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בהלכות הסבוכות יותר ,נוסף בהערות סיכום תוכן פרטי ההלכות הכלולות בו.
במקורות ,בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות ,בתלמוד ופוסקים ,ראשונים ואחרונים ,אשר מהם בירר
רבינו הלכות אלו.
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*

בסוף הספר באים:
פסקי הסדור השייכים לכרך שלפנינו.
מפתחות:
מפתח ענינים.
מפתח פסוקים.
מפתח מאמרי רז"ל.
מפתח ספרים.
מפתח אנשים.
ויה"ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים ,לירד לעומק דבריהם ,וישמיעונו נפלאות
מתורתם ,בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
שלום דובער לוין
כ"ד טבת ה'תשפ"א
ברוקלין ,נ.י.

הלכות ר"ה ויוה"כ

תוכן ענינים
פתח דבר  .................................................................................................................ב
הלכות ראש השה ויום הכיפורים )סי' תקפב-תרכד(  ....................................................ו
תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השה ובו י"ז סעיפים ................................ :ו
תקפג דברים שוהגים לאכול בראש השה ובו ]ח[' סעיפים ........................................ :ט
תקפד סדר קריאת התורה בראש השה ובו ט' סעיפים ............................................. :יא
תקפה סדר התקיעות מיושב ובו י"א סעיפים ............................................................ :יג
תקפו דיי שופר של ראש השה ובו כ"ז סעיפים ....................................................... :טו
תקפז דין התוקע לתוך הבור ובו ה' סעיפים ............................................................ :כא
תקפח זמן תקיעת שופר ובו ט' סעיפים ................................................................... :כג
תקפט מי הם הראויים לתקיעת שופר ובו ט' סעיפים ............................................... :כה
תקצ סדר הראוי לתקיעת שופר ובו כ"א סעיפים ...................................................... :כו
תקצא סדר תפלת מוסף ביחיד ובו ט"ו סעיפים ........................................................ :לד
תקצב תפלת מוסף בקול רם וסדר התקיעות ובו י"א סעיפים..................................... :לח
תקצג אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו ובו ד' סעיפים ................................... :מג
תקצד יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו ובו סעיף אחד ......................................... :מג
תקצה מי שאיו בקי בתקיעות ולא בתפלה ובו ב' סעיפים ........................................ :מד
תקצו ובו ב' סעיפים ............................................................................................. :מד
תקצז אם מותר להתעות בראש השה ובו ט' סעיפים ............................................. :מה
תקצח דין צו"צ בראש השה ובו סעיף אחד ............................................................ :מח
תקצט ובו סעיף אחד ........................................................................................... :מח
תר ביצה שולדה בראש השה וסדר הקידוש ובו ז' סעיפים ...................................... :מח
תרא סדר יום שי של ראש השה ובו ב' סעיפים ....................................................... :ב
תרב סדר עשרת ימי תשובה ובו ה' סעיפים .............................................................. :ב
תרג ובו סעיף אחד ................................................................................................. :ג
הלכות יום הכיפורים ............................................................................................ :ד
תרד סדר ערב יום כיפור ובו ז' סעיפים .................................................................... :ד
תרה מהג כפרות בערב יום כיפור ובו ו' סעיפים ........................................................ :ז
תרו שיפייס אדם את חבירו בערב יום כיפור ובו י"ד סעיפים ..................................... :ח
תרז סדר הווידוי במחה בערב יום הכיפורים ובו ט"ז סעיפים .................................. :סא

ג

הלכות ר"ה ויוה"כ
תרט הטמת חמין בערב יום כיפור ובו סעיף אחד ....................................................:סח
תרי הדלקת הרות ביום הכיפורים ובו י' סעיפים .................................................... :סח
תריא ליל יום הכיפורים דיו כיומו ובו י' סעיפים .................................................... :עא
תריב שיעור אכילה ביום הכיפורים ושיעור כמותה ובו ט"ז סעיפים ........................... :עג
תריג איסור רחיצה ביום הכיפורים ובו כ"א סעיפים.................................................. :עו
תריד דיי סיכה ועילת הסדל ביום הכיפורים ובו י"א סעיפים ................................ :פא
תרטו דין תשמיש המטה ביום הכיפורים ובו ב' סעיפים ............................................ :פג
תרטז הקטים מתי יתחילו להתעות ובו י"א סעיפים ............................................... :פד
תריז דין עוברה ומיקה ויולדת ביום הכיפורים ובו ה' סעיפים ................................... :פז
תריח דין חולה ביום הכיפורים ובו י"ח סעיפים....................................................... :פח
תריט סדר ליל יום הכיפורים ובו י"ח סעיפים .......................................................... :צב
תרכ מהג יפה לקצר בתפלת שחרית ובו ב' סעיפים .................................................. :צו
תרכא סדר קריאת התורה ומילה ביום כיפור ובו י"ז סעיפים .................................... :צז
תרכב סדר תפלת מחה ובו ו' סעיפים ...................................................................... :ק
תרכג סדר תפלת עילה ובו י"]ב[ סעיפים ................................................................ :קא
תרכד סדר מוצאי יום הכיפורים ובו ט"ו סעיפים .................................................... :קד
פסקי הסדור ..........................................................................................................קז
סדר התרת נדרים  ...................................................................................קז
קידוש לראש השנה .................................................................................קח
תפלת ראש השנה ..................................................................................קט
סדר תקיעות ..........................................................................................קט
מוסף לראש השנה ..................................................................................קט
סדר תשליך ...........................................................................................קט
סדר כפרות  .............................................................................................קי
]כל נדרי[  ..............................................................................................קיא
]ליל יום כפור[ ........................................................................................קיא
]תפלות[  ...............................................................................................קיא
]הבדלה[  ..............................................................................................קיא
דיני הלולב  ............................................................................................קיא
סדר הושענות  .......................................................................................קיג

ד

הלכות ר"ה ויוה"כ
סדר הקפות בשמחת תורה  ......................................................................קיג
דיני חנוכה  ............................................................................................קיד
סדר קריאת המגילה  ...............................................................................קיד

ה

הלכות ר"ה ויוה"כ

ו

הלכות ראש השה ויום הכיפורים )סי' תקפב-תרכד(
תקפב סדר תפלות עשרת ימי תשובה וראש השה ובו י"ז סעיפים:
א כל השה אדם מתפלל האל הקדוש בברכה ג' ומלך אוהב צדקה ומשפט בברכה י"א חוץ מעשרה ימים שבין ראש
השה ליום הכיפורים שבהן צריך לומר המלך הקדוש המלך המשפט 1לפי שבימים הללו הקב"ה מראה מלכותו
לשפוט את העולם.2
ואם טעה 3ואמר האל הקדוש או שהוא מסופק 4אם אמר המלך הקדוש אם זכר לאחר ששהה 5כדי שאילת שלום
תלמיד לרבו 6אחר גמר הברכה ואין צריך לומר אם זכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית 7צריך לחזור לראש התפלה
מפי ששלש ברכות ראשוות חשובות כאחת:8
ב ואם זכר קודם ששהה כדי שיעור הזה אומר המלך הקדוש ואיו צריך לחזור לראש.9
וכן הדין בהמלך המשפט 10ואם זכר לאחר ששהה כדי שיעור הזה שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט איו צריך
לחזור לראש 11כיון שהזכיר לשון מלכות.12
ויש אומרים 13דאם זכר קודם שסיים תפלתו חוזר לראש ברכת השיבה ואם זכר לאחר שסיים תפלתו חוזר
לראש התפלה ועל דרך שתבאר בסי' קי"ז 14משום דיש הפרש בין מלך אוהב צדקה ומשפט להמלך המשפט דבכל
השה הצדקה עיקר ולכך הקדימוה למשפט אבל בימים הללו המשפט עיקר ולכך אין מזכירין צדקה כלל.15
ולעין הלכה ספק ברכות להקל 16ולפיכך אם זכר קודם שסיים תפלתו אין צריך לחזור לברכת השיבה כדי שלא
יברך ספק ברכה לבטלה 17אבל לאחר שעקר רגליו טוב שיתפלל עוד פעם בתורת דבה 18ואיו צריך לחדש בה דבר
כיון שמתפלל אותה מחמת הספק כמ"ש בסי' ק"ז:19
ג אם אמר צ' פעמים ברוך אתה ה' המלך הקדוש או ברוך אתה ה' המלך המשפט ואח"כ סתפק לו בתפלה אם
אמר המלך הקדוש אעפ"כ צריך לחזור לראש לדברי הכל ואיו דומה למה שתבאר בסי' קי"ד 20דכאן כיון שאיו
____________________
 1גמרא ברכות יב ,ב .טור ושו"ע ס"א .וראה לעיל סי' קיד ס"ח .סי' קיח ס"א.
 2רש"י שם ד"ה המלך הקדוש .והטעם להמלך המשפט יתבאר לקמן ס"ב .ופירושו תבאר לעיל סי' קיח ס"א.
 3רב שם ,כפירוש הרי"ף שם )ז ,א( דהייו אפילו בדיעבד .רמב"ם הל' תפלה פ"י הי"ג .תוס' שם ד"ה הלכתא .רא"ש שם פ"א סי'
טז .טור ושו"ע שם.
 4תוס' שם .רא"ש שם .שו"ע שם .וכדלעיל סי' קיד ס"י )לעין הזכרת הגשם(.
 5שו"ת הרשב"א ח"א סי' לה )כדי דיבור( .שו"ע ס"ב .וכ"ה לעיל סי' קיד ס"ח .וראה גם לעיל סי' תפז ס"א .סי' תפט סכ"ב.
 6ב"ק עג ,ב )שלושת התיבות :שלום עליך רבי ,שהוא שיעור כדי דיבור( .וכדלעיל סי' רו ס" ג.
 7ראה גם לעיל סי' קיד ס"ז )שכשהתחיל ברכה שלאחריה קרא סיום ברכה זו לגמרי( .סי' קפח ס"ט )אין לו תקה בהזכרה כאן
שהיא שלא במקומה( .וראה מראי מקומות וציוים.
 8טור .לבוש ס"ב .וכדלעיל סי' קיד ס" ח.
 9רשב"א שם .שו"ע ס"ב.
 10שו"ע שם.
 11רבו יוה ברכות )ז ,א( ד"ה ומיהו .ב"י ד"ה כתבו תלמידי .דרכי משה ס"ק ג .רמ"א סי' קיח ס"א.
 12רבו יוה שם .ראה טור סי' קיח בשם אחיו ה"ר יחיאל.
 13רמב"ם הל' תפלה פ"י הי"ג .ב"י בשם ארחות חיים הל' תפלה אות קד ,בשם הראב"ד ,ושכן משמעות הפוסקים.
 14סוף ס"ה.
 15ט"ז סי' קיח סק"ב.
 16ב"ח ס"ב ד"ה כתב ב"י בשם הרשב"א.
 17כדלעיל סי' קסז סי"ב וש" .וראה תהלה לדוד סי' קח ס"ק טז .ארץ צבי ח"א סוס"י כד.
 18ט"ז שם וכאן סק"א.
 19סעיף א.
 20סעיף יא )ב' דעות ,אם זה מועיל במוריד הטל(.
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רשאי לומר השם כקריאתו משום ברכה לבטלה וא"כ בתפלה כשאומר את השם כקריאתו הוא חוזר ללימודו
לומר האל הקדוש:21
ד בשבת תשובה 22וכן אם חל ראש השה או יום הכיפורים בשבת 23אומר הש"ץ בברכה מעין שבע שבליל שבת
המלך הקדוש וחותם בשל שבת לבד 24ואיו מזכיר לא ראש השה ולא יום הכיפורים מטעם שתבאר בסי'
רס"ח:25
ה יש והגין להתפלל בראש השה וביום הכיפורים בכריעה 26וצריכין הם לזקוף בתחילת כל ברכה 27ובסוף כל
ברכה 28קודם שיאמר ברוך אתה 29כדי שלא יהא ראה כמוסיף על תקת חכמים 30שתקו לשחות בתחלת ברכת
אבות ובסופה ובתחלת ברכת הודאה ובסופה עיין בסי' קי"ג 31ובברכת אבות ובברכת הודאה צריך לזקוף כשיגיע
לאיזה תיבות קודם החתימה ואח"כ כשיגיע להחתימה ישחה כתקת חכמים 32מטעם שתבאר שם:33
ו הגאוים 34תקו לומר בעשרת ימי תשובה בברכת אבות זכרו ובגבורות מי כמוך ובהודאה וכתוב ובשים שלום
בספר 35ואם שכח לאומרם וזכר קודם שסיים הברכה ששכח בה אומרם במקום שזכר 36ואם זכר לאחר
שהזכיר את השם שבחתימת הברכה 37לא יאמר במקום שזכר וגם לא יחזור לראש הברכה משום איסור ברכה
לבטלה 38כיון דאין אלא תיקון הגאוים:39
ז לחיים 40יאמר בשב"א תחת הלמ"ד 41ולא יאמר בפת"ח דלא לשתמע לאחיים כלומר לא חיים 42ובימים האלו
שהן ימי דין צריך לדקדק ולפרט היטב תפלתו 43אבל בשאר ימות השה או אומרים והעמידו מלכו לחיים
בפת"ח 44ואין או חוששין לפי שאחר כוות הלב הן הן הדברים:45
ח ולא יאמר לחיים טובים רק לחיים עד שיגיע לוכתוב לחיים כו' אז יאמר לחיים טובים כי המבקש צריך לבקש
____________________
 21מ"א ס"ק א.
 22ה"ר מוח הל' תפלה פ"י .שו"ע ס"ג )ראה גם לקמן סי' תקצז ס"א :שבת תשובה .ולעיל סי' רפד סוף ס"ח וסי' תכט ס"ב :שבת
שובה(.
 23מהרי"ל הל' עשי"ת )ע' דש( .רמ"א ס"ג.
 24גמרא שבת כד ,ב )לעין יום טוב( .דרכי משה ס"ק ג .רמ"א שם .וכ"ה בסידור.
 25סי"ד .וראה גם לקמן סי' תריט ס"י .מראי מקומות וציוים.
 26תוס' ברכות יב ,ב ד"ה כרע .סמ"ק סי' יא )ע' טו( .טור ושו"ע ס"ד .וראה גם לעיל סי' קיג סוף ס"ב.
 27ב"ח ד"ה אבל ,ממשמעות סמ"ק שם .ט"ז סי' קיג ס"ק ג .וכ" ה לעיל שם.
 28תוס' שם .סמ"ק שם .טור ושו"ע שם.
 29מ"א סק" ג .ט"ז ס"ק ב.
 30ראה ט"ז שם ,ובסי' קיג ס"ק א .לעיל סי' קיג סוף ס"ב.
 31ס"א -ב.
 32ט"ז שם ,ובסי' קיג ס"ק ג.
 33סעיף ב.
 34רא"ש ברכות סוף פ"א )שהיא תקת הגאוים( .וראה גם תוס' שם לד ,א ד"ה אל ,וטור ,בשם רב האי גאון.
 35תוס' שם יב ,ב ד"ה והלכתא .רא"ש שם .רמב"ם הל' תפלה פ"ב הי"ט .טור ולבוש ס"ה .וכ"ה בסידור )ובספר(.
 36כדלעיל סי' קיד ס"ז )לעין הזכרת גשם וטל( .סי' רצד סוף ס"ז )לעין הבדלה בחון הדעת( .וראה סי' רפא ס"ב .קובץ אור
ישראל ח"ט ע' ריז.
 37תרומת הדשן סי' קמד )אפילו לא עקר רגליו( .רמ"א ס"ה )שסיים אותה ברכה( .וראה שו"ע סי' תרפב ס"א .לעיל סי' רצד ס"ז.
סי' תעז ס"ט.
 38תרומת הדשן שם.
 39רא"ש שם .טור .תרומת הדשן שם .לבוש שם.
 40בוסח זכרו לחיים.
 41וכ"ה בסידור.
 42מהר"ם מרוטברג בתשב"ץ סי' קיט .הובא בטור .לבוש ס"ה .מ"א סק"ד.
 43ראה גם לקמן סי' תקצא סוף סי"ב.
 44בברכת השכיבו בערבית .מטה משה סי' תשצו .ב"ח ס"ו ד"ה והר"מ .ט"ז סק"ב .מ"א סק"ד )ובסידור הוא בשב"א(.
 45ראה מ"א סי' תרז סק"ה.
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תחלה דבר מועט ואח"כ מוסיף והולך:46
ט בראש השה 47אומר ותתן לו את יום הזכרון הזה ואין צריך להזכיר ראש חודש 48ולומר ואת יום ראש חודש
הזה 49דכשאומר יום הזכרון גם ראש חודש בכלל שקרא זכרון 50שאמר 51וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי
חדשיכם וגו' וזכרתם.52
אם חל בחול 53אומרים בתפלה ובקידוש 54יום תרועה מקרא קודש ואם חל בשבת אומרים זכרון תרועה:
י בראש השה ויום כיפור אין אומרים מועדים לשמחה חגים וזמים לששון 55מפי שימים אלו לא יתו לשמחה
ולששון 56וכן אין אומרים והשיאו את ברכת מועדיך כו' 57לפי שדבר זה לא אמר אלא בשלש רגלים שאמר
שלש פעמים בשה וגו' כברכת ה' אלהיך וגו' 59ובמוסף אין אומרים ואין או יכולים לעלות ולראות לפיך אלא
ואין או יכולין לעשות חובותיו 60לפי שמצות ראיה איה אלא בשלש רגלים:61

58

יא בחתימת הברכה אומרים ודברך אמת וכו' 62בין בתפלה בין בהפטרה בין בקידוש 63ולא יאמר ודברך מלכו
אלא ודברך אמת:64
יב שהשלטן 65בקמ"ץ תחת השי"ן שיה 66שפירושו הממשלה ולא יאמר בחירי"ק שפירושו אדם השליט:67
יג והרשעה 68בחירי"ק תחת )השי"ן( ]הרי"ש[:69
יד אין אומרים ואז צדיקים אלא ובכן צדיקים:70
טו אין אומרים באהבה מקרא קודש 71אלא יום תרועה מקרא קודש ובשבת זכרון תרועה 72מקרא קודש:73
____________________
 46מהר"ם מרוטבורג בתשב"ץ סי' קיט .הובא בטור .לבוש ס"ה .ט"ז סוף ס"ק ב .מ"א סק"ד .וראה גם לקמן סי' תקפד ס"ג .סי'
תרז ס"ו .סי' תרכא סי"ג.
 47בתפילה ובקידוש.
 48גמרא עירובין מ ,א .לפירוש רש"י שם ד"ה זכרון .טור ושו"ע ס"ו .וכ"ה בסידור.
 49רש"י עירובין שם ד"ה אמרין .טור ולבוש ס"ו.
 50גמרא ורש"י ותוס' שם ד"ה זכרון .טור ולבוש שם .מ"א סק"ה .וראה גם לקמן סי' תקצא ס"ו.
 51במדבר י ,י.
 52שם י ,ט .רא"ש ר"ה פ"ד סי' יד )מ ,א( .לבוש שם .אבל במלבושי יום טוב שם ,ובאליה זוטא ס"ק ז ,כתבו שצריך להיות :והיו
לכם לזכרון )כברש"י ותוס' שם( .וכן תוקן בשוע"ר דפוס תרס" ה ואילך.
 53מסכת סופרים פי"ט ה"ח .רא"ש שם )מ ,ב( בשם רבי שמואל בר רבי חפי .טור ושו"ע ס"ז .וראה גם לקמן סט"ו.
 54תרומת הדשן סי' קמה בשם הג"ה על גליון הרמב"ם .ב"י ד"ה ומ"ש שאם חל .מ"א סק"ו.
 55רא"ש ר"ה פ"ד סי' יד )מ ,ב( ,בשם רב האי גאון .טור ושו"ע ס"ח.
 56ב"ח סוף הסי' .וראה לעיל סי' קפח ריש סי"א .סי' תקכט ס"ו .לקמן סי' תקצט ס"א .סי' תקצז ס"א .מראי מקומות וציוים.
 57רא"ש שם )מ ,א( ,בשם כמה גאוים .טור ושו"ע שם.
 58דברים טז ,טז -יז.
 59רא"ש שם ,בשם רבו יצחק הלוי .טור ולבוש ס"ח.
 60רא"ש שם .טור ושו"ע שם .וכ"ה בסידור.
 61רא"ש וטור ולבוש שם.
 62טור .רמ"א ס"ח .וראה גם לקמן סי' תרכא ס"ב.
 63ב"י ד"ה ודברך .מ"א סק"ז.
 64מהגים )טירא( ר"ה )ע' צב( .דרכי משה ס"ק ז .מ"א סק"ד .ובסידור הוסח בין בתפלה בין בהפטרה בין בקידוש :ודברך מלכו
אמת .וראה שער הכולל פמ"ב אות יא.
 65בוסח ובכן תן פחדך.
 66מהגים )טירא( ר"ה )ע' צב( .לבוש ס"ה .ט"ז סוף סק"ב .מ"א סק"ד .וכ"ה בסידור.
 67ט"ז שם .וראה יגדיל תורה ).י (.א ע' ד.
 68בוסח ובכן צדיקים.
 69ט"ז שם .וכ"ה בסידור.
 70מ"א סק"ו ,בשם הזהר ח"ג ריט ,ב .וכ"ה בסידור.
 71בתפלה ובקידוש בשבת בר"ה )אף שאומרים בשבת יום טוב ,כדלעיל סי' תפז ס"ו( .וראה גם לקמן סי' תריט סי"ב )ביוהכ"פ(.
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טז בכל הקדישים מראש השה עד יום הכיפורים אומרים לעילא לעילא מכל ברכתא:74
יז ווהגין שכל אחד ואחד אומר לחבירו לשה טובה תכתב 75ואין לומר דבר זה ביום שי של ראש השה 76אחר
חצות היום 77לפי שכבר גמרה הכתיבה של ראש השה:
תקפג דברים שוהגים לאכול בראש השה ובו ]ח[' סעיפים:
א יהא אדם רגיל לאכול בראש השה כרתי סילקא 78דהייו תרדין 79תמרי קרא רוביא דהייו תלתן והוא הדין
82
מה שקרא בלשוות אחרים לשון רבוי יאכלו כל אשי מדיה ומדיה כלשום 81וכשאוכל רוביא וכיוצא בו יאמר
יהי רצון 83מלפיך 84שירבו זכיותיו וכשיאכל כרתי יאמר יהי רצון מלפיך שיכרתו שואיו וכשיאכל סילקא
יאמר יהי רצון מלפיך שיסתלקו אויביו וכשיאכל תמרי יאמר יהי רצון מלפיך שיתמו 85שואיו 86וכשיאכל קרא
יאמר יהי רצון מלפיך שיקרע גזר דיו 87ויקראו לפיך זכיותיו.88
80

ויש והגים 89לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש ,ואומרים תתחדש עליו שה מתוקה.
ויברך על התפוח ,ולא על הדבש ,לפי שהדבש הוא טפל לתפוח:90

_______________
 72כדלעיל סוף ס"ט.
 73לבוש ס"ז .מ"א סק"ד .ובסידור )בשבת( :זכרון תרועה באהבה מקרא קדש.
 74לבוש ס"ח .מ"א סק"ד .וראה שער הכולל פ"ד אות ט .ומהג חב"ד לכפול רק בקדישים של תפילת עילה )ספר המהגים  -חב"ד
ע' .(56
 75טור סוף הסי' )תכתב בשת טובה( .רמ"א ס"ט )לשה טובה תכתב( .ובסידור :והגין בליל הראשון של ר"ה לומר לחבירו לשה
טובה תכתב ותחתם )ראה מ"א ס"ק ח ,בשם מעגלי צדק( .וראה בספר המהגים  -חב"ד ע' ) 56בלשון יחיד דוקא( .התוועדויות
תש"א ח"א ע'  66הערה .76
 76ט"ז סק"ד.
 77מ"א סק"ח.
 78גמרא כריתות ו ,רע"א .הוריות יב ,א .טור ושו"ע ס"א.
 79רש"י שבת עג ,ב ד"ה דקיב.
 80רש"י שם ושם .טור ושו"ע שם.
 81מ"א ריש הסי'.
 82ר"ן סוף ר"ה )יב ,ב( ד"ה גרסין בשם רב האי גאון .שו"ע שם.
 83כל בו ר"ה )כט ,א( .אבודרהם סדר תפלת ר"ה )ע' רסו( ד"ה גרסין .שו"ע שם.
 84אבודרהם וכל בו שם .לבוש ס"א.
 85ר"ן שם .טור ושו"ע שם.
 86טור ושו"ע שם.
 87ר"ן וכל בו ואבודרהם שם .שו"ע שם.
 88כל בו שם .שו"ע שם .וראה פעמי יעקב מא ע' קטו.
 89טור )באשכז שרגילין לאכול בתחלת הסעודה תפוח מתוק בדבש ,לומר תתחדש עליו שה מתוקה( .רמ"א ס"א )ויש והגין
לאכול תפוח מתוק בדבש ,ואומרים תתחדש עליו שה מתוקה ,וכן והגין(.
וכן הוא בפסקי הסדור )בראש השה בלילה ראשוה והגין לאכול תפוח מתוק בדבש בתחלת הסעודה(.
והטעם שבחרו בתפוח תבאר במהרי"ל הל' ראש השה ס"ז ע' רעז )מאי טעמא למיכל תפוח ,הא איכא כמה מיי מתוקים טפי .ויש
ליתן טעם דרומז לשדה של תפוחים הידוע למקובלים ,ויאמר ראה ריח בי כריח שדה )בראשית כז ,כז(( .הובא בד"מ ס"ק ג,
וט"ז ס"ק ב .והייו כדאמרין בתעית כט ,ב )ויאמר ראה ריח בי כריח שדה אשר ברכו ה' ,אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר
שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים( ,ובזח"א רכד ,ב )ועל דא כתיב ראה ריח בי כריח שדה ,דא הוא חקל דתפוחין
קדישין( .ותבאר בתורה אור וישב כח ,א )בחית חקל תפוחין ,שהיא מלכות דאצילות( .אגרות קודש ח"ג אגרת תקד )טעם
לקיחת תפוח דוקא כתב מהרי"ל – הובא בד"מ – לרמז על חקל תפוחין קדישין .ולכאורה הול"ל דמרמז לזח"ג )קלג ,ב( דכתב
דמיי' – תפוחין דלעילא – חיי .ומזח"ג עד ,א .ובשי המקומות מדבר בתפוחים ולא באתרוגים )תוד"ה פריו שבת פח ,סע"א( כי
משבחו בטעם מתוק ובג' גווין – .ואולי עדיפא למהרי"ל רמז ה"ל ,כי בראש השה הוא בין המלכות ,שהיא חקל תפוחין
קדישין ,משא"כ תפוח שהוא מחולק משאר פירות דשייך לז"א דוקא ולא למלכות )זח"ב טו ,ב( .וראה גם כן טעם אכילת תפוח
דוקא מרבו הצמח צדק בפלח הרמון ח"א סא ,ד(.
גם בחרוסת שבליל הסדר ,תבאר לעיל סי' תעג סל"ב )ויש לעשות החרוסת  ...ותפוחים ,זכר לתחת התפוח עוררתיך שהיו יולדות
שם ביהם בלא עצב( ,ושם )הערה רפה( .אלא שטעם זה איו שייך בראש השה ,רק הטעם האמור לעיל.
 90מהרי"ל שם )ומהר"י סג"ל היה מברך בורא פרי העץ על התפוח ולא יותר ,ואמר איכא דעות אם הדבש עיקר או התפוח ,והסכים
בדעתו שהתפוח הוא עיקר ,משום שבכל מקום שהזכירו רבותיו טיבול זה תפשו בלשום "וטלים התפוח וטובלים בדבש" ,ולא
מישתמיט שום אחד מהן לומר אוכלים דבש עם תפוח ,משמע שהתפוח הוא עיקר  ...על כן לא צריך כי אם בורא פרי העץ על
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ב ויש אוכלים דגים לפרות ולרבות כדגים ואין מבשלים בחומץ:91
ג כל המיים שצריך לברך כשאוכלם בתוך הסעודה כגון תפוחים ותמרים יאמר הבקשה אחר התחלת האכילה
מפי שאסור להפסיק בין הברכה לאכילה:92
ד ויש והגים לטבל פרוסת המוציא בדבש.93
ויש אוכלין רמוים ,ואומרים רבה זכיות כרמון.94
ווהגין לאכול בשר שמן ולשתות דבש וכל מיי מתיקה כדי שתהא השה הזאת מתוקה ושמיה ,וכן כתוב בעזרא
אכלו משמים ושתו ממתקים:95
ה יש לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחק 96ואם אין ראש איל יאכל ראש כבש 97ואם אין ראש כבש יאכל ראש
אחר 98לומר היה לראש ולא לזב:99
ו יש מדקדקים שלא לאכול אגוזים ולוזים )פירוש אגוזים קטים (100מפי שהם מרבים כיחה ויעה 101ומבטלים

_______________
התפוח ,ולא שהכל היה בדברו דדבש( .הובא במ"א ס"ק א )ויברך על התפוח ,שהתפוח עיקר ,שכתוב בכ"מ וטלין התפוח
וטובלין בדבש ,ולא כתב אוכלים דבש עם התפוח ,משמע שהתפוח עיקר דוגמא דטיבול מרור( .וראה שעורי הלכה למעשה ח"א ע'
קיז.
ואם אוכל בסוף הסעודה פירות לקיוח סעודה ,איו צריך לברך עליהם ,שכבר פטרו בברכת בורא פרי העץ שעל התפוח שבתחלת
הסעודה .ותבאר בשיעורי הלכה למעשה ח"א ע' ת.
 91אבודרהם שם .מ"א ריש הסי'.
 92מ"א סק"ב .ובסידור :בר"ה בלילה ראשוה והגין לאכול תפוח מתוק בדבש בתחילת הסעודה וצריך לברך בתחילה ברוך אתה
כו' בורא פרי העץ ,ואח"כ יאמר יהי רצון מלפיך שתחדש עליו שה טובה ומתוקה .וכ"ה מהג חב"ד לומר יהי רצון על התפוח
אחר הברכה קודם אכילה )ספר המהגים  -חב"ד ע'  ,(56וכמובא במ"א שם ממעגלי צדק .וראה אגרות קודש ח"ג ע' קמ -קמד
)הטעם דלא הוי הפסק( .שלחן המלך ח"ב ע' קפז -קצא .ס' המהגים שם )שאכילת התפוח בליל ראשון – בתחלת הסעודה ,והפרי
חדש בליל שי – קודם טילת ידים לסעודה( .אגרות קודש ח"ג ע' רט -רי )טעם החילוק( .יגדיל תורה ).י (.ב ע' לו.
 93מ"א סק"א .וכ"ה מהג חב"ד ,ווהגין כן עד לאחר הושעה רבה .ראה אוצר מהגי חב"ד ר"ה ע' עה -עו.
 94אבודרהם שם )ומוסיפין עוד רמון ,ואומרים עליו רבה זכיות כרמון( .רמ"א ס"א )ויש אוכלים רמוים ,ואומרים רבה זכיות
כרמון(.
ובספר המהגים  -חב"ד ע' ) 56אוכלים רמון  ...אבל אין אומרים יהי רצון ,כי אם על התפוח(.
וכיון שהרמון הוא משבעת המיים ,הי' לכאורה מקום לאכלו לפי התפוח .אמם מסופר באוצר מהגי חב"ד ע' פא )בלילה הראשון
דראש השה )דשת תש"ל( ביקש הרבי שיגישו רימוים לשולחן ,המתין עד שהביאום ,ורק אז בירך על התפוח ואכלו(.
והטעם הוא כמבואר בסדר ברכת ההין )פ"ט ה"ח(" :ואם יש בייהם מז' המיים  ...עליו הוא מברך ופטר את האחרים  ...ואם
האחרים חביבים עליו יותר מברך על איזה שירצה" .וגם כאן אכילת התפוח בדבש הוא העיקר והחביב.
ואף שבדרך כלל חייבים לברך על הרמון ברכת שהחייו ,שעדיין לא אכלו אותו עד ראש השה ,מסופר על כך באוצר מהגי חב"ד
שם )בלילה הראשון דר"ה שת תשכ"ד ,לא בירך כ"ק אדמו"ר זי"ע ברכת "שהחייו" על הרימון ,והסביר כי ב"שהחייו"
שבקידוש כיוון לפטור את הרימון(.
ו הייו שברכת שהחייו שבקידוש וברכת הרות מועלת על הרימון – אף שעבר בייהם קצת זמן ,ואף שביתיים טל ידיו לסעודה
ובירך ואכל מהפת ,ואף שגם בירך ואכל ביתיים על התפוח .וכמבואר בסדר ברכת ההין פי"א סי"ב )הרואה פרי חדש שמתחדש
משה לשה ,או אפילו שי פעמים בשה ,והה בראייתו ,מברך שהחייו אפילו רואהו ביד חבירו או על האילן ,ואם איו הה
בראייתו איו מברך עד שעת אכילה .והעולם הגו שלא לברך בכל עין עד שעת אכילה ,כדי שלא לחלק בין מי שהה בראייתו
למי שלא הה .ויברך תחלה שהחייו ואחר כך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה ,והמברך בשעת ראיה לא הפסיד אם הה
בראייתו( .הרי שיכול לברך שהחייו על ראיית הפרי ,מיד בעת הקידוש ,אף אם איו אוכל הפרי עד אחרי טילת ידים ותחלת
הסעודה.
והרי כן והגות השים ,שבעת שמברכות שהחייו על הרות מוח הפרי החדש על השלחן ,אף שאין אוכלות אותו עד אחרי תפלת
ערבית וקידוש.
 95חמיה ח ,י .מרדכי יומא רמז תשכג בשם תשובת הגאוים .רמ"א ס"א .וראה לקמן סי' תקצז ס"א.
 96טור בשם מהר"ם מרוטבורג ,בתשב"ץ סי' קיח .וראה שו"ע ס"ב.
 97מרדכי שם בשם הגאוים .טור ושו"ע ס"ב.
 98מ"א סק" ג.
 99מרדכי בשם הגאוים שם .טור ושו"ע שם .וראה ס' המהגים – חב"ד )ע'  :(56אוכלים רימון וראש איל ,אבל אין אומרים יה"ר
כי אם על התפוח.
 100מ"א סק"ד.
 101מהרי"ל הל' שופר )ע' רפז( .רמ"א ס"ב .וראה לקמן סי' תקצב ס"ח.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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התפלה:102
ז ווהגים לילך אל ההר 103שיש בו דגים חיים 104לסימן שלא תשלוט בו עין הרע ופרה ורבה כדגים 105ואומרים
שם פסוק ישוב ירחמו וגו' ותשליך וגו' 106וטוב שיהיה מחוץ לעיר ויש לילך ביום ראשון של ראש השה 107אחר
מחה קודם שקיעת החמה ולומר פסוק מי אל כמוך וגו':108
ח ווהגין שלא לישן ביום ראש השה כדי שלא יישן מזלו 109והיושב ובטל הרי זה כישן 110ויש והגים לישן אחר
חצות היום:111
תקפד סדר קריאת התורה בראש השה ובו ט' סעיפים:
א אין אומרים הלל בראש השה ויום הכיפורים 112לפי שהקב"ה יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים
פתוחים לפיו ואיך יאמרו שירה 113ואותם האומרים תהלים בכל יום ואירע להם בראש השה ויום הכיפורים
אמירת הלל מותרים לומר כדרכן כיון שאין אומרים אותן דרך שירה רק דרך תחיה ובקשה:114
ב ווהגים לומר אביו מלכו על הסדר 115ויש שמדלגין בראש השה אביו מלכו חטאו לפיך לפי שאין אומרים
ווידוי בראש השה 116שלא ליתן פתחון פה למקטרג 117אבל לומר פסוקים שיש בהן הזכרת חטא אין קפידא כיון
שאיו דרך ווידוי 118ואפילו ווידוי ממש אין למוע בשעת התקיעות שהשטן הוא מעורבב וכון הדבר להתוודות
בלחש בין התקיעות 119בשעה שהציבור אומרים יהי רצון מלפיך וכו':120
ג צריך לומר 121סלח ומחל 122מחה והעבר חטאתיו ופשעיו 123כי מחילה גדולה מסליחה 124ופשע גדול מחטאת
וצריך לבקש תחלה על המועט ואח"כ מוסיף והולך:126

125

____________________
 102דרכי משה ס"ק א ,בשם המהרי"ל .רמ"א שם.
 103מהגים )טירא( ר"ה )ע' ק( .מהרי"ל הל' ר"ה )ע' רעז( .רמ"א שם .ובסידור :אל באר המים או מעין )פרי עץ חיים שער השופר
פ"ה ד"ה כון(.
 104מהגים שם .דרכי משה ס"ק ב .מ"א סק"ה.
 105דרכי משה שם .ובסידור :רומזים על עיא פקיחא.
 106מיכה ז ,יט .מהגים שם )תשוב תרחמו( .דרכי משה שם בשם מהרי"ל .רמ"א שם.
 107ואם חל בשבת הולכים ביום ב' )רשימות חוברת ד ע'  .9אוצר מהגי חב"ד ע' קמו(.
 108מיכה שם יח .מ"א שם בשם כתבים )פרי עץ חיים שם( .וכ"ה בסידור ,וראה עוד שם .ומהג חב"ד לער שולי הטלית קטן אחר
סדר תשליך )ראה פרי עץ חיים שם .סידור האריז"ל וסידור השל"ה .הגהת אדמו"ר הרש"ב בתורה אור .ספר המהגים  -חב"ד ע'
.(57
 109דרכי משה ס"ק ב ,בשם הירושלמי .רמ"א ס"ב.
 110מ"א סק"ו.
 111מ"א שם בשם האר"י )פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה בעין השיה(.
 112ערכין י ,ב .ר"ה לב ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 113ערכין שם .ר"ה שם .טור .ט"ז סק"א.
 114מ"א סק"א.
 115כלבו סי' סד )כח ,ד( .רמ"א ס"א.
 116ב"י ד"ה והגין .מ"א סק"ב .ובסידור :אין לומר בר"ה אביו מלכו שיש בו הזכרת חטא או עון כגון אביו מלכו חטאו לפיך
או סלח ומחול וכו' וכיוצא בזה.
 117תולעת יעקב ר"ה ד"ה שיו בפרק בתרא .הובא בשל"ה מסכת ר"ה עמוד הדין )ריד ,א( ד"ה להיות.
 118כסת הגדולה סי' רלז הגב"י .מ"א שם.
 119פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה בעין הווידוי .הובא בשל"ה שם )ריד ,ב( ד"ה אח"כ .מ"א שם .וכ"ה בסידור.
 120בסידור אמירת יהי רצון הוא לאחר התקיעות .וראה מראי מקומות וציוים.
 121בוסח אביו מלכו.
 122מ"א סק"ג .ובסידור כתב רבו שלא לאמרו בר"ה ,ושם :ומחול.
 123מ"א סוף סק" ג .ובסידור כתב רבו שלא לאמרו ,ושם :מחה והעבר פשעיו.
 124מ"א שם.
 125ראה יומא לו ,ב :פשעים אלו המרדים  ...חטאתם אלו השגגות.
 126מ"א סי' תרז סק"ג .וכדלעיל סי' תקפב ס"ח וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

יב

ד צריך לומר רוע גזר בשימה אחת דהייו שיקרע הוא יתברך הרוע שבגזרה ומה ששאר בגזירה יהיה לרחמים:127
ה אין אומרים אביו מלכו בשבת 128מפי שאסור לתבוע צרכיו בשבת 129ואפילו בערב שבת במחה אין אומרים
אותו:130
ו בראש השה מאריכין בפיוטים ובתפלות עד חצות היום 131לכל הפחות 132ואם חל בשבת אין להאריך יותר
מחצות אבל בחול יכול להאריך יותר 133במה דברים אמורים בפיוטים ובתפלות אבל ביגוים אין להאריך יותר
מחצות 134כיון שהוא יום טוב:135
ז מוציאין שי ספרי תורה 136בראשון קורין חמשה 137מן וה' פקד את שרה 138עד פרשת העקידה 139לפי שבראש
השה פקדה שרה 140ואם הוא שבת קורין בו שבעה 141ומפטיר קורא בספר תורה שי בפרשת פחס ובחודש
השביעי 142ומפטיר בתחלת ספר שמואל 143עד וירם קרן משיחו 144לפי שגם חה פקדה בראש השה:145
ח ויש מקומות שוהגים לקרות התוקע ממין חמשה העולים לספר תורה
המתפלל מוסף וכן ביום הכיפורים:147

146

ויש מקומות והגים לקרות גם
149

ט אם יש תיוק למול בראש השה אין ממתיים למולו עד אחר גמר התפלה 148משום דזריזין מקדימין למצוה
אלא מלין אותו אחר קריאת התורה קודם תקיעת שופר 150לפי שעל ידי תקיעת שופר הקב"ה זוכר עקידת
יצחק 151טוב לסמוך המילה ברית אברהם ועקדת יצחק 152במה דברים אמורים במקום שמלין בבית הכסת אבל
במקום שוהגים למול כל אחד בביתו מלין אותו אחר יציאה מבית הכסת:153
____________________
 127ט"ז סי' תרכב סק"ו.
 128ר"ן ר"ה )ט ,א( ד"ה גמ' .שו"ת הריב"ש סי' תקיב .רמ"א ס"א.
 129ר"ן שם .ריב"ש שם .מ"א סק"ג .וכדלעיל סי' קפח ס"ד וש" .וראה שער הכולל פל"ו אות ב.
 130מעגלי צדק )אחרי מוסף יום ב' דר"ה( .מהרי"ל הל' ר"ה )ע' רפא( .מ"א שם .וראה גם לקמן סי' תרב ס"ב )עשי"ת( וש".
 131מהרי"ל סדר מוסף של ר"ה )ע' ש( .רמ"א ס"א.
 132מהרי"ל שם .מ"א סק"ד.
 133יש"ש ביצה פ"ב סי' ד .מ"א שם .וראה לעיל סי' תקכט ס"ח .לקמן סי' תקצז ס"א וס"ז.
 134מ"א שם .וראה לעיל סי' תקכט סוף ס"י.
 135ראה לקמן סי' תקצז ס" ג.
 136טור ושו"ע ס"ב .וראה גם לעיל סי' תפח סוף ס"ו.
 137טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תפח ס"ה וס"ו.
 138מגילה לא ,א .טור ושו"ע שם.
 139טור ושו"ע שם.
 140ר"ן שם )י ,ב( ד"ה גמ' .לבוש ס"ב .מ"א סק"ה .והוא בגמרא ר"ה י ,סוע"ב.
 141טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' רפב ס"א וס"ב.
 142משה מגילה פ"ד ל ,ב .טור ושו"ע שם.
 143מגילה לא ,א .טור ושו"ע שם.
 144טור ושו"ע שם.
 145רש"י שם ד"ה מפטירין .לבוש שם .מ"א שם .והוא בגמרא ר" ה יא ,א.
 146כלבו סי' סד )כט ,סוע"א( .רמ"א ס"ב.
 147לבוש ס"ב .מ"א סק"ו.
 148לבוש ס"ד.
 149פסחים ד ,א .לבוש שם.
 150הגהות אשרי ר"ה פ"א סי' ה .שו"ע ס"ד.
 151ר"ה טז ,א .הובא לקמן סי' תקפו ס"ב.
 152ראה תרומת הדשן סי' רסו .לבוש שם.
 153עטרת זקים .כסת הגדולה הגב"י .הובא במ"א סק"ז .וראה לקמן סי' תרכא ס"ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

יג

תקפה סדר התקיעות מיושב ובו י"א סעיפים:
א צריך לתקוע מעומד 154שאמר 155יום תרועה יהיה לכם ולהלן הוא אומר 156וספרתם לכם מה לכם האמור שם
מעומד כמו שתבאר בסי' תפ"ט 157אף כאן מעומד 158ולפיכך לא יסמוך על שום דבר בעין שאם יטל אותו דבר
שסמך עליו היה ופל 159שאין זו עמידה אלא סמיכה 160ומכל מקום אם עבר ותקע אפילו מיושב יצא 161ואין צריך
לחזור ולתקוע מעומד לפי שעמידה זו איה אלא מדברי סופרים כמו שתבאר בסי' ח' 162ובסי' תפ"ט 163ע"ש:
ב השומעין התקיעות אף על פי שעדיין לא יצאו ידי חובתן 164אף על פי כן אין צריכים לעמוד:165
ג והגים לתקוע על הבימה
בדבר:168

166

במקום שקורין

167

וראוי ליתן לתקוע לצדיק והגון ובלבד שלא יהא מחלוקת

ד קודם שיתקע יברך 169מעומד 170אשר קדשו במצותיו וצוו לשמוע קול שופר ולא יאמר בקול שופר דמשמע
לציית לקול השופר 171ולמה אין מברכין לתקוע בשופר לפי שהתקיעה איה עיקר המצוה אלא שמיעת קול שופר
הוא עיקר המצוה 172שהרי התוקע ולא שמע קול שופר לא יצא 173כמו ש]י[תבאר בסי' תקפ"ז 174ע"ש ומכל מקום
אם עבר או טעה ובירך לתקוע בשופר 175או על תקיעת שופר 176יצא:
ה ואחר ברכה זו יברך שהחייו 177לפי שהיא מצוה הבא]ה[ מזמן לזמן 178ואחד התוקע לעצמו ואחד מי שיצא ידי
חובתו ותוקע להוציא אחרים ידי חובתן מברך שתי ברכות אלו 179במה דברים אמורים כשאין השומע יודע לברך
אבל אם הוא יודע לברך יברך בעצמו 180ולא ישמע ממי שכבר יצא ידי חובתו כמו שתבאר בסי' רע"ג 181ע"ש:
____________________
 154הגהת סמ"ק סי' צב אות ה .טור ושו"ע ס"א .וראה ארחות חיים הל' ציצית סי' כז ,בשם הירושלמי )לעמוד לשרת כו' בעשותו
המצות(.
 155במדבר כט ,א.
 156ויקרא כג ,טו.
 157סעיף ד.
 158הגהת סמ"ק שם .טור ולבוש ס"א .ט"ז סק"א.
 159מהרי"ל הל' שופר )ע' רפח( .דרכי משה ס"ק א .מ"א סק"א .וראה גם לעיל סי' צד סוף ס" ח .לקמן סי' תרז ס"ז.
 160ראה מ"א סי' קמא סק"ב .רמ"א חו"מ סי' יז סוף ס"א ובו"כ שם.
 161מ"א סק"א.
 162סעיף ד.
 163סעיף ד.
 164הייו כשלא שמע בתפלת מעומד ועתה בא לשמוע .ראה לבוש ס"א .כסת הגדולה הגה"ט .מ"א סוף סק"א.
 165רי"ף ר"ה פ"ד )י ,ב( .רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"י .הגהת סמ"ק שם.
 166דרכי משה ס"ק א .רמ"א ס"א .וראה לקמן סי' תקצב ס"ט )שהוא מפי כבוד הצבור( .הערות וביאורים תרלט ע' .14
 167רמ"א שם .וראה לקוטי שיחות חל"ט ע'  43הערה .1
 168עטרת זקים בשם ספר חסידים סי' תשסא.
 169סדר רב עמרם גאון .רי"ף ורמב"ם שם .ראבי"ה סי' תקלד בשם הירושלמי .טור ושו"ע ס"ב.
 170רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"י .וראה גם לעיל סי' ח ס"ג ,וש".
 171ב"ח ד"ה ומ"ש יברך .ט"ז סק"ב .מ"א סק"ב.
 172ראב"ן סי' לה .ראבי"ה שם .רא"ש פ"ד סוס"י י .טור ולבוש ס"ב .עולת שבת סק"א .ט"ז סק"ב .וראה לקמן תקפו ס"ד .סי '
תקפח ס"ו )במוסגר( וס"ז .קובץ כיוס תורה ח"ג ע' סז .פעמי יעקב מא ע' קיד.
 173ראב"ן וראבי"ה ורא"ש שם .טור ולבוש שם.
 174ס"ב -ג.
 175ב"ח שם .מ"א שם.
 176ראה רא"ש שם בשם ר"ת .לעיל סי' תלב ס"ד.
 177סדר רב עמרם גאון .ראבי"ה שם בשם הירושלמי .רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"י .טור ושו"ע ס"ב.
 178עירובין מ ,ב .רמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ט .וכדלעיל סי' תלב ס"ג וש".
 179רמ"א ס"ב .ב"י ד"ה כתב הרמב"ם.
 180מ"א סק"ג.
 181סעיף ו.

