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ובדורות הללו שאין החכם שונה לתלמידיו הלכות )לפי שהכל כתוב בספר( מצוה על כל אחד 

 .ואחד שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה

 )שו"ע הרב סימן תכ"ט סעיף ג'(

In the times of the Beis Hamikdosh, the early sages established that from 30 days 

before a Yomtov, the Rabbis should lecture about the halachos of that festival. 

Even after the destruction of the Beis Hamikdosh, this institution remained and each 

sage in his place would teach the laws of the Yomtov so that the people would know 

what to do on the Yomtov itself. 

In later generations, when printed works of halocha became readily available, it is a 

mitzvah for each person to learn the laws of the festival before the festival, until he 

becomes expert in them and knows that which he has to do. 

~ adapted from the Shulchan Oruch HaRav simon 429 

 

There are many halachos to learn for the busy month of Tishrei. With our busy 

lifestyles, it is not always easy to make the time to go through the halachos as 

the Shulchan Oruch requires.  

This program has been designed to help you be able to learn many of the key 

halachos of Rosh Hashona, Yom Kippur and Sukkos from the Alter Rebbe’s 

Shulchan Oruch in an easy format that can fits conveniently into your daily 

schedule. 

The halachos have been divided into daily units which can be studied in under 

15 minutes a day each weekday. The program starts on Elul 8, Sunday 

September 11 and continues until Erev Sukkos. 

You can learn the halachos on your own or with a chavrusa or join one of the 

daily shiurim which will take place in the Kollel Menachem Community Beis 

Medrash.  

May the increased study of דבר ה' זו הלכה hasten the ultimate Geulah and may 

we be zoche to celebrate the Yomim Noraim in the Beis Hamikdosh Hashlishi. 
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Learning Schedule 

5776/7 

Unit

1 Sunday 8 Elul 11/09/2016 א - ח תקפ"ב:

2 Monday 9 Elul 12/09/2016 ט - י"ז  תקפ"ג:  א - ה תקפ"ב:

3 Tuesday 10 Elul 13/09/2016 ו - ח תקפ"ד:  א - ט תקפ"ג:

4 Wednesday 11 Elul 14/09/2016 א - י"א תקפ"ה:

5 Thursday 12 Elul 15/09/2016 א - ה תק"צ

6 Friday 13 Elul 16/09/2016 ו - ט תק"צ

7 Sunday 15 Elul 18/09/2016 י - ט"ו תק"צ

8 Monday 16 Elul 19/09/2016 ט"ז - כ"א תק"צ

9 Tuesday 17 Elul 20/09/2016 א - ד ת"ר:

10 Wednesday 18 Elul 21/09/2016 ד - ז ת"ר:

11 Thursday 19 Elul 22/09/2016 א - ז תר"ד:

12 Friday 20 Elul 23/09/2016 א - ו  תר"ו:  א - ב תר"ה

13 Sunday 22 Elul 25/09/2016 ג - י"ב תר"ו:

14 Monday 23 Elul 26/09/2016 י"ג - י"ד  תר"ז: א - ו תר"ו:

15 Tuesday 24 Elul 27/09/2016 ז - ט"ז  תר"ח: א תר"ז:

16 Wednesday 25 Elul 28/09/2016 ב - י תר"ז:

17 Thursday 26 Elul 29/09/2016 א - ט תרי"ט:

18 Friday 27 Elul 30/09/2016 י - ח"י תרי"ט:

19 Wednesday 3 Tishrei 5/10/2016 א  תרל"ט:  א - ה תרכ"ה:

20 Thursday 4 Tishrei 6/10/2016 ו - י"ב תרל"ט:

21 Friday 5 Tishrei 7/10/2016 י"ג - י"ז תרל"ט:

22 Sunday 7 Tishrei 9/10/2016 ח"י - כ"ו תרל"ט:

23 Monday 8 Tishrei 10/10/2016 א - ה תרמ"ג:

24 Thursday 11 Tishrei 13/10/2016 א - ט תרנ"א:

25 Friday 12 Tishrei 14/10/2016 י - י"ז תרנ"א:
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הלכות סוכה וד' מינים

Date Halachos
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הלכות ראש השנה
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הלכות יום הכפורים
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Unit 1 

 תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השנה ובו י"ז סעיפים:

אדם מתפלל האל הקדוש בברכה ג' ומלך אוהב צדקה ומשפט כל השנה  א
בברכה י"א חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבהן צריך 

אה לפי שבימים הללו הקב"ה מר אלומר המלך הקדוש המלך המשפט
 .במלכותו לשפוט את העולם

אם אמר המלך הקדוש  דואמר האל הקדוש או שהוא מסופק גואם טעה
אחר גמר הברכה  וכדי שאילת שלום תלמיד לרבו האם נזכר לאחר ששהה

צריך לחזור לראש  זואין צריך לומר אם נזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית
 :חש ברכות ראשונות חשובות כאחתהתפלה מפני ששל

ואם נזכר קודם ששהה כדי שיעור הזה אומר המלך הקדוש ואינו צריך  ב
 .טלחזור לראש

ואם נזכר לאחר ששהה כדי שיעור הזה שאמר  יוכן הדין בהמלך המשפט
כיון שהזכיר לשון  יאמלך אוהב צדקה ומשפט אינו צריך לחזור לראש

 .יבמלכות

דאם נזכר קודם שסיים תפלתו חוזר לראש ברכת השיבה  יגויש אומרים
ואם נזכר לאחר שסיים תפלתו חוזר לראש התפלה ועל דרך שנתבאר בסי' 

אוהב צדקה ומשפט להמלך המשפט משום דיש הפרש בין מלך  ידקי"ז
דבכל השנה הצדקה עיקר ולכך הקדימוה למשפט אבל בימים הללו 

 .טוהמשפט עיקר ולכך אין מזכירין צדקה כלל

ולפיכך אם נזכר קודם שסיים תפלתו  טזולענין הלכה ספק ברכות להקל
אבל  יזאין צריך לחזור לברכת השיבה כדי שלא יברך ספק ברכה לבטלה

ואינו צריך לחדש  יחלאחר שעקר רגליו טוב שיתפלל עוד פעם בתורת נדבה
 :יטבה דבר כיון שמתפלל אותה מחמת הספק כמ"ש בסי' ק"ז

אם אמר צ' פעמים ברוך אתה ה' המלך הקדוש או ברוך אתה ה' המלך  ג
המשפט ואח"כ נסתפק לו בתפלה אם אמר המלך הקדוש אעפ"כ צריך 

דכאן כיון  כלחזור לראש לדברי הכל ואינו דומה למה שנתבאר בסי' קי"ד
שאינו רשאי לומר השם כקריאתו משום ברכה לבטלה וא"כ בתפלה 

 :כאכשאומר את השם כקריאתו הוא חוזר ללימודו לומר האל הקדוש

ר אומ כגוכן אם חל ראש השנה או יום הכיפורים בשבת כבבשבת תשובה ד
 כדהש"ץ בברכה מעין שבע שבליל שבת המלך הקדוש וחותם בשל שבת לבד

ואינו מזכיר לא ראש השנה ולא יום הכיפורים מטעם שנתבאר בסי' 
 :כהרס"ח

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3100
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3100
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3101
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3101
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3102
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3102
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3103
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3103
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3104
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3104
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3105
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3105
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3106
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3106
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3107
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3107
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3108
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3108
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3109
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3109
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3110
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3110
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3111
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3111
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3112
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3112
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3113
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3113
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3114
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3114
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3115
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3115
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3116
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3116
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3117
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3117
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3118
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3118
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3119
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3119
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3120
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3120
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3121
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3121
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3122
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3122
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3123
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3123
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3124
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3124
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וצריכין הם  כויש נוהגין להתפלל בראש השנה וביום הכיפורים בכריעה ה
 כטקודם שיאמר ברוך אתה כחובסוף כל ברכה כזלזקוף בתחילת כל ברכה

שתקנו לשחות בתחלת  לכדי שלא יהא נראה כמוסיף על תקנת חכמים
 לאברכת אבות ובסופה ובתחלת ברכת הודאה ובסופה עיין בסי' קי"ג

ובברכת אבות ובברכת הודאה צריך לזקוף כשיגיע לאיזה תיבות קודם 
מטעם  לבהחתימה ואח"כ כשיגיע להחתימה ישחה כתקנת חכמים

 :לגשנתבאר שם

ה בברכת אבות זכרנו ובגבורות תקנו לומר בעשרת ימי תשוב לדהגאונים ו
ואם שכח לאומרם ונזכר  להמי כמוך ובהודאה וכתוב ובשים שלום בספר

ואם נזכר לאחר  לוקודם שסיים הברכה ששכח בה אומרם במקום שנזכר
לא יאמר במקום שנזכר וגם לא  לזשהזכיר את השם שבחתימת הברכה

כיון דאינן אלא תיקון  לחבטלהיחזור לראש הברכה משום איסור ברכה ל
 :לטהגאונים

ולא יאמר בפת"ח דלא לשתמע  מאיאמר בשב"א תחת הלמ"ד מלחיים ז
ובימים האלו שהן ימי דין צריך לדקדק ולפרט  מבלאחיים כלומר לא חיים

אבל בשאר ימות השנה אנו אומרים והעמידנו מלכנו  מגהיטב תפלתו
 :מהואין אנו חוששין לפי שאחר כוונת הלב הן הן הדברים מדיים בפת"חלח

ר לחיים טובים רק לחיים עד שיגיע לוכתוב לחיים כו' אז יאמר ולא יאמ ח
לחיים טובים כי המבקש צריך לבקש תחלה דבר מועט ואח"כ מוסיף 

 :מווהולך

  

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3125
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3125
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3126
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3126
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3127
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3127
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3128
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3128
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3129
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3129
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3130
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3130
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3131
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3131
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3132
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3132
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3133
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3133
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3134
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3134
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3135
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3135
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3136
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3136
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3137
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3137
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3138
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3138
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3139
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3139
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3140
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3140
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3141
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3141
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3142
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3142
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3143
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3143
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3144
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3144
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3145
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/582/index.htm#_ftn_3145


 שו"ע אדה"ז - ר"ה יוה"כ וסוכותלכות ה

Halachos of Tishrei – Shulchan Oruch HaRav 
Daily study program 

  

A Project of Kollel Menachem Lubavitch 

 6 

Unit 2 

אומר ותתן לנו את יום הזכרון הזה ואין צריך להזכיר  מזבראש השנה ט
דכשאומר יום הזכרון גם  מטולומר ואת יום ראש חודש הזה מחראש חודש

וביום שמחתכם ובמועדיכם  נאשנאמר נראש חודש בכלל שנקרא זכרון
 .נבובראשי חדשיכם וגו' ונזכרתם

יום תרועה מקרא קודש ואם חל  נדאומרים בתפלה ובקידוש נגאם חל בחול
 בשבת אומרים זכרון תרועה:

אומרים מועדים לשמחה חגים וזמנים  בראש השנה ויום כיפור אין י
וכן אין אומרים  נומפני שימים אלו לא ניתנו לשמחה ולששון נהלששון

לפי שדבר זה לא נאמר אלא בשלש רגלים  נזוהשיאנו את ברכת מועדיך כו'
ובמוסף אין  נטשלש פעמים בשנה וגו' כברכת ה' אלהיך וגו' נחשנאמר

אומרים ואין אנו יכולים לעלות ולראות לפניך אלא ואין אנו יכולין לעשות 
 :סאלפי שמצות ראיה אינה אלא בשלש רגלים סחובותינו

בין בתפלה בין בהפטרה  סבבחתימת הברכה אומרים ודברך אמת וכו' יא
 :סדולא יאמר ודברך מלכנו אלא ודברך אמת סגבין בקידוש

שפירושו הממשלה ולא יאמר  סובקמ"ץ תחת השי"ן שניה סהשהשלטן יב
 :סזבחירי"ק שפירושו אדם השליט

 :סטבחירי"ק תחת )השי"ן( ]הרי"ש[ סחוהרשעה יג

 :עאין אומרים ואז צדיקים אלא ובכן צדיקים יד

אלא יום תרועה מקרא קודש  עאאין אומרים באהבה מקרא קודש טו
 :עגמקרא קודש עבובשבת זכרון תרועה

בכל הקדישים מראש השנה עד יום הכיפורים אומרים לעילא ]ו[לעילא  טז
 :עדמכל ברכתא

ואין לומר  עהונוהגין שכל אחד ואחד אומר לחבירו לשנה טובה תכתב יז
לפי שכבר נגמרה  עזאחר חצות היום עודבר זה ביום שני של ראש השנה

 הכתיבה של ראש השנה:

 אש השנה ובו ]ח[' סעיפים:תקפג דברים שנוהגים לאכול בר

תמרי  בדהיינו תרדין איהא אדם רגיל לאכול בראש השנה כרתי סילקא א
והוא הדין מה שנקרא בלשונות אחרים לשון  גקרא רוביא דהיינו תלתן

וכשאוכל רוביא וכיוצא בו  דרבוי יאכלו כל אנשי מדינה ומדינה כלשונם
שירבו זכיותינו וכשיאכל כרתי יאמר יהי רצון  זמלפניך ויהי רצון היאמר

מלפניך שיכרתו שונאינו וכשיאכל סילקא יאמר יהי רצון מלפניך 
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 חשיתמושיסתלקו אויבינו וכשיאכל תמרי יאמר יהי רצון מלפניך 
ויקראו  יוכשיאכל קרא יאמר יהי רצון מלפניך שיקרע גזר דיננו טשונאינו

 .יאלפניך זכיותינו

לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש ואומרים תתחדש עלינו  יבויש נוהגים
שנה מתוקה ויברך על התפוח ולא על הדבש לפי שהדבש הוא טפל 

 :יגלתפוח

 :ידאוכלים דגים לפרות ולרבות כדגים ואין מבשלים בחומץ ויש ב

כל המינים שצריך לברך כשאוכלם בתוך הסעודה כגון תפוחים ותמרים  ג
ן הברכה יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה מפני שאסור להפסיק בי

 :טולאכילה

ם ואומרים ויש אוכלין רמוני טזויש נוהגים לטבל פרוסת המוציא בדבש ד
ונוהגין לאכול בשר שמן ולשתות דבש וכל מיני  יזנרבה זכיות כרמון

מתיקה כדי שתהא השנה הזאת מתוקה ושמינה וכן כתוב בעזרא אכלו 
 :יחמשמנים ושתו ממתקים

ואם אין ראש איל יאכל ראש  יטיש לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחק ה
 :כבלומר נהיה לראש ולא לזנב כאואם אין ראש כבש יאכל ראש אחר ככבש

  

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3184
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3184
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3185
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3185
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3186
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3186
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3187
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3187
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3188
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3188
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3189
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3189
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3190
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3190
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3191
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3191
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3192
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3192
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3193
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3193
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3194
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3194
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3195
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3195
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3196
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3196
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3197
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3197
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3198
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3198


 שו"ע אדה"ז - ר"ה יוה"כ וסוכותלכות ה

Halachos of Tishrei – Shulchan Oruch HaRav 
Daily study program 

  

A Project of Kollel Menachem Lubavitch 

 8 

Unit 3 

( מפני כגיש מדקדקים שלא לאכול אגוזים ולוזים )פירוש אגוזים קטנים ו
 :כהומבטלים התפלה כדשהם מרבים כיחה וניעה

לסימן שלא תשלוט בנו עין  כזשיש בו דגים חיים כוונוהגים לילך אל הנהר ז
ואומרים שם פסוק ישוב ירחמנו וגו' ותשליך  כחהרע ונפרה ונרבה כדגים

אחר  לוטוב שיהיה מחוץ לעיר ויש לילך ביום ראשון של ראש השנה כטוגו'
 :לאמנחה קודם שקיעת החמה ולומר פסוק מי אל כמוך וגו'

והיושב ובטל  לבכדי שלא יישן מזלו ונוהגין שלא לישן ביום ראש השנה ח
 :לדוםויש נוהגים לישן אחר חצות הי לגהרי זה כישן

 תקפד סדר קריאת התורה בראש השנה ובו ט' סעיפים:

לפי שהקב"ה יושב על  אאין אומרים הלל בראש השנה ויום הכיפורים א
 בכסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו ואיך יאמרו שירה

ואותם האומרים תהלים בכל יום ואירע להם בראש השנה ויום הכיפורים 
ירת הלל מותרים לומר כדרכן כיון שאין אומרים אותן דרך שירה רק אמ

 :גדרך תחינה ובקשה

ויש שמדלגין בראש השנה אבינו  דונוהגים לומר אבינו מלכנו על הסדר ב
שלא ליתן  המלכנו חטאנו לפניך לפי שאין אומרים ווידוי בראש השנה

אבל לומר פסוקים שיש בהן הזכרת חטא אין קפידא  ופתחון פה למקטרג
נוע בשעת התקיעות ואפילו ווידוי ממש אין למ זכיון שאינו דרך ווידוי

בשעה  חשהשטן הוא מעורבב ונכון הדבר להתוודות בלחש בין התקיעות
 :טשהציבור אומרים יהי רצון מלפניך וכו'

כי מחילה  יבבר חטאתינו ופשעינומחה והע יאסלח ומחל יצריך לומר ג
וצריך לבקש תחלה על המועט  ידופשע גדול מחטאת יגגדולה מסליחה

