
1 
  

 
 

 

 

 

 

 הלכות ראש השנה

 ערב ראש השנה 

א. אין אומרים וידוי ונפילת אפים בתפלת שחרית בערב ראש השנה. אבל בסליחות באשמורת אומרים )וכל שכן במנחה 

. ואם התחילו הסליחות קודם עמוד השחר רשאים לסיים כל סדר הסליחות )אך שלא יהיה אחרי הנץ החמה(, רק אם 1שלפניו(

 .2חות אחר שעלה עמוד השחר אין אומרים עוד וידוי בסליחות ולא נפילת אפיםהתחילו הסלי

זהר מאד שלא יבוא לידי כעס תנחומא פרשת אמור(. ויבשם המדרש סימן תקפ"א ס"ב, ב. מצוה להתענות בערב ראש השנה )כמ"ש בטור וש"ע 

השנה מוטב שלא יתענה ויבוא לביתו בליל ראש השנה  בליל ראש השנה, ומי שמחמת התענית יש חשש שיבוא לידי כעס וקטטה בליל ראש

 . 3בשמחה

קהל דף )בפרשת ויג. מי שמתענה בערב ראש השנה והתעורר משנתו קודם עמוד השחר יזהר לא לאכול. ואמנם מדין הגמרא מותר, אבל הזוהר 

ח ומוכר ,צום גדליה שבעה עשר בתמוז וכדומה ןגוכ יש חיוב להתענות בהם,בצומות ש לפיכךמחמיר שלא לאכול קודם עמוד השחר.  רט"ו ע"ב(

 לאכול לפני עמוד השחר, אפשר לסמוך על הגמרא ולאכול. 

אבל בצומות שאין בהם חיוב, וכגון התענית בערב ראש השנה שאין בה חיוב אלא רק מנהג טוב שכתוב במדרש, אם אדם לא יכול לצום אלא אם 

ם עמוד השחר ולא יתענה. אבל לשתות מותר. וכדאי להתנות קודם שיעלה על יצועו לישון שאם כן יאכל לפני עמוד השחר, עדיף שלא יאכל קוד

 . 4יקום קודם עלות השחר יוכל לשתות

ד. מי שנהג במשך כמה שנים להתענות בערב ראש השנה, ורוצה לבטל מנהגו, אם מבטל מנהגו לגמרי יעשה התרה, אבל אם לא מבטל אותו 

קשה עליו התענית, אין צריך לעשות התרה. וכדאי לכוין גם על זה בהתרת נדרים שעושים בערב ראש השנהלגמרי אלא רק באותה שנה 
5

 . 
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ה. המתענה בערב ראש השנה ומחמת שאינו רוצה להכנס לשנה החדשה בתענית שותה קודם תפלת מנחה, לא עלתה לו תענית 

 .6לשנה החדשה כלל. ועדיף לערוך תענית דבור בערב ראש השנה. או להוסיף מצוות

 . 7ו. אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה. ואם התוקע עדיין צריך להתלמד יתקע בחדר סגור

 .8נוהגים להשתטח על קברי הצדיקים בערב ראש השנה. ולכהנים אסור ללכת על קברי הצדיקיםז. 

יעברו ברגל, מכאן שחייב אדם לטהר . מכבסין ומסתפרין ערב ראש השנה. ונוהגים לטבול במקוה לכבוד החג )וסימניך בנהר ח

 . 9ליטר מים. ואפשר לעשות זאת גם ע"י מקלחת בחמין 12.5עצמו ברגל(. ולפחות ישפוך על גופו תשעה קבין מים שהם לערך 

 ,ישתדלו לעבור על הפיוטים והתפלה קודם הימים הנוראים כדי שיהיו שגורים יפה בפיהם ,ובפרט החזנים ,. כל אחד מהקהלט

 .10ביאורם על בורייםוידעו 

]י. כתב הרב בן איש חי )ש"א פרשת נצבים ס"ב(: ישתדל לכוין מאד בתפלת מנחה אחרונה של השנה, כי היא חותמת את כל 

 [.11השנה

 ליל ראש השנה

אומרים שהחיינו בקידוש בשני הלילות. וכתב מרן בשלחן ערוך )סימן ת"ר ס"ב(: בקידוש ליל שני מניח פרי חדש ואומר  א.

. וכיום רבים אינם מחזרים אחר פרי חדש בשעת הקידוש, ד כאן(ע)חיינו, ואם אין מצוי פרי חדש עם כל זה יאמר שהחיינו. שה

 . 12ואפילו יש פרי חדש מברכים עליו שהחיינו בסעודה בליל ראשון של ראש השנה ואין משאירים אותו לקידוש בלילה השני

ל ראש השנה. ואין צריך לאכול הפרי מיד, כי מברכים שהחיינו על הראיה בכה"ג. אולם נכון להדר ליטול פרי חדש ללילה שני ש

 . 13ואם ירצה לאכול מיד אחרי הקידוש יאכל פחות מכזית, שלא יכנס לספק ברכה אחרונה

                                                                                                                                                                                                                      
 אות י(. 31בית נאמן )גליון  5

שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"א(. והוסיף שם, פעם אחת הגהתי ספר בכללי העיבור לאחד מחכמי הדור ביום ערב ראש השנה, ללא  6

 תמורה, רק לעשות גמ"ח ולהוסיף זכויות. ע"ש. 