הלכות ר"ה ויוה"כ

יד

ו ואחר שבירך שתי ברכות אלו יתקע תשר"ת ג' פעמים ותש"ת ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים 182כמו שיתבאר בסי'
תק"צ 183ע"ש.
מי שסתפק לו אם שמע קול שופר ביום ראשון של ראש השה שהוא מן התורה צריך לתקוע אבל לא יברך שספק
ברכות להקל ואם הוא ביום שי שאיו אלא מדברי סופרים אין צריך לתקוע 184דספק דברי סופרים להקל.
טוב 185לתקוע בצד ימין
מערבבת השטן:190

186

של פיו

187

אם אפשר לו בכך

188

משום שאמר

189

והשטן עומד על ימיו והתקיעה

ז וטוב שיעמיד פה השופר למעלה 191ולא יטו לצדדים 192שאמר 193עלה אלהים בתרועה וגו':
ח אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים כל השלשים תקיעות יתקע אחר תחתיו ואם גם השי איו יכול להשלים
ישלים אחר תחתיו וכן לעולם וכולם אים צריכים לברך לפי שכבר פטרו כולם בברכת הראשון 194ואפילו אם
הראשון לא היה יכול לתקוע אפילו תקיעה אחת 195אעפ"כ לא היתה ברכתו לבטלה 196כיון שכוותו היתה בברכתו
להוציא כל השומעין וא"כ התוקעין אחרוים וכל הקהל ששמעו ברכתו אים צריכים עוד לברך.197
אבל אם בא לתקוע תחתיו מי שלא שמע ברכתו צריך לברך קודם שיתקע 198שהרי הוא לא יצא בברכת הראשון:
ט במה דברים אמורים כשתוקע זה לא יצא עדיין ידי חובתו שלא שמע עדיין כל התקיעות אבל אם כבר יצא ידי
חובתו ששמע כבר כל התקיעות בבית הכסת אחרת איו צריך לברך קודם שיתקע שהרי הצבור שמעו כבר הברכה
מן התוקע הראשון:199
י והגין שהמתפלל שחרית מקרא סדר התקיעות לפי התוקע מלה במלה כדי שלא יטעה בתקיעותיו ומהג יפה
הוא 200ועיין בסי' תק"צ:201
יא )אסור ליטול שכר לתקוע שופר בראש השה אפילו שכרוהו מערב יום טוב לפי שהוא וטל שכר יום טוב
____________________
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 182רמב"ם הל' שופר פ"ג ה"ג .טור ושו"ע ס"ב.
 183ס"א -ב.
 184כסת הגדולה הגה"ט .מ"א סוף סק"ג.
 185בקוטרס השלחן כתב שכאן מתחיל ס"ז.
 186מהגים )טירא( ר"ה )ע' צו( .רמ"א ס"ב.
 187מ"א סק"ד.
 188רמ"א שם.
 189זכריה ג ,א .מהגים שם .מ"א שם.
 190ראה ר"ה טז ,רע"ב .לקמן סי' תקצב ס"ז )במוסגר( .משה ברורה שעה"צ אות יח .לקוטי שיחות חכ"ד ע'  223והערה  .18שלחן
המלך ח"ב ע' קצג -קצד.
 191רוקח סוס"י רא .מהרי"ל הל' שופר )ע' רפח( .רמ"א ס"ב.
 192מ"א סק"ה.
 193תהלים מז ,ו.
 194מ"מ פ"ג הי"א בשם רבו האי .ראבי"ה סי' תקב )ע'  (263בשם כמה פוסקים .רא"ש פ"ד סוס"י יא .טור בשם ר"י .שו"ע ס"ג.
 195רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 196טור ושו"ע שם.
 197ראה ב"י ד"ה ומ"ש רבו וברכה .לבוש ס"ג.
 198ב"י סוד"ה ואם .וראה לעיל סי' רסג קו"א סק"ה סוד"ה ומיהו.
 199עולת שבת ס"ב .אליה זוטא סק"ד .וכ"ה לעיל תלב ס"ט וקו"א שם ס"ק ב )שמוכיח מכאן גם לעין בדיקת חמץ( ,ודעה הא'
דלעיל סי' רסג סט"ו וקו"א ס"ק ה .וראה דעה הב' שם ,שגם המחויב לתקוע להם מדין ערבות חייב בברכה )אף שהם כבר
בירכו( .ומסיק שלא למחות ביד המברכות בהדלקת הרות ,משא"כ בשופר ובדיקת חמץ שאין שם מהג יש להוג שאין לברך.
ועוד אופן מבואר לעיל סי' תלב בקו"א שם בהג"ה ,שמה שהתוקע כבר שמע התקיעות עם הברכה מועיל גם לתקיעות אלו .וראה
קובץ יגדיל תורה ).י (.ב ע' לח .ו ע' ו.
 200דרכי משה ס"ק ב .רמ"א ס"ד .מ"א סקי"א .ומהג חב"ד שאיו מקריא בדיבור אלא מורה באצבעו בסידור )ספר המהגים -
חב"ד ע' .(56
 201ס"טו -יט )אם טעה בסדר התקיעות(.
 202טור בשם אחיו ה"ר יחיאל )ר"ח( .מרדכי כתובות רמז קפט בשם ה"ר ברוך.

הלכות ר"ה ויוה"כ

טו

ואסור מטעם שתבאר בסי' ש"ו 203ע"ש ואם טל איו רואה סימן ברכה 204מאותו שכר 205לעולם(:
תקפו דיי שופר של ראש השה ובו כ"ז סעיפים:
א שופר של ראש השה מצותו שיהיה כפוף 206כדי שיכפפו את לבם להקב"ה בתפלה .
207

וכל השופרות הכפופין כשירים חוץ משל פרה 208ושל שור 209מפי שאיו קרא שופר אלא קרן 210שאמר 211בכור
שורו וגו' וקרי ראם קריו והוא הדין קרי רוב החיות שהם עצם אחד 212ואין שמם שופר שאין קרא שופר אלא
קרים החלולים שיש להם זכרות בפים וקלף גידן 213מן הזכרות 214כגון של כבשים ואילים ועזים 215כי שופר
הוא מלשון שפופרת 216אבל קרי רוב החיות הם עצם אחד ופסולין אפילו בדיעבד כמו של פרה ושל שור:
ב ומצוה מן המובחר לתקוע בשופר של איל 217כדי שיזכור לו עקידת יצחק 218אבל אם אין לו שופר של איל יוצא
בשאר מיים 219חוץ משל פרה וכיוצא בו 220ואפילו בפשוט אם אין לו כפוף 221שלא אמרו כפוף אלא לכתחלה אבל
בדיעבד 222אם תקע בפשוט יצא וזה שאין לו כפוף הרי זה כדיעבד:223
ג שופר מבהמה טמאה יש לפוסלו 224אפילו בדיעבד 225לפי שלא הוכשרו למלאכת שמים אלא טהורים בלבד:226
ד הגוזל שופר ותקע בו יצא
____________________

227

אפילו לא תייאשו הבעלים ממו

228

ואיו דומה ללולב

229

ומצה

230

וציצית

231

 203סעיף יא .ושם הביא שיש אומרים שבמקום מצוה לא גזרו )כדעת המרדכי כתובות רמז קפט בשם ה"ר שמואל( ושכן המהג
להקל .וראה גם לעיל סי' תקכו סי"ד .וראה חקרי הלכות ח"א לב ,ב.
 204פסחים  ,ב )שכר המתורגמין( .ב"י ד"ה ולא ידעתי )לדעת המתירים( .שו"ע ס"ה .מ"א ס"ק יב )לדעת המתירים( .וכ"ה לעיל
סי' שו )לדעת המתירים(.
 205ראה לעיל סי' רא ס"א .סי' תסח ס"ג וש".
 206רבי לוי בגמרא כו ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 207ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ד .טור ולבוש ס"א.
 208משה כו ,א .טור ושו"ע שם.
 209מ"א סק"ב.
 210גמרא שם .מ"א שם.
 211דברים לג ,יז .גמרא שם .לבוש שם.
 212תוס' שם ד"ה חוץ .רמב"ן שם ד"ה ולי ראה .טור ושו"ע שם.
 213בקוטרס השלחן הגיה :גילדן.
 214רמב"ן שם .וראה גם לקמן סט"ו.
 215טור.
 216ר"ן )ו ,א( ד"ה וכתבו .לבוש שם.
 217רבי אבהו בגמרא טז ,א .רא"ש פ"ג סי' א .טור )מצוה מן המובחר( ושו"ע ס"א )מצותו( .ב"י ד"ה ומ"ש רבו מצא .ט"ז סק"א
)מצוה מן המובחר(.
 218גמרא שם .רא"ש וטור וט"ז שם .מ"א ס"ק א.
 219רא"ש שם .טור וב"י ד"ה והשתא.
 220כדלעיל ס"א.
 221טור.
 222רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 223ב"י שם.
 224ר"ן )ו ,א( ד"ה ומיהו )שמסתפק( .דרכי משה ס"ק א )טוב להחמיר( .רמ"א ס"א )פסול(.
 225אליה זוטא סק"ב.
 226שבת כח ,ב .ר"ן שם .לבוש סוף ס"א .מ"א ס"ק ג .וראה גם לעיל סי' לב סי"ד וש".
 227גמרא כח ,א )שלא אסרו אלא בכתותי מיכתת שיעוריה ,וכדלקמן ס"ה( .ירושלמי סוכה פ"ג ה"א ,כרבי אלעזר ורבי חייא ורבי
יוסה )ראה ב"י ד"ה כתבו הגהות אשרי( .רמב"ם פ"א ה"ג .רא"ש פ"ג סי' ט .טור ושו"ע ס"ב.
 228טור ושו"ע שם.
 229כדלקמן סי' תרמט ס"ד.
 230כדלעיל סי' תד ס"ט.
 231כדלעיל סי' יא סי"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

טז

הגזולים לפי שמצות השופר 232איו אלא השמיעה בלבד ואין בשמיעת קול דין גזל שהרי בשמיעתו איו וגע
בשופר כלל ולפיכך אע"פ שתקע בו באיסור גזל כיון שבעיקר המצוה דהייו השמיעה אין בה איסור גזל יצא ידי
חובתו.233
ומכל מקום כיון שעל ידי גזל באה המצוה אליו לא יברך עליה כדין מצוה הבאה בעבירה 234שתבאר בסי' י"א
ובסי' תרמ"ט 236ע"ש:

235

ה מותר ליטול שופר של חבירו שלא מדעתו לתקוע בו תקיעה של מצוה ומברך עליו 237דמן הסתם וח לו לאדם
שיעשו מצוה בממוו בדבר שאין בו חסרון כיס כמ"ש בסי' י"ד 238ע"ש:
ו התוקע בשופר של עבודה זרה של ישראל 239כגון שהשתחווה להשופר 240לא יצא משום דשופר צריך שיהא בו
טפח כמו שיתבאר 241וזה שהוא עומד לישרף שהרי עבודה זרה של ישראל אפילו אם יבטלה גוי איה מבוטלת
כמ"ש ביו"ד סי' קל"ט 242וצריך לשרפה וכל העומד לישרף הרי הוא ככבר שרף וא"כ אין בו שיעור 243טפח:
חסר

244
245

ז וכן הדין אם הסדק הוא רחב וכשמדבקו בדבק יכר הדבק בין הסדקים מפי שהוא סותם את החלל שבייהם
דיו כסותם קב בדבר שאיו ממין השופר 246שתבאר למעלה:247
ח סדק מיעוט אורך השופר ושאר רוב ארכו שלם 248ולא דבקו בדבק ולא חיברם באור 249יש אומרים שדים
כיקב שאפילו לא שתייר מסיום הסדק עד מקום החת הפה כדי שיעור שופר 250כשר כמו שתבאר 251ויש
אומרים 252שאיו דומה ליקב קב שיש בו חסרון מגוף השופר שיש מקום להרוח שמחמת התקיעה להכס שם
דרך החסרון ויוצא החוצה ואיו מתחזק להסדיק השופר משא"כ בסדק שאין בו חסרון מגוף השופר ואין מקום
להרוח לצאת שם ועל כן הוא מתחזק ומסדיק הסדק יותר 253וסופו להסדיק כל אורך השופר 254ולפיכך אפילו אם
____________________
 232ראה לעיל סי' תקפה ס"ד.
 233רבי אלעזר בירושלמי שם .רמב"ם ומגיד משה שם .מ"א ס"ק ד.
 234מ"א שם .וראה שדי חמד אס"ד מערכת ר"ה סי' ב אות ל .יגדיל תורה ).י (.ה ע' שז.
 235סעיף יב.
 236ס"ה .וכן בסי' תד ס"י.
 237מ"א סק"ד.
 238ס"ט ,וש".
 239גמרא חולין פט ,סוע"א .רא"ש פ"ג סי' ט .טור ושו"ע ס"ג.
 240ראה לעיל סי' יא סי"ג )כשהשתחווה במחובר לבעלי חיים( .לקמן סי' תרמט סי"א )שקה אותה מיד עובדיה(.
 241סעיף יג.
 242סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"ב.
 243חולין שם פט ,רע"ב ורש"י שם ד"ה שיעורא .ר"ה כח ,א )בשל עיר הידחת( ורש"י שם ד"ה כתותי .וראה גם לעיל סי' שסג
סי"ח .לקמן סי' תרמט סי"א .וראה קובץ דברי תורה ג ע' מז.
 244דיי שופר של ע"ז של כרי )ראה לקמן סי' תרמט סי"א -ד בד' מיים .ומציין לכאן ,שתבאר כ"ז( ,ושאר הדיים שבשו"ע
סעיפים ד -ז ותחלת ס"ח.
 245כמו בסדק לארכו ודבקו בחתיכה אחרת שאיו מיו ,שפסול ,כמבואר ברא"ש פ"ג סי' ב ובטור ,כן הדין כו'.
 246משמעות רא"ש שם ,וטור ומ"א סקי"ד.
 247סעיף זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור שו"ע ס"ז.
 248מ"מ פ"א ה"ה בשם הרבה מן המפרשים .דעה הב' בשו"ע ס" ח.
 249ראה שו"ע ס"ח ב' דעות ,אי כשר בדבק ,או דוקא כשדבקו בעצמו באור עד שפשר וחבר קצותיו זה עם זה )ותבאר לעיל,
בסעיפים החסרים(.
 250תוס' כז ,ב ד"ה סדק לארכו .ב"י ד"ה סדק בשם רא"ם בביאורו לסמ"ג הל' שופר )יג ,ג( ד"ה סדק )אפילו לא שתייר שיעור
שופר( .מ"א סקי"ב.
 251סעיף זה בשוע"ר )שמבאר דין קב( לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע ס"ז )ששתייר רובו( ,וט"ז סק"ז )אף שלא שתייר שיעור שופר(.
 252רא"ש פ"ג סי' ו בשם יש מפרשים .ר"ן )ו ,ב( ד"ה מתיתין ,בשם רבו יותן .טור .דעה א' בשו"ע שם.
 253ט"ז סקי"א.
 254רא"ש שם .לבוש ס"ח .ט"ז שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

יז

לא סדק אלא כל שהוא פסול לפי שאין שם שופר עליו 255כיון שסופו להסדיק כולו 256ואם הדקו הרבה בחוט או
במשיחה כשר שהרי החוט מעמידו שלא יתבקע יותר.257
ולעין הלכה יש להחמיר כסברא האחרוה אבל בשעת הדחק שאין שופר אחר מצוי יש לסמוך על סברא
הראשוה:
ט סדק השופר לרחבו 258דהייו סביב הקיפו 259אם הסדק הוא מיעוט 260היקף השופר ושתייר רוב הקיפו באותו
מקום שלם כשר אפילו אם שתה קולו מכמות שהיה קודם שסדק 261שכל הקולות כשירים בשופר 262ואפילו אין
בסדק חסרון מגוף השופר שאין שם מקום לרוח לצאת לפי שאין הרוח מסדיק יותר אלא אם כן סדק לארכו.263
אבל אם לא שתייר רוב הקיפו שלם אם אין מהסדק עד מקום החת הפה כדי שיעור שופר פסול 264דכיון שסדק
רובו הרי הוא כאלו חתך כולו באותו מקום 265וא"כ הרי חסר השופר משיעורו ולפיכך אע"פ שלא שתה קולו
מכמות שהיה קודם שסדק פסול אבל אם יש מהסדק עד מקום החת הפה כדי שיעור שופר 266אע"פ ששתה
קולו מכמות שהיה קודם שסדק כשר ואף על פי שהקול יוצא דרך החלק שלמעלה מהסדק 267אין פוסלין אותו
משום קול שופר ודבר אחר 268או משום קול שי שופרות 269דכיון שבשעת עשיית השופר היה זה החלק מחובר
לעיקר השופר ולא פרד ממו לעולם 270לכן הן חשבין כשופר אחד לעין זה שלא לפוסלן משום שי שופרות אבל
מכל מקום אין חשבין כשופר אחד לגמרי כדי להשלים לשיעור שופר כיון שסדקו ופרדו זה מזה ברוב היקף:
י דיבק שברי שופר זה עם זה ועשה מהם שופר אחד שלם פסול 271לפי שאין זה קרוי שופר 272ואפילו יש בשבר
שכגד פיו שיעור שופר 273שלם מכל צדדיו 274אעפ"כ הוא פסל מחמת השברים הוספים על שבר זה שהקול יוצא
דרך שם 275והתורה אמרה 276קול היוצא משופר אחד ולא היוצא משי שופרות:277
יא וכן מטעם זה 278אם הוסיף כל שהוא 279על אורך השופר שלם 280בעין שהקול יוצא דרך התוספת ההיא 281בין
____________________
 255ראה תוס' כז ,א ד"ה שופר.
 256לבוש שם.
 257ר"ן שם ,בשם דרשת הראב"ד לר"ה )לודון( ע' לה .הובא בכל בו סי' סד )כז ,ג( .שו"ע שם.
 258גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע ס"ט.
 259רש"י שם ד"ה סדק .ט"ז סקי"ג.
 260רא"ש פ"ג סי' ו .טור ושו"ע שם.
 261ט"ז ס"ק ח )אפילו להאוסרים בקוב(.
 262ברייתא שם .טור ושו"ע ס"ו .וראה גם לקמן סי"ח.
 263ט"ז סקי"א.
 264גמרא ]ברייתא[ שם ורש"י ד"ה אם שתייר .טור ושו"ע שם.
 265רש"י שם .רא"ש שם .ר"ן )ז ,א( ד"ה אם .לבוש ס"ט .ט"ז סקי"ד .מ"א ס"ק יז.
 266ברייתא שם ,כפירוש רש"י ור"ן שם .טור ושו"ע שם.
 267ט"ז סקי"ד.
 268ראה ב"י ד"ה יקב וסתמו .לקמן סוף סט"ז.
 269ט"ז שם .וכדלקמן ס"י -יא.
 270ט"ז שם.
 271משה כז ,סוע"א .טור ושו"ע ס"י.
 272תוס' שם ד"ה שופר.
 273טור ושו"ע שם.
 274מ"א סקי"ט.
 275רא"ש פ"ג סי' ב.
 276ראה גמרא כו ,א.
 277רש"י כז ,סוע"א ד"ה פסול .רא"ש שם .לבוש ס"י .ט"ז ס"ק טו .וראה גם לקמן ס"כ.
 278רא"ש שם סי' ד בסופו .ר"ן )ו ,ב( ד"ה הוסיף .לבוש סי"א.
 279גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע סי"א.
 280רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 281כדלעיל ס"י.

הלכות ר"ה ויוה"כ
שהתוספת ממין השופר בין שאיו ממין השופר
שתבאר:283

282

יח

בין שהוסיף בצד הקצר בין שהוסיף בצד הרחב פסול מטעם

יב הפכו ותקע בו לא יצא 284בין שהפכו כדרך שהופכין חלוק שהחזיר פימיות השופר להיות חיצויותו וחיצויותו
להיות פימיותו 285בין שהיחו כמות שהיה אלא שהרחיב את צד הקצר שלו וקיצר את הרחב 286ברותחין 287ותקע
בין בצד הקצר בין בצד הרחב 288שהיה קצר מתחלה לא יצא שאמר 289והעברת שופר וגו' כדרך העברתו 290שהאיל
מעבירו בראשו מחיים 291פרט להפך 292ועיין בסי' תק"צ:293
יג היה ארוך וקצרו 294אם שאר בו שיעור שופר 295כשר.
וכמה שיעור שופר טפח 296כדי שיאחזו 297התוקע 298בידו דהייו בד' אצבעותיו ביוים 299ויראה השופר מכאן
ומכאן 300שהטפח הוא ד' אצבעות גודלין 301כדי שלא יאמרו לתוך ידו הוא תוקע 302ואפילו אם התוקע הוא אדם
גדול ואין השופר ראה מתוך ידו אף על פי כן אין צריך יותר מטפח של אדם ביוי 303דהייו ד' גודלין ומודדין
במקום הרחב של הגודל 304כמ"ש בסי' י"א 305וכן הדין בכל אצבעות שבתורה:306
יד גרדו בין מבפים בין מבחוץ עד שעשאו דק מאד כמו גלד כשר 307ואע"פ שאיו כדרך שהאיל מעבירו בראשו
ממש מכל מקום כיון שהוא כדרך צמיחתו בראש האיל קרא כדרך העברתו ולא מיעטו אלא אם הפכו ששיה
אותו מדרך צמיחתו בראש האיל:308
טו אם הוציא הזכרות מן הקרן ועשה ממו שופר כגון שיקב בו פסול 309לפי שאין קרא שופר אלא דבר שהוא
חלול בטבעו ששופר הוא לשון שפופרת והזכרות כיון שאיו חלול בטבעו איו קרא שופר 310אבל אם לא הוציא
____________________
 282ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 283סעיף י ,מטעם שופר אחד ולא שי שופרות )במיו .ובאיו מיו ,ראה לקמן סי"ז  -מטעם קול שופר ודבר אחר(.
 284גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע סי"ב.
 285רב פפא שם ,וכפירוש הא' ברא"ש פ"ג סי' ד ,ור"ן )ו ,ב( ד"ה גמרא ,בשם הירושלמי ר"ה פ"ג ה"ז .טור ושו"ע שם.
 286רב פפא שם .טור ושו"ע שם.
 287רש"י שם ד"ה שקיצר.
 288ראה רמ"א סי"ב ,ור"ן שם.
 289ויקרא כה ,ט.
 290רב מתה בגמרא שם.
 291רש"י שם ד"ה והעברת .לבוש סי"ב .ט"ז סקט"ז.
 292רש"י לד ,א ד"ה דרך )למעוטי הפכו( .בקוטרס השלחן הגיה :להפוך.
 293סעיף כ .וראה שדי חמד אס"ד מערכת ר"ה סי' ב אות לד.
 294גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע סי"ג.
 295ר"ן )ו ,ב( ד"ה היה ארוך .טור ושו"ע שם.
 296דה כו ,א .רא"ש פ"ג סי' ו .טור ושו"ע ס"ט .וראה תיא אגה"ק סי' י.
 297רשב"ג ר"ה כז ,ב .דה שם .רמב"ם פ"א ה"ה .רא"ש שם .טור.
 298רא"ש שם .לבוש ס"ט.
 299ר"ן )ז ,א( ד"ה כדי .טור .לבוש שם.
 300רשב"ג שם ושם .רמב"ם שם .רא"ש שם .טור.
 301מחות מא ,ב .ר"ן שם .טור.
 302רא"ש שם .לבוש סוף ס"ט.
 303ר"ן שם .טור .מ"א סקי"ח.
 304מ"א שם.
 305סוף ס"ה.
 306רמב"ם הל' שבת פי"ז הלכה לו .וכדלעיל סי' לב סס"ג וש".
 307גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע סי"ד.
 308ב"י ד"ה ומ"ש אם שאר ,בשם הרא"ם בביאורו לסמ"ג הל' שופר )יג ,ג( .לבוש סי"ד.
 309ר"ן )ו ,א( ד"ה וכתבו .טור ושו"ע סט"ו.
 310ר"ן שם .ב"י ד"ה ומ"ש רבו אבל אם הוציא .לבוש סט"ו .ט"ז סקי"ז .וראה גם לעיל ס"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

יט

הזכרות מן הקרן אלא קב בו קב כשר 311ואפילו לכתחלה מותר לעשות כן 312ואפילו הזכרות מפסיק בין הקול
להדבר החלול בטבעו שקרא שופר אין בכך כלום דמין במיו איו חוצץ 313והרי הוא כמו שלא היה שם זכרות
כלל:
316

טז צריך שלא יהא שום הפסק בין פי התוקע להשופר 314לפיכך אם ציפהו זהב במקום החת הפה 315כדי לאותו
אפילו אם הצפוי הוא באורך השופר אם הוא מיד סמוך לראשו בצד הקצר פסול 317לפי שהתוקע מכיס קצתו בפיו
ושפתו מכסה עליו ומצא הזהב חוצץ בין שפתו לשופר 318אבל אם הציפוי הוא רחוק מפי התוקע כשר 319במה
דברים אמורים כשלא שתה קולו מחמת הציפוי 320או שאיו יודע אם שתה דמן הסתם לא שתה קולו בשביל
ציפוי כל שהוא 321אבל אם יודע ששתה הקול מחמת הציפוי ואע"פ שהשיוי הוא מעט פסול לפי שאין קול שופר
לבד אלא קול שופר וקול דבר אחר דהייו הציפוי:322
יז במה דברים אמורים כשהציפוי הוא הוספה על עובי השופר או על רחבו אבל אם הוא הוספה על ארכו אפילו
בצד הרחב שלו אם תן שם זהב משהו על עובי השופר בעין שתארך השופר משהו פסול 323אע"פ שלא שתה
קולו 324כלל מטעם שתבאר למעלה:325

יח המציירים בשופר צורות כדי לאותו לא יפה הן עושין אע"פ שאין כולו מצופה במיי הציורין לפעמים הקול
משתה 326אבל מותר לחקוק בשופר עצמו צורות כדי לאותו 327שאפילו אם ישתה קולו על ידי כן אין בכך כלום
שאין כאן קול מן דבר אחר אלא קול השופר לבד 328וכל הקולות כשרים בשופר:329
יט הרחיק את השופר מעט מפיו ופח בו ותקע לא יצא ידי חובתו כיון שיש הפסק מעט בין פיו לשופר:330
כ תן שופר בתוך שופר אם שמע קול פימי 331לבד כגון שבצד הקצר הוא בולט יותר מן החיצון ותן הפימי בפיו
ותקע 332ובצד הרחב אין החיצון בולט יותר מן הפימי אלא הפימי בולט יותר 333או ששיהם שווין 334דמצא
שאין בתקיעה זו שום תערובות קול מן החיצון אלא מן הפימי לבד לפיכך יצא ידי חובתו שאין כאן אלא קול
שופר אחד והוא שלא שתה קולו מחמת שהוא תון בתוך החיצון אבל אם שתה קולו 335או שהחיצון בצד הרחב
____________________
 311גמרא כז ,ב ורש"י שם ד"ה שקדחו .טור ושו"ע שם.
 312ב"י ד"ה גרסין בשם הירושלמי פ"ג סוף ה"ו .מ"א ס"ק כ .פר"ח סט"ו.
 313רב אשי בגמרא שם .רמב"ם פ"א ה"ה .רא"ש פ"ג סי' ז .וראה גם לעיל סי' תעה סכ"ז .לקמן סי' תרא ס"ה.
 314מ"מ פ"א ה"ו ,וטור ,בשם הרמב"ן בדרשה לר"ה )כתבי הרמב"ן ח"א ע' רלו( .הובא ב"י ד"ה ומ"ש ויש מפרשים .לבוש סי"ז.
 315ברייתא כז ,ב .רמב"ם שם .טור ושו"ע סט"ז.
 316ראה לקמן סי' תרא ס"ד גבי טילת לולב .וראה מראי מקומות וציוים.
 317רמב"ן שם .רא"ש פ"ג סי' ג .טור ודעה הב' בשו"ע שם .לבוש שם.
 318רמב"ן שם .טור ולבוש שם.
 319ברייתא שם ,לפירוש הרא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 320גמרא ]ברייתא[ שם .טור ושו"ע שם.
 321רא"ש פ"ג סי' ג .מ"א סקכ"א.
 322רא"ש שם סי' ה )לעין יקב וסתמו שלא במיו ,שבשו"ע ס"ז( .רבו ירוחם "ו ח"ב )מח ,ג .לעין ציפוי זהב( .לבוש סי"ח.
 323תוס' כז ,ב ד"ה ציפהו .רא"ש פ"ג סי' ג .טור ושו"ע סי"ח .וכדלעיל סי"א )בשאיו מיו(.
 324טור ולבוש סי"ז.
 325ס"ט -יא ,דהוי קול שופר ודבר אחר )לבוש שם(.
 326רמב"ן בדרשה לר"ה )כתבי הרמב"ן ח"א ע' רלו( .טור ושו"ע סי"ז.
 327ב"י ד"ה ומ"ש בשם הרמב"ן .רמ"א סי"ז.
 328לבוש סי"ט.
 329ברייתא כז ,ב .טור ושו"ע ס"ו .וראה גם לעיל ס"ט.
 330רמב"ן שם .טור ושו"ע סי"ט.
 331גמרא ]ברייתא[ כז ,ב .טור ושו"ע ס"כ.
 332רא"ש פ"ג סי' ד .ר"ן )ו ,ב( ד"ה אם קול .טור ושו"ע שם.
 333ב"י סוד"ה תן שופר .שו"ע שם.
 334דרכי משה ס"ק ה .רמ"א ס"כ .ט"ז סקי"ט.
 335רא"ש שם .טור ושו"ע שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כ

שלו בולט יותר מן הפימי 336או שבצד הקצר שלו הם שוים 337דאז אי אפשר שלא שמע אלא קול שיהם 338לא
יצא 339דקול שופר אחד אמרה תורה ולא קול שי שופרות:340
כא כל דבר הפוסל ביום ראשון בשופר פוסל גם ביום שי 341אע"פ שאיו אלא מדבריהם:342
344

כב שופר של ראש השה אין מחללין עליו יום טוב 343מפי שיום טוב הוא עשה ולא תעשה כמ"ש בסי' תצ"ח
ואין עשה דשופר דוחה את לא תעשה ועשה 345ואפילו בדבר שאיסורו איו אלא מדרבן אין מחללין עליו 346לפי
שחכמים השוו את דבריהם לשל תורה 347והעמידו דבריהם לבטל דברי תורה בשב ואל תעשה:348

כג כיצד היה השופר בראש האילן או מעבר ההר ואין לו שופר אחר אלא הוא 349איו עולה באילן ואיו שט על פי
המים 350כדי להביאו 351ואם פל עליו גל של אבים 352אסור לטלטל האבים כדי ליטלו 353ואין לילך חוץ
לתחום 354כדי לשמוע קול שופר 355ואין צריך לומר שאין מביאין אותו מחוץ לתחום:356
כד במה דברים אמורים ע"י ישראל אבל ע"י כרי מותר לעשות כל דבר שאיסורו איו אלא מדברי סופרים 357כגון
לעלות באילן 358ולהביאו מחוץ לתחום 359וכל כיוצא בזה אבל אסור לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה בשבילו.360
ומכל מקום אם הכרי עשה מעצמו מלאכה גמורה כגון שעשה שופר ביום טוב מותר לתקוע בו 361ואע"פ שעשה
בשביל ישראל ואין חוששין שמא יאמר הישראל לכרי לעשותו 362אין חוששין לזה אלא בדבר שיש האה לגוף
אדם אבל המצות שלא תו להאת הגוף 363אין חוששין שיעבור עבירה כדי לקיים המצוה:364
____________________
 336דרכי משה שם.
 337טור.
 338רא"ש שם .טור .לבוש ס"כ.
 339ברייתא שם .רא"ש שם .טור.
 340רא"ש שם .טור ולבוש ס"כ .מ"א ס"ק כב .וכדלעיל ס"י.
 341שו"ת הרשב"א ח"א סי' כג וסי' תרל .דרכי משה ס"ק ג .מ"א סוף הסי' .וראה לעיל סי' תעה ס"ל )לעין מצה( .לקמן סי' תרמט
סכ"א )לעין ד' מיים(.
 342ראה גם לקמן סי' תר סוף ס"ד.
 343משה לב ,סוע"ב .טור ושו"ע סכ"א.
 344סל"ד וש".
 345גמרא שם .מ"א סקכ"ג.
 346משה שם .טור ושו"ע שם.
 347מ"א סקכ"ג.
 348טור .לבוש סכ"א .וכדלעיל סי' קכח ס"ג וש" .וראה לעיל סי' תצח קו"א סק"ה .סי' תרכח ס"ה .סי' תרמ ס"י.
 349שו"ע שם .וראה גם טור.
 350משה שם .טור ושו"ע שם.
 351טור ושו"ע שם.
 352משה שם .טור ושו"ע שם.
 353טור .מ"א סקכ"ג .וכל שכן לפקח במרא וקרדום שאסור מן התורה כדלעיל סי' שצד ס"ב.
 354משה שם.
 355רש"י שם ד"ה שופר .ב"י ד"ה פל .לבוש סכ"א.
 356טור .ב"י שם .לבוש שם.
 357טור בשם ה"ר יוה ,כגירסת ב"י ד"ה וכתב ה"ר יוה .שו"ע סכ"א .וראה גם לעיל סי' שז סי"ב.
 358שו"ע שם.
 359הגהת הלבוש סכ"ב .מ"א סקכ"ד .וכ"ה לקמן סי' תקצה ס"ב )אפילו לצורך דרבן(.
 360ב"י שם .לבוש סכ"א.
 361מרדכי סוכה רמז תשמז .שו"ע סכ"ב.
 362כדלעיל סי' רמג ס"ב וש".
 363ר"ה כח ,א .וראה גם שו"ע ס"ה )שלא הגיע לידיו בשוע"ר( .ט"ז ס"ק ד .לעיל סי' קכח ס"ס .סי' תמה ס" ח .לקמן סי' תקפט
ס"ג .סי' תרמט סי"ב .הל' גזילה סי"ב.
 364לבוש סכ"ב .וכדלקמן סכ"ו לעין הביאו מחוץ לתחום ,וש" .וראה זכרון יוסף אות עח.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כא

כה במה דברים אמורים כשעשה הכרי השופר מקרן שלו דאין בו משום איסור ולד ביום טוב 365כיון שבין
השמשות היה הקרן ביד הכרי והכרי לא הקצה דעתו מלעשות ממו שופר שהרי בידו וברשותו הוא לעשות ממו
מה שירצה.366
אבל אם עשה כרי שופר ביום טוב מקרן של ישראל כיון שבין השמשות לא היה הקרן עומד לעשות ממו שופר
שהרי לא היה ברשותו של כרי 367א"כ זה השופר הוא ולד ביום טוב ואסור הישראל לטלטלו כדי לתקוע בו
שאין דוחין שבות מפי תקיעת שופר.369

368

ומכל מקום אם אין שם שופר אחר אלא הוא מותר לתקוע בו ויש לסמוך על המתירין 370ולד ביום טוב כדי שלא
לבטל מצות עשה של תורה:
כו אם כרי הביא שופר ביום טוב מחוץ לתחום בשביל ישראל 371אפילו הביאו מחוץ לי"ב מיל 372מותר לתקוע בו
אף הישראל שהובא בשבילו 373אפילו להאומרים 374דחוץ לי"ב מיל יש איסור תחומין מן התורה 375שהרי דבר
הבא מחוץ לתחום מותר בטלטול ואיו אסור אלא באכילה או בהאה דהייו להשתמש בו 376כמ"ש בסי'
תקט"ו 377וזה שתוקע בו תקיעה של מצוה אין זו חשובה האה כלל 378כמו שתבאר למעלה.379
ומכל מקום צריך ליזהר שלא יטלטלו חוץ לד' אמות
הסימן:382

380

ועל דרך שתבאר בסי' תקט"ו

381

ועיין שם בסוף

כז יכול ליתן בתוכו מים או יין 383כדי לצחצחו 384ואין זה כמתקן כלי ביום טוב 385אבל מי רגלים אף בחול אסור
מפי הכבוד:386
תקפז דין התוקע לתוך הבור ובו ה' סעיפים:
א שמיעת קול שופר צריכה להיות בלא ערבוב קול אחר כלל אבל אם שמע הקול בערבוביא לא יצא לפיכך
העומד בתוך חבית גדולה או בבור 388או בדות 389דהייו בין שרובו תחת הקרקע) 390אבל אם רובו למעלה מן
____________________
387

