנאיו"ט ושמחה בר

 בעומקא דפרשה, תשע"  [עוה"ז או עוה"בעל דין  ,רחמים בדין ,הדין

, הכנות לר"ה, עירוב תבשילין, הנהגות ליל ר"ה, אכילת ]ערב ר"ה, התרת נדרים, תעניתדיני ראש השנה 

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

 ,שכח המלך הקדוש ,עירוב תבשילין ,שמחה להקב"ה וישראל ,שמחה בראש השנה]עניני ראש השנה 

 ,תיקון תקיעה בנשימה אחת ,הפסק בברכת השופר ,ברכה על תקיעות דמעומד ,כוונה בשמיעת התקיעות

עומקא   [פחד הדין שני,שהחיינו בליל  ,שינה ביום ר"ה ,חיבוב בתקיעות דמיושב ,אכילה לפני התקיעות

 דפרשה, תשע"ג

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

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

 [דין עוה"ז או עוה"ב ,בר"ה על הגברא או על המעשים גדר הדין ,רחמים בדין ,ת ביום הדיןבקשות פרטיו

 עומקא דפרשה, תשע"ג

 תשע"ו  מאור השבת, תשע"המקצת הלכות שכיחות לראש השנה 

  תשע"זעמ'(  128הימים הנוראים בהלכה ובאגדה )

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

 תשע"ז

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

]נוכרי, מומר, תינוק שנשבה, להקנות אורח שאינו שומר מצוות לסעודת ראש השנה הזמנת 

 נר יששכר, תשע"זהמאכלים מערב יום טוב לאורח[ 

שירת  ,זכיה בדין ,כה במחילהיסוד ההמל ,בל תוסיף בתקיעות ,וחצוצרות מצות שופר]עניני ראש השנה 

 ,מכבסים ומסתפרים ,שמחה בר"הו , אכילההמתנה למאריך בתפילהויום הכיפורים, המלאכים בר"ה 

  עומקא דפרשה, תשע"ו  [תורנות בשמירת ילדים

 רוממות, תשע"ו ל ראש השנהש 'ליום ב 'איסור הכנה מיום א

 מחמדי התורה, תשע"ו בישול מיום טוב ראשון לשבת בראש השנה ובימים טובים
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 ין:עירוב תבשיל

ום טוב שחל להיות ערב שבת, מהתורה מותר להכין ביו"ט צרכי שבת ]לאפות ולבשל[, י]עירוב תבשילין 

להניח וסיבת הדבר, וחז"ל אסרו את ההכנה מיום טוב לשבת אולם התירוה על ידי "עירוב תבשילין", 

יסורה מדרבנן, לעשות מלאכה שא עתידכאשר , "עירוב תבשילין" ]ובברכה[ כאשר אינו מבשל כלל לשבת

בנים נשואים הנמצאים בבית הוריהם, אורחים בבית מארחיהם והמתאכסנים , האם צריך לערב ]ובברכה[

"עירוב תבשילין" להתיר הדלקת נר מיום טוב לשבת, אורח שאינו , חיובם בעירוב תבשילין -בבית מלון 

קום אחר ומדליק נר שלא אורח המתאכסן במ, צריך לעשות עירוב האם עושה מלאכה זולת הדלקת הנר

"עירוב תבשילין" כשנוסע מביתו, ובני ביתו נשארים בבית, ובדעתו לבשל או להדליק נר , במקום אכילתו

גלילת ספר תורה ביום טוב לצורך הקריאה בו , אלו מלאכות מתיר "עירוב תבשילין", במקום שנמצא

הוצאת , הדלקת נר זכרון, לצורך שבתהדחת כלים ביום טוב , קיפול טלית ביום טוב לצורך שבת, בשבת

יצא מביתו , זמן בישול התבשילין והנחת "עירוב תבשילין", מחזור וטלית ביום טוב לצורך תפילת שבת

שכח לערב, אימתי יכול לסמוך על , התבשיל הראוי ל"עירוב תבשילין", ונזכר שלא הניח "עירוב תבשילין"