א דמילתא בהערות איש מצליח ע"ד הרמ"א )סי' תקפא ס"ג(. אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ד(. וע"ע מ"ש מרן שליט"א בטעמ 7

 אות לו(. 79ובבית נאמן )גליון 

 אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ד(.  8

 אות ו(. 31ובבית נאמן )גליון אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט', ה"ג(. וע"ע בשו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"ב(.  9

סי' ט ה"ב(. וע"ע בספר מגדולי ישראל ח"א )עמ' של"א(. ]וכן נהג כמה פעמים מרן שליט"א ללמד אור תורה )תשרי חשון תש"מ  10

 לתלמידים[.

 בית נאמן )גליון רכ"ז נצבים תש"ף אות ה'(. 11
 אור תורה )תשרי תשמ"ח סי' ב' תשובה א'(.  12

 א בשו"ת עץ שתול )חאו"ח סי' כ"ז([.מו"ר נר"ו בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' תר ס"ב(. ]וע"ע בהגהת מרן שליט" 13
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יהי ולכן נהגו להביא חבושים לברך עליהם שהחיינו, והואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי ואומרים עליו 

 [.15. ]וברכת החבושים בורא פרי העץ, אף כשאוכלם חיים14רצון

 . 16. יתאמץ בכל כחו להמנע מכעס והקפדה בתוך ביתו בראש השנהב

. ואפשר 17. אין אוכלים דברים חמוצים וחריפים ומלוחים בראש השנה, ולכן נהגו להטביל פרוסת המוציא בסוכר ולא במלחג

 .18לטבל במלח מצד אחד ובסוכר מצד אחר

 [.19]וכן לא מסמנא מילתא לברך על הזיתים בליל ראש השנה

. רק הנוהגים להביא כל סדר הסימנים קודם המוציא, צריכים לברך בורא פרי האדמה על הקראע והסלק וכו', אבל למנהגנו ד

ים אבטיח ומברכים ויש מחמירים ולוקח. 20שאוכלים הסימנים בתוך הסעודה אין מברכים עליהם כדין דברים הבאים מחמת הסעודה

 .21עליו, ומכוונים להוציא את השאר ידי חובה

 סדר הסימנים

. אומרים יהי רצון על חתיכת דלעת מבושלת, ואח"כ על ראש כבש ולב וריאה וסילקא וכרתי ורוביא )שעועית(, ואחר שיסיים ה

ליה יהי רצון. ואם טעה והתחיל לומר סדר הירקות נוטל תמרה ומברך עליה בורא פרי העץ, ואחר כך נוטל תמרה אחרת ואומר ע

על התמרים יהי רצון וכו', יסיים שיתמו אויבינו וכו' ואחר כך יברך בורא פרי העץ. ואין לחוש משום מקדים כבוד עצמו לכבוד 

. ומנהג טוב הוא להניח הפירות המתוקים אחרי הסעודה, שיאכלו 22שמים שאין כאן אלא בקשה בעלמא ומאי כבוד עצמו איכא

 . 23ודת החג לתיאבוןסע

                                                             
אור תורה )תשרי תשמ"ו סי' א' עמ' ב'(. קונטרס לאוקמי גירסא במחזור לר"ה )בסדר ליל ר"ה(. ]וע"ע במחזור איש מצליח לראש השנה  14

 )תשע"ט עמ' קמ"ה([.

 הערות על הבא"ח )ש"א פ' פנחס אות ד'(.  15

  )אות ד(. 32בגליון ו)אות ח(.  31בגליון (. ו)אות יא 29בבית נאמן גליון  אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ז(. וע"ע 16

 אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ז(.  17

 סוף אות יב(.  126שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"ו(. וע"ע בבית נאמן )גליון  18

 אסף המזכיר )ערך סדר ליל ר"ה, דף שכ"ח סוף ע"א(. 19
 יל ר"ה(.אסף המזכיר )ערך סדר ל 20

 אות יט, כ(. וע"ע באו"ת )תשרי תשמ"ה סי' ב' אות א'(. 31בית נאמן )גליון  21

אור תורה )תשרי תשמ"ה סי' ב(. אסף המזכיר )ערך סדר ליל ר"ה(. בית נאמן )גליון רכ"ז נצבים תש"ף אות כ"ב(. וע"ע באור תורה  22

 תשרי חשון תש"מ )סי' ט ה"ו( ותשרי תשמ"ו )רס"י א'(. 

 אות יב(. 126שם. ושו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"ה(. ובית נאמן )גליון  או"ת 23
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. יאכל תפוח מרוקח בסוכר ויאמר "יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". ואין אומרים "כדבש", לפי שהדבש הוא בחינת ו

 .24גבורה

. אחר התפוח אוכלים ראש כבש, אך לא יביא ראש עז, כי הוא דינא קשיא. לכן אם לא מצא ראש כבש יביא ראש עוף או ראש ז

בקר
25

 . 

