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 ערב ראש השנהבתענית 
, ואין קורין  השלמהקבלה ולא  "צ או .(רסי' תקפא סע' ב)] שו"ע[ ב ר"ה.ערב והגים להתעות 

ביאור הלכה (סי' תקסב ד"ה עד שיצא)  [וי"א שמתעים עד חצות.    .]ומ"ב (ס"ק טז)  [רמ"א (שם) .  ויחל  וב
רש  ו[יסוד ושג' שעות אחר חצות.    אווי"א שהגו עד ב'  .  ]שאילת יעב"ץ (ח"ב סי' קמז)בשם הפמ"ג. וכ"כ  

ומתפללים  ,ועכשיו רבים והגים להתעות עד זמן מחה גדולה. העבודה (שער המים פ"ה)]
[מ"ב  שאם כבר איו מתעה איו יכול לאומרו.  ,מחה לפי שאוכלים כדי לומר תפלת עו

  . תקסב ססע' א)] [רמ"א (סי' אמם הש"ץ אין אומר עו בחזרת התפלה.  .(סי' תקסב ס"ק י)]
 להתפלל ביחידות ע"מ לומר עננו ולאכול לאחר מכן

אם אין לו מין, לא יתפלל ביחידות כדי שיוכל לומר עו, אלא יאכל לפי מחה ואחר כך 
  .]פי"ג אות כז)  ח"ג(אשרי האיש  [אלף למגן (סי' תקפא ס"ק עג) והגריש"א זצ"ל  יתפלל בצבור ללא תפלת עו.  

 סעודת מצוה במקום 
סדק  , האבי הבן בעלי הברית לאכול. והםעל מצוה אם חל ברית מילה בערב ר"ה, 

וכן כל  .]מ"ב (ס"ק יט)[. זמיו בעה"בהמי שוכן הדין ל .)]וסי' תקסח סע' ב [רמ"א (שם. מוהלהו
(סי' תקסב ס"ק טז) מ"ב [ משתתף בסעודת מצוה או סיום מסכת יכול לאכול ולא להתעות.ש

(ח"ד אות סא) ועיי"ש  ח"ג)בהשלמות (ח"א וח"ב וכן הוא בארחות רביו ופי"ג אות כז).  ח"ג(אשרי האיש הגריש"א זצ"ל ו

  ]. (סי' תקסח סע' ב). ועי' בזה ברמ"א  יות של סיום אין צמותארששים הוהגות לצום אם טועמות אפילו בביתם מש
 חולה קצת 

ת דרים ע"מ להתיר האכילה. התרשעליו לעשות    "איאלא ש  ,מלהתעותחולה קצת פטור  
, (אות לג)  שעה"צבעי'  [  .והסומך על המקילין יש לו על מי לסמוך.  ]מ"ב (ס"ק יט)[  .ויש מקילים בזה

  . ]גליון ר"הובשמעתא עמקתא  (ח"ד פ"ה אות יז)לציון   ראוב, (ח"ד סי' רז)בתשובות וההגות  ,(ח"ד סי' לא)בשבט הלוי 
 חלש 

 , ומי שחלש איו מתעה.זותעית  בזמיו שהדורות חלושים לא הגו כולם להתעות
  [הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש מועדים פי"ג אות כז)].

  ואכל    טעה
  סי' תקמט ס"ק ג)].ובשו"ע (רס"י תקסח) ובמ"ב שם  עי' [ .צריך להשלים התעיתמי שטעה ואכל 

 (בסליחות, בשחרית ובמנחה) תחנון 
 כו הסליחות עדאף אם מש  ,שו"ע (רסי' תקפא סע' ג)][  .ופלים על פיהם באשמורת בסליחות

תקו לפול אף אם אירע פ"א  ,מפי דרוב פעמים רגילין לסיים קודם עלות השחר ,היום
. ועי' במ"ב בסי' קל"א ס"ק י"ט שכת' שלא ופלים על פיהם בער"ה אם  [מ"ב (ס"ק כג) .םשממשיך על היו

ויש להוג לאומרו אף במיים שמתחילים לכתחלה . ]והגים בימי הסליחות להאריך עד היום
אין אולם בתפלת שחרית ומחה  פמ"ה הגה סח)].אשי ישראל [הגרח"ק שליט"א (ום. הסליחות בי

  . [שו"ע (שם)]. ופלים על פיהם
 תקיעת שופר 

להפסיק בין תקיעות דרשות לתקיעות ע"מ    ,[שו"ע (סי' תקפא סע' ג)].  "הבערבשופר  אין תוקעין  
"ש]. ומ"מ מותר לתקוע רדחובה [ואף כשחל יום א' של ר"ה בשבת ג"כ אין תוקעין בע

  .[מ"ב (ס"ק כד)]. בחדר סגורולכתחלה יעשה כן  ,להתלמד
  מנחה

ולה, ומאריכין בה קצת מאחר צריך להזהר להתפלל תפלת מחה של ערב ר"ה בכווה גד
  .[מט"א (סי' תקפא אות ז)]אחרוה של השה. שהיא תפלה 

 בערב ר"ה
ויש  .  [חיי"א (כלל קלח אות ח)].  כדי להצל מעוש דריםלעשות התרת דרים בערב ר"ה    והגים

  .[מט"א (סי' תקפא סוף אות מט)]בערב יוה"כ.  פעם שית ר להתיר הדריםווהגים לחז
 התרה לפני שלשה או עשרה 

והגים  . [שו"ע (יו"ד סי' רכח סע' ג)]לפי ג' גדולים. אפילו הם קרובי משפחה.  ההתרהעושים 
ויש והגים לעשות התרה זו לפי עשרה   .ס"ק ט)]שם  [ש"ך (ודר עומד.  שהמתירים יושבים וה

  ]. (סי' תריט על סע' א) [עי' בדעת תורה (כיון שאומרים בין בהקיץ בין בחלום, והודר בחלום צריך י'). אשים
 לא זקנו מתלפני נער שלא נ

  (סי' רכח ס"ק ב). מובא בפת"ש  (מ' ק' סי' עג)[רע"א לא זקם. מהמתירים צריכים להיות גדולים שת
  .  ](ח"ד סי' ד אות ד). וכן פסק השבט הלוי ת בחיים (סי' כא) שלא סומכים על חזקה דרבא בזהוכ"כ בשו"ת ובחר
 בלשון שמבין
עליו וע"כ מי שאיו מבין לשון הקודש זהר שיבין מה שהוא אומר, להצריך כל אדם 
  . [חיי"א (כלל קלח אות ח)]שמבין.  לאומרו בשפה
 דקדוקי לשון 

 .(כשעושים כן לפי ג' הדיוטות) יש המדלגים בוסח של התרת דרים "דייים מומחים"
עי' בלקוטי מהרי"ח (ח"ג סדר ער"ה עמ' ס) שכתב דאפשר לאומרו  דש אלול) בשם האדר"ת. אולם ולוח אר"י (ח [

לוח  [ בשם הוי' ברוך הוא"יש מדלגים תיבות "ו .דהוא רק דרך כבוד שחשובים עליו כדייים מומחים]
כן  ודש אלול) בשם האדר"ת. ולוח אר"י (ח [. אפילו זירות שמשון"ו" ,]דש אלול) בשם האדר"תואר"י (ח 
  .  ליישב וסח זה] עי' בבין ציון (ח"א סי' פא) שכת'פת"ש (סי' רלט ס"ק ו). והוא ב

 עבור אשתו 
דרים על ידי בעלה, תמ שליח וילך  ותוה איש אומרים שאם רוצה האשה לעשות התרת

ובעד אשתו, דהייו שיאמר בפירוש   בעדוהמתירים ויאמר וסח התרת דרים  "דבפי ב
דכוותם עליו ועל  ,יאמר מותרים לכם וכו' בסתם והב"דשדרו ושבעו אי ואשתי, 

אשתו. ורק צריך שאשתו תאמר לבעלה מקודם אי מתחרטת על כל דרים ושבועות  
ם, ואתה תהיה שלוחי ותלך לפי בית ואסורים וקומות וחרמות והסכמות וקבלות ומהגי

. אולם לא והגים שהבעל יבקש התרה רב פעלים (ח"ד או"ח סי' לד)][דין להתיר לי על כל הזכר.  
עבור דרי אשתו, אלא השים סומכות על התרת דרים של "כל דרי" שאומרים בתחילת 

  הל'(מבית לוי גליון ד  זצ"להגר"ש ואזר , פ"א אות י)שי ישראל פמ"ה הגה עז, והליכו"ש (א[הגרשז"א . יוה"כ
  .שליט"א (חוט שי ר"ה)] "קהתרת דרים הגה ה) והגר

 עבור כמה אנשים יחד 
[הגריש"א זצ"ל (ימי הרחמים פ"ב הגה  יש והגים שכמה אשים אומרים יחד סדר התרת דרים. 

 . [מט"א (שם אות מט)]. וי"א שאין לעשות כן אלא בשעת הדחק. סז)]
 מופלא סמוך לאיש

מופלא סמוך לאיש [דהייו קטן מגיל י"ב שים וקטה מגיל י"א שים] שדריהם דר, לא 
ם רוצים שיתירו  א. ו[עי' בהליכ"ש (ר"ה פ"א אות י ובהגה שם) בשם הגרשז"א זצ"ל]הגו להתיר להם. 
 .[הגר"ק שליט"א (חוט שי ר"ה פי"א הגה ג)]תרה. להם עושים להם ה

 מסירת מודעה 
והגים בערב ר"ה למסור מודעה לביטול הדרים. ודי למוסרה לפי אחד וא"צ ג' אשים. 

לעין קבלת מודעא זו  מעיקר הדין יתן לסמוך על. ו [הגרשז"א זצ"ל (מבקשי תורה אלול תש"ה)]
 .פעמים בלא תאי ג'חייבות, וכן ההגה טובה שהג דבר מצוה שלא בלשון דר והת

  .]עוד פוסקיםו [הגרשז"א זצ"ל (מח"ש ק' סי' צא אות כ והליכ"ש פ"א אות ט) 
  התרת קללות, נזיפות ועין הרע 

 ,עין הרע ירו להם קללות וזיפות ויבטלו ממוכדי שיתיש והגים לקבץ עשרה בי אדם 
  . צפורן שמיר רסי' יב)] -[החיד"א (עבודת הקדש שלשה.  לפי כן היעש ואם אין לו עשרה

 כיבוס ותספורת  
להראות שאו בטוחין בחסדו ית' . [שו"ע (סי' תקפב סע' ד)]מכבסין ומסתפרין בערב ר"ה. 

