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תקיעות מן התורה. מחלוקת הפוסקים בכוונת רבי אבהו שתיקן לתקוע שלושים קולות, 

ותרועה   שברים  השטן".  את  "לערבב  דמעומד.  ותקיעות  דמיושב  תקיעות  מרן.  ודעת 

גיע בלחש למקום התקיעות. עשרה בתשר"ת בנשימה אחת או בשתי נשימות. מי שלא ה

קולות נוספים להשלים למאה קולות. לא לדבר עד סוף מאה קולות. תרועה גדולה אחרי  

 התפלה. הקשר בין סיסרא לענין "נעלבים ואינם עולבים". 

 הל. ................................................................... עשרת ימי תשובה  הלכות  – סימן ד'  
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 סימן א'

 הלכות סליחות 

 

 בקצרהתשובות שהשיב הרב לשואליו 

 

 עמידה בתקיעות שבסליחות

האם בקדיש שבסוף הסליחות )קדיש "תענו ותעתרו"( צריך לעמוד כשמגיע   שאלה:  א.

 לתקיעה בשופר, ובזמן אמירת "תענו ותעתרו"?

שבסליחותתשובה:   בתקיעות  לעמוד  צריך  שבראש  אף  שהרי    .אין  במיושב  בתקיעות 

השנה יש הנוהגים לעמוד ויש הנוהגים לשבת. ואף בתקיעות במעומד שעומדים בהם הוא  

אבל בתקיעות שבסליחות שאינם אלא מנהג    .מטעם דילפינן גזירה שוה "לכם לכם" מעומד

 . בהםכדי לעורר ישראל בחדש אלול אין חובה לעמוד 

לדידן )הספרדים( אין צריך לעמוד בקדיש כלל אלא אם תפסו    -ולענין "תענו ותעתרו"  

מעומד צריך לישאר עומד עד דאמירן בעלמא. וגם למנהג האשכנזים שעומדים בקדיש  

אין צריכים לעמוד אלא עד יתברך( הוא עד דאמירן בעלמא )ויש אומרים שאף האשכנזים  

ודין "תענו ותעתרו" כדין תתקבל )עיין סימן נ"ו ברמ"א, ובכף החיים שם אות כ"ג ובמשנה 

 ברורה שם סעיף קטן ז'(. 

 

 ללמוד את הפיוטים 
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לגו על הפיוט  יד העדה שלנו, ושםמ  ת הכנסתהתפללתי בראש השנה בבי שאלה:ב. 

  ,כולל למנצח ,כל התפילות לפני התקיעה .אין הם נוהגים לאומרוש בטענה ", המלך ה' "

ובמיוחד לפני  .זר ליום קדוש זהדבר שנראה לי  ,לות כקריאת איגרתנאמרו בק

 ?בבית הכנסת הזה ות. כיצד אפשר להתפלל טוב יותרהתקיע

ולאחר  ,תקבע שיעור למתפללים , ואחר כךאולי תלמד את הפיוטים עם פירוש תשובה:

 שיבינו בודאי שיתלהבו ולא יפסידו שום פיוט. 

  

 עשיית תשובה שלמה כראוי

לזכות להגיע לתיקון   ובפרט,  -כיצד אוכל בנקל, לעשות תשובה שלימה כראוי?    שאלה:ג.  

 ונשמה שלי? רוח  גמור של נפש,

. זה מה שהוא דורש  ךלהשתדל כמה שיותר לעשות בכל עת וזמן רצון ה' יתבר  תשובה:

מאיתנו בתורתו הקדושה, וזה המביא אותנו לשלימות כמו שאנו אומרים "אשר קדשנו  

 במצוותיו" בל נשכח "שאין אתנו נביא, ולא אתנו יודע על מה".

 

 בקשת מחילה מרב שלא בפניו

 פגע בכבודו?אדם תלמיד חכם ש צריך לבקש סליחה מצד כי: שאלהד. 

לפי ההלכה אין צורך לפנות לרב בסיפור המעשה ובקשת המחילה ממנו. אלא, תשובה:  

 ליד השומעים ההם להתנצל על מה שנשמע חלילה מדבריך.

 

 קריאת יהי רצון בפתיחת ההיכל בימים נוראים 
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וביום הכפורים לפני פתיחת ההיכל ישנה קריאה "יהי רצון",  ביום ראש השנה    שאלה:ה.  

)משום טורח צבור( זו  לוותר על קריאה  יכול  קורא את    והרב ,  האם הרב של ביהכנ"ס 

 לא קורא אותה יחד עם הרב? בלאו הכי בבית הכנסתר תפלה בביתו, והציבוה

נ"ד אפשר לעשות פשרה ולקרא תפלה שתיקן האריז"ל רבש"ע וכו', ותפלה  לע  תשובה:

שתיקן הרש"ש לעולם ה' וגו' )י"ב פעמים( ונוסח היה"ר שאומרים אח"כ. )ובזה כל הצבור 

משתתף לפחות באמירת לעולם ה' וגו'(. והם תפלות קצרות. ואת נוסח התפילה שתיקן  

עוזנו וכו' תוכלו לדלג. ואנו קוראים הכל  הרב חמדת ימים יה"ר וכו' אלקי המשפט אדון  

 בס"ד, במתון וברגש. ויש מהצבור שקוראים אתנו, ומי שאינו קורא, עונה אמן בכל קטע. 

 

 נשים בצום ביום הכיפורים  יובח

תעשה  -חובת התענית ביום כפור היא מצות עשה שהזמן גרמה. אין בתורה לא  שאלה:ו.  

של אסור אכילה ושתיה. אם כן, הנשים צריכות להיות פטורות מהתענית )מדאורייתא(.  

תעשה של איסור מלאכה,  -עשה על תענית יום כפור מלאת-התירוץ כאילו למדים לא 

נראה לענ"ד דחוק מאד. עם תירוץ דחוק כזה אפשר אולי גם לחייב את הנשים מדאורייתא  

תעשה של איסור מלאכה ביום הראשון.  -במצות סוכה ביום הראשון של סוכות, מתוך לא

לנו שנשים חיי כן, מנין  ויש עוד דוגמאות דומות. אם  בות בתענית? אולי מה ההבדל? 

פטורות כמו במצוות עשה אחרות שהזמן גרמן, ולפחות פטורות מדאורייתא. אם הנשים  

 אכן חייבות בתענית, מדוע חייבות, והאם הן חייבות מדאורייתא או מדרבנן?

נשים פטורות מתפלין, וכל התורה הוקשה לתפלין, ולכן כל מצוה הדומה לתפלין    תשובה:

. מצות עשה. ב. הזמן גרמא. כמבואר בקידושין. איסור אכילה  נשים פטורות, כלומר א

ביו"כ נלמד מהפסוק "תענו את נפשותיכם", וזהו אי עשיה )=לא אוכלים ושותים( ואינו 

 דומה לתפלין, ולכן נשים חייבות. 
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 לות אחרות ביום כיפוריםתפ

שמע  אני קוראת בכל לילה את התיקון הכללי, תפילת נשמת כל חי וקריאת  שאלה:ז. 

 ? שעל המיטה. האם מותר לי לקרוא את כל התפילות הללו גם ביום הכיפורים

 מותר לקרא גם בכיפור. תשובה:

  

 השתחוויה במוסף של כיפור בסדר העבודה 

  האם נוהגים שהצבור כורע ומשתחווה כשהש"צ בסדר העבודה אומר: "והכהנים   שאלה:ח.  

 והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש... וכו'" ? 

 כן. רק אם יש שטיח על הרצפה אז מותר להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים.  תשובה:

 

 נשיאת כפיים לאחר השקיעה ביום כיפור 

( לענין נשיאות כפיים 3במשנה ברורה איש מצליח )סימן קכ"ט סק"א הערה  שאלה:ט. 

בבין השמשות כתבו שבדיעבד המיקל יש לו על מה לסמוך. ע"ש. משמע לכאורה שיש  

לא ישא כפיו. ואילו בסידור איש מצליח ליום כיפור בהלכות תפלת נעילה להחמיר ש

הלכה א' כתבו שבדיעבד יכולים לישא כפיהם בבין השמשות.ע"ש. ומשמע שיש לישא  

 כפיהם. ואיך שיהיה, מה הנכון להלכה?

כל הציבור ממתין לנשיאות כפים בנעילה יותר מכל יום צום ולכן אם לא  תשובה: 

קיעה יעשו נשיאות כפים בין השמשות )וזה טעם לשינוי בין שתי הספיקו לפני הש

 הלשונות(.



 ו
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 סימן ב'

 הלכות ראש השנה 

 

 : נושאי השיעור

הסימנים בראש השנה. מנהג נתינת היין הנשאר מההבדלה בכמה מקומות. הבאת גזר  

הסימנים. זמן אכילת הסימנים. בגדים חדשים בראש השנה. כיוון במקום דלעת. שאר 

לצאת ידי חובה רק מאמצע התקיעות. חזן ותוקע בתשלום. תקיעה לנשים בברכה.  

 הערות הלכתיות מעשיות לתוקעים בשופר בביתם.

 

 הבאת הסימנים 

יש אדם שהתנגד לאכילת הסימנים בראש השנה, בטענה שהרי הכל תלוי א. שאלה:  

במצוות והעבירות של האדם, ואם כן לשם מה אוכלים תפוח בדבש וכל שאר הדברים.  

 אכן מה הטעם לדבר?

  גמרא מפורשת מקורם באלא  בעלמא,  מנהג    אינםהשנה  הסימנים בראש  תשובת הרב:  

ת המלכים אלא על המעין, כדי במסכת כריתות )דף ה' ע"ב ודף ו' ע"א(: אין מושחים א

שתימשך מלכותם. כלומר, כאשר רוצים למשוח מלך כדי להמליך אותו, עושים את זה ליד  

 מעין.

וחכמינו למדו זאת ממשיחת שלמה המלך. שכאשר דוד ביקש שימשחו את שלמה, ביקש  

גם    כמו שהמעין נמשך, כך  -שימשחו אותו על יד מעין גיחון, כדי שזה יהיה לו סימן טוב  

 תימשך מלכותו של בנו ולא תיפסק חלילה )כמו שקרה אצל שאול המלך(.
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, 1ולמד אביי מכאן: לאחר שראינו שאפשר לעשות סימנים לסימן טוב ואין בזה משום ניחוש 

 יביא אדם בליל ראש השנה כמה דברים ויאכל אותם. 

דברים הללו  מה הדברים שאביי מזכיר בגמרא? קרא, רוביא, כרתי, סילקא ותמרי. חמשה  

 מוזכרים בגמרא שאדם יאכל אותם.

האגודה )ר"ה סי' כ"ב, והביא דבריו הט"ז סי' תקפ"ג סק"א( הקשה כיצד אנחנו מביאים 

אתה מביא ואומר    שיסתלקו אויבינו, ואילו רוביא  –כרתי כדי שייכרתו אויבינו, סילקא  

שירבו זכויותינו, ולמעשה דבר לא טוב אנחנו אומרים שזה מכוון כנגד השונאים, ודבר 

טוב אנחנו אומרים שזה מכוון על עצמנו. ומי אמר שזה כך, לכאורה הרי אפשר לפרש  

אחרת חלילה?, ואם כן אתה יכול להביא כל דבר, ואם זה דבר רע זה לשונאים ואם זה  

 בילנו?! נאמרו בזה כמה תירוצים.דבר טוב הוא בש

הם לא היו אומרים משהו בזמן שמביאים, אלא היו מביאים את הסימנים ואוכלים, וזה  

 הכל. ללא בקשת "יהי רצון".

אבל מרן בבית יוסף )סי' תקפ"ג( הביא דברי המרדכי )בתחלת ראש השנה( בשם רב האי  

וביא בשתיקה, אלא היה  גאון, שבשעה שהיה מביא את הרוביא לא היה אוכל את הר

ייכרתו שונאינו. כלומר, בגמרא כתוב רק להביא    –ירבו זכויותינו, כרתי    –אומר: רוביא  

רב האי גאון שבשעה שהיה  ולאכול ולא כתוב לומר משהו, אבל המרדכי כותב בשם  

 מביא היה אומר גם בקשה לסימן טוב. 

 
יש ציווי בתורה "לא תנחשו ולא תעוננו" )ויקרא י"ט כ"ו(. מה זה לא תנחשו? אדם הולך בדרך    1

ולפתע צבי נדחף מולו, ובמושגים שלנו אדם בא לצאת מהחניה ורואה רכב ש'חותך' אותו, ואותו  

אדם אומר שזה סימן שאותו היום הוא לא טוב לנסוע, זה לאו דאורייתא של לא תנחשו, כי אדם  

 או לא עושה על פי זה דברים מסוימים. כך מבואר בגמרא במסכת סנהדרין )דף ס"ה סע"ב(.    עושה

אבל כאן, אומר אביי שאנחנו לא עושים מעשים או נמנעים מהם בגלל מעשה שקרה, אלא רק  

 עושים פעולות כדי שיהיה הדבר לתפילה ולאיחול לסימן טוב ולמזל טוב, הדבר מותר. 

ד המלך שאמר להם לקחת את שלמה בנו ולמשוח אותו סמוך למעין גיחון.  שראינו בדו  וראיה לזה,

 וכך גם נאמר בברייתא, שאין מושחין את המלכים אלא על המעין כדי שתימשך מלכותם. 
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שיש שלא רק אומרים  תב  ויתירה מכך, הבית יוסף הביא את האבודרהם )עמ' רס"ו( שכ

יהי  כרתי ייכרתו אויבינו, רוביא ירבו זכויותינו, אלא היו מוסיפים עוד בלשון תפילה: 

רצון מלפניך שייכרתו אויבינו ושונאינו וכו'. וכן על כל דבר ודבר. וכך פסק מרן בשלחן  

 ערוך )שם ס"א(. 