(, אבל , וגם אנחנו לא אוכלים דגיםראש כבש או בקר ועוף, יקח ראש דג. ואמנם יש שמפקפקים בדג )וגם בג'רבא לא אכלו דגיםשלא מצא  מיו

מותר לאכול דג, וכן נהגו בתונס ובמרוקו ובארצות אשכנז לאכול דגים בראש השנה
26

. 

 . 27אכול לב. מר אבא היה מקפיד לאכול רק מעט מאד מהלב, מפני האזהרה שלא לח

מזהיר על המבטאים את העי"ן אל"ף ואת האל"ף עי"ן שלא יקחו "קרעא" בראש השנה, מאחר ובמקום "שתקרע רוע גזר בסידורו . היעב"ץ ט

דיננו" הם אומרים "שתקרא רוע גזר דיננו". ולכן צריכים להזהר ולבטא היטב את העי"ן
28

 . 

 .א הוא "תרד", דהיינו עלים של תרדהסילקא של הגמר אלאי. "סילקא", זה לא סלק אדום, 

צריך ליזהר כי מצויים בהם תולעים, ולכן לקחת מגידול "גוש קטיף" ולנקות כמה שאפשר. והוכיחו שאם אדם אינו רואה את התולעת בעין  אולם

ריך להחמיר כל כך. אלא בריאה, אין בזה שום חשש. ויש שלוקחים זכוכית מגדלת שמגדיל את התולעת הקטנה פי ארבע מאות חמשים, ואין צ

צריך להביא אדם שהעינים שלו טובות והוא יסתכל ואם יאמר שאין תולעים אין לחשוש. ומ"מ אם יכול לאכול מגידול "גוש קטיף" שהוא יותר 

נקי יזהר ויקח רק ממנו
29

 . 

נחנו נוהגים לאכול את הסימנים. ומכל כלומר לראות את הסימנים. אבל א –]ויש גורסים בגמרא על הסימנים של ראש השנה שצריך "למחזי" 

מקום הרווחנו בגירסא הזאת שאדם שאינו רוצה לאכול סילקא )שזה התרד( מחמת התולעים שבו יוכל לראותו ודיו
30

 .] 

. הרוביא )ובערבית קורין לוביא( מנהגנו לאוכלה מבושלת. ויש נוהגים לאכלה חיהאי
31
. 

                                                             
 מו"ר בהערותיו על הבא"ח )ש"א פ' נצבים ס"ד(.  24

 מו"ר בהערותיו על הבא"ח שם.  25

 אות כ"ד ובהערה(. 227אות ל"ה, וגליון  81וע"ע בבית נאמן )גליון  אות כב(. 31ובית נאמן )גליון אור תורה )תשרי תשמ"ו סי' א' עמ' ג'(.  26

אור תורה )תשרי תשמ"ו סי' א' עמ' ב'(. ]א"ה. עיין בשו"ת חקרי הלכה )חאו"ח סימן טז( שהארכתי בטעם והמקורות למנהג זה מספרי  27

 הפוסקים. ע"ש. יצחק מאזוז ס"ט[.

 אות כא(. 31בית נאמן )גליון  28

 (.22)הערה  227אות כג(. וע"ע בגליון  31בית נאמן )גליון  29

 (.21הערה  227בית נאמן )גליון  30
 הערות על הבא"ח )ש"א פ' נצבים אות ב(. 31
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לא לאכול אגוזים, שאגוז בגימטריא חטא. ]בלא האל"ף[. ועוד שהן מרבין כיחה . כתב הרמ"א )סי' תקפג ס"ב( יש מדקדקים שיב

משום שמרבין כיחה וניעה ומבטלים התפלה, ולכן ביום  -וניעה ומבטלים התפלה )מהרי"ל(. אולם העיקר הוא הטעם האחרון 

השני של ראש השנה אחר התקיעות אין לדקדק בזה
32

 . 

שזה  )סי' תקפ"ג אות כ"א(כתב בכף החיים  מכל מקוםלאכול ענבים בראש השנה, ולא ברור טעמו. ו אין)מעשה רב סי' ר"י( הגר"א . לדעת יג

דוקא ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים אפשר לאכול
33

 . 

ו ]בתונס לא נהגו להביא תמרים, אלא הביאו שום ואמרו על זה "שיתמו אויבינו". אך אין זה נכון, כי מפורש שיאמר על התמרים "שיתמ

אויבינו"
34

.] 

. טוב ללמוד משניות מסכת ראש השנהיד
35
. 