  .[מ"ב (ס"ק כה)]שיוציא לצדק משפטיו. 
 לבוש

אלא ילבש בגדים    עליו,  יהא מורא הדיןכדי ש  יו"טכבשאר    ם חשוביםלא ילבש בר"ה בגדי
  .[מ"ב (ס"ק כה)]. ל כךחשובים כשאים  אים

 / תשעה קבין טבילה
ולא יקדים לטבול עד שעה קודם .  [רמ"א (סי' תקפב סע' ד)]  .משום קרי  "הלטבול בער  ןיש והגי 

 שפוך על גופו ט' קבין מים.י  מאיזה טעם,אם איו יכול לטבול  ו  .[מ"ב (ס"ק כו)]  .חצות היום
  .](ח"ז סי' יג)ודברי יציב  (ח"א סי' כד)  [שבט הלוי  .  מקלחת המצויה בביתויכול לעשות כן ע"י  .  )]שם[מ"ב (

לשלמו ממעשר.  מותר ,לשלם דמי חבר לביה"כשאים מטילים חיוב למתפללים  במקום
רשאי לשבת במקום   יוכיון שמי שאיו משלם א  ,לימים וראים  בבהכ"עבור מקום    אולם

בעיקר עבור   הוא דרשהמחיר הש אלא שמחמת .א"א לשלם ממעשר, שרצוו לשבת
ום ממעשר כספים (והכל לפי יתן להוציא עד כשמוים אחוז מהסכ ,בית הכסתהחזקת 

  .עי' בשמעתא עמיקתא גליון קצ"ג באורך בזה]ו .שליט"א הוראההשמעו מגדולי  [. העין)

 לחברו  אמירת לשנה טובה
ולקבה יאמר  .[שו"ע (סי' תקפב סע' ט)] ."לשה טובה תכתב"והגין שכל אחד אומר לחבירו 

ס"ק [מ"ב (אין לומר ותחתם. שהגר"א דעת ו .ג"כ ותחתם וי"א שיש לומרתכתבי ביו"ד. 
ויש  .  [חיי"א (כלל קלט אות ה)]חתם לאלתר לחיים טובים.  תכתב ותוי"א שוהגים לברך ש.  )]כה

ויכולין לומר לשה  .[מגן האלף (סי' תקפב ס"ק מ)]מוסיפים "לאלתר לחיים טובים ולשלום". 
 אין שי  וי"א שביום .שי םי"א דדיים ה"ל שווים ביוו  .עד חצות היום כו'טובה תכתב 

  .)]ס"ק כה[מ"ב ( אומרים.

  
 בהדלקת נרות 

מברכת ביו"ט ראשון. וביו"ט שי  ,הוהגת לברך שהחייו בשעת הדלקת הרותאשה 
. ואם אין לה [מ"ב (סי' תר ס"ק ד)]. ברך שהחייותתלבש בגד חדש או תיח פרי חדש ואז 

 .[עי' בשו"ע (סי' תר סע' ב) ומ"ב (ס"ק ב)]תברך בכל אופן. 
 בקידוש  

יח  יאו  ילבש בגד חדש ,קידוש ליל שימברכים ברכת שהחייו. ובבקידוש ביו"ט ראשון 
משום שי"א שאין אומרים שהחייו דתרווייהו יומי קדושה , (שהחייו יברךפרי חדש ו 
[שו"ע (סי' תר  פרי חדש, עם כל זה יאמר שהחייו.  בגד חדש אולו ואם אין מצוי  .)אחת היא

(מח"ש ק' סי' כ) דפירות חדשים שרוצה לאוכלם בליל א' דר"ה אין  סע' ב) ומ"ב (ס"ק ב). ודעת הגרשז"א זצ"ל 
כון להיחם לפיו בשעת הקידוש כדי לפוטרם בברכת שהחייו שמברך על היו"ט, אלא יברך עליהם ברכת שהחייו  

  . בפ"ע. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"ד]

 אכילת הסימנים בסעודה 
רוביא דהייו תלתן,   (ויש והגים כן בב' הלילות של ר"ה),  ר"הליל  יהא אדם רגיל לאכול ב

יכרתו   :כרתי .כרתי, סילקא, תמרי, קרא. וכשיאכל רוביא יאמר: יה"ר שירבו זכיותיו
יקרע גזר דיו ויקראו   :קרא .יתמו שואיו :תמרי .יסתלקו אויביו :סלקא .שואיו

והגין לאכול תפוח מתוק בדבש, ואומרים: יש ו .[שו"ע (סי' תקפג סע' א)] לפיך זכיותיו.
. ומברך עליו העץ (אע"פ שאוכלה תוך הסעודה) ופוטר הדבש. תתחדש עליו שה מתוקה

ובשמעתא   בהלכות קטות (ח"א סי' סו)[רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק ג). ואפי' אם אצלו הדבש עיקר הדין כן, עי' 
ווהגין לאכול בשר    .רבה זכיות כרמוןש. ויש אוכלים רמוים ואומרים:  עמיקתא גליון קצ"ה]

(וי"א של איל, ואם אין לו  אוכלים ראש כבשוכמו כן  .[רמ"א (שם)]שמן וכל מיי מתיקה. 
[שו"ע (סי'  . היה לראש ולא לזב, וזכר לאילו של יצחקלסימן ש יקח ראש מבעל חי אחר),

עין הרע  ולא יהיה    פרה ורבה כדגיםויש והגים לאכול דג לסימן ש  .תקפג סע' ב) ומ"ב (ס"ק ו)]
  . ]פמ"ג (א"א ריש הסימן)[ .ושולטת ב

 היהי רצון אופן אמירת 
[מ"ב . ואומרו בשם השם.  סע' א)]  תקפג(סי'  שו"ע  [כשאוכל הסימים אומר יהי רצון מלפיך כו'.  

ויאמר הבקשה אחר התחלת האכילה, מפי שאסור להפסיק בין ברכה לאכילה.  .(ס"ק ב)]
[א"ר (ס"ק ד) ובדיעבד אם אמר את הבקשה בין הברכה לאכילה איו הפסק. . [מ"ב (ס"ק ד)]

. ובסימים שאין מברכים עליהם קודם אכילתם, י"ל הבקשה קודם והמטה אפרים (אות א)]
  . (מקראי קדש ימים וראים סי' ז)]ק זצ"ל [הגרצ"פ פר  האכילה.

 סדר הסימנים 
יש לברך על התמר, ואם אין לו יברך על הרימון, דהם מין שבעה. ואם רוצה לברך על 
התפוח קודם כי כך מהגו, לא ייח על השלחן הפירות מז' המיים, וכשמברך על התפוח 

    .וכן מתבאר מהכה"ח (אות יג)][הגרשז"א זצ"ל (שם פ"א אות כו). יכוון להוציא גם אותם בברכתו. 
 ברכה על הסימנים שברכתם אדמה

 שעל הסילקא, הכרתי והקרא, אין מברכים עליהם בתוך הסעודה כיון שהם תבשיל.י"א 

וראים"ל (מקראי קדש  צזק  [הגרצ"פ פר וי"א שיש לברך ברכת בורא פרי האדמה   סי' ז אות א)].  ימים
[הגרשז"א  על הקרא, שזה ודאי לא בא אצליו מחמת הסעודה, ולפטור בזה שאר המיים. 

ויש מסתפקים בדבר, ועל כן סוברים שיש לפוטרם  .)]8זצ"ל (מכתב במחזור המפורש לר"ה עמ' 
הגר"ק  יש פי"ד אות ח) ו[הגריש"א זצ"ל (אשרי הא בברכה על דבר שבודאי איו בא מחמת הסעודה.  

  ומסתברא כדעה הראשוה.  (חוט שי ר"ה עמ' מח)]. שליט"א
  חמוצים  אכילת דברים

וע"כ האוכלים דגים לסימא שיפרו   ,לבשל בר"ה מיי חומץ בארש"ט וכדומהמיש מעים  
  וסי' תר ס"ק ד)].  ה [מ"ב (סי' תקפג ס"ק . וירבו כדגים אין מבשלין אותן בחומץ 

 
 בס"ד    



  

 , ענבים ופירות שלא נגמרו אגוזים  
שלא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא, ועוד שהן מרבים כיחה ויעה יש מדקדקים 

יש מי שאומר וכמו כן   ].בהגהות חת"ס (שם) עוד טעם . ועי'[רמ"א (סי' תקפג סע' ב)ומבטלים התפלה. 
גמר  פרי שלא ו .[מ"ב (סי' תר ס"ק ד) בשם הגר"א]. אין לאכול עבים בר"ה (והטעם ע"פ סוד)ש

  . [מ"ב (סי' תר ס"ק ד) בשם המט"א]לאוכלו.  איו סימן טוב

 דין שמחה בראש השנה /שתיית יין 
תקצז  (סי' ב [מ"מחת בחגך" והגת גם בו. אף שהוא יום הדין מ"מ מצוה של "וש ראש השה

. ויש אומרים שמ"מ אין מקובל לשתות יין מחת אשר (מועדים סי' ב)]ספר ). ועי' מש"כ בזה בא ק"ס
   [הגר"ק שליט"א (חוט שי ר"ה עמ' פז)]. בראש השה חוץ מיין של קידוש.

 תשה"מ
בשי לילות של ר"ה אא"כ היה ליל טבילה ויחזור ויטבול   מה"שמתכון למוע עצמו 

[חיי"א  ואף כשאין באפשרותו לחזור ולטבול לא יבטל חיובו.    .[מ"ב (סי' תקפא ס"ק כו)]בשחרית.  
  .(כלל קלט אות ז) וכה"ח (אות פט)]

 יום  שינה ב
. וי"א שאחר חצות היום אין חשש .)]ב 'תקפג סע(סי' רמ"א ["ה. ן ביום רווהגים שלא לישיש 

ל עצמו ומ"מ הרוצה להחמיר ע  , בין ביום ראשון בין ביום שי.[מ"ב (שם ס"ק ט) בשם האר"י ז"ל]
לילך ולהתחיל   לעין  כל זהו  .]כה"ח (אות לו)[  שלא לישון כלל, ביום הראשון הוא היותר כון.

[הגרשז"א    .אפילו אחר עמוד השחר  עד הבוקראבל מותר להמשיך שית הלילה  ן ביום,  וליש
  שאלה קז)]. זר החיים ( שליט"א  "ק הגרח ו  ,הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש מועדים פי"ד אות יא)ו  (שם פ"א אות כג) 

ומ"מ אם כבר תעורר משתו אחר עלות השחר, י"א שיש להיזהר שלא לחזור לישון.  
  שי ר"ה עמ' )].   [הגר"ק שליט"א (חוט

 הצריך לישון
מי שהשיה ביום צרכת לו כדי שיוכל לכוין בתפלה כראוי, אין לו להמע ממה בימי ר"ה, 

  ].אין לחושבכגון דא ד ,[הגרשז"א זצ"ל (שם פ"א אות כד) .א יישן כדרכולא
   עד חצי היום  להתענות

  . אסור  ו"ט הדבר ושאר י בשבת ש ע"גא ,חצות אחר ולהתפלל עד "המותר להתעות בר 
  . [מ"ב (סי' תקפד ס"ק ה)]ואם ר"ה חל בשבת אין להתעות.  .  [מ"ב (סי' תקצז ס"ק ב) בשם עטרת זקים]

) ושו"ת  מהגר"א סי' רז(מעשה רב [ו"ט. להתעות עד חצות כמו שאר יאין  שאף בר"ה וי"א

    ]. התעוררות בתשובה (ח"א סי' רכה)
  טעימה המועילה שלא להיות מתענה

לדעת המחמירים לעיל שאסור להתעות בר"ה כמו שאר יו"ט, או כשר"ה חל בשבת 
[מ"ב (סי'   הדעות להתעות, אם טועם משהו קודם התפלה איו חשב מתעה. שאסור לכל

ויש מסתפקים אם די בשתיית משקה, או שצריך לאכול דוקא פת בשיעור . רפח ס"ק א)]
[הגריש"א זצ"ל (אשרי  בלבד.  הולמעשה יש להקל שדי בשתיי [פמ"ג (סי' קז א"א ס"ק ג)].כביצה. 