 365מ"א סקכ"ה.
 366ראה גם לעיל סי' רב סי"ב .סי' שכה ס"ו )ראה ב' הדעות שם(.
 367ראה לעיל סי' שי סוף ס"ג.
 368מ"א שם.
 369כדלעיל סכ"ב.
 370לעיל סי' תצה סי"ג .סי' תקא ס"א .וראה ערוך השלחן סעיף לו.
 371הגהות אשרי פ"ד סי' ו .שו"ע סכ"ב.
 372שבפחות מותר אפילו לכתחלה ,כדלעיל סכ"ד.
 373ראה הערות וביאורים ר ע' יב.
 374לעיל סי' שצו ס"א.
 375לבוש סכ"ב .מ"א סקכ"ד.
 376ראה לעיל סי' תקז קו"א סק"ד )ד"ה ואף שבהבא(.
 377ס"א )בדעה הב'(.
 378שו"ת מהר"ם מרוטבורג )פראג( סי' כב .שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתמז ) הובא בטור סי' תרה( .מרדכי עירובין רמז תקיד ,בשם
רבו שמשון .הגהות אשרי שם .מ"א שם.
 379ראה סעיף כד וש".
 380מ"א שם.
 381סעיף טו.
 382סעיף כב.
 383משה לב ,סוע"ב .טור ושו"ע סכ"ג.
 384ברייתא לג ,א .טור ושו"ע שם.
 385רש"י במשה שם ד"ה אם רצה .לבוש סכ" ג.
 386גמרא ]ברייתא[ שם .טור ושו"ע שם.
 387טור .לבוש ס"א.
 388משה כז ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 389משה שם .מ"א ס"ק א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כב

הקרקע אע"פ שמקצתו בתוך הקרקע דיו כבית (391וכן העומד בתוך המערה 392ותוקע ושמעו אחרים מבחוץ אם
ברור להם ששמעו קול שופר יצאו ואם לאו לא יצאו 393לפי שהקול מתבלבל בהבל הבור והדות קודם שיצא לחוץ
ואפשר שלא שמעו אלא קול הברה 394וטוב להחמיר שאף שברור לו שקול שופר שמע לא יסמוך על בקיאותו
395
ויחזור וישמע שית התקיעות שלא מן התוקע בבור אבל לא יברך שית אלא אם כן ברור לו ששמע קול הברה
דספק ברכות להקל:
396

ב במה דברים אמורים באותם העומדים חוץ לבור אבל התוקע עצמו וכן אותם העומדים עמו בבור יצאו
שבודאי קול שופר שמעו 397במה דברים אמורים בבור ודות ומערה אבל בחבית גדולה שהברתה גדולה אף התוקע
והעומדים עמו בתוכה אפשר שישמעו קול הברה לפיכך אם ברור להם ששמעו קול שופר יצאו ואם לאו לא
יצאו:398

ג אם התחיל לתקוע בבור ועלה חוץ לבור וגמר את התקיעה שהתחיל בבור יצא ידי חובתו 399שכל מה ששמע בין
כשהיה בפים בין כשהיה בחוץ היה בודאי קול שופר 400ואם כשעלה מהבור הוציא אזיו חוץ לבור קודם שהוציא
השופר לחוץ לא יצא 401אלא אם כן ברור לו שברגע ההיא שמע קול שופר ולפי שאי אפשר לצמצם שיוציא האזים
והשופר כאחד לכן טוב שיוציא השופר תחלה קודם לאזים 402דאז בודאי ישמע קול שופר כיון שהשופר הוא בחוץ
במקום שאין שם קול הברה.
ואותם שהיו עומדים עמו בבור בשעה שהתחיל לתקוע שם 403אף על פי שלא יצאו עמו מהבור אף על פי כן הם
יוצאים בתקיעות דכשאדם בבור והשופר חוץ לבור בודאי שומע קול השופר ולא קול הברה כמו שתבאר:404
ד השומע מקצת תקיעת קול שופר ומקצת קול הברה כגון שהיה עומד חוץ לבור והתוקע התחיל לתקוע בבור
ובאמצע התקיעה יצא חוץ לבור וגמרה שם 405וכן השומע מקצת תקיעה שלא בחיוב 406דהייו קודם אור היום
ומקצתה אחר אור היום 407וכן האומר למי שמתעסק בתקיעות בלא כווה להוציא שום אדם בתקיעתו ובאמצע
התקיעה אמר לו כוון להוציאי ותקע 408ומשך בה שיעור תקיעה כל אלו כיון שמקצת התקיעה הוא שלא כתקה
אע"פ שבמקצתה שהיא כתקה יש בה שיעור תקיעה 409שיתבאר בסימן תק"צ 410לא יצא ידי חובתו לפי שכל
תקיעה צריכה שתהא בכשרות מתחילתה ועד סופה אפילו היא ארוכה הרבה:

_______________
 390רש"י עירובין קב ,ב ד"ה של בור .מ"א שם .וראה לעיל סי' תה סכ"ג.
 391מ"א שם.
 392רמב"ם פ"א ה"ח .שו"ע שם.
 393משה וגמרא שם ,לפירוש רש"י שם ד"ה אותן ,ורמב"ם שם  ,ושו"ע שם ,שביאר הרא"ש פ"ג סי' ח ,וב"י ד"ה ומ"ש הרא"ש,
הובא בט"ז ס"ק א .לבוש שם.
 394רא"ש שם.
 395ט"ז שם.
 396גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 397רש"י שם.
 398ר"ן )ז ,א( ד"ה גמרא ,בדעת הרמב"ם פ"א ה"ח .לבוש שם) .ר(מ"א סק"ב.
 399גמרא כח ,א .טור ושו"ע ס"ב.
 400רש"י שם ד"ה בתוקע .טור ושו"ע שם.
 401גמרא שם .מ"א סק"ג.
 402מ"א שם.
 403גמרא כז ,סע"ב )כשכל התקיעה בפים( .רמ"א ס"ב )כשתחלת התקיעה בפים( .ב"י ד"ה ומ"ש אבל הוא )כשכל התקיעה
בפים( .מ"א ס"ק ד )כשתחלת התקיעה בפים( .עיין מ"א סק"ג ודו"ק.
 404שטוב שיוציא השופר תחלה קודם לאזיים.
 405גמרא כח ,א .טור ורמ"א ס"ג.
 406רבו ירוחם תיב ו ח"ב )מח ,ד( .שו"ע ס"ג.
 407רבה שם )קודם שיעלה עמוד השחר .וראה לקמן סי' תקפח ס"א( .טור ושו"ע רס"י תקפח .ט"ז כאן ס"ק ב.
 408רבו ירוחם שם .שו"ע שם.
 409טור בשם בעל העיטור הל' שופר )צט ,א( .רא"ש פ"ג סי' ח )מדסתם ראה דהייו אפילו במשך שיעור תקיעה( .רבו ירוחם שם
)שכן עיקר( .דעה הא' בשו"ע שם .מ"א ס"ק ה )שכן עיקר( .לבוש ס"ג .וראה גם לקמן סי' תקצב ס"ח.
 410סעיף ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כג

ה התוקע בבית הכסת ויש עומדים בחוץ רחוק קצת מבית הכסת אם אין ברור להם ששמעו קול שופר צריכים
לשמוע התקיעות שית לפי שאפשר ששמעו קול הברה אבל אם ראה להם ברור שקול שופר שמעו אים צריכים
להחמיר על עצמן ולשמוע שית:411
תקפח זמן תקיעת שופר ובו ט' סעיפים:
א זמן תקיעת שופר ביום 412שאמר 413יום תרועה וגו' ביום ולא בלילה 414וכל היום כשר לתקיעת שופר 415מעלות
השחר 416עד צאת הכוכבים 417אלא שחכמים הצריכו להמתין עד שתיץ החמה 418שיצא מכלל ספק לילה 419שאין
הכל בקיאין בעמוד השחר 420ומכל מקום אם עבר ותקע משעלה עמוד השחר קודם הץ החמה יצא 421ואין צריך
לתקוע שית:
ב אם שמע מקצת תקיעה קודם עמוד השחר ומקצתה אחר עמוד השחר תבאר בסימן תקפ"ז:422
ג שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום או מתשע בי אדם שתקעו כאחד תבאר בסימן תק"צ:423
ד יום טוב של ראש השה שחל להיות בשבת אין תוקעין בשופר 424אע"פ שהתקיעה בשופר איה מלאכה 425ואיה
אסורה בשבת ויום טוב אלא מדברי סופרים 426משום עובדין דחול 427ולמה אין דוחין איסור קל כזה 428מפי
מצות עשה של תורה 429כמו שדוחין אותו בכל יום טוב של ראש השה 430הואיל ואין בו שבות גמור לפי שהכל
חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה שמא יטלו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירו ד'
אמות ברשות הרבים:431
ה ודין טלטול השופר בשבת זו כדין טלטולו בכל שבתות השה שאין מטלטלין אותו כי אם לצורך מקומו או
לצורך גופו 432דהייו לסמוך בו את הקערה וכיוצא בזה 433במה דברים אמורים בשבת אבל אם חל בחול אע"פ
שמותר לטלטלו 434אפילו שלא לצורך גופו ומקומו כיון שתוקעין בו ביום ודיו ככלי שמלאכתו להיתר שתבאר
____________________
 411ט"ז סק"א.
 412משה מגילה כ ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 413במדבר כט ,א .גמרא שם.
 414רש"י ר"ה כח ,א ד"ה קודם .טור ושו"ע שם.
 415משה מגילה שם .טור.
 416ר"ה כח ,א .וראה משה מגילה כ ,א .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תפח ס"ג )לעין הלל(.
 417ראה גמרא שם כ ,ב .טור .לעיל שם.
 418משה שם .טור ושו"ע שם.
 419רש"י שם ד"ה עד הץ .מ"א ס"ק א.
 420רש"י שם ד"ה וכולן .וראה לעיל שם :לפי שהוא כלילה בעיי הבריות ,וש".
 421טור ושו"ע שם.
 422סעיף ד.
 423סי"ג -ד.
 424משה כט ,ב .טור ושו"ע ס"ה.
 425גמרא שם .לבוש ס"ה.
 426רמב"ם פ"ב ה"ו.
 427משמעות הגמרא ורש"י ]עיין ברש"י שבת ג' ע"ב ד"ה הדביק )דרדיית הפת שבות היא( ,וברי"ף ור"ן שם )א ,ב( ד"ה אמר )לאו
שבות היא אלא עובדין דחול( ,ובגמרא דף קי"ז ע"ב )כמה דאפשר לשויי משין( ורש"י שם ד"ה מרדה )שהוא דרך חול( ,ובב" י
סי' ר"ד ד"ה ומ"ש ואם בשוגג ,ולעיל שם ס"ט .ותקיעת שופר שוה לרדיית הפת כמבואר בר"ה שם ושבת שם[ .וראה שלחן
המלך ח"ב ע' קצה הערה  .1וראה גם לקמן סי' תקפט ס"ב .סי' תקצו ס"ב .סי' תרכג סי"א.
 428ראה לעיל סי' רד ס"ז וס"ט )שהתירו רדיה לצורך שבת( .סי' שו סי"ח )שהתירו עובדין דחול מפי מצוה(.
 429רמב"ם שם .מ"א סק"ד .וראה רשימות חוברת ס .אגרות קודש ח"ב ע' רמג ,רסד .ח"ט ע' רג .שלחן המלך שם ע' קצה -קצז.
 430ראה לקוטי שיחות ח"ג ע'  948הערה  .4שלחן המלך שם ע' קצז -ח.
 431רבה בגמרא ר"ה שם .רמב"ם שם .טור ולבוש שם .מ"א שם .ט"ז ס"ק ה.
 432אור זרוע הל' שבת סי' פו אות א .הגהות אשרי שבת פ"ב סי' כד .רמ"א ס"ה .וראה גם לעיל סי' שח ס"כ.
 433ראה לעיל שם סי"ב.
 434ראה ט"ז סי' תקצו בסופו.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כד

בסימן ש"ח 435מכל מקום אסור להשתמש בו 436וליהות ממו 437בו ביום 438כגון לסמוך בו את הקערה וכיוצא
בזה שהרי הוקצה למצותו 439וכמו שיתבאר בסימן תרס"ה 440ע"ש:
ו קטן התוקע בשבת זו בית דין מצווין להפרישו אע"פ שלא הגיע לחיוך 441כמ"ש בסי' שמ"ג 442ע"ש.
)אע"פ 443שעיקר מצות שמיעת שופר 444היא שמיעת קולו בלבד 445מכל מקום( אם התוקע הוא פטור ממצוה זו
איו מוציא אחרים ידי חובתן בתקיעתו 446ואלו הן הפטורים שים 447ועבדים 448מפי שהיא מצות עשה שהזמן
גרמא 449וחרש ושוטה וקטן 450אע"פ שהגיע לחיוך איו מוציא את הגדולים ידי חובתן שחייבים מן התורה:451
ז חרש השומע ואיו מדבר הרי הוא כפיקח 452וחייב בתקיעת שופר ולפיכך הוא מוציא אחרים ידי חובתן 453ואחד
מהשומעין מברך והוא תוקע 454אבל המדבר ואיו שומע איו מוציא דכיון דאיו שומע לאו בר חיובא הוא 455דאין
המצוה בתקיעה אלא בשמיעה:456
ח סומא חייב בתקיעת שופר ואם היה מוחזק לתקוע בכל שה וסלקוהו מפי שחששו לדברי האומר 457דסומא
פטור מכל המצות האמורות בתורה אם אין בקי בתקיעה כמוהו יחזירוהו למיויו אבל לכתחלה אין לסלקו אע"פ
שמצא בקי כמוהו 458לפי שהעיקר אצליו דסומא חייב בכל המצות האמורות בתורה:459
ט טומטום ואדרוגיוס 460אין חייבין אלא מספק שמא הן זכרים 461לפיכך אין מוציאין את אחרים שחייבים
בודאי 462אבל מוציא הוא האדרוגיוס את האדרוגיוס כמותו 463שאיו חייב אלא מספק אבל איו מוציא את
____________________
 435סעיף טז.
 436מ"א סק"ה.
 437ראה לעיל סי' תקיד סכ"ד )בר של יום טוב ,שאסור להסתפק ולאכלו אבל מותר לטלטלו( .לקמן סי' תרלח ס"ה )בסכך ודפות
סוכה ,שאסור להסתפק לחצוץ בו שייו אבל מותר להריח וכיו"ב( .מראי מקומות וציוים.
 438משא"כ לאחר זמו .וראה לעיל סי' כא ס"א .סי' מב ס"ו .לקמן סי' תרלח סי"ט.
 439מ"א שם.
 440סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"א -ב .לעיל סי' תקיד סכ"ד )לעין ר של יום טוב( .לקמן סי' תרלח ס"א -ב
)לעין סכך ודופי סוכה( .קו"א לעיל סי' רסג ס"ק ז .סי' רסה ס"ק א.
 441ר"ן )ט ,ב( ד"ה וה"מ .מ"מ פ"ב סוף ה"ז )ממשמעות הרמב"ם שם( .ולעין יום טוב ראה לקמן סי' תקצו ס"ב.
 442סוף ס"א ,וש".
 443בקוטרס השלחן כתב שכאן מתחיל סי' תקפט .וכ"מ לקמן סי' תקצב סוף ס"ח.
 444בקוטרס השלחן הגיה :תקיעת שופר.
 445לבוש סי' תקפט ס"א .וכדלעיל סי' תקפה ס"ד.
 446משה כט ,א .טור ושו"ע ס"א.
 447גמרא ל ,א ממשה קידושין כט ,א .טור ושו"ע ס"ג .וראה גם לקמן סי' תקפט ס"ב .סי' תקצב ס"ח.
 448רש"י כט ,א ד"ה ועבדים .רמב"ם פ"ב ה"א .וראה גם לעיל סי' קפו סוף ס"א.
 449גמרא ל ,א .טור ושו"ע שם.
 450משה כט ,א .טור ושו"ע ס"א.
 451ראה לעיל סי' קפו ס"ג .סי' רעא ס"ז.
 452חגיגה ב ,ב .וכדלעיל סי' ה סי"א .סי' קצט ס"י.
 453ב"י בשם התשב"ץ )ח"ג סי' קיג( .רמ"א ס"ב.
 454ב"ח סוד"ה אדם .מ"א סק"א .וראה לקמן יו"ד סי' א ס"ק מו.
 455תשב"ץ שם .כלבו סי' סד .שו"ע ס"ב.
 456תשב"ץ שם .וראה הערות וביאורים ד ע' ז .ה ע' טז -יז.
 457רב יהודה ב"ק פז ,א .רבו ירוחם תיב ה ח"ד )מב ,ד( ותיב יג ח"א )קג ,א(.
 458שו"ת רדב"ז ח"ד סי' ט )א'קלא( .כסת הגדולה הגה"ט .מ"א סק"א.
 459רדב"ז שם .ב"י סי' תעג בסופו .וכדלעיל סי' ג סי"ח וש".
 460גמרא ]ברייתא[ כט ,א .טומטום שהוא אטום לגמרי ולא ודע אם הוא זכר או קבה ,ואדרוגיוס שיש לו זכרות וקבות )לעיל
סי' יז ס"ב(.
 461רש"י שם ד"ה וטומטום .דעה הב' בלבוש ס"ד .וראה ב"ח ד"ה אדרוגיוס בשם רש"ל בביאורו לטור .אליה זוטא ס"ק א .וראה
גם לעיל סי' יז ס"ב .לקמן סי' תרמ ס"ב.
 462ברייתא שם .רמב"ם פ"ב ה"ב .מ"א סק"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ
הטומטום 464ואפילו טומטום כמותו איו מוציא
זכר ולכשתקרע זו תמצא קבה:466

465

כה

אף על פי ששיהם ספק דשמא לכשיקרע טומטום זה ימצא

תקפט מי הם הראויים לתקיעת שופר ובו ט' סעיפים:
א מי שחציו עבד וחציו בן חורין צריך שיתקע לו בן חורין להוציאו 467אבל איו יוצא בתקיעתו של עצמו 468לפי
שצד חירות שבו תחייב בתשע תקיעות שלימות בכשרותו ואם יתקע בעצמו תהא כל תקיעה ותקיעה שיוצאת
מפיו חציה פסולה מחמת צד עבדות שבו:469
ב אע"פ שהשים פטורות 470מכל מקום אם רצו לתקוע בעצמן הרשות בידן 471ואע"פ שהתקיעה ביום טוב בחם
אסורה מדברי סופרים 472מכל מקום כדי לעשות חת רוח לשים התירו להן איסור קל כזה 473שאין בו אפילו
משום שבות גמור אלא משום עובדין דחול.474
וכן אדם אחר שיצא כבר ידי חובתו מותר לתקוע להן 475ומותר להוציא השופר לרשות הרבים כדי לתקוע להן.476
478

וכבר תבאר בסי' י"]ז[ 477דהגו השים לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא על כן גם כאן יברכו השים לעצמן
אבל אשים לא יברכו להן אם כבר יצאו ידי חובתם ואין תוקעים רק בשביל השים 479לפי שהיא ברכה לבטלה
שהרי השים בעצמן אין חייבות בברכה זו שיברך זה להוציאן ידי חובתן בברכה זו אלא שלהן בעצמן הרשות בידן
לברך 480מטעם שתבאר שם אבל אחר למה יברך בחם.

והרוצה לתקוע לשים ולברך להן יתקע להן קודם שישמע התקיעות בבית הכסת 481או שיכוין בלבו שלא לצאת
ידי חובתו בתקיעות של בית הכסת דאז יכול לברך בשביל עצמו שעדיין לא יצא ידי חובתו 482ואע"פ שהולך להן
לתקוע בבתיהן וחוזר לבית הכסת ושומע התקיעות דמעומד שעל סדר הברכות איו צריך לחזור ולברך עליהם
ואע"פ שהפסיק בהליכה לבית הכסת בין ברכתו לתקיעות אלו 483שהרי אפילו אם הפסיק בשיחה ביתיים איו
צריך לחזור ולברך מטעם שיתבאר בסימן תקצ"ב:484
ג מי שהוא מודר האה מחבירו שאמר קום שאי הה מפלוי מותר חבירו לתקוע לו תקיעה של מצוה 485שאין זו

_______________
 463ברייתא שם ורש"י ד"ה אדרוגיוס .טור ושו"ע ס"ד.
 464משמעות הברייתא שם )שאיו מוציא אלא מיו(.
 465ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 466רש"י שם ד"ה טומטום .רמב"ם שם .טור ולבוש סוף ס"ד .וראה גם לעיל סי' קצט ס"ח.
 467רמב"ם פ"ב ה"ג .טור ושו"ע ס"ה .וראה גם לקמן סי' תרמ ס"א )לעין סוכה(.
 468ברייתא וגמרא כט ,סוע"א .טור ושו"ע שם.
 469רב חמן שם .רמב"ם שם .לבוש ס"ה .ט"ז ס"ק ב .וראה שו"ת הר צבי ח"ב סי' פה .מקראי קודש )פורים( סי' יד.
 470משה קידושין כט ,א .טור ושו"ע ס"ג .וכדלעיל סי' תקפח ס"ו וש".
 471ברייתא לג ,א כאוקימתא דאביי דרבי יוסי ורבי שמעון היא ,שכן פסקו רא"ש פ"ד סי' ז בשם ר"ת בתוס' שם ד"ה הא .טור.
ראבי"ה סי' תקלד )ע'  .(215ר"ן )ט ,ב( ד"ה ולעין .ראב"ן ר"ה )קעז ,ג( .שו"ע ס"ו.
 472רא"ש פ"ד סי"א ,וטור ,בשם ראב"ן סי' סא )שיש בזה שבות( .מ"א סק"ג )שמכל מקום יכולות לתקוע(.
 473חגיגה טז ,ב )לעין סמיכת שים( .הגהות מיימויות פ"ב אות א )גם לעין שופר(.
 474משמעות הגמרא ורש"י ,וכדלעיל סי' תקפח ס"ד וש".
 475ראבי"ה שם .רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 476ראבי"ה שם .רא"ש שם .טור וב"י ד"ה ומ"ש רבו בשם ראבי"ה )שכדאי לסמוך עליהם(.
 477סעיף ג.
 478ר"ת בתוס' שם .רא"ש שם .טור ורמ"א ס"ו.
 479דרכי משה ס"ק ב .רמ"א שם.
 480דרכי משה שם.
 481רמ"א שם )שרק אם כבר יצאו לא יברכו( .לבוש ס"ו .מ"א סק"ד .וראה לקמן סי' תקצא סוף סי"ד.
 482מ"א שם.
 483מ"א שם .וראה גם לעיל סי' ח קו"א סוף סק"ה .סי' קד ס"ב .סי' תלב ס"ז.
 484סעיף ז.
 485גמרא כח ,א .טור ושו"ע ס"ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ
חשובה האה 486כמ"ש בסימן תקפ"ו 487והוא שיתקע לו חבירו מעצמו אבל הוא לא יאמר לחבירו שיתקע לו
דכיון שאסר חבירו האתו עליו אסור לו לעשות חבירו שליח לתקוע לו:489

כו
488

ד במה דברים אמורים כשאסר האת חבירו עליו אבל אם אסר תקיעת חבירו עליו שאמר קום תקיעתו של פלוי
עליו אסור לו לשמוע אפילו תקיעה של מצוה מחבירו:490
492

ה כל המצות אין אדם יוצא בהם ידי חובתו אלא אם כן תכוין 491בעשייתן שהוא עושה דבר זה לשם מצוה
כמ"ש בסי' ס' 493לפיכך המתעסק בתקיעת שופר כדי להתלמד לא יצא ידי חובתו וכן השומע מן המתעסק לא
יצא 494אע"פ שתכוין השומע לשם מצוה כיון שהתוקע לא תכוין א"כ תקיעה פסולה שמע:
ו וכן התוקע לשורר ולא תכוין לתקיעת מצוה לא יצא 495וכן השומע ממו לא יצא:

ז אם תכוין התוקע להוציא את השומע ידי חובתו ולא תכוין השומע לצאת ידי חובתו בשמיעה זו או שתכוין
השומע לצאת ידי חובתו ולא תכוין התוקע להוציא את השומע אלא תקע לעצמו לא יצא השומע ידי חובתו עד
שיתכווו שיהם שומע ומשמיע.496
מי שתקע ותכוין להוציא כל מי שישמע תקיעתו ושמע השומע ותכוין לצאת ידי חובתו אע"פ שאין התוקע
מתכוין לפלוי זה ששמע תקיעתו ואיו יודעו כלל אעפ"כ יצא השומע ידי חובתו שהרי התוקע תכוין להוציא לכל
מי שישמעו 497לפיכך מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות מש"ץ יצא אם תכוין לצאת
בשמיעה זו 498שהרי הש"ץ הוא מתכוין להוציא את הרבים ידי חובתן בתקיעתו:499
ח מי ששמע תקיעת מצוה ואח"כ סתפק לו אם תכוין לצאת בשמיעתו צריך לתקוע לו שית מספק 500אבל מי
שהיה מהלך ועמד כדי לשמוע התקיעות מש"ץ ואח"כ סתפק לו אם תכוין לצאת בשמיעתו אין צריך לתקוע לו
שית דכיון שעמד מהליכתו חזקה שתכוין לצאת ידי חובתו:501
ט מי שבא לבית הכסת כדי לשמוע התקיעות מש"ץ ולצאת ידי חובתו עם הציבור אע"פ שבשעה ששמע לא היה לו
שום כווה אלא שמע סתם יצא 502לפי שהוא גרר אחר מחשבתו הראשוה 503שבא לבית הכסת כדי לצאת ידי
חובתו אבל מי שבא לבית הכסת בסתם 504שלא תכוין בביאתו כדי לצאת ידי חובתו בשמיעת התקיעות מהש"ץ
ואח"כ שמע בסתם בלא שום כווה לא יצא דמצות צריכות כווה כדי לצאת בהן ידי חובתן:
תקצ סדר הראוי לתקיעת שופר ובו כ"א סעיפים:
א כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השה 505תשע ,תר"ת תר"ת תר"ת ,לפי ששלש פעמים תרועה אמר
____________________
 486רש"י שם ד"ה מותר לתקוע לו )דמצות לאו ליהות יתו( .טור.
 487ראה ט"ז שם ס"ק ד )סעיף זה בשוע"ר לא הגיע לידיו( .לעיל שם סעיף כד וש".
 488ר"ן )ז ,ב( ד"ה אמר .שו"ע שם.
 489ראה ר"ן שם .לבוש ס"ז.
 490ר"ן שם בסופו .רמ"א ס"ז .וכדלעיל סי' תפה ס"ב )לעין אכילת מצה(.
 491גמרא כח ,ב כרב זירא .שכן פסק הרי"ף )ז ,ב( ,לפירוש הרא"ש פ"ג סי' יא .טור .ב"י ד"ה ולעין הלכה .ט"ז ס"ק ג.
 492מ"מ פ"ב ה"ד .וראה גם לקמן סי' תקצ סוף ס"ג .לעיל סי' תעה סכ"ח.
 493דעה הא' שם ס"ה ,ושכן הלכה.
 494משה לב ,סוע"ב ,וכמסקת הגמרא לג ,ב )בתוקע לשיר( .רמב"ם פ"ב ה"ד )להתלמד( .טור ושו"ע ס"ח.
 495מסקת הגמרא לג ,ב )כרב זירא( .טור ושו"ע ס"ח.
 496שם כט ,א וכמסקת הגמרא לג ע"ב כרבי זירא שם .טור ושו"ע שם.
 497רמב"ם פ"ב ה"ה .שו"ע ס"ט.
 498משה כז ,ב .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 499גמרא כט ,א .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 500ראה לעיל סי' ס רס"ה שהמתעסק איו יוצא מהתורה )וא"כ הוי ספיקא דאורייתא ולחומרא(.
 501ירושלמי פ"ג ה"ז .ר"ן )ז ,א( ד"ה ירושלמי .מ"א סק"ה.
 502שו"ת רדב"ז ח"ב סי' תתט .מ"א סק"ד.
 503ראה שבת צא ,רע"א.
 504מ"א שם בשם רדב"ז.
 505רמב"ם פ"ג ה"א )כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השה .תשע תקיעות( .שו"ע ס"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כז

בתורה ,506שים בראש השה ואחד ביום הכיפורים של יובל ,507ומפי השמועה למדו שהן למידין זה מזה ,508ולכך
הרי הוא כאלו כל השלש פעמים תרועה אמרים בכל אחת מהן ,509וכל תרועה צריכה להיות פשוטה לפיה
ופשוטה לאחריה ,והן הקראים תקיעות סתם ,שאמר 510והעברת שופר תרועה ,משמע שצריך להעביר קול פשוט
ואחר כך תהיה התרועה ,511דלשון והעברת משמע העברת קול פשוט ,512ואחר התרועה אמר 513תעבירו שופר וגו',
משמע שאחר התרועה צריך גם כן להעביר קול פשוט ,514וכן בכל תרועה ותרועה ,בין של יובל בין של ראש השה,
שהן למדין זה מזה:515
ב תרועה זו האמורה בתורה 516מתרגמין יבבא וכתיב 517בעד החלון שקפה ותייבב אם סיסרא משמע שהיבבא
היא כקול שאדם משמיע כשהוא בוכה ומיילל 518ויש להסתפק 519אם יבבא זו היא כמו שדרך החולים שמאריכים
בגיחותם 520ומשמיעים קול אחר קול ומאריכים בהם קצת וזה קרא גח 521או שהיא כמו אדם המיילל ומקון
שמשמיע קולות קצרים מאד תכופים זה לזה 522וזה קרא יליל 523או שהיא כמו שיהם ביחד זה אחר זה היללה
אחר הגיחה שכן דרך הבוכה מגח ואח"כ מיילל.524
ותיקו חכמים 525כדי לצאת ידי כל הספיקות לתקוע תשר"ת ג' פעמים שמא התרועה היא גיחה ויללה ביחד
ואח"כ תש"ת ג' פעמים שמא התרועה היא גיחה לבד והיו היללות הפסק בין התרועה להתקיעה שלאחריה
והתורה אמרה פשוטה לאחריה בלא הפסק קול שופר שאיו פשוט ביתיים 527ואח"כ תר"ת ג' פעמים שמא

526

_______________
סיכום הלכה זו של מספר התקיעות שאו תוקעים בראש השה:
)א( והגים לתקוע בראש השה מאה ושלשים תקיעות – 30 :מיושב – 30 .במוסף שבלחש – 30 .בחזרת הש"ץ – 10 .בקדיש שאחר
מוסף – 30 .אחרי התפלה.
)ב( בסעיף שלפיו תבאר טעם  9התקיעות תר"ת תר"ת תר"ת.
)ג( בסעיף הבא יתבאר הטעם שהצריכו ג' פעמים תשר"ת תש"ת תר"ת ,שביחד הם  30תקיעות.
)ד( לקמן סי' תקצב ס"א וס"ז יתבאר הטעם שהצריכו לתקוע את כל ה"ל ג' פעמים ,מיושב ,במוסף שבלחש ובחזרת הש"ץ ,שביחד
הם  90תקיעות.
)ה( לקמן סי' תקצו ס"א יתבאר הטעם שהצריכו לתקוע  10תקיעות אחר מוסף ,שביחד הם  100קולות .ותפרש בפסקי הסדור
)בקדיש שלם קודם תתקבל תוקעין תשר"ת תש"ת תר"ת(.
)ו( עוד יתבאר שם הטעם שתוקעים אחר התפלה  30קולות ,שביחד הם  130קולות.
 506גמרא ]ברייתא[ לד ,א .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם.
 507רש"י שם ד"ה ומין .טור .בר"ה :זכרון תרועה )ויקרא כג ,כד( ,יום תרועה יהיה לכם )במדבר כט ,א( ,וביובל :שופר תרועה
)ויקרא כה ,ט(.
 508ברייתא שם .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 509רש"י שם.
 510ויקרא כה ,ט.
 511ברייתא לג ,סוע"ב.
 512רש"י לד ,א ד"ה והעברת .לבוש ס"א.
 513ויקרא שם.
 514ברייתא שם .לבוש שם.
 515ברייתא שם .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 516במדבר כט ,א.
 517שופטים ה ,כח .גמרא לג ,ב.
 518טור .לבוש ס"ב.
 519גמרא לד ,סוע"א )מספקא ליה( .רש"י סוכה ד ,א ד"ה תשע .רמב"ם פ"ג ה"ב .שו"ע ס"ב .ב"י ד"ה וכתבו .וראה לקמן סי'
תקצב ס"ד.
 520רש"י לג ,ב ד"ה מאן.
 521טור .לבוש שם .ראה גמרא שם.
 522רש"י שם ד"ה ילולי.
 523טור .לבוש שם .ראה גמרא שם
 524גמרא לד ,סוע"א .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם.
 525גמרא לד ,סוע"א אתקין רבי אבהו .רמב"ם פ" ג ה"ג .טור ושו"ע שם.
 526גמרא שם .טור .לבוש ס"ב .מ"א סק"א.
 527לבוש שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כח

התרועה היא היללה לבד והיו הגיחה שבסדר תשר"ת הפסק בין התרועה לתקיעה שלפיה:528
ג אם התה בתקיעה אחרוה של ג' סדרי תשר"ת שאם סדר תשר"ת הן הן עיקר המצוה תעלה לו תקיעה זו
לתקיעה אחרוה של תשר"ת ואם סדרי תש"ת הן עיקר המצוה ובהן הוא יוצא ידי חובה תעלה לו תקיעה זו
לתקיעה ראשוה של תש"ת איו צריך לתקוע שית לפי תש"ת הראשון שהרי ממה פשך הוא יוצא בתקיעה זו וכן
הדין אם התה בתקיעה אחרוה של תש"ת שתעלה לו לתקיעה ראשוה של תר"ת.529
אבל אם לא התה כן אין תקיעה אחת עולה לשי סדרים תשר"ת ותש"ת ולא לתש"ת ותר"ת לפי שמצות צריכות
כווה 530ואם תכוין בתקיעה זו להשלמת סדר תשר"ת איה עולה להתחלת תש"ת 531שאם תש"ת עיקר המצוה
א"כ כשתכוין בתקיעה זו להשלמת תשר"ת לא תקע לשם מצוה כלל 532וכן בתקיעה שבין תש"ת לתר"ת:
ד שיעור תקיעה האמורה בתורה כשיעור תרועה האמורה בתורה ושיעור תרועה האמורה בתורה כג' יבבות.533
יש אומרים 534דהייו ג' כחות בעלמא והם קראים טרומיטין 535ועכשיו שתקו חכמים לתקוע תשר"ת תש"ת
תר"ת כדי לצאת מכל הספיקות שיש בתרועה צריך להאריך בתקיעה של תשר"ת כשיעור תרועה של סדר
תשר"ת 536דהייו ג' שברים ביוים שהם כג' גיחות ביויות וכג' יללות קטות שהרי הכל ביחד הוא תרועה של
סדר תשר"ת ובסדר תש"ת איו צריך להאריך בתקיעותיו אלא כדי שיעור ג' שברים ביוים שזהו שיעור תרועה
של סדר תש"ת ובתקיעות של סדר תר"ת איו צריך להאריך אלא כדי שיעור ג' יללות קטות שזהו שיעור תרועה
של סדר תר"ת.537
ואם רוצה להאריך הרבה בכל תקיעה הרשות בידו להאריך כמה שירצה ולא אמרו שיעור לתקיעות אלא שלא
יפחות מהשיעור וכן בתרועה יכול להאריך בטרומיטין כמה שירצה וכן בשברים אם מוסיף על ג' שברים אין בכך
כלום 538ואיו כמפסיק בין התרועה או השברים לתקיעה שלאחריו כיון שעושה כל השברים או כל הטרומיטין
בשימה אחת.539
541

ומכל מקום הגו שלא להוסיף על ג' שברים 540אבל טרומיטין יכול לעשות כמה שירצה
שברים קול פשוט כעין תקיעה וכן עושין בסוף הטרומיטין 542אבל אין המהג לעשות כן:543

ויש עושין בסוף הג'

ה וצריך ליזהר בשברים של סדר תשר"ת שלא יאריך בשבר אחד מהג' שברים כדי שיעור ג' שברים ביוים וג'
יללות דהייו 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' שברים ביוים לא יאריך בשבר אחד כדי שיעור ג'
שברים ביוים שלא יצא מכלל שבר ויקרא בשם תקיעה 544ואם לא זהר בכך אפילו בדיעבד לא יצא )לפי סברא
זו(.
____________________
 528גמרא שם .טור .לבוש שם .מ"א שם.
 529ב"י סוד"ה ומ"ש רבו דמסתפקא לן .רמ"א ס"ו.
 530כדלעיל סי' תקפט ס"ה וש".
 531רא"מ בביאורו לסמ"ג הל' שופר )יא ,ד( .ב"י שם.
 532ראה הערות וביאורים תתג ע'  .66תתה ע' .65
 533משה לג ,ב .טור ושו"ע ס"ג.
 534רש"י שם ד"ה שלש יבבות .דעה הא' בטור ושו"ע שם )ודעה הב' תתבאר לקמן ס"ו(.
 535שו"ע שם .וראה ירושלמי פ"ד ה"י.
 536תוס' שם ד"ה שיעור .רא"ש שם סי' י .טור ושו"ע שם.
 537תוס' ורא"ש שם .טור ולבוש ס"ג .וראה מראי מקומות וציוים.
 538תוס' ורא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 539ראה טור ושו"ע ס"ד .ר"ן )י ,ב( ד"ה מתקיף ,הובא ב"י ד"ה וראה .לקמן ס"ח .מסגרת השלחן סי' קכט ס"ק י.
 540שיירי כסת הגדולה הגב"י אות ח ,ומ"א סק"ב ,בשם מהרי"ל הל' שופר )ע' רצא( .ב"ח ד"ה ואם עשה .ומהג חב"ד לתקוע
שלשה שברים וחצי – ראה אגרות קודש ח"כ ע' לט .המלך במסיבו ח"א ע' ה -ז.
 541מהרי"ל שם .וכ"ה מהג חב"ד – ראה אוצר מהגי חב"ד ר"ה ע' קכב -ג.
 542ב"ח שם.
 543מ"א שם.
 544רמ"א ס" ג ,כביאור מ"א סק"ב .הגהות אשרי פ"ד סי' י .מרדכי רמז תשכ.