הלכה יומית,יגדיל תורה בעלזא,    עולמות, רעאודות השבת[  מנהגי אכילת הפת והתבשיל בסע, "גדול העיר"

 תשע"ז

ם, או ביצה קלופה שיעבור עליה לילה ותיאסר על ביצה שספק אם יש בה ד]ביצה לעירוב תבשילין 

מאור השבת,   [, קיצור הלכות עירוב תבשיליןבאכילה, וכן על ביצה רכה, האם ראוי לערב בה לכתחילה

 תשע"ז

 

 מוסר:שיחות 

 פניני דעת, תשע"ד  דרכי החיזוק, תשע"ג   בר רשתחנונים יד -הכנה ליום הדין 

 שבילי פנחס, תשע"דעבודת ראש השנה המלכת הקב"ה על כל חלקי הבריאה הכלולים באדם  

 במשנת הפרשה, תשע"ו   בראש השנה נברא אדם הראשון

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

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

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

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

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

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

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

 קהילת בני תורה, תשס"ט   עברת משאךזוחלים ורועדים מיום בואך חלים כמבכירה מ
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 "שבת אחים" רכסים, תשע"זאלול   -לב לדעת 

 קהילת בני תורה, תשע"ב   לוה הותרה כיון שעבר אדם עבירה ושנה ב

 

 התרת נדרים בערב ראש השנה:

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

 עולמות, קסג מרה, כל נדרי[ על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חו

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

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

 הגר"א עוזר, תשע"ב  ולהבא למפרע[

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

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

 מעדני אשר, תשע"בגות להתיר נדרים בערב ר"ה?  מדוע נשים אין נוה

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

נדר , מדרבנןהוא  םנדר ללא התפסה הא, סה או לאדר, האם צריך התפ, נוהומצוה שבועה לקיים את המצ

נדר בלשון שבועה ושבועה  ,ידות נדרים, עם הארץ שהתפיס בדבר האסור, בדבר שלא בא לעולם אדם

, זכות הדפסה, לעבור בצינעא נידוי או חרם ,ם נדרים להחמיר ופירושן להקלסת ,נדר בלשון לעז ,בלשון נדר

מירה לדבר , אהנודר והנשבע בתורה י""כל נדר, ות על נדר שלא יחוללהתנם, נדר בחלו, ויםויו ולבו שפ

 ,התרה למנהג אבות ,מנהג של מצוה , דין ספק מנהג ,מנהג האם הוא מן התורה או מדרבנן, מצוה הוי כנדר

באיזה אופן יש  חסיד האם מחוייב במנהגיו,  מי שאביו ,מוציא לעז על הראשונים ,הולך ממקום למקום

חליפי קונם ושאר ל", נזירות האם נחשב "איסור כול ,ים לעקור דין דאורייתא בקום ועשהח ביד חכמוכ

 ,נדר לשתי מטרות ואין לו מספיק, לשונות סותרים , זה וזה גורם בקונמות , איסורי הנאה גידולין ודשיל"מ

 אה, ן באיסור הנויודבר שאינו מתכ ,וה קיומיתומצוות לאו ליהנות ניתנו, במצ ,יבום לבני אשכנזיחדר"ג ו

 ,חודש העיבור ,ראש חודש ,נודר "ביום פלוני" האם אסור מן הלילה, אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו

האם איסור  ,מדיר ומודר מי לוקה ,עד הגשמים -דבר שאין זמנו ידוע עד הגשם  ,אדר ראשון ואדר שני

, גדר "פתח" ו"חרטה" ,שקול "דיב, י ראוי להתיר נדר, מהערמה ,ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן

אין מתירין , לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד ,התרת נדרים על ידי מודר, שאל על הפרשת חלהילה

לא קיים את  ,תנאי שאי אפשר לקיימו ,נדר שאי אפשר לקיימו, התלוי בתנאי ,נדרי הבאי, הנדר עד שיחול

קונם מפני סיבה  ,שני עדים ,נבואה ,רוב ,דברים הניכרים ,על פי איזו ידיעה מותר להישבע ,התנאי באונס