 :טוואח"כ מוסיף והולך

שיקרע הוא יתברך הרוע  צריך לומר רוע גזר בנשימה אחת דהיינו ד
 :טזשבגזרה ומה שנשאר בגזירה יהיה לרחמים

 יחמפני שאסור לתבוע צרכיו בשבת יזאין אומרים אבינו מלכנו בשבת ה
 :יטואפילו בערב שבת במנחה אין אומרים אותו

 כאלכל הפחות כבראש השנה מאריכין בפיוטים ובתפלות עד חצות היום ו
 כבואם חל בשבת אין להאריך יותר מחצות אבל בחול יכול להאריך יותר

במה דברים אמורים בפיוטים ובתפלות אבל בניגונים אין להאריך יותר 
 :כדכיון שהוא יו"ט כגמחצות

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3199
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3199
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3200
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3200
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3201
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3201
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3202
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3202
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3203
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3203
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3204
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3204
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3205
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3205
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3206
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3206
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3207
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3207
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3208
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3208
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3209
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3209
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3210
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/583/index.htm#_ftn_3210
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3211
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3211
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3212
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3212
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3213
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3213
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3214
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3214
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3215
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3215
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3216
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3216
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3217
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3217
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3218
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3218
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3219
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3219
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3220
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3220
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3221
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3221
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3222
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3222
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3223
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3223
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3224
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3224
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3225
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3225
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3226
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3226
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3227
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3227
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3228
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3228
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3229
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3229
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3230
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3230
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3231
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3231
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3232
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3232
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3233
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3233
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3234
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3234
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 כזמן וה' פקד את שרה כובראשון קורין חמשה כהמוציאין שני ספרי תורה ז
ואם הוא שבת  כטלפי שבראש השנה נפקדה שרה כחעד פרשת העקידה

ומפטיר קורא בספר תורה שני בפרשת פנחס ובחודש  לקורין בו שבעה
לפי שגם  לגעד וירם קרן משיחו לבומפטיר בתחלת ספר שמואל לאהשביעי

 :לדחנה נפקדה בראש השנה

ויש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממנין חמשה העולים לספר  ח
ויש מקומות נוהגים לקרות גם המתפלל מוסף וכן ביום  להתורה

 :לוהכיפורים

אם יש תינוק למול בראש השנה אין ממתינים למולו עד אחר גמר  ט
אלא מלין אותו אחר קריאת  לחמשום דזריזין מקדימין למצוה לזהתפלה

לפי שעל ידי תקיעת שופר הקב"ה זוכר  לטהתורה קודם תקיעת שופר
במה  מאקטוב לסמוך המילה ברית אברהם ועקדת יצח מעקידת יצחק

דברים אמורים במקום שמלין בבית הכנסת אבל במקום שנוהגים למול 
  :מבכל אחד בביתו מלין אותו אחר יציאה מבית הכנסת

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3235
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3235
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3236
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3236
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3237
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3237
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3238
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3238
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3239
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3239
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3240
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3240
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3241
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3241
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3242
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3242
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3243
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3243
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3244
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3244
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3245
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3245
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3246
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3246
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3247
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3247
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3248
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3248
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3249
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3249
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3250
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3250
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3251
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3251
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3252
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/584/index.htm#_ftn_3252
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Unit 4 

 תקפה סדר התקיעות מיושב ובו י"א סעיפים:

 גיום תרועה יהיה לכם ולהלן הוא אומר בשנאמר אצריך לתקוע מעומד א
אף  דוספרתם לכם מה לכם האמור שם מעומד כמו שנתבאר בסי' תפ"ט

ולפיכך לא יסמוך על שום דבר בענין שאם ינטל אותו דבר  הכאן מעומד
ומכל מקום אם עבר  זשאין זו עמידה אלא סמיכה ושסמך עליו היה נופל

ואין צריך לחזור ולתקוע מעומד לפי שעמידה זו  חותקע אפילו מיושב יצא
 ע"ש: י' תפ"טובסי טאינה אלא מדברי סופרים כמו שנתבאר בסי' ח'

פי כן  אף על יאהשומעין התקיעות אף על פי שעדיין לא יצאו ידי חובתן ב
 :יבאינן צריכים לעמוד

וראוי ליתן לתקוע לצדיק  ידבמקום שקורין יגנוהגים לתקוע על הבימה ג
 :טווהגון ובלבד שלא יהא מחלוקת בדבר

אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמוע קול  יזמעומד טזקודם שיתקע יברך ד
ולמה אין  יחלציית לקול השופר שופר ולא יאמר בקול שופר דמשמע

מברכין לתקוע בשופר לפי שהתקיעה אינה עיקר המצוה אלא שמיעת קול 
כמו  כשהרי התוקע ולא שמע קול שופר לא יצא יטשופר הוא עיקר המצוה
ע"ש ומכל מקום אם עבר או טעה ובירך לתקוע  כאש]י[תבאר בסי' תקפ"ז

 יצא: כגאו על תקיעת שופר כבבשופר

 כהלפי שהיא מצוה הבא]ה[ מזמן לזמן כדואחר ברכה זו יברך שהחיינו ה
ואחד התוקע לעצמו ואחד מי שיצא ידי חובתו ותוקע להוציא אחרים ידי 

במה דברים אמורים כשאין השומע יודע  כוחובתן מברך שתי ברכות אלו
ולא ישמע ממי שכבר יצא  כזיברך בעצמולברך אבל אם הוא יודע לברך 

 ע"ש: כחידי חובתו כמו שנתבאר בסי' רע"ג

ואחר שבירך שתי ברכות אלו יתקע תשר"ת ג' פעמים ותש"ת ג' פעמים  ו
 ע"ש. לכמו שיתבאר בסי' תק"צ כטותר"ת ג' פעמים

מי שנסתפק לו אם שמע קול שופר ביום ראשון של ראש השנה שהוא מן 
התורה צריך לתקוע אבל לא יברך שספק ברכות להקל ואם הוא ביום שני 

 דספק דברי סופרים להקל. לאשאינו אלא מדברי סופרים אין צריך לתקוע

 לומשום שנאמר להאם אפשר לו בכך לדשל פיו לגלתקוע בצד ימין לבטוב
 :לזוהשטן עומד על ימינו והתקיעה מערבבת השטן

עלה  משנאמר לטולא יטנו לצדדים לחוטוב שיעמיד פה השופר למעלה ז
 אלהים בתרועה וגו':

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3253
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3253
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3254
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3254
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3255
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3255
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3256
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3256
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3257
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3257
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3258
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3258
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3259
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3259
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3260
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3260
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3261
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3261
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3262
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3262
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3263
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3263
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3264
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3264
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3265
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3265
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3266
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3266
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3267
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3267
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3268
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3268
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3269
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3269
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3270
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3270
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3271
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3271
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3272
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3272
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3273
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3273
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3274
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3274
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3275
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3275
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3276
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3276
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3277
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3277
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3278
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3278
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3279
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3279
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3280
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3280
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3281
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3281
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3282
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3282
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3283
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3283
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3284
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3284
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3285
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3285
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3286
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3286
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3287
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3287
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3288
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3288
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3289
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3289
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3290
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3290
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3291
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3291
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3292
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3292
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אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים כל השלשים תקיעות יתקע אחר  ח
תחתיו ואם גם השני אינו יכול להשלים ישלים אחר תחתיו וכן לעולם 

 מאוכולם אינם צריכים לברך לפי שכבר נפטרו כולם בברכת הראשון
אעפ"כ לא  מבואפילו אם הראשון לא היה יכול לתקוע אפילו תקיעה אחת

כיון שכוונתו היתה בברכתו להוציא כל השומעין  מגהיתה ברכתו לבטלה
וא"כ התוקעין אחרונים וכל הקהל ששמעו ברכתו אינם צריכים עוד 

 .מדלברך

אבל אם בא לתקוע תחתיו מי שלא שמע ברכתו צריך לברך קודם 
 שהרי הוא לא יצא בברכת הראשון: מהשיתקע

במה דברים אמורים כשתוקע זה לא יצא עדיין ידי חובתו שלא שמע  ט
קיעות אבל אם כבר יצא ידי חובתו ששמע כבר כל התקיעות עדיין כל הת

בבית הכנסת אחרת אינו צריך לברך קודם שיתקע שהרי הצבור שמעו כבר 
 :מוהברכה מן התוקע הראשון

רא סדר התקיעות לפני התוקע מלה במלה נוהגין שהמתפלל שחרית מק י
 :מחועיין בסי' תק"צ מזכדי שלא יטעה בתקיעותיו ומנהג יפה הוא

)אסור ליטול שכר לתקוע שופר בראש השנה אפילו שכרוהו מערב יו"ט  יא
ע"ש ואם  נואסור מטעם שנתבאר בסי' ש"ו מטלפי שהוא נוטל שכר יו"ט
 לעולם(: נבמאותו שכר נאנטל אינו רואה סימן ברכה

  

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3293
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3293
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3294
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3294
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3295
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3295
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3296
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3296
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3297
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3297
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3298
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3298
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3299
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3299
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3300
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3300
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3301
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3301
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3302
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3302
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3303
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3303
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3304
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/585/index.htm#_ftn_3304
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Unit 5 

 תקצ סדר הראוי לתקיעת שופר ובו כ"א סעיפים:

תשע תר"ת תר"ת תר"ת  אכמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה א
שנים בראש השנה ואחד ביום  בי ששלש פעמים תרועה נאמר בתורהלפ

ולכך הרי  דומפי השמועה למדו שהן למידין זה מזה גהכיפורים של יובל
וכל תרועה  ההוא כאלו כל השלש פעמים תרועה נאמרים בכל אחת מהן

צריכה להיות פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה והן הנקראים תקיעות סתם 
והעברת שופר תרועה משמע שצריך להעביר קול פשוט ואח"כ  ושנאמר

ואחר התרועה  חדלשון והעברת משמע העברת קול פשוט זתהיה התרועה
תעבירו שופר וגו' משמע שאחר התרועה צריך ג"כ להעביר קול  טנאמר
ראש השנה שהן למדין  וכן בכל תרועה ותרועה בין של יובל בין של יפשוט

 :יאזה מזה

בעד החלון נשקפה  יגתיבמתרגמינן יבבא וכ יבתרועה זו האמורה בתורה ב
ותייבב אם סיסרא משמע שהיבבא היא כקול שאדם משמיע כשהוא בוכה 

אם יבבא זו היא כמו שדרך החולים שמאריכים  טוויש להסתפק ידומיילל
 יזומשמיעים קול אחר קול ומאריכים בהם קצת וזה נקרא גנח טזבגניחותם

או שהיא כמו אדם המיילל ומקונן שמשמיע קולות קצרים מאד תכופים 
או שהיא כמו שניהם ביחד זה אחר זה היללה  יטוזה נקרא יליל יחזה לזה

 .כאחר הגניחה שכן דרך הבוכה מגנח ואח"כ מיילל

כדי לצאת ידי כל הספיקות לתקוע תשר"ת ג' פעמים  כאותיקנו חכמים
ביחד ואח"כ תש"ת ג' פעמים שמא  שמא התרועה היא גניחה ויללה

התרועה היא גניחה לבד והיו היללות הפסק בין התרועה להתקיעה 
והתורה אמרה פשוטה לאחריה בלא הפסק קול שופר שאינו  כבשלאחריה

ואח"כ תר"ת ג' פעמים שמא התרועה היא היללה לבד  כגפשוט בינתיים
 :כדוהיו הגניחה שבסדר תשר"ת הפסק בין התרועה לתקיעה שלפניה

אם התנה בתקיעה אחרונה של ג' סדרי תשר"ת שאם סדר תשר"ת הן  ג
הן עיקר המצוה תעלה לו תקיעה זו לתקיעה אחרונה של תשר"ת ואם 
סדרי תש"ת הן עיקר המצוה ובהן הוא יוצא ידי חובה תעלה לו תקיעה זו 

"ת הראשון לתקיעה ראשונה של תש"ת אינו צריך לתקוע שנית לפני תש
שהרי ממה נפשך הוא יוצא בתקיעה זו וכן הדין אם התנה בתקיעה 

 .כהאחרונה של תש"ת שתעלה לו לתקיעה ראשונה של תר"ת

שר"ת ותש"ת אבל אם לא התנה כן אין תקיעה אחת עולה לשני סדרים ת
ואם נתכוין בתקיעה זו  כוולא לתש"ת ותר"ת לפי שמצות צריכות כוונה

שאם תש"ת עיקר  כזלהשלמת סדר תשר"ת אינה עולה להתחלת תש"ת

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3604
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3604
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3605
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3605
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3606
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3606
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3607
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3607
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3608
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3608
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3609
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3609
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3610
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3610
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3611
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3611
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3612
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3612
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3613
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3613
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3614
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3614
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3615
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3615
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3616
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3616
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3617
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3617
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3618
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3618
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3619
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3619
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3620
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3620
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3621
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3621
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3622
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3622
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3623
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3623
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3624
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3624
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3625
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3625
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3626
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3626
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3627
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3627
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3628
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3628
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3629
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3629
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3630
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3630
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המצוה א"כ כשנתכוין בתקיעה זו להשלמת תשר"ת לא תקע לשם מצוה 
 וכן בתקיעה שבין תש"ת לתר"ת: כחכלל

ורה בתורה כשיעור תרועה האמורה בתורה ושיעור שיעור תקיעה האמ ד
 .כטתרועה האמורה בתורה כג' יבבות

ועכשיו  לאדהיינו ג' כחות בעלמא והם נקראים טרומיטין ליש אומרים
שתקנו חכמים לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת כדי לצאת מכל הספיקות 

ועה של סדר שיש בתרועה צריך להאריך בתקיעה של תשר"ת כשיעור תר
דהיינו ג' שברים בינונים שהם כג' גניחות בינוניות וכג' יללות  לבתשר"ת

קטנות שהרי הכל ביחד הוא תרועה של סדר תשר"ת ובסדר תש"ת אינו 
י שיעור ג' שברים בינונים שזהו שיעור צריך להאריך בתקיעותיו אלא כד

תרועה של סדר תש"ת ובתקיעות של סדר תר"ת אינו צריך להאריך אלא 
 .לגכדי שיעור ג' יללות קטנות שזהו שיעור תרועה של סדר תר"ת

ריך הרבה בכל תקיעה הרשות בידו להאריך כמה שירצה ואם רוצה להא
ולא אמרו שיעור לתקיעות אלא שלא יפחות מהשיעור וכן בתרועה יכול 
להאריך בטרומיטין כמה שירצה וכן בשברים אם מוסיף על ג' שברים אין 

ואינו כמפסיק בין התרועה או השברים לתקיעה שלאחריו  לדבכך כלום
 .להכיון שעושה כל השברים או כל הטרומיטין בנשימה אחת

אבל טרומיטין יכול לעשות  לוומכל מקום נהגו שלא להוסיף על ג' שברים
כן עושין ויש עושין בסוף הג' שברים קול פשוט כעין תקיעה ו לזכמה שירצה

 :לטאבל אין המנהג לעשות כן לחבסוף הטרומיטין

של סדר תשר"ת שלא יאריך בשבר אחד מהג'  וצריך ליזהר בשברים ה
שברים כדי שיעור ג' שברים בינונים וג' יללות דהיינו טרומיטין שזהו 
שיעור תקיעה של סדר תשר"ת ואם מאריך בשבר אחד כשיעור זה יצא 
מכלל שבר ויקרא בשם תקיעה ובסדר תש"ת ששיעור תקיעה הוא כג' 

ור ג' שברים בינונים שלא שברים בינונים לא יאריך בשבר אחד כדי שיע
ואם לא נזהר בכך אפילו בדיעבד לא  מיצא מכלל שבר ויקרא בשם תקיעה

 יצא )לפי סברא זו(.

ולכתחלה טוב ליזהר שאפילו בסדר תשר"ת לא יאריך בשבר אחד כדי 
עור ]ג'[ טרומיטין לפי שזהו שיעור תקיעה של סדר תר"ת ואם יאריך שי

ולפיכך טוב לקצר  מאכשיעור הזה יהא עליו שם תקיעת תר"ת לא שם שבר
רק שלא יקצר יותר מדאי כדי שיהא  מבבכל שבר ושבר בכל מה דאפשר

 דהיינו טרומיטין: מגעליו שם גניחה ולא שם יללה

  

http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3631
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3631
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3632
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3632
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3633
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3633
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3634
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3634
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3635
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3635
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3636
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3636
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3637
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3637
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3638
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3638
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3639
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3639
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3640
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3640
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3641
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3641
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3642
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3642
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3643
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3643
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3644
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3644
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3645
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3645
http://chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh4/2/590/index.htm#_ftn_3646
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Unit 6 

ששיעור יבבא היא ג' טרומיטין ושיעור תרועה כג' יבבות  מדויש אומרים ו
שהם ט' טרומיטין ושיעור תקיעה כשיעור תרועה ג"כ ט' טרומיטין ושיעור 

לכל  מהה ג"כ ט' טרומיטיןשברים בודאי לא פחות הוא משיעור תרוע
הפחות וא"כ צריך להאריך בכל שבר לא פחות מג' טרומיטין כדי שבג' 

 שברים ביחד לא יהא פחות מט' טרומיטין כשיעור תרועה.