הלכות ר"ה ויוה"כ

כט

ולכתחלה טוב ליזהר שאפילו בסדר תשר"ת לא יאריך בשבר אחד כדי שיעור ]ג'[ טרומיטין לפי שזהו שיעור תקיעה
של סדר תר"ת ואם יאריך כשיעור הזה יהא עליו שם תקיעת תר"ת לא שם שבר 545ולפיכך טוב לקצר בכל שבר
ושבר בכל מה דאפשר 546רק שלא יקצר יותר מדאי כדי שיהא עליו שם גיחה ולא שם יללה 547דהייו טרומיטין:
ו ויש אומרים 548ששיעור יבבא היא ג' טרומיטין ושיעור תרועה כג' יבבות שהם ט' טרומיטין ושיעור תקיעה
כשיעור תרועה ג"כ ט' טרומיטין ושיעור שברים בודאי לא פחות הוא משיעור תרועה ג"כ ט' טרומיטין 549לכל
הפחות וא"כ צריך להאריך בכל שבר לא פחות מג' טרומיטין כדי שבג' שברים ביחד לא יהא פחות מט' טרומיטין
כשיעור תרועה.
ולפי דבריהם צריך להאריך בתקיעות של תשר"ת 550לא פחות מן י"ח טרומיטין 551שזהו שיעור תרועה של סדר
תשר"ת דהייו ג' גיחות וג' יבבות ביחד שהם לא פחות מי"ח טרומיטין.552
ויכול להאריך בכל שבר 553עד פחות מעט מן י"ח טרומיטין 554לפי שעד י"ח טרומיטין אין שם תקיעה ומכל מקום
לכתחלה לא יאריך בשבר אחד כדי ט' טרומיטין שזה שיעור תקיעה בסדר תר"ת 555וא"כ שם תקיעת תר"ת עליו
אבל בדיעבד יוצא אם האריך בשבר של תשר"ת פחות מי"ח טרומיטין 556כיון שבזה הסדר עדיין אין עליו שם
תקיעה.
ובסדר של תש"ת צריך להאריך בתקיעות כשיעור ט' טרומיטין שזהו שיעור ]תרועה [557של זה הסדר ולא יאריך
בשבר כשיעור ט' טרומיטין ואם האריך אפילו בדיעבד לא יצא לפי שיצא מכלל שבר וכס בכלל תקיעות של זה
הסדר:558
ז ולעין הלכה יש להחמיר בשל תורה כסברא האחרוה דהייו שיאריך בתקיעות תשר"ת כשיעור י"ח טרומיטין
לכל הפחות ובתקיעות תש"ת תר"ת כשיעור ט' טרומיטין לכל הפחות ובכל שבר יאריך מעט כדי ג' טרומיטין
ולא יאריך עד ט' טרומיטין אפילו בסדר תשר"ת ובכל תרועה צריך לעשות ט' טרומיטין כמו שתבאר 560אבל
בדיעבד שכבר תקע ושיה אחד מכל אלו איו צריך לחזור ולתקוע מפי שיש לסמוך על סברא הראשוה.561

559

אבל אם שיה בשי דברים בעין שלפי שתי הסברות לא יצא כגון שלא האריך בתקיעותיו כשיעור שתבאר לפי
סברא האחרוה והאריך בשבר מן השברים יותר משיעור שתבאר לפי סברא הראשוה 562או שלא האריך בשבר
אחד מן השברים כשיעור שתבאר לפי סברא האחרוה דהייו ג' טרומיטין ובשבר אחד מן השברים האריך יותר
משיעור שתבאר לפי סברא הראשוה צריך לחזור ולתקוע )כדין הטועה בתקיעותיו ועל דרך שיתבאר (563ואיו
יכול לתפוס קולות של שתי הסברות כיון שהן סותרות זו את זו:564
____________________
 545תוס' לג ,ב ד"ה שיעור .רא"ש פ"ד סי' י .טור ושו"ע ס"ג.
 546ב"י ד"ה והמרדכי.
 547מרדכי רמז שכ .הגהות אשרי שם.
 548ריב"א וריב"ם בתוס' לג ,ב ד"ה שיעור ,וברא"ש פ"ד סי' י .מ"מ פ"ג ה"ד בדעת הרמב"ם .דעה הב' בשו"ע ס"ג.
 549רמב"ם ומ"מ שם .ט"ז סק"ד.
 550ריב"א וריב"ם שם .שו"ע שם.
 551ב"ח סוד"ה ומ"ש וכן הוא דעת .ט"ז שם .מ"א סק"ג .וראה גם מ"מ שם בסופו בשם ויש מי שמחמיר.
 552ט"ז שם.
 553ריב"א וריב"ם שם .שו"ע שם.
 554הגהות אשרי פ"ד סי' י .מרדכי רמז תשכ .ט"ז סק"ג.
 555תוס' שם .רא"ש שם .ב"ח שם .ט"ז שם .מ"א סק"ב.
 556ב"ח שם .ט"ז שם.
 557כן הגיה בקוטרס השלחן.
 558ב"ח שם.
 559ראה חידושי צמח צדק עו ,א.
 560סעיף ו.
 561ב"ח שם .מ"א שם.
 562תוס' שם .רא"ש שם .שו"ע סוף ס"ג.
 563ס"טו -יז.
 564תוס' ורא"ש שם) .טור ו(שו"ע שם.
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ח היבבות של תרועות וכן הג' שברים שהם במקום תרועה צריך לעשותן בשימה אחת 565ואם לא עשאן בשימה
אחת לא יצא 566שתרועה אחת אמרה תורה ולא מופסקת לשתי תרועות.567
אבל השלשה שברים ותרועה דתשר"ת אע"פ ששתיהן ביחד הן במקום תרועה אחת האמורה בתורה דשמא היא
הגיחה והיללה ביחד זו אחר זו 568אעפ"כ אין צריך לעשותן בשימה אחת לפי שאין דרך האדם לגוח וליילל
בשימה אחת 569אלא מפסיק בייהם כדי שימה דהייו שעושה שימה ביתיים ולפיכך גם התוקע צריך לעשות
שימה ביתיים ומכל מקום לא יפסיק יותר מכדי לעשות שימה אחת ביתיים 570ולא ימתין מלהריע עד שיקרא
המקרא לפיו מלת תרועה אלא יריע מעצמו אחר השברים תיכף ומיד לאחר שעשה שימה אחת:571
ט ויש אומרים 572דאע"פ שאין דרך האדם לגוח וליילל בשימה אחת מכל מקום כיון דמה שאו תוקעין שברים
ותרועה הוא מחמת ספק דשמא זהו תרועה האמורה בתורה 573א"כ אין לו להפסיק שהרי תרועה אחת אמרה
576
תורה ולא מופסקת לשתי תרועות 574לפיכך אם עשאן בשתי שימות לא יצא 575אלא יעשה אותן בשימה אחת
ומכל מקום יפסיק מעט בייהם 577בעין שיהיו חלקין לשתי קולות.
והמהג במדיות אלו כסברא הראשוה 578ואין לשות 579המהג מפי המחלוקת אבל במקום שאין מהג קבוע יש
לההיג לעשות בתקיעות מיושב בשימה אחת 580כדי שתהיה הברכה שמברכין עליהם כהלכה לדברי הכל שאף
לסברא הראשוה יש אומרים 581שאם עשאן בשימה אחת יצא כמו התוקע תר"ת או תש"ת בשימה אחת דיצא
583
כמו שיתבאר אבל בתקיעות מעומד שאין מברכין עליהם יעשה בשתי שימות 582כדי לחוש לסברת מי שאומר
דלסברא הראשוה אם עשאן בשימה אחת לא יצא.
התוקע תר"ת או תש"ת בשימה אחת 584אם הפסיק מעט בייהם בעין שיהיו חלקין לג' קולות 585יצא ויש
אומרים 586שלא יצא וצריך לחזור ולתקוע כל הג' קולות שהתקיעה הראשוה לא היה לה הפסק וסוף והתקיעה
האחרוה לא היה לה ראש והתחלה 587שעשה הכל בשימה אחת ואף על פי שהעיקר כסברא הראשוה 588מכל
____________________
 565רמב"ן לד ,א ד"ה ושוב מצאתי בתשובת ר"ת ,ובדרשה לר"ה )כתבי רמב"ן ח"א ע' רמ( .רא"ש פ"ד סי' י -יא .ר"ת בתשובה,
הובא ברמב"ן שם ובטור .שו"ע ס"ד.
 566שיירי כסת הגדולה הגב"י אות ז .אליה זוטא סק"ז.
 567רמב"ן שם )לעין שברים תרועה( .לבוש ס"ד.
 568כדלעיל ס"ב.
 569ר"ת שם .מ"מ שם בדעת הרמב"ם .דעה הא' בשו"ע שם.
 570מרדכי רמז תשכ ,והגהות אשרי פ"ד סי' י ,כפרש"י סוכה ג ,סוע"ב ד"ה ולא כלום .שו"ע שם.
 571ט"ז סוף סק"ו .אליה רבה סק"ח.
 572רמב"ן שם .רא"ש שם סי' י-יא .טור בדעת הרי"ץ גיאת )ע' כו( .דעה הב' בשו"ע שם.
 573כדלעיל ס"ב.
 574רמב"ן שם.
 575ריב"ש בתשובה סי' לט .ב"י ד"ה וראה.
 576רא"ש שם סי' יא )שאם טעה יחזור ויעשה בשימה אחת(.
 577תרומת הדשן סי' קמב .ב"י רד"ה וראה דלדעת .ע"פ רש"י חולין כו ,ב ד"ה בשימה אחת.
 578דרכי משה ס"ק ג .רמ"א ס"ד.
 579רמ"א שם .וראה משמרת שלום סי' מא ס"ז.
 580ב"י ד"ה וראה דלדידן .שו"ע ס"ד.
 581ב"י שם .ב"ח שם .ט"ז סק"ו.
 582ב"י שם .שו"ע שם.
 583תרומת הדשן סי' קמב.
 584ירושלמי פ"ד ה"י .רא"ש פ"ד ה"י .לפירוש הטור .דעה א' בשו"ע ס"ה.
 585פרי מגדים א"א סק"ד .וכדלעיל ריש הסעיף.
 586רבו ירוחם "ו ח"ב )מט ,ב( ,בדעת הרא"ש שם .ב"י ד"ה ומ"ש הרא"ש ,בשם התוספתא פ"ב הי"ב .דעה הב' בשו"ע שם .אליה
זוטא סק"ט ,בדעת הלבוש ס" ה.
 587רא"ש שם .טור .מ"א סק"ד.
 588אליה זוטא שם בדעת השו"ע שם ,שהביא דעה הא' בסתם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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מקום יש לחוש לסברא האחרוה ויחזור ויתקע כל הג' קולות:589
י ואם משך והאריך בתקיעה האחרוה 590של בבא אחת) 591פירוש סדר תשר"ת אחת או תש"ת אחת או תר"ת
אחת קראת בבא אחת( מבבות תשר"ת או תש"ת או תר"ת כדי שיעור שתי תקיעות כדי שתעלה לו תקיעה זו
לשתי תקיעות דהייו לשם תקיעה אחרוה של בבא זו ולשם תקיעה ראשוה של בבא שלאחריה לא עלתה לו אלא
בשביל תקיעה אחת 592דהייו תקיעה אחרוה של בבא זו 593לפי שכל תקיעה צריך להיות בו ראש וסוף ואם חלק
תקיעה זו לשתי תקיעות כמו שחשב התוקע אין כאן ראש לתקיעה האחרוה ולא סוף לתקיעה ראשוה 594ולפיכך
אין או הולכין אחר מחשבתו בזה אלא או חושבין תקיעה זו לתקיעה אחת ארוכה ועולה לו בשביל תקיעה
אחרוה של בבא זו:
יא ויש חולקין 595ואומרים שהכל הולך אחר מחשבתו וכיון שהוא חשב שתעלה לו לשתי תקיעות 596או חושבין
אותה כשתי תקיעות ושתיהן פסולות מטעם שתבאר 597ולכך איה עולה לו אפילו בשביל תקיעה אחת וצריך
לחזור ולתקוע תקיעה ראשוה של בבא זו 598ויגמור משם ואילך על הסדר כדין מי שטעה באמצע בבא שחוזר
לראש כמו שיתבאר.599
והלכה כסברא הראשוה 600ומכל מקום טוב לחוש לסברא האחרוה:601
יב אע"פ שלכתחלה אסור להשיח מתחילת תקיעות מיושב עד סוף התקיעות מעומד כמו שיתבאר בסי'
תקצ"]ב[ 602מכל מקום אם עבר התוקע ושח אפילו הפסיק כמה שעות בשיחה 603אפילו בין תקיעה לתרועה ובין
תרועה לתקיעה ובין בבא לבבא ובין סדר לסדר אין צריך לחזור ולתקוע.
אפילו הפסיק בין הקולות שבבבא אחת בקולות אחרים כגון שלאחר שתקע או לאחר שהריע תעסק בתקיעות או
בתרועות אחרות והפסיק בהם בין התרועה של אותה הבבא להתקיעות שלפיה ולאחריה אין בכך כלום דכיון
שלא תכוין בקולות האלו שתעסק בהם באמצע הבבא לשם מצוה אלא כמתעסק בעלמא לפיכך אין חשובין
הפסק בין התרועה לפשוטה שלפיה ושלאחריה לפי שלא הקפידה תורה אלא שלא יפסיק בייהם בקול שופר
שאיו פשוט שתכוין בו התוקע לשם מצוה 604דאז אין כאן פשוטה לפיה או לאחריה אלא קול שופר שאיו פשוט
לפיה או לאחריה אבל אם לא תכוין בו התוקע לשם מצוה אין כאן קול שופר שאיו פשוט לפיה או לאחריה לפי
____________________
 589אליה זוטא שם.
 590משה לג ,ב .טור ושו"ע ס"ו.
 591ב"ח ד"ה ומ"ש רבו דין זה .מ"א סוף סק"ה .וראה לעיל ס"ג לעין תקיעה אחרוה של סדר תשר"ת או תש"ת.
 592רמב"ם פ"ג ה"ד ומ"מ שם .רמב"ן כז ,א ד"ה הא דתן .רא"ש פ"ד סי' ח .טור שכן מוכח בגמרא דידן )כז ,א( .דעה הא' בשו"ע
שם.
 593ר"ן )יא ,ב( ד"ה ולפיכך.
 594גמרא כז ,א .ט"ז סק"ז.
 595ירושלמי פ"ד ה"י .רי"ץ גיאת )ע' מ( .הובא ברמב"ן שם .רא"ש שם וטור .דעה הב' בשו"ע שם.
 596רא"ש שם )בביאור דעת הירושלמי(.
 597סעיף י.
 598לבוש ס"ו .מ"א סק"ה.
 599סט"ז -יז.
 600מגיד משה פ"ג ה"ד .ב"י ד"ה ואע"פ .דעה הא' בשו"ע בסתם.
 601ב"י שם.
 602סעיף ז.
 603ראבי" ה סי' תקלה )וכן מצאתי בשם ריש מתיבתא שאם עבר וסח איו חוזר ומברך .והגאון לא הזכיר אלא בין תקיעות דמיושב
לתקיעות דמעומד  ...וראה לי דהוא הדין הסח בין תקיעה דמיושב גופיה( .הובא ברא"ש פ"ד סי"ב )וראבי"ה כתב אף על פי
שהגאון לא הזכיר אלא בין תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד ,ראה לי דהוא הדין סח בין התקיעות שמיושב ,שאיו חוזר
ומברך( .הגהות מהגים מהגי ראש השה אות קכ )מלשון האלפס משמע דאפילו סיפר בין התקיעות של מיושב עצמן אין חוזר
ומברך( .מ"א שם סי' תקצב סק"ד )אפילו שח בין התקיעות דמיושב עצמן איו צריך לחזור ולברך )הגהות מהגים ,ורא"ש((,
וכאן סק"י )דהא קי"ל שמע ט' תקיעות בט' שעות ביום יצא ,אטו מיירי שישב כל היום ולא דיבר בתים( .והייו כדאמרין לד,
רע"ב )שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא( .וכדלקמן סי"ג )אם שמע התקיעות בסירוגין ,דהייו שהפסיק

ביתיים הרבה בשיחה יצא(.
הלכה זו מהגאוים ,שאם עבר ושח בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד איו חוזר ומברך ,תבארה לקמן סי' תקצב ס"ז )ושם
הערה .(782
 604רמב"ן לד ,א ד"ה הא דאקשין )הואיל ותקע לשם מצוה תקיעות אחרות( .הובא בר"ן )י ,ב( ד"ה מתקיף .מ"א ס"ק י.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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שאין קולו חשב לכלום ודומה לקול בהמה וחיה כיון שלא תכוין בו לשם מצוה:605
יג וכן השומע אם שמע התקיעות בסירוגין 606דהייו שהפסיק ביתיים הרבה בשיחה יצא והוא שבאמצע הבבא לא
שמע קול שופר שאיו ראוי באותו מקום דהייו שבין התרועה של הבבא להפשוטה שלפיה ושלאחריה לא שמע
קול שופר שאיו פשוט לשם מצוה 607ועל דרך שתבאר בתוקע:
יד וכן אין צריך שישמע כל התקיעות מאדם אחד אלא אפילו אם שמע אותן מכמה בי אדם תקיעה מזה ותרועה
מזה ותקיעה מזה 608וכן עד סוף כל הקולות יצא אבל אם שמע תקיעה תרועה תקיעה משלשה בי אדם שתקעו
כולם כאחד 609זה תקיעה וזה תרועה וזה תקיעה לא יצא לפי שאין כאן פשוטה לפיה ופשוטה לאחריה כיון
שכולם תקעו בבת אחת 610ואם כל אחד ואחד משלשתן תקעו תקיעה תרועה תקיעה 611אע"פ שכל הקולות יוצאין
בבת אחת וב' קולות היוצאין בבת אחת אין שומעין אפילו אחת מהן כמ"ש בסימן קמ"א 612מכל מקום בשופר
כיון דחביב הוא על השומע 613לפי שאיו אלא פעם בשה 614הוא ותן דעתו ושומע אפילו כמה קולות.615
ולפיכך אפילו מקצתם תקעו בחצוצרות ומקצתן תקעו בשופר יצאו 616דמחמת חביבתו תן דעתו על השופר לשמוע
קולו:617
טו תוקע העומד בסדר תשר"ת ולאחר שתקע שי שברים קודם שסיים שבר השלישי טעה והתחיל להריע 618בין
שגמר את התרועה שהתחיל בה בטעות בין שלא גמרה עדיין אלא זכר באמצע 619יחזור ויתקע ג' שברים ויריע
ויגמור משם ואילך על הסדר אבל איו צריך לחזור ולתקוע את התקיעה הראשוה של בבא זו שכבר תקע קודם
שטעה 620ואע"פ שהפסיק בשי שברים ותרועה שתקע בטעות בין תקיעה ראשוה של בבא זו לשברים ותרועה של
בבא זו אין בכך כלום דכיון שהשברים תרועה שתקע 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 לפשוטה שלפיה כיון שהוא מעין תרועה שצריך לתקוע:621
טז במה דברים אמורים בסדר תשר"ת אבל אם עומד בסדר תש"ת 622בין שהתחיל להריע לאחר שגמר השברים
בין שהתחיל להריע קודם שגמר השברים אפילו לא עשה אלא שבר אחד 623בין שהתחיל להריע קודם שתקע אפילו
שבר אחד צריך לחזור ולתקוע גם תקיעה הראשוה של בבא זו דכיון דתרועה זו איה מעין השברים שצריך לו
לתקוע בבבא זו לפיכך היא חשובה הפסק בין השברים לפשוטה שלפיה.624
ואפילו בסדר תשר"ת לא אמרו שאין צריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשוה אלא כשלא הפסיק בשימה בין סיום
השי שברים להתחלת התרועה שהריע בטעות אבל אם הפסיק בייהם בשימה צריך לחזור ולתקוע גם תקיעה
____________________
 605מ"א שם.
 606גמרא לד ,רע"ב .טור ושו"ע סי' תקפח ס"ב.
 607רמב"ן שם .ט"ז שם סק"ב ,דלא כלבוש שם ס"ב .מ"א שם סוף סק"ג.
 608ברייתא לד ,ב .טור ושו"ע סי' תקפח ס"ב.
 609גמרא ]ברייתא[ שם ,לגירסת ופירוש תוס' שם ד"ה מתשעה .טור ושו"ע שם ס" ג.
 610תוס' שם .רא"ש פ"ד סי' יג .לבוש שם ס"ד.
 611רמ"א שם ס"ג.
 612סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"ב ומ"א סק"ג.
 613גמרא כז ,א .וראה גם לעיל סי' תפח ס"ד.
 614משמעות רש"י שם ד"ה דחביבה.
 615גמרא שם .רמ"א שם .וראה לעיל שם .חקרי הלכות ח"א לג ,ב.
 616הגהות אשרי פ"ג סי' א .ב"י שם ד"ה כתב הג"א .רמ"א שם.
 617גמרא שם .ב"י שם.
 618ראב"ן סי' סא )מעשה שהיה במגצא בר"ה שת תתק"ה( .ראבי"ה סי' קעא .רא"ש פ"ד סי' יא .טור ושו"ע ס"ז.
 619ראבי"ה שם )ע'  (187בשם אביו רבו יואל .הובא במרדכי השלם רמז תשכ )ע' מט( .ב"ח ד"ה מעשה .ט"ז סק"ח.
 620רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 621רא"ש שם .טור .וראה משה שכיר או"ח ח"ב סי' קג.
 622משמעות הרא"ש שם .טור ושו"ע סוף ס"ז.
 623מ"א סק"ט.
 624רא"ש שם וטור.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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הראשוה של בבא זו 625דכיון שהפסיק בשימה בין השברים להתרועה אין שיהם חשבים כתקיעה הא' 626ואין
התרועה מצטרפת כלל עם השברים והרי זה דומה למי שהריע תרועה לבדו בלא שברים קודם שתקע השלשה
שברים בסדר תשר"ת דצריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשוה של בבא זו 627לפי שהפסיק בתרועה זו בין השברים
לפשוטה שלפיהם שהרי תרועה זו איה מעין השברים שצריכים לו לתקוע בבבא זו ואע"פ שהוא מעין התרועה
שצריך לו לתקוע בבבא זו אין זו מועיל כלום כיון שלא תקע עדיין השברים של בבא זו:628
יז וכן אם לאחר שתקע שלשה שברים 629בין בסדר תשר"ת 630בין בסדר תש"ת הפסיק בשימה 631וחזר ותקע
שברים אחרים ואפילו לא חזר ותקע אלא שבר אחד 632וכן אם לאחר שגמר את התרועה 633דהייו שלשה
טרומיטין 634לפי סברא הראשוה שביארו 635הפסיק בשימה 636וחזר והריע אפילו לא גמר את התרועה צריך
לחזור ולתקוע גם תקיעה ראשוה של בבא זו וגומר משם ואילך על הסדר דכיון שהפסיק 637בשברים יתירים או
בתרועה יתירה בין השברים או בין התרועה לפשוטה שלאחריהן ואם יחזור ויתקע השברים או התרועה ויגמור
משם ואילך על הסדר יהיו השברים היתירים או התרועה היתירה שתקע כבר הפסק בין השברים או התרועה
הכשרים של בבא זו לפשוטה שלפיהן לפי שאין מעין שברים או תרועה שצריך לו לתקוע בבבא זו שהרי אין צריך
לו כלום כיון שכבר תקע אותם:
יח כל מקום שתבאר שצריך לחזור ולתקוע גם תקיעה ראשוה של הבבא אם לא זכר מהטעות עד לאחר שתקע
תקיעה אחרוה של הבבא אותה תקיעה אחרוה עולה לו במקום תקיעה ראשוה וגומר משם ואילך על הסדר.638
ואם לא זכר עד שעומד בבבא אחרת או אפילו בסדר אחר כגון שטעה מסדר תשר"ת ולא זכר עד שעומד בסדר
תש"ת או תר"ת גומר כל הסדר שזכר 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 שלא להפסיק בין תרועה לפשוטה שלפיה
ושלאחריה 639אבל אם מפסיק בין בבא לבבא אפילו בקול שופר שאיו ראוי לאותו סדר אין בכך כלום:640
יט כל מקום שתבאר שאם טעה צריך לחזור ולתקוע תקיעה ראשוה של בבא זו שטעה בה אין חילוק בין תקיעות
מעומד לתקיעות מיושב בכל אחת מהן צריך לחזור 641ועל דרך שתבאר ואפילו במקום שתוקעין כל השלשים
קולות בתקיעות מעומד 642אין אומרים שאם טעה התוקע בתקיעות מיושב סמוך על תקיעות מעומד ולא יהא
צריך לחזור דכיון שבירך על תקיעות אלו צריך לעשותן כהוגן 643שלא תהא ברכתו לבטלה.
אבל אם טעה בתקיעות שאחר התפלה אין בכך כלום 644לפי שאין רק מהג בעלמא:645
____________________
 625ר"ן )י ,ב( ד"ה סוד"ה מתקיף .ב"י ד"ה ומ" ש או לאחר )לדעה הב' דלעיל ס"ט .ומזה לומדים לדין הפסיק בשימה אחר ב'
השברים ,דהוי כלא עשה שברים כלל והתחיל בתרועה( .וראה בן הימין )ליקוטים או"ח( סי' ו .שו"ת קול יהודה )כ"ץ( סי' יג.
מראי מקומות וציוים.
 626אוצ"ל :א' )כלומר תרועה אחת(.
 627אבודרהם סדר תקיעות .ב"ח ד"ה י"א דלא .ט"ז סק"י .מ"א סוף סקי"א.
 628ב"ח שם.
 629טור בדעת הרמב"ן ,ושו"ע ס"ח.
 630מ"א סקי"א ד"ה ודע )לעין ב' תרועות זה אחר זה(.
 631ר"ן שם בדעת הרמב"ן .ב"י שם.
 632ר"ן שם .שו"ע שם.
 633תוספתא פ"ב הי"ב ,לגירסת הרמב"ן כז ,א ד"ה וזה הפירוש .הובא בר"ן )י ,ב( ד"ה מתקיף .טור ושו"ע שם.
 634מ"א ס"ק ח )לעין תרועה אחר ב' שברים(.
 635סעיף ד.
 636ראה בן הימין )לקוטים או"ח( סי' ו.
 637ר"ן שם .טור ושו"ע שם.
 638מ"א סקי"ב.
 639כדלעיל ס"א -ב וסי"ב.
 640מ"א שם .וראה לעיל סי' רסג קו"א סק"ה קרוב לסופו למי שלא היה בתחילת התקיעות :יצטרך אח"כ לשמוע על הסדר.
 641מ"א שם.
 642כדלקמן סי' תקצב ס"ה.
 643מ"א שם .וראה הערות וביאורים תתיא ע' .93
 644מ"א שם.
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כ אם תקע בצד הרחב של שופר לא יצא 646ורמז לדבר 647מן המצר קראתי וגו':648
כא ואחר שתקע יתחיל הש"ץ 649אשרי העם יודעי תרועה וגו' 650ויש והגין לומר עד תרום קרו 651ואח"כ יתחיל
אשרי יושבי וכו' 652ואח"כ מחזירין הספר תורה למקומו:653
תקצא סדר תפלת מוסף ביחיד ובו ט"ו סעיפים:
א אע"פ שבשבתות וימים טובים אדם מתפלל שבע ברכות דהייו שלש ראשוות ושלש אחרוות וקדושת היום
באמצע 654אבל בראש השה תיקו חכמים 655להתפלל במוסף של שי הימים תשע ברכות 656דהייו שבברכת
קדושת היום כולל פסוקי מלכיות 657כדי לקבל עליו עול מלכות שמים 658ואח"כ אומרים ברכת זכרוות ואומר
בה פסוקי זכרוות כדי שיעלה זכרויו לפיו לטובה וע"י מה ע"י שופר 659לפיכך אומר אחר כך ברכת שופרות
ואומר פסוקי שופרות:
ב אע"פ שבשאר ימות השה אין הש"ץ מוציא בתפלתו אלא את מי שאיו בקי אבל הבקי איו יוצא בתפלת הש"ץ
כמ"ש בסי' קכ"ד 660אבל במוסף של ראש השה אף הבקי יוצא בתפלת הש"ץ 661לפי שהן ברכות ארוכות 662והוא
שיהיה בבית הכסת עם הש"ץ 663וישמע ממו התפלה מראש ועד סוף 664ומי שהוא אוס ואיו יכול לבא לבית
הכסת כגון עם שבשדות 665וזקן וחולה 666פוטר הש"ץ אע"פ שלא שמע ממו התפלה:667
ג ועכשיו שהש"ץ מפסיק בפיוטים באמצע התפילה אין אדם יוצא בתפילת הש"ץ 668אפילו אם הוא לא שמע
הפיוטים מכל מקום הוא שוהה כדי לגמור את כל התפילה וצריך לחזור לראש כמ"ש בסי' ס"ה 669ואפילו אם איו
שוהה כל כך מכל מקום לכתחילה אסור לפסוק אפילו מעט בתפילה:

_______________
 645ראה לקמן סי' תקצו ס"א.
 646ירושלמי הובא בר"ן )ו ,ב( סוד"ה גמ' .שו"ע ס"ט .וראה לעיל סי' תקפו סי"ב.
 647ר"ן שם )סימא( .לבוש ס"י .ט"ז סקי"א.
 648תהלים קיח ,ה.
 649טור ריש סי' תקצא .רמ"א ס"ט )אומר הש"ץ(.
 650תהלים פט ,טז.
 651תהלים שם טז -יח .טור שם .סדור האריז"ל )ר' שבתי( .באה"ט סקי"ב .ומהג חב"ד שהאומר את הפסוקים קודם התקיעות
מגן ג"כ לאחריהם את שלשת הפסוקים ]והקהל אומר אחריו פסוק בפסוק[ )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .56וראה גם אוצר מהגי
חב"ד ר"ה ע' קכו(.
 652ומהג חב"ד שכל הקהל אומרים אותו יחדיו )ספר המהגים  -חב"ד שם .אוצר מהגי חב"ד שם(.
 653טור שם .רמ"א שם.
 654כדלעיל סי' רסח ס"ב )בתפלות שבת( וס"ג )מוסף( .סי' תפז ס"א -ב )תפלות יום טוב(.
 655רש"י שבת סא ,ב ד"ה הברכות.
 656משה לב ,א וכר"ע .רא"ש פ"ד סי' יד .שו"ע ס"א.
 657ר"ע שם במשה.
 658גמרא טז ,א .לד ,ב .לבוש ס"ב.
 659גמרא שם .לבוש שם.
 660ס"א ,ובסי' ט ס"ד.
 661גמרא לה ,א כר"ג במשה לג ,ב ובברייתא לד ,ב .רמב"ם הל' תפלה פ"ח ה"י .רא"ש פ"ד סי' יד .טור .מ"א בריש הסימן.
 662גמרא לה ,א ורש"י שם ד"ה אלא .רמב"ם שם.
 663ראה לעיל סי' ה סוף סכ"ב.
 664רי"ף )יב ,א( .רא"ש שם .טור ומ"א שם .וראה גם לעיל סי' ריג ס"ד )בשאר ברכות( .לעיל סי' קכד ס"א וס"ו )לעות אמן( .לקמן
סי' תקצד .תורת מחם התוועדויות תשמ"ג ח"א ע'  .67שלחן המלך ח"ב ע' קצח -ט.
 665גמרא שם .רי"ף שם .רא"ש שם .טור .וראה גם לעיל סי' קכח סל"ז )בברכת כהים ,שטרודין במלאכתן(.
 666טור .וראה לעיל סי' צ ס"י.
 667ראה תיא קו"א קסב ,א :ויוצאים ידי חובת תפלת שמוה עשרה עצמה בחזרת הש"ץ כאלו שמעו ממש ,וגם קדושה וברכו
בכלל.
 668מ"א ריש הסי'.
 669ס"א .וראה סי' סח ס"ב.
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ד ואפילו במקום שאין אומרים פיוטים באמצע התפלה אעפ"כ מוטב שיתפלל כל אחד ואחד בעצמו כי מי שירצה
לצאת בתפלת הש"ץ צריך שיכוין לכל מה שאומר ש"ץ 670ואם חיסר אפילו תיבה אחת שלא שמע אותה מהש"ץ
672
לא יצא ואין כל אדם יכול לעמוד בזה 671לפיכך הגו כל ישראל להתפלל תפלת מוסף תשע ברכות בלחש תחלה
וגם הש"ץ יתפלל עמהם כדי להסדיר תפלתו 673כמ"ש בסימן קכ"ד:674
ה צריך להזכיר פסוקי קרבות המוספים בכל תפלות של מוסף בין של שבת בין של ראש חודש בין של יום טוב בין
של ראש השה ויום הכיפורים כדי שתעלה לו הזכרתן במקום הקרבתם 675ואם אמר עשה וקריב לפיך כמו
שכתבת עליו בתורתך יצא ושוב אין צריך לומר מקראות המוספין.676
לפיכך והגין בספרד שאין אומרים פסוקי המוספין אלא בשבת וראש חודש שרגילין בהם ולא יבאו לטעות אבל
בשאר המועדים אין אומרים פסוקי המוספין שמא יבואו לטעות על ידי כך 677ותתבלבל תפלתם.
אבל במדיות אלו אין חוששין לכך ווהגין לומר פסוקי המוספין אפילו ביום טוב 678אלא שאין אומרים פסוקי
מוסף ראש חודש בראש השה לפי שדי במה שאומרים מלבד עולת החודש וגו' שבזה כללו כל העולות של מוסף
ראש חודש וכדי להזכיר גם השעיר שהוא חטאת אומרים ושי שעירים לכפר 679וכן אומרים את מוספי יום הזכרון
לשון רבים כדי לכלול גם מוסף של ראש חודש 680שקרא זכרון כמ"ש בסי' תקפ"ב.681
ואף ביום שי שאיו ראש חודש אעפ"כ אומרים את מוספי וכו'
שי 684מאחר שידעו שיום שי הוא שי בחודש ואיו ראש השה:

682

ושי שעירים לכפר

683

כדי שלא יזלזלו ביום

ו ולמה אין והגין להזכיר ראש חודש בפירוש בראש השה כדי שלא יאמרו יום שי של ראש חדש עיקר כמו בשאר
ראש חודש וימו ממו המועדות 685דכיון שיזכירו ראש חודש גם ביום שי 686מטעם שתבאר 687יאמרו שראש
חודש שי ימים ועוד לערבב השטן שלא ידע שהיום הוא ראש חודש תשרי) 688ולא יבא לקטרג( לפיכך אין אומרים
פרשת ובראשי חדשיכם קודם איזהו:689
ז אין פוחתין משלשה פסוקי מלכיות ומשלשה פסוקי זכרוות ומשלשה פסוקי שופרות 690פסוק אחד של תורה
והשי של כתובים והשלישי של ביאים 691ואם פיחת לא יצא אבל לכתחלה צריך שיאמר עשרה פסוקים של
____________________
 670ראה גם לעיל סי' קכד ס"ב.
 671טור .לבוש ס"א .מ"א שם.
 672טור ושו"ע ס"א.
 673ברייתא לד ,ב .שו"ת ריב"ש סי' לז .שו"ע ולבוש שם.
 674ראה מ"א שם סק"ג ד"ה ובגמרא .לעיל סי' ק.
 675רש"י לה ,א ד"ה כיון וד"ה אין )שלכתחלה צריך לאומרם .וראה הערות וביאורים תצג ע'  .(6רמב"ם בסדר התפלות שבסוף
ספר אהבה סוד"ה ברכה אמצעית .רא"ש פ"ד סי' יד .טור .וראה גם לעיל סי' תפח ס"ח.
 676רש"י שם ,בפירוש הגמרא שם .רא"ש שם .טור בשם שאר מפרשים .רמב"ם שם .וראה גם לעיל שם.
 677רא"ש שם .טור ושו"ע ס"ב וט"ז סק"א.
 678דרכי משה ס"ק ב .רמ"א ס"ב .וראה גם לעיל שם .וכ"ה בסידור.
 679ר"ת בתוס' לה ,א ד"ה אילימא .טור בשמו )ושו"ע( ורמ"א ס"ב .וכ"ה בסידור.
 680ר"ן )יב ,ב( ד"ה מהו להזכיר .רבו ירוחם "ו ח"א )מח ,רע"א( .רמ"א ס"ב ושו"ע ס"ג .וכ"ה בסידור.
 681סעיף ט.
 682ב"י ד"ה כתב הר"ן .שו"ע שם.
 683לבוש ס"ג.
 684מ"א סק"ג.
 685טור ור"ן שם בשם הגאוים .ט"ז סק"ב.
 686ב"י שם.
 687סעיף ה.
 688מהגים )קלויזר( סליחות סי' א הגהה א .מהגים )טירא( חדש אלול .לבוש סי' תקפא ס"א .סי' תקפב ס"ו .וראה לקוטי
שיחות חכ"ד ע'  .222-7שלחן המלך ח"ב ע' קצט -רב.
 689במדבר כח ,יא -טו .טור בשם הערוך ערך חדש .וראה לעיל סי' מח ס"ב .ובסידור לא הובאו )אף בר"ח שבכל השה(.
 690שמואל לב ,סוע"א כרבי יוחן בן ורי במשה שם .רמב"ם פ"ג ה"ח .טור.
 691ברייתא שם .רמב"ם שם .טור.
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מלכיות ועשרה של זכרוות ועשרה של שופרות 692כגד עשרה מאמרות שבהן ברא העולם 693שלשה פסוקים
הראשוים של תורה ושלשה פסוקים של כתובים ושלשה האחרוים של ביאים 694ומסיים בפסוק אחד של
תורה 695ואם סיים בביא שאמר ארבעה פסוקים של ביאים יצא:696
ח במה דברים אמורים כשכבר התחיל לומר פסוק אחד של מלכיות או של זכרוות או של שופרות אז צריך להזכיר
כל העשרה פסוקים אבל אם לא התחיל עדיין בשום פסוק אם הוא רוצה איו צריך להזכיר כלל הפסוקים אלא
698
אומר ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך 697וכן כתוב בדברי קדשך וכן אמר על ידי עבדיך הביאים
אלקיו ואלקי אבותיו מלוך על כל העולם כולו 699וכו' וכן בזכרוות וכן בשופרות.700
במה דברים אמורים בימים הראשוים אבל בזמן הזה אסור לעשות כן לכתחלה לפי שכבר קבלו כל ישראל עליהם
חובה לומר כל העשרה פסוקים ואין לשות:701
ט אין אומרים לא במלכיות ולא בזכרוות ולא בשופרות פסוקים שיש בהן פורעיות של ישראל 702אבל אומרים
פסוקים שיש בהם פורעיות של כרים:703
י אין אומרים פסוק זכרוות של יחיד 704כגון זכרה 705לי אלהי לטובה זכרי 706ה' ברצון עמך:707
יא שמע ישראל ה' אלהיו ה' אחד 708הוא עולה למין המלכיות 709דמלת אחד הוא עין מלכות כלומר שהוא יחיד
ומיוחד ואין דומה לו ומלכותו בכל משלה 710ולפיכך או משלימין בו המלכיות כדי לסיים בשל תורה:711
יב תרועה הרי הוא כשופרות כגון יום תרועה יהיה לכם 712עולה למין השופרות 713וכן תקיעה הוא כשופרות כגון
ותקעתם בחצוצרות וגו' 714ואע"פ שכתוב בו חצוצרות אין בכך כלום כיון שיש בו לשון תקיעה עולה למין שופרות
ולפיכך או מסיימין בו השופרות כדי לסיים בשל תורה.715
יש מדקדקים 716לומר 717ועקידת יצחק לזרעו של יעקב היום תזכור דאם יאמר לזרעו תזכור יהיה גם עשו בכלל
____________________
 692ב"י ד"ה ומ"ש רבו ומכל מקום ,ור"ן )ח ,ב( ד"ה מתי' )שכ" ה גם לדעת ר' יוחן בן ורי( .רמב"ם שם .טור ושו"ע ס"ד.
 693רבי יוחן בגמרא שם .אבות פ"ה ה"א.
 694משה לב ,סוע"א וגמרא שם ע"ב ,ורש"י שם ד"ה ומתחיל .טור ושו"ע שם.
 695כרבי יוסי במשה ,וכמסקת הגמרא שם בדבריו .רי"ף )ט ,א( .רא"ש פ"ד סי' ג .טור ושו"ע שם.
 696כרבי יוסי שם .טור .מ"א סק"ד.
 697גמרא שם ,כפירוש ר"ת בתוס' לה ,א ד"ה אילימא .טור .רמ"א ס"ד .מ"א ס"ק ו.
 698שלטי גבורים )ט ,א( ד"ה ואם ,בשם ריא"ז .כה"ג הגה"ט .מ"א סק"ה.
 699בסידור הוסח :על העולם כולו – ראה שער הכולל פמ"ב אות י.
 700שלטי גבורים וכסת הגדולה שם.
 701מ"א סק"ו.
 702משה לב ,סוע"א .טור ושו"ע ס"ה.
 703גמרא לב ,ב .טור ולבוש ס"ה.
 704גמרא שם .טור ושו"ע ס"ה.
 705חמיה ה ,יט .יג ,לא.
 706תהלים קו ,ד.
 707גמרא שם .טור.
 708דברים ו ,ד.
 709רבי יוסי בברייתא לב ,ב .רמב"ם פ"ג ה"ט .טור.
 710לבוש ס"ד .וראה לעיל סי' סא ס"ו.
 711גמרא שם.
 712במדבר כט ,א.
 713גמרא שם ,כרבי יוסי בברייתא שם .טור.
 714במדבר י ,י.
 715רא"ש פ"ד סי' ג .ר"ן )ט ,א( ד"ה ומיהו בשם הרא"ה .טור ושו"ע ס"ו.
 716מהרי"ל הל' תפלת מחה דיו"כ )ע' שג( .ט"ז סק"ג ,בשם ספר זבחי שלמים להרמ"ק )ח"א לו ,ד בהג"ה( .מ"א סק"ח.
 717בסוף ברכת זכרוות.