ו עושים את זה,  ועל כל פנים, המקור לדברים הללו כתוב בגמרא, שעל ידי כך שאנחנ

 הדבר גורם לאיחול ולתפילה.

הרב חיי אדם )הלכות ראש השנה כלל קל"ג( מביא את דברי הרמב"ן )בתחלת פרשת לך  

לך, פרק י"ב פסוק ו'( שכאשר הנביאים והצדיקים אמרו ברכה או נבואה מסוימת לעם, 

 אם הם גם ביצעו עם זה פעולה, הרי שהדבר הזה בודאי מתקיים.

ובין הדוגמאות הוא מביא מה שמצינו בספר מלכים ב'   הוא הביא שם כמה דוגמאות, 

)פרק י"ג( אצל אלישע הנביא שבא אליו יהורם ואמר לו שהוא מפחד, כי כל זמן שהיה  

אלישע חי איתם היה מגן עליהם, ועכשיו שאלישע עומד להיפטר מן העולם יהורם דאג  

לו אלישע שיביא את הקשת ויתחיל  מה יהיה איתם, ארם הולכים לעשות להם צרות. ואמר  

לירות. אלישע שם את היד שלו על היד של יהורם, והתחיל לירות. ירה פעם ראשונה,  

 שניה, שלישית ונעצר.

כעס עליו אלישע, אמר לו: כל חץ שירית זה למעשה ניצחון שלך בעוד מלחמה, ואם היית  

! אבל עכשיו, אתה תנצח יורה חמש יריות, היית מנצח אותם לעולם ולא היו קמים לעולם

 אותם שלש פעמים ולאחר מכן הם ינצחו אותך.

 שיברך, אבל מדוע הוא עושה פעולה? -לכאורה אם אלישע רוצה לברך את יהורם  

תתקיים בכל מצב. ואפשר להוסיף    אומר הרמב"ן, שכשהברכה נעשית יחד עם פעולה,היא

נופל בדבר שעל ידי הפעולה הברכה מגיעה מכל הלב, עד הסוף, האדם מאמץ את כל  

 החושים שלו, וכך למעשה התפילה מושלמת ואין הדברים שבים ריקם לעולם.

 ולפי זה מובן יפה מאד. אנחנו לא רק מתפללים ומייחלים, אלא גם מבצעים פעולות.  

 ירת "פותח את ידיך" פרישת הידים באמ
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האחרונים כותבים שנוהגים שכאשר אומרים 'פותח את ידך', פותחים את הידים, וזה פועל 

דמיוני לקבל את השפע מלמעלה. )יש כאלה שפותחים את הידים כלפי מעלה לצידי הראש.  

ומרן ראש הישיבה שליט"א אמר שזה לא נכון, כי התנועה הזו היא תנועה של תפילה  

 ובאמת צריך לחבר את שתי הידים יחד לסימן של קבלת השפע(. ת השפע. ולא של קבל

הבן איש חי )ש"א פ' ויגש סי"ב( הביא מקור לזה מדברי מרן החיד"א בחומת אנך בדברי  

הימים )ב' ו' י"ג( שם כתוב על שלמה המלך שפרש את כפיו, והוא מסביר ששלמה המלך  

שאנחנו פורשים את  ק פותח את ידך,  עשה כן לסימן לקבלת השפע. והוא הדין גם בפסו

 . 2זה סימן לקבלת השפע  הכפיים, ומחברים אותם זו לזו כשהם פתוחים,

שכאשר מבקשים בקשה ומבצעים עמה פעולה, הרי שיש בכך  והכל הולך באותה דרך,  

 כח גדול. 

הגמרא במסכת מועד קטן )דף י"ח ע"א( אומרת שברית כרותה לשפתיים שאינה שבה  

הגאון איש מצליח בענין אחר בשו"ת איש מצליח )ח"א סי' ה'( הביא את ריקם. והסבא  

תשובת מהר"י חאגיז בהלכות קטנות )ח"ב סי' ס"ד( שכתב: רבותינו אמרו שברית כרותה  

כאן שאנחנו מבקשים בקשה   וחומר  וקל  לעושי מעשה.  גם  יודע, אפשר  ומי  לשפתיים, 

 ועושים עם זה פעולה, שזה יועיל לגזר דין טוב.

 תינת היין הנשאר מההבדלה באיברים נ

שנוהגים למרוח מהיין הנשאר  כיוצא בזה, כותב הרמ"א בהלכות שבת )סי' רצ"ו ס"א(  

 מפני חיבוב מצוה. מההבדלה על גבי העינים

הגאונים תשובת  את  מביא  תשכ"ג(  סי'  יומא,  מסכת  )בתחילת  שם    3המרדכי  שמובא 

וזה   מים ושוטפים איתם את הפנים.שלוקחים את הכוס עם היין שנשאר, מטילים בה  

 
חושבים שביאור  יש  כשאומרים פותח את ידך ופותחים ידיהם, בביאור הפסוק, יש טעות נפוצה  2

אין זה נכון, כי ביאור הפסוק הוא שהקב"ה פותח כביכול  את הידים. ו  שאנחנו פותחיםהפסוק הוא  

 .(שפעהלקבלת רק עושים סימן   . )ואנואת ידיו כדי לתת לנו
 שם שאלו אותם על כל הדברים הללו, כמו מדוע מה שעושים בראש השנה לא נקרא ניחוש וכו'.   3
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לחיבוב מצוה, כי הגמרא אומרת במסכת סוכה )דף ל"ח ע"א( ששיירי מצוה מעכבים את  

 ולכן הדבר הזה יכול להועיל לרפואה. הפורענות, 

ויש לציין דבר חשוב בזה, כמו שאנחנו עושים לגבי ראש השנה, שכתוב בגמרא שצריך  

הם הוסיף שאומרים עם זה תפילה, כך גם אנחנו לאכול את הסימנים הללו, אבל האבודר

 ים על המצח והעינים, אלא גם אומרים עם זה פסוקי ברכה. ננותשלא רק  נוהגים בהבדלה,  

בסידור איש מצליח מובאים הפסוקים הללו. לוקחים מעט יין, שמים על המצח ואומרים  

חכמים ונבונים    את הפסוק: מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך, ויש מוסיפים שנזכה להיות

בתורה. שמים על העינים ואומרים: מצות ה' ברה מאירת עינים, שבזכות המצוה נזכה  

לעינים בריאות, עינים שיראו כל דבר בדרך נכונה, בדרך של ה' יתברך. מי שמגמגם שם 

על השפתים, ואומר: בורא ניב שפתים, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו. שמים 

מרים: רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותיך, ופירוש 'שיקוי' הוא רפואה. שמים  על הגרון ואו

על העורף ואומרים: הריני מאמין בתחיית המתים, כי רבותינו אומרים ששם נמצאת עצם 

בכיס,  עדיין נשארת. שמים מעט  הלוז  גופו נשחק, עצם  וכל  נפטר  הלוז, שגם כשאדם 

וה נזכה לברכה. ולבסוף לוקחים בשתי כפות  ואומרים: ברכת ה' היא תעשיר, שבזכות המצ

יד הפתח של   הידים את מעט היין שנשאר, מעבירים מיד אחת לשניה ומטפטפים על 

הדלת, ואומרים את הפסוק: ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים  

 ויברכהו ה'. 

על דברי   המנהג הזה מיוסד על תשובת הגאונים שהובאה במרדכי, ודבריהם מבוססים

 אביי במסכת כריתות )ה' ע"ב( ובמסכת הוריות )י"ב ע"א(.

 גזר במקום דלעת 

 האם נכון יותר להביא גזר או דלעת?ב. שאלה: 

ציטטנו למעלה את לשון הגמרא, ושם לא כתוב גזר. בגמרא כתוב 'קרא',  תשובת הרב:  

' בערבית(, וזה דלעת. וראינו את דברי האבודרהם )עמ' רס"ו( ע"ה, שכותב  )שזה 'קרעא
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זכויותינו.  לפניך  וייקראו  דיננו  גזר  רוע  וכו', שתקרע  רצון  יהי  אומר:  היה  הקרא  שעל 

 הבקשה הזו היו אומרים אותה על הקרא. ומדוע היו מוסיפים שתקרע רוע גזר דיננו?  

שיאמר את הבקשה לפי לשון כל  "ג( כתב  הטעם הוא כי הרב מגן אברהם )רס"י תקפ

יש ראיה לכך מהגמרא במסכת ברכות )דף נ"ו ע"ב( שאדם שראה חתול    מדינה ומדינה.

בחלום, האם זה טוב או לא טוב, והגמרא אומרת שזה תלוי כיצד קוראים לחתול באותו 

 מקום, שונרא או שינרא, במקום שקוראים לחתול שונרא, נעשית לו שירה נאה. במקום 

 שקוראים לו שינרא, נעשה לו שינוי רע.

 ומשמע שיש משמעות למה שקוראים בכל מקום ומקום. 

)ולכן כשהגמרא מזכירה קרא, ואנחנו קוראים לזה דלעת, נאמר שתי בקשות, כי בגמרא  

, ולכן אומרים שתקרע רוע גזר דיננו וייקראו  4זה נקרא 'קרא', ובערבית זה נקרא 'קרעא' 

 לפניך זכויותינו(.

גזר לא מוזכר בגמרא. אצל האשכנזים לא היה דלעת בתקופת תשרי, ולכן לא היו יכולים 

 להביא דלעת אז הביאו גזר, וכך זה נשאר. 

הרב חיי אדם כותב )כלל קל"ט ס"ו( שאוכלים מיני לפתן שקורין "מערין" )גזר( או "ריבין"  

 . )לפת(, שהוא לשון ריבוי, ואומרים "יהי רצון שירבו זכויותינו"

מדוע אומרים על זה שירבו זכויותינו? כי גזר נקרא 'מרין', ופירושו ריבוי, ולכן אומרים על 

 .5זה שירבו זכויותינו, ולא 'שתקרע רוע גזר דיננו'

 
 כך עד היום, מי שמדבר ערבית קורא לדלעת 'קרעא'.  4
היום יש אנשים שלוקחים גזר ואומרים 'שתגזור עלינו גזרות טובות'. האם זה    הערת המנחה:  5

 בסדר?

באמת אלה שאומרים 'שתקרע רוע גזר דיננו' זה לא כל כך מסתדר, כי מהות    תשובת הרב:

הבקשה היא על הקריעה ולא על גזר הדין, וכשאומרים 'תגזור עלינו גזירות טובות' מהות הבקשה  

 היא אכן על המילה 'גזר'.  
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שליט"א הישיבה  ראש  גם    מרן  אדרבה,  לכן  בגמרא,  הוזכרה  שהקרא  שכיון  אמר 

לרבותינו   להיצמד  לו  ואחד ראוי  וכל אחד  הקרא,  והראוי שיקחו את  האשכנזים, הנכון 

 האמוראים הקדושים. 

עוד נקודה שחשוב לדעת: הגמרא במסכת מגילה )דף כ"ד ע"ב( מביאה על בני חיפה ובני 

יו מחליפים א' בע' וע' בא', ויש אשכנזים  בית שאן )בלשון הגמרא 'חיפני' ו'בישני'(, שה

שהם חצי כאלה, שמחליפים הע' בא', ומרן ראש הישיבה שליט"א מביא )בבית נאמן גליון  

ל"א אות כ"א( את דברי היעב"ץ בסידורו, שממש מסוכן שבמקום שיאמרו 'שתקרע רוע 

אשכנזים היום זה חצי  גזר דיננו וייקראו לפניך זכויותינו', יאמרו 'שתקרא', ו'ייקרעו' ח"ו. ה

נחמה, כי אצלם הכל א', ואת ה'וייקראו' הם לא מחליפים, וצריך לשים לב לזה שיאמרו  

 כמו שצריך.

ואיך מבטאים ע'? צריך פשוט לפתוח יותר את הגרון. אלה אותיות גרוניות, צריך לפתוח  

 יותר את הגרון ואפשר לבטא הכל כמו שצריך, א' ה' וע'.

 שאר הסימנים 

מביאים? דבר ראשון יש את מה שהגמרא אמרה, שזה קרא )שדיברנו עליה(,   ומה עוד

 רוביא שזה שעועית, כרתי, סילקא ותמרי. 

אוכלים    סילקא זה עלי תרד.יש שמבינים שסילקא זהו סלק אדום, אבל זו טעות, ובאמת  

  את הדבר הזה ואומרים: שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. היום קוראים לזה 

 בשם לוף, אבל זו טעות וזה לא לוף אלא סילקא.

בכל השנה צריך    שצריך להיזהר לקחת ירקות של גוש קטיף ולא ירקות רגילים, כמובן  

יקרה חלילה שהדברים שאנחנו עושים אותם  ובפרט בראש השנה, שלא  להיזהר בזה, 

 לסימן טוב, יבואו בעבירה. 

ה, אבל הגר"א אמר לא לאכול ענבים  יש כאלה שאוכלים ענבים בראש השנ   –לגבי ענבים  

 בראש השנה )עי' מעשה רב סי' ר"י(.
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מרן ראש הישיבה מביא שאומרים בשם החזון איש, שהענבים בוילנא באותו הזמן היו  

חמוצים והיו בוסר, וידוע שהגאונים כותבים )בתשובה סי' קי"ד( שלא לאכול דברים חמוצים 

בספרו טוב עין )סי' י"ח אות צ"א(, שלא    בראש השנה, ומרן החיד"א מביא את דבריהם

לאכול דברים חמוצים או מרים. ומרן ראש השיבה אמר שהחזון איש גדל בוילנא ומכיר 

 אותה, ויודע מה היה שם, וכנראה כך היה בימי הגר"א מוילנא.