מופלא סמוך  ,דעתו הכשאין ידוע ,אם אינו חפץ בכל הנדר ,נדר שבטל מקצתו בטל כולו ,והשתנתה הסיבה

, הפרה קם האם מצטרף לחברוינשאל על הה, הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ה, נער ,שוטה, לאיש

גדר דברים  ,הקמה והפרה בבת אחת ,שתיקה ביום שומעו ""נתרוקנה ,מזמן שהיתה ארוסה ,בקודמין

עינוי נפש, האם משערים  , נדריאיזה נדרים מפר האב ,האם הבעל מפר נדרי צדקה של אשתו  , שבינו לבינה

נשבע שלא יאכל נבילה ונעשה חשיב"ס, האם צריך  ,חצי שיעור בשבועה , ברוב בני אדם, או באשה זו

 עמ'( 200) ספר זכר יצחק, תשע"ז [אונס או שכחה בשעת התנאי, בנדרהתרה, ואיך הדין 

 , תשע"באשר מעדנימדוע קטנים מעל גיל י"ב אין נוהגים להתיר נדריהם בערב ר"ה?  
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]מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', 'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה 

או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 

'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול',  'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם

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

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

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

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

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

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

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

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

בחייו מפני כבודו,  מנהג מחמת חשש הלכתי או איסור או מחמת חומרה, מנהגי עדות, מנהגי תפילה 

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

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

   מאור השבת, תשע"ז דרים ו"קבלות" טובות בערב ראש השנה ומשמעותםנ

 

 הכנות לראש השנה:

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

 , תשע"האשרמעדני שינוי השם 

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

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

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

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

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

 

 השנה: תפילות ראש

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

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

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

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

 אורות הגבעה, תשע"זרייתא או מדרבנן[ כרונות ושופרות ]מדאוימלכויות ז
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 א, תשע"גתא עמיקתשמעת  לשבת לפני המאריך בתפילת עמידה בראש השנה?

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

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

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

הגר"א     שלמים מציון, תשע"ו   תשע"ו    מחמדי התורה, תשע"ג    עולמות, כבשבע בליל ר"ה שחל בשבת[ 

   גניחובסקי, תשע"ד

 עין יצחק, תשע"ז וך שבעה, שלושים או שנה[]תדיני שליח ציבור אבל 

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

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

 מחמדי התורה, תשע"ו ]האם מועיל, והאם נכון לנהוג כן[ לצאת ידי ספק "המלך הקדוש" צ' פעםאמר 

 

 אכילת הסימנים:

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

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

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

 עולמות, רמא   לפרי אחר[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דברכת הנהנין באכילת הסימנים באמצע הסעודה 

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

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

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

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

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

תקנת רבי אבהו לתקוע בשופר 'שברים' ו'תרועה', ונחלקו הראשונים האם תקנה , המוזכרים ב'יהי רצון'[

אמירת , ונפקא מינה להפסק בדיבור בין התקיעות -זו נובעת מחמת הספק מהי ה'תרועה' המוזכרת בתורה 

המנהגים השונים מתי הזמן הראוי לומר 'יהי רצון' בעת אכילת הסימנים , רכת 'אשר יצר' בין התקיעותב

ישוב הסתירות בפסיקת ההלכה בין דין אמירת 'יהי רצון' בתוך סדר התקיעות, ובין , בליל ראש השנה

 עולמות, עג   [' בזמן אכילת הסימנים בראש השנהאמירת 'יהי רצון

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

 מעודכן לראש השנה תשע"ח [ויא

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

דברי  כילת הסימנים, אמירת הבקשות[ ]בכמה סעודות, דיני קדימה באאכילת הסימנים בראש השנה 

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

  מהרצ"א, תשע"ד
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 תורה והוראה, תשע"ג דיני קדימה באכילת הסימנים בסעודה

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

 מעדני אשר, תשע"ו  "ניחוש"אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור 

 קול יעקב, תשע"ו  האם כל ראש ממילא אינו זנב?