 יום ראש השנה

ראש השנה, יום כפור, הושענא רבה, פורים  :שמשכימים לתפלה ימים. ביום ראש השנה משכימים לתפלה )והוא אחד מחמשה א

נים בשם הירושלמי שמי . וישתדל לקום לכל הפחות קודם הנץ החמה, כי כתבו הראשו36עי' מטה משה סי' תתקנח(. ותשעה באב

 . 37שישן בראש השנה ישן מזלו

. במקום שמאריכים בתפלת שחרית ומוסף עד אחר חצות היום, יש להזהר לשתות מעט מים או קפה ותה קודם תפלת שחרית, ב

  .38שלא יהא כתענית ביום טוב

 תפלת שחרית

רכה אלא יש להמתין ברגלים צמודות עד שיסיים החזן . בימים הנוראים שברכת אתה קדוש ארוכה, אין להקל לזוז קודם סיום הבג

 .39את הברכה

                                                             
 מרן שליט"א בהע' איש מצליח על המשנ"ב )סי' תקפג ס"ב(. ובשו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"ט(. 32

 ]וע"ע בהגהת מרן שליט"א בשו"ת עץ שתול חאו"ח סי' כ"ז[. אות כד(. 31בית נאמן )גליון  33

 רכ"ז נצבים תש"ף אות כ"ג(. בית נאמן )גליון 34
  אות לט(. 31בית נאמן )גליון אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ו(.  35

 אור תורה )תשרי תשמ"ו סי' א' עמ' ג(. 36

 ראש השנה תשפ"א. 228וגליון  אות לז, לח. 31בית נאמן גליון אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ט(.  37

 אות ה'.  228בהערה(. גליון  אות יא 30בית נאמן )גליון  38

 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקכד(.  39
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אמר שמי שנופלת עליו בכיה בראש השנה סימן שנשמתו טהורה,  )שער הכוונות דף צ' ע"א(. יזהר לא לבכות ביום ראש השנה. ואע"פ שהאר"י ד

יך לשמוח ביום טוב. ואדם שקורא בתפלה ובפיוטים וכדו' הוא דוקא "מי שנופלת עליו" ולא שהוא בוכה בכוונה, כי ראש השנה הוא יום טוב וצר

ומתרגש ובוכה, הבכיה הזאת טובה
40

. 

 קריאת התורה

. סדר הקריאה בתורה ביום השני של ראש השנה, שקוראים בפרשת העקידה עד סוף פרשת וירא, אך שסיום הפרשה אינו ה

אן וע"פ הגאון מהרי"ץ לסיים בסוף פרשת העקידה, רשאים מענינו של יום. וכן המנהג פשוט. ומ"מ בני תימן שנהגו ע"פ התיג

להמשיך במנהגם. ואם ירצו להעלות חמשה בפרשת העקידה ומשלים בפרשת הנה ילדה מלכה וגו', כך עדיף יותר לצאת ידי כל 

העקידה הדעות. וכן מנהגנו להעלות בימים טובים חמשה עולים ואח"כ סמוך ומשלים, ובאופן זה עולים כל החמשה בפרשת 

 .41והסמוך עולה ב"כי ברך אברכך", והמשלים ב"הנה ילדה מלכה" וגו'. וירא אלקים יצא את כולם

 .42. נהגו להעלות התוקע לספר תורה. והיינו כשאינו נוטל שכר על התקיעות, אך בנוטל שכר אין צריך להעלותוו

 תקיעת שופר

אך לתלמידי הישיבות אין טעם להתיר לאכול קודם התקיעות.  . ההיתר לאכול קודם התקיעות הוא לאנשים חלשים או זקנים,א

ואם חושש שיעבור עליו מחצית מהיום בתענית, ישתה בבוקר קודם התפלה כוס מים או קפה, אך לא קודם התקיעות. והנכון 

להתחיל התפלה מוקדם ביום ראש השנה
43

 . 

לשבת בזמן התקיעות. אמנם היום יש נוהגים שגם הקהל עומדים, . התקיעות שבין שחרית למוסף נקראים "תקיעות דמיושב", ונוהגים ב

ומכל מקום המתפלל במקום שעומדים  .44אבל אין חיוב בדבר, אלא התוקע עומד והשאר כולם יושבים, ולכן הם נקראים "מיושב"

 . 45בתקיעות דמיושב והוא נוהג לשבת, לא ישנה ממנהג המקום ולכן לא ישב במקום שעומדים

 .  46וכן היה נוהג אבא מארי הגאון זצ"ל כדברי האר"י .י שהפה הקצר של השופר יהיה למעלה מהפה הרחב. דעת האר"ג

                                                             
וע"ע בבית נאמן )גליון רכ"ו כי תבוא תש"ף אות א'( בשם הגרש"ז אוירבך שמי שיש לו לחץ מאמירת הוידויים  אות ה(. 32ית נאמן )גליון ב 40

 שמחה. ע"ש. בימים הנוראים, פטור מלאומרם. וע"ש שאף בימים הנוראים התפלה תהיה מתוך 

 תשרי תשמ"ז )סי' ב' אות א' עמ' ה'(. 41

 (. וציין לרמ"א וכה"ח )סי' תקפד ס"ב(. וע"ע באו"ת )שנה כג סי' ג(. 377מחזור לראש השנה )עמ'  42

 יא בהערה(.אות  30בית נאמן )גליון  43

 אות ה(. וע"ע או"ת )כסלו תשנ"ג סי' ל"ג אות א'(. 30בית נאמן )גליון  44

 נאמן ח"א )סי' תקל"א(. וע"ע בח"ב )סי' תקט"ז(. וע"ע באו"ת )כסלו תשנ"ג סי' לג אות א'(. שו"ת מקור  45