בכף החיים )סי' תקפ"ג אות כ"א( מביא שלא טוב לאכול ענבים שחורים. הוא מביא לזה  

ב לאכול אותם על פי הקבלה, כי הם רומזים לדברים לא טובים. ולפי זה  מקור שלא טו

שענבים לבנים, אדרבה, זה סימן יפה. לכן אם יש לאדם ענבים ירוקים  כותב כף החיים,  

 ומתוקים, זה בסדר גמור, אבל ענבים שחורים לא טוב לאכול אותם. 

אשכנז לא תמיד היו  ובארצות    להביא גם ראש כבש.יש מנהג שנהג מהר"ם מרוטנבורג,  

 מצויים כבשים, והביאו במקום זה ראש תרנגול או ראש דג.

אבל על הדגים יש מפקפקים על פי דברי הרשב"ץ, והביאו מרן החיד"א בברכי יוסף )סי'  

כי פעם אחת בספר נחמיה  שלא כדאי לאכול דג בראש השנה,    שאומרתקפ"ג סק"ה(  

מ מופיעה  ט"ז(  פסוק  י"ג  פרק  האחרון,  לא )בפרק  ואמנם  'דאג',  כלומר  מלא,  'דג'  ילת 

קוראים את הא', אבל כך כתוב, ואם כן לא כדאי להביא דג כי הוא מלשון דאגה. אבל יש 

הדגים בערב   וכל ראשי  והאשכנזים,  והמרוקאים  דגים, התוניסאים  לאכול  עדות שנהגו 

וכל  ות,  ראש השנה כולם נעלמים מהחנויות. ועל כל פנים, אלה מנהגים שונים בין העד

 אחד ינהג כמנהגו. 

כאלה   עוד  ביצים,יש  לאכול  מה   שנוהגים  אבל  אחרים,  דברים  לאכול  שנוהגים  ויש 

 שהזכרנו אלו דברים שנוהגים בהם כלל ישראל.

אבל מנהג ישראל לקחת  וגם רימונים, אמנם לא הוזכר בגמרא המנהג לאכול רימונים,  

 כרימון. רימון ולומר עליו שנהיה מלאים מצוות 

 זמן אכילת הסימנים 

 מתי צריכים לאכול את הסימנים, האם לפני הסעודה או לאחריה? ג. שאלה: 
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בגמרא אמנם לא כתוב מתי, אלא רק שמביאים את הסימנים הללו. אבל תשובת הרב:  

שראוי לאכול אותם אך  מרן הגר"ע יוסף ע"ה כותב )בשו"ת יחוה דעת  ח"א סי' פ"ב(  

 ולא לפניה.  ורק לאחר ברכת המוציא 

ומדוע? בדרך כלל אדם אוכל מכל הסימנים יותר משיעור כזית. הרי כל הסימנים מצטרפים  

לשיעור כזית בכדי אכילת פרס, ואדם לא אוכל תפוח בדבש קטנטן כזה שגם עם צירוף  

וכשאדם מתחייב בברכה אחרונה  של שאר הסימנים אין בו כזית, אלא אוכלים כזית.  

את זה, או שהיא פוטרת רק    מחלוקת האם ברכת המזון פוטרת  קודם ברכת המוציא, יש 

מה שאדם אוכל בתוך הסעודה, אבל מה שאוכל קודם הסעודה ברכת המזון אינה פוטרת  

 . 6ועליו לברך ברכת בורא נפשות בפני עצמה 

ולכן הנכון והראוי הוא להביא את הסימנים לאחר ברכת המוציא. אבל לא משנה מתי, 

 .7שמביאים את האוכל, או לאחר מכן אפשר לפני 

ולהלכה בסדר הסימנים אין שום קפידא. מרן ראש הישיבה )בבית נאמן גליון ל"א אות  

י"ט( הביא את דברי הר"ן בהלכות )בסוף מסכת ראש השנה, דף י"ב ע"ב( שכותב שהיו  

  – מביאים סל לרב האי גאון שהיו בתוכו חמשה דברים, והסימן שלהם הוא ק"ר כס"ת  

רעא, רוביא, כרתי, סילקא ותמרי. והוא היה פושט ידו תחילה ולוקח מהקרעא, כלומר  ק

שנה   אלף  לפני  חכם  שהיה  גאון,  האי  רב  נהג  כך  ראשונה.  הדלעת  את  לוקח  שהיה 

 והרמב"ם אמר עליו שהוא מעמודי ההוראה. 

 אבל זה לא חובה, וכל אחד יעשה כמנהגו. 

 
ם  דוגמא לכך אנחנו מוצאים בליל הסדר. צריך להקפיד לאכול מהכרפס פחות מכזית, ואם אד  6

אכל יותר מכזית לא יברך ברכת בורא נפשות, כי יש בזה מחלוקת האם ברכת המזון פוטרת או  

 לא.
מרן ראש הישיבה שליט"א הציע פעם והמליץ שאת הדברים המלוחים יביאו לפני האוכל, כי    7

לאחר שגומרים את הסעודה אף אחד כבר קשה לאכול אותם. ולכן את הקרעא והרוביא והסילקא  

וכו' מביא בתחילת האוכל, ולאחר מכן אוכלים את סעודת החג, ולאחר מכן אוכלים את הדברים  

 המתוקים. 

 זה קפידא, וכל אחד יעשה כפי שנוח לו. ואין ב
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 תם בתוך הסעודה ולא לפניה. הוא שיביאו או -רק מה שכן ראוי להקפיד  

 בגדים חדשים לראש השנה

 האם יש ענין לקנות חליפה או שמלה חדשה לסימן טוב לכבוד השנה החדשה?ד. שאלה:  

לא ילבש בראש הט"ז )סי' תקפ"א סק"ה( כותב בשם מהרש"ל, שאדרבה,  תשובת הרב:  

ומשי רקמה  בגדי  כי אמנם בשולחן    השנה  ומדוע?  טובים.  ימים  )סי'  כמו בשאר  ערוך 

תקפ"א ס"ד( כתוב שמכבסים ומסתפרים לפני ראש השנה כדי להראות שאנחנו בוטחים 

 , אבל מצד שני צריך האדם לא להראות זלזול ביום הדין. 8בקב"ה שיוציא אותו זכאים בדין

וגם אנחנו לא אומרים הלל ביום ראש השנה, כי יש מרחק רב מלהראות ביטחון ולהישען  

ולכן מהרש"ל אומר שלא ללבוש  על הקב"ה לבין להת נפח ולהראות שאדם לא מפחד. 

 בגדי רקמה ומשי כמו בשאר ימים טובים.

אז תקיים   אדם שרוצה לקנות חליפה חדשה, הנכון יותר לקנות ליום טוב של סוכות. ולכן  

מצות ושמחת בחגך, אבל ביום ראש השנה צריך ללבוש בגדי שבת מכובדים, ולא יותר 

 מזה. 

 רק מאמצע התקיעות כיוון לצאת 

אדם שבאמצע התקיעות הבחין שלא כיוון לצאת ידי חובה, האם מועיל שמעתה  ה. שאלה:  

 ואילך יכוין לצאת ידי חובה, אפילו שבתחלת התקיעות לא כיוון? 

מי שתקע ונתכוון להוציא כל  כתב מרן בשלחן ערוך )סי' תקפ"ט ס"ט(:  תשובת הרב:  

אף על פי שאין התוקע מתכוון    ,לצאת ידי חובתוושמע השומע ונתכוון    ,השומע תקיעתו

יודעו ואינו  זה ששמע תקיעתו   .שהרי נתכוון להוציא לכל מי שישמענו  ,יצא  –  לפלוני 

 
'טוב,   8 מה כוונת הדברים? לדוגמא אדם הולך לחבר שלו, מבקש ממנו משהו, והוא אומר לך 

נראה'. אבל אם אתה אומר לו 'שמע, אני סומך עליך!' כאן הוא יותר מתאמץ בשבילך, כי אתה  

 תולה כל ביטחונך בו. 

וננו בו. אנחנו יודעים ש'כדלים וכרשים דפקנו דלתיך',  אנחנו באים לריבונו של עולם ותולים ביטח

אבל הביטחון שלנו אחד, כי אתה אבא רחמן. כשאנחנו תולים ביטחוננו בריבונו של עולם, הוא  

עושה יותר ויותר למען עם ישראל. וזה מה שאנחנו אומרים 'עשה למען שמך, עשה למען ימינך'  

 וכו'.
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יצא אם   ,לפיכך מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות משליח צבור

 . הרבים ידי חובתן תשהרי שליח ציבור מתכוון להוציא א  ,נתכוון לצאת

בואר כאן שאם האדם היה עובר סמוך לבית הכנסת, אם כיון לבו יצא, ואם לא כיון לבו  מ

 לא יצא. 

)ר"ה ז' ע"א( בשם הירושלמי, שאם האדם הזה נעצר ונעמד ולא היה    אבל כתב הר"ן

 עובר, ממילא יצא ידי חובה, מפני שאפילו אם לא התכוון, מכל מקום מעשיו מוכיחים. 

וכתבו המגן אברהם )סי' תקפ"ט סוף סק"ד( והמשנה ברורה )ס"ק ט"ז( שאם האדם היה  

יון לבו או לא, אבל אדם הנמצא חוץ לביתו או חוץ לבית הכנסת, רק אז שואלים אם כ

בתוך בית הכנסת על מנת לקיים מצות תקיעת שופר, אף על פי שבשעה ששמע את  

 התקיעות לא כיון לבו, יצא ידי חובה.

אלא מספיק שבא לשם כדי להתפלל ולשמוע  לא צריך שבאותו הרגע יכוון האדם לצאת,  

ספיק עדיין לכוון לצאת,  וגם אם ברגע שהתוקע התחיל לתקוע, המתפלל לא ה תקיעות,  

 אין בכך כלום ויצא ידי חובה.

 חזן ותוקע בתשלום

האם מותר לקבל שכר על חזנות ותקיעות בימים הנוראים, או שאסור מפני  ו. שאלה:  

 שמקבל שכר על עבודתו בשבת?

 מותר לשלם כסף לחזן ולתוקע. ואדרבה מצוה להעלות חזן בתשלום.תשובת הרב: 

יותר משליח ציבור   עדיף  ,שליח צבור בשכרמרן בהלכות תפילה )סי' נ"ג סכ"ב( כתב,  

 בנדבה.שיתפלל 

 חזן בשכר עדיף. והמקור לזה בתשובת הרשב"א )סי' ת"נ(. שחזן בחינם או חזן בשכר, 

מפני שהוא יעשה את התפילה יותר במסירות. ועוד, שלא כל אחד שירצה   הטעמים לזה,

בוא מישהו וירצה לעלות, יאמרו לו שיש להם מישהו והם שילמו לו להיות חזן יקפוץ. י

כסף, ואי אפשר ככה לעלות ולקפוץ. )כי במקומות שזה בהתנדבות, כל אחד מחליט שהוא  

 הוא הראוי לעלות(. ולכן מרן כותב שבכל התפילות כולם כדאי לשלם כסף. 



 יח 
  

 זה שכר שבת? ומה עם ראש השנה, האם מותר לקחת כסף עבור העבודה בחג, והלא

ויש מי שמתיר.  ,  אסור לשכור חזנים להתפלל בשבתמרן בשולחן ערוך )סי' ש"ו ס"ה( כתב:  

 ל הדעות מותר(.אם שכרו לשנה או לחודש, לכ)וכתב הרמ"א ש

אבל בהלכות ראש השנה )סי' תקפ"ה ס"ה( כתב מרן: הנוטל שכר לתקוע בשופר בראש  

ים טובים, אינו רואה סימן ברכה מאותו  השנה, או כדי להתפלל או לתרגם בשבתות וימ

 שכר. ומבואר שמעיקר הדין מותר. 

ונסביר מדוע: אילו באו אנשים ביום ראש השנה למישהו והציעו לו לתקוע אצלם בראש  

זה לשכור פועל בשבת, ואסור   השנה תמורת סכום כסף, הדבר הזה אסור בהחלט, כי 

 .9פר לשכור פועל בשבת גם לצורך מצוה כמו תקיעות בשו

זה לשכור בשבת, אבל קודם השבת, וכיון שזה לדבר מצוה, חכמים לא אסרו את זה כלל. 

 כך מבואר בבית יוסף )אלא שמכל מקום סימן ברכה אינו רואה(. 

יכול  ויעשה אתו עסקים, הם לא ישגשגו לו. אבל  כלומר, אם אדם יקח את הכסף הזה 

 אין איסור כלל.  לקנות אתו חליפה או להשתמש בו לחפצי ביתו, ובזה

ולא רק זה, אלא שכך היה המנהג בספרד. אמנם הטור )ס"ס תקפ"ה( העיר על מנהגם  

מדוע ככה הם עושים, והרי זה אסור משום שכר שבת. אבל מרן בבית יוסף הרחיב בדבר  

ובפרט   כן.  לעשות  מותרים  שבת  מערב  אותו  ושוכרים  מצוה,  לצורך  שזה  שכיון  הזה 

 ריכים את הכסף. אברכים תלמידי חכמים שצ

ובכל זאת, אם יכולים לעשות משהו שלא יתפללו רק בראש השנה, אלא יכללו בהסכם  

וזה הדבר הראוי   זה נקרא שכר שבת בהבלעה  או פעמיים לסליחות,  שיבואו גם פעם 

 מהכל ורואים בכסף הזה סימן ברכה. 