. וכן באלף למגן (ס"ק ב ובהגה שם)  על הקהלות יעקב (ארחות רבו ח"ב עמ' קפא)בהאיש פי"ד אות טו). וכן הג 
מיקל אף על ידי שתיית מים. ובקצות השלחן (סי' צ בדה"ש ס"ק א) כתב שאף אם מועיל משקה יתכן ששתיית מים  

  איה בכלל טעימה. ועי' עוד בתשובות וההגות (ח"ב סי' רעז)].  
 המזון שכח יעלה ויבוא בברכת 
[הגרשז"א זצ"ל (שם  . המ"ז בסעודת ליל ר"ה, חוזר לראש בהמ"זשכח לומר יעלה ויבוא בב

. [מ"ב (סי' קפח ס"ק יט)]. ואם שכח בסעודת היום י"א שחוזר וי"א שאיו חוזר. ])פ"א אות יט
וכ"ז  .[באר משה (ח"ג סי' לח אות יג)]אמם ישתדל לשמוע מאחר.  ,ולמעשה לא יחזור ויברך

  .כה)]-[כה"ח (אותיות כד . אף אם שכח בלילהאשכז, אבל לבי ספרד אין לחזור לבי 

 מנהג לבישת הקיטל (בר"ה וביוה"כ) 
[מט"א (סי' תקפד אות ג) ומקו"ח (סי'  . יש והגים ללבוש קיטל בתפילת שחרית ומוסף של ר"ה

תרי ע' ד). ויש והגים ללבוש  [רמ"א (סי'  והגים ללובשו ביוה"כ בכל התפלות.וכן יש  תרי אות ד)]. 
    בגדים לבים, עיי"ש ברמ"א. ועי' עוד במ"ב שם שגם יש שוהגות ללבוש בגדים לבים].

 אחר הנשואיןללבשו בשנה הראשונה 
. וי"א שיש [קצה המטה (סי' תרי ס"ק טו)]שאף בשה הראשוה אחר השואין לובשין קיטל.  י"א  

. ומ"מ אם אחד רוצה ללובשו אף לשיטה [מהר"ם שיק (או"ח סי' כח)]שהגו להמע בשה זו. 
  .[מהר"ם שיק (שם)]השיה אין גוערין בו. 
 אבל בלבישת הקיטל
רשאי ללבוש קיטל. ים, קרוב ל אביו או אמו או תוך ל' על שאר אבל בתוך י"ב חודש ע

  [מ"ב (סי' תרי ס"ק יח)].  לובשו.ומ"מ יש מקומות שוהגים שאין האבל 
 כניסה לבית הכסא עם קיטל המיוחד לתפלה 

. מיוחד לתפלה משום שהוא ,קיטלש ובלעשות צרכיו בעודו ל לבית הכסא להיכסאין 
שלצורך  "א  וי  [מ"ב (שם)].  . בלבד מותר  כדי להטיל מים  אולם  [מ"ב (סי' כא ס"ק יד וסי' תרי ס"ק יח)].

[מטה אפרים (סי' תרי אות יב) וכה"ח (שם אות לז). ובאורחות רבו   קבוע מותר.זה אפילו לבית הכסא 
[הגריש"א  בית הכסא קבוע. להכס ל אוסריםויש  .(ח"ב עמ' רה) הביא שכן הג בעל הקהלות יעקב]

מקום העומד רק להטלת מים איו בכלל בית הכסא ו  .זצ"ל (תפלה כהלכתה פכ"ג אות סז הגה קפז*)]
להיכס לשם עם הקיטל לכל הדעות, אלא אם כן בית הכסא קבוע באותו קבוע, ומותר 

  חדר ללא הפרדה (של צורת הפתח וכדומה).
 הלובש את הקיטל אף בליל הסדר או סעודת ראש השנה 

הלובש את הקיטל גם בסעודת ראש השה, רשאי להיכס עמו לבית הכסא, שבאופן זה 
 רק והג ללובשו (חוץ מלצורך התפלה)שוב לא חשב לבגד מיוחד לתפלה. אולם אם 

בסעודת ליל הסדר, איו רשאי להכס בו לבית הכסא כי באופן זה איו יורד מקדושתו 
  [הגריש"א זצ"ל (גזי הקדש פ"כ הגה ה)].  כיון שליל הסדר הוא לילה של מצוה.

 כלך הקיטל בבית הכסא התל
ם, ואין לו קיטל אחר מי שכס לבוש בקיטל לבית הכסא והתלכלך בצואה שהייתה ש

(כגון   ללבוש לתפלה, מותר לו לומר לכרי לכבס את מקום הטיופת משום כבוד הבריות
[כה"ח (סי' תריג אות ח) בשם השו"מ (מ' רב'   .שגם דרך בי המקום ללבוש קיטל או שהוא ש"ץ)

דרבן מותרת ע"י כרי  במ"ב (סי' שב ס"ק לו ושעה"צ אות מד) שמשמע דדוקא מלאכה ח"ב סי' פו). אלא דעי' 

. אולם אפשר דלאו דוקא קאמר דהרי המ"ב (סי' שכב שעה"צ אות יב) גופא טה להתיר מלאכה דאו'  במקום כה"ב

, וא"כ ק"ו דשרי  )'ו סס"ק ד"עי' בחזו"א סי'  (, אע"פ שחמירא מאמירה לכרי  ה"בבשיוי אפילו ע"י ישראל מפי כ

אמירה לכרי במקום כה"ב. וכן צידדו להתיר במלכים אמיך (פ"ו הגה כט ופ"י הגה ה) ובארחות שבת (פכ"ג הגה  

  . ]במקור חיים (לחו"י סי' רעו) שכ"כקעה), ועיי"ש שהביאו 

 ש"ץ הראוי לימים נוראים 
המבוארות גם ראוי שילמד הכוות מהתפלות  ,תשובה גמורה בעלהש"ץ  הראוי שיהי

ואם   .אפילו פ"א אין ליתן המצוה לאחר  )או לתקוע(והגו שמי שהתחיל להתפלל    .הזוהרב
 .חלה הוא ביד הקהל להעמיד אחר ומ"מ כשחוזר לבריאותו המצוה חוזרת אל הראשון

מ"ב  [. וןאם רואה שיש מחלוקת בשביל התפלה לא יתפלל אף על פי שיתפלל מי שאיו הג

  .[מ"ב (סי' ג ס"ק כד)]. ואין ממים ש"ץ ער שלא תמלא זקו. ](סי' תקפא ס"ק יא)
 אבל  

אסור לעבור לפי   ,אבל תוך י"ב חודש על אביו ואמו [או תוך שלשים על שאר קרובים]
ובדליכא חזן אחר שרי אפילו בר"ה  .דהא דים כרגלים לכל מילי ,התיבה בר"ה ויוה"כ

  . ]. ועי' בג' מהרש"א (יו"ד סי' שצט) מש"כ לעין ש"ץ קבוע)(סי' תקפא ס"ק ז מ"ב[. ויוה"כ
 עבר עבירה מפורסמת 

  אין למות לש"ץ בימים הוראים מי שעבר עבירה מפורסמת, כגון הליכה לערכאות וכדו', 
[הגרשז"א זצ"ל  אפילו עבר עליה פ"א בלבד ואפי' בשוגג. אבל בכל עבירה אין להחמיר בזה. 

  .  (שם אות ח) דלא כמשמעות סתימת המ"ב בסי' "ג (ס"ק פב)]

 קבלת שכר 
 מקבל שכר שבת ויו"ט מצא משום שויו"ט  אסור לשכור חזים להתפלל בשבתי"א ש

והעיקר כדעת  .)במקום מצוה לא גזרו רבן(ד  ויש מי שמתיר ,(וה"ה בעל תוקע בר"ה)
 . מ"ב (ס"ק כג)]האיסור שכתבו הם מה םטע ו פסק כדעה ראשוה להחמיר. [שו"ע (סי' שו סע' ה) המחמירים. 

ומשלם לו לחודש או לשבוע (או תוקע בחודש אלול) יתפלל גם בימות החול  אםוי"א ש
והחושש  ,והגים להקל לשכור לשבתות לחוד מעשהול .[רמ"א (שם)]. , לכ"ע שריבבת אחת

  . [מ"ב (ס"ק כד)].  לדברי האוסרין לא יקצוב בתחלה ומה שלוקח אח"כ י"ל שהוא דרך מתה
, ידקדק להתפלל עוד חזן המקבל שכר עבור תפלתו בימים הוראיםלכו"ע, לצאת וע"מ 

שכר יו"ט בהבלעה. (אבל בה, כגון סליחות וכדו', בימות החול, כדי שיחשב תפלה א' חשו
כו"ע ידעי שאין ותים ד  כיון  ,עי"ז שיתפלל מחה רגילה של חול וכדו' מסתבר דאין להקל

והליכ"ש שם אות ז    ,הגרשז"א זצ"ל (שש"כ פכ"ח הגה קמהו[אלף המגן (סי' תקפה ס"ק כד) ר זה). שכר בעבו
  . [מ"ב (ס"ק כג)]. "שרמעומ"מ אסור לשכור החזן או התוקע בשבת ויו"ט גופא רק  .והגה י)]

 סימן ברכה 
"ט, איו רואה ובשבתות וי  )או לתרגם(  להיות ש"ץהוטל שכר לתקוע שופר בר"ה או כדי  

אלא די"א דכ"ז באיש   .[שו"ע (ססי' תקפה סע' ה) ומ"ב (סי' שו ס"ק כג)] מאותו שכר סימן ברכה.
. ויש מלמדים זכות  [ארחות חיים (שם ס"ק יג)]אמיד, אבל הצרך לצורך פרסתו לית לן בה. 

וכמו כן אם איו קוצב שכר אלא מקבל   .)]סי' תקפה[א"א מבוטשאטש (לחזים שמקבלים שכר.  
  לאחר מכן בתורת מתה לית לן בה. 

 בשכר או בחנם 
שבזה אין אחר שאיו הגון רשאי  . כב)] ' [שו"ע (סי' ג סע מבדבה.שליח צבור בשכר עדיף טפי 

ואם היה בדבה הרשות תוה לכל וכפרוץ הדבר יעלה מי שאיו  ,לפשוט רגלו להתפלל
הש"ץ יהי' בעצמו יותר זהר בתפלתו ובתיקוו הואיל ושכיר הוא. ואף שיש שועוד  ,הגון

  .[מ"ב (ס"ק ג)]. ש"ץ בשכר עדיףבחם צריכין העיים ג"כ ליתן שכירות הש"ץ ש
 שתיית סממנים להנעים הקול 

מותר לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להעים הקול כי לאו לרפואה הוא 
. וע"כ [שו"ע (סי' שכח סע' לח) ומ"ב (ס"ק קכב)]  ועל כן לא שייך לגזור בזה משום שחיקת סממים.

מותר להשתמש בתרכיזים למייהם לשפור הקול או למוע צרידת קול הגרמת מהליחות 
[שו"ע (שם). וביאר  , והין כן אף אם אין עשויים ממאכל בריאים.  [שבט הלוי (ח"ח סי' פג)]שבגרון.  