לא פחות מן י"ח  מות של תשר"תולפי דבריהם צריך להאריך בתקיעו
ו ג' גניחות וג' שזהו שיעור תרועה של סדר תשר"ת דהיינ מזטרומיטין

 .מחיבבות ביחד שהם לא פחות מי"ח טרומיטין

לפי שעד י"ח  נעד פחות מעט מן י"ח טרומיטין מטויכול להאריך בכל שבר
טרומיטין אין שם תקיעה ומכל מקום לכתחלה לא יאריך בשבר אחד כדי 

וא"כ שם תקיעת תר"ת  נאט' טרומיטין שזה שיעור תקיעה בסדר תר"ת
עליו אבל בדיעבד יוצא אם האריך בשבר של תשר"ת פחות מי"ח 

 ה הסדר עדיין אין עליו שם תקיעה.כיון שבז נבטרומיטין

ובסדר של תש"ת צריך להאריך בתקיעות כשיעור ט' טרומיטין שזהו 
[ של זה הסדר ולא יאריך בשבר כשיעור ט' טרומיטין ואם נגשיעור ]תרועה

ו בדיעבד לא יצא לפי שיצא מכלל שבר ונכנס בכלל תקיעות האריך אפיל
 :נדשל זה הסדר

ולענין הלכה יש להחמיר בשל תורה כסברא האחרונה דהיינו שיאריך  ז
"ח טרומיטין לכל הפחות ובתקיעות תש"ת בתקיעות תשר"ת כשיעור י

תר"ת כשיעור ט' טרומיטין לכל הפחות ובכל שבר יאריך מעט כדי ג' 
ולא יאריך עד ט' טרומיטין אפילו בסדר תשר"ת ובכל תרועה  נהטרומיטין

אבל בדיעבד שכבר תקע ושינה  נולעשות ט' טרומיטין כמו שנתבארצריך 
אחד מכל אלו אינו צריך לחזור ולתקוע מפני שיש לסמוך על סברא 

 .נזהראשונה

אבל אם שינה בשני דברים בענין שלפי שתי הסברות לא יצא כגון שלא 
האריך בתקיעותיו כשיעור שנתבאר לפי סברא האחרונה והאריך בשבר 

או שלא האריך  נחמן השברים יותר משיעור שנתבאר לפי סברא הראשונה
בשבר אחד מן השברים כשיעור שנתבאר לפי סברא האחרונה דהיינו ג' 
טרומיטין ובשבר אחד מן השברים האריך יותר משיעור שנתבאר לפי 
סברא הראשונה צריך לחזור ולתקוע )כדין הטועה בתקיעותיו ועל דרך 

( ואינו יכול לתפוס קולות של שתי הסברות כיון שהן סותרות נטשיתבאר
 :סזו את זו
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ת של תרועות וכן הג' שברים שהם במקום תרועה צריך לעשותן היבבו ח
שתרועה אחת  סבואם לא עשאן בנשימה אחת לא יצא סאבנשימה אחת

 .סגאמרה תורה ולא מופסקת לשתי תרועות

אבל השלשה שברים ותרועה דתשר"ת אע"פ ששתיהן ביחד הן במקום 
ה והיללה ביחד זו אחר תרועה אחת האמורה בתורה דשמא היא הגניח

אעפ"כ אין צריך לעשותן בנשימה אחת לפי שאין דרך האדם לגנוח  סדזו
אלא מפסיק ביניהם כדי נשימה דהיינו שעושה  סהוליילל בנשימה אחת

נשימה בינתיים ולפיכך גם התוקע צריך לעשות נשימה בינתיים ומכל 
ולא ימתין  סומקום לא יפסיק יותר מכדי לעשות נשימה אחת בינתיים

מלהריע עד שיקרא המקרא לפניו מלת תרועה אלא יריע מעצמו אחר 
 :סזהשברים תיכף ומיד לאחר שעשה נשימה אחת

דאע"פ שאין דרך האדם לגנוח וליילל בנשימה אחת מכל  סחויש אומרים ט
מקום כיון דמה שאנו תוקעין שברים ותרועה הוא מחמת ספק דשמא זהו 

א"כ אין לנו להפסיק שהרי תרועה אחת אמרה  סטתרועה האמורה בתורה
לפיכך אם עשאן בשתי נשימות לא  עתורה ולא מופסקת לשתי תרועות

 עגומכל מקום יפסיק מעט ביניהם עבאלא יעשה אותן בנשימה אחת עאיצא
 בענין שיהיו נחלקין לשתי קולות.

המנהג מפני  עהואין לשנות עדוהמנהג במדינות אלו כסברא הראשונה
המחלוקת אבל במקום שאין מנהג קבוע יש להנהיג לעשות בתקיעות 

כה לדברי כדי שתהיה הברכה שמברכין עליהם כהל עומיושב בנשימה אחת
שאם עשאן בנשימה אחת יצא  עזהכל שאף לסברא הראשונה יש אומרים

כמו התוקע תר"ת או תש"ת בנשימה אחת דיצא כמו שיתבאר אבל 
כדי לחוש  עחימותבתקיעות מעומד שאין מברכין עליהם יעשה בשתי נש

 דלסברא הראשונה אם עשאן בנשימה אחת לא יצא. עטלסברת מי שאומר

אם הפסיק מעט ביניהם בענין  פהתוקע תר"ת או תש"ת בנשימה אחת
שלא יצא וצריך לחזור  פביצא ויש אומרים פאשיהיו נחלקין לג' קולות

ולתקוע כל הג' קולות שהתקיעה הראשונה לא היה לה הפסק וסוף 
שעשה הכל בנשימה אחת  פגוהתקיעה האחרונה לא היה לה ראש והתחלה

חוש לסברא מכל מקום יש ל פדואף על פי שהעיקר כסברא הראשונה
 :פההאחרונה ויחזור ויתקע כל הג' קולות
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Unit 7 

)פירוש סדר  פזשל בבא אחת פוואם משך והאריך בתקיעה האחרונה י
תשר"ת אחת או תש"ת אחת או תר"ת אחת נקראת בבא אחת( מבבות 
תשר"ת או תש"ת או תר"ת כדי שיעור שתי תקיעות כדי שתעלה לו תקיעה 

י תקיעות דהיינו לשם תקיעה אחרונה של בבא זו ולשם תקיעה זו לשת
דהיינו  פחראשונה של בבא שלאחריה לא עלתה לו אלא בשביל תקיעה אחת

לפי שכל תקיעה צריך להיות בו ראש וסוף  פטתקיעה אחרונה של בבא זו
ואם נחלק תקיעה זו לשתי תקיעות כמו שחשב התוקע אין כאן ראש 

ולפיכך אין אנו הולכין אחר  צלתקיעה האחרונה ולא סוף לתקיעה ראשונה
מחשבתו בזה אלא אנו חושבין תקיעה זו לתקיעה אחת ארוכה ועולה לו 

 בשביל תקיעה אחרונה של בבא זו:

ואומרים שהכל הולך אחר מחשבתו וכיון שהוא חשב  צאויש חולקין יא
אנו חושבין אותה כשתי תקיעות ושתיהן  צבשתעלה לו לשתי תקיעות

ולכך אינה עולה לו אפילו בשביל תקיעה אחת  צגפסולות מטעם שנתבאר
ויגמור משם ואילך על  צדוצריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשונה של בבא זו

 .צהן מי שטעה באמצע בבא שחוזר לראש כמו שיתבארהסדר כדי

 :צזום טוב לחוש לסברא האחרונהומכל מק צווהלכה כסברא הראשונה

אע"פ שלכתחלה אסור להשיח מתחילת תקיעות מיושב עד סוף  יב
מכל מקום אם עבר  צחהתקיעות מעומד כמו שיתבאר בסי' תקצ"]ב[

אפילו בין תקיעה לתרועה  צטהתוקע ושח אפילו הפסיק כמה שעות בשיחה
אין צריך לחזור  קן סדר לסדרובין תרועה לתקיעה ובין בבא לבבא ובי

 ולתקוע.

אפילו הפסיק בין הקולות שבבבא אחת בקולות אחרים כגון שלאחר 
שתקע או לאחר שהריע נתעסק בתקיעות או בתרועות אחרות והפסיק 

ל אותה הבבא להתקיעות שלפניה ולאחריה אין בכך בהם בין התרועה ש
כלום דכיון שלא נתכוין בקולות האלו שנתעסק בהם באמצע הבבא לשם 
מצוה אלא כמתעסק בעלמא לפיכך אינן חשובין הפסק בין התרועה 
לפשוטה שלפניה ושלאחריה לפי שלא הקפידה תורה אלא שלא יפסיק 

דאז אין  קאהתוקע לשם מצוהביניהם בקול שופר שאינו פשוט שנתכוין בו 
כאן פשוטה לפניה או לאחריה אלא קול שופר שאינו פשוט לפניה או 
לאחריה אבל אם לא נתכוין בו התוקע לשם מצוה אין כאן קול שופר 

חריה לפי שאין קולו נחשב לכלום ודומה לקול שאינו פשוט לפניה או לא
 :קבבהמה וחיה כיון שלא נתכוין בו לשם מצוה
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דהיינו שהפסיק בינתיים  קגוכן השומע אם שמע התקיעות בסירוגין יג
הרבה בשיחה יצא והוא שבאמצע הבבא לא שמע קול שופר שאינו ראוי 
באותו מקום דהיינו שבין התרועה של הבבא להפשוטה שלפניה 

ועל דרך שנתבאר  קדושלאחריה לא שמע קול שופר שאינו פשוט לשם מצוה
 בתוקע:

וכן אין צריך שישמע כל התקיעות מאדם אחד אלא אפילו אם שמע  יד
וכן עד סוף  קהאותן מכמה בני אדם תקיעה מזה ותרועה מזה ותקיעה מזה

כל הקולות יצא אבל אם שמע תקיעה תרועה תקיעה משלשה בני אדם 
ין זה תקיעה וזה תרועה וזה תקיעה לא יצא לפי שא קושתקעו כולם כאחד

ואם  קזכאן פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה כיון שכולם תקעו בבת אחת
אע"פ שכל הקולות  קחכל אחד ואחד משלשתן תקעו תקיעה תרועה תקיעה

יוצאין בבת אחת וב' קולות היוצאין בבת אחת אין שומעין אפילו אחת 
 קיהשומע מכל מקום בשופר כיון דחביב הוא על קטמהן כמ"ש בסימן קמ"א

 .קיבהוא נותן דעתו ושומע אפילו כמה קולות קיאלפי שאינו אלא פעם בשנה

 קיגולפיכך אפילו מקצתם תקעו בחצוצרות ומקצתן תקעו בשופר יצאו
 :קידתן דעתו על השופר לשמוע קולודמחמת חביבתו נ

תוקע העומד בסדר תשר"ת ולאחר שתקע שני שברים קודם שסיים  טו
בין שגמר את התרועה שהתחיל בה  קטושבר השלישי טעה והתחיל להריע

יחזור ויתקע ג' שברים  קטזבטעות בין שלא גמרה עדיין אלא נזכר באמצע
על הסדר אבל אינו צריך לחזור ולתקוע את ויריע ויגמור משם ואילך 

ואע"פ שהפסיק  קיזהתקיעה הראשונה של בבא זו שכבר תקע קודם שטעה
בשני שברים ותרועה שתקע בטעות בין תקיעה ראשונה של בבא זו 

עה של בבא זו אין בכך כלום דכיון שהשברים תרועה שתקע לשברים ותרו
בטעות הן מעין שברים תרועה שיש לו לתקוע בבבא זו אין זה הפסק הא 
למה זה דומה לתוקע שמתחיל להריע ואין הקול עולה יפה ופוסק וחוזר 
ומתחיל להריע שאין הקול הקצר שישמעו בשופר חשוב הפסק בין תרועה 

 :קיחהוא מעין תרועה שצריך לתקועלפשוטה שלפניה כיון ש
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Unit 8 

בין  קיטבמה דברים אמורים בסדר תשר"ת אבל אם עומד בסדר תש"ת טז
שהתחיל להריע לאחר שגמר השברים בין שהתחיל להריע קודם שגמר 

בין שהתחיל להריע קודם שתקע  קכהשברים אפילו לא עשה אלא שבר אחד
לחזור ולתקוע גם תקיעה הראשונה של בבא זו  אפילו שבר אחד צריך

דכיון דתרועה זו אינה מעין השברים שצריך לו לתקוע בבבא זו לפיכך היא 
 .קכאחשובה הפסק בין השברים לפשוטה שלפניה

לא אמרו שאין צריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשונה ואפילו בסדר תשר"ת 
אלא כשלא הפסיק בנשימה בין סיום השני שברים להתחלת התרועה 
שהריע בטעות אבל אם הפסיק ביניהם בנשימה צריך לחזור ולתקוע גם 

דכיון שהפסיק בנשימה בין השברים  קכבתקיעה הראשונה של בבא זו
ואין התרועה מצטרפת כלל  קכגלהתרועה אין שניהם נחשבים כתקיעה הא'

רים קודם עם השברים והרי זה דומה למי שהריע תרועה לבדו בלא שב
שתקע השלשה שברים בסדר תשר"ת דצריך לחזור ולתקוע תקיעה 

לפי שהפסיק בתרועה זו בין השברים לפשוטה  קכדראשונה של בבא זו
ים לו לתקוע בבבא שלפניהם שהרי תרועה זו אינה מעין השברים שצריכ

זו ואע"פ שהוא מעין התרועה שצריך לו לתקוע בבבא זו אין זו מועיל כלום 
 :קכהכיון שלא תקע עדיין השברים של בבא זו

בין בסדר  קכזבין בסדר תשר"ת קכווכן אם לאחר שתקע שלשה שברים יז
וחזר ותקע שברים אחרים ואפילו לא חזר ותקע  קכחתש"ת הפסיק בנשימה

דהיינו שלשה  קלוכן אם לאחר שגמר את התרועה קכטאלא שבר אחד
וחזר  קלגהפסיק בנשימה קלבלפי סברא הראשונה שביארנו קלאטרומיטין

והריע אפילו לא גמר את התרועה צריך לחזור ולתקוע גם תקיעה ראשונה 
בשברים יתירים  קלדדר דכיון שהפסיקשל בבא זו וגומר משם ואילך על הס

או בתרועה יתירה בין השברים או בין התרועה לפשוטה שלאחריהן ואם 
ילך על הסדר יהיו יחזור ויתקע השברים או התרועה ויגמור משם וא

השברים היתירים או התרועה היתירה שתקע כבר הפסק בין השברים או 
התרועה הכשרים של בבא זו לפשוטה שלפניהן לפי שאינן מעין שברים או 
תרועה שצריך לו לתקוע בבבא זו שהרי אין צריך לו כלום כיון שכבר תקע 

 אותם:

יעה ראשונה של הבבא כל מקום שנתבאר שצריך לחזור ולתקוע גם תק יח
אם לא נזכר מהטעות עד לאחר שתקע תקיעה אחרונה של הבבא אותה 
תקיעה אחרונה עולה לו במקום תקיעה ראשונה וגומר משם ואילך על 

 .קלההסדר
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בבבא אחרת או אפילו בסדר אחר כגון שטעה ואם לא נזכר עד שעומד 
מסדר תשר"ת ולא נזכר עד שעומד בסדר תש"ת או תר"ת גומר כל הסדר 
שנזכר בו ואחר כך תוקע בבא אחת תשר"ת ואע"פ שהפסיק באמצע הסדר 
של תשר"ת בתקיעות של תש"ת אין בכך כלום שלא הקפידה תורה אלא 

אבל אם מפסיק  קלוריהשלא להפסיק בין תרועה לפשוטה שלפניה ושלאח
 :קלזבין בבא לבבא אפילו בקול שופר שאינו ראוי לאותו סדר אין בכך כלום

כל מקום שנתבאר שאם טעה צריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשונה של  יט
בבא זו שטעה בה אין חילוק בין תקיעות מעומד לתקיעות מיושב בכל 

שנתבאר ואפילו במקום שתוקעין כל  ועל דרך קלחאחת מהן צריך לחזור
אין אומרים שאם טעה התוקע  קלטהשלשים קולות בתקיעות מעומד

בתקיעות מיושב נסמוך על תקיעות מעומד ולא יהא צריך לחזור דכיון 
 שלא תהא ברכתו לבטלה. קמלו צריך לעשותן כהוגןשבירך על תקיעות א

לפי שאינן רק  קמאאבל אם טעה בתקיעות שאחר התפלה אין בכך כלום
 :קמבמנהג בעלמא

מן המצר קראתי  קמדורמז לדבר קמגאם תקע בצד הרחב של שופר לא יצא כ
 :קמהוגו'

ויש נוהגין  קמזאשרי העם יודעי תרועה וגו' קמוואחר שתקע יתחיל הש"ץ כא
ואח"כ  קמטואח"כ יתחיל אשרי יושבי וכו' קמחלומר עד תרום קרננו

 :קנמחזירין הספר תורה למקומו
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Unit 9 

 תר ביצה שנולדה בראש השנה וסדר הקידוש ובו ז' סעיפים:

שמה שהן אין  בלפי אאף בני ארץ ישראל עושין שני ימים ראש השנה א
עושין שאר מועדות אלא יום אחד הטעם משום שאנו בקיאין בחשבון 
קביעות החדשים ואנו יודעים יום שראוי לקבוע החודש ולמנות ממנו 

גולה אין עושין שני ימים אלא משום שהם צריכין  המועדות ואף בני
שהיו עושים שני ימים בזמן שהיו מקדשין על פי  גלקיים מנהג אבותיהם