718
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ויש אומרים 719שאין לשות הוסחא הישה ואע"פ שאומרים לזרעו תזכור אין עשו בכלל זה שהרי אמר 720לך
ולזרעך אתן את כל הארצות האל ולעשו לא יתן מכלל שאיו חשב מזרעו של יצחק כלל 721וסברא הראשוה הוא
עיקר 722משום דבתפלת ימים וראים יש לו לפרש בעין שלא יהא שום ספק בבקשתיו כמו שתבאר בסי'
תקפ"ב 723ע"ש:
יג לא יתפלל אדם ביחיד תפלת מוסף בראש השה 724עד אחר שלש שעות על היום 725הואיל והוא אומר מלכיות
זכרוות ושופרות 726יש לו לחוש שמא יעייו במעשיו ותדחה תפלתו שבשעות הללו אין הקב"ה עושה לפים
משורת הדין לפי שעוסק בתורה שקרא אמת אבל אחר שלש שעות הוא דן את כל העולם כולו וכיון שרואה שאין
העולם יכול לעמוד בדין כס עמהם לפים משורת הדין ולא תדחה תפלתו:727
יד אבל מוספין של כל השה 728וכן שחרית אפילו של ראש השה 729הואיל ואין אלא שבחו של הקדוש ברוך הוא
וסיפורי מעשה הקרבות אף אם יתפלל ביחיד לא יעייו במעשיו.
וכן תפלת שחרית של חול אף על פי שמבקש בה צרכיו ויש לחוש שמא יעייו במעשיו 730מכל מקום הואיל שמן
הסתם יש ציבור אחד שמתפללין בשעה שהוא מתפלל 731שהרי זמה בבוקר תקובל תפלתו עם תפלת הרבים
שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלת הרבים 733לעולם 734שאמר 735הן אל כביר לא ימאס.736

732

אבל בתפלת המוסף הואיל וזמה כל היום ויש מקדימין להתפלל ויש מאחרין 737יש לו לחוש שמא בשעה שהוא
מתפלל אין מתפללין תפלה זו שום צבור בעולם ותדחה תפלתו.738
ולפיכך יש ליזהר בקיץ שלא להתפלל שחרית של חול בשעה ראשוה דבודאי אין הציבור מתפללין באותה שעה
בזמן הזה 739וכן בחורף לא יאחר לאחר שתי שעות על היום דבודאי כבר התפללו כל המקומות 740וצריך היחיד
ליזהר שלא להתפלל בשעה השלישית.741
וכן יזהר היחיד שלא יתקע תקיעת מצוה עד אחר שלש שעות על היום 742מטעם שתבאר:743

_______________
 718ט"ז שם.
 719ריב"ש סי' לח .שו"ע ס"ז.
 720בראשית כו ,ג.
 721מ"א סק"ז.
 722ט"ז שם .ובוסח הסידור :לזרעו.
 723סעיף ז.
 724רב יוסף ע"ז ד ,ב .טור ושו"ע ס"ח.
 725גמרא שם ,לפירוש השו"ע שם .מ"א סק"ט.
 726רש"י שם ד"ה דין.
 727גמרא שם.
 728רש"י שם.
 729מ"א שם בדעת רש"י.
 730מ"א שם.
 731גמרא שם .לבוש שם .מ"א שם .וראה לעיל סי' צ ס"י -יא.
 732לבוש שם .וראה לעיל סי' צ ס"י :ואין תפלתו דחית אע"פ שאיה מתקבלת ברצון כמו בבית הכסת עם הצבור.
 733ברייתא ברכות ח ,א.
 734ראה רמב"ם הל' תפלה פ"ח ה"א .לעיל סי' ב ס"א.
 735איוב לו ,ה.
 736ברייתא שם .רמב"ם שם .לבוש שם.
 737רש"י ע"ז שם ד"ה צבורא .מ"א שם.
 738לבוש שם.
 739מ"א שם )ד"ה ובפרש"י( .אבל ראה לעיל סי' צ ס"י )אין לו להמתין  ...יתפלל מיד בץ החמה(.
 740מ"א שם.
 741תוס' שם ד"ה בתלת .מ"א שם.
 742מ"א ריש ס"ק ט ,ובסי' תקפט סק"ד ,בשם מהרי"ל הל' שופר )ע' רצג(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

לח

טו יש לומר ואין לפרש עילום שמך 744אבל לא יאמר ואין פירוש כו' כי יש פירוש לעילום שמו:745
תקצב תפלת מוסף בקול רם וסדר התקיעות ובו י"א סעיפים:
א כשמתפללין תפלת מוסף בציבור 746תקו חכמים 747לתקוע תר"ת למלכיות תר"ת לזכרוות ותר"ת לשופרות
ולפי שבתפלת מוסף בלחש כל אחד ואחד מתפלל לעצמו ואין אחד מסיים ברכותיו בשעה שחבירו מסיים לפיכך
אין תוקעין בתפלה זו כמו שאין תוקעין ביחיד כמו שיתבאר 749אלא ממתיין מלתקוע עד שיחזור הש"ץ את
התפלה 750ויש מקומות שוהגין לתקוע ב' פעמים אחת בתפלת לחש ואחת בחזרת הש"ץ 751אבל במקום שאין
מהג אין להוג כן לכתחלה:752

748

ב תקיעות אלו קראים תקיעות מעומד 753לפי שאף השומעין צריכין לעמוד בעת שמיעת תקיעות הללו 754משא"כ
בתקיעות מיושב שאין צריך לעמוד אלא התוקע בלבד כמ"ש בסי' תקפ"ה:755
ג ועכשיו שתקו לו חכמים לצאת מידי כל הספיקות שיש להסתפק בתרועה כמ"ש בסי' תק"צ 756עיין שם היה
מהראוי לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכיות וכן לזכרוות וכן לשופרות כדי לצאת מכל הספיקות של תרועה
758
אלא לפי שאין מטריחין על הציבור 757אין והגין לתקוע אלא תשר"ת למלכיות וכן לזכרוות וכן לשופרות
שהרי בדרך זו הוא עושה כל הספיקות של תרועה ואין כאן חשש אלא )שמא התרועה איה אלא שברים לבד
ותרועה 759לבד ומצא( שמא הוא מפסיק בין תרועה לפשוטה שלפיה או שלאחריה ואין או חוששין לזה 760כיון
שכבר יצאו ידי חובה מן התורה בתקיעות מיושב 761שבתקיעות ההם יצאו מכל הספיקות 762כמו שתבאר בסי'
תק"צ:763
ד ויש והגין 764לתקוע למלכיות תשר"ת פעם אחת ולזכרוות תש"ת ולשופרות תר"ת לפי שמן התורה בין שברים
בין תרועה שלו הכל קרא תרועה ואיך שיעשה אדם בין שברים לבד בין תרועה שלו לבד הוא יוצא ידי חובתו
ובדורות הראשוים היו מקצת מקומות והגין לעשות שברים ומקצת והגין לעשות תרועה שלו ואלו ואלו יוצאין
ידי חובתן מן התורה אלא לפי שהיה הדבר ראה כמחלוקת בעיי ההמון לכן ראו חכמים לתקן שיהיו כל ישראל
עושין מעשה אחד ולא יראה בייהם דבר שראה כמחלוקת בעיי ההמון התקיו לתקוע תשר"ת ג' פעמים תש"ת

_______________
 743סעיף יג.
 744בסוף פיוט ותה תוקף.
 745מהר"ם מרוטבורג בתשב"ץ סי' קיט .מ"א סוף סק"ט.
 746משא"כ ביחיד ,כדלקמן ס"ז וש".
 747כדלקמן ס"ז )ותקו חכמים לשמוע אותן על סדר ברכות מלכיות זכרוות ושופרות  ...בתקיעות מעומד שעל

סדר הברכות ,כמו שתקו חכמים( ,ושם סמן )הערה .(790

 748משה לב ,א כר"ע .לג ,ב ורש"י ד"ה תוקע .רמב"ם פ"ג ה"ז.
 749סעיף ז.
 750שלטי גבורים י ,סע"ב בשם ריא"ז .הובא בכסת הגדולה הגה"ט .ט"ז.
 751ערוך ערך ערב הא' ,הובא בתוס' לג ,ב ד"ה שיעור ובטור .פע"ח שער כו פ" ג .של"ה מסכת ר"ה )ריז ,א( ד"ה אחר כך .וכ"ה
בסידור .וראה אבי זר סי' תמז .מחת אלעזר ח"ד סי' לז .אוצר מהגי חב"ד ר"ה ע' קלג אות שכו.
 752כה"ג שם .מ"א ריש הסי'.
 753ראה גמרא טז ,רע"ב.
 754לבוש סי' תקפה ס"א .מ"א כאן ריש הסי' .וראה לעיל סי' קכד ס"ז )במוסגר( :ולכן קראו התקיעות שבחזרת הש"ץ בראש
השה תקיעות מעומד לפי שכל העם עומדים בחזרת הש"ץ.
 755ס"א וס"ב.
 756סעיף ב.
 757רי"ף )יא ,א( .רמב"ם פ"ג הי"ב .רא"ש פ"ד סי' י .טור ולבוש ס"א.
 758ר"ת בתוס' לג ,ב ד"ה שיעור .הובא ברא"ש שם וטור .המהגים )טירא( ר"ה )ע' צט( .רמ"א ס"א.
 759בקוטרס השלחן הגיה :או תרועה.
 760רא"ש שם .ט"ז סק"א.
 761רמב"ן במלחמות )יא ,א( סוד"ה אמר.
 762רא"ש שם .ט"ז שם.
 763סעיף ב.
 764רי"ף )י ,ב( .רמב"ם פ"ג ה"י .טור ושו"ע ס"א.
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ג' פעמים ותר"ת ג' פעמים כדי לצאת מספיקות ההמון מחמת חלוקת מהגים 765לפיכך לא הטריחו על הציבור
לתקוע כדרך הזה גם בתקיעות מעומד 766אלא מראין בתקיעות מעומד שכל ספיקות התרועה הן קראים תרועה
ואדם יוצא בהם ידי חובתו ולכך תוקעין פעם אחת תשר"ת פעם אחת תש"ת פעם אחת תר"ת כדי להראות שכל
אחד ואחד מסדרים הללו הן כוים וכשרים:767
ה יש והגין 768לתקוע ג' פעמים תשר"ת למלכיות ג' פעמים תש"ת לזכרוות וג' פעמים תר"ת לשופרות ויש
והגין 769לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכיות וכן לזכרוות וכן לשופרות ומהג זה הוא המובחר שבמהגים:770
ו ווהגים לומר בכל פעם שתוקעין היום הרת עולם וכו' 771ארשת שפתיו וכו' ואפילו כשחל בשבת שאין תוקעין
אומרים היום הרת כו' 772אבל אין אומרים ארשת כו':773
ז המתפלל מוסף ביחיד אין מפסיק כדי לתקוע סדר הברכות ,774ואפילו יש לו מי שתוקע לו
לשומעם ,776שלא תקו אלא בציבור.

775

אין מפסיק

ומכל מקום התקיעות שחייב לשמוע מן התורה ,דהייו תשר"ת ג' פעמים תש"ת ג' פעמים תר"ת ג' פעמים ,777טוב
שישמע אותן קודם תפלת מוסף.778
אע"פ שתקיעות מעומד הן מצוה מדברי סופרים ,779אעפ"כ אין מברכין עליהן ,כמו שמברכין על כל מצוה מדברי
סופרים ,780לפי שפטרין בברכה שבירכו על תקיעות מיושב.781
וכיון שהן פטרין בברכה אחת ,לכן יש ליזהר שלא להפסיק בייהם בשיחה .ולא התוקע בלבד שבירך על השופר,
אלא אפילו הציבור שלא בירכו לעצמן ,אלא שמעו ברכת השופר מהתוקע ,אף הן לא ישיחו מתחילת תקיעות
____________________
 765רב האי גאון בתשובה ,הובא ברא"ש פ"ד סי' י ,ור"ן )י ,סוע"א( ,ובב"י סי' תקצ ד"ה וכתבו הרא"ש והר"ן .וראה לעיל שם ס"ב.
 766ר"ן )יא ,רע"א(.
 767שו"ת ריטב"א סי' כט בסופו .הובא ב"י סי' תקצ שם.
 768שו"ע ס"א.
 769ערוך ערך ערב הא' ,הובא בתוס' לג ,ב ד"ה שיעור ובטור .שלטי גבורים י ,ב אות ב בשם ריא"ז .שו"ת רדב"ז ח"ד סי' כט .של"ה
מסכת ר"ה )ריד ,א( ד"ה בעין סדר התקיעות .וכ"ה בסידור.
 770ראה לעיל סי' תקצ ס"ט שבתקיעות מעומד יעשה השברים ותרועה של תשר"ת בשתי שימות.
 771טור סי' תקצא.
 772מהרי"ל סדר מוסף של ר"ה )ע' רחצ( .רמ"א ס"א.
 773מהגים )טירא( ר"ה )ע' צט( .רמ"א שם.
 774גמרא לד ,ב )לא אמרו אלא בחבר עיר .תיא מי הכי כשהוא שומען שומען על הסדר ,ועל סדר ברכות ,במה דברים אמורים
בחבר עיר ,אבל שלא בחבר עיר שומען על הסדר ,ושלא על סדר ברכות( .טור ושו"ע ס"ב )יחיד איו מפסיק לתקוע בברכות(.
 775גמרא שם )רב פפא בר שמואל קם לצלויי ,אמר ליה לשמעיה כי הירא לך )לסימן שסיימתי הברכה ,רש"י( תקע לי .אמר ליה
רבא ,לא אמרו אלא בחבר עיר( .הרי שגם כשיש לו מי שתוקע לו איו מפסיק.
ארחות חיים דין תקיעת שופר סט"ו )ולא תימא דוקא כשהוא עצמו תקע ,שמא יטעה ולא ידע יחזור לתפלתו ,אלא אפילו יהיה שם
אחר שיתקע לו ,איו צריך לשומען על סדר הברכות( .ט"ז .שו"ע שם )ואפילו יש לו מי שיתקע לו(.
 776לבוש ס"ג )דתקיעה הוי הפסק בברכת יחיד( .ואפילו אם הוא איו תוקע בעצמו ,רק שומע מאחר ,מכל מקום תבאר לעיל סי'
תקצא ס"ג )לכתחלה אסור לפסוק אפילו מעט בתפלה( .וראה שדי חמד אס"ד מערכת ר"ה סי' ב אות לו ד"ה ויש לי עד.
 777כדלעיל סי' תקצ ס"ב.
 778ארחות חיים שם .כלבו סי' סד כח ,ג )ויש פוסקין דכיון דיחיד איו שומען על סדר הברכות ,טוב שישמע אותן לפי הברכות(.
רמ"א ס"ב )אלא תוקעים לו קודם שיתפלל מוסף( .וראה לקמן סי' תקצה ס"ב.
 779כלומר ,שמן התורה סגי בתקיעות מיושב ,ותקת חכמים היא לתקוע במוסף על סדר הברכות )כדלקמן הערה .(790
 780כדלעיל סי' קח סט"ז )אף על פי שהטילה היא מדברי סופרים ,מברכין עליה אשר קדשו במצותיו וצוו על טילת ידים ,והיכן
ציוו שאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,ולפיכך כשאו שומעים לדברי חכמים או מקיימים מצות ה' שצוו
לשמוע אליהם .וזהו טעם כל הברכות שמברכין על מצות של דבריהם( .סי' תלב ס"א )קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך ,כמו
שמברכין על כל מצות מדברי סופרים(.
 781שערי שמחה למהרי"ץ גיאת ע' מא )וכיון שבירך על תקיעות שמיושב ,אין צריך לחזור ולברך על תקיעות שמעומד ,דדעתו
מתחלתן על כולן הוא מברך  ...והכי אמר רב האיי( .הובא במ"מ פ"ג הי"א.
וכמו במצות תפילין של יד ושל ראש ,שהן שתי מצות ,כדלעיל סי' כה סי"ג )תפילין של יד ותפילין של ראש אין מצוה אחת ,אלא
הן ב' מצות ,שאין מעכבות זו את זו  ...תקו חכמים שיסמוך החת תפילין של ראש להחת תפילין של יד בלי שום הפסק דיבור
ביתיים ,כדי שתעלה הברכה שיברך על של יד גם לתפילין של ראש(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מ

מיושב עד אחר תקיעות מעומד .ואם עבר ושח בין התוקע בין השומעין ,אין צריכים לברך על תקיעות מעומד.782
ואף שהפוטר שתי מצות בברכה אחת ושח בייהם צריך לחזור ולברך על מצוה השית כמ"ש בסי' ח' 783ובסי'
כ"ה .784מכל מקום כיון שאלו התקיעות מעומד ומיושב הן כעין מצוה אחת ,785שהתורה חייבה אותו לשמוע תשע
תקיעות בראש השה ,786ותקו חכמים לשמוע אותן על סדר ברכות מלכיות זכרוות ושופרות ,787אלא כדי לערבב
את השטן) 788פירוש כדי שיתערבב מיד בתקיעות שלפי התפלה ולא יקטרג בתפלה ,(789על כן הגו כל ישראל
לחלק את התקיעות של תורה ושל דברי סופרים לשתי פעמים ,ותוקעין מיושב כדי לקיים מצוה מן התורה,
ומברכין עליהן ,וגומרין את המצוה של דברי סופרים בתקיעות מעומד שעל סדר הברכות ,כמו שתקו חכמים.790
וכיון שהן מצוה אחת וראין כשתי מצות ,לפיכך אין להשיח בייהם דברים בטלים .אבל מותר להשיח בייהם
מעיי התפלה והתקיעות ,791כיון שהן באמת מצוה אחת .792וכן אם עבר ושח אפילו דברים בטלים אין צריך
____________________
 782שערי שמחה ע' מב )וחייב תוקע לשתוק ,ושלא לפסוק בשיחה ובשאר עסקין ,משעה שהתחיל לברך עד שהוא גומר את
התקיעות ,בין מיושב בין מעומד ,לא שא הוא ולא שא העומדין אחריו ,והכי אמר רב סעדיה אין לו רשות לתוקע לשוח עד
שמסיים את כל התפלה  ...אבל לחזור ולברך איו חוזר( .רי"ף יא ,א )שאלו מקמי ריש מתיבתא ,המברך יום ראש השה על
תקיעת שופר בתר ספר תורה ,והשיח ,צריך לברך על התקיעות של סדר ברכות או לא .ואהדר להו ,הכין קא חזו רבן ,שגוערין
בזה ששח עד שלא יתקע על סדר ברכות ,אבל לחזור ולברך איו חוזר( .רמב"ם פ"ג הי"א )ואיו מדבר בין תקיעות שמיושב
לתקיעות שמעומד .ואם סח בייהן ,אף על פי שעבר ,איו חוזר ומברך( .רא"ש פ"ד סי"ב )ור"י גיאות ז"ל כתב ,ולא עוד אלא
אפילו הקהל צריכין ליזהר שלא להסיח( .טור ושו"ע ס"ג )לא ישיח ,לא התוקע ולא הצבור ,בין תקיעות שמיושב לתקיעת
שמעומד( .רמ"א שם )ואם דברים בטלים סח אין צריך לחזור ולברך(.
 783סעיף כא )ואם לובשן כולם זה אחר זה  ...אם הפסיק בייהם בשיחה או בדברים אחרים ,צריך לברך על כל אחד ואחד(.
 784סעיף יח )אסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש ,ואם הפסיק ,אזי אין ברכת תפילין של יד עולה לתפילין של
ראש וצריך לברך על תפילין של ראש(.
 785רי"ף ורא"ש שם )ולא דמיא הא לתפילין ,דאמר רב חסדא )מחות לו ,א( הסח בין תפלה לתפלה חוזר ומברך .דהך שתי מצות
יהו  ...האי שסח בין תקיעות שמיושב לתקיעות שמעומד  ...שאיו חוזר ומברך ,דמצוה אחת היא( .מ"א סק"ד )ולא דמיא לסח
בין תפילין לתפילין ,דהתם ב' מצות הן ,משא"כ הכא דכולא חדא מצוה היא )הרי"ף((.
 786כדלעיל סי' תקצ ס"א.
 787כדלעיל ס"א )תקו חכמים לתקוע תר"ת למלכיות תר"ת לזכרוות ותר"ת לשופרות( .ולעיל סי' תקצא ס"א

)תיקו חכמים להתפלל במוסף  ...פסוקי מלכיות  ...פסוקי זכרוות  ...פסוקי שופרות(.
והייו שתקת חכמים היא ,שתקיעת שופר זו שמן התורה ,יתקעו אותה בעת אמירת ברכות מלכיות זכרוות ושופרות שבתפלת
מוסף.
 788גמרא טז ,רע"ב )למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן( .כפירוש הרמב "ן
במלחמות י ,ב )הכי קאמר ,למה ההיגו חכמים באותן תקיעות ראשוות ,ולא פטרו עצמן בתקיעות שעל סדר הברכות ,שהן
עליהם חובה ואין יכולין לפטור עצמן מהן ,כדי לערבב את השטן( ,והר"ן ג ,א ד"ה למה )פירוש כיון שעתידין לתקוע כשהן
עומדין ,דתקיעות שעל סדר הברכות הן עיקר ,למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ,ואמרין כדי לערבב את השטן( .טור סי' תקפה
)פירוש למה תוקעין מיושב קודם מוסף ,וחוזרין ותוקעין על סדר ברכות ,למה מקדימין לתקוע מיושב ,כדי לערבב השטן(.
 789טור סי' תקפה )פירוש כדי שיתערבב מיד בתקיעה ראשוה שלפי התפלה ,ולא יקטרג בשעת תפלה( .הובא בט"ז כאן סק"ב.
 790והייו שאף שתקו חכמים שהתקיעות יהיו בעת תפלת מוסף ,ואף שמה שתוקעים תקיעת מיושב לפי מוסף הוא רק כדי לערבב
את השטן ,כמובא לעיל מפירוש הרמב"ן והר"ן והטור.
מכל מקום בשעה שתקעו תקיעות מיושב לפי תפלת המוסף ,כבר תקיימה המצוה של תורה ,כדלעיל ס"ג )שכבר יצאו ידי
חובה מן התורה בתקיעות מיושב(.
ושארה רק תקת חכמים לתקוע בעת אמירת הברכות במוסף ,כמבואר במלחמות יא ,א )שתקו חכמים להיות תוקעין ומריעין
כשהן יושבין ויוצאים ידי חובתן ,ותקו שיהו תוקעין ומריעין כשהן עומדין על סדר הברכות ,שהברכות הללו מלכיות זכרוות
ושופרות כל עיקרן בהתרועות תקו(.
יוצא אם כן ,שמקיימים את מצות תקיעת שופר מהתורה – בתקיעות מיושב ,ומקיימים את מצות תקיעת שופר מתקת חכמים –
בתקיעות מעומד" ,שהן מצוה אחת ,וראין כשתי מצות".
 791ראבי"ה סי' תקלה )ומיהו בעין התקיעות שרי להסיח( .מרדכי רמז תשכא )אמם ראבי"ה כתב דבעין התקיעות שרי להסיח(.
מהרי"ל הל' שופר ס"ב ע' רפח )אכן דבר השייך לתקיעות ולתפלה ,רשאין לישא וליתן איש עם רעהו ,דלא מתקרי הפסק( .רמ"א
ס"ג )מיהו בעין התקיעות והתפלות אין הפסק(.
וראה פרדס חב"ד גליון  8ע' .95-96
 792והייו ש"כיון שהן באמת מצוה אחת" ,ורק "ראין כשתי מצות" ,לכן הקילו את דיי ההפסק בים בג' פרטים:
)א( איו חשוב הפסק ,לא רק כשהוא מעיי התקיעות ,אלא אף כשהוא מעיי התפלה.
)ב( לא רק כשאי אפשר לקיים המצוה בלאו הכי ,אלא אף לכתחלה.
)ג( אפילו עבר ושח דברים בטלים ,אין צריך לחזור ולברך.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מא

לחזור ולברך ,דאין שייך הפסק באמצע מצוה אחת ,כמו שהיושב בסוכה 793והלבוש תפילין מותר לשוח ,אע"פ
שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה 794ולבוש בתפילין 795הוא מקיים מצות הקב"ה.
אבל אם שח בין ברכה לתקיעות מיושב ,אפילו שח מעיי התפלות ,צריך לחזור ולברך ,כיון שהפסיק בין הברכה
להדבר שמברך עליו .אבל אם שח מעיי התקיעות איו צריך לחזור ולברך.796

_______________
משא"כ ב"שתי מצות" ,דיו כמו בין ברכה לתקיעות ,שיתבאר לקמן בסמוך )אפילו שח מעיי התפלות ,צריך לחזור
ולברך  ...לכתחלה אסור לשוח בין הברכה לתקיעה אפילו מעיי התקיעות ,אלא אם כן אי אפשר לו לקיים
המצוה(.
דהייובשלושת הפרטים ה"ל:
)א( שאם שח מעיי תפלה ,הוי הפסק.
)ב( גם מעיי תקיעות אסור לשוח לכתחלה.
)ג( עבר ושח שלא מעיי תקיעות ,צריך לחזור ולברך.
ואילו במצוה אחת ממש "כמו שהיושב בסוכה והלבוש תפילין ,מותר לשוח" ,כיון "דאין שייך הפסק באמצע מצוה
אחת".
*
שיטה וספת הובאה לעיל סי' תלב ס"ז )לכתחלה אין להשיח שום שיחה באמצע הבדיקה  ...לפי שיש אומרים שאף המשיח באמצע
המצוה הרי זה הפסק ,וצריך לחזור ולברך כשיגמור המצוה .ואיו דומה למשיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה שאין צריך
לחזור ולברך לישב בסוכה ,לפי שאיו מוכרח בישיבה זו שלאחר השיחה ,שאם ירצה שלא לאכול עוד ושלא לישב בסוכה הרשות
בידו ,אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה שלאחר השיחה ,שחייב לבדוק בכל המקומות שמכיסין בהן חמץ ,ואלו
היה שוכח לברך בתחילת בדיקתו היה חייב לברך בגמר בדיקתו ,לכן גם עכשיו חייב לחזור ולברך כיון שהפסיק בשיחה אחר
ברכה הראשוה .וכן כיוצא בזה בשאר כל מצות שהן חובה ואי אפשר לאדם לפטור את עצמו מהן( .וראה פרדס חב"ד  10ע' .176
וכאן הוא חמור יותר ,כיון ש"ראין כשתי מצות" ,ולכן לא הוזקק כאן ליש אומרים שהובא לעיל שם.
אמם מה שאסרו להפסיק כאן "עד אחר תקיעות מעומד" ,אף שכבר התחיל תקיעות מעומד ,והוי הפסק באמצע המצוה ,וכן הוא
לעיל סי' תקצ סי"ב )שלכתחלה אסור להשיח מתחילת תקיעות מיושב עד סוף התקיעות מעומד( ,אפשר שהוא כדי לחשוש ליש
אומרים שהובא לעיל שם ,שאסור להפסיק אף באמצע המצוה ,ולא התירו אלא ביושב בסוכה ולבוש בתפילין ,שאיו מוכרח
בגמר המצוה הזאת שלאחר השיחה.

*
שיטה וספת הובאה בשו"ע יו"ד סי' יט ס"ה )אם רוצה לשחוט הרבה ,צריך ליזהר שלא לדבר בין שחיטה לשחיטה בדבר שאיו
מצרכי השחיטה; ואם דבר ,צריך לכסות דם שחיטה ראשוה ולברך פעם אחרת על השחיטה  ...ויש אומרים דשיחה בין שחיטה
לשחיטה לא הוי הפסק(.
ותבארה שיטה זו בט"ז שם ס"ק ט )סבירא להו דשאי בין תפילין לתפילין ,דב' מצות של חובה הם ,וכיון שהתחיל בהם אין בדין
שיפסוק ויתעסק בשיחה ,אבל הכא דאי בעי שחיט ואי בעי לא שחיט ,לא מחייב לחזור ולברך ,והוה כמו שח באמצע סעודה ...
וכיון שלא הכריע בשו"ע קי"ל כיש אומרים אלו דספק ברכות להקל .ועל כן צריך ליזהר שלא ידבר בין שחיטה לשחיטה שלא
יביא עצמו לידי ספק(.
ואף שחולק עליו בש"ך שם ס"ק ז )והסכמת הפוסקים דהוי הפסק וצריך לחזור ולברך(.
מכל מקום בזמיו קשה מאד ליזהר בזה ,שהשוחטים עוסקים במלאכתם בבית השחיטה כל היום ,וקשה ליזהר משיחה במשך כל
היום ,וכל יום ויום ,ומקילים בזה כדעת הט"ז.

*
אמם בתקיעת שופר שלפיו ,זהרים שלא להשיח "עד אחר תקיעות מעומד".
ויתירה מזו ,הי' זהר הרבי שלא להשיח עד אחר סיום התקיעות שאחר התפלה ,שבזה משלימים מאה ושלשים קולות של תקיעת
שופר ,כדלקמן סי' תקצו ס"א )יש מקומות והגים לחזור ולתקוע שלשים קולות ,לפי שחוששין שמא מקצת הציבור לא שמעו כל
התקיעות כראוי וכהוגן ,וייצאו בשמיעת תקיעות אלו( .ובס' המהגים חב"ד ע' ) 57אחרי התפלה ואמירת תהלים – תוקעין ל'
קולות(.
ולכן ,אף שבכל המועדים ,הי' אומר "יישר כח" לכהים ,אחר ברכת כהים; מכל מקום הי' מחכה באמירה זו בראש השה ,עד
אחר סיום התקיעות שלאחר התפלה ,כמובא באוצר מהגי חב"ד ע' קלח )כ"ק אדמךו"ר זי"ע הקפיד שלא להפסיק בדיבור עד
אחר התקיעות הללו ,ורק אז בירך את הכהים – שהמתיו בדוכם – בברכת "יישר כח" ,וחזר למקומו(.
 793רא"ש פסחים פ"א סי' י )ואחר שהתחיל לא הויא שיחה הפסק ,מידי דהוה אישיבת סוכה ,וכאדם המדבר בתוך סעודתו ,דלא
הויא שיחה הפסק להצריך לחזור ולברך על הסוכה וברכת המוציא(.
וכן הוא לעיל סי' תלב ס"ז )משיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה ,שאין צריך לחזור ולברך לישב בסוכה(.
וראה מראי מקומות וציוים.
 794כדלקמן סי' תרלט סט"ז )גם הישיבה שיושב בסוכה אחר הסעודה הוא גם כן בכלל המצוה(.
 795כדלעיל סי' לח ס"ז )מי שלבוש בתפילין ,אע"פ שמקיים מצוה ,איו קרא עוסק במצוה(.
 796מ"א סק"ה )ופשוט דאם שח בין ברכה לתקיעה מעין תפלה דצריך לחזור ולברך  ...דמה עין תפלה לתקיעה  ...ומ"ש רמ"א
דהתפלות לא הוי הפסק ,הייו בין תקיעה לתקיעה ,אבל בין ברכה לתקיעה הוי הפסק ,וצריך לחזור ולברך(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מב

אבל לכתחלה אסור לשוח בין הברכה לתקיעה אפילו מעיי התקיעות אלא אם כן אי אפשר לו לקיים המצוה אם
לא ישיח כגון שאומר תו לי השופר וכיוצא בזה:797
ח ובשעת התקיעות עצמן בין תקיעות מיושב בין תקיעות מעומד אסור לרוק 798לפי שצריך לשמוע כל התקיעה
מראשה עד סופה 799אפילו היא ארוכה הרבה כמ"ש בסי' תק"צ 800ולפיכך אין להביא קטים שלא הגיעו לחיוך
לבית הכסת בעת התקיעות שלא יבלבלו דעת השומעים אך השים יקחו אותן אצלן שהן פטורין 801כמו שתבאר
בסימן תקפ"ט:802
ט והגין שבתקיעות מיושב עולה התוקע על הבימה 803ותוקע שם מפי כבוד הציבור אבל בתקיעות מעומד כיון
שהן בתוך התפלה אין מטריחין אותו לעלות אלא עומד ]במקומו [804ותוקע:805
י התקיעות שעל סדר הברכות לא יתקע אותן הש"ץ המתפלל מוסף שמא יתבלבל ולא יוכל לחזור לתפלתו בלא
טירוף דעת 806אבל אם הוא מובטח בעצמו שחוזר לתפלתו בלא טירוף דעת 807או שמתפלל מתוך הסידור שבודאי
הוא מובטח 808יוכל לתקוע אף אם יש אדם אחר שיודע לתקוע כמותו 809לפי שהתקיעה איה הפסק כלל
בתפלה 810כיון שצריך לתקוע על סדר הברכות א"כ הוא צורך התפלה.811
ולכן התוקע תקיעות מיושב ראוי שיתקע ג"כ תקיעות מעומד 812שהמתחיל במצוה אומרים לו גמור 813אלא אם כן
שהוא ש"ץ המתפלל מוסף ואיו מובטח שחוזר לתפלתו בלא טירוף דעת:814
יא במה דברים אמורים בדורות הראשוים שהיו והגים לתקוע בסתם וא"כ זכה מיד בכל התקיעות אפילו של
סדר הברכות מטעם שתבאר 815ואין להעביר המצוה ממו 816אבל עכשיו שוהגין בקצת מקומות ליתן התקיעות
שמעומד לאחר א"כ מעולם לא זכה הראשון בתקיעות מעומד ומותר ליתן אותן לאדם אחר בכל מקום:817
____________________
 797מ"א שם )צ"ע דבסי' קס"ז ס"ו פסק דלכתחלה לא יפסיק כלל .ואפשר דהכא מיירי שצריך לשוח כגון שאומר להביא שופר
וכיוצא בו(.
וכן הוא לעיל סי' קסז ס"ט )אבל לכתחלה אסור להשיח אפילו לצורך פרוסה של ברכה( .סי' תלב ס"ו )ולכתחלה יזהר שלא ידבר
ביתיים כלל אפילו מעיי צרכי הבדיקה ,אלא אם כן הוא בעין שאי אפשר לו להתחיל לבדוק אם לא ישיח( .סי' תעה סי" ח
)ואפילו בדבר שהוא מעין הסעודה אין להשיח לכתחלה בין הברכה להתחלת האכילה(.
ואפילו בברכה אחת על שתי מצות תבאר לעיל סי' כה ס"כ )אבל לכתחלה אסור להפסיק  ...אפילו בדברים שהן לצורך החת
תפילין ,אלא אם כן אי אפשר בעין אחר(.
 798מהרי"ל הל' שופר )ע' רפז( .דרכי משה סי' תקפט סק"ג .מ"א סק"ב .וראה לעיל סי' תקפג ס"ו.
 799מהרי"ל שם .דרכי משה שם.
 800ראה שם ס"י .וראה גם סי' תקפז ס"ד.
 801מהרי"ל שם .מ"א ריש סי' תקפט.
 802ס"ב ,וסי' תקפח ס"ו.
 803ראה גם לעיל סי' תקפה ס"ג.
 804כן הגיה בקוטרס השלחן.
 805רמ"א בדרכי משה סי' תקפה אות א .מ"א סק"ו.
 806רא"ש פ"ד סי' ד ,ור"ן )ט ,א( ד"ה וכתב ) הב'( ,בשם רב האי גאון .טור ושו"ע סי' תקפה ס"ד.
 807בעל העיטור הל' שופר )צט ,ג( .רא"ש ור"ן שם .טור ושו"ע שם.
 808מ"א שם סק"ט .ראה גם לעיל סי' קכח סוף ס"ל ,סל"ב וסוסל"ג.
 809מ"א שם סק"י .וראה גם מ"א סי' קכח סקכ"ט וסקל"א.
 810רא"ש שם .טור .מ"א שם.
 811מ"א שם.
 812רמב"ם פ"ג הי"א .כלבו סי' סד כט ,רע"ד .שו"ע ס"ד וברמ"א .רמ"א סי' תקפה ס"ד.
 813ירושלמי ר"ה פ"א ה"ח .כלבו שם .רמ"א שם.
 814משמעות רמ"א שם.
 815סוף ס"י.
 816כלבו שם .מ"א סק"ז.
 817רמ"א ס"ד ,לפירוש המ"א שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מג

תקצג אם הברכות והתקיעות מעכבות זו את זו ובו ד' סעיפים:
א שלש ברכות שאומרים במוסף של ראש השה שהן מלכיות זכרוות ושופרות מעכבות זו את זו שאם איו
יודע כל השלש ברכות לא יאמר כלום אפילו אותה ברכה שיודע 819אבל ברכות של שאר ימות השה אין מעכבות זו
את זו אלא אם איו יודע כל הברכות יאמר המקצת שיודע:820
818

ב סדר הברכות מעכב שאם הקדים לומר זכרוות או שופרות למלכיות או שופרות לזכרוות לא יצא:821
ג וכן התקיעות מעכבות זו את זו שאם יודע לתקוע ואיו יודע להריע לא יתקע כלום 822לפי שאין כאן מצוה כלל
אלא אם כן תוקע ומריע ותוקע ג' פעמים 823כמ"ש בסי' תק"צ 824אבל אם יודע להריע תרועה שלו ואיו יודע
לתקוע השברים יתקע תר"ת ג' פעמים וכן אם יודע לתקוע שברים ואיו יודע התרועה שלו יתקע תש"ת ג' פעמים
דשמא מה שהוא יודע זו היא תרועה האמורה בתורה ומצא מקיים המצוה כמאמרה:825
ד התקיעות שעל סדר הברכות אין מעכבות את הברכות שאם אין בהם מי שיודע לתקוע אעפ"כ יאמר הש"ץ כל
הט' ברכות וכן הברכות אין מעכבות את התקיעות שאם אין יודעין לברך הברכות האלו אעפ"כ יתקעו ג'
סדרים.826
אם התפללו בצבור הט' ברכות ולא תקעו עד לאחר שגמר הש"ץ את התפלה יצאו:827
תקצד יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו ובו סעיף אחד:
א אע"פ שבט' ברכות של מוסף ראש השה אף הבקי יוצא בתפלת הש"ץ כמ"ש בסי' תקצ"א מכל מקום אם אין
שם תשעה שעוין אמן אחר ברכותיו 829אין אדם יוצא בתפלתו אפילו מי שאיו בקי ואיו יודע להתפלל בעצמו.830
828

ואפילו אם הוא בעין שאין צריך לעות אמן אחר ברכותיו כגון שעדיין לא התפלל תפלת מוסף בלחש ומצא שהוא
צריך להתפלל בשביל עצמו בלחש אלא שהוא מתפלל בקול כדי להוציא גם את שאיו בקי 831ומצא דאף אם לא
יעו אמן אחר ברכותיו אין כאן חשש ברכה לבטלה 832אעפ"כ אם אין תשעה שעוין אמן אין תפלתו קראת תפילת
הציבור ואין אדם יוצא ידי חובתו בשמיעה אלא אם כן שומע תפלת הציבור לפי שכך היתה התקה בתחילה
כשתקו תפלת הציבור שיחזיר הש"ץ את התפלה בקול רם כדי להוציא מי שאיו בקי 833ואם איו מתפלל תפילת
הציבור איו יכול להוציא אחרים בתפלתו 834שהתפלה איה כשאר ברכות שאדם יוצא ידי חובתו בשמיעה ועיית
אמן 835אבל בתפלה צריך כל אחד ואחד לבקש רחמים 836ואין כון לבקש על ידי שליח אלא אם כן הוא שליח
____________________
 818ברייתא וגמרא לד ,ב .רמב"ם פ"ג ה"ח .רא"ש פ"ד ריש סי' יד .ר"ן )יא ,ב( ד"ה תו רבו בפירוש הא' .טור ושו"ע ס"א.
 819רא"ש שם .ר"ן שם .טור ושו"ע שם.
 820מ"א סק"ב ,ממשמעות הברייתא שם .וכ"ה לעיל סי' קד ס"ד )במוסגר( .וראה סי' סט סוף ס"א וש".
 821ר"ן שם בפירוש הב' .מ"א סק"ד.
 822גמרא ]ברייתא[ שם .רמב"ם שם ה"ו .רא"ש שם .ר"ן שם בפירוש הא' .טור ושו"ע ס"ב.
 823רמב"ם שם .ראה הערות וביאורים שי ע' ד .שטו ע' ג .תתח ע' .60
 824סעיף א.
 825ר"ן שם ד"ה ודאמרין .טור ושו"ע שם .מ"א סק"ג .וראה ט"ז סק"א .פרישה אות א ד"ה ואם .לעיל סי' תקצ ס"ב .סי' תקצב
ס"ד .
 826גמרא ]ברייתא[ שם )מצוה בתוקעין יותר מן המברכין( ,ומשה לג ,ב )מי שברך ואח"כ תמה לו שופר( .ר"ן שם ד"ה תו רבן.
טור .רמ"א ס"ב.
 827רמ"א שם .לבוש שם .מ"א סק"ד.
 828סעיף ב.
 829הרב רבו יוה ברכות )יג ,ב( ד"ה ויש .ב"י ריש סי' ס]ט[ .לבוש סי' ]ו[ ס"ד .וראה גם רמ"א סי' ט ס"ד .מ"א שם סק"ה .לעיל
שם ס"ד .סי' קכד ס"א וס"ו .סי' ה ס"ז )במוסגר( וסי"א.
 830רמב"ם הל' תפלה פ"ח ה"ד וה"ט ,הובא במ"א סק"א .טור בשם הרי"ץ גיאת הל' ר"ה )ע' לא( ,בשם רב שרירא .ושו"ע ס"א.
 831רבו ירוחם "ג ח"ז )כז ,ד( .הובא במ"א ס"ק א ,ובב"י ריש סי' קכד.
 832ראה לעיל סי' ה ס"ז ,וסי' קכד ס"ו.
 833ראה ברייתא לד ,ב .לעיל סי' קכד ס"א וס"ד .מראי מקומות וציוים.
 834ברייתא לד ,ב .טור ושו"ע שם.
 835ראה לעיל סי' ח סי"א .סי' קסז סי"ד .וראה סי' ריג ס"ד שבדיעבד יוצא גם אם לא עה אמן .שלחן המלך ח"ב ע' קצח הערה .3
 836ירושלמי ברכות פ"ג ה"ג .הובא בר"ן )יא ,ב( ד"ה יחיד ,ובב"י .וראה גם לעיל סי' ט ריש ס"ד )לעין להוציא את הבקי בציבור(,
וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

מד

ציבור.
אבל בתקיעות יכול אדם לצאת בשמיעה אפילו הוא יודע לתקוע בעצמו ואפילו אם אין שם ציבור שישמעו עמו

837

:

תקצה מי שאיו בקי בתקיעות ולא בתפלה ובו ב' סעיפים:
א מי שאיו בקי בסדר תפלת מוסף וגם איו יודע לתקוע 838או שאין לו שופר ולפיו שתי עיירות באחת יודעין
לתקוע אבל אין בקיאין בתפלת מוסף ובאחת בקיאין בתפלת מוסף 839אבל אין להם שופר 840או שאין יודעין
לתקוע 841ילך למקום התקיעות אפילו אם של תקיעות הוא בספק לו ושל מוסף בוודאי 842מפי שהתקיעות הן מן
התורה ותפלת מוסף מדברי סופרים 843וספק של תורה קודם לוודאי דברי סופרים:844
ב ואם יכול לילך למקום המתפללין ויש שהות ביום שישמע אחר כך התקיעות במקום שתוקעין 845כגון שהוא
בתוך התחום או שיכול לשלוח כרי אחר השופר להביאו לכאן אפילו מחוץ לתחום 846יקיים שתי המצות שכל
היום כשר לתקיעת שופר 847אבל לא ילך תחילה למקום שתוקעין ואחר כך למקום שמתפללין לפי שתפלת מוסף
זמה קצר מזמן תקיעת שופר שהרי לכתחלה אין לאחרה יותר משבע שעות 848כמ"ש בסי' רפ"ו:849
תקצו ובו ב' סעיפים:
א יש מקומות והגין שלאחר התפלה מריעין תרועה גדולה בלא תקיעה 850כדי לערבב את השטן 851שלא יקטרג
אחר התפלה שהולכים ואוכלים ושותים ושמחים לומר שאים יראים מאימת יום הדין 852ויש מקומות והגים
לחזור ולתקוע שלשים קולות 853לפי שחוששין שמא מקצת הציבור לא שמעו כל התקיעות כראוי וכהוגן וייצאו
בשמיעת תקיעות אלו 854ויש והגין לתקוע מאה קולות 855דהייו שתוקעין אחר התפלה להשלים מאה קולות עם
התקיעות של מיושב ושל מעומד:856
ב אבל לאחר שכבר גמרו כל מין תקיעות אלו אין לתקוע עוד בחם 857שהרי התקיעה היא אסורה ביום טוב
מדברי סופרים 858ולא התירוהו אלא לצורך כגון כדי לעשות חת רוח לשים לתקוע להן 859וכן הוהגין לתקוע
____________________
 837גמרא ]ברייתא[ לד ,ב .טור ושו"ע ס"א .וראה לעיל סי' תפט סוף ס"א )לעין ספירת העומר(.
 838שו"ע ס"א.
 839גמרא ]ברייתא[ לד ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 840טור ולבוש ס"א.
 841שו"ע שם.
 842גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 843גמרא שם .רמב"ם סופ"ג .ב"י .ט"ז ומ"א סק"א.
 844ראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' רמז )ג ,א( ,וסי' רפח אות ד ,ואה"ע סי' רצה אות יג ,ופס"ד קצה ,ב )שלפעמים ספק דאורייתא
קיל מודאי דרבן(.
 845ירושלמי ר"ה פ"ד ה"י .הובא ב"י .רמ"א ס"א.
 846מ"א סוף סק"ב .וכדלעיל סי' תקפ"ו סכ"ד ,שמותר לעשות ע"י כרי דבר שאסור מד"ס כדי לקיים מצוות שופר.
 847רמ"א שם .וכדלעיל סי' תקפח ס"א.
 848מ"א סק"ב.
 849סעיף ב.
 850סדר רב עמרם ,הובא בתוס' לג ,ב ד"ה שיעור ,ובטור .שו"ע ס"א.
 851רב עמרם שם .ט"ז ס"ק א.
 852ט"ז שם.
 853מהגים )טירא( מהגי ר"ה )ע' ק( .רמ"א ס"א .וכ"ה מהג חב"ד )ספר המהגים  -חב"ד ע'  ,(56השברים והתרועה דתשר"ת
בשימה אחת כתקיעות מיושב )אוצר מהגי חב"ד ר"ה ע' קלח אות שלט(.
 854ט"ז שם.
 855ערוך ערך ערב הא' ,הובא בטור סי' תקצב .של"ה מסכת ר"ה )ריד ,א( ד"ה בעין) ,רכ ,ב( ד"ה הרי לך .מ"א סק"א.
 856ערוך שם .של"ה שם .ובסדור :בקדיש שלם קודם תתקבל תוקעין תשר"ת תש"ת תר"ת ,וש".
 857תוס' ל ,א ד"ה וביבה )לעין ר"ה שחל בשבת( .רמ"א ס"א.
 858מ"א סק"ב .וכדלעיל סי' תקפח ס"ד )אף לעין יום טוב(.
 859כדלעיל סי' תקפט ס"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מה