 כ"כ מרן שליט"א בהגהתו בס' נוכח השלחן )סי' תקצ(. 46
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. יש נוהגים להחמיר שלא לעבד השופר רק משאירים אותו כברייתו, ופוסלים שופר מעובד הנהוג ברוב תפוצות ישראל. וזה ד

ו צורה נאה, מאין הרגלים לפסול, והקבלה והמעשה הם עמודי טעות, שלא פסלו חז"ל רק אם הפכו ותקע בו, אך כשעיבדו לתת ל

 . 47ההוראה

. מנהג מרן הגאון איש מצליח לומר לשם יחוד הארוך קודם תקיעת שופר. ומאחר ויש טורח ציבור, אפשר לומר ה"לשם יחוד" ה

שהרי הכל עוסק באותו ענין  בעוד שהקהל אומרים עת שערי רצון, עם פסקת הזוהר אמר ר' אבא וכו'. ואין לחוש כלל להפסק,

 . 48ולא גרע מגביל לתורי, ועוד שהייחוד העליון הוא בעת עשיית המצוה, ואין כאן הפסק כלל

. בתפלות שאומר התוקע לפני התקיעות יאמר בפירוש: הריני מכוין להוציא כל השומע ידי חובתו. וכששומעים הברכות לא יענו ו

 .49בד )שכל ברכה שהשומע יוצא בה ידי חובתו אינו עונה עליה בהוב"ש(הקהל "ברוך הוא וברוך שמו" רק אמן בל

הנדפס במחזורי  נוסח "יהי רצון". לכל הדעות בשעת התקיעות ממש צריך לכוין ולשמוע קול שופר ולא להפסיק בשום דבר. וז

 . 50האשכנזים בין התקיעות יש להמנע מלאומרו

מעיקר  ךלחוש לדעת המחמירים בזה, יסתכל בסידור ויאמר את הוידוי בהרהור הלב. א מותר לומר את הוידוי בין התקיעות. ומי שרוצהו

 . 51הדין מותר לומר וידוי

. כאשר מתפלל במקום שנוהגים לברך שהחיינו על תקיעת שופר ביום השני אין לענות אמן, דהוי הפסק לדידן. ורק אם כבר ח

 . 52שמע התקיעות בבית כנסת אחר יכול לענות אמן

שצריך לברך שהחיינו ביום השני של ראש השנה על מנת להוציא את אחד המתפללים שלא שמע כלל תקיעת שופר ביום  והחזן

הראשון, רשאי לברך, ובתנאי שיתכוין השומע לצאת. ויסביר התוקע לכל הציבור טעמו ונימוקו, שלא יחשבו שצריך לברך 

 .53שהחיינו בשני הימים

                                                             
 שו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סי' לז(. 47

 תשפ"א אות ג', ד'(.ספר מגדולי ישראל ח"ד )ב"שבחי אמה"ג" אות ס. עמ' רסה(. בית נאמן )גליון רכ"ח ראש השנה  48

טז(. וע"ע במילואים לס' שמו  –אות יד  126אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"י(. שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקל(. בית נאמן )גליון  49

 אברהם עמ' רל"ב, ובהגהתו בשו"ת מגיד תשובה ח"ו חאו"ח סי' ז' ]שו"ת איש מצליח ח"ב חאו"ח סי' לט אות ו'[.

 תשרי חשון תש"מ סי' ט הי"א(.אור תורה ) 50

אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט הי"א( ובהערה שם. והע' אי"מ שבסוה"ס )סי' תקצב ס"ק יב(. שו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סי' ל"ו(.  51

יט"א מרן של וכן ביאר עוד ס"ד(. 436וכ"כ בשם מרן שליט"א במחזור איש מצליח לר"ה )עמ' . אות טז, כד( 30עלון בית נאמן )גליון 

לא אבבית נאמן )גליון ער"ב, ראה תשפ"א אות י"א, י"ב( שהעיקר כדעת רב האי גאון שהספק בתשר"ת תש"ת תר"ת, אינו ספק אמיתי 

 להמוני העם. ע"ש.

 שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקכח(. וח"ב )סי' תקט"ו(. 52

אות א( שביאר מו"ר טעמא דמילתא שאין אומרים שהחיינו בשופר שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקכט(. וע"ע באו"ת )תשרי תשמ"ח סי' ב  53

 רק ביום הראשון, ומאי שנא מקידוש דמברכינן בב' הימים. ע"ש.
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לו, ומצריכים כל אחד ללכת למקום שנוהגים כמנהג -לו-טו או כמו לו-טו-אם התרועה כמו טו. יש מחמירים בשינויי המנהגים ט

 . 54אבותיו, ואין בזה טעם, שכל הקולות כשרים בשופר

ומי שאינו יכול רק להריע בזעזועי לשון, יצא ידי חובה שכל הקולות כשרים בשופר, ובלבד שיבחנו אזני השומע קול התרועה 

 . 55ארוך של תקיעה פשוטה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים היטב שלא יהא כקול

. בתקיעות בתשר"ת של מיושב צריך לעשות את השברים והתרועה בנשימה אחת, ואמנם צריך להפסיק מעט כדי שיהיה ניכר שזה שברים וזה י

ה. אבל לעשותם תכופים כמה שאפשרתרועה אך לא ינשום באמצע. ואילו התקיעות בתשר"ת של מוסף צריך לנשום קצת בין השברים לתרוע
56

 . 