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

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

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

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

  מעדני אשר, תשע"זזכויות חברו[ 

 

 תקיעת שופר:הלכות 

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ועת שופר  קיצור דיני תקי

שיעורי   ]כשראש השנה חל בשבת האם תוקעים בערב ראש השנה[הפסקת התקיעות בערב ראש השנה 

 ליל שבת, תשע"ז

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

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

חלק מהטועמים , ני התקיעות ללא כל הגבלהמיני מזונות בשיעור פחות מכביצה בלבד, ויש האוכלים לפ

על מה , לפני התקיעות מקפידים לקדש על היין מקודם לכן, ויש שאוכלים עוגות ושותים קפה ללא קידוש

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

ר לאכול לפני התקיעות במקום חולי או חולשה, האם הוא בגדר ההית[, שופר תתקיע, מגילה ובדיקת חמץ

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

נוהגים לאכול לפני התקיעות ללא הבעת מגיפת החולירע בפוזנא, , פסק רעק"א במקום שבו מתפללים

מקדימים קידוש לאכילתם ]וצ"ב האם חיוב קידוש בשבת ויום טוב חל מיד  קידוש, יש להבין מדוע אינם

האם דינן של הנשים שונה מאנשים בנדון האכילה לפני , לאחר תפילת שחרית, או רק לאחר מוסף[

תורה והוראה,   עולמות, קעב [האם בראש השנה שחל בשבת, יש איסור לאכול לפני תפילת מוסף, התקיעות

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד   נר יששכר, תשע"ה    ממשנתה של תורה, תשע"ה   תשע"ד

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

, ולענין הברכה על התקיעות דמעומד, יצא בברכה שישמע במנין השני על במנין אחר יעות דמעומדתק

הגר"א גניחובסקי,  [ברכה על מנהג, הפסק בין ברכה לקיום המצוה, תקיעות דמיושב. ברכה שאינה צריכה

 "דתשע

]שמע תקיעות דמיושב ורוצה לקדש וללכת  לצאת בברכת תקיעות דמיושב רק על תקיעות דמעומד

עיון הפרשה,  למקום אחר, האם יברך שם, ברכה שאינה  צריכה, הפסק בין ברכה למצווה, ברכה על מנהג[ 

 תשע"ז )עמ' צא(
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מאור   ]האם תקיעת שופר היא כתפילה המצריכה גוף נקי ומקום נקי[תקיעת שופר במקום שאינו נקי 

 השבת, תשע"ז

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

 (29קובץ גליונות, תשע"ז )עמ' לשניהם, תקיעת מעומד עדיפה[ 

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

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

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

  שלמים מציון, תשע"השים בברכות ובתקיעות דין ערבות בתקיעות שופר לנ

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

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

 שבילי פנחס, תשע"ד קה[נני במרחב ע הקמצר קראתי ]מן ה התקיעה בשופר ממקום הצר לרחב

מה דינו של הפסק , אורכה של תקיעה ושל תרועה, פר כה רב של קולותלמה תוקעים מס] דיני קול שופר

 תורה והוראה, תשע"ה  [בין התקיעות

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

הגר"א גניחובסקי,    דפי עיון, תשע"ד  עמ'[ 56רירה במצוות אחרות, ספירת העומר, נתינת גט, אפיית מצות, ב

 תשע"ד

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

ושלושים קולות, חידש הלכה או כינס את המנהגים, תקיעות דמיושב ודמעומד, אורך  וגניחה, רבי אבה

ה ועד , שברים תרועה בנשימה אחת או שתים, חובת שמיעת התקיעה מתחילובדיעבד לכתחילההתקיעות 

, אבותיו שנהגו כפי תקיעה קולות מיעתסוף, נשתנה הקול באמצע התקיעה, דעות שונות במנהג שברים, ש

 עולמות, שצט  ר, ערבובו השטן, מאה קולות נגד מאה קולות של אם סיסרא[הידו או חיוב

ניחא ליה לאיניש למיעבד מצווה בממוניה, להתעטף [ בירו ללא נטילת רשותתקיעה בשופר של ח

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

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

ש כשמדובר בקיום מצווה בהידור, כשהבעלים קטן, תקיעה בשופר להוציא נשים וקטנים, ניחא ליה לאיני