ה. ועי' בערוה"ש  המ"ב (ס"ק קכ) ע"פ המ"א שכ"ז אם לא בא לחזק מזגו, אבל אם מחזק מזגו אסור אע"פ שאיו חול
  .(אות מח) שלדעתו גם השו"ע מודה לדברי המ"א בזה]

 לצורך ריפוי הגרון
אם יש לו מכה בגרוו מותר לאכול או לשתות מאכל או תרכיז אפילו העשוי ממאכל 

[שו"ע (שם סע' לז). ומש"כ מכה בגרון כ"כ בהלכות קטות (ח"א סי' קא)   .בריאים וכדומה ע"מ לרפותה
[דקיי"ל  . ולש"ץ דרבים אם יש משום כבוד הבריות מותר לעשות כן בצעה.  (שם)]ובבשבט הלוי  

ועיי"ש שהתיר משום כבה"ב    ,ז)-בקום ועשה. וכן יוצא מהמהר"ח אור זרוע (סי' ו 'דוחה איסור דרבן אפי בה"כ
  .י (שם)]בציעא ומשום דאיכא כבוד שמים בבסומי קלא לצורך התפלה. והובא בדעת תורה (כאן) ובשבט הלו 

 כריעה בתפלה 
יתפלל בכריעת ראשו  והוהג כן  .[שו"ע (סי' תקפב סע' ד)]. בכריעה בר"היש והגים להתפלל 

קודם שיאמר    והייו   ,)]שם[שו"ע (  לזקוף בסוף הברכות.  םוצריכי.  [מ"ב (ס"ק יג)]  .עם גופו בלבד
ובברכות שתיקו לכרוע בהן יזקוף עצמו   .[מ"ב (ס"ק יד)]. וה"ה בתחלת הברכה .ברוך אתה

  . [מ"ב (סי' קיג ס"ק ו)]כמה תיבות לפי שיאמר "ברוך אתה". 
 תפלה בקול 
לא חיישין  והגין לומר בקול רם. ו "המות השה מתפללים בלחש, ברכל יבאף על פי ש

ומ"מ י"א  .[שו"ע (סי' תקפב סע' ט)], כיון שמצויים בידם מחזורים. שמא יטעה חברו מחמתו
[כה"ח (אות ז) בשם  איו יכול לכוון בלא זה.  , אלא אם כןשמי שמתפלל בלחש משובח יותר

  . ז"ל] השל"ה וע"פ הזהר והאר"י
 בכי בראש השנה

מי שאיו בוכה בימים אלו אין שמתו ש, ואמר "ה ויוה"כהאר"י ז"ל היה והג לבכות בר
[מעשה  ."ה. מאידך דעת הגר"א שאין לבכות בר[הובא בכה"ח (סי' תקפב אות ס)] .טובה ושלימה

הובא    "א[מט  .בשבת  "החל רכשכדברי האר"י ז"ל אפילו  והגים  ו .  ])שם(  חרב (אות רז) הובא בכה" 
לכל הדעות אין לבכות מחמת דאגה על דויש אומרים שאין כאן מחלוקת,  .בכה"ח (שם)]

 לכל הדעות מעשים שעשה, אבל בכי מחמת דביקות והתרגשות שאיו בכי של צער מותר
  . וההגות (ח"ב סי' רסח)][הגר"ק שליט"א (חוט שי ר"ה עמ' א) ותשובות  "ה.גם בר

 בקשות פרטיות 
הגרשז"א  החזו"א (ארחות רבו ח"ב עמ' קפא אות כז) ו[מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השה. 

מלכויות "אלא שראוי בראש השה להימע מזה כי עיקר היום הוא  זצ"ל (הליכ"ש פ"א אות טו)].  
  .)]58הגה שם ( הגרשז"א זצ"ל[ ."כדי שתמליכוי עליכם –

 שכח לומר יעלה ויבא 
  . [הגרשז"א זצ"ל (שם פ"א אות יא)]איו חוזר, כיון שהזכיר את יום הזכרון.    הבתפל  השוכח יעו"י

 חתם מקדש ישראל והזמנים 
יום וטעה בתפלת ר"ה בברכה האמצעית ולא חתם "מלך על כל הארץ מקדש ישראל 

[מטה אפרים (סי'  . וחוזר להתפלל לא יצא יד"ח ,אלא "מקדש ישראל והזמים" ,הזכרון"
רצה צריך לחזור מ"או"א מלוך", ולכל הפחות  זכר לאחר שהתחיל. ואם תקפב אות יח)]

   .]הגרשז"א זצ"ל (שם פ"א אות יג)[ה. ולחתום הברכה כתקומ"קדשו במצותיך", 
  אבינו מלכנו 

(כי   אין אומרים אותו ,שבתב ר"ה חלואם  .לומר אביו מלכו על הסדרמהג בי אשכז 
"ש רר"ה בעיום ב' דשחל  כ  ןוכ  .]ומ"ב (ס"ק ד)  [רמ"א (סי' תקפד סע' א)  .אין שואלין צרכים בשבת)

 , צ"ל מחה והעבר חטאיו ופשעיוו  .[מ"ב (סי' תקפד ס"ק ד)]ביו מלכו.  במחה אין אומרים א
יש לומר כלה הכ"ף בפת"ח והלמ"ד וכמו"כ  לבקש תחלה על הקל ואח"כ על החמור.    ישכי  

  .[מ"ב (ס"ק ג)]. רוע גזר בשימה אחת ויאמרבציר"י. 

  . [שעה"צ (אות מד)]. של ר"ה ויוה"כ יש והגים ליפול על פיהם בעליו לשבח שבחזרת הש"ץ
. [מ"א (סי' קלא ס"ק כב) ומט"א (סי'  ים ראשםשרק כורעים בברכיהם ומכופפ בר"ה ויש והגים

 והמהג .)כן מהג בי ספרדו(כלל  יםעויש והגים שלא כור אות יד)].  כאתקצב אות א וסי' תר
הפשוט מהג  (וכן    ליפול על הפים דרך קידה ללא פישוט ידים ורגלים  ,אצל הוהגים לכרוע

ובמעשה רב השלם (אות רג) הובא שהגר"א בכריעות של ר"ה ויוה"כ  (שם מ"ז ס"ק יד).  [פמ"ג    .אצל בי אשכז)
צריך להטות על הצד   ,כן על רצפה של אבים  ים. וע"כ אם עושהיה משתחוה בפישוט ידים ורגלים]

  או לעשות הפסק כמבואר להלן.
 להפסיק אמירת הפיוטים בשעה שהצבור כורעים 

עם  לכרועפסיק ועליו לה ,אומר פיוטים מצא הוא עדיין, םאם בשעה שהצבור כורעי
  ].מט"א (סי' תרכא אות יא)[. הצבור

 ת אבנים כריעות על רצפ 
 .אפי' כשמשתחוה לשמיםאבים להשתחות על אבן משכית או על רצפת אסור מה"ת 

 ,כשמשתחוה בפישוט ידים ורגלים וגם על רצפת אבים דוקא  אלא  ה"תסור מ יאומ"מ אין  
שופל על אפיו על הרצפה בלא פישוט ידים ורגלים או אם הוא  שפירושואבל דרך קידה 

אמם  .[מ"ב (סי' קלא ס"ק מ)] דרבן.בפישוט ידים ורגלים שלא על רצפת אבים אסור רק מ
דרך  או  ,ך קידה בלא רצפת אביםדרוהייו ב ,לא גזרו רבןבמקום שיש שתי המעלות, 

או אם היה  ,קידה על רצפת אבים אך שלא היה קידה גמורה דהייו שטה קצת על צדו
. בפישוט ידים ורגלים ושלא על הרצפה וטה קצת על צדו דלא הוי פישוט ממש ג"כ מותר

רצפת שלא על    ורגליםדים  דרך פישוט י  על פיהם  הופלים"כ,  הביובר"ה ווע"כ    .)]שם[מ"ב (
אפי' ופלים דרך קידה בעלמא ת אבים וכן כשיש רצפ ,להטות על צדיהם צריכין ,אבים

   .אות מד)]סוף ושעה"צ (  , מ"ב (ס"ק מג)[רמ"א (ססי' קלא). צריכין להטות על צדיהם
 קרקע מרוצפת 

כרצפות אבים וע"כ   שדים  "אי  ,ממלט עם אבים קטותמבלטות עשויות    עשויותרצפות  
[הגריש"א זצ"ל (אבי ישפה .  אבל אם הם רק ממלט לית לן בה  .לעשות הפסקצריך להטות לצד או  

  .שבט הלוי (ח"א סי' כג)]עי' במ"א (שם ס"ק כ) וב[. דים כרצפת אבים שירצפות של אבי שו ח"ב סי' ז)].
 עות ע"י הפסק בין האדם לרצפהיכר

דרך   לכרוע אף י"א שרשאי(עי' להלן בזה), פה ע"י עשבים וכדו' צרה ו וביןבי אם מפסיק
. ויש השי] רמ"א (שם) ובמ"א (ס"ק כד) בפירושו[עי' ב. אפילו ללא הטיה לצד ,פשיטת ידים ורגלים

   .[עי' במ"א (שם) בפירוש הראשון ובשעה"צ (אות מד)]מסתפקים בזה. 



  

 וכדו'  רצפה מכוסה בשטיח   
להצריך הפסק בין הפים לקרקע.  'ברצפות שיש עליהן סרים וכדו אףוהגים להחמיר 

. ועי' בכה"ח (סי' קלא אות קטז) ובקצה למטה (שם אות כא) די"ל דמשום לא פלוג הגו  [מט"א (סי' תרכא אות יד)
אפילו שאין מחוברים לקרקע   כן הדין ברצפות שמכוסות על ידי שטיחים וכדו'י"א דו].  כן

אף אם השטיחים קבועים . וי"א שסי' קד)]  מ' ת'  [לבושי מרדכי (או"ח.  (כי מתבטלים הם לקרקע)
אך המהג להחמיר בזה. ומ"מ שטיח שהוא   ,ומחוברים לקרקע מותר להשתחוות על גביהן

לוי, אשר רגילים להוציאו מפעם לפעם לקותו אין צורך להפסיק בין האדם והשטיח 
  .[הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש תפלה פי"ט אות ח)הגו להחמיר אף בזה). בדבר אחר (פרט למקום ש

 רצפה אדם להההפסק בין  מקום 
מט"א (סי' תרכא   ,אות טו)סי' קלא א"ר ( ,[רמב"ם (ע"ז פ"ו ה"ז)עיקר ההפסק הוא בין הפים לרצפה. 

 ,וע"כ אם אם יש לו בד קטן וכדו' לחצוץ  .]ס"ק מא) והגריש"א זצ"ל (שם עף ו)סי' קלא  ומ"ב (  אות יד)
ואפי' אם זהר שאפו לא יגע ברצפה צריך   .ישימו בין הפים לרצפה (ולא בברכיים)

. ולעין גודל ההפסק לכאורה י"ל  [הגריש"א זצ"ל (אבי ישפה ח"ב סי' ז עף ו)להפסיק בין הפים לרצפה. 
  . ן. עי' בהגהות שבסמוך]על אב שלא יהא ראה שמשתחוה  דבעין דבר שיכר ע"מ  

 מפסיקיםמה   על ידי
העיקר הוא שלא ראה כמשתחוה על אבן. כי    ,יכול להפסיק בכל דבר אפילו בדבר מחורר

בגדו   כףע"י  כגד פיויפסיק  ,ואם אין לו דבר אחר .[הגריש"א זצ"ל (אבי ישפה ח"ב סי' ז עף ב)]
א"ר  (סי' תרכא אות ו),  מ עי' בדרכ"[. )משום בזיוןא של מצוה ליכא בזה היאע"פ ש(וטליתו  או 

שכת' שיפסיק בכף טליתו.   ומ"ב (סי' תרכא ס"ק יד) ) מד אותקלא  (סי'  שעה"צ ,)שםטו) מט"א (אות קלא סי' (
   .]בשמעתא עמיקתא גליון רע"זועי'    ומשמע מדבריהם שאפי' בכף בגדו הדין כן.