ש יבשניה . שיעור תקיעה של תשר"ת י"ח טרומיטין. ושיעור הטרומיטין לא נתבאר בדברי הפוסקים כמה הם, ולהלכה נקטינן שיא

  .ג' טרומיטין

ין טרומיטולפי זה שיעור תקיעה של תשר"ת י"ח טרומיטין היינו שש שניות, ושיעור תקיעה של תש"ת ותר"ת לא פחות מט' 

ר הוא שדוקא בתקיעה של תשר"ת צריך שש שניות כי היא צריכה להיות כנגד השברים והתרועה )כי כל שב דהיינו שלש שניות,

ות גם שלשה טרומיטין בערך, והתרועה היא תשעה טרומיטין, וביחד זה ח"י טרומיטין(, ולכן זה שש שניות. ואם רוצה להשו

 טין תבוא עליו ברכה, אך אין בזה חיוב. התקיעה של תש"ת ותר"ת לי"ח טרומי

 ושיעור תרועה גם כן שלש שניות. ושיעור שברים כל שבר פחות משניה אחת. 

ונכון שהתוקע יתאמן קודם ראש השנה ויביט בשעון לדקדק בשיעור תקיעה דתשר"ת להאריך בה כשש שניות ויותר, ולקצר 

בשברים ששלשתם ביחד יהיו פחות משלש שניות
57

אפשר לעשות התקיעה של תשר"ת ארבע וחמש שניות, אבל אם עושים  ואולי. 

קצר מזה לא יוצאים ידי חובה, כי מרן פסק שהתקיעה של תשר"ת צריכה להיות י"ח טרומיטין, כדי לצאת ידי כל הדעות
58

. 

                                                             
וכיוצא.  ל –ל  –טו, ולא כהתוקעים בלשון ל –טו–הנה בתחלה כ' מרן שליט"א באסף המזכיר )ערך שופר א'( שנכון שקול השופר יהיה טו 54

ות עוז הלכ הגר"ע יוסף. ע"ש. אך בשו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תקי"ט( כ' ששתי התרועות נכונות, והובאו במגדלוציין שכ"כ במכתב למרן 

ם שמאידך אות ל( מרן שליט"א הזכיר המכתב הנ"ל, ושוב סיי 31גליון בית נאמן )שופר )פ"ג(. ע"ש. וכן בשיעורו השבועי הנדפס בעלון 

 ש.מעתיה. ע"מע כקול לו לו לו. ע"ש. וכן בשו"ת בית נאמן ח"א )חאו"ח סי' לו( כ' מו"ר דהדר ביה משמש )בהלכות שופר פרק ג'(במגדל עז גיסא 

 [. 230]וע"ע בבית נאמן גליון 

 אור תורה )תשרי תשמ"ז סי' ב' סוף תשובה ב'(. 55

 ]ועי' בש"ע סימן תק"ץ ס"ד[. אות ב, ג(. 32בית נאמן )גליון  56

ות ב'(. שו"ת איש מצליח ח"ב )חאו"ח סי' לט( ובהגהת מרן שליט"א )ומתחלה נדפסו הדברים באו"ת אור תורה )תשרי תשמ"ז סי' ב' א 57

ואים . ובמילתשרי תש"מ(. אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט הי"ב(. ספר מגדולי ישראל ח"ד )עמ' עו(. שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תק"ל(

"ג(. או"ת תשרי תשמ"ז )סי' ב' אות ב'(. י -נצבים תש"ף אות י"א  227כט. גליון  –ת כה או 30בית נאמן )גליון בסוה"ס )עמ' רנא במהדו"ח(. 

 וע"ע בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' תקצ ס"ק יג(. ובשו"ת תפלה למשה ח"ד )סי' מז( בשם מרן שליט"א. 

 סוף אות י"ג(.)נצבים תש"ף  227)סוף אות יז(. וגליון  126כז(. וגליון )אות  30בית נאמן גליון  58
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 , השברים כל שברהתקיעה של תשר"ת שבהתחלה ושבסוף היא שש שניות, ושאר התקיעות של תש"ת ותר"ת הן שלש שניות לסיכום:

 הוא פחות משניה, והתרועה היא שלש שניות.

ע ולשמו . אין הנשים חייבות לשמוע תקיעת שופר, כי כל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. אבל נהגו להדר לבא לבית הכנסתיב

 תקיעת שופר. 

לבית הכנסת, אם היא יכולה להביא לביתה תוקע ואשה שבכל שנה נהגה לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר ושנה אחת לא יכולה ללכת 

, אם רוצה להפסיק את המנהג לגמרי כי היא יודעת שכבר אין לה אין ביכלתה להביא תוקע לביתהשיתקע לה, הנה מה טוב. אבל אם 

אפשרות ללכת לבית הכנסת, אז תעשה התרה בערב ראש השנה. ואם היא לא רוצה להפסיק לגמרי אלא רק באותה שנה, כגון יולדת 

ומניקה וכדומה שקשה להן לבוא באותה שנה, אינה צריכה התרה מאחר ואינה מבטלת המנהג לגמרי
59

 . 