 
? אם התפללת בנץ, ואתה כבר רוצה ללכת הביתה,  ומה צריך לעשות אם קורה מקרה כזה  9

 .והתוקע של המנין השני לא יכול לבוא, אסור להם לבקש ממך לתקוע תמורת סכום כסף

אלא הם צריכים לחפש מישהו שיסכים לעשות את זה לשם שמים. אם לאחר מכן באו ושילמו  

גבאים יכולים להזכיר סכום  לתוקע מרצונם, הנה מה טוב, אבל אין התוקע יכול לדרוש כסף ואין ה

 כסף עבור התקיעות.
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 תקיעה לנשים בברכה 

 תקיעת שופר?התוקע לאשתו ובנותיו בביתו, האם יברך על ז. שאלה: 

כותב מרן )סי' תקפ"ט ס"ו(: אף על פי שנשים פטורות, יכולות לתקוע. ולא תשובת הרב: 

  כיון שבראש השנה מצוה לתקוע, אוסרים מפני שאסור לתקוע בשופר בשבת וחג, אלא  

 מתירים גם לנשים שמעיקר הדין פטורות. 

לתקוע להוציאן. אבל אין מברכות, מרן ממשיך וכותב: וכן איש שכבר יצא ידי חובה, יכול  

 ולא יברכו להן. 

ומדוע? מפני שאינן יכולות לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, שהרי הן פטורות ואין  

 עליהן שום ציווי.

הרמ"א:   שהזמן וכותב  עשה  מצוות  על  מברכות  שהנשים  האשכנזים[  ]אצל  והמנהג 

יברכו להן אם כבר יצאו ותוקעין   ועל כן גם כאן תברכנה לעצמן, אבל אחרים לא גרמא,

 .מברכין לו אף על פי שכבר יצאו ,אבל אם תוקעין לאישרק לנשים. 

קידשנו במצוותיו  אומרים אשר  מה טעם המתירים שאשה תברך לעצמה? מפני שלא 

ומשמעות הברכה היא על כללות ישראל, שאמנם לא ציוה   וציוונו,אלא אומרים    וציווני,

 רים. אותי אבל ציוה את הגב

וכדעת הרמב"ם ע"ה. ומרן הגר"ע עמל מאד    אבל דעת מרן השולחן ערוך שלא לברך,

 לחזק את הפסק הזה של מרן שלא לברך.  

וכך גם מרן ראש   לוי ע"ה עמל לחזק את הפסק הזה,  ורבי הגאון הרב משה  גם מורי 

 הישיבה שייבדל לחיים טובים וארוכים כותב שהנכון הוא שנשים לא תברכנה.

ועם זאת, הוא כותב שלא צריך להילחם איתן בחוזקה, מפני שמבואר בתשובת הרשב"א  

שכבר בספרד נשים נהגו לברך על הלולב וכדומה, והיות שכך, נמצא שהמנהג הזה קדמון  

אצל הספרדים, כי ידוע שבני ספרד התפזרו בכל מיני מקומות, ובמקום מנהג לא אמרינן  

 לנשים. סב"ל. אבל באופן כללי לא מברכים
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למעשה,   אצל ולכן  כמו  שלא  )וזה  שופר.  תקיעת  על  לנשים  לברך  שלא  הוא  הנכון 

 האשכנזים שהיה מנהג ברור לברך(.

 הערות בהלכה לתוקעים לאנשים בביתם 

 התוקע למשפחות השוהות בבידוד בביתם, מה הדברים שצריך להקפיד עליהם?ח. שאלה:  

אליהם ממש, אלא בחדר סמוך וכיוצא מן הסתם התוקע לא נמצא סמוך  תשובת הרב: א.  

כי לפעמים אדם נמצא במקום ריק וכדומה  ויש להקפיד שהם ישמעו קול שופר ברור.  בזה,  

ויש קול הברה ]הד[, והם לא יוצאים ידי חובה. וגם אם אתה באותו מקום לא שומע הד,  

פ"ז  כך כותב מרן בסימן תק  אם הם כן שומעים את קול ההד, אינם יוצאים ידי חובה.

 )סעיף א'(.

סביר להניח שיש הרבה אנשים גם מבניינים סמוכים שבאים לשמוע. ולכן צריך לומר  ב.  

וכך, אם יש אנשים    שאתה מכוון להוציא את כל השומע ידי חובתו,כמו שכותב מרן,  

 . 10נוספים, אתה מוציא גם אותם

ראוי לכתחילה  אם הוא גבר, מן הצריך לדעת מי הוא המבודד שאתה הולך לתקוע לו.  ג.  

ומדוע? כיון שאתה כבר יצאת ידי חובה, ואתה בא לברך    שהוא יברך לשמוע קול שופר.

בשבילו, ומרן כותב בהלכות שבת )סי' רע"ג ס"ד(: יכול האדם לקדש עבור מישהו אחר,  

ולמרות שרק הוא אוכל עכשיו, אפשר לקדש בשבילו, אבל בתנאי שהוא לא יודע לברך.  

 הרי שמן הראוי שיקדש לעצמו. אם הוא יודע לברך, 

והוא הדין כאן, מן הראוי שהשומע יברך לעצמו. זה אמנם לא מוסכם, אבל כך יותר ראוי  

 לעשות. 

 
שנה שעברה, לאחר סיום התפילה אצלנו בבית הכנסת, הלכתי לאחד המתפללים שהיה חולה    10

קורונה כדי לתקוע לו. הוא היה בבית שלו באחת הקומות בבנין, ואני הייתי למטה ותקעתי לו.  

הם פתחו חלונות כדי לשמוע את  לאחר שסיימתי, ראיתי הרבה אנשים מבניינים סמוכים שגם  

 התקיעות. לכן צריך לכוון להוציא את כל השומעים, ולא רק את מי שנמצא לפניך.



 כא
  

אבל אם    אם זה בבית הכנסת, שאתה בא לתקוע לאחרים, אתה מברך בשביל כולם,

 אתה בא לתקוע לאדם יחיד שהוא חולה או זקן או מבודד, מן הראוי שהוא יברך לעצמו.

 ואם אינו יודע, אפשר לברך בשבילו. 

ואם זו אשה, כבר הזכרנו שאנחנו לא מברכים לנשים. זו דעת מרן השולחן ערוך, וכך 

 ההלכה. וכך פסק מרן ראש הישיבה, וכך המנהג אצל רוב ככל הספרדים.

, צריך לעשות הפסק כל שהוא. יש בזה דעות, ידוע שבין השברים לתרועה של תשר"תד.  

האם בין השברים לתרועה צריך לנשום בינתיים או לא, ומרן בשלחן ערוך )סי' תק"צ ס"ד(  

מביא שתי דעות. עיקר דעת מרן היא שיעשה הפסק כל שהוא ביניהם אבל בלי לנשום  

יעשה בנ ולכן מרן כתב שבתקיעות דמיושב  נוספת,  יש עוד דעה  שימה  באמצע. אבל 

 אחת, ובחזרת הש"ץ יעשה בשתי נשימות.  

הנכון הוא  ומה הדין כאשר אדם תוקע לחולה וכיוצא בזה, שתוקע רק שלושים קולות?  

 לעשות כדעת מרן, שיתקע שברים ותרועה בנשימה אחת. 

 יש עוד כמה פרטים, אבל נעצור כאן. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

 

  



 כב
  

 ' גסימן 

 קיעת שופרהלכות ת

 

 נושאי השיעור: 

תשע   היובל.  שנת  של  הכיפורים  ביום  בשופר  תקיעה  בתורה.  המזכרת  "תרועה"  מהי 

תקיעות מן התורה. מחלוקת הפוסקים בכוונת רבי אבהו שתיקן לתקוע שלושים קולות, 

ותרועה   שברים  השטן".  את  "לערבב  דמעומד.  ותקיעות  דמיושב  תקיעות  מרן.  ודעת 

גיע בלחש למקום התקיעות. עשרה בתשר"ת בנשימה אחת או בשתי נשימות. מי שלא ה

קולות נוספים להשלים למאה קולות. לא לדבר עד סוף מאה קולות. תרועה גדולה אחרי  

 התפלה. הקשר בין סיסרא לענין "נעלבים ואינם עולבים". 

 

 מצות תקיעה בשופר בראש השנה 

 א. המצוה המרכזית ביום ראש השנה זו תקיעת שופר, וכמו שהפסוק אומר "יום תרועה 

יהיה לכם" )במדבר כ"ט א'(, ולא שתרועה היא אחת המצוות ביום הזה, אלא היום כולו 

נקרא על שם הדבר הזה. ודוגמא לזה, בהדלקת נרות שבת מברכים "להדליק נר של שבת",  

ואילו בהדלקת נר חנוכה מברכים "להדליק נר חנוכה". מה ההבדל ביניהם? לפי הפשט  

זו מצות הדלקת הנר, לכן לא אומרים "נר    כיון שבשבת יש הרבה מצוות ואחת מהם 

שבת" אלא נר של שבת. ואילו בחנוכה שכל ענין הימים האלה הוא הדלקת נר חנוכה,  

לכן זה נקרא "נר חנוכה". ואותו הדבר כאן "יום תרועה יהיה לכם". אמנם אין הכוונה  

מנם עושים  שצריך לעמוד ולהריע במשך כל היום, אבל זה הדבר המרכזי ביום הזה. וא

עוד דברים מעניינים ביום הזה, כמו הסימנים שאוכלים תפוח בדבש וראש כבש ותמרים  

בגמרא   נזכרו  טוב, שחלקם  לסימן  בעלמא  מנהגים  רק  זה  כל  וכו', אבל  וכרתי  וסילקא 



 כג
  

במסכת כריתות )ו' ע"א( ומסכת הוריות )י"ב ע"א(, וחלקם נתחדשו בדורות הבאים )כמו 

ואין בהם מצוה ולא סרך מצוה. אבל מצות תקיעת השופר זהו    תפוח בדבש וראש כבש(,

 העיקר של יום ראש השנה.

 איפה כתוב בתורה תשר"ת תש"ת ותר"ת? 

תר"ת תש"ת  תשר"ת  כתוב  איפה  בתורה  שמחפש  מי  מאה  ב.  לתקוע  כתוב  ואיפה   ,

תקיעות, לא ימצא היכן זה כתוב. בתורה מוזכרת פעמיים מצות תקיעת שופר, פעם אחת  

בפרשת אמור "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר בחודש השביעי באחד 

)ויקרא כ"ג כ"ג  כ"ד(, ופעם שניה  -לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש" 

חס "ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה  בפרשת פינ

יום תרועה יהיה לכם" )במדבר כ"ט א'(. זה מה שכתוב בתורה. איך הגענו  לא תעשו 

הרבה   מכילה  הקדושה  התורה  אבל  ותר"ת?  תש"ת  תשר"ת  ותרועה  שברים  לתקיעה 

 רים. במלים קצרות מאד. וכאן לומדים את זה בשלבים, ונבאר את הדב

 תקיעת השופר ביום הכיפורים של היובל 

ג. לגבי תקיעת השופר ביובל, כתוב בתורה "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים 

שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה  

- ח'  בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם" )ויקרא כ"ה

ט'(. פירוש, ביום הכפורים של שנת היובל צריך לתקוע בשופר, ובאותו הזמן כל מי שיש  

לו עבד עברי או אמה עבריה חוזרים לבעליהם, וכל מי שיש לו שדה או בית שקנה אותם 

. למדנו מהפסוק הזה כמה  11)חוץ מבתי ערי חומה, ויש כמה פרטים בזה( חוזרים לבעליהם 

 
יוצאים לחירות,  רבותינו אומרים שכבר לפני ראש השנה העבדים העבריים לא עושים עבודה, אבל עדיין לא    11

אלא רק בתקיעת השופר ביום הכפורים. ותוקעים בשופר במוצאי יום הכפורים, וזה לא מצוה דאורייתא או דרבנן,  

ומה הטעם לזה? זכר לתקיעה שתקעו בשנת היובל בזמן בית המקדש. כאשר יבוא המשיח ויגיד שצריכים לתקוע  

בר הזה מעולם, כי היינו בגלות ושכחנו מזה, ולכן בכל שנה ביום הכפורים של היובל, העם יגידו לו שלא נהגנו בד

 תוקעים במוצאי כיפור עושים זכר שלא נשכח לעתיד את המצוה הזאת.



 כד
  

רתם שופר", וכי הכוונה להעביר שופר ממקום למקום?! אלא הכוונה  דברים: א. כתוב "והעב

זו תקיעה עוברת  כי  וזה נקרא להעביר את השופר,  שצריך לעשות קול ארוך בשופר, 

ופשוטה בלי סלסולים. ב. כתוב "והעברתם שופר תרועה", וא"כ צריך שיהיה גם קול של 

והרעותם בשופר, משמע שקול   ההעברה שזה התקיעה  תרועה. אבל ממה שלא כתוב 

הפשוטה צריך להיות לפני קול התרועה. ג. הפסוק מסיים "תעבירו שופר בכל ארצכם",  

כלומר צריך לתקוע בשופר ביובל לא רק בבית המקדש אלא בכל עיר ועיר בארץ )ובחו"ל  

אין מצות יובל ופטורים מזה(. ולכאורה כבר אמר בהתחלה "והעברתם שופר תרועה",  

עשו שוב תקיעה עוברת ופשוטה אחרי התרועה. ואם תאמר שהתורה  אלא בא ללמד שת

ולומר   יכולה לקצר  באה ללמד כאן רק שצריך לתקוע ביובל בכל הארץ, אם כן היתה 

בהתחלה "והעברתם שופר תרועה בכל ארצכם בחודש השביעי", והכל היה מובן היטב.  