 כשכורע שלא לעקור מקומו  זהירות הש"ץ 
ויש  [רמ"א (סי' תרכא סע' ד)]. קומו.מזהר שלא יעקור מיחזן הכורע בחזרת הש"ץ צריך לה

ביו    . והמהג בזמיו להעמיד לו סטדר[מ"ב (סי' תרכא ס"ק טז) בשם הט"ז]והגים להקל בזה.  
    .ס"ק ח)]  דק (שם ס"ק טז וסי' [מ"ב. וא"צ לעקור רגליו הסטדרלתיבה ובעבודה מסלקין 

 ה שמיעתחובת 
חזרת הש"ץ של ר"ה שווה לדין חזרת הש"ץ של ימות החול וא"צ לכוון לצאת יד"ח 

הגרי"ז (סטעסיל ח"ה  ). אולם דעת  64והגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש ח"ב פ"ב הגה    חזו"א (סי' קלז ס"ק ד)[הברכות.  
אוד לשמוע יזהר מומ"מ  .בר"ה צריך לצאת ידי חובת הברכות] בסופו קוטרס המועדים) שבחזרת הש"ץ 

פ שבשעה שהש"ץ מגן מותר לומר תהילים, בזמיו שלא הגו להאריך  חזרת הש"ץ. ואע"
  )]. 64[הגרשז"א זצ"ל (הליכ"ש ח"ב פ"ב הגה ביגוים אין לאומרם. 

  
 לפני קדושה  לחזור אחר תפלתו

בר"ה ויוה"כ מותר לחזור למקומו מיד כשהש"ץ מתחיל חזרת הש"ץ, וא"צ להמתין 
  מ"ב (סי' קכג ס"ק י)]. עי' ב [ .במקום שפסע עד לקדושה

 ישיבה לפני המאריך בתפלתו ג' פסיעות ו
וא חלש ואיו יכול לעמוד , אם הלהתפללמי שגמר תפלתו ואחריו יש מי שעדיין מאריך 

, (ומסתבר דאם יצטרך לעבור לפי א' המתפלל חשב כאיו יכול להתרחק)לו בקל להתרחק    וא"א
ואם איו חלש  .]ה"צ (אות יד)ע שו ס"ק יאסי' קב מ"ב ([רשאי לשבת.  חולשתו מוכחת עליואם 

אלא שקשה לו לעמוד כל כך הרבה זמן, או שרצוו לשמור כוחות ליום תפלה ארוך. יש 
לשבת או  לפסוע לאחוריו וללכת למקום אחר לשבת כ"פק עמקום להתיר בשעת הדח

  לעיל . ועי' עמים להקל בכה"גט [עי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ק"ד ה .יאמר תהיליםולפי המתפלל 
מחיצה או ספסל   תפלתו ישבהמאריך    אם לפיכן  ו  ].במוסףשאין באמירת תהילים משום הפסק אף  

(אשרי האיש ח"א  [הגריש"א זצ"ל    .טפחים), יש להקל לשבת  ורחב ד'  טפחים  שהוא קבוע גבוה י'(
  ברשות אחרת אין איסור לעבור לפיו].  כת' שכשהמתפלל מצא  (ח"ב פ"ז אות כב) באור לציון  וכןפ"כ אות כד). 

א"א מבוטשאטש (סי' קב). וכן קטו הבצל  [ .והוא הדין אם יש אדם המפסיק ביו לבין המתפלל
  החכמה (שם ס"ק ד) והגרח"ק שליט"א (אשי ישראל פכ"ט הגה מד). ועי' בשמעתא עמיקתא בגליון ק"ד].  

 עמידה כשהארון קודש פתוח 
כגון בעת שפותחין הארון קודש, איו חייב לקום בפיו עד  כשהספר תורה עומד במקומו

אמם העולם והגים לעשות הידור לתורה ולעמוד.   .[מ"ב (סי' קמו שעה"צ אות יח)]שיוציאוהו. 
ומ"מ   .. ודעת האג"מ (או"ח ח"ה סי' לח אות ד) שאין מהג זה חיוב כשאר מהגים אלא מצוה בעלמא])שםמ"ב ([

  . [ערוה"ש (סי' תריט אות ט)] לשבת בשעה שהארון קודש פתוח.ו להקלחלושי כח יכולין 

 אלו  להשתדל לקבל עליה בימים
ואף במקומות שמוכרין   .ראוי לכל גבר ירא ד' להשתדל שיהיה לו עליה בימים וראים

ואדרבה יש עילוי יותר במצוה שבאה אליו בדמים  , פי יכולתובדמים כ המצות יקה אות
  . [מ"ב (סי' תקפד ס"ק ח) בשם מטה אפרים]. ממצוה שבאה לו בחם אין כסף
 לשלם העליות מכספי מעשר 

מי שקוה מצוה בבית הכסת, כגון הוצאה והכסה, או גלילה, וכן שאר המצוות, מאחר 
  .[עי' במקורות דלהלן] שהמעות באים לקופה של צדקה, יכול לקות ממעות מעשר. 

 מעלה הדמים שחברו היה מוכן לתת 
, אין לשלם כל הסכום ממעשרזה ותן כך וזה מוסיף עליו ושאר בידו,    יש כמה קוים,כש
 .זה רשאי לשלם ממעשר)חלק  ו(   לא הועיל לקופה של צדקה רק במה שמוסיף על חבירו  כי

  . כת"ס (יו"ד סי' קיב ד"ה ובאמת)ו) רסי' רמטיו"ד רע"א (על הרמ"א , של"ה (מס' מגילה פרק ר מצוה אות לז)[
שם  הדרישה, הט"ז והש"ך אולם מסתימת . סד"ה ואחד) בבא"ה"ע פ"ז ה"ה  וכן דעת הגרח"ק שליט"א (מת

משמע קצת דבכל גווא שרי. וכן הא"ר (סי' קו סוף אות ב) כתב על דברי   ,ללא חילוק מהר"םשהביאו דברי ה
פי מעשר לא היה קוה שלולי שהיה ותן כל הכסף מכסאופן ומ"מ ב .]השל"ה דיש לדחות

מצות שמותר לשלם ממעשר אף כשאין  [דלא גרע מצוה זו משאר    .לתת כל הכסף ממעשר  רשאי  ,מצוה זו
. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קצ"ג].  ם ס"ק ג)  ס"ק א) והש"ך (ש יו"ד סי' רמט הט"ז (לדעת  ,רווח לקופה
כי אם הראשון כוון לשלם ממעשר אף המעלה הסכום רשאי לשלם הכל ממעשר (  וכמו כן
  . שערי דעה (סי' רמט ס"ק ב)][. לא מצא כספי מעשר מפסידים) באופן זה

  

יש מקומות שוהגים לעשות הפסקה לאחר קריאת התורה קודם תקיעת שופר והקהל 
  והוהגים כן עליהם להקפיד להחזיר הס"ת לארון קודש קודם שיצאו.   .יוצא מבית הכסת

מיהו אם שאר   .]עמ' קפא אות ל)וכן הג החזו"א (ארחות רבו ח"ב   קמט סע' א וסי' תרכא סע' ב) [שו"ע (סי' 
. וייחוהו על הבימה ][אלף המגן (סי' תרכא אות ו)מין מותר להשאיר הס"ת מחוץ לארון קודש  

  .]עי' בקיצור הלכות המועדים (דבליצקי דיי התקיעות אות א)[ ויזהרו לכסותו ע"י טלית גדול וכדו'. 
 נט"י למוסף לאחר ההפסקה 

פסקה עליהן ליטול ידים שית (ללא ברכה) לפי תפלת היוצאים מבית הכסת בשעת הה
  . ]עי' במ"ב (סי' רלג ס"ק יח)[מוסף, כי מסתמא הסיחו דעתם מהט"י הראשוה. 

 ברכה על הטלית גדול לאחר ההפסקה
עי' ברמ"א  [אם פשטו הטלית בזמן ההפסקה, אים צריכים לברך עליהן אפילו שיו מקומן.  

ג' שעות ודאי יש   -. אא"כ הסיחו דעתן מהמצוה, ואם עברו ב' ](ס"ק לז)(סי' ח סע' יד) ובמ"ב 
  .] גר"ז (סי' כה אות כט)[משום היסח הדעת. 

 ביו"ט ראשון 
פרט למי שחלוש שמותר לו   .]מ"ב (סי' תרצב ס"ק טו)[שופר.  תלאכול לפי מצות תקיע אסור

. ועיי"ש  מ"ב (סי' תרצב ס"ק טו)[. )אפילו יותר, או פירות וכדו' (עד כביצה מזוות אכילת ארעי
(ויזהרו שלא לאכול   לאכול לפי התקיעות יש לו על מה לסמוך  הוהג  "מ. ומ]'בסי' תל"א ס"ק ו

הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש פט"ז  ו מועדים פ"ב אות א)  הליכ"ש  הגרשז"א זצ"ל ([אלא אכילת ארעי כ"ל).  
אלא דאף לשי לשמוע התקיעות ( 'מזכירים איחד שבפרט כשרבים אוכלים ו  .]אות יח)

)  פ"ב הגה בשש"כ  [הגרשז"א זצ"ל (לא לאכול אלא אכילת ארעי).  בכה"ג יש להיזהר לכתחלה ש
ואם ממה שומר שיזכירהו   ],תשובות וההגות (ח"ה סי' קעט ד"ה וראה). ועי' במ"ב (סי' פט סס"ק כב)ו

    והארכו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון קצ"ה].   . א (ח"ו ססי' ז)צי"[.  לבוא לשמוע את התקיעות עדיף טפי

 ביו"ט שני
, או  (עד כביצה מזוותמותר לטעום  מעיקר הדין  שחובת תקיעת שופר מדרבן,  ביו"ט שי  

 ].)בקובץ תשובות (ח"ג סי' פט. וכ"כ (סי' תלא ס"ק ו) [עי' במ"ב .קודם התקיעות )פירות וכדו' אפילו יותר
 נשים 
אסור להן (עי' בזה להלן), שקבלו עליהן חובה לשמוע תקיעת שופר  , להסובריםשים

וכל זה לעין   .לאכול לפי התקיעות. ואם מרגישות חולשה וכדומה מותר להן לאכול
 .לאכול אף אם אין חלשות לכתחלה אכילת פת יותר מכביצה, אבל פחות מזה יכולות

  ]. . ועי' להלן האם שים קבלו עליהן חובה לשמוע תק"שוחיי"א (כלל קמא אות ז)[קשו"ע (סי' קכט סוף אות יט)  

 מצות עשה לשמוע קול שופר 
  רמב"ם (פאר הדור סי' א [ה .בר"ה (ואין המצוה לתקוע בשופר) לשמוע קול שופר מצוה מה"ת

וכ"כ הרא"ש (ר"ה פ"ד סי' י) בשם בה"ג דמברכים לשמוע קול שופר   תה) חיוך (מצוהו )ועשה קע וה' שופר פ"א

  "ע היא סמ"ג (עשה מב) שכתב דמ. דלא כההשו"ע (סי' תקפה סע' ב). וכן פסק  משום דבשמיעת קול שופר הוא יוצא

  .. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ע"א] "לתקוע"