בני הראיה שאין הדבר תלוי בחשבון כלל אלא בראיית הלבנה ולא היו 
גולה יודעין יום שהוקבע בו החודש בירושלים והיו עושין שני ימים מספק 
אבל בני ארץ ישראל הקרובים לירושלים לא היו עושין המועדות אלא יום 

ו שולחים שלוחים להודיע להם יום לפי שהבית דין שבירושלים הי דאחד
ובכל המקומות הקרובים  ז( ובתשריובניסן )ובסיון השנקבע בו החודש

שהיו השלוחין מגיעין אליהם קודם יו"ט לא היו עושין אלא יום אחד 
כיון  חולפיכך אף בניהם אחריהם עכשיו אינן צריכין לעשות שני ימים

שאנו בקיאים בחשבון ויודעים יום שראוי לקבוע בו החודש ולמנות ממנו 
 .טהחודש

מועדות חוץ מראש השנה אבל בראש וזה הטעם לא שייך אלא בשאר 
השנה אף בני ארץ ישראל צריכים לקיים מנהג אבותיהם שהיו עושין שני 

שלא היה הדבר תלוי בידיעת  יימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה
קביעות הבית דין שבירושלים על פי ראיית )העדים את( החשבון אלא ב

הלבנה ואף על פי שהבית דין היו משלחין שלוחים להודיע לכל מכל מקום 
 :יבחוםחוץ לת יאבראש השנה שהוא יו"ט אין השלוחים יכולים לצאת

ואף בגולה ראש השנה הוא חלוק משאר מועדות ששאר מועדות אף  ב
אבותיהם לא היו עושין שני ימים אלא מחמת הספק שלא היו יודעים יום 

וביצה שנולדה ביום ראשון מותרת  יגשהוקבע בו החודש בארץ ישראל
ואין בו איסור מוקצה  טושאם היום קודש למחר הוא חול ידביום שני

ואם למחר קדש היום חול וכבר הוכנה הביצה מערב יו"ט ולפיכך  טזונולד
ף בניהם אחריהם היודעים בקביעות החודש ויודעים שיום ראשון הוא א

אעפ"כ אין דין ביצה  יזעיקר יו"ט ויום שני הוא ג"כ יו"ט מדברי סופרים
וכים זה לזה כגון שבת ויו"ט זו כדין ביצה שנולדה בשני ימים טובים הסמ

דכיון שהן אין עושין שני  יחשאם נולדה בזה אסורה בזה כמ"ש בסי' תקי"ג
 יטימים אלא מחמת מנהג אבותיהם אין צריך להחמיר יותר מאבותיהם

 שהיה מותר להם מטעם שנתבאר:

אבל בשני ימים טובים של ראש השנה אינו כן אלא הן נחשבים כיום  ג
אף לבני ארץ ישראל וביצה שנולדה  כאוקדושה אחת הן כאחד ארוך
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 כגר שנתלש מן המחובר בראשון או דבר שניצד בראשוןאו דב כבבראשון
כשם שאסור בו ביום משום מוקצה ונולד כך אסור ביום שני שהם כיום 

 :כדאחד ארוך חוץ מלענין מת ביום שני כמ"ש בסי' תקכ"ו

ולמה הן נחשבין כיום אחד והרי אנו בקיאין בקביעות החודש ואנו  ד
יודעין שראשון עיקר משום דאף הבית דין עצמן שהיו מקדשין על פי 

כשהגיע יום ל'  כוכיצד בראשונה כההראייה היו עושין לפעמים שני ימים
היו כל ישראל והבית דין נוהגין איסור מלאכה וקדושת היום  כזבאלול

מבערב דשמא יבואו עדים למחר ויאמרו שראו הלבנה בלילה זו ויהיה 
היום ראש חודש תשרי והוא ראש השנה ונמצא שהלילה הוא יו"ט וביום 

אי הלבנה אולי יבואו וכל היו הבית דין יושבין ומצפים לביאת עדים רו
והיה  כחשעה שיבואו ביום עד שתחשך היו מקדשין את החודש אותו היום

ראש השנה בו ביום ומאותו יום והלאה מונין ליום הכיפורים ולסוכות 
דהיינו זמן הקרבת תמיד של  כטלבוא קודם זמן מנחהוהיו תמיד רגילין 

בין הערבים פעם אחת נשתהו העדים מלבוא עד אחר המנחה והקריבו 
שהיו סבורים שלא  לאואמרו שיר של חול להתמיד ונתקלקלו הלוים בשיר

ומאותו היום  לביבואו העדים עוד היום וכשבאו נמצא היום למפרע קודש
והלאה התקינו חכמים שלא יהיו הבית דין מקבלין את העדים אלא עד 

נחה יהיה אותו היום מן חודש העבר למנות וכשיבואו לאחר המ לגהמנחה
 לדאותו יום ל' של אלול ולמנות ליום הכיפורים ולסוכות מיום המחרת

אלה מועדי ה' אשר תקראו  לושנאמר להשיש כח ביד בית דין לעשות דבר זה
 .לחאתם אפילו מזידין לזאותם אתם כתיב בלא וא"ו

ומכל מקום אע"פ שאין מונין למועדות מיום זה וכחול הוא חשוב ויו"ט 
אעפ"כ לא היו מזלזלים בו והיו גומרים אותו באיסורו  לטיהיה למחר

הוא ראוי כיון שמן הדין היה  מבקדושת יו"ט עד הלילה מדברי סופרים
ולמחר עושין  מאלהיות יו"ט מן התורה אלא שניתן רשות לבית דין לדחות

ואלו שני הימים הן קדושה אחת וכיום אחד  מביו"ט וראש השנה של תורה
ארוך ושניהם נקראים יום טוב של ראש השנה יום ראשון מדברי סופרים 

  .מגויום שני מדברי תורה
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Unit 10 

היו צריכין לעשות שני ימים  מדות שהן חוץ לתחום של ירושליםוהמקומ
ראש השנה בכל שנה ושנה דשמא יבואו עדים אחר המנחה ונמצא ששני 

וכיום אחד הן חשובים שהרי קדושה אחת עליהם  מההימים הן קודש
דהיינו קדושת ראש השנה ואחר יו"ט כשהיו השלוחין יוצאין והיו 
מודיעים לכל בני ארץ ישראל יום שהוקבע בו החודש והיו הכל מונין ממנו 

 ליום הכיפורים ולסוכות.

ר נוהג תמיד עד שבטלו סנהדרין ובטל קידוש החודש על פי וכך היה הדב
הראיה והתחילו לקבוע החדשים על פי החשבון ולפיכך הכל מונין מיום 
ראשון של ראש השנה ליום הכיפורים ולסוכות לפי שעל פי החשבון אלול 

שהיו בזמן  מזואעפ"כ צריכין הן לקיים מנהג אבותיהם מולעולם חסר
קידוש החודש על פי הראיה והיו עושין שני ימים טובים של ראש השנה 

יום אחד ארוך וקדושה אחת עליהן אף בארץ ישראל והיו עושין אותו כ
וביצה שנולדה בזה אסורה בזה מטעם שנתבאר שמא באו עדים אחר 

לפיכך אף שאין טעם זה שייך לזמן שקובעין חדשים על פי  מחהמנחה
מכל מקום  מטשון הוא עיקר והוא יו"ט של תורההחשבון ולעולם יום רא

 :נאין לזלזל ביום שני ולהקל בו מה שלא היו מקילין בו אבותינו

כיון  נאאף על פי שבכל יום טוב שני של גליות אומרים זמן בקידוש ה
שעושין אותו מחמת הספק שהיה לאבותינו )בזמן שהיו מקדשין על פי 

 נבם קודש ואתמול חול אם כן לא נפטר בזמן של אתמולהראיה( שמא היו
שאין אומרים זמן כיון ששני  נגאבל בליל שני של ראש השנה יש אומרים

הימים הן קדושה אחת וכיום אחד הן חשובין א"כ נפטר בזמן של אתמול 
שהוא תחילת קדושת היום ולמה יחזור לומר זמן באמצע וכן ביום שני על 

 .נדהשופר אין לומר זמן שכבר נפטר בזמן שאמר אתמול על השופר

שצריך לומר זמן בין בקידוש ליל שני בין על השופר  נהאבל יש אומרים
מנהג אבותינו  משום שמה שהן נחשבין כיום אחד ארוך אינו אלא מחמת

שהיו בזמן קידוש החודש על פי הראיה והיו חוששין שמא באו עדים אחר 
המנחה ונמצא ששני הימים הן יו"ט אחד וקדושה אחת עליהם וכיון 
שאבותינו היו מברכין זמן ביום שני אף שהיו עושין אותן קדושה אחת 
 וכיום אחד שהרי אם באו עדים אחר המנחה עיקר היו"ט של תורה הוא

למחר ויום ראשון אינו אלא מדברי סופרים וכחול הוא חשוב לגבי יום 
לפיכך גם לנו יש לברך זמן בליל שני )אף בארץ  נושני שבו הוקבע החודש

יות כדי שלא לשנות ממנהג ישראל( כמו שמברכין בכל יו"ט שני של גל
 אבותינו:
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מכל מקום לכתחלה טוב שיוציא אדם את  נזוהלכה כסברא האחרונה ו
בענין שצריך לברך עליו  נטוילבוש מלבוש חדש נחעצמו מידי ספק ברכה

או יקח פרי חדש ויניחנו  סאכמ"ש בסי' רכ"ג סשהחיינו בשעת הלבישה
ויברך שהחיינו ויהא דעתו גם על המלבוש או על  סבלפניו בעת הקידוש

ואם יש לו תירוש חדש לא יקדש עליו כדי לברך עליו שהחיינו  סגהפרי
אלא יקדש על  סדדמצוה מן המובחר לקדש על יין ישן כמ"ש בסי' רע"ב

 סובידו וכשיגיע לשהחיינו יקח הכוס של תירוש סההישן ויניח התירוש לפניו
 .סחויברך שהחיינו וישתה הכוס של יין ישן סזאו יתן עיניו בו

שהעיקר כסברא  סטואם אין לו בגד חדש ופרי חדש עם כל זה יברך שהחיינו
 האחרונה:

ויהיה  עתקיעת שופר של יום שני לכתחלה ילבש התוקע בגד חדשוכן ב ז
 (.עאעליו בשעת ברכת שהחיינו )ומנהג ספרד שלא לברך שהחיינו

אינו צריך ללבוש בגד חדש  עבואם חל יום ראשון בשבת שלא תקעו בשופר
 יון שלא בירך עדיין שהחיינו על השופר:בשעת תקיעות יום שני כ
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Unit 11 

 תרד סדר ערב יום כיפור ובו ז' סעיפים:

וכי בתשעה מתענין והלא  אועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש וגו' א
בעשור לחודש תענו את נפשותיכם  גשנאמר בבעשיריאין מתענין אלא 

הכינו עצמיכם בתשיעי לעינוי  המערב עד ערב וגו' אלא ענין הכתוב דונאמר
והוא  זותשתו בתשיעי כדי שתוכלו להתענות בעשירישתאכלו  והעשירי

מאהבת הקב"ה לישראל שלא ציוום להתענות אלא יום אחד בשנה 
ולטובתם לכפר עוונותיהם וציוום שיאכלו וישתו תחלה שלא יזיק להם 

 .חיהעינו

ולא אמר בפירוש שיאכלו  טומה שהוציא הכתוב את האכילה בלשון עינוי
לומר לך שהאוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו  ישיעיוישתו בת

שאין שכר  יבמצות הקב"ה שצוה להתענות בו מחמת יאהיה מתענה בו
האוכל ושותה מחמת מצות הקב"ה דומה לשכר המתענה מחמת מצות 
הקב"ה אבל זה שאוכל ושותה בתשיעי שכרו הרבה מאוד כאלו היה 

)בתשיעי ובעשירי( מחמת מצות הקב"ה שצוה להתענות  יגמתענה
 .יד)בשניהם(

מו אי אפשר לכבדו במאכל ובמשתה כדרך דכיון שיום הכיפורים בעצ
 .טושמכבדין שאר יו"ט צריך לכבדו ביום שלפניו

אע"פ שמותר להתענות  יזאפילו תענית חלום טזלפיכך אסור להתענות בו
מכל מקום בערב יום הכיפורים  יחתענית חלום אפילו בשבת ויו"ט

אלא יאכל  יטשהאכילה נחשבת כעינוי כמו שנתבאר אין להתענות בו
 .כוישתה ויחשב לו כאלו התענה על חלומו

ומכל מקום מי שירצה להתענות על חלומו עד סעודה המפסקת אין 
 כבדומה לשבת שנאמר בו לפי שערב יום הכיפורים אינו כאלמחות בידו

וקראת לשבת עונג ולפיכך אסור להתענות בו אפילו שעה אחת לשם תענית 
אבל בערב יום הכיפורים שלא  כגאם אינו תענית חלום כמ"ש בסי' רפ"ח

נאמר בו עונג אלא שמצוה לאכול בו ואם אכל פעם אחת ביום יצא ידי 
 :כדחובתו

 כואחר יום הכיפורים כהה כל היום צריך להתענותואם עבר וטעה והתענ ב
ב יום הכיפורים אבל אם לא התענה תענית א' לכפר על מה שהתענה בער

 :כזאלא עד סעודה המפסקת אינו צריך להתענות אחר יום הכיפורים

 :כחאם נדר להתענות בו עיין בסי' תק"ע ג
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אע"פ שמן הדין ערב יום הכיפורים מותר בהספד שאינו יו"ט כלל ואין  ד
לעשותו יו"ט ואין  מכל מקום נוהגין כטבו מעלה אלא שמצוה לאכול בו

או ביום שבאה שמועתו שמת שהוא כמו  למספידין בו אלא על חכם בפניו
אלא על  לגע"ש וכן אין אומרים צידוק הדין לבכמ"ש בסי' תקמ"ז לאבפניו

 .לדחכם בפניו

וגם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה  להוכן אין אומרים בו תחנון
לפי שאין  לוסליחות כבשאר ימים ויש מקומות נוהגין להרבות בסליחות

והכל לפי  לזבלילהחושבין אותו יו"ט אלא מעלות השחר ואילך אבל לא 
 :לחהמנהג

יום שאין אומרים מי שנוהג שלא לאכול בשר בכל ימות החול כי אם ב ה
בו תחנון מותר לאכול בשר אפילו בליל ערב יום הכיפורים וכל שכן ביום 
במה דברים אמורים במקומות שאין אומרים הרבה סליחות בלילה שהן 
חושבין ליו"ט גם את הלילה אבל במקומות שמרבים בסליחות שאין 

 .לטחושבין את הלילה ליו"ט אין לאכול בשר בלילה

ואפילו במקומות שאין מרבים בו בסליחות לא יאכל בשר קודם צאת 
הכוכבים של ליל ערב יום כיפור אע"פ שהתפלל ערבית מבעוד יום לפי 

שהרי אומרים תחנון אחר תפלת  משאין חושבין ליו"ט אלא לילה ממש
ובשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון אין  מאהמנחה של ח' תשרי

במנחה שלפניהם מכלל שערב יום כיפור אין אומרים תחנון אפילו 
 :מבמחזיקין ליו"ט אלא מצאת הכוכבים ואילך

ואין אומרים בו מזמור  מדשאינו יום צרה מגאין אומרים למנצח יענך וגו' ו
 ע"ש: מומטעם שנתבאר בסימן נ"א מהלתודה

ויש  מחולא במנחה מזאין אומרים בו אבינו מלכנו לא בתפלת שחרית ז
מקומות נוהגין כשחל יום הכיפורים בשבת שאין אומרים בו אבינו מלכנו 

אז אומרים אותו בערב יום הכיפורים  מטכמו שיתבאר בסי' תרי"ט
 :נשחרית
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Unit 12 

 תרה מנהג כפרות בערב יום כיפור ובו ו' סעיפים:

לזכר  אח בערב יום הכיפורים תרנגול כפרהנוהגין באלו הארצות ליק א
וכו'  גתי זה תמורתי זה כפרתיואומרים עליו זה חליפ בותרנגולת לנקבה

 החזירו סביב ראשוומ ד)ראשי תיבות חת"ך( זה השם החותך חיים לכל חי
 .זכו' ועושין כן ג' פעמים וויאמר בני אדם

וסומכין עליו ידיהם דוגמת סמיכה בקרבן ושוחטין אותו מיד דתיכף 
עליו ידיהם כדי שלא יהא נראה  ויש נמנעין מלסמוך חלסמיכה שחיטה

ואין לחוש לזה כיון שהתרנגול הוא דבר  טכמקדיש קדשים ושוחטן בחוץ
אבל אם אין לו תרנגולים ולוקח שאר בעלי חיים  ישאינו ראוי למזבח

לכפרה לא יקח תורים ובני יונה שהם ראוים למזבח ואם יסמוך ידיו 
 :יאעליהם יהא נראה כמקדיש קדשים ושוחטן בחוץ

ם כשנים אם יהיו חטאיכ יגעל דרך שנאמר יבובוחרין בתרנגולים לבנים ב
כשלג ילבינו במה דברים אמורים כשהלבנים מזומנים לפניו אז יבחר בהם 
מבאחרים אבל אם אינם מזומנים לפניו לא יחזר אחריהם בדוקא משום 