וד תקיעה ארוכה  אלא התורה באה ללמד הלכה נוספת, שאחרי התרועה צריך לעשות ע

 ופשוטה. מכאן למדנו שביובל תוקעים בצורה כזאת: תקיעה, תרועה, תקיעה.

 תשע תקיעות בראש השנה מן התורה 

ד. והנה לגבי יום ראש השנה ראינו שכתוב בתורה רק פעמיים "תרועה", ולא הוזכרה  

תקיעה בכלל, ולפי זה צריך לעשות רק שתי תרועות בלבד. אבל הגמרא במסכת ראש  

השנה )דף ל"ד ע"א( אומרת שיש גזירה שוה, כאן בראש השנה כתוב בחודש השביעי  

ושם ביובל כתוב בחודש השביעי, לומר שכל התרועות שכתוב במקום אחד צריך להעביר 

שתים הכתובות    – למקום השני וכן להיפך, דהיינו שבראש השנה עושים שלוש תרועות  

אחת הכתובה ועוד שתים   –שלוש תרועות    ועוד אחת שכתובה ביובל. וגם ביובל עושים

שכתובות בראש השנה. נמצא שבראש השנה עושים שלוש תרועות. וגם למדנו מהיובל 

שלפני ואחרי כל תרועה צריך להיות תקיעה. ואם כן צריך שלוש תרועות שלכל אחת  

שתי תקיעות, סך הכל תשע תקיעות בשופר, שהם שלוש תרועות ושש תקיעות. נמצא 

 ורה צריך לשמוע ביום ראש השנה תשע תקיעות בשופר.שמדין ת



 כה
  

 תקנת רבי אבהו לתקוע שלושים קולות 

ה. הגמרא במסכת ראש השנה )דף ל"ד ע"א( אומרת: אתקין רבי אבהו בקיסרי, תקיעה  

שלושה שברים תרועה תקיעה. מה נפשך, אי ילולי יליל לעביד תר"ת, אי גנוחי גנח לעביד  

גנח או ילולי יליל וכו'. פירוש, רבי אבהו כאשר היה בקיסרי   תש"ת. מספקא ליה אי גנוחי

תיקן לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת. למה? כי הוא ראה שיש כל מיני מנהגים בזה, יש  

כאלה שתוקעים רק שברים, כי הם מבינים "תרועה" של התורה מלשון שבר, וכמו החולה  

תרועה שזה תכוף יותר    אח. ויש כאלה שתוקעים רק-אח-שהוא מריע וגונח מכאבים, אח

)שאנחנו עושים היום(, כי כך הם מבינים "תרועה" של התורה, כמו אדם שמיילל על צרה 

או. נמצא שיש לנו ספק בזה, אם התרועה היא השברים כמו אדם שגונח, או  - או-ב"מ, או

. לכן בא רבי אבהו ואמר שלא יתכן  12שהתרועה היא מה שאנחנו עושים כמו אדם שמיילל

ד עושה משהו אחר, אלא ניקח את כל המנהגים ונאחד אותם, גם המנהג שעושים  שכל אח

תקיעה שברים תקיעה, וגם המנהג שעושים תקיעה תרועה תקיעה. וזה תש"ת ותר"ת. 

אבל היה מנהג שלישי שעושים את שניהם, בתחילה גונח ואחר כך מיילל, ולדעתם זה 

נהג הזה. לכך רבי אבהו תיקן לעשות  התרועה של התורה. ואם כן צריך להוסיף גם את המ 

תרועה תקיעה. וכך איחד בין כל המנהגים בזה. הגמרא  -תקיעה שברים  - גם תשר"ת  

אומרת שלפי זה צריך להוסיף עוד שיטה של תרועה ואחר כך שברים "תרש"ת". ועונה, 

שדרך חולה שמתחילה גונח ואחר כך מיילל, ולא שמתחילה מיילל ואח"כ גונח, כי מתחילה 

הנשימות קצרות ואחר כך הן ארוכות ולא להיפך. ומכאן יצאו כל התקיעות האלה. אבל  

פעמים  שלוש  לעשות  צריך  כן  אם  תרועה,  פעמים  שלוש  לתקוע  אמרה  כיון שהתורה 

 
תב: ואמר במדרש, שבראש השנה נעקד יצחק על גבי המזבח, ואותו היום  הרב כף החיים )בסימן תק"ץ אות ה'( כ  12

מר הכתוב "יום תרועה יהיה לכם", ומתרגם יום יבבה, כדי שיזכור  שמעה שרה אמנו ותצעק ותייבב ותיילל, ועל כן א 

לנו הקב"ה יללת שרה אמנו ויכפר לנו. ע"כ. ולכן לפני שתוקעים בשופר אומרים את הפיוט "עת שערי רצון", שהוא  

התורה    ענין עקידת יצחק. וממשיך: ובעל המנהגות כתב, כי האדם צריך שייליל לפני בוראו על עוונותיו, לכך ציותה

לתקוע כעין יללה וגינוח. ומרן ראש הישיבה שליט"א אומר בשם היעב"ץ, שאדם מיילל על השנה שעברה ואיבד  

 ובזבז אותה במקום להשקיע הרבה בתורה ומצוות ומעשים טובים. וזה מה שעושים "תרועה". 



 כו
  

תשר"ת, ושלוש פעמים תש"ת, ושלוש פעמים תר"ת. ובסך הכל יצאו לנו שלושים קולות. 

ולה או זקן שלא יכול לבוא לבית הכנסת, אלו הקולות של החובה. לכן אשה או אדם ח

ובאים לתקוע להם בשופר בבית, צריך לתקוע שלושים תקיעות בלבד, ובזה יוצאים ידי  

 חובה לפי כל הדעות.

 איך רבי אבהו הסתפק בתרועה של התורה?

ו. אמרנו שרבי אבהו היה לו ספק בדבר אם זה תשר"ת או תש"ת או תר"ת, ולכאורה איך  

ו הסתפק בתרועה של התורה? וכי מה עשה בעצמו בכל השנים?! הרי אפשר שרבי אבה

זה לא דבר שקורה פעם לשנים רבות. למשל כתוב בגמרא במסכת פסחים )דף ס"ו ע"א(  

שאחרי שעלה הלל הזקן מבבל לארץ ישראל חל ערב פסח בשבת, והסתפקו אם מותר 

ביא הוכחות לזה. איך  לשחוט קרבן פסח בשבת או לא. והלל אמר לבני בתירא שמותר, וה

לא ידעו את ההלכה מכל השנים? כי הדבר הזה שערב פסח חל בשבת יכול להיות אחת  

להרבה שנים, ובפרט כאשר מקדשים על פי הראייה. ולפיכך מובן הספק שהתעורר להם  

בזה. אבל בתקיעת שופר תמוה שיהיה לרבי אבהו ספק בזה. ואם אינו זוכר יכול לשאול  

יו או את בני בית הכנסת, ואיך הסתפק בזה? מרן בבית יוסף )בתחלת את רבו או את אב

סימן תק"צ( מביא תשובת רב האי גאון, וכותב כך: נשאל רבנו האי, וכי עד שבא רבי  

אבהו ותיקן שיהיו תוקעים תשר"ת תש"ת תר"ת, לא היו יוצאים ישראל ידי תקיעת שופר?  

ראל, שחלק עושים תשר"ת, חלק עושים והשיב כך, היה הדבר מימים קדמונים מנהג כל יש

תש"ת, וחלק עושים תר"ת, וכולם יוצאים ידי חובה וכל הקולות כשרים בשופר, והעיקר  

שיהיה "תרועה" שהתורה אמרה, לכל אחד איך שירצה לשבור את הקול בשופר, שלא  

תהיה תקיעה עוברת ופשוטה. אלא שרבי אבהו ראה שכל אחד רואה את השני ומעיר לו 

ם נוהגים אחרת ונעשית מחלוקת מזה. כך כותב רב האי גאון. והנה אפילו היום יש שאצל

לו, וכן להיפך. אפילו  -לו-טו שצריך לעשות לו-טו-כאלה שמעירים למי שעושה תרועה טו 

שו"ת בית  שזה דבר קטן וגם לא נכון בכלל, כי אין הפרש ביניהם והכל שוה לחלוטין. ]

"ת מקור נאמן ח"ב )סי' תקי"ט( ובשיעורו השבועי הנדפס ובשונאמן ח"א )חאו"ח סי' לו(.  



 כז
  

בתחלה כ' מרן רה"י שליט"א באסף המזכיר  ואמנם  אות ל(.    31גליון  בית נאמן )בעלון  

טו, אולם הדר ביה מו"ר מזה[. על אחת –טו–)ערך שופר א'( שנכון שקול השופר יהיה טו

עות ממקום למקום, וכל כמה וכמה במקרה הזה, שהוא הבדל משמעותי וגדול בין התקי

אחד מזלזל בחבירו, "מימיך מי מערה ואפרך אפר מקלה" )ברכות כ"ח ע"א(. לכן כיון   

שבעיני עמי הארץ זה נראה שינוי דין ומחלוקת, רבי אבהו איחד את כולם, שכולם יתקעו  

כל המנהגים, והכל יבוא על מקומו בשלום. ולפי זה מה שאמרו בגמרא "מספקא ליה", לא  

נה שהסתפק ממש, אלא שהדבר היה נראה בעיניו כמו ספק, אבל באמת אין לו ספק  הכוו

בזה כלל. זו דעת רב האי גאון. והריטב"א בתשובה )סימן כ"ט( כותב שהם דברים נכונים.  

אבל הרמב"ם והסמ"ג )עשין מ"ב, דף קי"ח ע"ד( לא סוברים כך, כי הרמב"ם )פ"ג ה"ב 

ת והשנים נסתפק לנו", כלומר בגלל שהיינו הרבה  וה"ג( כותב במפורש "לפי אורך הגלו

שנים בגלות לכן המסורת לא היתה ברורה, וכל אחד עושה משהו אחר, ומזה נוצר הספק  

 בדבר הזה.

 דעת מרן השלחן ערוך 

ז. מה דעת מרן? יש ראיות בזה לכאן ולכאן. מרן כותב בשלחן ערוך )סי' תק"ץ ס"ב(:  

, אם היא היללה שאנו קוראים תרועה, או אם היא  "תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו

נסתפק   לומר שמהלשון  ויש שרצו  יחד".  או אם הם שניהם  קוראים שברים,  מה שאנו 

משמע שלדעת מרן זה ספק כמו הרמב"ם. אבל יש אומרים שזה לא נכון, כי מרן לא כתב  

קא ליה",  לשון הרמב"ם "בגלל אורך הגלות והשנים", אלא שכתב מה שכתוב בגמרא "מספ

ומה שרב האי גאון מסביר בגמרא נסביר גם בדברי מרן. ולא שייך לומר שמרן קיצר את  

לשונו כאן. ואם כן אין הוכחה שהוא סובר כדעת הרמב"ם. ואדרבה יש ראיות מכמה 

מקומות שלדעת מרן בכל קול יצא ידי חובה, ומה שתוקעים שלושתם הוא כדי שלא תהיה  

גאון. מרן ראש הישיבה הביא כמה ראיות להוכיח את זה    מחלוקת, וזה כשיטת רב האי

)בשו"ת בית נאמן ח"א(, ויש עוד ראיות לזה )עי' מ"ש בזה מוה"ר בתשובה שנדפסה בסוף  

 ספר "תורת חיים" ח"א, בשו"ת בירורי הלכה סי' טז(.



 כח
  

 תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד 

כי הגוים הרשעים אמרו שהיהודים מורדים   קולות בלבד,  היו תוקעים שלושים  ח. פעם 

כולם   את  לאסוף  הסימן  כך  שהרי  מלחמה,  להכריז  כדי  בשופר  תוקעים  והם  במלכות, 

למלחמה )כמו שהיה אצל גדעון ועוד(, וכמו שכתוב בפסוק "אם יתקע שופר בעיר ועם לא 

או עליהם והרגו בהם, וגזרו שלא יתקעו בשופר. באו  . לכן הגוים ב13יחרדו" )עמוס ג' ו'( 

חכמים ותיקנו שלא יתקעו בשופר, אלא רק בתפלת המוסף. ושני פירושים בזה: א. אחרי  

תפלת המוסף זה מאוחר בבוקר, והרי למלחמה יוצאים בבוקר, וממילא לא יחשדו על זה. 

בתורה ואחרי זה  ב. כאשר תוקעים בתפלת המוסף, הגוים רואים שהם התפללו וקראו  

תוקעים בשופר, ומבינים שזה "טקס דתי" חלק מהתפלה, וממילא לא עושים ליהודים כלום. 

ונראה מדברי רש"י שאחרי שחז"ל תיקנו את זה, היו תוקעים רק בתפלת המוסף בלבד.  