אחר התפלה כיון שהן צריכין לתקיעה זו מטעם הידוע להם 860התירו להם חכמים לפי שאין בתקיעת שופר שבות
גמור אלא עובדין דחול 861אבל לתקוע בחם הוא זלזול יום טוב.
ואפילו מי שיתקע ביום שי אסור לו להתלמד ביום הראשון שהרי או יודעין ובקיאין בקביעת החודש ואו יודעין
שהראשון קודש והשי חול ומצא תוקע תקיעות שאים צריכים לו ביום טוב אלא בחול.862
ואין צריך לומר שאין להוציא את השופר לרשות הרבים לתקוע תקיעה שאיו צריך לו היום שהרי הוא מוציא
מרשות לרשות שלא לצורך יום טוב.863
אבל מותר לומר לקטן שיתקע כדי שיתלמד בין שהגיע לחיוך בין שלא הגיע לחיוך 864ומותר לו לתקוע כל
היום 865אפילו לאחר שישמע התקיעות בבית הכסת לפי שמצוה על הגדולים ללמד את הקטים 866ולחכם
במצות:867
תקצז אם מותר להתעות בראש השה ובו ט' סעיפים:
א יש אומרים 868שמצוה להתעות בראש השה ,ובשבת תשובה ,כמו בכל עשרת ימי תשובה.
ואין הלכה כדבריהם ,אלא אסור להתעות בראש השה ושבת תשובה ,869כמו שאסור בשאר שבת ויום טוב.870
____________________
 860כדלעיל ס"א.
 861כדלעיל סי' תקפח ס"ד וש".
 862מ"א שם.
 863מ"א שם ,בשם הראב"ן )קעז ,ג( ד"ה הכל.
 864רמב"ם פ"ב ה"ז ומ"מ שם .רמ"א שם .ולעין שבת ,ראה לעיל סי' תקפח ס"ו.
 865רמ"א שם.
 866ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"א ה"ח )אף שאיו בו( .לעיל סי' קסז סוף סכ"ג .וראה סי' שמג ס"ב.
 867ביאור הרא"ם לסמ"ג הל' שופר )יג ,ג( .מ"א סק"ג.
 868מקצת הגאוים ,הובא ברא"ש פ"ד סי' יד )ולהתעות בשי ימים טובים של ראש השה ,ובשבת שבין ראש השה ליום הכפורים,
הכי אמר מר רב טרואי גאון ,ביום טוב ראשון של ראש השה אי אפשר לישב בו בתעית ,משום דמדאורייתא הוא ,אבל ביום
טוב שי ובשבת לית בהו קושיא ,משום דעשרה יומי איון משוין מכל ימות השה ,לפיכך והגין רבותיו לישב בהן בתעיות בין
בחול בין בשבת( .הגהות מיימויות פ"א אות א )בתשובת רב טרואי גאון מצא ,טוב להתעות בשי ימים של ראש השה ,וכן
בשבת י' ימי תשובה( .טור .תרומת הדשן סי' רעח )דאיכא כמה רבוותא דסבירא להו דמצוה להתעות בכל ראש השה( .רמ"א
ס"ג )יש אומרים דמצוה להתעות בראש השה(.
וכן הוא לקמן ס"ז )יש אומרים שמצוה להתעות בראש השה( .לעיל סי' קפח ס"י )ובראש השה יש מתירין אפילו
להתעות(.
 869רא"ש שם )וראה דברי רב האי שכתב ,ולהתעות בשי ימים טובים של ראש השה ,או רואין שיפה הוא שלא להתעות ,שכך
אמרו פרסי ישראל הראשוים לישראל בראש השה ]חמי' ה ,י[ ,אכלו מעדים ושתו ממתקים כי קדוש היום .וכן בשבת שובה
אין או רואין שיתעה אדם  ...וכן דעת הרי"]ץ[ גיאת ז"ל ,וכתב דעשרת ימי תשובה מיקרי ,יום צום לא מיקרי .וכן כתבתי
למעלה בשם מר שר שלום גאון( .הגהות מיימויות שם )אמם תשובת רב האיי ורב חשון גאון מצא שאסור להתעות בראש
השה ,וכן פסק מר שלום גאון ,וכן יש בתובת ר' יהודאי גאון ,מפי שקרא חג( .מרדכי רמז תשח )שאל לרביו חשון גאון מהו
להתעות בראש השה ,והשיב בראש השה אסור להתעות בין מדברי תורה בין מדברי קבלה בין מברייתא בין מתלמודא( .טור
ושו"ע ס"א )ואין מתעין בראש השה ,ולא בשבת שובה(.
אך מכל מקום חוששים לדעה זו ,כדלקמן ס"ז )שהרי יש אומרים שמצוה להתעות בראש השה .ואע"פ שאין הלכה כן מכל מקום
כדאי הם לסמוך עליהם לעין שלא חזיק תעית זו לעבירה( ,וס"ח )מאחר דיש אומרים דמצוה להתעות ,אין זה
כמקבל עליו לעבור עבירה שאין קבלתו כלום( .לעיל סי' קפח ס"י )ובראש השה יש מתירין אפילו להתעות .ואף שאין
דבריהם עיקר ,מכל מקום יש לחוש לדבריהם שלא לכוס לספק ברכה לבטלה(.
 870הגהות מיימויות שם )לפי שהוא כלול עם שאר המועדות ,וכתיב ביה מקרא קדש ,ודרשין בסיפרא וספרי קדשוהו במאכל
ובמשתה ובכסות קיה(.
והייו כדלעיל סי' שמב )שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים ,והם כבוד ועג ,שאמר וקראת לשבת עג לקדוש ה' מכובד.
ועיקרן מן התורה ,שהשבת הוא בכלל מקראי קדש ,שאמר וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש וגו' ,ומקרא קדש פירשו
חכמים לקדשו ולכבדו בכסות קיה ולעגו בעג אכילה ושתיה( ,וסי' תקכט ס"א )כשם שמצוה לכבד את השבת ולעגה ,כך כל
ימים טובים ,שאמר לקדוש ה' מכובד ,וכל ימים טובים אמר בהן מקרא קדש( ,וס"ה )ב' מצות אלו שהן כבוד ועוג הן והגות
גם כן בראש השה שהרי אמר בו מקרא קדש(.

*
ואילו דעה הראשוה )המתרת להתעות בראש השה( ,תבארה לעיל סי' קפח ס"י )בשבתות וימים טובים של שלש רגלים שהוא
חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת המזון ,שבשבת אמר וקראת לשבת עוג ,וביום טוב אמר ושמחת בחגך ,ואין עוג ושמחה
בלא אכילת לחם )שקובעים עליו סעודה( ,שהלחם הוא עיקר הסעודה שכל סעודה קרא על שם הלחם(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מו

ואפילו ראה חלום רע וספק לו אם הוא מהחלומות שמתעין עליהם בשבת לא יתעה .871ומצוה לאכול ולשתות
ולשמוח בראש השה 872כמ"ש בסי' תקפ"א.873
אמם לא יאכלו כל שבעם למען לא יקילו ראשם ותהיה יראת ה' על פיהם:874
ב יש מקומות שקבלה בידם שכל מי שרגיל להתעות בראש השה ומשה רגילתו ואיו מתעה איו משלים
שתו 875ומכל מקום מי שאיו ירא לפשו אין צריך להתעות כל ימיו 876רק צריך התרה כשאר דר:877
ג המתעה בראש השה צריך ללמוד כל היום או לומר תחיות 878שהרי כל יום טוב צריך לחלק חציו לה' וחציו
לכם 879כדי לקיים שי פסוקים שבאחד כתוב לה' 880ובאחד כתוב לכם 881וזה שהוא מתעה ואיו מקיים המקרא
שאמר בו לכם צריך לעשות כולו לה' 882כדי לקיים המקרא שאמר בו לה' ולא אמר בו לכם ומשמע שכל היום
יהיה לה' לבדו:

_______________
והייו שחיוב הסעודה בשבת ויום טוב איו מטעם מקראי קדש ,ש"הן והגות גם כן בראש השה שהרי אמר בו מקרא קדש" .אלא
בשבת הוא מטעם "וקראת לשבת עוג" )ולא ביום טוב( .ובשלש רגלים הוא מטעם "ושמחת בחגך".
משא"כ ראש השה שאין בו חיוב עג )שאיו אלא בשבת( ,ולא חיוב שמחה ,כדלעיל סי' תקכט ס"ו )מה שאין בראש השה  ...שכל
שבעת ימי הפסח ושמות ימי החג וכן ביום טוב של עצרת חייב אדם להיות שמח וטוב לב הוא וביו ואשתו ובי ביתו וכל הלוים
אליו ושמחה זו היא מצות עשה מן התורה שאמר ושמחת בחגך אתה ובך ובתך וגו'( ,וסי' תקפב ס"י )בראש השה ויום כיפור
אין אומרים מועדים לשמחה חגים וזמים לששון ,מפי שימים אלו לא יתו לשמחה ולששון(.
שיטה זו הובאה ברא"ש ברכות פ"ז סכ"ג )ראה לרביו יהודה דחייב אדם לאכול פת ביום טוב ,משום שמחה ,משום חלקהו חציו
לאכילה ,ועיקר אכילה הוא לחם(.
וכן הובאה לעיל סי' קסח בקוטרס אחרון ס"ק ד )וביום טוב איו יוצא ידי חובתו אלא על ידי קביעות ,משום דאין שמחה אלא
בלחם חשוב דקבעי עליה ,עיין רא"ש פ"ז דבעין לחם שהוא עיקר אכילה(.

*
ואף דלא קיי"ל כשיטה זו ,מכל מקום חוששים לדעה זו ,כדלקמן ס"ז -ח ,וכדלעיל סי' קפח ס"י )ראש השה ,אם לא זכר עד
שהתחיל ברכת הטוב והמטיב ,איו חוזר מפי שברכת המזון בימים אלו היא רשות  ...יש מתירין אפילו להתעות .ואף שאין
דבריהם עיקר ,מכל מקום יש לחוש לדבריהם שלא לכוס לספק ברכה לבטלה אם יחזור לראש(.
והייו שבשבת ויום אם שכח לומר רצה ויעלה ויבא בברכת המזון ,יחזור לראש ברכת המזון ,כיון שיש בהם חיוב סעודה ,וברכת
המזון ,ואמירת רצה ויעלה ויבא .משא"כ בראש השה ,שיש אומרים שאין בו חיוב סעודה ,וברכת המזון ,ואמירת יעלה ויבא,
לכן אם שכח יעלה ויבא לא יחזור לראש ברכת המזון.
וכן הוא בפסקי הסדור ,ברכת המזון )במה דברים אמורים בשבת ויום טוב של שלש רגלים ,אבל בחולו של מועד וראש חודש אם
לא זכר עד שהתחיל הטוב והמטיב איו חוזר  ...וכן בראש השה ביום ,אבל בליל ראש השה חוזר(.
וטעם החילוק בין סעודת היום לבין סעודת הלילה ,הוא כדלקמן ס"ה )תעית חלום  ...אבל אסור להתעות בלילות של ראש

השה ,כמו בשאר יום טוב ,שאף בחלומו לא רמזו לו אלא להתעות ביום ,כדרך כל תעית חלום שאין
מתעין אלא ביום(.

וכיון שבליל ראש השה אסור להתעות בכל אופן ,שאר דיו כמו שבת ויום טוב ,שאם שכח יעלה ויבא חוזר לראש.

*
עוד יש פקא מיה בין שתי דעות אלו ,אף לעין חיוב הסעודות בחג הפסח ובחג הסוכות ,כפי שתבאר לעיל סי' תעה סל"ב )ואף
שביום טוב חייב לאכול פת כמו שתבאר בסי' קפ"ח( ,ושם )הערות ריא -ב( ,וסי' תרלט סי"ז ,ובלקוטי טעמים ומהגים להגדה
של פסח )והערה תשעו ואילך(.
 871כה"ג הגב"י בשם רבותיו .מ"א סק"ד.
 872רא"ש שם ומרדכי שם וטור בשם הגאוים ,ע"פ חמיה ח ,י -יב ,וע"פ המדרש המובא בטור סוס"י תקפא .וראה לעיל סי' תקכט
ס"ו .
 873אוצ"ל תקפ"ג )סעיף ד(.
 874אגודה ר"ה פ"ד סי' כא .כל בו סי' סה )ל ,ב( .שו"ע ס"א .דרכי משה ס"ק א בשם הכלבו סי' סה ל ,ב .ולעין יום טוב ראה לעיל
סי' תקכט סי"ב.
 875אגור סי' תתקכ ,בשם האגודה .שו"ע ס"ב.
 876כלבו סי' סט )לד ,סע"ד( .מהגים )טירא( מהגי ר"ה )ע' קב( .רמ"א ס"ב.
 877ב"י ד"ה כתב הכלבו .רמ"א שם.
 878מהר"י ווייל דיין ומהגים אות ו .לבוש סוף ס"ב .מ"א סק"א.
 879כדלעיל סי' תקכט ס"י וש".
 880דברים טז ,ח :עצרת לה' אלקיך.
 881במדבר כט ,לה :עצרת תהיה לכם.
 882מהר"י ווייל שם .לבוש שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
ד המתעה בראש השה או בשאר יום טוב אסור לו לבשל או לעשות שאר מלאכות אוכל פש לצורך אחרים
כמ"ש בסי' תקכ"ז 884עיין שם הטעם:

מז
883

ה יש אומרים 885שקבלה בידם שהמתעה פעם אחת בראש השה תעית חלום אם היה ביום ראשון של ראש
השה 886צריך להתעות שי הימים של ראש השה כל ימיו אפילו כשחל בשבת 887הואיל והראו לו סימן רע פעם
אחת 888בהתחלת ראש השה בלילה הראשון רמזו לו שתעיתו חביב לפי הקב"ה בראש השה 889לפיכך יעשה
רצוו ויתעה כל שי ימים של ראש השה שהן כיום אחד ארוך 890כמ"ש בסי' ת"ר 891אבל אסור להתעות בלילות
של ראש השה כמו בשאר יום טוב שאף בחלומו לא רמזו לו אלא להתעות ביום 892כדרך כל תעית חלום שאין
מתעין אלא ביום:
ו ואם הראו לו החלום ביום שי של ראש השה יתעה כל ימיו יום שי בלבד ולא יום ראשון 893ומכל מקום מי
שאיו ירא לפשו איו צריך לחוש לקבלה זו ואיו צריך להתעות כל ימיו כלל לא ביום ראשון ולא ביום שי אף
שהיה החלום ביום ראשון:894
ז המתעה בראש השה תעית חלום איו צריך לישב בחול תעית על תעיתו כמו המתעה בשבתות ובימים טובים
וכמ"ש בסי' רפ"ח 895שהרי יש אומרים שמצוה להתעות בראש השה 896ואע"פ שאין הלכה כן מכל מקום כדאי
הם לסמוך עליהם לעין שלא חזיק תעית זו לעבירה שיצטרך להתעות בחול בשביל כך:897
ח אע"פ שמי שקיבל עליו להתעות בשבת או בי"ט אין קבלתו כלום ומותר לאכול בלא התרה כמ"ש בסימן
תק"ע 898מכל מקום מי שקיבל עליו להתעות בראש השה אף על פי שלא הוציאו בלשון דר 899אלא בלשון קבלת
תעית בעלמא 900שאמר הרי עלי להתעות בראש השה צריך התרה מאחר דיש אומרים 901דמצוה להתעות אין
זה כמקבל עליו לעבור עבירה שאין קבלתו כלום:
ט והוהגין להתעות בראש השה לא יאמרו עיו כמו שאין אומרים עיו ביום הכיפורים 902מפי שהן ימי דין
ואין שייך לומר ביום צום תעיתו:904

903

____________________
 883לבוש שם .מ"א שם.
 884סעיף ל.
 885הגהות מיימויות פ"א אות א .אגור סי' תתקכ בשם אגודה פ"ד סי' כא .שו"ע ס"ג.
 886תרומת הדשן סי' רעח בשם הרב של אחד הגדולים .שו"ע שם.
 887תרומת הדשן שם .לבוש ס"ב.
 888האגור שם.
 889תרומת הדשן שם .לבוש שם.
 890לבוש שם.
 891סעיף ג.
 892מ"א סק"ג.
 893תרומת הדשן שם .שו"ע שם.
 894מ"א סק"ה.
 895סעיף ג.
 896תרומת הדשן שם .רמ"א ס"ג .וכדלעיל ס"א.
 897לבוש שם .וראה גם לעיל קפח ריש ס"י ,שמטעם זה מי שטעה בברכת המזון ולא הזכיר יעלה ויבוא איו חוזר לראש.
 898סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"א -ב .ואם קיבל בלשון דר ,ראה שם ולעיל סי' תפה ס"ב .סי' תקכז ס"ל.
 899קום אכילת יום פלוי עלי )פרישה סי' תקע אות ב .וראה גם לעיל סי' תפה שם(.
 900מ"א ס"ק ח.
 901ב"י ד"ה כתב הכלבו .מ"א שם .וכדלעיל ס"א.
 902הגהות מהגים )טירא( אות קלב ,בשם רבי יהודה החסיד .רמ"א ס"ג.
 903הגהות מהגים שם .דרכי משה ס"ק ב .מ"א ס"ק ח.
 904לבוש סוף ס"ג .מ"א שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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תקצח דין צו"צ 905בראש השה ובו סעיף אחד:
א אע"פ ששאר יום טוב שחל בשבת אין אומרים צדקתך במחה 906אבל בראש השה שחל בשבת אומרים לפי
שהוא יום דין וראוי לומר צדוק הדין ביום דין 908וכך והגין בספרד 909אבל יש אומרים 910שאף בראש השה שחל
בשבת אין אומרים אותו מפי שכתוב בו 911משפטיך תהום רבה ואין לעורר הדין ביום דין 912ועוד שהיום ראש
חודש ואין אומרים צדקתך בראש חודש 913כמו שתבאר בסימן רצ"ב 914וכסברא זו והגין במדיות אלו:915
907

תקצט ובו סעיף אחד:
א ליל שי של ראש השה שחל להיות במוצאי שבת אומרים ותודיעו 916קודם ותתן לו כמו בשאר יום טוב שחל
במוצאי שבת 917ואף על פי שמזכירין בו חגיגת הרגל וראש השה איו לא חג ולא רגל אין בכך כלום משום דאין
הכווה שהיום הוא רגל אלא הוא מוה סדר התיקון 918המתות שתן לו הקב"ה קדושת שבת וכבוד מועד וחגיגת
הרגל וכו'.
ומקדשין יקה"ז 919כבשאר יום טוב שחל במוצאי שבת:920
תר ביצה שולדה בראש השה וסדר הקידוש ובו ז' סעיפים:
א אף בי ארץ ישראל עושין שי ימים ראש השה 921לפי 922שמה שהן אין עושין שאר מועדות אלא יום אחד הטעם
משום שאו בקיאין בחשבון קביעות החדשים ואו יודעים יום שראוי לקבוע החודש ולמות ממו המועדות ואף
בי גולה אין עושין שי ימים אלא משום שהם צריכין לקיים מהג אבותיהם 923שהיו עושים שי ימים בזמן שהיו
מקדשין על פי הראיה שאין הדבר תלוי בחשבון כלל אלא בראיית הלבה ולא היו בי גולה יודעין יום שהוקבע בו
החודש בירושלים והיו עושין שי ימים מספק אבל בי ארץ ישראל הקרובים לירושלים לא היו עושין המועדות
אלא יום אחד 924לפי שהבית דין שבירושלים היו שולחים שלוחים להודיע להם יום שקבע בו החודש 925ביסן
)ובסיון (926ובתשרי 927ובכל המקומות הקרובים שהיו השלוחין מגיעין אליהם קודם יום טוב לא היו עושין אלא
יום אחד ולפיכך אף ביהם אחריהם עכשיו אין צריכין לעשות שי ימים 928כיון שאו בקיאים בחשבון ויודעים
____________________
 905שלושת הפסוקים שאומרים במחה בשבת :צדקתך; וצדקתך; צדקתך.
 906כדלעיל סי' רצב ס"ז.
 907טור בשם רב עמרם .כל בו סי' סד )ל ,א( בשם רב האי .שו"ע ס"א.
 908טור .ט"ז סק"א.
 909ב"י סוף הסימן.
 910ר"ן )ט ,א( ד"ה גמרא בשם גאוים .מהגים )טירא( מהגי ר"ה )ע' ק( .רמ"א ס"א.
 911בצדקתך הא'  -תהלים לו ,ז.
 912לבוש ס"א .וראה גם לקמן סי' תרכב סוף ס"ד.
 913ר"ן שם .לבוש.
 914סעיף ז.
 915רמ"א שם.
 916ראבי"ה ח"א סי' צד .רא" ש פ"ד סי' יד .טור ושו"ע ס"א .וכ"ה בסידור.
 917כדלעיל סי' תצא ס"ד.
 918ראבי"ה שם .רא"ש שם .טור .לבוש .ט"ז סק"א.
 919לבוש.
 920כדלעיל סי' תעג ס"ו.
 921רי"ף ביצה )ג ,א( .רמב"ם הל' יום טוב פ"א הכ"א ,והל' קדוש החדש פ"ה ה"ח .רא"ש ביצה פ"א סי' ד .שו"ע סי' תרא ס"ב.
 922סיום ביאור הטעם – לקמן סוף ס"ד.
 923ביצה ד ,ב .רמב"ם הל' יום טוב שם והל' קדוש החדש פ"ה ה"ה .וראה גם לעיל סי' תפג ס"ו )שלא לזלזל( .סי' תפט סכ"ט .סי'
תצ ס"א )תפלות וקידוש ושהחייו ביום ב'( לקמן סי' תרכד ס"י .סי' תרמט סכ"א )שלא לזלזל( .ולעין ר"ה ראה גם לקמן סוף
ס"ד )אין לזלזל(.
 924ביצה ד ,ב .רמב"ם הל' קדוש החודש שם ה"ד.
 925משה כב ,ב .רמב"ם שם פ"ג ה"ח.
 926בקוטרס השלחן כתב שהוא ט"ס )ש שבועות תלוי בספירת העומר ,כדלעיל סי' תצד ס"א(.
 927ראה משה יח ,סוע"א .שם כא ,רע"ב .רמב"ם שם ה"ט וה"י.
 928רש"י ביצה שם ד"ה ועבדי .רמב"ם שם פ"ה ה"ו.

הלכות ר"ה ויוה"כ

מט

יום שראוי לקבוע בו החודש ולמות ממו החודש.929
וזה הטעם לא שייך אלא בשאר מועדות חוץ מראש השה אבל בראש השה אף בי ארץ ישראל צריכים לקיים
מהג אבותיהם שהיו עושין שי ימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה 930שלא היה הדבר תלוי בידיעת החשבון
אלא בקביעות הבית דין שבירושלים על פי ראיית )העדים את( הלבה ואף על פי שהבית דין היו משלחין שלוחים
להודיע לכל מכל מקום בראש השה שהוא יום טוב אין השלוחים יכולים לצאת 931חוץ לתחום:932
ב ואף בגולה ראש השה הוא חלוק משאר מועדות ששאר מועדות אף אבותיהם לא היו עושין שי ימים אלא
מחמת הספק שלא היו יודעים יום שהוקבע בו החודש בארץ ישראל 933וביצה שולדה ביום ראשון מותרת ביום
שי 934שאם היום קודש למחר הוא חול 935ואין בו איסור מוקצה וולד 936ואם למחר קדש היום חול וכבר הוכה
הביצה מערב יום טוב ולפיכך אף ביהם אחריהם היודעים בקביעות החודש ויודעים שיום ראשון הוא עיקר יום
טוב ויום שי הוא ג"כ יום טוב מדברי סופרים 937אעפ"כ אין דין ביצה זו כדין ביצה שולדה בשי ימים טובים
הסמוכים זה לזה כגון שבת ויום טוב שאם ולדה בזה אסורה בזה כמ"ש בסי' תקי"ג 938דכיון שהן אין עושין שי
ימים אלא מחמת מהג אבותיהם אין צריך להחמיר יותר מאבותיהם 939שהיה מותר להם מטעם שתבאר:
ג אבל בשי ימים טובים של ראש השה איו כן אלא הן חשבים כיום אחד ארוך 940וקדושה אחת הן 941אף לבי
ארץ ישראל וביצה שולדה בראשון 942או דבר שתלש מן המחובר בראשון או דבר שיצד בראשון 943כשם שאסור
בו ביום משום מוקצה וולד כך אסור ביום שי שהם כיום אחד ארוך חוץ מלעין מת ביום שי כמ"ש בסי'
תקכ"ו:944
ד ולמה הן חשבין כיום אחד והרי או בקיאין בקביעות החודש ואו יודעין שראשון עיקר משום דאף הבית דין
עצמן שהיו מקדשין על פי הראייה היו עושין לפעמים שי ימים 945כיצד בראשוה 946כשהגיע יום ל' באלול 947היו
כל ישראל והבית דין והגין איסור מלאכה וקדושת היום מבערב דשמא יבואו עדים למחר ויאמרו שראו הלבה
בלילה זו ויהיה היום ראש חודש תשרי והוא ראש השה ומצא שהלילה הוא יום טוב וביום היו הבית דין יושבין
ומצפים לביאת עדים רואי הלבה אולי יבואו וכל שעה שיבואו ביום עד שתחשך היו מקדשין את החודש אותו
היום 948והיה ראש השה בו ביום ומאותו יום והלאה מוין ליום הכיפורים ולסוכות והיו תמיד רגילין לבוא קודם
זמן מחה 949דהייו זמן הקרבת תמיד של בין הערבים פעם אחת שתהו העדים מלבוא עד אחר המחה והקריבו
____________________
 929רמב"ם שם ה"ב וה"ה.
 930רמב"ם שם ה"ז .רא"ש ביצה פ"א סי' ד .וכדלקמן ס"ד.
 931רמב"ם שם ה"ז.
 932ראה רא"ש שם בשם רב האי )חוץ לתחום( .לבוש )המקומות שהיו רחוקים מירושלים( .לקמן ס"ד ) חוץ לתחום של ירושלים(.
 933רש"י ביצה ד ,ב ד"ה של גלויות .רמב"ם שם ה"ד.
 934רב בגמרא שם .טור ושו"ע סי' תקיג ס"ה .לעיל שם ס"ח.
 935ראה רש"י שם ד"ה מותרת.
 936מוקצה בתרגולת העומדת לגדל ביצים ,וולד בתרגולת העומדת לאכילה )ראה לעיל סי' תקיג ס"ב(.
 937ראה רמב"ם שם ה"ו.
 938סעיף ט.
 939ר"ן ביצה )ט ,א( ד"ה מיח .הובא ב"י סי' תקכח .וראה שו"ת רשב"א ח"ד סי' קמא וסי' רסג.
 940רש"י ביצה ד ,סוע"ב ד"ה אסורה .רמב"ם הל' יום טוב פ"א הכ"ד .לבוש ריש ס"א.
 941רש"י שם ה ,א סוד"ה עד המחה .רמב"ם שם .טור ולבוש שם .וראה גם לעיל סי' שצג ס"א .סי' תצז ס"ט .סי' תקג ס" ג
)להחמיר ולא להקל( .סי' תקיג ס"ח וס"י .סי' תקטו ס"ו וס"ט .סי' תקכז סכ"ב .וראה .וראה סי' תקא סי"ח וקו"א סק"ב .יגדיל
תורה ).י (.ב ע' מד.
 942רב ושמואל שם ד ,סוע"ב .טור ושו"ע סי' זה ,וסי' תקיג ס"ה .לעיל שם ס" ח.
 943טור ושו"ע סי' זה .וראה באריכות לעיל סי' תקטו ס"א.
 944ס"ו .וראה גם לעיל סי' תצו ס"ה.
 945רש"י ביצה ה ,א ד"ה עד המחה .מ"א סי' תרא סק"א .וראה רמב"ם הל' קידוש החדש פ"ה ה"ח.
 946משה ר"ה ל ,ב .ביצה ד ,סוע"ב.
 947רש"י ביצה שם ד"ה כל היום .וראה לקוטי שיחות ח"ט ע'  188הערה  .31שלחן המלך ח"ב ע' רג -רה.
 948רש"י שם .לבוש שם.
 949לבוש שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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התמיד ותקלקלו הלוים בשיר 950ואמרו שיר של חול 951שהיו סבורים שלא יבואו העדים עוד היום וכשבאו מצא
היום למפרע קודש 952ומאותו היום והלאה התקיו חכמים שלא יהיו הבית דין מקבלין את העדים אלא עד
המחה 953וכשיבואו לאחר המחה יהיה אותו היום מן חודש העבר למות אותו יום ל' של אלול ולמות ליום
הכיפורים ולסוכות מיום המחרת 954שיש כח ביד בית דין לעשות דבר זה 955שאמר 956אלה מועדי ה' אשר תקראו
אותם אתם כתיב בלא וא"ו 957אתם אפילו מזידין.958
ומכל מקום אע"פ שאין מוין למועדות מיום זה וכחול הוא חשוב ויום טוב יהיה למחר 959אעפ"כ לא היו מזלזלים
בו והיו גומרים אותו באיסורו בקדושת יום טוב עד הלילה מדברי סופרים 960כיון שמן הדין היה הוא ראוי להיות
יום טוב מן התורה אלא שיתן רשות לבית דין לדחות 961ולמחר עושין יום טוב וראש השה של תורה 962ואלו שי
הימים הן קדושה אחת וכיום אחד ארוך ושיהם קראים יום טוב של ראש השה יום ראשון מדברי סופרים ויום
שי מדברי תורה.963
והמקומות שהן חוץ לתחום של ירושלים 964היו צריכין לעשות שי ימים ראש השה בכל שה ושה דשמא יבואו
עדים אחר המחה ומצא ששי הימים הן קודש 965וכיום אחד הן חשובים שהרי קדושה אחת עליהם דהייו
קדושת ראש השה ואחר יום טוב כשהיו השלוחין יוצאין והיו מודיעים לכל בי ארץ ישראל יום שהוקבע בו
החודש והיו הכל מוין ממו ליום הכיפורים ולסוכות.
וכך היה הדבר והג תמיד עד שבטלו סהדרין ובטל קידוש החודש על פי הראיה והתחילו לקבוע החדשים על פי
החשבון ולפיכך הכל מוין מיום ראשון של ראש השה ליום הכיפורים ולסוכות לפי שעל פי החשבון אלול לעולם
חסר 966ואעפ"כ צריכין הן לקיים מהג אבותיהם 967שהיו בזמן קידוש החודש על פי הראיה והיו עושין שי ימים
טובים של ראש השה אף בארץ ישראל והיו עושין אותו כיום אחד ארוך וקדושה אחת עליהן וביצה שולדה בזה
אסורה בזה מטעם שתבאר שמא באו עדים אחר המחה 968לפיכך אף שאין טעם זה שייך לזמן שקובעין חדשים
על פי החשבון ולעולם יום ראשון הוא עיקר והוא יום טוב של תורה 969מכל מקום אין לזלזל ביום שי ולהקל בו
מה שלא היו מקילין בו אבותיו:970
ה אף על פי שבכל יום טוב שי של גליות אומרים זמן בקידוש 971כיון שעושין אותו מחמת הספק שהיה לאבותיו
____________________
 950משה ר"ה שם.
 951גמרא שם .רש"י ביצה ה ,רע"א ד"ה ותקלקלו .לבוש שם .וראה לקוטי שיחות שם .שלחן המלך שם.
 952רש"י שם .לבוש שם.
 953משה ר"ה שם.
 954רש"י ביצה שם ד"ה עד המחה .לבוש שם.
 955לבוש שם.
 956ויקרא כג ,ב.
 957רש"י ר"ה כה ,א ד"ה אתם .לבוש שם.
 958ר"ה שם .לבוש שם .וראה התוועדויות תש" ח"ב ע'  182בהערה .שלחן המלך ח"ב ע' רג הערה .3
 959לבוש שם .וראה חידושי הריטב"א עירובין לט ,ב.
 960משה שם ל ,ב ורש"י שם ד"ה והגים .ביצה ה ,רע"א ורש"י ד"ה עד המחה .לבוש שם.
 961לבוש שם.
 962ראה רש"י שם ושם .לבוש שם.
 963לבוש שם.
 964כדלעיל סוף ס"א וש".
 965רש"י ביצה שם .לבוש שם.
 966רמב"ם שם פ"ח ה"ה .טור סי' תכח.
 967רמב"ם פ"ה ה"ח )אפילו בירושלים( .רא"ש ביצה פ"ד סי' א לדעת הרי"ף שם )ג ,א( .מ"א ס"ק א )אפילו במקום הב"ד( .ובזה
מסיים מה שהתחיל לעיל ריש ס"א )שאף בי א"י עושין ב' ימים ר"ה ,לפי כו'(.
 968רא"ש שם.
 969ראה רמב"ם שם פ"ה ה"ז .לבוש שם.
 970ראה ר"ן ביצה )ט ,רע"ב(.
 971כדלעיל סי' תצ ס"א וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

נא

)בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה( שמא היום קודש ואתמול חול אם כן לא פטר בזמן של אתמול 972אבל בליל
שי של ראש השה יש אומרים 973שאין אומרים זמן כיון ששי הימים הן קדושה אחת וכיום אחד הן חשובין א"כ
פטר בזמן של אתמול שהוא תחילת קדושת היום ולמה יחזור לומר זמן באמצע וכן ביום שי על השופר אין לומר
זמן שכבר פטר בזמן שאמר אתמול על השופר.974
אבל יש אומרים 975שצריך לומר זמן בין בקידוש ליל שי בין על השופר משום שמה שהן חשבין כיום אחד ארוך
איו אלא מחמת מהג אבותיו שהיו בזמן קידוש החודש על פי הראיה והיו חוששין שמא באו עדים אחר המחה
ומצא ששי הימים הן יום טוב אחד וקדושה אחת עליהם וכיון שאבותיו היו מברכין זמן ביום שי אף שהיו
עושין אותן קדושה אחת וכיום אחד שהרי אם באו עדים אחר המחה עיקר היום טוב של תורה הוא למחר ויום
ראשון איו אלא מדברי סופרים וכחול הוא חשוב לגבי יום שי שבו הוקבע החודש 976לפיכך גם לו יש לברך זמן
בליל שי )אף בארץ ישראל( כמו שמברכין בכל יום טוב שי של גליות כדי שלא לשות ממהג אבותיו:
ו והלכה כסברא האחרוה 977מכל מקום לכתחלה טוב שיוציא אדם את עצמו מידי ספק ברכה 978וילבוש מלבוש
חדש 979בעין שצריך לברך עליו שהחייו בשעת הלבישה 980כמ"ש בסי' רכ"ג 981או יקח פרי חדש וייחו לפיו בעת
הקידוש 982ויברך שהחייו ויהא דעתו גם על המלבוש או על הפרי 983ואם יש לו תירוש חדש לא יקדש עליו כדי
לברך עליו שהחייו דמצוה מן המובחר לקדש על יין ישן כמ"ש בסי' רע"ב 984אלא יקדש על הישן וייח התירוש
לפיו 985וכשיגיע לשהחייו יקח הכוס של תירוש בידו 986או יתן עייו בו 987ויברך שהחייו וישתה הכוס של יין
____________________
 972רבותיו של רש"י )מחזור ויטרי סי' שכ( ,הובא ברא"ש פ"ד סי' יד )מ ,א( .מרדכי סוכה רמז תשסה .וכדלעיל סי' תצ ס"א.
 973הגאוים ,ורבותיו של רש"י שם ,הובאו ברא"ש שם ,ובהגהות מיימויות הל' שבת פכ"ט הכ"ג אות ז ,ובטור.
 974ראה לקוטי שיחות חל"ז ע'  17בהערה.
 975רש"י בתשובה שם ,ורשב"ם ,הובאו ברא"ש והגהות מיימויות שם .טור ושו"ע ס"ב.
 976כדלעיל ס"ד.
 977שו"ע שם.
 978מהר"ם מרוטבורג בתשב"ץ סי' קכ .הובא ברא"ש והגהות מיימויות שם ,ובטור.
 979הגהות מיימויות שם .רמ"א ס"ב.
 980מ"א סק"א )כשקה בגד שצריך לתפרו(.
 981סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ד .סדר ברה" פי"ב ה"ד.
 982רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 983רא"ש שם )וטוב שיקח אדם פרי חדש וייחו לפיו ויברך שהחייו ויהיה דעתו על הפרי ויצא ידי ספק .וכן היה אומר רביו
מאיר ז"ל( .טור ולבוש ס"ג )מי שאפשר לו יחזור אחר פרי חדש  ...ויהא בידו או לפיו בשעת הקידוש ,ויהא דעתו עליו בשעת
ברכת הזמן ,ויצא מידי ספק(.
וכן הוא בפסקי הסידור )בליל שי של ראש השה והגין להיח פרי חדש בפי המקדש ,ויתן עייו בו ויאמר שהחייו( .וראה פסקי
הסידור )אה( אות קעח.
כאן וכאן לא תפרש מתי לאכול פרי זה .ובאגרות קודש ח"ג אגרת תקמד )אכילת התפוח בליל א' דראש השה – הוא בתחלת
הסעודה ,אחרי אכילת המוציא ,ואכילת הפרי החדש .בליל ב' קודם טילת ידים לסעודה  ...והחילוק פשוט :אכילת התפוח )וגם
לולא הטבול בדבש( כיון שאין פקא מיה ,טוב יותר שתהי' אחר טילת ידים ,כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר,
אכילת הפרי חדש קודם טילת ידים – כדי לסומכה לברכת שהחייו דקאי עליו( .וראה גם ס' המהגים חב"ד ע' .56
ובאמת איו הכרח גמור לסמכו לברכת שהחייו שבקידוש ,כמבואר בסדר ברכת ההין פי"א סי"ב )הרואה פרי חדש שמתחדש
משה לשה ,או אפילו שי פעמים בשה ,והה בראייתו ,מברך שהחייו אפילו רואהו ביד חבירו או על האילן( .הרי שיכול לברך
שהחייו על ראיית הפרי ,מיד בעת הקידוש ,אף אם איו אוכל הפרי עד אחרי טילת ידים ותחלת הסעודה .והרי כן והגות
השים ,שבעת שמברכות שהחייו על הרות מוח הפרי החדש על השלחן ,אף שאין אוכלות אותו עד אחרי תפלת ערבית וקידוש.
אך מכל מקום עדיף ש"אכילת הפרי חדש קודם טילת ידים – כדי לסומכה לברכת שהחייו דקאי עליו".