ר אחר תרנגולים לבנים להקריבן שדרכם לחז ידשזהו כעין דרכי האמורי
 ובחקותיהם לא תלכו: טזוכתיב טולעבודה זרה

ש נוהגין לפטור כמה זכרים בתרנגול אחד וכמה נקבות בתרנגולת י ג
 יחלפיכך אין לוקחין למעוברת אלא תרנגול אחד ותרנגולת אחת יזאחת

דאם העובר זכר הרי יש כאן תרנגול אחד ואם העובר נקבה די לה ולאמה 
ליקח כפרה לכל אחד ואחד בפני עצמו לפיכך  כויש נוהגין יטבתרנגולת אחת

 לוקחין למעוברת ג' שתי נקבות וזכר אחד:

ויותר טוב לפדות הכפרה בממון ולחלק  כאונוהגין ליתן הכפרות לעניים ד
הממון לעניים כדי שלא יתביישו העניים במה שנותנים להם התרנגולים 

 :כבשלקחו לכפרה

להרבות שם בצדקה ומנהג יפה  כגויש מקומות שנהגו לילך על הקברות ה
ולכך ראוי לתת כפי ערך  כהוהצדקה שנותנים שם הוא פדיון הכפרות כדהוא

ולא יאמר שום תחינה רק מה שמיוסד מקדמונים  כוהכפרות שיש לו בביתו
 :כזאין אומרים תחנון ביום זהשהרי 

של הכפרות על הגגות או בחצר  כטוהכבד והכליות כחוזורקין הבני מעיים ו
מקום שהעופות יכולים לקחת משם לפי שראוי לרחם על הבריות ביום זה 

 :לכדי שירחמו עלינו מן השמים
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 תרו שיפייס אדם את חבירו בערב יום כיפור ובו י"ד סעיפים:

 אעבירה שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו א
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'  ברשנאמ

גו' כלומר חטאתיכם שהם לפני ה' לבד יום הכיפורים מכפר אבל מה שבין 
לפיכך יתן כל אדם אל  גאדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו

לא הקניטו  ואפילו דלבו בערב יום הכיפורים לפייס לכל מי שפשע כנגדו
ובשעת בקשת  האלא בדברים צריך לילך ולפייסו ולבקש ממנו שימחול לו

ואם חבירו מתבייש בזה לא  ומחילה צריך לפרט החטא שחטא לחבירו
 :זיפרט החטא

במין  חואם אינו מתפייס בפעם ראשון יחזור וילך לפייסו פעם שנית ב
ואם לא נתפייס יחזור וילך פעם שלישית לפייסו במין ריצוי  טריצוי אחר

ון יקח עמו שלשה אחר ובכל פעם שהולך לפייסו אפילו בפעם הראש
ואם לא נתפייס בפעם השלישית שוב אין זקוק  יאנשים ויפייסנו בפניהם

ומכל מקום צריך להודיע לרבים דהיינו עשרה אנשים שהוא הלך  יאלו
כדי שלא יחשדוהו הבריות שלא רצה להכניע  יבלפייסו ולא רצה להתפייס

 :יגאת עצמו לפני חבירו לבקש ממנו מחילה
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 ידבמה דברים אמורים כשהקניט את חבירו אבל אם הקניט את רבו ג
צריך לילך אליו כמה  טוילו אינו רבו מובהק רק ששמע ממנו דברי תורהאפ

פעמים עד שיתפייס ואפילו כשהקניט את חבירו אם רוצה להחמיר על 
ובלבד שלא יהיה שם בזיון  טזעצמו ולילך אליו כמה פעמים הרשות בידו

 :יזתורה

אלא אם כן הוא  יטאלא ימחול לו מיד יחוהמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול ד
או שחושש שלא  כאכדי שיכנע לבבו הערל כמתכוין לטובת המבקש מחילה

דאז אינו צריך למחול לו דחייו  כביבא לו לעצמו איזה רעה ע"י שימחול לו
 .כגקודמין לחיי חבירו

בכל ענין אפילו אם יבקש  כדואם הוציא עליו שם רע אינו צריך למחול לו
משום דאפשר שיש בני אדם ששמעו הוצאת הלעז  כהממנו כמה פעמים

ולא שמעו הפיוס וידמה להם שאפשר שהלעז הוא אמת ולא יצא  עליו
ומכל מקום מדת ענוה למחול אפילו בהוצאת  כועדיין אדם זה נקי מחשד

 :כזשם רע

ואם מת מי שפשע כנגדו מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר  ה
וצריך שילך  כחבפניהם חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שפשעתי כנגדו

לשם יחף ואם הוא חוץ לשלש פרסאות מן קברו אינו צריך לילך בעצמו 
לשם אלא ישלח שלוחו שיבקש ממנו מחילה בעבור השולחו בפני עשרה 

 :כטבני אדם

שם רע בחייו מועיל מה שיבקש ממנו בפני עשרה בני  ואפילו הוציא עליו ו
אדם משום שאנו אומדין דעתו של המת דמן הסתם אלו היה קיים היה 

 :למוחל לו

מבקש ממנו מחילה  ואם חרפו לאחר מיתה אינו צריך לילך על קברו אלא ז
 :לאבמקום שביישו

אע"פ שבכל השנה ראוי לכל אדם לפייס תיכף למי שפשע כנגדו מכל  ח
כדי שיהיה לב כל  לבמקום בערב יום הכיפורים צריך ליזהר בזה ביותר

 :לגישראל שלם זה עם זה ולא יהא מקום לשטן לקטרג עליהם

 :לדציא שם רע על המתיםתקנות קדמונים וחרם שלא להו ט

מי שקרא לחבירו ממזר לא פגם בכבוד אבותיו שיכול לומר אליך לבד  י
 :להנתכוונתי לבזותך אלא אם כן קראו ממזר בן ממזר

 .לונוהגין לטבול בערב יום הכיפורים יא
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שטעם טבילה זו הוא משום קרי כדי שיהיו נקיים וטהורים  לזויש אומרים
ביום הכיפורים ולפי טעם זה אין ענין כלל לומר ווידוים במקוה וכן אין 

 .לחצריך לטבול אלא פעם אחת

ומי שטבל בערב ראש השנה ולא ראה קרי אחר כך אעפ"כ צריך לטבול 
 לטבערב יום הכיפורים דשמא ראה אחר כך מים חלוקים או עכורים

 .משהרואה אותן טמא משום בעל קרי

 מאוטבילה זו שהיא משום קרי כשירה אפילו בארבעים סאה שאובים
 .מבכליכשהם בקרקע אבל לא ב

ורשאי  מדבטבילה יכול לשפוך עליו תשעה קבין מים מגומי שהוא מצטער
זה אחר זה ובין כולם יהיה תשעה  מהלשפוך עליו משנים או משלשה כלים

ל השני עד שלא פסק הראשון וכן השלישי עד שלא פסק קבין ובלבד שיתחי
ואפילו אם  מזאבל מארבעה כלים אין מצטרפין לתשעה קבין מוהשני

ואם נכנס חציו לתוך  מטמכלי אחד יזהר להריק בלא הפסקה כלל מחממרק
 .נהמקוה ועל חציו שפכו ט' קבין יצא

ואשה ששמשה תוך שלשה ימים לטבילה זו צריכה לכבד ביתה בחמין 
קודם שתטבול כדי להפליט כל השכבת זרע שבמקורה שלא תפליט אחר 

ואם  נאהטבילה ותהא טמאה ביום הכיפורים עיין ביורה דעה סימן קצ"ו
שמשה סמוך לטבילתה או סמוך לוסתה שבאלו הזמנים היא רגילה 

לפיכך אינה  נבלהתעבר לא תכבד ביתה בחמין שמא תשחית זרע ההריון
 :נגצריכה לטבול כלל בערב יום הכיפורים

שטעם טבילה זו הוא משום תשובה כגר המתגייר  נדאבל יש אומרים יב
ואפילו נערים ובתולות שהם בני מצוה  נהטבול שלש פעמיםולפי זה יש ל

ואפילו מי שטבל בערב ראש  נונוהגים לטבול אע"פ שאין קרי שייך בהן
השנה ולא ראה קרי אח"כ צריך לחזור ולטבול בערב יום הכיפורים משום 

 :נזתשובה
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Unit 14 

ויש  נחמנחה( בטהרהיש לטבול קודם תפלת מנחה כדי להתוודות )ב יג
 :נטטובלין אחר סעודה המפסקת כדי שיהא סמוך ליום הכיפורים

מי שמת לו מת קודם יום הכיפורים מותר לו לרחוץ בחמין ולטבול  יד
בערב יום הכיפורים מפני שיום הכיפורים דינו כרגלים שמבטלים ממנו 

אלא דיש לו לאחר הרחיצה  סאכמ"ש בסימן תקמ"ח סגזירת שבעה
 סגמטעם שנתבאר שם סבוהטבילה כל מה שאפשר שיהיו סמוך לחשיכה

ושאר דיני אבילות כגון ישיבה על גבי קרקע צריך לנהוג עד הלילה ממש 
 :סדמטעם שנתבאר שם

 תרז סדר הווידוי במנחה בערב יום הכיפורים ובו ט"ז סעיפים:

כי ביום הזה יכפר  אכיון שיום הכיפורים הוא יום הסליחה וכפרה כמ"ש א
יו כי כן מצינו בכל קרבנות וגו' לפיכך צריך כל אדם שיתוודה על חטא

 והתודו את חטאתם אשר עשו. גשנאמר בהבאים לכפר

ליל יום  דשתחשךומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה דהיינו מ
 זשל שכרות ושמא יארע דבר קלקלה ההכיפורים אלא שחשו חכמים

בהתחלת זמן הכפרה  טבסעודה המפסקת ולא יוכל להתוודות חוכיוצא בו
קודם שיאכל  ילכך תקנו שיתוודה כל אדם בערב יום הכיפורים במנחה

 .יאבסעודה המפסקת

שהיא התחלת  יבואע"פ שהתוודה במנחה צריך לחזור ולהתוודות בערבית
ואע"פ שהתוודה  יגזמן הכפרה והוא עיקר זמן הווידוי של יום הכיפורים

שמא אירע לו דבר עבירה אחר  ידערבית חוזר ומתוודה בתפילת שחרית
הווידוי של ערבית ומטעם הזה הוא צריך לחזור ולהתוודות במוסף 

שיום הכיפורים  טוובמנחה ובנעילה שמא אירע לו דבר עבירה בכל היום
 :טזמכפר עד סופו עם חשיכה

שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא קודם התחלת זמן הכפרה  יזויש אומרים ב
דהיינו עם חשיכה כדי שיכנוס ליום בתשובה ולא יהא שהות לחטוא בין 
הווידוי להתחלת זמן הכפרה אלא שחשו חכמים שמא יארע לו דבר 

תוודות קלקלה בסעודה ולא יוכל להתוודות עם חשיכה לכך תקנו לה
במנחה ואע"פ שהתוודה במנחה חוזר ומתוודה עם חשיכה שהוא עיקר 
זמן ווידוי מן הדין שמא אירע לו דבר עבירה אחר מנחה ואע"פ שהתוודה 
עם חשיכה חוזר ומתוודה בתפלת ערבית ובכל תפלה של היום לפי שבודאי 

 .יטולשוב בתשובה שלימה יחגם ביום הכיפורים עצמו חייב להתוודות
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מכל מקום ראוי לכל אדם להחמיר על עצמו  כוהלכה כסברא הראשונה
 :כבוכשרואה בין השמשות ממשמש ובא יעמוד ויתוודה כאכסברא השניה

בין בתפלת מנחה של ערב יום הכיפורים בין בערבית  כגכשהיחיד מתוודה ג
הוא מתוודה אחר שגמר  כדשחרית מוסף מנחה ונעילה של יום הכיפורים

תפלתו קודם שעקר רגליו אבל הש"ץ אומר הווידוי ביום הכיפורים בתוך 
 .כההתפילה

אבל בתפלת המנחה של ערב יום הכיפורים אין הש"ץ חוזר את הווידוי 
דכיון שלא תקנו הווידוי במנחה אלא משום חשש שמא יארע  כובקול רם

והש"ץ אינו מחזיר את התפלה אלא כדי להוציא  כזדבר קלקלה בסעודה
את מי שאינו בקי לא רצו חכמים לתקן שיחזור ש"ץ את הווידוי שמא 

 :כחיארע דבר קלקלה למי שאינו בקי שמועטין הן שאינן בקיאים

 כטאם לא פרט את חטאיו אלא אמר סתם חטאתי יצא ידי מצות ווידוי ד
 לבשיאמר עשיתי כך וכך לאנכון לפרט את החטא לומכל מקום לכתחלה

[ הוא מתבייש יותר לפני הקדוש ברוך לגמפני )שערב יוה"כ( ]שעל ידי כן
 .לדהוא מחטאיו ומתחרט עליהם מעומק לבו

שאם יתוודה בקול רם אסור לו  להוכשהוא מפרט חטאיו יתוודה בלחש
לפי שאין זה כבוד המקום שמגלה לרבים שחטא  לולפרט חטאיו ברבים

 .לזכנגדו

ם אבל חטא המפורסם לרבים במה דברים אמורים בחטא שאין מפורס
ומכל מקום אין חובה לפרטו בקול  לחמותר לפרטו ברבים אפילו בקול רם

 :לטרם אלא יפרטנו בלחש אם ירצה

ומה שאומרים על חטא על סדר א"ב אין זה נקרא פורט חטאיו הואיל  ה
והכל אומרים בשוה אינו אלא כנוסח תפלה ולפיכך מותר לאמרו בקול 

 :מרם

סדר הווידוי בעל חטאים שאנו חייבים עליהם עולה ואח"כ חטאת  ו
ואח"כ קרבן עולה ויורד ואח"כ אשם ודאי ותלוי לפי שכך סדורים 
הקרבנות בפרשת ויקרא ואח"כ שאנו חייבים עליהם מכת מרדות ואח"כ 
מלקות ארבעים ואח"כ מיתה בידי שמים ואח"כ כרת וערירי ואח"כ 

דין כי צריך לבקש על הקל קל תחלה ואח"כ מוסיף ארבע מיתות בית 
 :מבכמו שנתבאר בסי' תקפ"ב מאוהולך
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Unit 15 

 מגיאמר לשון כפרה לחטאים ולשון מחילה לעונות ולשון סליחה לפשעים ז
והכפרה גדולה מהמחילה והמחילה  מדכי החטא קל מעון ועון קל מפשע

 .מולפיכך החטא הוא מתכפר ונמחל העון ונסלח הפשע מהגדולה מהסליחה

לפיכך לא יסמוך על דבר בענין שאם ינטל אותו  מזוצריך להתוודות מעומד
וטוב  מטכמו שנתבאר בסי' תקפ"ה מחדבר שהוא סומך עליו היה נופל
 .נאכדי להתוודות בהכנעה גדולה נלשחות בעת הווידוי כמו במודים

ויש נוהגין  נבוכשמתוודה יכה באגרופו על הלב כלומר אתה גרמת לי החטא
 :נגלהכות על החזה מטעם הידוע להם

אע"פ שהתוודה בתפלת לחש אעפ"כ כשהש"ץ מגיע לווידוי צריך לחזור  ח
ובווידוי זה אינו צריך לפרט החטא אלא כיון  נהולהתוודות עמו נדולעמוד

ם ורשאי לישב אח"כ ומכל מקו נושאמר עם הש"ץ אבל אנחנו חטאנו די
 :נזאין לדבר בשעה שהש"ץ מתוודה

עונות שהתוודה עליהן ביום הכיפורים שעבר אע"פ שכבר נתכפרו  ט
ולא עוד אלא שהחוזר ופורטן הרי  נחאעפ"כ יכול לחזור ולפורטן בווידויו

וחטאתי נגדי תמיד כלומר איני סבור שכפרת לי  סשנאמר נטזה משובח
 :סאוהרי הוא תמיד כאלו הוא נגדי עומד

בין  סגבין ווידוי של ערב יום הכיפורים של מנחה סבאין חותמין בווידוי י
 :סדווידוי של היחיד אחר תפלתו בתפלות של יום הכיפורים עצמו

ל"ט  סהנוהגין שאחר תפלת המנחה בערב יום הכיפורים לוקין כל הקהל יא
 סזואע"פ שאין מלקות מועיל בזמן הזה שאין לנו דיינים סמוכין סומלקות

מכל  סחאם כן התרו בו שהבית דין מלקין אותו וגם אין חייב מלקות אלא
ועוד  סטמקום נוהגין ללקות שמתוך כך יתן אל לבו לשוב מעבירות שבידו

 :עכדי להכניע לבבו ולהכינה לעבוד השם הנכבד והנורא באימה וביראה

ונהגו שהנלקה אומר ווידוים בשעה שנלקה והמלקה אומר והוא רחום  יב
 :עבג' פעמים שהם ל"ט תיבות נגד ל"ט מלקות עאון וגו'יכפר ע

שצריכה להיות  עגה כל דהוא שאין זה מלקות גמורונהגו להלקות ברצוע יג
 :עדרצועה רחבה טפח

 עחידע שור קונהו עזעל דרך עולעוררו בתשובה עהן רצועה של עגלולוקחי יד
כמו שהיו במלקות  עטאבל אין צריך ליקח שתי רצועות אחת של חמור