אשה שנוהגת לברך על תקיעת שופר או נטילת לולב יש למחות בידה שלא תברך, מאחר וזו ברכה לבטלה לדעת הרמב"ם ומרן  .יג

השלחן ערוך. אבל אם היא רוצה לברך אין להתקוטט עימה
60

 . 

ע לו תשר"ת ג"פ . מי שלא שמע שופר בבית הכנסת ובא שליח ציבור לתקוע לו, יברך בעצמו לשמוע קול שופר ושהחיינו, ויתקיד

 . 61ותש"ת ג"פ ותר"ת ג"פ, סך הכל שלשים קולות. וצריך השומע לעמוד בעת התקיעות

 . 62. לא ישיחו שיחה בטלה בין תקיעות דמיושב ומעומד עד גמר ק' קולות, כי הברכה חוזרת על כולםטו

רים בטלים, אך כשיש חשש שישכח הברכה ומכל מקום מי שהוצרך לנקביו רשאי לברך ברכת אשר יצר, שכל האיסור להפסיק הוא בדב

 .63מותר להפסיק

]יש ששומעים מרחוק תקיעת שופר, כגון הנמצאים במלונית "קורונה" )ולא מגיע אליו תוקע(, צריכים שהתוקע יאמר הריני מכוין 

 [. 64להוציא ידי חובה כל מי שישמע. וגם השומעים יעמדו בשעת התקיעות ויכוונו לצאת ידי חובה

 [.65כל העמים תקעו כף" יאמרו פעם אחת, משום טורח ציבור. וגם בפיוטים יקצר ככל האפשר, שלא יעשה טורח ציבור]מזמור "

 מוסף

                                                             
 או"ת תשרי חשון תש"מ )סי' ט הי"ד(.  אות לה(. 30שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תקי"ז(. ובית נאמן )גליון  59

 לח(. -אות לו  30ובית נאמן )גליון  אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט הי"ד(. 60

 ה(.אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט הט"ו(. והע' למשנ"ב אי"מ )סי' תקפה סק" 61

 אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט הי"ג(. 62

 )ראש השנה תשפ"א אות ו'(. 228וגליון  לד(. –)אות לא  30בית נאמן גליון  63

 בית נאמן )גליון רכ"ח ראש השנה תשפ"א אות ג'(. 64
 בית נאמן )גליון רכ"ח ראש השנה תשפ"א אות ד'(. 65
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. בתפלת מוסף של ראש השנה כורעים ב"עלינו לשבח" שבאמצע תפלת העמידה ואין לחשוש משום מוסיף על הכריעות, וכמו א

 . 66שכורעים ב"והכהנים והעם" במוסף יום הכפורים

 .67. יש ארבעה מנהגים בתקיעות שבמוסף. והמנהג שלנו היום לתקוע לכל סדר תשר"ת תש"ת תר"ת, והוא המחוור שבכולםב

. אדם שקשה עליו לעמוד במשך כל תפלת הלחש במוסף של ראש השנה, מותר לו להסמך על עמוד או סטנדר בתפלת הלחש ג

 . 68חיל לתקועבמקומות שתוקעים בשופר אחר סיום הברכה, עד שהתוקע ית

. יש נוהגים שתוקעים את העשרה קולות האחרונים לפני קדיש תתקבל, וכך נהג מרן הגאון איש מצליח. אבל בארץ ישראל נוהגים ד

לתקוע לפני "תענו ותעתרו", כי תענו ותעתרו זה כמו תתקבל
69

. 

 שינה

שנים ביום ראש השנה. והיושב בטל כיושן דמי. . כתבו הראשונים בשם הירושלמי שמי שישן בראש השנה ישן מזלו. ולכן אין יא

 . 70ונהוג ללמוד תהלים ב' פעמים שהם ש' מזמורים כמנין כפ"ר. ואם הוא עייף ומוכרח לישן, מותר לישן אחר הצהרים

 לימוד תורה

בראש השנה בשה"י  יזהר האדם לבל יאבד הזמן היקר. ראש השנה יום דין וצריכים להשתפך בתפלה )ולא מספיק ללמוד גמרא(, לפיכך ב

פה"י, ומי שיש לו עיתון )כמובן חרדי( לא יקרא בו בראש השנה. ויש אוסרים לקרוא בעיתונים בכל השבתות, אך להלכה מותר, 

ויתפלל שתהיה שנה טובה לו ולבני ביתו ולכל עם ישראל. ואין טעם ובכל אופן בראש השנה לא יקרא עיתון. וינצל זמנו לקריאת תהלים. 

ומותר לבקש בראש השנה בקשות  .71ום אחד ב' פעמים כל התהלים במרוצה, אלא יקרא בכוונה בכל יום ספר תהלים אחדלקרוא בי

                                                             
המזכיר )ערך עלינו לשבח( שכ' מו"ר נר"ו שנראה שבזמן הראשונים היו אומרים עלינו שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקכה(. )ועי' בס' אסף  66

 לשבח רק בר"ה. ע"ש(. 