 "א גניחובסקי, תשע"ההגר   עולמות, שט  או אבנט[ לבישת קיטל

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ההוציא אשה   קטן התוקע ל

 מגישי מנחה, תשע"ז לתחוםהבאת שופר מחוץ 

 מגישי מנחה, תשע"ז  תקיעת שופר תקיעה או שמיעה

 והגר"א גניחובסקי, תשע"  לתקיעה לקטןו ה,עיטלטול שופר בראש השנה לספק תק

 שיעורי ליל שבת, תשע"וקולות?  30איחר וכבר התחילו לתקוע, האם יברך לעצמו למרות שלא ישמע 
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ]מחמת רעש או סיבה אחרת[תוקע שאינו חרש אך לא שמע התקיעה 

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

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

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

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

  מעדני אשר, תשע"ה  השטן[

 ,שברים תרועה בנשימה אחת ,כוונה בתקיעות ,מצות תקיעת שופר ,ברכת השופר]עניני תקיעת שופר 

הפסק  ,הפסק בין הברכה לתקיעות ,אתקיעות במקום חומר ,למאריך תקיעות על הסדר ,שופר במקדש

 ,אורך השברים ,משמעות קול השופר ,קונטרס צורת תשר"ת ,תכלית התקיעות ,בדיבור בין התקיעות

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

 תשע"דגניחובסקי,  הגר"א שלא לשמוע קול שופר של מצוה[  ]נשבענשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

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

   מחמדי התורה, תשע"ו  כספיקא דיומא[

מחמדי ]טועה בדבר מצוה, במצווה דרבנן, להימנע לכתחילה[  המטלטל שופר בשבת בטעות מה דינו

   התורה, תשע"ו

]בעל תקיעה דיום א' שחל בשבת, דינו של התוקע בשבת, בית כנסת שהורחב  חזקה במצוות תקיעת שופר

 י, תשע"ורץ כצבונוספו בו ספסלים[ 

 עיוטמשה רבנו  ימיתקיעת שופר בשבת ב

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

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

  תשע"ז

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

ור[   לגעת בשופר, אין דין נוי מצוה בדבר מכוסה ושופר ומקום הפה בשופר מכוסה, אין קטגור נעשה סניג

 מחמדי התורה, תשע"ו

קבלה נגד מצוה הוי כמושבע ]קבלה בטעות, כבר קיבל עליו שבת הביאו לו שופר בר"ה ביום שישי כש

 זרע ברך, תשע"ח [שבותהמעונן,  םטעו ביוועומד, 

]היחס למחללי שבת, בקבלת רכב שנעצר בראש השנה ליד בעל תקיעה ומבקש לשמוע קול שופר 

 פניני אי"ש, תשע"ח [לקרבם או לרחקם, האם יברך עבורם עליה בבית כנסת,

  ]ברכת המצוות לפני זמן המצווה[ יד בעלות השחרברך על תקיעת השופר קודם עלות השחר, ותקע מ

 מנחת אשר, תשע"ז

, ות לפני הגיע זמנם]חיוב במצוהאם חייב לפני ראש השנה להשתדל להיות במקום בו יש שופר 

חובת היחיד וחובת הציבור, להתקרב לירושלים לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קרקע 

 מנחת אשר, תשע"ז [להתחייב בעליה לרגל
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 מנחת ]ונטילת לולב[כמה הוצאות יש להוציא וכמה טורח יש לטרוח לקיים מצוות תקיעת שופר 

  אשר, תשע"ז

אשכול  ?כמו בשופרה"ר יעבירנו ארבע אמות ברהיאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא 

 יוסף, תשע"ה

 

 :תקיעת שופרשיחות מוסר על 

 במשנת הפרשה, תשע"דתקיעתא זו הילולא  

 תשע"ו ,דפי עיוןהכוונה בתקיעת שופר  

 נר יששכר, תשע"א ת עול מלכות שמים בתקיעת שופרלקב

 ת, תרל"אמשפת א   דבק בחלקינו קול יעקבהענין התקיעות ל

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

 עמ'( 80) , תשע"חמאור ושמש לראש השנה -רמזי ראש השנה 

שיחת ]יום תרועה, זכרון תרועה, יום הדין, התעוררות, חובת האדם על כל הבריאה[  מהות תקיעת שופר