   
 חובת הנשים

 ויש אומרים[שו"ע (רסי' תקפט סע' ג)]. ות עשה שהזמן גרמא. אשה פטורה משום דהוי מצ
"א (כלל קמא אות  יי ח ,  א"א מבוטשאטש (סי' תקפט סע' ג)[  .שמ"מ קבלו עליהן חובה לשמוע קול שופר

בן איש חי (צבים אות יז) כתב שרוב השים קבעו מצות שופר עליהם חובה וסיים  בו.  תורה לשמה (שאלה קעב)ו  ז)
אולם במ"ב לא כתב   .רע"א (השמטות לסי' א)ב ' עיו  .כך כמה שים עשה עליה חיוב, ע"כהאשה שהגה בדלכן 

כספה"ע שקבלו עליהן חובה כיון שבמה שאיו   איה  שמצוה זו כתב (סי' שכט)  שלמת חייםוב שקבלו עליהן חובה. 
  ]. בשבט הלוי (ח"ח סי' קמז)  ועי' .בידן לא קיבלו עליהן חובה

 ליהן לשמוע כמה קולות ע
שים אין צריכות לשמוע אלא ל' קולות (ולא מאה קולות, עי' הפרטים בזה להלן). וכן 

   .]כט)- הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש ח"ג פט"ז אותיות כח[והגים כשתוקעים לשים. 
 תקיעה לנשים

 .וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן  בעצמן.  ששים פטורות, יכולות לתקוע  ף על פיא
שם  שו"ע ([.  עבורםלא יברכו  כ אחרים  "כמוו,  (אף ברכת שהחייו)  אין מברכותי"א ששאלא  

. וכן המהג  ]בדעת המחבר שאין מברכים אף שהחייו (הליכות ביתה מבוא אות כא)סע' ו) והגרשז"א זצ"ל 
 ה זושהשים מברכות על מצו  אצל בות אשכז  והמהגאצל הרבה מבות מעדות המזרח.  

לעצמן, אבל אחרים לא יברכו להן אם כבר יצאו.  יברכו על כן ו ן)שהזמן גרמ(ושאר מ"ע 
, ע"מ קודם שישמע התקיעות בביהכ"שעדיף שהתוקע לשים יתקע עבורן  וי"א  .  )]שם[רמ"א (

שעות ראשוות משום דאז מיפקד דיא   ג'שלא יתקע בי"א אבל  הברכה, ח"להוציאן יד
או   אלא יתקע להן אחר תקיעות ביהכ" והם יברכו לעצמן ,ואין כדאי לתקוע ביחידות

  . [מ"ב (ס"ק יא)].  שיכוין בלבו שלא לצאת בתקיעות ביהכ" ואז יוכל אח"כ ג"כ לברך בשבילן
 קטנים שהגיעו לחינוך

לבית הכסת, ומ"מ יזהירם להביאם    יש לחכם במצוה זו וע"כ ישקטים שהגיעו לחיוך  
. וחובת חיוך לעין זה הוא מיד  ]מ"ב (ס"ק טז)[. ישמעו התקיעות ולא יבלבלו להצבורש

עי' במ"ב (סי' שמג ס"ק ג) והארכו בזה  [שמביין עין מצות תקיעת שופר, כל קטן לפי חורפיה. 
. אולם אין חובה לחך קטה למצוה זו כיון שהוי  ]הלכות קטן וחיוכו  -תא עמיקתא  בס"ד בספר שמע

פשוט. ואע"פ שיש שים שקבלו ע"ע חובה לשמוע מ"מ אין  [מצוה שהזמן גרמא ושים פטורות ממה. 
,  מה שהקשה)יו"ד סי' יד ד"ה ועל  חיוב זה חל על צאצאיהם, אא"כ גם הן יקבלו זאת ע"ע כיגדלו. ועי' זכרון יוסף ( 

  .]סי' קצו על סע' יא אות ז)(ושיעורי שבט הלוי  ) ט ד"ה והגדר וח"ה סי' קכט אות בשבט הלוי (ח"ו סי'  
 מסתפק אם שמע תקיעת שופר 

וביום ב'   .תוקע ואיו מברך ,סתפק אם שמע קול שופר ביום א' שהוא מן התורהממי ש
  .]י' תקפה ס"ק ה)מ"ב (ס[ל. להק רבןדספק ד ,לא מד"ס א"צ לתקועשאיו א

 נוסח הברכות 
ובדיעבד אם בירך לתקוע . ]שו"ע (סי' תקפה סע' ב)[. קודם שיתקע יברך: לשמוע קול שופר

בתיבת .  ]מ"ב (שם ס"ק ד) דלא כפר"ח[. יצא  ,או לשמוע בקול שופר ,יעת שופראו על תק  ,בשופר
  . ]ג)אות ה  מט"א (סי' תקפ[ "קול" יגביה את קולו ויאריך קצת.

 ברכת שהחיינו 
אם ביום ראשון של ר"ה מברכים ברכת שהחייו. וביו"ט שי, דעת השו"ע שלא מברכים. ו

. אולם דעת הרמ"א ]שו"ע (סי' תר סע' ב)[שי. ה ביום שהחייו  מברךיום ראשון בשבת,  חל
אצל בי , וכן המהג )אפילו אם חל יום ראשון בחוללברך שהחייו אף ביום שי ( שיש

ויכוון לפטור גם מצות שופר.  תוקע בגד חדשבעל ומ"מ לכתחילה טוב שילבש ה .אשכז
. ובן ספרד השומע תקיעת שופר מבן אשכז ביו"ט שי של ר"ה, מותר לו לעות ]רמ"א (שם)[

אמן על ברכת שהחייו, אע"פ שלמהג הספרדים אין מברכים, דהואיל וכך הוא סדר 
  .]זצ"ל (הליכ"ש פ"ב הגה כב) הגרשז"א[המברך לא חשיב הפסק. 

 כיסוי השופר בשעת הברכות והתפלה
א"ר (סי' תקפה אות ח) בשם הגהות מהגים (אות  [יש והגים לכסות השופר במפה בשעת הברכות. 

. ומ"מ יש להחזיק השופר כשמברך. ועל כן יתחוב היד תחת המפה ]קכ) ובאר היטב (ססי' תקצג)
. וכמו כן ]אלף המגן (שם ס"ק ז) בשם סדור היעב"ץ, וכה"ח (אות יד)[ המפה.ויאחזו או יחזיקו ע"י 

בין סדר וסדר ובכל (ואם יש לו כמה יכסה את כולם) לפי המהג ה"ל יש לכסות השופר 
ויש והגים כן על אף שלא   כה"ח (שם) ואלף המגן (אות ו)].[שעת התפלה בשעה שאין תוקעין בו.  

  . ][אלף המגן (שם ס"ק ה). ועיי"ש ובאב"ז (סי' תלא) הטעם לכיסוי השופרת.  והגים לכסותו בשעת הברכו
 לברך בעצמו כשלא שמע הברכות מהש"ץ  

יברך לעצמו   ,תקועלקודם שהתחיל ת רכובה ץאחר שבירך הש״ תהכס תמי שבא לבי
. ואם הבעל תוקע התחיל לתקוע כשהוא עודו  ]מ"ב (סי' תקפה ס"ק יא) וכה"ח (אות לד)[. בלחש

בשעה"צ  ומ"ב (סי' קסז ס"ק מה)  [עי' היטב במברך, אם כוון לצאת יד"ח התקיעות והברכות, יצא.  
  . . ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קע"ח](שם אות מג)

  לא שמע הברכות
"ח מה"ת) י"א שמי שלא בירך לפי התחלת התקיעות, אפילו אם שמע ל' קולות (דבזה ייד

וי"א שבאופן זה שוב איו יכול  [פרי הארץ (סי' ט) ועיקרי הד"ט (סי' ל אות א)]. עדיין רשאי לברך. 
[כן מבואר בשערי . והעיקר לבי אשכז כשיטה הראשוה[כה"ח (אות לט) משום סב"ל, עיי"ש].  לברך.

  "ק ג) ומהאלף למטה (ס"ק ט). ועי' בכה"ח (אות לו)].ברכה (דיי ברכת מצות סי' תקפה אות ה) הובא להלן. וכן משמע מהפר"ח (ס
 לא הספיק לברך עד שהבעל תוקע התחיל לתקוע 

הספיק לברך עד שהבעל תוקע התחיל לתקוע תקיעות דמיושב, יש מי שאומר  אם לא
וי"א שיכול לברך אפילו  )].שם[שערי ברכה ( .דמעומד תיברך קודם שישמע התקיעושימתין ו

בסדר דמיושב כל ששאר תקיעות לשמוע (אלא שיש סוברים שאם כבר שמע ל' קולות 
ויברך   [פר"ח (ס"ק ג), האלף למטה (ס"ק ט) וכה"ח (אות לו). ועי' בפמ"ג (א"א סס"ק ג)].שוב איו מברך). 

    ו)].[קיצור הלכות המועדים (דיים לתקיעות אות כ בין סדר לסדר. וכן עיקר. 
 הגיע באמצע התקיעות, מתי מברך

לאחר שכבר התחילו התקיעות (מצוי מאד אצל שים), אם כבר התחילו לתקוע מי שכס  
הסימן האחרון (תר"ת), וכמו כן אם לא היה וכח לגמרי בתקיעות דמיושב, יברך בחזרת 

ובמקום  "פ המאירי].דיים לתקיעות אות כז עעדים (ויצור הלכות המ [קהש"ץ לפי תקיעות דמעומד. 
שתוקעים בתפלת לחש יברך לעצמו בתוך תפלת מוסף שלו לפי תקיעות דמלכויות, אך  

[הגר"ק שליט"א (חוט שי  אסור לו לברך באמצע ברכה של תפלת מוסף רק בין ברכה לברכה. 
  . ע"פ הרמב"ן]  )דיים לתקיעות אות כו והגה מטעדים (ו יצור הלכות המר"ה) וק

 (והוא כבר יצא)  אחריםמברך עבור 
מברך   דבכל גוויברך לעצמו, או שכבר יצא ומברך להוציא אחרים, מאין חילוק בין אם 

 ,באופן שכבר יצא התוקע בעצמו  . ומ"מ]רמ"א (סי' תקפה סע' ב)[  .התוקע שתי ברכות הזכרות
אא"כ אים  ,טוב יותר שיברכו השומעים בעצמן שתי הברכותאם הם פחות מעשרה 

ומהג העולם להקל להוציאן בכל גווי   ,לברך בעצמן אז יברך בשבילן להוציאן יודעים
  . ]שעה"צ (אות טו)מ"ב (שם ס"ק ה) ו [. למחות בהם כי כן הוא עיקר מדיאואין 

 מחליף שופר באמצע התקיעות 
ן ברכה  אבל בי .אם טלו השופר באמצע התקיעות והביאו לו שופר אחר א"צ לברך

מוח לפיו על  השופר היה. ומ"מ אם ]מ"ב (שם ס"ק ד)[. התקיעות צריך לברךלתחילת 
  .]מ"ב (שם סק יח)[. ה על כולםתמסתמא דעתו היאיו צריך לברך שוב, שהשולחן 



  

 התחיל ואינו יכול להשלים  
ודי בברכה שבירך   .יכול להשלים, ישלים אחר ואפילו ג' או ד' יואאם התחיל לתקוע ו
דאם לא היו שם באותה שעה (  ו שם התוקעים האחרוים בשעת ברכההראשון, והוא שיהי