ועוד לאחר מכן, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה )דף ט"ז ע"א(: אמר רבי יצחק, למה 

זרים ותוקעים מעומד, כדי לערבב את השטן. פירוש, לבלבל את השטן,  תוקעים מיושב וחו

כי כאשר הוא שומע קול שופר חושש אולי זה היום הגדול שכתוב עליו "והיה ביום ההוא  

יתקע בשופר גדול" )ישעיה כ"ז י"ג(, ואומרים עליו בתפלה "תקע בשופר גדול לחרותנו", 

כן תוקעים פעמיים. ולפי זה יוצא שבהתחלה  ואם כן הקב"ה יהרוג את השטן ביום הזה. ול

מברכים ותוקעים שלושים קולות שנקראים "תקיעות מיושב", כיון שמותר לשבת בהם )לא 

 (, ולאחר מכן תוקעים גם בתפלת המוסף, כי כך חז"ל תיקנו בזה. 14חובה

 מה הפירוש "לערבב את השטן"? 

 
חוגגים בר מצוה ועושים  מה פירוש הפסוק? והרי היום תוקעים בבית הכנסת ואף אחד לא חרד מזה. ויש כאלה    13

תקיעות בשופרות, ואף אחד לא חרד מזה..., אלא הכוונה שאם ישמע קול שופר של הכרזת מלחמה והעם לא יחרדו  

 מזה?! זה פשט הפסוק. 

והיום יש נוהגים שגם הקהל עומדים בתקיעות הראשונות שנקראות תקיעות מיושב. אבל אין חיוב בדבר )בית נאמן    14

מתפלל במקום שעומדים בתקיעות דמיושב והוא נוהג  ה. וע"ע באו"ת כסלו תשנ"ג סי' ל"ג אות א'(. ומי שאות    30גליון  

לשבת, לא ישנה ממנהג המקום, ולא ישב במקום שעומדים )שו"ת מקור נאמן ח"א סי' תקל"א. וע"ע בח"ב סי'  

 תקט"ז. וע"ע באו"ת כסלו תשנ"ג סי' לג אות א'(. 



 כט
  

השטן,   את  לבלבל  דמיושב  תקיעות  מה שאמרנו שתוקעים  קצת,  ט.  מוזר  זה  לכאורה 

היתכן שהשטן לא שמע את השופר בשנה שעברה ובכל חודש אלול?! אלא המפרשים  

מסבירים שזה תלוי בנו ולא בשטן, כי כאשר האדם תוקע בשופר הוא חוזר בתשובה, 

וממילא עוונותיו נמחלים לו. ויותר מכך, הגמרא בסוף מסכת יומא )דף פ"ו ע"ב( אומרת 

יראה ופחד, הרי העבירות שעשה במזיד נהפכות לשגגות, אבל שאדם שחזר בתשובה מ

לו   נהפכות  במזיד  העבירות שעשה  הרי  יתברך,  הבורא  שחזר בתשובה באהבת  אדם 

לזכויות. ולכן השטן שרואה תוקעים מיושב בלבד, אומר שהם מפחדים מיום הדין ולכן הם  

יהם, אבל כאשר הוא  תוקעים, וממילא הם הופכים לעבירות בשוגג והוא יכול לקטרג על

רואה שתוקעים שוב, מבין שזה כבר מאהבת ה' יתברך, ואם כן העבירות נהפכות לזכויות,  

ולכן הוא מפחד מזה, כי מצד אחד כדאי לו לקטרג על ישראל ביום הזה, ומצד שני אם 

חוזרים מאהבה העבירות נהפכים לזכויות, וא"כ כל עבירה שהוא יקטרג עליה תתווסף  

הכוונה לערבב את השטן. כתוב בגמרא במסכת ברכות )דף ל"ד ע"ב( "במקום   למצוות. וזו

שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד". ואחד ההסברים בזה, כי הצדיק  

שעושה מצוות זה לא תמיד מכל הלב, כי לפעמים נכנסים כל מיני מחשבות ולא הכל לשם  

ם כל ההתלהבות, כאשר חזר בתשובה מכל שמים, ואילו בעל תשובה שעשה עבירות ע

הלב הכל נהפך למצוות מכל הלב, ונמצא שיש לו מצוות גדולות ושלימות, שאין צדיקים  

גמורים יכולים לעמוד במקום הזה. ועוד פירוש אחר, שאדם קשה לו לחזור בתשובה, כי 

לבית הוא שומע את הרב שמדבר על בזבוז הזמן בכדורגל ובים וכדומה, ומשכנע לבוא  

הכנסת להתפלל ולהתענג על ה' ועל תורתו, ואומר לעצמו: בחייך הרב, מתי היית בים? 

אולי ראית אותו מרחוק... תבוא ותראה איך אנחנו נהנים ו"מכייפים" שם, ואילו אתם רק  

יושבים ולומדים כל היום. והצדיק לא יכול לשכנע אותו על זה. אבל בעל תשובה אומר  

ם רוצים ליהנות בעולם הזה באמת, בואו לבית הכנסת לתפלה  לאנשים: חבר'ה, אם את

ולשיעור תורה. אני הייתי בכל השטויות האלה, ואני יודע ומכיר את כל ההבלים האלה,  

ואומר לכם שההנאה האמיתית היא בבית הכנסת ובבית המדרש. ועוד, שצדיק גמור לא 



 ל 
  

יכול להיכנס למקומות האלה  יכול להיכנס למועדון וכדומה ולדבר שם, ואילו בעל תשובה 

ולחזק אותם, ואם כן במקום שהוא יכול לעמוד ולהיכנס צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד 

שם, והוא יכול להחזיר בתשובה יותר מאשר אדם אחר צדיק גדול. וזה מה שכתוב "כי 

אם נלחמת עם יצר הרע, "ונתנו ה' אלקיך    - תצא למלחמה על אויביך" )דברים כ"א י'(  

צריך לקחת חזרה    -שחזרת בתשובה, אבל עדיין זה לא מספיק. "ושבית שביו"    -דך"  בי

 את האנשים שהיצר החטיא אותם, ולהשיב אותם ולתקן מה שעשה, וזו תשובת המשקל. 

 שברים ותרועה בנשימה אחת או בשתי נשימות 

י. התקיעות בתפלת מוסף הם התקיעות המרכזיות ביום ראש השנה. ולכן אדם שתוקע 

"תשר"ת", אמרנו שזה משום הספק אולי התרועה של התורה זה שברים ותרועה ביחד, 

ואם כן אולי צריך לעשות אותם בנשימה אחת ולא בשתי נשימות. והפוסקים נחלקו בזה, 

יש אומרים כיון שעושים תשר"ת בגלל הספק ששברים ותרועה ביחד זה התרועה של  

ביני באמצע  להפסיק  אפשר  אי  ממילא  באמצע התורה,  להפסיק  אפשר  שאי  כמו  הם, 

ויש  ולא בשתי נשימות.  ולכן צריך לעשות את שניהם בנשימה אחת  התקיעה כמובן, 

אומרים שצריך לעשות שברים לבד ותרועה לבד, וכל אחד בנשימה אחת, שהרי אדם לא  

גונח ומיילל באותה נשימה, וא"כ צריך לעשות אותם בשתי נשימות. ואין הכרעה כמי  

ה. לכן מרן )סימן תק"ץ ס"ד( כותב לעשות את שתי השיטות, דהיינו שבתקיעות ההלכה בז

דמיושב עושים שברים ותרועה בנשימה אחת, אמנם לא בבת אחת אלא מפסיקים מעט 

כל שהוא, אבל בלי לנשום באמצע. ובתקיעות דמעומד של מוסף, עושים אותם בשתי 

שה נשימה קצרה בלבד ביניהם, נשימות, אבל בלי להפסיק ביניהם הרבה זמן, אלא עו

באופן שהשומע לא מבחין אם נשם או לא, רק שהתוקע צריך לעשות את זה. נמצא שלפי  

שתי הדעות צריך לעשות הפסקה כל שהיא, אלא שאחד אומר עצירה קטנה והשני אומר  

 נשימה ביניהם. 

וזה הלשון של מרן )שם(: "שלשה שברים צריך לעשותם בנשימה אחת, אבל שלשה שברים  

ישהה   שלא  והוא  אחת,  בנשימה  לעשותם  צריך  שאינו  אומרים  יש  דתשר"ת,  ותרועה 



 לא 
  

בהפסקה יותר מכדי נשימה. ויש אומרים שצריך לעשותם בנשימה אחת. וירא שמים יצא  

א בנשימה  יעשה  דמיושב  ובתקיעות  כולם,  בשתי ידי  יעשה  דמעומד  ובתקיעות  חת, 

 נשימות".

ובאמת שהדעה העיקרית להלכה זה לעשות שתי נשימות, ואף שלמעשה אנחנו עושים  

את שתי השיטות, וכמו שפסק מרן. אבל נפקא מינה לאדם שבא לתקוע לחולה רק שלושים  

  קולות בלבד, שצריך לעשות בשלוש תשר"ת בשתי נשימות, כי כך העיקר להלכה. ולכן 

לא עושים הפוך, שבתקיעות דמיושב בשתי נשימות ובתקיעות דמעומד בנשימה אחת, כי  

עיקר התקיעות של תקנת חז"ל שיוצאים בהם ידי חובה הם של מוסף, ואפילו שמעיקר 

)עי' בשו"ת  הדין יצא בתקיעות הקודמות דמיושב, בכל זאת אלו הם החשובות ביותר 

נוראים עמ' קכ"ד(, ולכן עושים בשתי נשימות   הרדב"ז ח"ד סי' כה. וע"ע בחזו"ע ימים

 אות ב, ג(.   לב  וע"ע בבית נאמן גליון דוקא בהם. )

 מי שלא הגיע בתפלת לחש למקום התקיעות 

יא. פעם היה מנהג שלא תוקעים בכלל בתפלת לחש, כי זה מבלבל את המתפללים שלא  

גם בתפלת   כולם הגיעו למקום של התקיעה, אבל היום ב"ה המנהג התפשט שתוקעים

לחש. וזו הדרך הנכונה להלכה. אבל אדם שנמצא בתפלה ועוד לא גמר מלכויות, והחזן  

גמר והתחיל לתקוע, צריך לעצור במקום שנמצא, לשמוע את הקולות, ואחר כך להמשיך 

 מהמקום שנמצא שם. וכך יעשה גם בזכרונות ושופרות.

 עשרה קולות נוספים אחרי מוסף

שים תקיעות מיושב, שלושים תקיעות בתפלת לחש, ושלושים  יא. עד כאן יצא לנו שלו

קולות בלבד. אבל התוספות במסכת ראש   זה הם תשעים  ולפי  קולות בתפלת החזרה. 

השנה )דף ל"ג ע"ב ד"ה שיעור( כתבו שיש ענין לתקוע מאה קולות בראש השנה, כי כתוב  

הרשעים של   על אם סיסרא שהיא פעתה מאה יבבות. מי ספר את היבבות שלה? אלא

"ולבני  שכתוב  וכמו  ועניינים,  וכוונות  סודות  הרבה  שידעו  גמורים,  רשעים  היו  פעם 
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הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל  

ארץ קדם" )בראשית כ"ה ו'(, ורש"י כותב שנתן להם שם של טומאה. למשל עשו שהביא  

רים רבותינו שעשה את זה כנגד ארבע מאות מחנות מלאכים אתו ארבע מאות איש, אומ

של טומאה. ובלק שכתוב בו "את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח" )במדבר 

כ"ג ד'(, היו לו חשבונות לכל זה, שכנגד כל המזבחות שאבותיהם ערכו אני עורך כנגד 

כנגד מאה כחות של  כולם, וכמו שכותב רש"י שם. וגם אם סיסרא עשתה מאה יבבות  

טומאה, והיא רצתה לעורר את הקטרוגים האלה, לכן אנחנו תוקעים מאה קולות בשופר,  

כדי לבטל אותם ולעורר מאה קולות של רחמים. ויש אומרים שהסיבה לזה, כי אם סיסרא  

הרשעית הזאת מסכנה בכתה על הבן שלה, וכדי שלא יבוא קטרוג על ישראל מהדמעות 

תוקעים מאה קולות לכפר על ישראל. אבל אדרבה באותה השעה היתה  האלה, לכן אנחנו  

שמחה בשמים, "באבוד רשעים רנה" )משלי י"א י'(, "כן יאבדו כל אויביך ה'" )שופטים ה'  

ל"א(, ובוודאי באבוד רשע כזה כמו סיסרא שהיה מחרף ומגדף מערכות אלקים, ולא שייך 

אשה, כדי שיתבזה ויחרף. ולכן זה לא    קטרוג בדבר הזה. והקב"ה הפיל אותו דוקא ביד

הטעם האמיתי, אלא כמו שאמרנו. ודוגמא לזה, האר"י ז"ל אומר שבבדיקת חמץ צריך 

לשים עשרה פתיתים של חמץ בבית, "כנגד י' כתרין דמסאבותא", כלומר עשרה כתרים 

זה עשה   לעומת  זה  את  "גם  ספירות,  בקדושה עשר  יש  זה  וכנגד  אחרא,  הסטרא  של 

" )קהלת ז' י"ד(. לכן בקדיש לפני "תענו ותעתרו ברחמים מן השמים", תוקעים  האלקים

שם עוד עשרה קולות, להשלים למאה קולות )וע"ע בשו"ת חקרי הלכה חיו"ד סי' נה אות  

 ז'(.