 שו"ת בית נאמן ח"א )סי' לז(.  67

שו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תקלב(. ובענין תקיעות בלחש, ע"ע בהגהת מו"ר בס' נוכח השלחן )רס"י תקצב(. ובספר מגדולי ישראל ח"ד  68

 שנה, שנו, תו(.)סוף עמ' 

 אות ח(. 30בית נאמן )גליון  69

( ]וע"ע למרן שליט"א בהע' על הבא"ח )ש"א פ' נצבים אות יז( שהקשה על תלמידי ר"א )בביצה טו:אור תורה )תשרי חשון תש"מ סי' ט ה"ט(.  70

 ולפיה"א כאן שאחה"צ יש קולא אפ' שי"ל[. שעלולים להשתכר ולישן בר"ה. ע"ש.

)אות יג(. ובקריאת עיתונים בשבת ע"ע בהע' מרן  126וגליון  אות ל(. 31בית נאמן )גליון תשד"מ סי' ב' סוף אות א'(. ואור תורה )תשרי  71

 שליט"א על מנו"א )נדפסו בח"ד עמ' קנו(. 
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ויקבל על עצמו קבלות טובות לראש השנה, ומי שיש לו בכל חודש מינוס בבנק, והמינוס אינו בשביל עסקה אלא למזונותיו ולכן אין . 72פרטיות

 . 73ך להשתדל להמעיט את המינוס לאט לאט עד שלא יהיה מינוסזה נקרא "היתר עסקה". לפיכך צרי

 תשליך

כתב הרמ"א )סי' תקפג ס"ב(: הולכים אל הנהר לומר פסוק ותשליך במצולות ים כל חטאתם. אולם אין לבזבז שעות יקרות של  ג.

להשליך את חטאתיו לים הוא יום ראש השנה בהליכה מחוץ לעיר, ומה גם בזמננו שהרחוב פרוץ מאד ויוצא שכרו בהפסדו ותחת 

דולה ומשקה חטאות ואשמות חדשות כהנה וכהנה. ולכן אם הים קרוב לבית הכנסת עד שיעור מיל שהוא מהלך ח"י דקות, ראוי 

לטרוח עד שם לקיים דברי האר"י והרמ"א. ובתנאי שלא יהיה שם פריצות על יד הים מקום שרוחצים בתערובת מחללי שבת 

לאו יש ללכת לבאר מים חיים או למעין ושניהם שקולים הם. ואם לאו יש ללכת לבור של מים מכונסים  ופורקי עול ח"ו, ואם

ואפילו אין בו מים, ואם לאו, אם יש מקום גבוה על גג בית הכנסת וכיוצא שמשם אפשר להשקיף על הים, שפיר דמי ]ומצינו 

[. ואם לאו יש לעשות אפילו סמוך לברז כיון שהדבר 74וקלחכמים וסופרים שאמרו סדר התשליך על הים או הנהר הנשקף למרח

 אינו אלא זכר בעלמא ואחר כוונת הלב הדברים אמורים. והעיקר הוא לגמור בלבו לעזוב מעשיו הרעים ולחזור בתשובה שלמה. 

השקיף מהגג על פני הים. בסיכום סדר העדיפויות: א. ים או נהר. ב. מעין או באר. ג. בור שיש בו מים. ד. בור שניגבו מימיו. ה. ל

 . 75ו. ברז

. תיקוני נוסחאות התפלה בר"ה ויוה"כ נדפסו במחזורים המדוייקים "איש מצליח". והמקורות לטעמיהן ונימוקיהן ראה ד

 . 76בהערה

 

 

 

 

 

                                                             
 שו"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תק"י(.  72

73
 אות לו(.  31בית נאמן )גליון  

 ח"ד )עמ' שכ(. אסף המזכיר )ערך תשליך(. ובס' מגדולי ישראל 74

 אור תורה )תשרי תשד"מ סי' ב' אות א'(.  75

עיין בקונטרס לאוקמי גירסא שבסוף המחזורים. ובאור תורה תשרי חשון תש"מ )ס"ס ט( ואלול תשמ"ט )סי' קעז( ושבט תשע"א )סי' נז  76

עמ' ראל ח"ד ))ערך ותיקות(. ובס' מגדולי ישובאסף המזכיר  אות יו"ד(. ובהערות על הבא"ח ש"א פ' נצבים )אות כא( ופ' וילך )אות יג(.

כי תצא  177 גליוןלב. לא, אות ח,  32אות ה. גליון  31בית נאמן )גליון קצא, ריז(. ובהגהת מו"ר בס' נוכח השלחן )סי' תקפב, עמ' קנט(. וב

 "ש[. ף המזכיר )ערך האדרת(. עתשע"ט אות ב והלאה(. ]וע"ע בס' מקור נאמן ח"ב )סי' תקיג(. וע"ע בענין "האדרת והאמונה", באס

 העורך: ע"ה יצחק מאזוז ס"ט
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