*
ווהגים לאכול מהפרי כשיעור ,ולברך עליו ברכה אחרוה )ראה אוצר מהגי חב"ד ע' פב(.
והטעם לזה הוא כמו בהמבדיל קודם הסעודה ,שתבאר לעיל סי' קעד ס"ו )המבדיל לפי הסעודה  ...צריך לברך אחריו ברכה
אחרוה לפי הסעודה אם שתה כשיעור( .והייו כיון שיין ההבדלה איו חלק מהסעודה ,ואיו פטר בברכת המזון.
וכן לעין כרפס ,תבאר לעיל סי' תעג סי"ח )לא יאכל מהירקות כזית שלם ,שלא יצטרך לברך אחריו בורא פשות רבות( .והייו
כיון שגם הכרפס איו אוכל לצורך הסעודה ,ואיו פטר בברכת המזון.
וכן גם הפרי חדש שבתחלת הסעודה ,שאיו אוכל לצורך הסעודה ,אלא לצורך ברכת שהחייו ,ואיו פטר בברכת המזון .וכיון
שרוצים לאכול כשיעור ,על כרחך צריך לברך עליו תחלה ברכה אחרוה.
ואם דעתו לאכול עוד פירות לקיוח בסוף הסעודה ,ראה שיעורי הלכה למעשה ח"א ע' ת.
 984סעיף ב.
 985תשב"ץ והגהות מיימויות שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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ישן.988
ואם אין לו בגד חדש ופרי חדש עם כל זה יברך שהחייו 989שהעיקר כסברא האחרוה:
ז וכן בתקיעת שופר של יום שי לכתחלה ילבש התוקע בגד חדש 990ויהיה עליו בשעת ברכת שהחייו )ומהג ספרד
שלא לברך שהחייו.(991
ואם חל יום ראשון בשבת שלא תקעו בשופר 992איו צריך ללבוש בגד חדש בשעת תקיעות יום שי כיון שלא בירך
עדיין שהחייו על השופר:
תרא סדר יום שי של ראש השה ובו ב' סעיפים:
א ביום שי מתפללין שחרית ומוסף כמו ביום ראשון.993
וקורין מוהאלהים סה את אברהם 994עד סוף הסדר 995כדי להזכיר עקידת יצחק 996ומפטיר קורא בתורה כמו
אתמול 997ומפטיר בירמיה 998כה אמר וגו' עד הבן יקיר וגו' מפי שחובת היום להזכיר זכרוות 999ובאותו עין
אמר 1000זכור אזכרו עוד על כן המו מעי וגו':
ב ובמוצאי ראש השה מבדילין 1001בין בתפלה בין על הכוס 1002כמו במוצאי שבת אלא שאין מברכין על הבשמים
ועל האש 1003כמו בשאר מוצאי יום טוב כמו שתבאר בסי' תצ"א 1004ע"ש:
תרב סדר עשרת ימי תשובה ובו ה' סעיפים:
א מתעין למחרת ראש השה והוא תעית ציבור 1005כמ"ש בסי' תקמ"ט 1006וכל הלכותיו תבאר בסי' תק"
ע"ש:

1007

ב וכל הימים שבין ראש השה ליום הכיפורים מרבים בתפלה ותחוים 1008ווהגים לומר אביו מלכו כו' ערב
ובוקר 1009מלבד בשבת 1010וכן בערב שבת אחר מחה אין אומרים אותו 1011כמו שתבאר בסי' )תקצ"ב(

_______________
 986מהגים )טירא( ר"ה )ע' קא( .הובא בדרכי משה ס"ק א .מ"א סק"א.
 987מ"א שם בשם מטה משה סי' תתכג.
 988מהגים שם )ושם :ומן התירוש(.
 989האגור סי' תתקכא .שו"ע ורמ"א שם.
 990מ"א סק"ג.
 991ב"י סוד"ה ולעין .משמעות שו"ע ס"ג.
 992טור ושו"ע ס"ג.
 993טור ורמ"א ס"א.
 994בראשית כב ,א .גמרא מגילה לא ,א .טור ושו"ע שם.
 995טור ושו"ע שם.
 996רש"י שם ד"ה מפטירין .לבוש ס"א.
 997טור ושו"ע שם .וכדלעיל סי' תקפד ס"ז.
 998לא א -יט .גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 999רש"י שם ד"ה הבן .ר"ן שם )י ,ב( ד"ה גמ' .ב"י ד"ה ומ"ש וקורין .לבוש ס"א.
 1000ירמיה לא ,יט.
 1001טור ושו"ע ס"א.
 1002ב"י סוף הסי' .לבוש ס"א.
 1003טור ושו"ע שם.
 1004סעיף א.
 1005טור ורמ"א.
 1006סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"א )צום גדליה(.
 1007סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"א -ב.
 1008טור ושו"ע .וראה גם רמב"ם הל' תשובה פ" ג סוף ה"ד .ומהג חב"ד שלא לומר סליחות בעשי"ת מלבד בצום גדליה )ספר
המהגים  -חב"ד ע' .(58
 1009טור ורמ"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

נג

]תקפ"ד:[1012
ג ואומרים בכל יום 1013חוץ משבת 1014ג' פעמים ווידוי קודם עלות השחר מלבד בערב יום הכיפורים שאין אומרים
אותו אלא פעם אחת:1015
ד אם אירע מילה בין ראש השה ליום הכיפורים אין אומרים תחון
אביו מלכו) 1018ואל ארך אפים 1019ולמצח:(1020

1016

ולא והוא רחום

1017

כו' אבל אומרים

ה אין ותים חרם בין ראש השה ליום הכיפורים 1021שלא לעורר כחות הדין בזמן ההוא 1022וכן אין משביעין
אדם בבית דין בימים האלו 1023שלא להביא עוש שבועה לעולם ח"ו 1024אבל לעשות דין בין אדם לחבירו בודאי
מצוה רבה יש לדון ולהוציא הגזילה מתחת ידו 1025שכשיש דין למטה אין דין למעלה 1026ואם יש עסק שבועה
בייהם ייחוהו עד לאחר יום הכיפורים:1027
תרג ובו סעיף אחד:
א אף מי שאיו זהר בכל השה מפת של פלטר גוי )עיין ביו"ד סי' קי"ב ( מכל מקום בעשרת ימי תשובה יש לו
ליזהר ממו 1029ואם איו יכול לאפות בעצמו יכשיר את התור שאופין בו גוים שישליך ישראל בתוך התור קיסם
אחד 1030כמו שיתבאר ביו"ד סי' קי"ב 1031מכל מקום מי שהולך בדרך אם אין לפיו פת של ישראל עד יותר
מארבע מילין ממקום שהוא עומד בו ורוצה לאכול מותר לו לאכול פת של פלטר גוי אפילו בעשרת ימי תשובה כמו
שמותר בשאר ימות השה 1032כמ"ש ביו"ד שם.1033
1028

ויש לכל אדם לחפש ולמשמש

1034

במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה 1035וספק עבירה צריכה יותר תשובה

_______________
 1010ר"ן ר"ה )ט ,א( ד"ה גמ' )בר"ה( .שו"ת הריב"ש סי' תקיב .מהגים )קלויזר( סי' לא )בעשי"ת() .טירא( עשי"ת )ע' קד( .רמ"א.
 1011מהגים )קלויזר( שם .מהרי"ל הל' עשי"ת )ע' דש( .דרכי משה ס"ק א .מ"א סי' תרד ס"ק ב.
 1012סעיף ה )ר"ה( וש".
 1013ב"י בשם הרוקח סי' רו .רמ"א .ובסידור לא הובא.
 1014ראה טור .לעיל סי' רפח ס"ח .שער הכולל פל"ו אות ב ואות ו.
 1015ב"י בשם הרוקח סוס"י ריג ורס"י ריד .רמ"א.
 1016מהגים )טירא( עשי"ת )ע' קד( .רמ" א .וכדלעיל סי' קלא ס"ו.
 1017מהגים שם .לבוש ס"ב.
 1018דרכי משה ס"ק א בשם הגהות מהגים ישים )שיויי וסחאות שם ציון  .(30רמ"א .וראה שיחות קדש ו' תשרי תשל"ה )שלא
לומר גם אביו מלכו( .אוצר מהגי חב"ד תשרי ע' קסו אות ל.
 1019וכ"ה בסידור )בסיום תפלת שחרית( לפי אל ארך אפים )שאין אומרים בר"ח וחוכה ופורים קטן וגדול ב' ימים וערב פסח וט'
באב( וש" .אבל ראה שיחות קדש שם .אוצר מהגי חב"ד שם .מהגי מלך ע' .30
 1020מהגים )טירא( שם .דרכי משה שם .וראה גם לעיל סי' תכט סי"ב .אבל ראה בסידור שם )לפי למצח( :מהג ספרד שבכל יום
שאין אומרים בו תחון ופילת אפים אין אומרים למצח יעך ולא תפלה לדוד.
 1021מהרי"ל הל' עשי"ת )ע' דש( .רמ"א .וראה גם לעיל סי' תכט סי"ד.
 1022לבוש סי' תרג .ט"ז.
 1023מהרי"ל שם .רמ"א.
 1024ט"ז.
 1025אחרוים .לבוש סי' תרג .מ"א סק"א .ט"ז.
 1026מדרש תחומא משפטים סי' ה .לבוש שם .ט"ז.
 1027לבוש שם.
 1028סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע ורמ"א שם ס"ב .וראה גם לעיל סי' רמב סי" ג .סי' שכה ס"ו ,וש".
 1029רא"ש פ"ד סוס"י יד .טור ושו"ע.
 1030מהגים )טירא( עשי"ת )ע' קד( .מ"א .לבוש.
 1031שו"ע ס"ט.
 1032מ"א.
 1033שו"ע סט"ז.
 1034ברמ"א ובלבוש :ולפשפש .וראה עירובין יג ,ב.
 1035רמ" א .לבוש.

הלכות ר"ה ויוה"כ

נד

מעבירה ודאית כי על עבירה ודאית אדם מתחרט בכל לבו אבל ספק עבירה הוא מתברך בלבבו לומר שמא לא
עשיתי עבירה ואיו מתחרט עליה חרטה גמורה 1036והרי שאר עוש העבירה עליו 1037ולכך היה צריך קרבן אשם
תלוי הבא על הספק להיות יותר ביוקר מקרבן חטאת הבא על הודאי:1038
הלכות יום הכיפורים:
תרד סדר ערב יום כיפור ובו ז' סעיפים:
א ועיתם את פשותיכם בתשעה לחודש וגו' .1039וכי בתשעה מתעין ,והלא אין מתעין אלא בעשירי,1040
שאמר 1041בעשור לחודש תעו את פשותיכם ,ואמר 1042מערב עד ערב וגו' .אלא עין הכתוב הכיו עצמיכם
בתשיעי לעיוי העשירי שתאכלו ותשתו בתשיעי ,כדי שתוכלו להתעות בעשירי .1043והוא מאהבת הקב"ה לישראל
שלא ציוום להתעות אלא יום אחד בשה ולטובתם לכפר עווותיהם ,וציוום שיאכלו וישתו תחלה שלא יזיק להם
העיוי.1044
ומה שהוציא הכתוב את האכילה בלשון עיוי ,1045ולא אמר בפירוש שיאכלו וישתו בתשיעי ,1046לומר לך שהאוכל
ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו היה מתעה בו ,1047מחמת מצות הקב"ה שצוה להתעות בו .1048שאין
שכר האוכל ושותה מחמת מצות הקב"ה דומה לשכר המתעה מחמת מצות הקב"ה ,אבל זה שאוכל ושותה
בתשיעי שכרו הרבה מאוד ,כאלו היה מתעה) 1049בתשיעי ובעשירי( מחמת מצות הקב"ה שצוה להתעות
)בשיהם( .דכיון שיום הכיפורים בעצמו אי אפשר לכבדו במאכל ובמשתה כדרך שמכבדין שאר יום טוב ,צריך
לכבדו ביום שלפיו.1050
____________________
 1036הרב רבו יוה ברכות )א ,ב( ד"ה והא .כל בו סי' סט )לד ,א( .רמ"א.
 1037לבוש.
 1038רבו יוה שם )מזבחים מח ,א ומשה כריתות כו ,ב( .רמ"א .לבוש.
 1039אמור כג ,לב.
 1040גמרא פא ,ב )ועיתם את פשותיכם בתשעה ,וכי בתשעה מתעין ,והלא בעשור מתעין .אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי
מעלה עליו הכתוב כאילו התעה תשיעי ועשירי(.
 1041אחרי טז ,כט .וכן אמר בפרשת אמור כג ,כז )בעשור לחדש השביעי  ...ועיתם את פשותיכם( .וראה מראי מקומות וציוים.
 1042אמור כג ,לב .וראה רש"י ר"ה ט ,א ד"ה כל )דהא מדקאמר בערב ,על כרחך לא מקפיד אעיוי דתשעה( .ב"י ריש הסימן
)דמדכתיב בערב ,על כרחך לא מקפיד אעיוי דתשעה( .לבוש ס"א )ומדכתיב בערב ,שמעין דלא קפיד קרא אעיוי של כל יום
התשיעי( .ט"ז ס"ק א )דהי' אפשר לומר דהתעית יהיה ביום ט' גם כן .אלא דקשה דצריך שיהיה התעית מערב ועד ערב ,ותו
לא(.
 1043רש"י שם )והכי משמע קרא ועיתם בתשעה ,כלומר התקן עצמך בתשעה שתוכל להתעות בעשרה( ,ובברכות ח ,רע"ב ד" ה
מעלה )והכי קאמר קרא ,הכיו עצמכם בתשעה לחדש לעוי המחרת(.
ומכל מקום אין זו אלא אסמכתא ,כדלקמן סי' תרח ס"א )מכל מקום פשט הכתוב משום תעית ממש ,כמו שתבאר כאן ,אלא
שמצות חכמים היא להרבות בסעודה בערב יום כיפור מטעם שתבאר שם ,ומצאו להם סמך מן התורה ,שאמר ועיתם וגו'
בתשעה לחודש ,ופירשו בו חכמים שיכין את עצמו באכילת תשיעי לעיוי של עשירי(.
 1044רא"ש יומא פ"ח סי' כב )להראות חיבתו של המקום ברוך הוא לישראל  ...לא צוה לישראל להתעות אלא יום אחד לטובתן
לכפר על עוותם ,והזהירם לאכול ולשתות ערב התעית( .טור ולבוש שם )וכל זה מאהבת השם יתברך את ישראל שלא צוה
להתעות אלא יום אחד בשה ,והוא עשרה לחדש ביום הכיפורים ,ולטובתם לכפר עווותיהם ,וצוה שיאכלו וישתו יום שלפיו,
כדי שיוכלו להתעות ולא יזיק להם העוי של מחר(.
 1045רש"י יומא שם )ומדאפקיה קרא בלשון עיוי ,לומר לך הרי הוא כאלו מתעה בתשעה( .רא"ש שם )ומאחר שהוציא אותה
אכילה ושתיה בלשון עיוי אלמא חשיבא היא כעיוי ,וכאילו צטוו על עיוי של תשיעי ועשירי( .טור ולבוש שם .ט"ז שם.
 1046לבוש שם )ואף על גב שבלשון ואכלתם וגו' היה גם כן משמעותיה לשון מצות עשה על האכילה ,ואם כן למה תלה מצות
האכילה במצות העיוי( .ט"ז שם )דקשה למה לא אמר בהדיא ואכלתם ביום התשיעי(.
 1047גמרא שם )לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התעה תשיעי ועשירי(.
 1048תוס' ר"ה ט ,ב ד"ה כאילו התעה תשיעי ועשירי )כלומר כמו שצוהו הקב"ה להתעות והתעה( .רא"ש שם )חשיבא היא כעיוי,
וכאילו צטוו על עיוי של תשיעי ועשירי( .טור ולבוש שם .ט"ז שם )ואכילת התשיעי חשובה וטפילה לציווי התעית של עשירי,
מצא קאי הציווי של התעית עשירי על שיהם(.
 1049ט"ז שם )וצריך לומר דאז הוה השכר על מצות אכילה ,ואיו מרובה כשכר המתעה( .לבוש שם )אשמעין קרא כאן כשיקיימו
מצות האכילה הזאת ,יהיה שכרם מרובה כאילו צטוו להתעות והתעו ,שזהו שכר גדול יותר(.
 1050ב"י )דכיון שיום הכפורים עצמו אי אפשר לכבדו במאכל ומשתה כדרך שמכבדין שאר ימים טובים ,צריך לכבדו ביום שלפיו(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

נה

לפיכך אסור להתעות בו 1051אפילו תעית חלום ,1052אע"פ שמותר להתעות תעית חלום אפילו בשבת ויום
טוב ,1053מכל מקום בערב יום הכיפורים שהאכילה חשבת כעיוי ,כמו שתבאר ,אין להתעות בו ,אלא יאכל
וישתה ויחשב לו כאלו התעה על חלומו.1054
ומכל מקום מי שירצה להתעות על חלומו עד סעודה המפסקת אין למחות בידו .1055לפי שערב יום הכיפורים איו
דומה לשבת שאמר בו 1056וקראת לשבת עוג ,ולפיכך אסור להתעות בו אפילו שעה אחת לשם תעית אם איו
תעית חלום כמ"ש בסי' רפ"ח ,1057אבל בערב יום הכיפורים שלא אמר בו עוג ,אלא שמצוה לאכול בו ,ואם אכל
פעם אחת ביום יצא ידי חובתו:1058
ב ואם עבר וטעה והתעה כל היום צריך להתעות 1059אחר יום הכיפורים 1060תעית א' לכפר על מה שהתעה
בערב יום הכיפורים אבל אם לא התעה אלא עד סעודה המפסקת איו צריך להתעות אחר יום הכיפורים:1061
ג אם דר להתעות בו עיין בסי' תק"ע:1062
ד אע"פ שמן הדין ערב יום הכיפורים מותר בהספד שאיו יום טוב כלל ואין בו מעלה אלא שמצוה לאכול בו
____________________

1063

 1051פסחים סח ,ב )מר בריה דרביא כולה שתא הוה יתיב בתעיתא לבר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא דכיפורי  ...כל האוכל ושותה
בתשעה בו מעלה עליו הכתוב כאילו מתעה תשיעי ועשירי( .הגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור )ערב יום הכפורים אסור
להתעות ,ומצוה להרבות בסעודה( .שו"ע ס"א )מצוה לאכול בערב יום כפור ,ולהרבות בסעודה(.
וכן הוא לקמן סי' תרח ס"א )שמצות חכמים היא להרבות בסעודה בערב יום כיפור( .ובפסקי הסדור )בערב יום הכפורים
יש להרבות באכילה ושתיה כמו שיעור ב' ימים ,ערב יום כיפורים ויום הכיפורים(.
וראה שער הכולל פמ"ד אות ג .אוצר מהגי חב"ד יום הכיפורים ע' קצא.
 1052מהרי"ל הל' ימים וראים אות י ע' רסה )שאלו קמי מהר"י סג"ל איך עושין בתעית חלום בערב יום כיפור .ואמר דיכול
לאכול ,וייח להיטיב לו חלומו .וכן איתא בגמרא בר בריה דרביא כולי שתא יתיב בתעיתא בר מעצרתא ופוריא ומעלי יומא
דכיפורי ,ופירש ראבי"ה דבתעית חלום מיירי(.
בראבי"ה שלפיו לא מצאו .אמם כן הוא בתוס' ברכות מט ,ב ד"א אי בעי )מפרש ר"י דבתעית חלום קאמר( ,ובשו"ת הרשב"א
ח"ד סי' רסב )קושטא דמילתא הכי משמע ,דבתעית חלום קאמר( .הובא במ"א ס"ק א )ומיירי שכל השה כשחלם לו חלום רע
הי' מתעה ,חוץ מימים אלו )וכ"כ הב"י בסימן רפ"ח בשם הרשב"א(( .ובב"י סי' רפח )הרשב"א כתב בתשובה )ח"ד סי' רסב(
דההיא דמר בריה דרביא הוה יתיב בתעיתא וכו' בתעית חלום דוקא הוא( .לעיל סי' רמט בקוטרס אחרון ס"ק ה )דתעית
חלום הוה ,כמ"ש הרשב"א ,עיין סי' רפ"ח ותר"ד(.
רמ"א ס"א )ואסור להתעות בו אפילו תעית חלום(.

*
וכן הוא לעין חג השבועות ) הזכר בגמרא שם( ,כדלעיל סי' תצד סי"ח )אסור להתעות תעית חלום בחג השבועות( ,ושם סמן
)הערה קיג(.
משא"כ לעין פורים )הזכר בגמרא שם( ,תבאר לעיל סי' רפח ס"ג )המתעה תעית חלום בראש חודש ,חוכה ,ופורים( ,וכפסק
ברמ"א סי' תרצה ס"ב )ואין להתעות בפורים ,מלבד תעית חלום(.
וראה הערות וביאורים תתה ע' .69
 1053כדלעיל סי' רפח ס"ג )אבל מותר להתעות תעית חלום בשבת(.
 1054של"ה מסכת יומא בתחילתו )רכז ,ב( ד"ה ובס' מהרי"ל )דשאי ערב יום כפורים ,דפרט הכתוב בהדיא בו ,וציוה על האכילה,
והאכילה במקום עיוי( .לבוש שם )דשאי ערב יום כיפור ,דכיון דאכילה חשוב כמו עיוי ,למה יתעה( .ט"ז סק"ב )ראה הטעם
כיון שאכילה ביום זה חשבת לתעית ממש ,אם כן שפיר הוא בכלל יפה תעית לחלום( .מ"א סק"א )כיון האכילה חשבת עיוי,
אין להתעות ,וכן כתב של"ה(.
 1055מהגים )קלויזר( סי' פו )ובערב יום כיפורים מותר לישב בתעית חלום ,ובלבד שיאכל סעודה מפסקת מבעוד יום( .מהרי"ל
שם )ואמר מהר"י סג"ל הרוצה להחמיר ולהתעות יאכל סעודה המפסקת עם בי הבית( ,ובהלכות תעית ע' רסח )ובערב יום
כיפורים מותר לישב תעית חלום ,ובלבד שיאכל סעודה המפסקת מבעוד יום( .הובא במ"א שם.
 1056ישעיה ח ,יג .וכדלעיל סי' רמב ס"א )שי דברים תפרשו בשבת על ידי הביאים ,והם כבוד ועג ,שאמר וקראת לשבת עג
לקדוש ה' מכובד(.
 1057סעיף א )ואם מתכוין לשם תעית אפילו שעה אחת אסור(.
 1058מ"א שם )דודאי אם מתעה עד סעודה המפסקת ליכא איסורא ,דאפילו למ"ד דהוא דאורייתא ,לא דמי לשבת ,דהתם כתיב
וקראת לשבת עוג ואסור להתעות בו כלל ,משא"כ כאן דמצוה לאכול ,ואם אכל פעם אחת ביום דיו(.
 1059ב"י סי' תקסח סוד"ה ומ"ש וא"צ .שו"ע שם ס"ה .מ"א כאן סק"א .לבוש שם ס"ה .משאת בימין סי' צג.
 1060משאת בימין שם .מ"א סי' רפח סק"ג .וראה לעיל שם ס"ד.
 1061מ"א סק"א.
 1062סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"א.
 1063מ"א סי' תרו בסופו.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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מכל מקום והגין לעשותו יום טוב ואין מספידין בו אלא על חכם בפיו 1064או ביום שבאה שמועתו שמת שהוא
כמו בפיו 1065כמ"ש בסי' תקמ"ז 1066ע"ש וכן אין אומרים צידוק הדין 1067אלא על חכם בפיו.1068
וכן אין אומרים בו תחון 1069וגם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה סליחות כבשאר ימים ויש מקומות והגין
להרבות בסליחות 1070לפי שאין חושבין אותו יום טוב אלא מעלות השחר ואילך אבל לא בלילה 1071והכל לפי
המהג:1072
ה מי שוהג שלא לאכול בשר בכל ימות החול כי אם ביום שאין אומרים בו תחון מותר לאכול בשר אפילו בליל
ערב יום הכיפורים וכל שכן ביום במה דברים אמורים במקומות שאין אומרים הרבה סליחות בלילה שהן חושבין
ליום טוב גם את הלילה אבל במקומות שמרבים בסליחות שאין חושבין את הלילה ליום טוב אין לאכול בשר
בלילה.1073
ואפילו במקומות שאין מרבים בו בסליחות לא יאכל בשר קודם צאת הכוכבים של ליל ערב יום כיפור אע"פ
שהתפלל ערבית מבעוד יום לפי שאין חושבין ליום טוב אלא לילה ממש 1074שהרי אומרים תחון אחר תפלת
המחה של ח' תשרי 1075ובשאר ימים שאין אומרים בהם תחון אין אומרים תחון אפילו במחה שלפיהם מכלל
שערב יום כיפור אין מחזיקין ליום טוב אלא מצאת הכוכבים ואילך:1076
ו אין אומרים למצח יעך וגו' 1077שאיו יום צרה 1078ואין אומרים בו מזמור לתודה 1079מטעם שתבאר בסימן
"א 1080ע"ש:
ז אין אומרים בו אביו מלכו לא בתפלת שחרית 1081ולא במחה 1082ויש מקומות והגין כשחל יום הכיפורים
בשבת שאין אומרים בו אביו מלכו כמו שיתבאר בסי' תרי"ט 1083אז אומרים אותו בערב יום הכיפורים
שחרית:1084
____________________
 1064שו"ע יו"ד סי' תא ס"ה )לעין חול המועד ר"ח חוכה ופורים( .וכ"ה לעיל סי' תכט סוף ס"ח )לעין חדש יסן(.
 1065מו"ק כז ,ב .רמב"ם הל' אבל פי"א ה"ה .שו"ע יו"ד שם.
 1066סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ו )לעין קריעה(.
 1067מהגים )טירא( מהג של כל השה )ע' קסז( .רמ"א סי' תכ ס"ב )בכל הימים שאין אומרים בהם תחון(.
 1068ט"ז שם )בשם הרמ"א ,לומר על אדם גדול בימים שאין אומרים תחון( .וראה לעיל סי' תכט ס"ח )לעין חדש יסן( .כף החיים
ס"ק כב .מראי מקומות וציוים.
 1069מהגים שם .מהרי"ל הל' ערב יום כיפור )ע' שיב( .שו"ע )פילת אפים( ורמ"א ס"ב )למצח( .וכ"ה לקמן סי' תרה ס"ה .סידור
)לפי למצח(.
 1070מהרי"ל שם .רמ"א ס"ב.
 1071כדלקמן ס"ה וש".
 1072רמ"א שם .ומהג חב"ד שלא לומר סליחות בערב יום כיפור )ראה ספר המהגים  -חב"ד ע' .(58
 1073של"ה ריש מסכת יומא )רכז ,ב( ד"ה ועין ליל .מ"א סק"א.
 1074מ"א שם.
 1075לבוש סי' קלא ס"ו .של"ה שם .מ"א שם .וכ"ה בסידור )לפי למצח(.
 1076של"ה שם .מ"א שם.
 1077מהגים )טירא( מהג עשי"ת )ע' קה( .רמ"א ס"ב .ובסידור )לפי למצח( :מהג ספרד שבכל יום שאין בו תחון ופילת אפים
אין אומרים למצח יעך.
 1078לבוש ס"ב.
 1079מהגים שם .רמ"א שם .וכ"ה בסידור )לפי מזמור לתודה( .וראה גם לעיל סי' א מהדו"ק סי"ז גבי פרשת תודה.
 1080ס"א ,מפי שלא היתה תודה קריבה ביום זה ,וציין לכאן .וראה לבוש ס"ב .וראה חידושי צמח צדק רח ,ב .אגרות קודש ח"ג ע'
עא -עב.
 1081דרכי משה )שכן והגים בקראקא( .מטה משה סי' תתלה )מהג ארציו( .רמ"א ס"ב.
 1082דרכי משה סי' תרז אות ג ,בשם מהגים ישים .רמ"א שם ס"ג.
 1083סעיף יא.
 1084דרכי משה ומטה משה שם .רמ"א ס"ד.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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תרה מהג כפרות בערב יום כיפור ובו ו' סעיפים:
ואומרים עליו זה
א והגין באלו הארצות ליקח בערב יום הכיפורים תרגול כפרה 1085לזכר ותרגולת לקבה
חליפתי זה תמורתי זה כפרתי 1087וכו' )ראשי תיבות חת"ך( זה השם החותך חיים לכל חי 1088ומחזירו סביב
ראשו 1089ויאמר בי אדם 1090כו' ועושין כן ג' פעמים.1091
1086

וסומכין עליו ידיהם דוגמת סמיכה בקרבן ושוחטין אותו מיד דתיכף לסמיכה שחיטה 1092ויש מעין מלסמוך עליו
ידיהם כדי שלא יהא ראה כמקדיש קדשים ושוחטן בחוץ 1093ואין לחוש לזה כיון שהתרגול הוא דבר שאיו ראוי
למזבח 1094אבל אם אין לו תרגולים ולוקח שאר בעלי חיים לכפרה לא יקח תורים ובי יוה שהם ראוים למזבח
ואם יסמוך ידיו עליהם יהא ראה כמקדיש קדשים ושוחטן בחוץ:1095
ב ובוחרין בתרגולים לבים 1096על דרך שאמר 1097אם יהיו חטאיכם כשים כשלג ילביו במה דברים אמורים
כשהלבים מזומים לפיו אז יבחר בהם מבאחרים אבל אם אים מזומים לפיו לא יחזר אחריהם בדוקא משום
שזהו כעין דרכי האמורי 1098שדרכם לחזר אחר תרגולים לבים להקריבן לעבודה זרה 1099וכתיב 1100ובחקותיהם
לא תלכו:
ג יש והגין לפטור כמה זכרים בתרגול אחד וכמה קבות בתרגולת אחת 1101לפיכך אין לוקחין למעוברת אלא
תרגול אחד ותרגולת אחת 1102דאם העובר זכר הרי יש כאן תרגול אחד ואם העובר קבה די לה ולאמה
בתרגולת אחת 1103ויש והגין 1104ליקח כפרה לכל אחד ואחד בפי עצמו לפיכך לוקחין למעוברת ג' שתי קבות
וזכר אחד:
ד ווהגין ליתן הכפרות לעיים 1105ויותר טוב לפדות הכפרה בממון ולחלק הממון לעיים כדי שלא יתביישו
העיים במה שותים להם התרגולים שלקחו לכפרה:1106
____________________
 1085רא"ש פ"ח סי' כג ,וטור ,בשם הגאוים .מרדכי רמז תשכג .תשב"ץ סי' קכה .רמ"א )שכן והגים בכל מדיות אלו( .לבוש ס"א.
שער הכווות ריש דרושי יוה"כ .פע"ח שער כז פ"א .של"ה מסכת יומא ריש פרק תורה אור )רלו ,ב( .ובסידור :בערב יוה"כ מהג
לשחוט תרגול לבן הקרא גבר ושוחטים אותו באשמורת הבקר  ...כי אז חוט של חסד גובר בעולם ואו שוחטין אותו להכיע
הגבורות ומוציאין ממו דמו כדי להמתיקו וקרא כפרה כמו שעיר המשתלח ,וש".
 1086תשב"ץ שם .רמ"א .ט"ז סק"ב .וכ"ה בסידור.
 1087וכ"ה בסידור.
 1088מהגים )קלויזר( סי' לב הג"ה א .הובא במהרי"ל הל' ערב יו"כ )ע' שיג( .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצא .דרכי משה ס"ק ג .ט"ז
ס"ק ב .מ" א ס "ק ג .
 1089מרדכי שם .לבוש.
 1090רא"ש שם .מהרי"ל שם )ע' שיד( .לבוש.
 1091רא"ש שם .טור .לבוש .ובסידור :ויאמר ג' פעמים בי אדם .ומהג חב"ד לסובב התרגול מעל הראש ג' פעמים בכל פעם ובסך
הכל ט' פעמים )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .58וראה שער הכולל פמ"ד אות ב(.
 1092רא"ש שם .טור .רמ"א.
 1093ט"ז סק" ג .וכן השמיטו מסידורו .וראה שער הכולל שם ד"ה גם.
 1094לבוש.
 1095מ"א סק"ג.
 1096מהרי"ל הל' ערב יו"כ )ע' שיד( .רמ"א .שער הכווות ופע"ח ושל"ה שם .וכ"ה בסידור :מהג לשחוט תרגול לבן.
 1097ישעיה א ,יח.
 1098אחרוים .ב"ח סוד"ה ומ"ש ועושה .ט"ז סק"ב .מ"א סק" ג.
 1099ראה ע"ז יד ,א.
 1100ויקרא יח ,ג .וראה גם לעיל סי' ב מהדו"ב ס"ו .אבל ראה סי' שא סל"ג שהביא פסוק )ויקרא כ ,כג( :ולא תלכו בחקות הגוי.
 1101לבוש .הובא במ"א סק"ב.
 1102מהרי"ל הל' ערב יו"כ )ע' שיד( .רמ"א .לבוש .מ"א שם.
 1103לבוש .ב"ח ד"ה ומ"ש ועושה .מ"א שם.
 1104שער הכווות ופע"ח שם .של"ה שם .ב"ח שם בשם מרדכי קטן .מ"א סק"ב .אליה זוטא סק"ד .וכ"ה בסידור .וראה לקוטי
שיחות חכ"ב ע'  .59-60שלחן המלך ח"ב ע' רז -ח.
 1105מהרי"ל שם .רמ"א.
 1106מהרי"ל שם .דרכי משה ס"ק ד .רמ"א )או לפדותן( .של"ה ריש מסכת יומא )רכז ,ב( ד"ה בערב .מ"א סק"ד.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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ה ויש מקומות שהגו לילך על הקברות 1107להרבות שם בצדקה ומהג יפה הוא 1108והצדקה שותים שם הוא
פדיון הכפרות 1109ולכך ראוי לתת כפי ערך הכפרות שיש לו בביתו 1110ולא יאמר שום תחיה רק מה שמיוסד
מקדמוים שהרי אין אומרים תחון ביום זה:1111
ו וזורקין הבי מעיים 1112והכבד והכליות 1113של הכפרות על הגגות או בחצר מקום שהעופות יכולים לקחת משם
לפי שראוי לרחם על הבריות ביום זה כדי שירחמו עליו מן השמים:1114
תרו שיפייס אדם את חבירו בערב יום כיפור ובו י"ד סעיפים:
כי ביום הזה יכפר
א עבירה שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו 1115שאמר
עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפי ה' גו' כלומר חטאתיכם שהם לפי ה' לבד יום הכיפורים מכפר אבל מה
שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסו 1117לפיכך יתן כל אדם אל לבו בערב יום הכיפורים לפייס
לכל מי שפשע כגדו 1118ואפילו לא הקיטו אלא בדברים צריך לילך ולפייסו ולבקש ממו שימחול לו 1119ובשעת
בקשת מחילה צריך לפרט החטא שחטא לחבירו 1120ואם חבירו מתבייש בזה לא יפרט החטא:1121
1116

ב ואם איו מתפייס בפעם ראשון יחזור וילך לפייסו פעם שית 1122במין ריצוי אחר 1123ואם לא תפייס יחזור וילך
פעם שלישית לפייסו במין ריצוי אחר ובכל פעם שהולך לפייסו אפילו בפעם הראשון יקח עמו שלשה אשים
ויפייסו בפיהם 1124ואם לא תפייס בפעם השלישית שוב אין זקוק לו 1125ומכל מקום צריך להודיע לרבים דהייו
עשרה אשים שהוא הלך לפייסו ולא רצה להתפייס 1126כדי שלא יחשדוהו הבריות שלא רצה להכיע את עצמו
לפי חבירו לבקש ממו מחילה:1127
ג במה דברים אמורים כשהקיט את חבירו אבל אם הקיט את רבו 1128אפילו איו רבו מובהק רק ששמע ממו
דברי תורה 1129צריך לילך אליו כמה פעמים עד שיתפייס ואפילו כשהקיט את חבירו אם רוצה להחמיר על עצמו
ולילך אליו כמה פעמים הרשות בידו 1130ובלבד שלא יהיה שם בזיון תורה:1131
____________________
 1107מהרי"ל שם )ע' שיג בשיויי וסחאות( .רמ"א.
 1108רמ" א .וראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' קפד.
 1109לבוש .מ"א ס"ק ה.
 1110מ"א שם.
 1111מהרי"ל שם .מ"א שם .וראה גם לעיל סי' תרד ס"ד.
 1112תשב"ץ סי' קכו .טור )ושו"ע( .רמ" א.
 1113מ"א סק"ו .וראה תשב"ץ שם וטור ,מגמרא חולין צה ,ב.
 1114תשב"ץ שם .ב"ח ד"ה ומה .ט"ז סוף סק"ד.
 1115משה פה ,ב .טור ושו"ע ס"א .וראה פרדס חב"ד  9ע' .92
 1116ויקרא טז ,ל.
 1117רבי אלעזר בן עזריה במשה שם .לבוש ס"א.
 1118רא"ש פ"ח סי' כד .טור ולבוש שם .וראה הערות וביאורים תשטו ע' .18
 1119גמרא פז ,א .טור ושו"ע שם.
 1120ב"ח ד"ה מצאתי ,בשם דרשות מהר"ש סי' שלג .מ"א ריש הסי'.
 1121מ"א שם.
 1122טור ושו"ע שם .רב חסדא ור' יוסי בר חיא בגמרא שם.
 1123מהרי"ל הל' ליל יוה"כ )ע' שכה( .ב"ח ד"ה ומ"ש וצריך .מ"א סק"א.
 1124רב חסדא בגמרא שם ,ורש"י ד"ה בשלש .טור ושו"ע שם.
 1125רב יוסי בר חיא בגמרא שם .טור ושו"ע שם .וראה גם תיא אגה"ת פי"א )ק ,א(.
 1126פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה לח .מדרש תחומא פרשת וארא סי' ל .מרדכי רמז תשכג .מהרי"ל שם )אחר שהלך ג'
פעמים( .רמ"א ס"א.
 1127לבוש ס"א.
 1128רי"ף ו ,א .רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ט .רא"ש פ"ח סוס"י יז .טור ושו"ע ס"א.
 1129שו"ת משפט צדק ח"ב סי' מט .כסת הגדולה הגב"י .מ"א סק"ג.
 1130גמרא שם ע"ב ,לפירוש רש"י שם ד"ה רב שאי .ב"ח ד"ה ומ"ש וה"מ .מ"א סק"ב.
 1131ב"ח ומ"א שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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ד והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול 1132אלא ימחול לו מיד 1133אלא אם כן הוא מתכוין לטובת המבקש מחילה
כדי שיכע לבבו הערל 1135או שחושש שלא יבא לו לעצמו איזה רעה ע"י שימחול לו 1136דאז איו צריך למחול לו
דחייו קודמין לחיי חבירו.1137

ואם הוציא עליו שם רע איו צריך למחול לו 1138בכל עין אפילו אם יבקש ממו כמה פעמים 1139משום דאפשר
שיש בי אדם ששמעו הוצאת הלעז עליו ולא שמעו הפיוס וידמה להם שאפשר שהלעז הוא אמת ולא יצא עדיין
אדם זה קי מחשד 1140ומכל מקום מדת עוה למחול אפילו בהוצאת שם רע:1141
ה ואם מת מי שפשע כגדו מביא עשרה בי אדם ומעמידם על קברו ואומר בפיהם חטאתי לאלהי ישראל ולפלוי
זה שפשעתי כגדו 1142וצריך שילך לשם יחף ואם הוא חוץ לשלש פרסאות מן קברו איו צריך לילך בעצמו לשם
אלא ישלח שלוחו שיבקש ממו מחילה בעבור השולחו בפי עשרה בי אדם:1143
ו ואפילו הוציא עליו שם רע בחייו מועיל מה שיבקש ממו בפי עשרה בי אדם משום שאו אומדין דעתו של המת
דמן הסתם אלו היה קיים היה מוחל לו:1144
ז ואם חרפו לאחר מיתה איו צריך לילך על קברו אלא מבקש ממו מחילה במקום שביישו:1145
ח אע"פ שבכל השה ראוי לכל אדם לפייס תיכף למי שפשע כגדו מכל מקום בערב יום הכיפורים צריך ליזהר בזה
ביותר 1146כדי שיהיה לב כל ישראל שלם זה עם זה ולא יהא מקום לשטן לקטרג עליהם:1147
ט תקות קדמוים וחרם שלא להוציא שם רע על המתים:1148
י מי שקרא לחבירו ממזר לא פגם בכבוד אבותיו שיכול לומר אליך לבד תכוותי לבזותך אלא אם כן קראו ממזר
בן ממזר:1149
יא והגין לטבול בערב יום הכיפורים.1150
ויש אומרים 1151שטעם טבילה זו הוא משום קרי כדי שיהיו קיים וטהורים ביום הכיפורים ולפי טעם זה אין עין
____________________
 1132משה ב"ק צב ,א .רש"י עה"ת במדבר כא ,ז .מהרי"ל הל' ליל יום כיפור )ע' שכו( .רמ"א ס"א .טור ושו"ע חו"מ סי' תכב ס"א.
וראה גם לקמן חו"מ הל' זקי גו" ס"ו )ומציין לכאן( .תיא אגה"ת שם .לקוטי שיחות חכ"ח ע'  138ואילך.
 1133ראה תחומא חוקת פי"ט .במדב"ר פי"ט ,כג .תיא אגה"ת שם .לקוטי שיחות שם ע'  146הערה  .61לקמן ס"ח .לעיל סי' קו
ס"ג )לעין ת"ח(.
 1134רמ"א שם.
 1135ט"ז סק"ב.
 1136גמרא פז ,ב לפירוש רש"י שם ד"ה חלמא .ב"ח ד"ה ודע דבגמרא .מ"א סק"ד .וראה הערות וביאורים תרמ ע' .23
 1137אליה זוטא סק"ג.
 1138ירושלמי ב"ק פ"ח ה"ז .סמ"ג עשין טז )צט ,ג( .הגהות מיימויות הל' תשובה פ"ב אות ט .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצא .רמ"א
שם .מרדכי רמז תשכג.
 1139לבוש שם.
 1140תרומת הדשן ח"ב סי' ריב .לבוש שם .מ"א סק"ה.
 1141ים של שלמה ב"ק פ"ח סי' סג .מ"א שם .וראה גם ט"ז סק"ג.
 1142גמרא פז ,א .טור ושו"ע ס"ב.
 1143רש"ל ביש"ש שם סי'  .מ"א סק"ז.
 1144ט"ז סק"ג .מ"א )ראה ס"ק ה ,שמדת עוה למחול(.
 1145שלטי הגבורים ב"מ )לג ,א( ,בשם רבו יחיאל .כה"ג הגה"ט .מ"א שם.
 1146רא"ש פ"ח סי' כד ,מהא דרב בגמרא פז ,ב .של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,א( ד"ה ואעפ"י .ב"ח ריש הסימן .עטרת
זקים ריש הסימן.
 1147רא"ש שם .טור .לבוש ס"ב.
 1148שו"ע ס"ג .מרדכי רמז תשכד ,ב"ק רמז קו ,בשם ראבי"ה.
 1149יש"ש ב"ק פ"ח סי' מו .מ"א סק"ו.
 1150סדר רב עמרם גאון .הרי"ץ גיאת ח"א ע' ט .רא"ש פ"ח סי' כד .טור ולבוש ס"ג.
 1151רא"ש שם .טור .מהרי"ל הל' ערב יו"כ )ע' שטז( ,בדעת מהר"ם מרוטבורג ,בתשב"ץ סי' קכב .לבוש ס"ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

ס

כלל לומר ווידוים במקוה וכן אין צריך לטבול אלא פעם אחת.1152
ומי שטבל בערב ראש השה ולא ראה קרי אחר כך אעפ"כ צריך לטבול בערב יום הכיפורים דשמא ראה אחר כך
מים חלוקים או עכורים 1153שהרואה אותן טמא משום בעל קרי.1154
וטבילה זו שהיא משום קרי כשירה אפילו בארבעים סאה שאובים 1155כשהם בקרקע אבל לא בכלי.1156
ומי שהוא מצטער 1157בטבילה יכול לשפוך עליו תשעה קבין מים 1158ורשאי לשפוך עליו משים או משלשה
כלים 1159זה אחר זה ובין כולם יהיה תשעה קבין ובלבד שיתחיל השי עד שלא פסק הראשון וכן השלישי עד שלא
פסק השי 1160אבל מארבעה כלים אין מצטרפין לתשעה קבין 1161ואפילו אם ממרק 1162מכלי אחד יזהר להריק
בלא הפסקה כלל 1163ואם כס חציו לתוך המקוה ועל חציו שפכו ט' קבין יצא.1164
ואשה ששמשה תוך שלשה ימים לטבילה זו צריכה לכבד ביתה בחמין קודם שתטבול כדי להפליט כל השכבת זרע
שבמקורה שלא תפליט אחר הטבילה ותהא טמאה ביום הכיפורים עיין ביורה דעה סימן קצ"ו 1165ואם שמשה
סמוך לטבילתה או סמוך לוסתה שבאלו הזמים היא רגילה להתעבר לא תכבד ביתה בחמין שמא תשחית זרע
ההריון 1166לפיכך איה צריכה לטבול כלל בערב יום הכיפורים:1167
1169