 לא לדבר עד סוף מאה הקולות

יב. לכתחילה יש להיזהר שלא לדבר עד שאדם יגמור לשמוע את כל המאה קולות, כי 

עדיף שהברכה תחול על כל הקולות כולם. אמנם מעיקר הדין אדם כבר יצא ידי    לכתחילה

חובה אחרי שלושים קולות, בכל זאת צריך להחמיר בזה. ומצאנו דבר דומה בהלכות פסח, 

"זכר   ואומרים  כורך  עושים  הסדר  שבליל  כותב  ס"א(  תעה  )סימן  ערוך  בשלחן  שמרן 
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אחת לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים  למקדש" כהלל הזקן שהיה כורכן ואוכלן בבת  

יאכלוהו. למה אומרים זכר למקדש? והרי צריך לומר "זכר להלל הזקן" בלבד. אלא הלל  

הזקן אם היה בדורנו לא היה אומר לאכול את המצה והמרור ביחד, שהרי כתוב בפסוק  

ודוקא   "ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" )שמות י"ב ח'(,

בבית המקדש לדעתו צריך לאכול שלוש כזיתות הבשר עם המצות ומרורים ביחד, ולא 

כחכמים שצריך לאכול כל דבר לבד. אבל בדור שלנו שאין בית המקדש, הרי אכילת מצה  

זו מצוה מדאורייתא ואילו אכילת מרור זו מצוה מדרבנן, ואם כן הלל מודה שצריך לאכול  

ם לא כן המרור שהוא דרבנן יבטל את המצה שהיא דאורייתא.  מצה לבד ומרור לבד, כי א 

ולכן באכילת הכורך, אומרים "זכר למקדש כהלל הזקן", ולא זכר להלל הזקן, כי הוא לא  

יאמר כך בדורנו. והנה מרן בשלחן ערוך )שם( כותב שאחרי שאדם בירך על אכילת מצה 

ידבר עד שיאכל את הכורך, כדי שהב רכה שבירך תחול גם על ועל אכילת מרור, לא 

הכורך. אבל לכאורה לא צריך שהברכה תחול על זה, שהרי כורך זה מנהג בעלמא, ואפילו  

לדעת הלל לא שייך בדורנו, וכל שכן שהלכה כחכמים. אלא רואים מכאן שגם במנהג זכר  

בעלמא ראוי שהברכה תחול על זה )עד כדי כך שבביאור הלכה שם מעיר איך אומרים  

", הרי זה הפסק. והוא מצדד שאולי מרן לא התכוין בדוקא שיאמרו את הנוסח  "זכר למקדש 

"זכר למקדש". ועי' בשו"ת חזו"ע סי' מא(. והוא הדין כאן, אף שמעיקר הדין אדם יוצא ידי 

חובה בתקיעות של מיושב, ראוי שהברכה תחול על התקיעות של מוסף. ולכן מרן כותב  

 שלא לדבר עד סוף התקיעות כולם. 

 ועה גדולה שאחרי התפלה תר

יג. מרן )סימן תקצ"ו( כותב שלאחר התפלה מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה. ויש כאלה  

לזה?  ומה הסיבה  שנוהגים לעשות תקיעה בלא תרועה, אבל מנהגנו כמו שכתב מרן. 

כותב כף החיים )אות א'(: כתב הטור בשם רב עמרם, וכתב הטעם כדי לערבב את השטן,  

לומר שאינם  ופירש הט"ז   ושותים,  ואוכלים  יקטרג עליהם אחר התפלה שהולכים  שלא 

יראים מאימת יום הדין. ולכן גם אחרי התפלה לא ממהרים לאכול, אלא עושים עוד תרועה. 
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וממשיך כף החיים: ועוד יש לומר כדי לדחות את החיצוניים שלא ינקו מן השפע הנמשך  

 ו לחשבון מאה ואחת קולות.על ידי התפלות ביום הנורא הזה. ומכאן הגיע

 מה הקשר בין הנעלבים ואינם עולבים לסיסרא?

יד. דרך אגב, אחרי שאם סיסרא אמרה את דברי הבלע שלה, "רחם רחמתיים לראש גבר  

שלל צבעים לסיסרא" )שופטים ה' ל'(, כי הראש הטמא שלה נמצא במקומות האלה. כתוב 

ש בגבורתו" )שם פסוק ל"א(, מה זה  שם "כן יאבדו כל אויביך ה' ואוהביו כצאת השמ 

שומעים  עולבים  ואינם  הנעלבים  ע"ב(:  ל"ו  )דף  גיטין  במסכת  חז"ל  מבארים  ואוהביו? 

חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מה הקשר  

רגיל,   לא  חיל  גבור  שהיה  סיסרא  על  כתוב  אלא  עולבים?  ואינם  לנעלבים  סיסרא  בין 

רבותינו וכשמ ואומרים  כל השומרים שם בשאגה שלו.  ומפיל את  צועק  היה  לעיר  גיע 

שכאשר סיסרא היה רואה מולו אריה, שואג בקולו, והאריה היה נבהל ונופל אחורה, כי  

נמצא  אותו.  וניצחה  אחת  בשניה  אותו  הפילה  אשה  והנה  מאד.  אימתני  קול  לו  היה 

ים אחרים, ואילו על עצמו לא היה לו כח  שסיסרא היה גבור גדול על אנשים ואריות ודבר

  - לגבור בכלל. ולכן אומרים חז"ל: "כן יאבדו כל אויביך ה'" זה סיסרא, ואילו "ואוהביו"  

אלה שעושים הפוך מסיסרא, דהיינו שמצליחים לשלוט ברוחם וביצר שלהם, "טוב ארך  

אינם עולבים, הרי  אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד לעיר" )משלי ט"ז ל"ב(, אלו הנעלבים ו

הם "כצאת השמש בגבורתו". וזה הפוך מסיסרא. בורא עולם יזכה אותנו שיתקיים בנו  

 במהרה "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", אמן. 
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 סימן ד'

 בה ות עשרת ימי תשוהלכ

 

 : נושאי השיעור

תענית חלום בערב כיפור לנשים. חלוקת מצות "כל נדרי" לשני אנשים, שאחד מוציא 

הספר מההיכל ואחד מוליך לתיבה. זהירות מיוחדת במצוות בעשרת ימי תשובה. אם 

 מותר להניח שניצלים ובורקסים על גבי הפלטה.  

 

 תענית חלום בערב כיפור לנשים 

אשה שחלמה חלום רע בערב יום הכפורים, האם יכולה להתענות תענית חלום, א. שאלה:  

 או שאסור להתענות מחשש שלא תוכל לצום ביום הכפורים?

כתב מרן בשלחן ערוך )סי' תר"ד ס"א(: מצוה לאכול בערב יום הכיפורים  תשובת הרב:  

 ית חלום. שאסור להתענות בו ואפילו תענולהרבות בסעודה, ומוסיף הרמ"א  

 כאן השאלה היא לגבי אשה, האם גם היא חייבת או לא.

בגמרא נאמר שמצוה לאדם לאכול בערב יום הכיפורים. והגמרא בכמה מקומות בש"ס  

דף ח' ע"ב, ויומא דף פ"א ע"ב, וראש השנה דף ט' ע"א, ופסחים דף ס"ח ע"ב(  ברכות  )ב

  , וכי בתשעה מתענין  לחודש בערב".  ועניתם את נפשותיכם בתשעהלמדה כן מהפסוק. "

 ]והפסוק היה צריך לומר 'ועניתם את נפשותיכם בעשור לחודש'[?  והלא בעשור מתענין

 ". אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי

א  והסתפק רבי עקיבא איגר )בתשובה סי' ט"ז( שהרי ידוע שכל מצוות עשה שהזמן גרמ 

 נשים פטורות, והאם במצוה זו הם גם כן פטורות או חייבות? 

אבל עמדו על כך האחרונים. ומדברי רש"י )ברכות ח' ע"ב ד"ה מעלה עליו(, שפירש את  

הפסוק   כוונת  מה  שלכאורה  מדפתי,  רב  בר  חייא  רב  לפי  הפסוק  את   'ועניתםכוונת 
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היא   המצוה  והלא  בתשעה',  רש"י  לאכולנפשותיכם  ומבאר  בתשעה  'הכ?  עצמכם  ינו 

 לחודש לעינוי המחרת, והרי הוא בעיני כעינוי היום'.

ואם כן נמצא שהפסוק אומר שהאכילה הזו אינה מצוה בפני עצמה של עינוי, אלא חלק  

ולפי זה נראה שגם הנשים חייבות באכילה הזו.  ממצות יום הכיפורים והכנה לתענית.  

מצוה שי"ג  ובמנחת חינוך  ה כ"ח ע"ב,  רש"ש סוכ ולה סי' קי"ב,    ב סופרשו"ת כת)וע"ע ב

 ז(.ט"  ק"ס

 ובשדי חמד )מערכת יום הכפורים סימן א' אות ה'( האריך בזה, וזו ההלכה למעשה.

 ולכן הלכה למעשה שגם על אשה חל החיוב לאכול בערב כיפור. 

וידיד נפשי ואהובי הגאון רבי חיים מאזוז שליט"א )בנו של מרן ראש הישיבה שליט"א(,  

רו תשובה נפלאה והאריך בענין הזה, והסביר בטוב טעם במקורות נפלאים.  כתב בספ

 ישר כחו וחילו לאורייתא.

 חלוקת מצות "כל נדרי" לשני אנשים 

מה המצוה בספר "כל נדרי", האם העיקר זה לומר על התיבה את הנסח שנדפס  ב. שאלה:  

חד יוציא את האם אפשר לחלק את הוצאת ספר כל נדרי לשני אנשים, שאבסידורים? ו

 הספר מההיכל, ואחד יוליך את הספר לתיבה? 

בשער הכוונות יש מצוה להוציא את הספר תורה מההיכל, ולחבק ולנשק.  תשובת הרב:  

)דף ק ע"א( כתב: המנהג שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלשה ספרי תורה בליל יום  

פרשת פנחס  )פר הזוהר הכיפורים, ואומרים עליו התרת נדרים שהוא "כל נדרי", נזכר בס

ובגין דא תקינו לך מימר ביה כל נדרי. ובענין הספר תורה,    ( וזה לשונו:ברעיא מהימנא

מורי האר"י פעם אחת בליל יום   שמעתי מחבר אחד הוא הרב יונתן סאגיס ז"ל שציוהו

הכיפורים, שיקנה מצות הוצאת ספר תורה בלילה הוא, בכל מה שיוכל לקנותו, והודיע לו 

כוונה גדולה שיכוין בעת שיוציא הספר תורה. ונראה כי יש סמך במנהג הזה להוציא  

רי  הביא את שער הכוונות, והעיר שבפ  בכף החיים )סי' תריט אות טו(ו  הספר תורה. ע"ש.

עץ חיים )שער כ"ז פ"ב( מבואר שיש מצוה לחבק ולנשק את הספר תורה, ויכוין לתקן את  



 לז 
  

מה שפגם בעון קרי. ואם המוציא את ספר התורה מההיכל חיבק ונישק, אין בעיה שימסור  

 את הספר לאדם אחר שיזכה להוליך את הספר. וכך נהג מרן ראש הישיבה שליט"א.

 י תשובה זהירות מיוחדת במצוות בעשרת ימ

האם יש ענין להחמיר בעשרת ימי תשובה בדברים שאדם מיקל בהם כל השנה  ג. שאלה:  

)לדוגמא בהנחת שניצלים על פלטה בשבת(, כי יש טוענים שכיון שאדם בכל השנה לא  

טורח להחמיר בהם, מה הענין לעשות עצמו כצדיק דוקא בימים הללו, וכי באים לשקר  

 שבכל השנה מקילים בפשיטות?ולהראות עצמנו כמחמירים בדבר 

ציוה את רב,  -בירושלמי )שבת פ"א ה"ג( כתוב: רבי חייא מפקיד לרב ]תשובת הרב:  

אכול, ואי לא, אכול שבעה   –שהיה אחיין שלו[, אי אנת יכול למיכל כוליה שתא בטהרה  

 ימים בשתא.

(, ויש  בזמנם היה עדיין אפר פרה אדומה )אפילו שעברו מאות שנים מחורבן בית המקדש

צדיקים שהיו מקפידים לטהר עצמם ולאכול בטהרה. ואמר לו רבי חייא לרב: אם אתה  

אכול, ואם לא, תאכל לפחות שבעה ימים   –יכול לאכול כל השנה כולה חולין בטהרה  

 בשנה בטהרה. 

וכתב הראבי"ה )סי' תקכ"ט עמ' ר"ח( שאותם שבעה ימים שאמר רבי חייא, הם שבעה 

ליום הכיפורים. וזה מלבד יומיים של ראש השנה, שהדבר פשוט  ימים שבין ראש השנה  

שיקפיד בזה כי חייב אדם לטהר עצמו ברגל. ונשארו שבעה ימים עד ערב כיפור, ובהם  

 אמר לו שיקפיד לאכול בטהרה. 

י"ד( שלכן נהגו באשכנז שגם אותם שלא   סי'  וכתב הרא"ש )בסוף מסכת ראש השנה, 

 נזהרים בעשרת ימי תשובה.נזהרים מפת של גוים כל השנה, 

מה זה פת של גוים? בגמרא במסכת עבודה זרה )דף ל"ה ע"ב( מבואר שאסרו חכמים  

 "משום חתנות".  – לאכול מלחם שאפאו גוי 

כאשר שכנה מביאה לחברתה חלה או עוגה שאפתה לכבוד שבת, זה דבר שמקרב את  

וא לידי קירוב לבבות, ועל  הלבבות. לכן אמרו חכמים, שאם אדם יאכל פת של גוי, יכול לב



 לח 
  

ידי כך יכולים חלילה לבוא לידי נישואי תערובת עם הגוים. ולכן אסרו חכמים לאכול מפת 

 של גוים.

ולוקחים לחם  ס"ב( כתב, שיש מקומות שמקילים  קי"ב  סי'  )יו"ד  אבל מרן בשלחן ערוך 

 ממאפיה של גוים במקום שאין מאפיה של יהודי, מפני שזה שעת הדחק.  