 :פאכיון שאין מלקות מועיל בזמן הזה פגמור
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לפי  פגאחוריו לדרום ופניו לצפון פבוהנלקה לא יעמוד ולא ישב רק מוטה טו
מצפון זהב יאתה על כן  פדשעיקר חטא האדם הוא מחמת ממון וכתיב

 :פהיכניע את עצמו לאותו רוח להודיע שמשם בא לו החטא

יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים המאמינים בכפרתו אבל  טז
המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לו יום הכיפורים זה אין יום הכיפורים 

 :פומכפר לו

 תרח סדר סעודה המפסקת ובו י' סעיפים:

בין  דבין בעינוי גלהוסיף מן החול על הקודש במן התורה אמצות עשה א
ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב  ושנאמר הבאיסור מלאכה

בתשיעי לחודש תלמוד לומר  מערב עד ערב תשבתו שבתכם יכול יתענה
בערב אי בערב יכול משתחשך תלמוד לומר בתשעה הא כיצד מתחיל 

 .זומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפים מחול על הקודש

שמצוה לאכול בערב יום כיפור  ח)ואע"פ שממקרא זה למדנו בסי' תר"ד
אלא כמו שנתבאר כאן  טמכל מקום פשט הכתוב משום תענית ממש

מטעם שנתבאר  יאלהרבות בסעודה בערב יום כיפור ישמצות חכמים היא
שנאמר ועניתם וגו' בתשעה לחודש  יבהם סמך מן התורהשם ומצאו ל

 (.יגופירשו בו חכמים שיכין את עצמו באכילת תשיעי לעינוי של עשירי

הוקשו  טותלמוד לומר מערב עד ערב ידאין לי אלא מלפניו מלאחריו מנין
ואין לי אלא יום הכיפורים שבת מנין תלמוד לומר  טזשני הערבים זה לזה

תשבתו יום טוב מנין תלמוד לומר שבתכם כל שבות שאתה שובת אתה 
 .יזפניה בין מלאחריהמוסיף לה בין מל

תעשה כל וכל הנפש אשר  יחיכול יהא ענוש כרת על התוספת תלמוד לומר
כי כל הנפש  יטמלאכה בעצם היום הזה והאבדתי וגו' וכן בעינוי הוא אומר

אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה וגו' על עיצומו של יום ענוש כרת 
 :כאבל אין עונש כרת על התוספת
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Unit 16 

צמו דאלו בין השמשות ע כאותוספת זה צריך שיהא קודם בין השמשות ב
)ספק יום( ספק לילה הוא ואינו נקרא תוספת ואף אם לא היה הכתוב 

 :כבמזהיר עליו היה צריך לפרוש מספק עבירה

אלא שמתחלת השקיעה שאין השמש נראה  כגותוספת זה אין לו שיעור ג
על הארץ עד בין השמשות שהוא ג' רביעי מילין קודם הלילה והזמן הזה 
שהוא מהלך ג' מילין ורביע רצה לעשות כולו תוספת עושה רצה לעשות 

 :כדדאי מחול על הקודשמקצתה עושה ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ו

והן אינן יודעות  כזממש כועד בין השמשות כהנשים שאוכלות ושותות ד
שמצוה להוסיף מחול על הקודש אין ממחין בידן אם הוא ידוע שבודאי 

 .כטויעשו בזדון דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין כחישמעו לנו לא

אלא שחכמים למדוהו  לל דבר איסור שאינו מפורש בתורהוכן הדין בכ
או שהן  לבבלה בידם הלכה למשה מסיניאו שהוא ק לאממדרש הפסוקים
עובר על דבריהם בשגגה שאינו יודע  לדואדם אחד לגבעצמן אסרו דבר

למחות בידו  אינו צריך לההאיסור ואף אם יודיע לו האיסור לא יקבל ממנו
 דמוטב שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד:

אע"פ שידוע לנו שהחוטא הזה לא  לואבל דבר שאיסורו מפורש בתורה ה
לפי שכל  לזיקבל ממנו אף אם נודיע לו האיסור אעפ"כ צריך למחות בידו

 וע"י שמוחה בידו הוא מוציא את עצמו מהערבות. לחישראל ערבין זה בזה

מקום לא יוכיחנו ברבים אלא פעם אחת אבל לא ירבה בתוכחות  ומכל
כשם שמצוה  מועל זה אמרו לטברבים מאחר שברור לו שלא יקבל ממנו

 לאמר דבר הנשמע כך מצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמע.

 מאאבל חייב להוכיחו ביחיד אפילו מאה פעמים עד שינזוף בו החוטא
איסור והוא עובר עליו בזדון חייב כל אחד ואחד שכיון שהודיע לו ה

 .מדתוכיח אפילו מאה פעמיםהוכח  מגשנאמר מבמישראל להוכיחו

מכל מקום אם היא עבירה שבסתר יוכיחנו בתחלה בסתר ואם לא שב 
אבל אם עובר עבירה בגלוי  מהמדרכו מכלימים אותו ברבים עד שישוב
 :מומוכיחין אותו מיד שלא יתחלל שם שמים

ל עבירה זו מי שהוכיח את חבירו ונזף בו חבירו החוטא לא יוכיחנו עוד ע ו
 אל תוכח לץ וגו': מחשנאמר

אע"פ שהסכים בדעתו שלא  מטאם הפסיק מאכילתו בעוד היום גדול ז
אעפ"כ מותר לו לחזור ולאכול כיון שלא הוציא כן  נלאכול עוד היום
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ואם הוציא כן בשפתיו אסור לו  נאבשפתיו דדברים שבלב אינן דברים
)ולא מחמת איסור יום הכיפורים( כיון שאמר בפירוש  נגמדין נדר נבלאכול

 שלא יאכל עוד היום.

אבל אם קיבל עליו תענית של יום הכיפורים בסתם ולא אמר בפירוש שלא 
ומותר לחזור  נדיאכל עוד אם הוא עדיין קודם פלג המנחה אין קבלתו כלום

טעם על זה( הוא אחר פלג המנחה אזי  נהולאכול ואם )עיין סי' רס"א
ואסור במלאכה  נומועלת קבלתו וחל עליו כל חומר של יום הכיפורים

ושם  נטכמו שנתבאר בסי' תקנ"ג נחחוץ מנעילת הסנדל נזוברחיצה וסיכה
נתבאר דטוב להחמיר ולהתנות בסעודה המפסקת שיהא רשאי לאכול 

 :סולשתות עוד אחר הסעודה

אין לאכול אלא מאכלים  סבאפילו בסעודת שחרית סאבערב יום כיפור ח
כדי שלא  סד)כדי שלא יהיה שבע( כגון בשר עופות ודגים סגקלים להתעכל

 ביום הכיפורים. סהיהא שבע ומתגאה כשיתפלל

ם וכן אין אוכלים דברים המרבים זרע אפילו בסעודת שחרית כגון שומי
אע"פ שהן מרבין זרע מכל מקום  סחוחמאה סזאבל מאכלי חלב סווביצים

 להתעכל. עכיון שהם מאכלים קלים סטנוהגין לאכלם בשחרית

אבל בסעודה המפסקת שהוא סמוך ללילה אין לאכול אותם וכן אין 
לאכול בסעודה המפסקת דברים המחממים את הגוף ]כגון[ בשמים 

 בלילה: עאוכרכום שמא יבא לידי קרי

להקיא שמא  עבאם אכל הרבה בערב יום כיפור לא ישים אצבעו בפיו ט
 :עגיבלע מן הקיאה

  ביום הכיפורים: עדלא יאכל שומשמין בערב יום כיפור מפני שמעלה גרה י
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Unit 17 

 הכיפורים ובו י"ח סעיפים: תריט סדר ליל יום

 אליל יום הכיפורים נוהגין שקודם שמתפללין מתירים לכל העבריינים א
מתירין להן כדי שנוכל להתפלל  בוהן העוברים על גזירות וחרמות הקהל

כל תענית צבור שאין בו מפושעי  השאמרו חכמים דבאגודה אחת געמהם
עם סמני  וישראל אינו תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב

 הקטורת.

וכיצד מתירין להם הגדול שבקהל מצרף עמו שני אנשים כדי שהם יהיו 
משולחים של כל הקהל להתיר להם ואם הגדול שבקהל הוא ש"ץ )קבוע 
בעיר( אינו צריך לצרף עמו שום אדם להתיר להם לפי שידוע שהוא שליח 

ויאמר בזה הלשון בישיבה  זלו כל הקהל התירו להםהצבור והרי זה כא
של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירין 

כלומר שהישיבות מסכימות לצרף דעת המקום  חלהתפלל עם העבריינים
בתחלה על דעת המקום ועל דעת  טלדעת הקהל להתיר להם ולא יאמר

 :ישל מעלה כו'הקהל ואח"כ בישיבה 

ד יום ויאמר מיום הכיפורים זה ע יאואחר כך אומר הש"ץ כל נדרי כו' ב
ונוהגין כן כדי להתנות על כל נדרים  יבכיפורים הבא עלינו לטובה כו'

לפי שאין העולם נזהרים בנדרים  יגשידורו בשנה הבאה שיהיו בטלים
לכך מבטלין אותן בתחלה קודם שיחולו  ידועוברים על לא יחל דברו

)ועיין  טורי"א שהתנאי מועיל לבטל הנדר שלא יחול כלל כמ"ש ביו"ד סי'
ומר כל כל טזשם כל דיני ביטול הנדר( ולכך צריך לומר איחרטנא בהון כו'

הנדרים שאדור בשנה הבאה אני מתחרט עליהן מעכשיו ומתנה עליהן 
 :יזשיהיו בטלין

 יט)ועיין ביו"ד שם יחוגם כל הקהל יאמרו כל נדרי כו' בלחש עם הש"ץ ג
דצריך לומר בקול רם מעט בענין שיהא נשמע להעומדים אצלו( כדי שיתנה 

שאין תנאי הש"ץ  כיו שידור בשנה הבאהכל אחד ואחד בפני עצמו על נדר
או  כגאו די נדרנא כבינדרנאולכך ניתקן בלשון יחיד דא כאמועיל לאחרים

כו' כלומר מה שאדור ואשבע  כואו דאחרימנא כהאו דאשתבענא כדדנדרנא
ואחרים ואאסור נכסי בין על נפשי בין על נפשות אחרות מיום כיפורים זה 
עד יום הכיפורים כו' )ולא יאמר די נדרנא בקמ"ץ תחת נו"ן ראשונה לפי 

 (:כזשמשמעותה הוא שנדרתי כבר

 כטדאין מתירין נדרים בשבת ויו"ט כחונוהגין להתחיל כל נדרי מבעוד יום ד
ואע"פ שאין אנו מתירין הנדרים שלעבר אלא אנו מבטלין הנדרים 

ויש לחוש שמא יטעו  לאמכל מקום הוא דומה קצת להתרת נדרים לשלהבא
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לומר מתירין נדרים בשבת ויו"ט ומטעם זה נוהגין להעמיד שני אנשים 
יטעו לומר מתירין נדרים אצל הש"ץ בשעה שאומר כל נדרי כדי שלא 

 :לבביחיד

פעם מגביה הקול יותר  וכל לגונוהגין שהש"ץ אומר אותו ג' פעמים ה
 .להלפי שבדרך זו נשמע באימה וביראה לדמבראשונה

 :לזכדי להתפלל ערבית בזמנה לוניגונים עד הלילהוממשיך ב

והקהל אומרים ג' פעמים  מונסלח כו' לטג' פעמים לחואח"כ אומר הש"ץ ו
 .מאויאמר ה' כו'

 מבואל ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בפיוטים או בניגונים שמנגנים שם
 :מגשלא יבלבל דעת הקהל

לפי שיום הכיפורים הוא דבר  מדואח"כ אומר הש"ץ שהחיינו בלא כוס ז
אלא שאי אפשר  מההבא מזמן לזמן וצריך לברך שהחיינו כמו בכל הרגלים

ון שבירך שהגיענו לזמן הזה הרי לברך על הכוס מבעוד יום משום שכי
קיבל עליו יום הכיפורים ואסור לו לשתות מן הכוס וגם אי אפשר לברך 

 ע"ש: מזמטעם שנתבאר בסי' תקנ"ו מועל הכוס וליתן ממנו לתינוק

ומן הדין היה נכון שכל הקהל יצאו ידי חובתן בברכת השליח ציבור ולא  ח
כמ"ש בסימן  מטלפי שברוב עם הדרת מלך מחיברך כל אחד ואחד בפני עצמו

שליח ציבור מכוין כלל להוציא אחרים אלא שעכשיו על הרוב אין ה נרצ"ח
בלחש ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח  נאלכן יברך כל אחד ואחד לעצמו

וכן הדין בברכת  נבציבור כדי שיוכל לענות אמן אחר ברכת השליח ציבור
 :נהשבבית הכנסת נדוכן הדין בברכת הלולב נגהלל

ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד  ט
כשעלה משה למרום שמע למלאכי השרת  נזלפי שאמרו במדרש נובקול רם

שהיו מקלסין להקב"ה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והורידו 
ישראל וצוה להם לאומרו בחשאי משל לאדם שגנב חפץ נאה מתוך ל

פלטרין של מלך ונתנה לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בו אלא בצינעא 
יפורים שאנו אבל ביום הכ נחבתוך ביתך לכן כל השנה אומרים אותו בלחש

אנו אומרים אותו בקול רם  נטדומין למלאכים כמ"ש בסי' תר"י
 בפרהסיא:
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Unit 18  

אם חל בשבת אומרים ויכולו אחר תפלת ערבית והש"ץ אומר ברכה אחת  י
 סאוחותם מקדש השבת ואינו מזכיר יום הכיפורים בברכה זו סמעין שבע

 .סבמטעם שנתבאר בסי' רס"ח

קודם  סגואין אומרים קבלת שבת אבל מזמור שיר ליום השבת יש לאומרו
 :סדברכו

מלבד בתפלת נעילה כמו  סהואין אומרים אבינו מלכנו כשחל בשבת יא
אבל שאר הסליחות והתחינות אומרים כמו כשחל  סו"גשיתבאר בסי' תרכ

 :סזבחול

אבל באהבה  סחבה מקרא קודש אפילו כשחל בשבתאין אומרים באה יב
 :עאפילו בחול סטהראשון אומרים

ונוהגין שאין אומרים אלקינו ואלקי אבותינו רצה במנוחתנו כשחל  יג
ואיך נתפלל  עבשהוא יום עינוי אין לנו רצון כל כך במנוחתנודכיון  עאבשבת

 עדאבל אומרים והנחילנו עגשירצה הקב"ה במנוחתנו שאינה מנוחה גמורה
שאינן  עהבאהבה וברצון שבת קדשך כו' שזהו בקשה על כל שבתות השנה

יום הכיפורים ואח"כ אומרים וטהר לבנו לעבדך באמת כי אתה סלחן כו' 
)ודלא כמו שכתוב בקצת מחזורים  עוכלומר שע"י הסליחה מטהר לבנו

שנה ויום הכיפורים וטהר לבנו כו' קודם והנחילנו כו' שאיך בתפלת ראש ה
 (:עזשייך לומר אח"כ כי אתה סלחן כו' או כי אתה אלהים אמת

הש"ץ אחד בכל תפלות יום הכיפורים צריך להעמיד שני אנשים אצל  יד
ע"ש  עטכמו בכל תענית ציבור כמ"ש בסי' תקס"ו עחמימינו ואחד משמאלו

כשיו אין נוהגין כלל להעמיד שני אנשים אצל הש"ץ בכל תענית ציבור וע
ולכן  פאולכן גם ביום הכיפורים אין צריך להעמיד פמטעם שנתבאר שם

נוהגין שתיכף אחר ברכו הולכין מעל הש"ץ האנשים שעמדו אצלו בשעת 
 :פבאמירת כל נדרי

דהיינו כל זמן שהם  פגם וכל הלילהיש נוהגין לעמוד על רגליהם כל היו טו
יכין לישן בלילה כדי אבל מכל מקום צר פדניעורים בלילה אין יושבין

 :פהשיוכלו להתפלל ביום בכוונה ולא יתנמנמו בתפלתם

ומי שעמד פעם אחת כל יום  פוואם נחלשו יכולים לסמוך לשום דבר טז
הכיפורים והיה בדעתו לנהוג כן לעולם אם רוצה לשנות מנהגו צריך התרה 

 :פחכמ"ש ביו"ד סי' רט"ו פזכמו נדר
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לפי שאין תועלת בעמידתם  פטהנשים אין להם לעמוד כל יום הכיפורים יז
הוא כדי להיות דוגמת המלאכים שנקראים  שעיקר טעם העמידה

 :צאוזה אין שייך בנשים כמ"ש בסי' תר"י צעומדים

מכל מקום בליל יום  צבאע"פ שבכל השנה אסור לישן בבית הכנסת יח
הכיפורים נוהגין לישן בבית הכנסת לפי שאומרים שם שירות ותשבחות 

 צגאת הנרות ואין כאן חשש איסוררוב הלילה ויש ישינים שם כדי לשמור 
אך יזהרו לישן  צהקנ"אכמו שנתבאר בסימן  צדכיון שהוא צורך בית הכנסת

 צחאו בבית הכנסת של נשים אם אין שם נשים צזרחוק מן הארון צובמערב
אבל אותם שאינם רוצים לומר שם שירות ותשבחות לא ישנו כלל בבית 

והחזנים המתפללים ביום לא יעורו כל הלילה לפי שמפסידים  צטתהכנס
ואפילו כל אדם טוב לו שלא יעור כל  קאת קולם כשאינם ישנים בלילה