אך אם כבר יצא ידי חובתו תוקע בלא   ,צריכים לברך לעצמן בלחש קודם שיתחילו לתקוע
אם בירך ולא יכול לתקוע כלל,   ואפילו  ).שהצבור כבר שמעו הברכה מהראשוןכיון    ,ברכה

סע' ג)  שם שו"ע ([ .(כיון שהשי יוצא בברכתו) השי תוקע בלא ברכה ולא הויא ברכה לבטלה
לבטלה    לא הוי  אעפ"כוהלך לו או שסתם אזו ולא שמע,    א'יצא ה   פי דא ומ"ב (ס"ק יא ויב). ועי' בשעה"צ (אות כד)  

  .]שיתקע אחר "דכדאי שיברך זה ע ולא לשמוע התקיעות, דאין  לצאת א'אסור ל  'לכת ומ"מ כיון שהשי יוצא בה. 
  תיכף אחר שבירך נשמעו תקיעות מבהכ"נ הסמוך

אם אחר הברכות שומעים קול שופר מבית הכסת הסמוך, ראה שיש להמתין בין הברכה  
משום הפסק בתקיעות וממילא יש גם משום לתקיעות כי יש סוברים שיש בקולות אלו 

[עי' בשו"ע (סי' תקצ סע' ח) שס"ל שאף תקיעה במתעסק מפסיקה בתקיעות.    ברכה לבטלה (לשיטות אלו).
וא"כ לדעתו אם הבעל תוקע יתקע ולא ימתין עד שיגמרו לתקוע מבהכ" השי יש לחוש משום ברכה לבטלה כי  

ר לעיל שאין הפסק כשפסלו התקיעות י"ל כי כוות הבעל תוקע לתקוע  התקיעות ודאי יהיו פסולות ואע"פ שמבוא
תקיעה כשרה אלא שתקל או טעה, אבל הכא יודע מלכתח' שאין שם תקיעה כלל לתיקעתו. ובלא"ה גם התם אין  
הפסק בדעבד אבל לכתחלה בודאי שאין להפסיק, וכיון שהתקיעות פסלות אין לחוש משום הפסק כי הוא הפסק  

התקיעות דלא חשיב הפסק לכו"ע כמבואר בסי' תקצ"ב סע' ג'. ואע"פ שהמ"א חולק על השו"ע, מ"מ דעת  לצורך 
המ"ב שיש לחוש בזה לכתח' וע"כ כת' שיש להזהר כששומע תקיעות מבהכ" הסמוך, ואף שהמ"ב לא מיירי להדיא  

"ע. ואף להרמ"א סי'  במקום חשש הפסק מ"מ מסתבר להחמיר כי יש לחוש משום ברכה לבטלה מחמת דעת השו 
קס"ז דס"ל שאסור לומר האכילו את הבהמה לפי שמתחיל לאכול ע"מ להצל מאיסור דרבן, מ"מ הכא שאי  
שהוא לצורך התקיעה עצמה, ועוד דהוי הפסק בשתיקה דקיל טפי כמבואר במ"ב בסימן ר"ו, ועוד דהכא חמיר  

, ועי' מש"כ בשמעתא עמקתא גליון קס"ג. וכמ"כ  מהא דהרמ"א כי לדעת השו"ע מצא גורם הפסק בידים כשתוקע
אם יתקע ויסמוך על המקילין ע"מ שלא להפסיק מ"מ יצטרך לחזור ולתקוע לצאת דעת המחמירים כ"ל, וא"כ יש  
לחוש קצת לתוקע שלא לצורך שהוא שבות, עי' ברמ"א (ססי' תקצו). ולעין הפסק מחמת קולות השמעים  

יתחיל לתקוע אין לחוש כי לא מכווים לקיים המצוה ע"י שמיעה זו (ובעין כוות  מהבהכ" האחר עד שהבעל תוקע  
שומע ומשמיע כ"ל), אבל בשמיעתם תוך כדי התקיעות יש הפסק לשו"ע אפי' לא מכווים לצאת כמבואר שם 

  ובבאו"ה (שם). ולזה הסכימו מחשובי המורים שליט"א]. 

 במוסף  םנוסח קרבנות היו 
 וגם ביום שי יאמר .ם הזכרון, כדי לכלול גם מוסף ר"חאת מוספי יובקרבות היום צ"ל 

אם לא סיים הברכה יחזור   ,אם אמר מוסףביום הראשון ו. ]סע' ג) שםשו"ע ([ את מוספי.
אפילו אם דלג לגמרי ולא אמר ואת מוסף  (ו  א"צ לחזורלתחלת הברכה, ואם סיים בדיעבד  

תמידים כסדרם   אלא אמר ושם עשה וקריב וכו' ,עשה וקריב וכו' יום הזכרון הזה
אם אמר  השיאבל ביום  ),ומוספים כהלכתם ככתוב בתורת משה עבדך וכו', גם כן יצא

  .]מ"ב (ס"ק ו) ושעה"צ (אות ו)[. חוזראיו  "מוסף"
 מלכויות, זכרונות ושופרות 

ג' מהם  .זכרוות, וי' של שופרות בכל ברכהאומרים עשרה פסוקים של מלכיות, וי' של 
ואם  ).אם השלים בביא יצא(ומ"מ  של תורה, ג' של כתובים, ג' של ביאים וא' של תורה

 מיהו אם לא התחיל בשום פסוק  .]סע' ד) ומ"ב (ס"ק ט)  שםשו"ע ([.  רצה להוסיף על אלו י', רשאי
  .]יא)-ומ"ב (ס"ק ירמ"א (שם) [בדיעבד.  , יצאככתוב בתורתךרק אמר 

 עקידת יצחק 
המדקדק לומר:  י"א שו  ,, כך היא הוסחא המפורסמת"ו תזכורעקידת יצחק היום לזרע"

וי"א דאדרבא  .]שו"ע (שם סע' ז)[ לזרע יעקב תזכור, משה ממטבע שטבעו חכמים בברכות.
  . ])מ"ב (ס"ק יב[. לפי מהג מקומו ל א'וע"כ יקוט כ .תר טוב לומר לזרעו של יעקביו

 עלינו (ושאר הוספות)  
פיוטים, כל מקום לפי  : עליו, ומלוך, והשליח צבור מוסיף: אוחילה ושאריש מוסיפים

  .  ]רמ"א (סי' תקצא סע' ז)[. מהגו
 זמן תפלת מוסף 

.  ]שו"ע (סי' תקצא סע' ח)[ היום.מלא יתפלל ביחיד תפלת מוסף בראש השה עד אחר ג' שעות 
 ,שעות ראשוות הקדוש ברוך הוא דן את עולמו ושמא יעייו בדיו ביחוד ומי יצדק  דבשלש

וכן יזהר היחיד שלא יתקע .  ]מ"ב (ס"ק יד)[.  אבל כשהוא מתפלל בצבור הן אל כביר לא ימאס
 . ]מ"ב (ס"ק טו)[ .תקיעת מצוה עד אחר ג' שעות על היום משום דיפקדו בדיו

 התפלל מוסף ואח"כ תקע 
  . ]רמ"א (סי' תקצג סע' ב)[ התפלל קודם שתקע, יצא.אם 

 חובת תפלת מוסף למי שאינו יכול לשמוע התקיעות
  .])שם( ו"ה א וב) שם רמ"א ([ הברכות. ות התקיעות, וכן התקיעות אין מעכב ותברכות אין מעכב 

 שינה סדר התפלה
א וצריך  לא יצ ,או שופרות לזכרוות ,שהקדים זכרוות למלכיות ,ר התפלהאם שיה סד

  . ]מ"ב (סי' תקצג ס"ק ה)[. לחזור ולהתפלל
  שמיעת התקיעות בעודו מתפלל 

יחיד שלא סיים תפילת לחש והגיעו צבור לתקיעות, יפסיק בתפלתו וישמע התקיעות, אך 
  . ]עי' באג"מ (או"ח ח"א סי' קעג וח"ב סי' יד)[לא יאמר "היום הרת עולם וכו'". 

 לתקן את הבעל תוקע בעודו מתפלל 
 ,אסור לשוח באמצע ולגעור בו, קע טעהותבתפילת לחש, ובעל ה לתקוע שוהגים םקומ

ואף אם לא שמעו התקיעות דמיושב יחזרו ויתקעו אחר   .דכבר יצאו בתקיעות דמיושב
. ומ"מ והגים לעשות לו איזה תועה  ]מ"ב (סי' תקצא ס"ק א)[. שטעה ודיו התפלה אותו סימן

  .]כה"ח (אות ו)[וממילא יבין הבעל תוקע שטעה ויתקן. 

  
ותשליך " לכין אל ההר לומר פסוקהואחר מחה קודם שקיעת החמה של ר"ה ביום א' 

 ].ומ"ב (סק ח) [רמ"א (סי' תקפג סע' ב) ".ל כמוך וגו'-מי א" 'פסו ."'ם כל חטאתיו וגובמצולות י
  .  ] כה"ח (סוף אות לד)[ואם משער בעצמו שאחר מחה לא יהיה לו פאי ללכת, ילך קודם מחה  

 הליכה לנהר או בור מים 
למקום שיש בו דגים חיים לסימן שלא תשלוט בו עין הרע ופרה ורבה כדגים.   ללכת  טוב

ויש והגים לער  .[מ"ב (ס"ק ח)] וטוב שיהיה מחוץ לעיר. .הר או בארל וכמו כן יתן ללכת
  . ]מט"א (סי' תקצח אות ד). ועי' בקצה המטה (שם ס"ק ט) ובתורה לשמה (סי לא)[שם שולי הבגדים. 

 נהרות או בארות מקום שאין 
ללכת לבורות מים אף כשהתרוקו   מקומות שאין בהם הרות או בארות, י"א שאפשר

. וכמו כן יתן לאמר התשליך ליד מים המחוברים  ]סוף אות ל) שם כה"ח ([מהמים שבהם. 
הגרח"ק שליט"א  [, או עכ"פ ליד כלי שיש בו דגים. [הגריש"א זצ"ל (תל תלפיות סב עמ' יב)] לקרקע.

  .](סדר תשליך ומהגיו עמ' מג)
 לא אמרו ביו"ט  

י"א   . ]כה"ח (סי' תקפג סוף אות לג)[  אם לא אמר תשליך ביו"ט ראשון של ר"ה יאמר ביו"ט שי .
. ואם לא אמרו כלל בר"ה יכול לאומרו כל עשרת ]כה"ח (שם)[לאחר מחה וי"א לאחר מוסף.  

   .]קצה המטה (סי' תקצח ס"ק יב)[ימי תשובה. 
 נשים באמירת תשליך

גם שים והגות לומר תשליך. ומ"מ אין חייבות ללכת אל ההר, אלא אדרבה עדיף שלא 
  [עי' בקצה למטה (סי' תקצח ס"ק ז)]. תלכה ע"מ למוע ערבוביא של אשים ושים.

 צום גדליה 
הלכות  -ועי' בשמעתא עמיקתא  . [רמ"א (סי' תרב)] למחרת ר"ה, והוא תעית צבור.מתעים 

ימים מעשיו ולשוב מהם ביש לכל אדם לחפש ולפשפש בו מצויות לתעיות מש"כ בזה.
. ועי'  "ב (ס"ק ב)מ[. יקרא באלו הימים באגרת התשובה של רביו יוה. ו] רמ"א (סי' תרג)[אלו. 