עם? הם סוברים שכל האיסור הוא דוקא לגבי לחם שבעל בית גוי אופה בביתו, מה הט

מאפיה(, שהוא אופה לכל האזור כולו )ואין במקום    –אבל פת של פלטר )כלומר נחתום  

מותר, כי לא שייך בזה קירוב לבבות. מפני שקירוב לבבות שייך דוקא    –מאפיה של יהודי(  

 כרים לרבים, אין בזה אהבה וחיבה. בדבר אישי, אבל בדבר שהוא מסחר ומו

מרן מוסיף שם )סעיף ה'( שאפילו במקום שיש נחתום יהודי ונחתום גוי, אבל הלחמים של  

היהודי אינם טריים כל כך, כי נאפו אתמול, ואילו של הגוי הם טריים ונאפו היום. או שהגוי  

רן כותב שגם זה מוכר "בגט צרפתי", משהו טעים, ואצל היהודי יש משהו פחות טעים. ומ

ולפי המתירים לאכול פת פלטר, גם באופן הזה הם   נחשב כאילו שעת הדחק בשבילו, 

 מתירים. 

 וכמובן בעיקר ההיתר לאכול פת פלטר יש מחלוקת, וזה לא מוסכם להקל. 

. כמו שמותר לאכול פת שנילושה או נאפתה שלא בטהרה, ואף על פי וזוהי כוונת הרא"ש

כן, בשבעת הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים צריך להקפיד לאכול רק בטהרה  

כך גם בענין של פת גוים, גם מי שנוהג להקל, ראוי להחמיר שלא לאכול פת כזו בשבעת    –

 הימים הללו.

מביא את התשב"ץ )לתלמיד מהר"ם, סי' קי"ז( שהעיר  מרן בבית יוסף )או"ח סי' תר"ג(  

על כך. הוא כותב שאין ראיה מהירושלמי, כי דוקא בחולין בטהרה שאין איסור לאכול  

לחם טמא, בזה טוב לאדם להדר בעשרת ימי תשובה. אבל פת של גוים, שזה נובע מחשש 

זה, אז יש כאן ממה נפשך,   אם אתה נוהג  של איסור דהיינו יש פוסקים שאוסרים את 

איסור בעשרת ימי תשובה, אם כן בכל השנה כולה אדם צריך להיזהר, כי בדבר של איסור  
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ימי  איסור בעשרת  שנוהג  וכיון  ימות השנה,  לשאר  ימי תשובה  בין עשרת  לחלק  אין 

 תשובה, צריך לנהוג בזה איסור בכל השנה כולה. 

ול פת פלטר אינו איסור גמור,  אבל מרן בבית יוסף כתב שאין זו טענה, כיון שהאיסור לאכ

אלא תלוי במנהג, יש מקילים ויש אוסרים. ומאחר שבשעה שנזהר מלאכול אין כוונתו 

להיזהר אלא רק באותם ימים, אין זה נחשב כנדר וכדומה. ואינו נאסר לאכול פת אופה  

 גוי בשאר ימות השנה, אלא בימים הללו הוא מקפיד. ויפה שכך.

אף מי שאינו נזהר מפת של  ן ערוך )או"ח סי' תר"ג ס"א(:  ובאמת כך מרן פסק בשולח

 גוים, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. 

לשאר דברים שמקלים בהם בכל ימות  וכתב מרן החיד"א בברכי יוסף )סק"א(: הוא הדין  

 השנה, יש להזהר בהם בעשרת ימי תשובה. 

תשובה בדברי חסידות    ומוסיף הרב חיי אדם )כלל קמ"ג ד"ה ולכן(: יש להזהר בעשרת ימי

וחומרות, כי גם הקב"ה מתנהג בחסידות עם בריותיו, ולכן אנחנו צריכים לעשות חסידויות  

 כדי שהקב"ה ינהג איתנו בחסידות.

הגאון רבי יהודה עייאש בספרו מטה יהודה בהלכות ראש השנה )סי' תקפ"ג( כתב: אם 

להיזהר בדבר שיש בו חשש  יש להזהר בפת של גוים שאינו אלא חומרא, קל וחומר שיש  

 של איסור.

 דין הנחת שניצלים וכדומה על הפלטה 

ישירות על הפלטה, שהרבה   ושניצלים בשבת  ולכן כדאי להיזהר שלא לחמם בורקסים 

 פוסקים מחמירים בזה בכל השנה, ובפרט יזהר בזה בעשרת ימי תשובה. 

 והאמת שכדאי להחמיר בזה בכל השנה כולה, ונסביר:

בדברי מרן יש לכאורה סתירה בין שתי מקומות. במקום אחד )בסימן רנ"ג ס"ה( כתוב: 

מותר לתת על קדירת חמין בשבת, אם התבשיל הזה התבשל כל צרכו, כגון פנאדי"ש  

]כעין פשטידה[, לפי שאין דרך בישול בכך. ומפורש שמותר לאדם להניח פשטידה וכדומה  

 על גבי סיר חמין.
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שק הוא,  הפלא  שהקדיח  אבל  וראה  בבוקר  המשכים  כך:  כתב  מרן  ג'  בסעיף  לכן,  ודם 

תבשילו, וירא פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח קדירה ריקנית על פי הכירה, ואז ישים  

 הקדירה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדירה הריקנית.

כלומר, אם אדם רואה שהתבשיל שלו עומד להישרף, יקח סיר ריק, יניח אותו על גבי  

 ירה, ומעל זה ישים את הסיר של האוכל.הכ

וממשיך מרן: ויזהר שלא ישים את הקדירה ]שעם האוכל שעומד להישרף[ על הרצפה, כי  

 אם ישים את זה על הרצפה, כבר יהיה אסור לו להניח את זה על הקדירה.

מרן אמר שמותר לקחת פשטידה ולשים אותה על סיר   כיולכאורה לא מובן מה הבעיה, 

אם כן מה הבעיה לקחת את אותו סיר חמין ולשים אותו על    שנמצא בכירה, של אוכל  

 גבי סיר הפוך שבכירה? 

בענין.   שנאמרו  תשובות  שתי  כתב  יש  לג(  )אות  אברהם  באשל  מגדים  פרי  הרב 

שכשהקדירה על האש ריקה, אינה עומדת שם אלא לסתום החום, וזה דומה לאפר שאדם  

תבשיל לכתחילה, ולא הותר אלא להחזיר. אבל    הניח על גבי הגחלים שאסור לתת עליה

להניח על קדרה מלאה באוכל, מותר להניח פאנדיש או לחם ובורקסים, וכל מאכל יבש,  

שאינו דומה למעמיד על גבי כירה. והסכים לתירוצו המשנה ברורה )בביאה"ל ס"ג( ושיבח  

 תירוץ זה.  

י זה המניח על גבי פלאטה  ומרן הגר"ע יוסף בשו"ת יחוה דעת )ח"ב סי' מה( כתב שלפ

רוב   הסכימו  הזה  ולחילוק  לאסור.  שיש  ריקנית  קדרה  גבי  על  למניח  דומה  חשמלית, 

הפוסקים. אולם הרב מחצית השקל תירץ את הסתירה באופן אחר: שתבשיל לח רותח  

אסור להניחו בשבת גם על גבי קדרה של חמין, משום שיש לגזור שמא יניחנו צונן )ויש 

ול בלח(. אבל תבשיל יבש, אפילו אם הוא צונן, מותר להניחו בשבת על  בישול אחר ביש

גבי קדרה )אפילו ריקנית(, שאין בישול אחר בישול ביבש. ע"ש. וכתב ביחוה דעת שם  

שעל פי זה התיר הגאון זרע אמת )ח"ג סי' כו(, להתיר לחמם בשבת תבשיל יבש על גבי 

ח דבר יבש על גבי קדרה ריקנית. פח מתכת שעל האש, כמו שהתיר מחצית השקל להני
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ולפי זה היקל בשו"ת יחוה דעת להניח בשבת תבשיל יבש על פלאטה חשמלית, הואיל  

 .והפח של הפלאטה מפסיק בין חוטי החשמל לקדרת התבשיל שהוא יבש

קדרה   גבי  על  אלא  התיר  לא  השקל  מחצית  שהרב  העיר  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 

יתכן שיודה לאסור, ושלא כדעת הרב זרע אמת. וגם ריקנית, אבל על גבי טס מתכת י

הזרע אמת לא התיר אלא בטס שהוא נפרד מהאש, אבל בפלאטה שגופי החימום והפח  

שעליו מחוברים יחד וזה כלי אחד, זה לא נחשב להפסק ולא מצינו שהיקל בזה. וכמובן זה  

ור להניח על חוץ ממה שאמרנו שלפי תירוץ הרב פרי מגדים והמשנ"ב וסייעתם יש לאס

 .הפלאטה

יש שואלים למה המשנה ברורה אוסר להניח לחם או בורקס על גבי קדרה ריקנית  הרי  

זה לא מיחזי כמבשל? וכן למה הוא אוסר להניח את זה על פלאטה, הרי מבשלים על גז 

לא על פלאטה ואם כן לא מיחזי כמבשל? הוא לא ענה במפורש על כך. אבל ייתכן כמה  

לומר שלא התירו בכירה גרופה אלא רק חזרה ולא נתינה לכתחילה, דלא תשובות. אפשר  

שאין להתיר להניח פאנדיש    ה מדברי מרן בבית יוסף )ס"ס רנג(פלוג רבנן. וסייעתא לז 

על גבי כסא של ברזל, שהדבר מוכיח שנעשה רק בשביל להתחמם )כי אי אפשר לבשל  

אין פירושו מראית העין, שהרי זה  פאנדיש בצורה כזו(. ואפשר גם לומר שמיחזי כמבשל 

תמיד נעשה בתוך ביתו של אדם והם יודעים שהכל מבושל כבר מלפני שבת. אלא מיחזי  

 .כמבשל היינו לאדם עצמו, שהדבר נראה כמעשה יום חול

ת קייטרינג מביאים את האוכל מבושל חצי בישול, ומעמידים ומלבד זה היום ידוע שחבר 

שבת, וזה מתבשל היטב עד האירוע. וגם בבתים, רבים    את האוכל סגור על הפלאטה של

על   ומניחים  השבת  קודם  מבושלות,  שאינם  ביצים  וכן  רתוחים,  שאינם  מים  ממלאים 

הפלטה, וזה מתבשל עד הבוקר. כך שבהחלט לא פשוט לומר בפלטות של ימינו שאין זה  

 .מיחזי כמבשל

הגאון רבי שלום משאש בשו"ת  כך דעת  ועל כל פנים רוב הפוסקים בזמננו אוסרים בזה.  

שמש ומגן )ח"א חאו"ח סי' נ"ג(, הגאון רבי בן ציון אבא שאול בשו"ת אור לציון )ח"ב  
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פרק ל' אות י"ג(, הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל בספר מאמר מרדכי )ח"ד סי' ז'(, הגאון  

נק בשו"ת  רבי חיים מאדאר זצ"ל בספרו מקור חיים )ח"ט סי' י"ז(, הגאון רבי צבי פסח פרא

הר צבי )או"ח סי' קל"ו(, הגאון מנחת יצחק )ח"ג סי' כ', וח"ד סי' כ"ו(, הגאון רבי יוסף  

וואזנר   שלום אלישיב )שבות יצחק שהיה וחזרה פ"ח אות ב'(, הגאון רבי שמואל הלוי 

שבת   בשמירת  אוירבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  פ"ו(,  עמ'  צ"א  )סי'  הלוי  שבט  בשו"ת 

"ב. ואף על פי שתמיד יש לו כוחא דהיתרא בהלכות שבת(, הגאון  כהלכתה )פ"א ס"ק ע

רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה )ח"ד סי' ע"ד אות ל"ה, ושם כתב לאסור  

 בפלאטה שיכולה לבשל(, הגאון רבי נסים קרליץ בספר חוט שני )שבת ח"א עמ' קכ"ט(. 

בת שניצלים ובורקסים על גבי ויש עוד פוסקים שלא הזכרתי, שגם כן אוסרים להניח בש

 הפלטה. 

יכול לקחת מיום שישי מגש    יש אפשרות בדרך פשוטה.  –ומי שרוצה להניח על הפלטה  

חד פעמי, למעוך אותו עד שיהיה דק, לתת אותו על גבי הפלטה, זה נחשב הפסק ויכול  

 זה מותר לכל הדעות כולם.  להניח את השניצלים על גביו.

פעם מישהו שאל אותי אם אפשר לעטוף את הפלטה בנייר כסף. אמרתי לו שבנייר כסף  

זה כמו שהוא ישאל אם יכול להניח את האוכל עם סיר על הפלטה. הדבר ברור שדבר  

וגם נייר כסף, בדרך כלל אנשים שמים אותו לא העשוי לתת בתוכו לא נחשב הפסק,  

 יל.בשביל הפסק אלא בשביל ניקיון, וזה לא מוע

להניח בשבת על גבי הפלטה  לסיכום:   ימי תשובה שלא  להחמיר בעשרת  ודאי שראוי 

שניצלים ובורקסים, וראוי להחמיר כן בכל השנה כולה, וכמו שכתוב 'מהיות טוב אל תקרי 

כל   חובת  ידי  לצאת  שראוי  ובודאי  לאסור,  שכתבו  פוסקים  כעשרים  כאן  הבאנו  רע'. 

 פלטה אלא רק על גבי טס וכדומה.הפוסקים, ולא להניח ממש על גבי ה