 .קבכמ"ש למעלה קאהלילה

שהם שמירה  קגר קודם השינה ד' מזמורים הראשונים של תהליםוטוב לומ
שלא יעטוף את עצמו בכרים וכסתות שלא יבא  וגם טוב ליזהר קדלקרי

של  קהלידי חימום ועכ"פ יזהר שלא לכסות רגליו זכר לדבר ותגל מרגלותיו
 :קובועז שלא יבא לידי חימום
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Unit 19 

 תרכה:

בסכת תשבו שבעת ימים ]גו'[ למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי  א
 בהם היו ענני כבודו אאת בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים

וגמא לזה צונו לעשות וד גשהקיפם בהם לצל לבל יכה בהם שרב ושמש
 .הכדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו דסוכות העשוית לצל

צריך כל אדם לכוין בישיבתו בסוכה שיושב בה כדי לקיים מצות  וולכן
 .זהקב"ה שצונו לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים

אחר  טולבנותה כולה מיד למחרת יום הכיפורים חומצוה לתקן הסוכה
 :ייציאה מבית הכנסת מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה

 תרלט דיני ישיבת סוכה ובו כ"ו סעיפים:

תשבו כעין תדורו  בולמדו מפי השמועה אבסכות תשבו שבעת ימים א
כלומר כדרך שהוא דר כל השנה בביתו הזקיקתו תורה להניח דירתו ולדור 

כל  דמכאן אמרו חכמים גכאן בסוכה עם מטותיו ומצעותיו וכלי תשמישו
שבעת הימים אדם עושה ביתו עראי וסוכתו קבע כיצד היה לו מצעות 

יהיו עמו  זהצריכים לו ווכן כל כלי שתיה הנאות וכלים נאים מעלן לסוכה
 חבסוכה כדרך שהן עמו בביתו בכל השנה אבל כלים שמשהין בהן קמח

אינן צריכין להיות בסוכה שאף בכל השנה אין  יוכלים של מים טוהעריבות
 :יאדברים אלו רגילים להיות עמו בבית דירתו אלא בית יש להם בלבדם

שאחר האכילה הן  טווקערות ידכגון קדירות יגלאחר אכילה יבכלי אכילה ב
וכן דלי או כד ששואבין בו מים לא  יזצריך להוציאן מן הסוכה טזמאוסין

כגון  יטוכן לא יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה יחיכניסם לתוך הסוכה
אבל מותר  כאכדי שלא יהיו מצות בזויות עליו כשטיפת קדירות וקערות

 כגון כוסות וצנצניות בסוכה: כבלשטוף כלי השתיה

צריכה להיות בתוך הסוכה ואם הסוכה  כדבשעה שהיא דולקת כגהמנורה ג
או להסכך  כזשמא יתקרב הנר לדופני הסוכה כובענין שיש לחוש כהקטנה

צריך להניחה חוץ לסוכה אפילו היא  חכותאחז בהן האור ותשרף סוכתו
 .כטשל זהב

 :לונוהגין שלא להכניס נר של חרס אפילו לסוכה גדולה

ודר  לדויטייל לגוישן לבשיהיה אוכל ושותה לאכיצד מצות ישיבה בסוכה ד
ר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום בין בלילה כדרך שהוא דר בביתו בשא

כללו של  לוואם הוא צריך לספר עם חבירו יספר עמו בסוכה להימות השנה
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וכל דבר שלא היה עושה  לזם ידמה עליו סוכתו כאלו היא ביתודבר לעול
 חוץ לביתו לא יעשה חוץ לסוכתו.

בתוך הסוכה )אלא אם  לטוללמוד לחלפיכך כל שבעת הימים צריך לקרות
( ואם הוא מבין ומדקדק כשלומד יכול מכן קורא ולומד בבית המדרש

שרוחב האויר יפה  מבכדי שתהא דעתו מיושבת עליו מאללמוד חוץ לסוכה
 .מגלו להרחיב דעתו

ומכל מקום הכל לפי הענין שאם יש לו מנוחה בסוכה צריך ללמוד בסוכה 
אם אפשר לו להכין להם מקום  מדואם צריך ללמוד מתוך ספרים הרבה

בסוכתו בענין שלא יצטרך לפנותם מסוכתו בעת האכילה והשינה ולחזור 
אבל אם אי אפשר לו  מהולהכניסן בעת הלימוד צריך ללמוד בתוך הסוכה

רב לפנותם ולחזור  מולהכין להם מקום בקל בלא טורח רב ויש לו טורח
 מזשכל טרחא יתירה שאין האדם ולהכניסם יכול ללמוד חוץ לסוכה לפי

מצטער ומונע את עצמו מטרחא זו כדי לישב בביתו בקביעות אין מחויב 
 :מחלטרוח כדי לישב בסוכתו בקביעות

המתפלל אם יש לו מנוחה בסוכה שיוכל להתפלל שם בכוונה צריך  ה
ת שהרי בשאר ימות השנה כשאינו מתפלל בבי מטלכנוס לסוכה ולהתפלל

הכנסת הוא נכנס לביתו ומתפלל במה דברים אמורים במקום שאין שם 
בית הכנסת או שאי אפשר לו לילך לבית הכנסת אבל אם אפשר לו לילך 

  :נלבית הכנסת ילך ואינו צריך להתפלל בסוכה
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Unit 20 

המבדיל על הכוס צריך לכנוס לסוכה להבדיל שם שהרי בשאר ימות  ו
 :נאהשנה נכנס לביתו להבדיל שם

אבל אסור לישן אפילו שינת עראי חוץ  נבאוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ז
לפי שבשינה אין לחלק בין עראי לקבע שלפעמים שאינו מנמנם  נגלסוכה

שחייב ליכנס לסוכה  נדכך לפיכך זו היא שינת קבע שלואלא מעט ודיו ב
 בשבילה:

ואין לו כרים  נושיש צער לישן בסוכה מחמת הקור הנבמקומות הקרים ח
ן בסוכה ואפילו יש לו כרים אלא שאי אפשר אין צריך ליש נזוכסתות כראוי

לו להכין להם מקום בסוכה לכל שבעת ימי החג בענין שיצטרך לטרוח 
להוציאן מהסוכה בשעת האכילה ולחזור ולהכניסן בעת השינה והיא 

בענין שאם היה לו טרחא כזו לישן  נחטרחא יתירה ומצטער בטרחא זו
אינו צריך לישן בסוכה שכל המצטער בישיבת  נטבביתו לא היה ישן בביתו

 :סהסוכה פטור מישיבתה כמו שיתבאר בסי' תר"מ

ועכשיו נהגו העולם להקל בשינה שאין ישינים בסוכה רק המדקדקים  ט
למי שנשוי אשה שחייב לשמח את  סבעליהם זכותויש שלמדו  סאבמצות

א"כ אם אינו רוצה לפרוש  סדונשים פטורות מן הסוכה סגאשתו ברגל
מאשתו מקרי דבר מצוה וכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת כמו 

ועל כן הוא פטור משינה בסוכה בלילה ואפילו  סהשיתבאר בסימן תר"מ
אם אשתו אינה טהורה מכל מקום שייך שמחה כשבעלה מתייחד עמה 

 .סזכמ"ש סובחדר אחד

ומכל מקום טוב להחמיר שיהיה לו סוכה מיוחדת שיוכל לישן שם עם 
 :סחאשתו ויקיים שתי המצות

בענין שנמשכו  עבשנים או שלשה ימים קודם החג עאבתולה עהנושא סטי
 עד)דאלו בחג עצמו אין נושאין נשים עגשבעת ימי המשתה שלו בתוך החג

( בימים הראשונים שהיו נוהגים שכל שבעת עהכמו שנתבאר בסימן תקמ"ו
ימי המשתה היו מתייחדין החתן והכלה בחדר מיוחד ואין שום אדם נכנס 

דר וזה הח עואצלם רק בעת שרוצים לשמח אותן ולאכול ולשתות עמהם
דהיינו אותם אנשים  עחהרי החתן והשושבינין וכל בני החופה עזנקרא חופה

ים עם החתן פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה ומותרים שאוכל
לאכול ולשתות ולשמוח חוץ לסוכה דהיינו בחדר הנקרא חופה לפי שאי 

 עטאפשר לשמוח כראוי בתוך הסוכה שאין עיקר השמחה אלא בחופה
דהיינו מקום שהם מתייחדין שם ואי  פשהוא עיקר ישיבת החתן וכלה

לפי שכל סוכה אין  פאאפשר לעשות עיקר ישיבת החתן וכלה בתוך הסוכה
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לה רק שלשה דפנות ופרוצה ברוח רביעית ובוש שם החתן לשחק עם 
 .פבכלתו

אף החתן חייב  פגולכן עכשיו שנוהגין לעשות ארבע מחיצות לסוכה
 :פדבסוכה

שמותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה וכמה היא אכילת  פהכבר אמרנו יא
 פזשכן דרך האדם לטעום פעם אחת מלא פיו חוץ לביתו פועראי כביצה

 .פטשאין בית הבליעה מחזיק יותר מכביצה פחומלא פיו הוא כביצה

העשויה מחמשת המינים או בתבשיל העשוי  צבמה דברים אמורים בפת
 צגואין צריך לומר מיני פירות צבאבל שאר מיני מאכלים צאמחמשת המינים

מותר לאכלן חוץ  צהואפילו קובע עליהן סעודתו צדאפילו אוכל מהם הרבה
 :צולסוכה לפי שקביעת מינים אלו אינה חשובה אלא כאכילת עראי של פת

ואפילו שותה יותר  צחכל המשקין חוץ לסוכה אפילו יין צזמותר לשתות יב
וכל המחמיר על עצמו שלא לשתות חוץ לסוכה אפילו מים הרי  צטמרביעית

 .קזה משובח

במה דברים אמורים כששותה דרך עראי אבל אם קובע את עצמו לשתות 
במדינות  קבאו שאר משקין שדרך לקבוע עליהן כגון מי דבש ושכר קאיין

 צריך לכנוס לתוך הסוכה. קגלשתות בלא סעודה אלו שרגילין לקבוע עליהן

אבל אין צריך לברך לישב בסוכה לפי שהשתיה היא טפילה לאכילה 
וברכת לישב בסוכה שבירך על אכילת שחרית היא פוטרת את השתיה של 

כל היום שאין צריך  קהוכן היא פוטרת את השינה וטיול בסוכה קדםכל היו
לו יצא חוץ לסוכתו אחר האכילה והפסיק הרבה בין לברך עליהם שאפי

מכל מקום כיון שכולם נמשכים וטפלים  קוהאכילה להשתיה ושינה וטיול
 .קזלאכילה שהיא עיקר מצות הישיבה בסוכה ברכת האכילה פוטרתן

ואפילו שותה וישן ומטייל קודם האכילה אין צריך לברך לפי שהן טפלים 
  :קחלהאכילה שלאחריהם
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Unit 21 

ואם היה קבוע לשתיה בסוכה ונמלך לאכול אע"פ שלא היה צריך לברך  יג
לישב בסוכה על השתיה לפי שברכת האכילה שלפניה פוטרתה אעפ"כ 
צריך לברך לישב בסוכה על אכילה זו האחרונה שאין אכילה זו טפילה 

 .קטלאכילה הראשונה אלא היא חשובה בפני עצמה

מן הסוכה בין גמר אכילה ראשונה  קיבמה דברים אמורים כשיצא
אלא  קיאוכה ולא חזר לאלתרלהתחלת אכילה אחרונה ושהה שם חוץ לס

שיצא מן  או אפילו אם חזר לאלתר אלא שבשעה קיבלאחר שעה ושתים
 קיגהסוכה היה דעתו לשהות הרבה חוץ לסוכה ושלא לחזור לסוכה לאלתר

שאז אין הברכה שבירך על אכילה הראשונה פוטרת אכילה אחרונה כיון 
 שלא לחזור לאלתר. שהפסיק ביניהן ביציאה גמורה על דעת

אינו  קטושלא לחזור לאלתר קידאבל אם לא הפסיק ביניהם ביציאה גמורה
צריך לברך על אכילה אחרונה ואפילו הוא כל ז' ימים בתוך הסוכה אם 
לא יצא ממנה יציאה גמורה שלא לחזור לאלתר אין צריך לברך לישב 

 :קטזבסוכה רק בפעם הראשון שנכנס לסוכה

וכל זה כשנכנס לאותה סוכה שבירך בה באכילה ראשונה אבל אם נכנס  יד
סמוכה לסוכה שבירך בה  קיחאפילו היא באותו חצר קיזלסוכה אחרת

באכילה ראשונה כשרוצה לאכול בסוכה זו דבר שאסור לאכלו חוץ לסוכה 
צריך לחזור ולברך לישב בסוכה אפילו אם היא בענין שאין צריך לברך 

שאכל  קיטברכת הנהנין על אכילה זו כגון שהוא עומד באמצע סעודתו
בסוכה שבירך בה ופוסק סעודתו והלך לאכול בסוכה אחרת צריך לחזור 

 ולברך:

ואפילו אם אינו רוצה לאכול בסוכה זו אלא שנכנס לתוכה לישן ולטייל  טו
רין בברכה צריך לברך לישב בסוכה שאין שינה וטיול שבסוכה זו נפט

אבל אם נכנס לתוכה לאכול בתוכה מיני מאכלים  קכשבירך בסוכה אחרת
 שמותר לאכלן חוץ לסוכה אין צריך לברך.

 ואם רוצה לקבוע את עצמו שם לשתות יין ושאר משקים שדרך לקבוע
ומכל  קכאעליהם מן הדין צריך לברך שהרי אסור לשתותן חוץ לסוכה

על ברכה זו לכן נכון הדבר שלא לקבוע את  קכבמקום לפי שיש מפקפקין
 :קכגעצמו בשתיה רק בסוכה שאכל בה היום ובירך עליה לישב בסוכה

 קכדתואם שכח לברך לישב בסוכה עד שגמר סעודתו יברך לאחר סעוד טז
מכל מקום הרי גם  קכהואע"פ שכל המצות צריך לברך עליהן עובר לעשייתן

וא"כ הרי  קכובה שיושב בסוכה אחר הסעודה הוא ג"כ בכלל המצוההישי
 :קכזהוא מברך קודם עשיית המצוה
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אלא אם ירצה יאכל בסוכה ואם ירצה  קכחאין קצבה לסעודות של סוכה יז
שאין המצוה  קכטלא יאכל רק מיני מאכלים שמותר לאכלן חוץ לסוכה

 .קלאלא שאם יאכל לא יאכל חוץ לסוכה

אבל ביום טוב ובשבת שהוא בתוך  קלאבמה דברים אמורים בחולו של מועד
צריך  קלגכמו שנתבאר בסי' רצ"]א[ קלבהחג שחייב לאכול פת יותר מכביצה

ועל דרך  קלדלאכול בתוך הסוכה ואם ירדו גשמים הרי זה נכנס לתוך הבית
 .קלהשיתבאר

במה דברים אמורים מלילה הראשונה של חג ואילך אבל בלילה הראשונה 
צריך לאכול בתוך הסוכה אפילו בשעת  קלזבתשרידהיינו ליל ט"ו  קלושל חג
שם וכל המצטער פטור מן ואע"פ שהוא מצטער מחמת הג קלחהגשם

מכל מקום בלילה הראשונה חייב לאכול בסוכה לפי שאנו  קלטהסוכה
בחמשה עשר  קמאמחג המצות נאמר כאן בחג הסוכות קמלמדין בגזרה שוה

בחמשה עשר יום לחדש מה ט"ו  קמביום לחדש ונאמר להלן בחג המצות
יום האמור להלן לילה הראשונה חובה לאכול כזית מצה כמ"ש בסי' 

 אף ט"ו האמור כאן חובה לאכול בסוכה. קמגתע"ה

בתוך הסוכה יוצא ידי חובה כמו שיוצא באכילת כזית  ובאכילת כזית
אבל מכל מקום חייב לאכול עוד פת בבית שהרי בכל סעודת יו"ט  קמדמצה

אלא שבתוך הסוכה בשעת הגשם אין  קמהחובה לאכול יותר מכביצה פת
 חובה לאכול יותר מכזית כמו באכילת מצה.

ואפילו שלא בשעת הגשם אם ירצה לאכול כזית בסוכה וכביצה מצומצמת 
הרשות בידו אלא שהמחמיר לאכול כל הסעודה בתוך  קמותוך הבית

  :קמזהסוכה שלא בשעת הגשם הרי זה משובח כמו שנתבאר למעלה
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Unit 22 

 קמחבשעת הגשם בסוכה צריך ג"כ לקדש על היין בתוך הסוכהכשאוכל  יח
קודם  קנויברך לישב בסוכה קמטשהרי אין קידוש אלא במקום סעודה

 כמו אם לא היה גשם: קנאשהחיינו

ואומרים שבכל סעודות שבת ויו"ט אין צריך  קנבש חולקין על כל זהוי יט
לאכול פת רק כזית ואם כן ביו"ט ושבת שבתוך החג אם ירצה שלא לאכול 

 רק כזית ולאכלו חוץ לסוכה הרשות בידו.