צריך ליזהר. ועי' בליקוטי שיחות לרב אייזיק    בעשי"תמי שאיו זהר מפת של כותים,    אףבשו"ע (סי' תרג) שכתב ש

  .) הטעם שהביאו הפוסקים פת עכו"ם]עמ' קיא  -לעורר זכות ראשוים בעשי"ת    –שר (מאמר על עשרת ימי תשובה  

  
  
  
  
  
  

 ריבוי תפלות 
ומ"ב (ס"ק   י' תרב)ס[שו"ע ( ותחוים.מרבים בתפלות (לבד משבת)  וה"כלי "השבין ר ימיםב

אומרים  מילה, שאין אומרים תחון,    האפילו אם חל.  יו מלכו ערב ובוקרואומרים אב  .]ב)
וידוי קודם   ג"פואומרים בכל יום  .ל ארך אפים ולמצח-אאומרים  "כ. וכמו אביו מלכו
שאין  יוה"כ, מלבד בערב אומרים ג"פ וידוי) וכן מיום א' דסליחות עד ער"ה( עלות השחר

ולם לומר וידוי "אשמו" רק הע  ומהג  .]ו)-ומ"ב (ס"ק ג, ה   )שם(א  רמ"[  ."אאומרים אותו אלא פ
   .]כן הוא ע"פ האר"י ז"ל (הובא בבאר היטב שם ס"ק ב) והמעשה רב (אות רב)[בכל יום.  פ"א

 לדקדק ולפרט תפלתו 
אבל בשאר ימות השה או (צריך לדקדק ולפרט היטב תפלתו    ,בימים האלו שהם ימי דין

אין או אע"פ ששמע "לא חיים" אומרים והעמידו מלכו לחיים בפת"ח תחת הלמ"ד 
  . ]מ"ב (סי' תקפב ס"ק טז)[. )לפי שאחר כות הלב הן הדברים ,חוששין

 הליכה לקברות 
ביה"ק הוא כי . (סי' תקפב סע' ד)] רמ"א[. תילך על הקברות ולהרבות שם בתחול םיש והגי

 לאאך אל ישים מגמתו גד המתים א  ,תרשם יו  תתקבלממקום מוחת הצדיקים והתפלה  
ויקיף הקברות ויתן צדקה   ,יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכי עפר

  . ]מ"ב (ס"ק כז)[. 'ב"פ ביום א 'ין לילך על קבר אקודם שיאמר התחות. וא
 קידוש לבנה
לעשות דקידוש הלבה יותר טוב  .מקדשין הלבה עד מוצאי יום כפור איןיש אומרים ש

ובמדרש איתא שבמוצאי יוה"כ בת קול יוצאת ואומרת לך אכול    ,כשהוא מבושם ובשמחה
ם כדי שיותר טוב לקיים המצוה מקוד  ויש אומרים  .]ומ"ב (ס"ק י)  ' תרב) סי( רמ"א  [  ה וגו'.בשמח

  .]מ"ב (ס"ק י) בשם הגר"א[. כריעהו לכף זכותתשמצוה זו 
 אבינו מלכנו בערב שבת תשובה 

ומהג  .  [שעה"צ (סי' תקפד אות ז)].  בת תשובה אין אומרים אביו מלכובערב שבת במחה של ש
ם על א"מ חטאו לפיך, מחול וסלח, לאומרו אף בשבת ובר"ה, אבל מדלגי הספרדים

  . ]ח)-סי' תקפד אותיות זו [כה"ח (סי' תקפב אות טז  .ושאר א"מ שזכר בהם חטאות ועוות וודויים
 צדקתך בשבת שבעשי"ת

  .י' תרב)]ס( רמ"א [ .דקתך צדקשבת שבין ראש השה ליום כפור המהג לומר בו צ 
 הפטרת שובה ישראל

  .[מ"ב (ס"ק יא)]. פטרה זושאין ער אומר הווהגים  ,"שובה ישראל" מפטירים זובשבת 

   
 המלך הקדוש והמלך המשפט 

המלך ", " במקום "הקל הקדוש"המלך הקדוש" בתפלת י"ח בעשרת ימי תשובה אומר
הם ימי דין משום ש .])ע' אססי' תקפב ( שו"ע[ צדקה ומשפט". אוהב" במקום "מלך המשפט

  .(ס"ק ב)]מ"ב [. שהקב"ה יושב ודן כל העולם ומראה מלכותו וממשלתו שהוא בכל משלה
 טעה ולא הזכיר 

אבל   ).דחזקה מה שהוא רגיל הוא מזכיר( חוזר לראש ,ולא הזכיר המלך הקדושאם טעה 
ואומר משם שופטיו אם זכר קודם שעקר רגליו, חוזר לברכת השיבה בהמלך המשפט, 
 )שם(דעת השו"ע ואם לא זכר עד שעקר רגליו  .]) ומ"ב (ס"ק ג)שםשו"ע ([. ואילך על הסדר

שכל שסיים הברכה איו חוזר (ואם הוא תכ"ד   )סי' קיח(שחוזר להתפלל. אולם דעת הרמ"א  
ועיי"ש    כה"ח (סי' קיח אות א).[ולמעשה איו חוזר, וי"א כן אף לבי ספרד.  .יתקן, עי' מ"ב שם)

  . ], עיי"ש טעמוקי"ד ס"ח 'צ' פעמים כמו בסי לומרלא מהי במ"ב שהכריע ש
 תיקן תוך כדי דבור 

אם זכר תוך כדי דיבור מחתימת ברכת הקל הקדוש או מלך אוהב צדקה ומשפט, יתקן 
ל הקדוש רק כדי  קמשגמר ה ההייו שלא שה. ו]שו"ע (סי' תקפב סע' ב) ומ"ב (סי' קיח ס"ק ג)[מיד. 

התחיל ברכה  אפי' לפי זמן זה אם  ו  .יותר משיעור זה לא מהי חזרתו  ההואם ש  ,ג' תיבות
  . ]מ"ב (סי' תקפב ס"ק ז)[עיל תיקון. שוב לא מואחרת 

 מסופק אם חתם כדין
סי' תקפב  (  שו"ע[).  דחזקה מה שהוא רגיל הוא מזכיר(  חוזר לראש  ,אם אמרו  הוא מסופקאם  
התחיל הברכה שלאחריה, אלא שהוא מסופק עכשיו אם תיקן את עצמו  ואם]. )ע' אס

הגריש"א זצ"ל (הליכות וההגות  [בהמלך הקדוש בתכ"ד או לאחר כדי דבור, י"א שא"צ לחזור. 
שד"ח (מע' ר"ה סי' ג אות טז) והגרח"ק שליט"א (אשי ישראל פמ"ה הגה  [. וי"א שצריך לחזור. ])5תשרי עמ  

  . ]דכיון דאיכא פלוגתא אזלין מספק להקל,  עי' בשמעתא עמיקתא גליון פ'[שה לא יחזור. מעול .]רג)
 מסופק אם חתם המלך הקדוש בתפלת ר"ה ויוה"כ 

ודע לו שהתפלל על הסדר לומר ובכן    , אםבר"ה ויוה"כהמסופק אם הזכיר המלך הקדוש  
דאולי לא  ,לחזורא"צ  ,תן פחדך וגו' רק שמסופק בגמר הברכה אם סיים המלך הקדוש

פות שמוסיף לומר קודם  מחמת התוס ,כהרגל לשוו בכל השה שאמר שייך לומר בזה
  .  ]עי' במ"ב (סי' תקפב ס"ק ד) שמצדד להקל. וכן הכריע האלף המגן (ס"ק יט בהגה)[. סיום הברכה

 טעה בתפלת מעריב שבליל שבת שובה 
אפילו אם טעה בליל שבת שובה ואמר הקל הקדוש, עליו לחזור מראש התפלה, ואין עליו  

שבט [להסתמך לצאת ע"י ברכת מעין שבע שיאמר הש"ץ. ומ"מ בדיעבד אם עשה כן יצא. 
  .] הלוי (ח"י סי' יט אות ב)

 ש"ץ שלא הזכיר המלך הקדוש
זר לראש התפלה, ש"ץ שטעה בחזרת התפלה בעשרת ימי תשובה וחתם הקל הקדוש, חו

. אולם אם טעה בתפלתו בלחש ] הגרשז"א זצ"ל (שם פ"א אות כב)[ואומרים סדר קדושה שית. 
בתפלת מוסף שהיא תפלה ארוכה [וזכר לאחר חלק גדול מהתפלה], לא יחזור לראש, 

  .[הגרשז"א זצ"ל (שם הגה לד)]ויסמוך על חזרת התפלה (דבמקום טרחא כזו ובזיון יש להקל). 
 עין שבע (בשבת) ברכת מ

ערבית יאמר בברכת מעין  שבעשרת ימי תשובה, או בר"ה ויוה"כ החלים בשבת, בבשבת 
ואם . ]רמ"א (שם)[. וחותם בשל שבת לבד. (סי' תקפב סע' ג)] ורמ"א שו"ע[שבע: המלך הקדוש. 

אם אלא ש . ולמעשה לא יחזור,אם צריך לחזור ח' הפוסקים ל הקדוש קטעה ואמר ה
  . ]מ"ב (ס"ק י)[. המלך הקדושיתחיל מיחזור ו  הברכה שסייםזכר קודם 

 שאר הוספות בתפלה (זכרנו לחיים וכו') 
 "מי כמוך"ובגבורות  ,בברכת אבות לחיים" זכרו"הגאוים תיקו בעשי"ת לומר 

יאמר   "לחיים. ו"]מ"ב (ס"ק טו)[".  בספר"ובשים שלום    לחיים טובים כו'"  וכתוב"ובהודאה  
מ"ב [ ".לא חיים"לומר  "לאחיים"דלא לישתמע  ,בשב"א תחת הלמ"ד ולא יאמר בפת"ח

אז  ",כתוב לחיים וכו'"עד שיגיע לו ,רק לחיים ,לא יאמר לחיים טוביםכמו כן ו .](ס"ק טז)
מ"ב  [  כי המבקש צריך לבקש מתחלה דבר מועט ואח"כ מוסיף והולך.  ,יאמר לחיים טובים

מט"א [ם שמו"ע וקדיש בוסח "עושה השלום" (במקום עושה שלום). . והמהג לסיי ](שם)
  .]לז) שם ס"קלמגן ( אלף[. ויש והגים שלא לשות בקדישים. ](שם אות א וכב), עיי"ש הטעם

 שכח לאומרם 
לא כשאפילו  . והדין כן  ]שו"ע (סי' תקפב סע' ה), רמ"א (שם) ומ"ב (ס"ק יז)[אם לא אמרם איו חוזר.  

אמר השם של הברכה יכול . ואם לא ]רמ"א (שם)[. רגליו עדיין, רק שסיים אותה ברכהעקר 
  .[מ"ב (ס"ק טז)]. )"וכל החיים"לחזור אף על פי שיש כמה שמות (כגון ב

 לדלגם ע"מ להספיק לענות קדושה 
(הליכ"ש  הגרשז"א זצ"ל  [ אין לדלג על "בספר חיים", על מת להספיק לומר קדושה עם הצבור.  

  .]פ"ג אות ג). ועי' בצ"צ (חו"מ שער המלואים סי' יא)
 נוסח הקדישים 

  .  ]מ"ב (סי' תקפב ס"ק טז)[ .כופלין לעילא בכל עשי"ת בכל הקדישים שאומריםבי אשכז  
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