 המשגיח הרב אליהו אליעזר דסלר שליט"א, תשע"ז

 המלך הקדוש, תשע"זמהותם של ימי ראש השנה במשנת החסידות 

 מאור השבת, תשע"גלבין 'תמים תהיה'  הקשר בין תקיעת השופר 

 

 הדין בראש השנה: 

]בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון, נידון בר"ה וגזר דינו ביוכ"פ,  שלושה ספרים נפתחים

או עולם הבא, דינו של אדם בשעת פטירתו, יום הדין הגדול בזמן  עניני עולם הזה להדין בראש השנה ע

תחיית המתים, נוסח התפילה מורה על בקשת עניני עולם הזה, נוסח ברכת חברו "לשנה טובה תכתב" או 

 עולמות, קכ  "תכתב ותחתם"[

 מעדני אשר, תשע"ה בראש השנה בשמים מתחיל בליל ראש השנה, או רק ביוםהאם הדין 

 כי החיזוק, תשע"הדר  ]תשובה על תורה ועל מידות[ עומדים למשפט

 פניני אור החיים, תשע"חבאשר הוא שם 

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

ג' ספרים נפתחים בראש השנה, והבינוניים 'תלויים ועומדים' מראש השנה ] בינונים תלויים ועומדים

ראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע לעולם י, עד יום הכיפורים

ותמוה שהרי גם ללא , פירשו שהבינוניים שזכו ועשו תשובה נכתבים לחיים "חהרמב"ם ור, עצמו לכף זכות
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 ראש השנה

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :נו"באתר "ביני

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

גודל החיוב , תשובה אלא על ידי מצוה אחת שעושה האדם, מכריע עצמו לכף זכות להיכתב בספר החיים

לאחר הדין , ובה ובפרט בעשרת ימי התשובה, וכובד משקל עוון המתעכב מתשובה בימים אלולשוב בתש

 המצוות והמעשים טובים , ח התשובה לבטל למפרע את העוונות שהיו עד ראש השנהובראש השנה, רק בכ

 לועולמות, ת    הדין ביום השני של ראש השנה

 

 :ביאורים בנוסח התפילה

]סנהדרין שראו כולם לחובה, קיום חוקי התורה בלא טעם, לצאת ידי חובה בדיבור ולא  באין מליץ יושר

 מחמדי התורה, תשע"ובמעשים[   

 מחמדי התורה, תשע"ו ]כפתו, חי נושא את עצמו[ ד ... את יצחק על גבי המזבחותראה לפניך ... שעק

 קולמוס הישיבה, תשע"זכתבנו בספר "צדיקים וחסידים", כיצד ניתן לבקש זאת? )ג' תירוצים( 

 (35קובץ גליונות, תשע"ז )עמ'  ]במשנת החפץ חיים, לא לבקש תפוחי אדמה[ ותמלוך אתה ה' לבדך

ים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים, הבחירה בחי] זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

 מאור השבת, תשע"הובחרת בחיים[ 

 למות, תלהעו"עלינו לשבח" בראש השנה וביום כיפור  

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

 מדי שבת, תשע"ו לדור ודור המליכו לקל

]בטלה העבדות במצרים, לבטל גזירות קשות כמו  בתפילה ובקידוש מזכירים "זכר ליציאת מצרים"

 מעדני אשר, תשע"ז במצרים, תקיעת שופר זכר למתן תורה תכלית יציאת מצרים[

 יסודות החינוך, תשע"דימת עושה "השלום" בראש השנה ועשרת ימי תשובה  חת

 רה, תשע"הממשנתה של תו   "לדוד מזמור" שירת ראש השנה

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

קובץ  מי שאינו עומד בניסיון דורו ידלג את המילים "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"

 (30ליונות, תשע"ז )עמ' יג

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

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטרפות לרשימת 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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