זה אנו למדין בגזירה שוה מחג המצות שחובה לאכול בסוכה בלילה ודבר 
הראשונה אבל אין למדין בגזירה שוה זו שיהיה חובה לאכול אף בשעת 

מן הסוכה אף שכיון שהוא מצטער מחמת הגשמים הוא פטור  קנגהגשם
 .קנדבלילה הראשונה

ם בליל שני של בכל זה מכל מקו קנהואע"פ שהעיקר כסברא הראשונה
יש  קנוגליות כיון שאינו אלא מנהג שהרי אנו בקיאים בקביעות החודש
ומי  קנזלסמוך על סברא האחרונה ואינו צריך לאכול בסוכה בשעת הגשם

שרוצה להחמיר על עצמו גם בליל שני כסברא הראשונה אינו צריך לקדש 
בסוכה אלא יקדש ויאכל כל סעודתו בתוך הבית ואחר האכילה יכנוס 

 :קנטולא יברך לישב בסוכה קנחלסוכה ויאכל שם כזית

וכיון שאכילת לילה הראשונה נלמד בגזירה שוה מאכילת מצה צריך  כ
מן המנחה  קסל בערב יו"טלהיות דומה לה בכל דבר דהיינו שלא יאכ

ולא יאכל בסוכה עד לאחר  קסבכדי שיאכל בסוכה לתיאבון קסאולמעלה
הכל כמו באכילת  קסדויזהר לאכול קודם חצות לילה קסגצאת הכוכבים

 :קסהמצה כמ"ש בהלכות פסח

בשאר סעודות החג  קסומאימתי מותר לפנות מן הסוכה מפני הגשמים כא
משעה שירדו כל כך טיפות טיפות לתוך הסוכה  קסזחוץ מלילה הראשונה

שדרכו למהר להתקלקל  קסטלתוך תבשיל של פול קסחהיו נופליםשאם 
היה התבשיל מתקלקל הרי זה יוצא מן הסוכה אע"פ  קעבמים מועטים

בקי בשיעור זה ישער אם היו ומי שאינו  קעאשאין לפניו תבשיל בסוכה
יורדים כל כך גשמים לתוך הבית אם היה יוצא מן הבית יוצא ג"כ מן 

 :קעבהסוכה

וכל זה באכילה אבל בשינה אין צריך לשער בכדי שיתקלקל התבשיל  כב
שכל  קעגמים מועטים יש צער לישן שם ויוכל לצאת מהסוכהשבגש

 .קעדהמצטער פטור מן הסוכה
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וכשם שמותר לפנות מן הסוכה מפני הגשמים כך מותר לפנות מפני השרב 
אפילו אין האדם מצטער בכך אלא שהתבשיל  קעהאו מפני היתושים

וכן אם העת קור שהמאכלים השמינים נקרשים  קעומתקלקל בכך
 :קעחאוכל כל סעודתו בבית קעזבסוכה

כל הפטור מישיבת הסוכה ואינו יוצא מהסוכה אינו מקבל שכר על  כג
 :קעטאותו ישיבה ואינו אלא מן ההדיוטות

כעבד  קפיוצא מהסוכה מפני הגשמים אל יבעט ויצא אלא יצא בהכנעהה כד
רבו על פניו כלומר איני חפץ  קפאשבא למזוג כוס לרבו ושופכו לו

 :קפבבשימושך

לגמור סעודתו וכשישב  קפגהיה אוכל בסוכה וירדו גשמים והלך לביתו כה
אין מחייבין אותו לחזור לסוכה לגמור  קפדלו לאכול פסקו הגשמים

 אלא גומר סעודתו בביתו: קפהסעודתו

לגמור שינתו  קפוהיה ישן בתוך הסוכה וירדו גשמים ונכנס לתוך הבית כו
אבל אם כבר שכב  קפזחזור לסוכהועד שלא שכב פסקו הגשמים צריך ל

בתוך הבית ואח"כ פסקו הגשמים אינו צריך לחזור לסוכה אלא ישן בביתו 
כל אותו הלילה ואפילו הקיץ משינתו קודם שעלה עמוד השחר אין 

זור לסוכה לגמור שם שינתו אלא מותר לו לגמור שינתו מטריחין אותו לח
ואפילו כבר עלה עמוד השחר והוא עדיין ישן בתוך הבית אין  קפחבביתו

 קצאלא מניחין אותו לישן עד שינער מאליו קפטצריכים להקיצו משינתו
ואם הקיץ משינתו לאחר שעלה עמוד השחר ורוצה לחזור ולישן צריך 

  :קצאתוך הסוכה ולישן שם כיון שכבר עלה עמוד השחרלילך ל
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Unit 23 

 תרמג סדר הקידוש ובו ה' סעיפים:

בתחלה מברך על היין ואח"כ אומר  בבליל א' של סוכות אסדר הקידוש א
שהרי על כרחך צריך היום  דואח"כ יברך לישב בסוכה גקידוש היום

באחרונה  וואח"כ מברך שהחיינו הלהתקדש תחלה קודם שיתחייב בסוכה
כמו שנתבאר בסי'  זלפי שברכה זו חוזרת על קידוש היום ועל מצות סוכה

 ע"ש: חתרמ"א

ונוהגים שאין מדקדקים לעמוד בשעת הקידוש אלא מקדשין אפילו  ב
 .יואף ברכת לישב בסוכה אומרים אפילו מיושב טמיושב

והיה נכון לברך לישב  יאואע"פ שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן
בסכות  ידשנאמר יגשהישיבה היא המצוה יבבסוכה קודם שישב לאכול

 טזשתשבו הוא לשון תתעכבו טותשבו ואע"פ שאין מצוה כלל לישב ממש
מקום אין לברך אלא בשעה שניכר  ותשבו בקדש ימים רבים מכל יזכמ"ש

העכבה והקביעות דהיינו בישיבה ממש שבזה מראה עצמו שרוצה 
להתעכב שם אבל כל שעומד אין ניכר כלל העכבה והקביעות שאפשר 

 .יחשתיכף יחזור ויצא

ן שעיקר המצוה היא העכבה והקביעות היה ראוי לברך קודם העכבה וכיו
אלא שלפי שעיקר המצוה שאנו מברכין  יטוהקביעות דהיינו קודם הישיבה

שהרי אם יושב בסוכה ואינו אוכל אינו מברך כמו  כעליה היא האכילה
 לפיכך אין אנו חוששין אלא להקדים הברכה כאשנתבאר בסי' תרל"ט

אבל לא להקדימה לפני  כבלהאכילה שהיא עיקר המצוה שעליה מברכין
הישיבה והקביעות לפי שהיא לבדה בלא אכילה אינה עיקר המצוה שעליה 

 מברכין:

בליל יו"ט או בליל שבת שיש בהן קידוש היום לכך הוא סומך  כגוכל זה ג
ברכת הסוכה לקידוש היום אבל בשאר סעודות החג אפילו בסעודת שבת 
ויו"ט שחרית שמברך על הכוס כיון שאינו אומר קידוש היום אינו אומר 

קודם שתיית הכוס לפי שצריך לסמוך ברכה זו להאכילה  לישב בסוכה
 :כדשהיא עיקר המצוה שעליה מברכין

שהרי חובת  כהומן הדין היה ראוי לברך ברכה זו קודם ברכת המוציא ד
ברכה זו חל עליו מתחלה מיד שישב לאכול וראוי להקדימה לברכת 

 .וכהמוציא שאינה חובה עליו עד שרוצה לטעום

לפי  כזומכל מקום נוהגים העולם לברך ברכה זו אחר ברכת המוציא
שברכת המוציא היא התחלת הסעודה וראו העולם להתחיל בסעודה 
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 כחשעת סעודהקודם ברכת הסוכה לפי שאין מברכין ברכת הסוכה אלא ב
ואין ברכת הסוכה חשובה הפסק בין ברכת המוציא לאכילה כיון שברכה 

וכל שהוא לצורך הסעודה אינו חשוב הפסק כמו  כטזו היא מצרכי הסעודה
 :לשנתבאר בסימן קס"]ז[

 לאאם לא בירך שהחיינו בליל הראשון ונזכר למחר אומר בשעה שנזכר ה
ואם לא נזכר למחר וגם בליל שני שכח ולא בירך  לבאפילו שלא על הכוס

החג יברך אימתי שנזכר שברכת שהחיינו שהחיינו ונזכר באחד משאר ימי 
לענין פסח אלא  לדכמו שנתבאר בסימן תע"ג לגיש לה תשלומין כל שבעה

שבחג הסוכות כשהוא מברך שהחיינו צריך לברך תוך הסוכה כדי לפטור 
 :להגם את הסוכה כמו שנתבאר בסי' תרמ"א
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Unit 24 

 סעיפים: תרנא דין נטילת לולב וברכתו ובו י"ז

אתרוג  בארבעה מינים הללו הוא שיטול כל אחד ואחד מישראל אמצות א
יטול לולב אחד ושני בדי ערבה ושלשה בדי  גד בידו אחת ובידו השניתאח

 .דהדס

ידי חובתו בבד  שאי אפשר למצוא שלשה בדי הדס יוצא ההדחקובשעת 
 (.ח)עיין סי' תרמ"ו זאפילו נקטם ראשו ואחד

 טואם נטל שלשה מינים אלו עם האתרוג בידו האחת לא יצא ידי חובתו
כפת תמרים בלא וא"ו כלומר שלא  שהרי אחרי שנאמר פרי עץ הדר נאמר

נאמר וכפת כמו שנאמר וענף וגו' וערבי וגו' מכאן אתה למד שהאתרוג 
הוא צריך להיות בפני עצמו ולא יהיה באגודה אחת עם הלולב עם מיניו 
כמו ההדס וערבה שנכתב בהן וא"ו המוסיף על ענין ראשון ולכך מותר 

 (.יא)ואדרבה מצוה מן המובחר הוא לאגדן כמו שיתבאר ילאגדן עם הלולב

על זה ואומרים שלא מיעט הכתוב אלא שלא יהא האתרוג  יבויש חולקין
נאגד עם הלולב ומיניו באגודה אחת ממש אבל כל שאינו אוגדו ממש 
באגודה אחת אע"פ שנוטלן בידו אחת אין בכך כלום ויוצא ידי חובתו מן 

 התורה.

ל תורה ואם בירך ונטל שניהם בידו אחת ולענין הלכה יש להחמיר בש
דספק ברכות להקל ושמא יצא  יגיחזור ויטלם בשתי ידיו בלא ברכה

 בברכה הראשונה:

לאגוד הלולב עם ההדס וערבה באגודה אחת  טומן המובחר ידומצוה ב
 :יחזה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות יזשנאמר טזמשום נוי

אע"פ שחוט האוגד הוא מין אחר  יטומותר לאגדו אפילו בחוט ובמשיחה ג
ואינו ממינים שבלולב והרי יש כאן בידו חמשה מינים אעפ"כ אינו עובר 

אלא הוא הידור  כקר המצוהמשום בל תוסיף כיון שהאגוד אינו מעי
 :כבולא הזהירה תורה אלא שלא להוסיף בעיקר המצוה כאלמצוה

ומותר לאחוז את הלולב בידו במקום האגוד בשעה שאוחזו לצאת בו  ד
ידי חובתו ואע"פ שהאגוד חוצץ בין ידו ללולב ומיניו אין בכך כלום כיון 

מפני שהוא  כגשהוא לנוי אינו חוצץ שהאגוד הוא לנוי ולהידור מצוה וכל
 :כדבטל לגבי הלולב ומיניו וכאלו הוא מגוף הלולב ומיניו

ואפילו אם נשרו מעלי הלולב או מעלי ההדס וערבה ונשארו העלין בתוך  ה
אין בכך כלום  כובין ידו ללולב כההאגוד בענין שעלין הללו חוצצין ומפסיקין
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אבל אם  כזכיון שדבר החוצץ הוא ממינים שבלולב ומין במינו אינו חוצץ
בשעת נטילה לא יצא ידי  כחק ביניהם לידודבר שאינו ממינים הללו מפסי

חובתו בנטילה זו לכך צריך ליזהר מאד להסיר החוט שרגיל להיות כרוך 
 .כטסביב ההדס כשמביאין אותן ממרחקים

כיון שהכרך  לאאו בעצי ערבה דקים לאבל מותר לכרוך ההדס בעלי הלולב
 הוא ממינים שבלולב אינו חוצץ:

לעשות האגד בדרך זה שכורכין סביבות שלשה מינים אלו  לביש נוהגים ו
ב ותוחבין ראשי הכרך לתוך עיגול הכרוך סביב עד שיהיו מהודקין היט

וקושרים שני ראשי הכרך בשני קשרים  לגשלשה מינים אלו ויש מחמירים
שאי אפשר לקשרן בענין זה שהרי הוא קשר של  לדזה על גבי זה וביו"ט

דהיינו  לואוגדין אותו בעניבה להקיימא שאינו חושש להתירו עולמית
שעושין שתי עניבות זו על גבי זו )אבל אסור לעשות עניבה על גבי קשר כיון 

[( או שתוחבין לזשאינו חושש להתירו עולמית עיין סימן )שמ"א( ]שי"ז
 כמו שנתבאר: לחראשי הכרך לתוך עגול הכרך

להגביה ההדס בתוך האגוד למעלה מן הערבה מעט מטעם  לטיש נוהגין ז
 הידוע להם:

לאגוד ההדס מימינו של הלולב והערבה בשמאלו והלולב  מיש נוהגין ח
 באמצע:

לאגוד שלשה הדסים אחד מימין הלולב דהיינו מימין  מאהגיןויש נו ט
חד באמצע נוטה לצד ימין ושתי הערבות אחד ואחד משמאלו וא מבהאדם

 בימינו ואחד בשמאלו:
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Unit 25 

וטוב להשפיל ההדס וערבה תוך אגד הלולב דהיינו שיאגוד אותם  י
בתחתית הלולב בענין שכשיטול הלולב בידו לשם מצוה יהיו בידיו ג"כ 

)ואם לא השפיל ונטל הלולב לבדו בידו וההדס וערבה  מגההדס וערבה
אגודין בו למעלה הרי זה מותר אע"פ שאינו נוטל ההדס והערבה בידו אין 

 (:מדבכך כלום דלקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה כמו שיתבאר

דהיינו שמלבד  מהנוהגין לעשות בלולב שלש אגודות כנגד שלשה אבות יא
ת האגד שאוגד שלשה מינים אלו ביחד עושין בלולב עצמו עוד שתי אגודו

וצריך ליזהר מאד שיהא שדרו של לולב יוצא  מולאגוד העלין בשדרה
 :מחכמו שנתבאר בסימן תר"נ מזלמעלה מאגד העליון טפח כדי נענוע

דהיינו שיהא  מטכל ארבעה מינים הללו צריך ליטלן דרך גדילתן יב
ואם הפכן בשעה שנטלן לא יצא ידי  נראשיהם למעלה ועיקריהם למטה

והאתרוג אע"פ שהוא תלוי באילן עוקצו למעלה מכל  נאחובתו בנטילה זו
וצריך ליזהר מאד בהדס שבא  נבמקום דרך גדילתו נקרא עוקצו למטה

אות אם מונח כתיקונו דלפעמים נותנים ממרחקים להתיר אגודתו ולר
 :נגראשו של בד זה בצד עיקרו של בד זה וגם לפעמים כופפין ראשי הבדין

לפי  נדצריך ליטול הלולב ומיניו בידו הימנית ואתרוג בידו השמאלית יג
שהלולב יש בו שלש מצות דהיינו לולב הדס וערבה והאתרוג הוא מצוה 

ומכל מקום טוב לחזור וליטול כדינו  נוהיפך יצא ידי חובתוואם  נהאחת
 .נזבלא ברכה

כבר יצא ידי חובת נטילה ורוצה לחזור וליטלו לשם מצוה כגון  אפילו אם
 :נחבשעת אמירת הושענות צריך ליטול הלולב בימין והאתרוג בשמאל

דם והאתרוג איטר יד נוטל הלולב בימינו שהוא שמאל של כל א יד
אבל מי שהוא שולט בשתי ידיו נוטל  נטבשמאלו שהוא ימין של כל אדם

 :סהלולב בימינו והאתרוג בשמאלו ככל אדם

שהרי לא  סבהימנית סאמי שנקטעה ידו הימנית יטול הלולב בזרועו טו
ואם אי אפשר  סגנאמר בתורה ולקחתם ביד ולקיחה בזרוע שמה לקיחה

ליטול הלולב בזרועו הימנית יטול הלולב בידו השמאלית שהיא חשובה לו 
אבל לא יטול שניהם בידו אחת בבת  סדועו השמאליתכימין ואתרוג בזר
לו ליטול האתרוג בזרועו השמאלית ואם אי אפשר  סהאחת כמו שנתבאר

 :סזכמו שיתבאר סויטול הלולב והאתרוג בידו השמאלית בזה אחר זה
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ואם  סחוכן מי שנקטעה ידו השמאלית יטול האתרוג בזרועו השמאלית טז
אי אפשר יטול בזרועו הימנית ואם גם זה אי אפשר יטול שניהם בידו 

 הימנית בזה אחר זה:

דהיינו סמוך וקודם לתחלת  סטכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן זי
 .עאש בסימן כ"הכמ" עעשייתן

ומה הוא מברך על מצות נטילת ארבעה מינים אלו אשר קדשנו במצותיו 
חשוב הוא ונקראת כל  עגלפי שהלולב גבוה מכולן עבוצונו על נטילת לולב

 :עדהאגודה על שמו
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