יב אבל יש אומרים 1168שטעם טבילה זו הוא משום תשובה כגר המתגייר ולפי זה יש לטבול שלש פעמים
ואפילו ערים ובתולות שהם בי מצוה והגים לטבול אע"פ שאין קרי שייך בהן 1170ואפילו מי שטבל בערב ראש
השה ולא ראה קרי אח"כ צריך לחזור ולטבול בערב יום הכיפורים משום תשובה:1171

יג יש לטבול קודם תפלת מחה כדי להתוודות )במחה( בטהרה 1172ויש טובלין אחר סעודה המפסקת כדי שיהא
סמוך ליום הכיפורים:1173
יד מי שמת לו מת קודם יום הכיפורים מותר לו לרחוץ בחמין ולטבול בערב יום הכיפורים מפי שיום הכיפורים
דיו כרגלים שמבטלים ממו גזירת שבעה 1174כמ"ש בסימן תקמ"ח 1175אלא דיש לו לאחר הרחיצה והטבילה כל
____________________
 1152מהר"י ווייל סי' קצא .רמ"א ס"ד.
 1153מ"א סוף סק"ח .וראה מ"א סי' פח סק"א .לקוטי שיחות ח"ז ע'  .315שלחן המלך ח"א ע' קז -קח.
 1154מקואות פ"ח מ"ב .רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ה ה"ו.
 1155משה מקואות פ"ח מ"א .מ"א סק"ט .ב"י סי' פח ד"ה והוי .לעיל שם סוף ס"א.
 1156ברייתא ברכות כב ,ב כת"ק ,ולחד מאן דאמר שם – אף לרבי יהודה .ראב"ד הל' ברכות פ"ו ה"ה )לעין ט"י( .ב"י שם .מ"א
שם .לעיל שם )במוסגר( .סי' קט סכ"ג.
 1157מהר"י ווייל שם .מ"א ס"ק ט.
 1158מהר"ם מרוטבורג בתשב"ץ שם .רמ"א שם .וראה לעיל שם.
 1159משה מקואות פ"ג מ"ד .מ"א סק"ט .וראה גם לעיל שם.
 1160ב"י שם ד"ה ותשעה ,ממשה מקואות שם .מ"א שם.
 1161מקואות שם .מ"א שם .וראה לעיל שם ,ובסמן בשוה"ג שם.
 1162בקוטרס השלחן הגיה :מריק.
 1163רבו יוה ברכות )יג ,ב( ד"ה כי .מ"א שם.
 1164בעיא דרב פפא גיטין טז ,א )לעין שי לטומאה( .רמב"ם הל' אבות הטומאה פ"ט ה"ג )לקולא( .ב"י שם ד"ה והוי )דבדרבן
קטין לקולא( .מ"א שם.
 1165סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם סי"א.
 1166מהרי"ל שם .דרכי משה ס"ק ג .מ"א סק"ח.
 1167דרכי משה שם.
 1168מהרי"ל שם )ע' שטו( .דרכי משה ס"ק ג .מ"א סק"ח בשם ויש אומרים.
 1169מהרי"ל שם )ע' שטז( .דרכי משה שם .מ"א שם.
 1170מהרי"ל שם )ע' שטו( .מ"א שם.
 1171מהרי"ל שם .דרכי משה שם .מ"א שם.
 1172מהרי"ל שם ושם .מ"א שם .ט"ז סק"ד.
 1173מהרי"ל שם .מ"א שם .וראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' קעח.
 1174מהרי"ל הל' שמחות )ע' תרה( .רמ"א ס"ד.
 1175סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם סט"ו.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סא

מה שאפשר שיהיו סמוך לחשיכה 1176מטעם שתבאר שם 1177ושאר דיי אבילות כגון ישיבה על גבי קרקע צריך
להוג עד הלילה ממש מטעם שתבאר שם:1178
תרז סדר הווידוי במחה בערב יום הכיפורים ובו ט"ז סעיפים:
א כיון שיום הכיפורים הוא יום הסליחה וכפרה כמ"ש 1179כי ביום הזה יכפר וגו' לפיכך צריך כל אדם שיתוודה על
חטאיו כי כן מציו בכל קרבות הבאים לכפר 1180שאמר 1181והתודו את חטאתם אשר עשו.
1183

ומצות ווידוי מן הדין הוא בהתחלת זמן הכפרה דהייו משתחשך 1182ליל יום הכיפורים אלא שחשו חכמים
שמא יארע דבר קלקלה 1184של שכרות 1185וכיוצא בו 1186בסעודה המפסקת ולא יוכל להתוודות 1187בהתחלת זמן
הכפרה לכך תקו שיתוודה כל אדם בערב יום הכיפורים במחה 1188קודם שיאכל בסעודה המפסקת.1189
ואע"פ שהתוודה במחה צריך לחזור ולהתוודות בערבית 1190שהיא התחלת זמן הכפרה והוא עיקר זמן הווידוי של
יום הכיפורים 1191ואע"פ שהתוודה ערבית חוזר ומתוודה בתפילת שחרית 1192שמא אירע לו דבר עבירה אחר
הווידוי של ערבית ומטעם הזה הוא צריך לחזור ולהתוודות במוסף ובמחה ובעילה שמא אירע לו דבר עבירה בכל
היום 1193שיום הכיפורים מכפר עד סופו עם חשיכה:1194
ב ויש אומרים 1195שזמן מצות ווידוי מן הדין הוא קודם התחלת זמן הכפרה דהייו עם חשיכה כדי שיכוס ליום
בתשובה ולא יהא שהות לחטוא בין הווידוי להתחלת זמן הכפרה אלא שחשו חכמים שמא יארע לו דבר קלקלה
בסעודה ולא יוכל להתוודות עם חשיכה לכך תקו להתוודות במחה ואע"פ שהתוודה במחה חוזר ומתוודה עם
חשיכה שהוא עיקר זמן ווידוי מן הדין שמא אירע לו דבר עבירה אחר מחה ואע"פ שהתוודה עם חשיכה חוזר
ומתוודה בתפלת ערבית ובכל תפלה של היום לפי שבודאי גם ביום הכיפורים עצמו חייב להתוודות 1196ולשוב
בתשובה שלימה.1197
1198

והלכה כסברא הראשוה
____________________

מכל מקום ראוי לכל אדם להחמיר על עצמו כסברא השיה

1199

וכשרואה בין

 1176מ"א סק"י .ולעין טבילת מצוה קודם מחה ראה שיחות קודש תשכ"ה ח"א )ע'  525ואילך(.
 1177ראה שו"ע שם ס"י ובמ"א שם סקי"ד וסקט"ו .ט"ז שם סק" ג.
 1178ראה שם מ"א סקי"ד.
 1179ויקרא טז ,ל.
 1180לבוש ס"א .וראה לקמן סוף ס"ב )ולשוב בתשובה שלימה( .לקוטי באורים לס' התיא ח"ב ע' מ ואילך ,וע' סט .שלחן המלך
ח"ב ע' רטו הערה .2
 1181במדבר ה ,ז .כ"ה בדפו"ר .וכן הובא בלבוש שם .תיא אגרת התשובה פ"א .ובדפוסים המאוחרים :והתודה אשר חטא עליה
)ויקרא ה ,ה( .וראה רמב"ם הל' תשובה פ"א ה"א )הובאו שיהם( .לקוטי באורים שם ע' סח .מראי מקומות וציוים.
 1182ברייתא פז ,ב )עם חשכה( .רא"ש פ"ח סי' יט .טור )ושו"ע( ולבוש שם )זמן התחלת הכפרה(.
 1183גמרא ]ברייתא[ שם ,לגירסתיו ולגירסת הטור )אבל אמרו חכמים(.
 1184ברייתא שם ,לגירסת הרי"ף )ו ,א( והרא"ש שם )יארע דבר קלקול בסעודה( .מ"א סק"א.
 1185רש"י שם ד"ה שמא .ר"ן שם ד"ה ת"ר .לבוש שם.
 1186ר"ן שם .לבוש שם.
 1187לבוש שם .מ"א שם.
 1188טור ושו"ע ס"א.
 1189ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 1190ברייתא שם )לאחר שיאכל וישתה( ,לפירוש הרמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ז )ערבית( .ר"ן שם בשם הראשוים .ב"י ריש הסימן.
 1191לבוש שם )כשיכס יום הדין ויחשך ויתקדש היום(.
 1192ברייתא שם .רי"ף ורא"ש שם .רמב"ם שם.
 1193תוספתא שם פ"ד הי"ג.
 1194משה כריתות כה ,א .רמב"ן יומא שם .רמב"ם הל' שגגות פ"ג ה"ט .וראה כריתות ז ,א וברש"י ד"ה אי מי דעביד ,דהייו עד
שקיעת החמה.
 1195רמב"ן שם.
 1196רמב"ן שם )לעין ערבית(.
 1197ראה רמב"ם שם .לעיל ריש ס"א וש".
 1198ב"י סוד"ה וצריך )והעולם לא הגו כדברי הרמב"ן(.
 1199של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה בפרק בתרא .מ"א סק"ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סב

השמשות ממשמש ובא יעמוד ויתוודה:1200
ג כשהיחיד מתוודה 1201בין בתפלת מחה של ערב יום הכיפורים בין בערבית שחרית מוסף מחה ועילה של יום
הכיפורים 1202הוא מתוודה אחר שגמר תפלתו קודם שעקר רגליו אבל הש"ץ אומר הווידוי ביום הכיפורים בתוך
התפילה.1203
אבל בתפלת המחה של ערב יום הכיפורים אין הש"ץ חוזר את הווידוי בקול רם 1204דכיון שלא תקו הווידוי
במחה אלא משום חשש שמא יארע דבר קלקלה בסעודה 1205והש"ץ איו מחזיר את התפלה אלא כדי להוציא את
מי שאיו בקי לא רצו חכמים לתקן שיחזור ש"ץ את הווידוי שמא יארע דבר קלקלה למי שאיו בקי שמועטין הן
שאין בקיאים:1206
ד אם לא פרט את חטאיו אלא אמר סתם חטאתי יצא ידי מצות ווידוי 1207ומכל מקום לכתחלה 1208כון לפרט את
החטא 1209שיאמר עשיתי כך וכך 1210מפי )שערב יוה"כ( ]שעל ידי כן [1211הוא מתבייש יותר לפי הקדוש ברוך הוא
מחטאיו ומתחרט עליהם מעומק לבו.1212
וכשהוא מפרט חטאיו יתוודה בלחש 1213שאם יתוודה בקול רם אסור לו לפרט חטאיו ברבים
כבוד המקום שמגלה לרבים שחטא כגדו.1215

1214

לפי שאין זה

במה דברים אמורים בחטא שאין מפורסם אבל חטא המפורסם לרבים מותר לפרטו ברבים אפילו בקול רם
ומכל מקום אין חובה לפרטו בקול רם אלא יפרטו בלחש אם ירצה:1217

1216

ה ומה שאומרים על חטא על סדר א"ב אין זה קרא פורט חטאיו הואיל והכל אומרים בשוה איו אלא כוסח
תפלה ולפיכך מותר לאמרו בקול רם:1218
ו סדר הווידוי בעל חטאים שאו חייבים עליהם עולה ואח"כ חטאת ואח"כ קרבן עולה ויורד ואח"כ אשם ודאי
ותלוי לפי שכך סדורים הקרבות בפרשת ויקרא ואח"כ שאו חייבים עליהם מכת מרדות ואח"כ מלקות ארבעים
ואח"כ מיתה בידי שמים ואח"כ כרת וערירי ואח"כ ארבע מיתות בית דין כי צריך לבקש על הקל קל תחלה ואח"כ
מוסיף והולך 1219כמו שתבאר בסי' תקפ"ב:1220
____________________
 1200של"ה שם .וראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' רא -ב.
 1201גמרא פז ,ב .רא"ש פ"ח סי' יט .טור .רמ"א ס"א.
 1202ב"י ד"ה והיכן.
 1203גמרא שם .רא"ש שם .טור .רמ"א שם.
 1204טור בשם ראבי"ה סי' תקכח ,ובשם הרי"ץ גיאת הל' יוה"כ )ע' ט( .מרדכי רמז תשכה) .ושו"ע( רמ"א ס"ה.
 1205מרדכי שם .טור ולבוש ס"ה.
 1206ב"י ד"ה וגם כי לא תקן .לבוש שם.
 1207גמרא פז ,ב .רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ח .טור ורמ"א ס"ג .וראה לחם משה שם )אם צריך לומר גם עויו פשעו( .לקוטי
שיחות חי"ז ע'  193ואילך .שלחן המלך ח"ב ע' רט -ריא.
 1208ב"י ד"ה ולעין הלכה .שו"ע ס"ב ,שהלכה כרבי עקיבא פו ,ב שאין צריך לפרט החטא .אלא שכון לפרט בלחש.
 1209של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה בפרק בתרא )שהעיקר כדעת רבי יהודה בן בבא שם ,שצריך לפרט( .ב"ח ד"ה
ומ"ש וכן.
 1210ראה רמב"ם שם פ"א ה"א.
 1211כן הגיה בקוטרס השלחן.
 1212של"ה שם .וראה גם רש"י שם ד"ה בחטא מפורסם .ב"י שם.
 1213ב"י שם .של"ה שם.
 1214מ"א סק"ב )גם לדעת רבי יהודה בן בבא( .וכדלעיל סי' קא סוף ס"ב וש".
 1215רש"י שם ד"ה בחטא שאיו מפורסם .ב"ח שם.
 1216רב שם .מ"א שם.
 1217שו"ע שם )אם רצה( .מ"א שם )דמיירי בחטא מפורסם(.
 1218דרכי משה ס"ק ב .רמ"א שם.
 1219תרומת הדשן ח"ב סי' קיח .הובא בדרכי משה שם .מ"א סק"ג .וכ"ה הוסח בסידור.
 1220ס"ח וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

סג
1222

ז יאמר לשון כפרה לחטאים ולשון מחילה לעוות ולשון סליחה לפשעים 1221כי החטא קל מעון ועון קל מפשע
והכפרה גדולה מהמחילה והמחילה גדולה מהסליחה 1223לפיכך החטא הוא מתכפר ומחל העון וסלח הפשע.1224
וצריך להתוודות מעומד 1225לפיכך לא יסמוך על דבר בעין שאם יטל אותו דבר שהוא סומך עליו היה ופל
כמו שתבאר בסי' תקפ"ה 1227וטוב לשחות בעת הווידוי כמו במודים 1228כדי להתוודות בהכעה גדולה.1229
וכשמתוודה יכה באגרופו על הלב כלומר אתה גרמת לי החטא
להם:1231

1230

1226

ויש והגין להכות על החזה מטעם הידוע

ח אע"פ שהתוודה בתפלת לחש אעפ"כ כשהש"ץ מגיע לווידוי צריך לחזור ולעמוד 1232ולהתוודות עמו 1233ובווידוי
זה איו צריך לפרט החטא אלא כיון שאמר עם הש"ץ אבל אחו חטאו די 1234ורשאי לישב אח"כ ומכל מקום אין
לדבר בשעה שהש"ץ מתוודה:1235
ט עוות שהתוודה עליהן ביום הכיפורים שעבר אע"פ שכבר תכפרו אעפ"כ יכול לחזור ולפורטן בווידויו 1236ולא
עוד אלא שהחוזר ופורטן הרי זה משובח 1237שאמר 1238וחטאתי גדי תמיד כלומר איי סבור שכפרת לי והרי הוא
תמיד כאלו הוא גדי עומד:1239
י אין חותמין בווידוי 1240בין ווידוי של ערב יום הכיפורים של מחה 1241בין ווידוי של היחיד אחר תפלתו בתפלות
של יום הכיפורים עצמו:1242
יא והגין שאחר תפלת המחה בערב יום הכיפורים לוקין כל הקהל 1243ל"ט מלקות 1244ואע"פ שאין מלקות מועיל
בזמן הזה שאין לו דייים סמוכין 1245וגם אין חייב מלקות אלא אם כן התרו בו שהבית דין מלקין אותו 1246מכל
____________________
 1221של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה סדר הוידוי ,בשם עמק ברכה ,שכן הג רמ"א .מ"א סוף סק"ג )אלא שכתב
סליחה לעוות ,עפ"י מהגים ,טירא ,ערב יום כפור ,ע' קו( .ובסידור הוסח )באתה יודע( :ותמחול לו על כל חטאתיו ותכפר לו
על כל עוותיו ותמחול ותסלח לו על כל פשעיו )כעין וסח הרמב"ם בוסח הוידוי שבסוף ס' אהבה .אבודרהם סדר תפלת
יוה"כ ד"ה מה אמר( .משת חסידים מס' ימי התשובה פ"ו אות ו.
 1222כדלקמן סי' תרכא סי"ג וש" .וראה גם לעיל סי' תקפד ס"ג.
 1223ראה גם לעיל שם.
 1224של"ה שם.
 1225גמרא פז ,ב מעובדא דשמואל .ר"ן )ו ,א( ד"ה שמע מיה ,בשם הגאוים .רא"ש פ"ח סי' יט .טור ושו"ע ס"ג.
 1226מ"א סק"ד.
 1227סעיף א.
 1228מהרי"ל הל' ליל יוה"כ )ע' שכח( .של"ה שם .מ"א סק"ד.
 1229לבוש ס"ג )שלכן צריך בעמידה(.
 1230מ"א סק" ג ,בשם מדרש קהלת .ט"ז סי' קיג סוף ס"ק ד.
 1231מ"א שם ,בשם האריז"ל )שער הכווות סוף עין כוות חזרת העמידה(.
 1232טור ושו"ע ס"ג.
 1233ר"ן )ו ,א( ד"ה שמע מיה בשם הגאוים .רמ"א ס"ג.
 1234ראה ב"י ד"ה ועיקר .מ"א סק"ה .וכדלעיל ס"ד.
 1235הגהות מהגים )ר"ה אות קכ( בשם רב סעדיה גאון .מ"א שם )בשעת הוידוי(.
 1236גמרא ]ברייתא[ פו ,ב כרבי אליעזר בן יעקב .רמב"ם הל' תשובה פ"ב ה"ח .טור ושו"ע ס"ד.
 1237רבי אליעזר בן יעקב שם .מ"א סק"ו.
 1238תהלים א ,ה.
 1239רש"י שם ד"ה וחטאתי .וראה תיא אגה"ת סוף פי"א.
 1240גמרא ]ברייתא[ פז ,ב .ראה גירסת רש"י שם ד"ה וחותם בוידוי .ב"י ד"ה ומ"ש ולפירוש .טור בשם רב עמרם ומהג ספרד,
ושו"ע ס"ה.
 1241שו"ע שם.
 1242לבוש ס"ה.
 1243רא"ש פ"ח סי' כה ) שכן הגו באשכז( .טור ושו"ע ס"ו .ובסידור :מלקות ילקו קודם טבילה ומחה )עפ"י פע"ח שער כז פ"א
ד"ה מע"ח(.
 1244טור ושו"ע שם )ארבעים( .מ"א סק"ח )ל"ט(.
 1245ראה לקמן חו"מ הל' זקי גו" סט"ו -ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סד

מקום והגין ללקות שמתוך כך יתן אל לבו לשוב מעבירות שבידו 1247ועוד כדי להכיע לבבו ולהכיה לעבוד השם
הכבד והורא באימה וביראה:1248
יב והגו שהלקה אומר ווידוים בשעה שלקה והמלקה אומר והוא רחום יכפר עון וגו'
תיבות גד ל"ט מלקות:1250

1249

ג' פעמים שהם ל"ט

יג והגו להלקות ברצועה כל דהוא שאין זה מלקות גמור 1251שצריכה להיות רצועה רחבה טפח:1252
יד ולוקחין רצועה של עגל 1253לעוררו בתשובה 1254על דרך 1255ידע שור קוהו 1256אבל אין צריך ליקח שתי רצועות
אחת של חמור 1257כמו שהיו במלקות גמור 1258כיון שאין מלקות מועיל בזמן הזה:1259
טו והלקה לא יעמוד ולא ישב רק מוטה 1260אחוריו לדרום ופיו לצפון 1261לפי שעיקר חטא האדם הוא מחמת
ממון וכתיב 1262מצפון זהב יאתה על כן יכיע את עצמו לאותו רוח להודיע שמשם בא לו החטא:1263
טז יום הכיפורים איו מכפר אלא על השבים המאמיים בכפרתו אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לו יום
הכיפורים זה אין יום הכיפורים מכפר לו:1264
תרח סדר סעודה המפסקת ובו י' סעיפים:
א מצות עשה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש

1265

 ,בין בעיוי בין באיסור מלאכה

1266

 ,שאמר

1267

ועיתם

_______________
 1246ב"י סוף הסי' .מ"א סק"ט.
 1247טור ושו"ע שם.
 1248ב"י שם ,בשם הכלבו סי' סח )לג ,א(.
 1249מהגים )קלויזר( יום כפור סי' לד) .טירא( ע' קו .רמ"א ס"ו .ומהג חב"ד שגם הלקה אומר והוא רחום ג"פ )ספר המהגים -
חב"ד ע'  .(58וראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' קפח סדר המלקות :על כתף ימין ,כתף שמאל ,תחתיהם באמצע ,ובכל הלקאה
אומרים תיבת אחת מוהוא רחום.
 1250הגהות מהגים שם אות קמו .רמ"א שם.
 1251דרכי משה ס"ק ד .רמ"א שם.
 1252משה מכות כב ,ב .מ"א סק"י.
 1253כלבו ומהגים שם .רמ"א שם.
 1254מ"א סקי"א.
 1255אוצ"ל :על דרך שאמר )ישעיה א ,ג( ,וכ"ה ברמ"א שם.
 1256רמ"א שם.
 1257כמבואר בכל בו שם.
 1258מכות כב ,ב .רמב"ם הל' סהדרין פט"ז ה"ח .מ"א שם.
 1259ראה דרכי משה ס"ק ד .מ"א סק"ט.
 1260מהגים שם ושם .רמ"א שם.
 1261מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שיז( .רמ"א שם.
 1262איוב לז ,כב .וראה ב"ב כה ,ב .לעיל סי' צד ס"ג.
 1263ט"ז סק"ד.
 1264רבי יוחן בכריתות ז ,א .רמב"ם הל' שגגות פ"ג ה"י .רמ"א סוף ס"ו.
 1265גמרא ]ברייתא[ פא ,ב – כגירסת הרי"ף שם ב ,ב והרא"ש שם פ"ח ס"ח )ועיתם את פשותיכם בתשעה לחדש ,יכול בתשעה,
תלמוד לומר בערב ,אי בערב יכול משתחשך ,תלמוד לומר בתשעה ,הא כיצד מתחיל ומתעה מבעוד יום ,שכן מוסיפין מחול על
הקדש( .טור ושו"ע ס"א )אוכלים ומפסיקים קודם בין השמשות ,שצריך להוסיף מחול על הקודש(.
וחיוב זה הוא מן התורה ,כדאמרין שבת קמח ,ב )דהא תוספת דיום הכפורים דאורייתא היא( .ביצה ל ,א )דהא תוספת יום
הכפורים דאורייתא הוא( .תוס' ברכות כז ,א ד"ה דרב צלי )תוספת שבת ויום הכיפורים דקיי"ל שהוא מן התורה( ,ובר"ה ט ,א
ד"ה ורבי עקיבא )כולהו מודו דתוספת יום הכפורים דאורייתא( .מ"א ריש הסימן )תוספות עיוי דאורייתא ,אך אין בו כרת(.
ומכל מקום אין בזה לא כרת ולא אזהרה ,אלא כאמור לעיל בתחלת הסעיף "מצות עשה מן התורה" .וכדלקמן בסוף הסעיף "אין
עוש כרת על התוספת" .ויתבאר לקמן שם )הערה .(1277
" 1266בעיוי" הוא לכל הדעות ,כאמור בברייתא שם )מתחיל ומתעה מבעוד יום( .רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ו )התחיל לצום
ולהתעות מערב תשעה הסמוך לעשירי( .מ"מ שם )מדברי רביו ראה שאין תוספת דבר תורה אלא בעיוי ,אבל לא בעשיית
מלאכה ,לא ביום הכיפורים ולא בשבתות ,וזהו שכתב מתחיל לצום ולהתעות ,וזהו שלא זכר בדבריו בהלכות שבת תוספת כלל
מן התורה(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סה

את פשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם ,יכול יתעה בתשיעי לחודש ,תלמוד לומר
בערב ,אי בערב יכול משתחשך ,תלמוד לומר בתשעה ,הא כיצד מתחיל ומתעה מבעוד יום ,מכאן שמוסיפים מחול
על הקודש.
)ואע"פ שממקרא זה למדו בסי' תר"ד 1268שמצוה לאכול בערב יום כיפור .מכל מקום פשט הכתוב משום תעית
ממש ,כמו שתבאר כאן ,אלא שמצות חכמים היא 1269להרבות בסעודה בערב יום כיפור 1270מטעם שתבאר שם,
ומצאו להם סמך מן התורה שאמר ועיתם וגו' בתשעה לחודש ,ופירשו בו חכמים שיכין את עצמו באכילת תשיעי
לעיוי של עשירי(.
אין לי אלא מלפיו ,מלאחריו מין ,1271תלמוד לומר מערב עד ערב ,הוקשו שי הערבים זה לזה.1272
ואין לי אלא יום הכיפורים ,שבת מין ,תלמוד לומר תשבתו .יום טוב מין ,תלמוד לומר שבתכם ,כל שבות שאתה
שובת אתה מוסיף לה בין מלפיה בין מלאחריה.12741273
יכול יהא עוש כרת על התוספת תלמוד לומר 1275וכל הפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי וגו'

_______________
אמם קיי"ל שכן הוא גם "באיסור מלאכה" ,כסיפא דברייתא שם ,כפי שהובאה ברי"ף שם .רא"ש שם )אין לי אלא יום הכיפורים,
שבת בראשית מין ,תלמוד לומר תשבתו ,ימים טובים מין ,תלמוד לומר שבתכם ,כל שביתה שאתה שובת אתה מוסיף לה( .מ"מ
שם )אבל דעת שאר המפרשים שתוספת יש מן התורה אפילו בשבתות וימים טובים ,וכן ראה מן ההלכות( .טור )בין באיסור
אכילה בין בעשיית מלאכה( .לבוש שם )בין באיסור אכילה ושתייה בין באיסור עשיית מלאכה(.
ולפי דעה זו ,כן הוא גם בשבת ויום טוב .שו"ע סי' רסא ס"ד )יש אומרים שצריך להוסיף מחול על הקודש( .דעה הב' בלבוש סי '
רסא ס"ד )ותוספת זה הוא דרבן ,ויש מפרשים שהוא דאורייתא( .מ"א שם סק"ח )והוי מצות עשה דאורייתא( .אליה רבה שם
ס"ק יב )דראה לי הלכה למעשה שהוא דאורייתא ,כרי"ף ורא"ש ומגיד(.
וכן הוא לעיל שם ס"ד )יש אומרים שמצות עשה מן התורה ,להוסיף מחול על הקדש באיסור עשיית מלאכה(.
 1267אמור כג ,לב.
 1268סעיף א )ועיתם את פשותיכם בתשעה לחודש וגו'  ...עין הכתוב הכיו עצמיכם בתשיעי לעיוי העשירי ,שתאכלו ותשתו
בת שיעי ,כדי שתוכלו להתעות בעשירי(.
וכקושיית הלבוש ס"א בהג"ה )אף על גב דלעיל סימן תר"ד מפקין האי קרא לאכילה ושתייה ביום התשיעי כדי שיוכל להתעות
בעשירי ,ובש"ס משמע דמאן דדריש ליה למוסיפים מחול וכו' לית ליה דרש דאכילת ערב יום כיפור(.
והייו כדאמרין יומא פא ,ב )לכדתיא ועיתם את פשותיכם בתשעה  ...מכאן שמוסיפין מחול על הקודש  ...ותא דעצם עצם האי
בתשעה לחודש מאי עביד ליה ,מיבעי ליה לכדתי  ...ועיתם את פשותיכם בתשעה  ...לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה
עליו הכתוב כאילו התעה תשיעי ועשירי(.
 1269ב"י סי' תיח )דרשה דועיתם את פשותיכם בתשעה לחודש ,שהיא אסמכתא בעלמא( ,וסי' תקסח )בערב יום הכפורים ...
מצווה לאכול בו ,ואית ליה סמך בקרא דאורייתא( .שו"ע סי' תקע ס"ג )וראה לי דהוא הדין לראש חדש וערב יום הכפורים,
שאים אלא מדרבן(.
 1270הגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור )ערב יום הכפורים אסור להתעות ,ומצוה להרבות בסעודה( .שו"ע סי' תרד )מצוה
לאכול בערב יו ם כפור ולהרבות בסעודה(.
ובפסקי הסדור )בערב יום הכפורים יש להרבות באכילה ושתיה ,כמו שיעור ב' ימים ערב יום כיפורים ויום הכיפורים( .ושם סמן
)הערה .(2338
 1271ברייתא שם ,כגירסת הרי"ף ורא"ש שם )אין לי אלא לפיו ,לאחריו מין ,תלמוד לומר מערב עד ערב(.
ולעיל סי' רסא ס"ד ,הובא כגירסת הגמרות שלו )אין לי אלא בכיסתו ,ביציאתו מין ,תלמוד לומר מערב עד ערב(.
 1272לימוד זה הובא גם בספרא על הפסוק אמור פי"ד )אין לי אלא מלפיו ,מלאחריו מין ,תלמוד לומר מערב עד ערב( ,ופירש
בקרבן אהרן שם )דאתקש ערב דיציאה לערב דהכסה ,מה ערב דהכסה בתוספת ,אף ערב דיציאה בתוספת( .והייו שערב
הראשון פירושו מבעוד יום )שהיא התוספת שבערב יום הכיפורים( ,והערב השי פירושו בלילה )שהיא התוספות שבמוצאי יום
הכיפורים( ,והוקשו זה לזה.
וראה התמים ע'  .620סופרים וספרים ע'  .18פרדס חב"ד  9ע' .93
 1273הייו שבת ויום טוב ,משא"כ ראש חודש חוכה ופורים ,שלא אמר בהם שבות .וכדלעיל סי' קפח סי"ז )שבראש חודש חוכה
ופורים  ...אין בהם תוספת מחול על הקדש(.
ומכל מקום מבואר בשו"ע סי' תערב ס"א )מדליקין ר חוכה  ...סוף השקיעה  ...ויש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להדליק
מפלג המחה ולמעלה(.
וכן לעין קריאת המגילה תבאר בשו"ע סי' תרצב ס"ד )מי שהוא אוס קצת ואיו יכול לילך לבית הכסת ,וצריך להמתין עד אחר
שיקראו הקהל ,וקשה עליו לישב בתעית כל כך ,יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המחה ולמעלה(.
ותבאר לעיל סי' רסא ס"ד ,ובהערות שם.
 1274סיפא דברייתא שם ,כגירסת הרי"ף והרא"ש ,וכמועתק לעיל )הערה .(1266
ואילו לעיל סי' רסא ס"ד הועתקה הברייתא כגירסת הגמרות שלו )אין לי אלא יום הכיפורים ,ימים טובים מין ,תלמוד לומר
תשבתו ,שבתות מין ,תלמוד לומר שבתכם ,הא כיצד כל מקום שאמר שבות מוסיפים מחול על הקדש מלפיה ולאחריה(.
 1275אמור כג ,ל.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סו

וכן בעיוי הוא אומר 1276כי כל הפש אשר לא תעוה בעצם היום הזה וכרתה וגו' על עיצומו של יום עוש כרת
אבל אין עוש כרת על התוספת:1277
ב ותוספת זה צריך שיהא קודם בין השמשות 1278דאלו בין השמשות עצמו )ספק יום( ספק לילה הוא ואיו קרא
תוספת ואף אם לא היה הכתוב מזהיר עליו היה צריך לפרוש מספק עבירה:1279
ג ותוספת זה אין לו שיעור 1280אלא שמתחלת השקיעה שאין השמש ראה 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
מקצתה עושה ובלבד שיוסיף איזה זמן שיהיה ודאי מחול על הקודש:1281
ד שים שאוכלות ושותות 1282עד בין השמשות 1283ממש 1284והן אין יודעות שמצוה להוסיף מחול על הקודש אין
ממחין בידן אם הוא ידוע שבודאי לא ישמעו לו 1285ויעשו בזדון דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.1286
וכן הדין בכל דבר איסור שאיו מפורש בתורה 1287אלא שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים 1288או שהוא קבלה
בידם הלכה למשה מסיי 1289או שהן בעצמן אסרו דבר 1290ואדם אחד 1291עובר על דבריהם בשגגה שאיו יודע
האיסור ואף אם יודיע לו האיסור לא יקבל ממו 1292איו צריך למחות בידו דמוטב שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד:
____________________
 1276שם כג ,כט.
 1277ברייתא פא ,א )ועיתם את פשותיכם ,וכל מלאכה לא תעשו .יכול יהא עוש על תוספת מלאכה ,תלמוד לומר וכל הפש אשר
תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ,על עיצומו של יום עוש כרת ואיו עוש כרת על תוספת מלאכה .יכול לא יהא עוש כרת על
תוספת מלאכה ,אבל יהא עוש כרת על תוספת עיוי ,תלמוד לומר כי כל הפש אשר לא תעוה בעצם היום הזה וכרתה ,על
עיצומו של יום עוש כרת ואיו עוש כרת על תוספת עיוי( .הובא ברי"ף ורא"ש שם.

*
וכן אין בזה אזהרה ,אלא עשה בלבד ,כדלעיל בתחלת הסעיף "מצות עשה מן התורה להוסיף מן החול על הקודש" .וכן הוא לעיל
סי' רסא ס"ד "שמצות עשה מן התורה להוסיף מחול על הקדש" .וכדאמרין יומא פא ,א )יכול  ...יהא עוש כרת על תוספת עיוי
 ...יכול  ...יהא מוזהר על תוספת עיוי( .סוכה כח ,ב )מיעט רחמא לתוספת עיוי מעוש ומאזהרה( ,וברש"י שם ד"ה הואיל )איו
עוש כרת על תוספת עיוי ,ומאזהרה מי אימעוט  ...למצות עשה בעלמא(.
ותבאר בלקוטי שיחות חט"ז ע'  235הערה ) 32כן מוכח בפשטות ע"פ הברייתא דיומא ,שלמדין מתשבתו שבתכם .וראה רי"פ
פערלא שם .וצע"ג מה שברי"ף ורא"ש שם ובשו"ע אדה"ז ר"ס תרח הביאו בהמשך להבריייתא "יכול יהא עוש כרת על
התוספות כו' ת"ל בעצם" ,ולא הביאו גם "יכול כו' יהא מוזהר על תוספת מלאכה כו'.
ואולי כי לאחר שלמדין שאיו עוש כרת מהלשון "בעצם היום הזה" )אמור כג ,כט -ל( ,אין צריך לשלול גם אזהרה ,כי גם בזה
אמר )שם ,כח( "לא תעשו בעצם היום הזה" )וראה שו"ע אדה"ז שם ס"]ב[ "אם לא הי' הכתוב מזהיר"((.
 1278רא"ש פ"ח סי' ח .טור ושו"ע ס"א.
 1279רא"ש שם .וראה גם לעיל סי' רסא ס"ה )ספק לילה ואסור בו במלאכה מן התורה בלא מצות תוספת( .ושם ס"א )ואם עשה
חייב אשם תלוי( .וקו"א שם סק"ג )בין השמשות הוא בכלל התוספת בעל כרחו אף אם הוא יום כיון שהוא סמוך לחשכה ממש,
ואף שלא קבלו הרי מקובל ועומד הוא מהר סיי(.
 1280רא"ש שם .טור ושו"ע ס"א.
לעין שיעור ההוספה ראה גם לעיל סי' רסא ס"ה ,וסי' רצג ס"א )והערה ז(.
 1281רמב"ן בתורת האדם שער אבלות ישה .ר"ן )ב ,ב( ד"ה ת"ר ועיתם .שו"ע סי' רסא ס"ב .וכ"ה לעיל סי' רסא ס"ה .וראה
בסמן שם ,שבסדר הכסת שבת פסק כהגאוים שזמן בין השמשות הוא מתחלת השקיעה ועד צאת הכוכבים ,ושיעור זמן זה
תלוי לפי האקלים וזמי השה .ועוד שם ,ששקיעה האמתית היא בעת סילוק וביאת האור מראשי ההרים הגבוהים שבארץ
ישראל ,וזמן תוספת שבת היא משקיעה הראית ,שהיא סילוק וביאת האור מראשי האילות וגגים הגבוהים.
 1282גמרא שבת קמח ,ב .ביצה ל ,א .רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ז .שו"ע ס"ב.
 1283לבוש ס"ג .ובגמרא וברמב"ם ובשו"ע שם :עד שחשכה .ולעין בין השמשות עצמה ,ראה סדר הכסת שבת – ב' דעות ,ושהעיקר
להלכה להחמיר בשל תורה .וראה גם לעיל סי' קו ס"ז )שגם דבר שאיסורו מספק דיו כודאי(.
 1284כדלעיל ס"ג ,שתוספת זה אין לו שיעור.
 1285תוס' שבת ה ,א ד"ה ואע"ג .רא"ש ביצה פ"ד סי' ב .ט"ז סק"ב .מ"א סק"א .וראה גם לעיל סי' קו סוף ס"ז )לעין בית דין(
וש" .סדר הכסת שבת )לעין בין השמשות(.
 1286שבת קמח ,ב .ביצה ל ,א .רמב"ם שם .שו"ע שם .וראה גם לעיל שם )לעין יחיד ולעין רבים ולעין בית דין( וש".
 1287רא"ש שם בשם בעל העיטור הל' יום טוב סי"ג .ר"ן ביצה )טז ,ב( ד"ה והך .רמ"א ס"ב .וכ"ה לעיל שם )לעין בית דין( וש".
 1288העיטור ורא"ש שם.
 1289שו"ת מהר"ם אלשקר סי' לה.
 1290שבת שם .ביצה שם.
 1291ראה לעיל שם )חילוק בין יחיד לרבים לעין מזיד(.
 1292מ"א סק"א .וכדלעיל בתחלת הסעיף וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

סז

ה אבל דבר שאיסורו מפורש בתורה 1293אע"פ שידוע לו שהחוטא הזה לא יקבל ממו אף אם ודיע לו האיסור
אעפ"כ צריך למחות בידו 1294לפי שכל ישראל ערבין זה בזה 1295וע"י שמוחה בידו הוא מוציא את עצמו מהערבות.
ומכל מקום לא יוכיחו ברבים אלא פעם אחת אבל לא ירבה בתוכחות ברבים מאחר שברור לו שלא יקבל
ממו 1296ועל זה אמרו 1297כשם שמצוה לאמר דבר השמע כך מצוה שלא לאמר דבר שאיו שמע.
אבל חייב להוכיחו ביחיד אפילו מאה פעמים עד שיזוף בו החוטא 1298שכיון שהודיע לו האיסור והוא עובר עליו
בזדון חייב כל אחד ואחד מישראל להוכיחו 1299שאמר 1300הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים.1301
מכל מקום אם היא עבירה שבסתר יוכיחו בתחלה בסתר ואם לא שב מדרכו מכלימים אותו ברבים עד שישוב
אבל אם עובר עבירה בגלוי מוכיחין אותו מיד שלא יתחלל שם שמים:1303

1302

ו מי שהוכיח את חבירו וזף בו חבירו החוטא לא יוכיחו עוד 1304על עבירה זו שאמר 1305אל תוכח לץ וגו':
ז אם הפסיק מאכילתו בעוד היום גדול 1306אע"פ שהסכים בדעתו שלא לאכול עוד היום 1307אעפ"כ מותר לו לחזור
ולאכול כיון שלא הוציא כן בשפתיו דדברים שבלב אין דברים 1308ואם הוציא כן בשפתיו אסור לו לאכול 1309מדין
דר) 1310ולא מחמת איסור יום הכיפורים( כיון שאמר בפירוש שלא יאכל עוד היום.
אבל אם קיבל עליו תעית של יום הכיפורים בסתם ולא אמר בפירוש שלא יאכל עוד אם הוא עדיין קודם פלג
המחה אין קבלתו כלום 1311ומותר לחזור ולאכול ואם )עיין סי' רס"א 1312טעם על זה( הוא אחר פלג המחה אזי
מועלת קבלתו וחל עליו כל חומר של יום הכיפורים 1313ואסור במלאכה וברחיצה וסיכה 1314חוץ מעילת
הסדל 1315כמו שתבאר בסי' תק"ג 1316ושם תבאר דטוב להחמיר ולהתות בסעודה המפסקת שיהא רשאי
____________________
 1293רא"ש שם בשם בעל העיטור .ר"ן שם .רמ"א ס"ב.
 1294וכיון שהודיעו דיו כמזיד ,ויש בו מצות הוכחה ,שבזה מיירי בהמשך הסעיף .וראה סדר הכסת שבת )חובה של תורה למחות(.
תיא פ"א )מי שיש בידו למחות ולא מיחה(.
 1295שיטה מקובצת ביצה שם ד"ה והקשה ,בשם ריטב"א )לעין מזיד( .וכדלעיל סי' קצז ס"ו וש" .וראה אסוקי שמעתתא מד ,ב
ואילך .אבי זר יו"ד סי' תסז ס"ק ז .חקרי הלכות ח"א לד ,א .ח"ב ס ,ב.
 1296מוקי יוסף יבמות כא ,רע"ב .רמ"א שם .וראה לעיל סי' קו ס"ז )שאיו מחלק בזה בין מוכיחו ביחיד למוכיחו ברבים ,אלא
בין יחיד לרבים( ,וס"ח )מתי יכול להוכיחו ברבים( .לקמן חו"מ הל' אואה ס"ל .וראה אבי זר שם ס"ק ג.
 1297גמרא יבמות סה ,ב ובימוקי יוסף שם .וכ"ה לעיל שם.
 1298ערכין טז ,ב כבן עזאי ורבי יוחן .סמ"ק סי' קיב .מ"א סק"ג .וכ"ה לקמן ס"ו .אבל לעיל שם )כרמ"א כאן( :עד שיכו החוטא
או יקללו ,וש".
 1299ולעיל שם :ואיו מחוייב להוכיח אלא עמיתו שהוא חבירו שהוא גס בו ,אבל איש אחר שאם יוכיחו ישאו ויקום ממו איו
צריך להוכיחו כיון שבודאי לא ישמע לו ,אבל חבירו אפילו אם יודע שלא ישמע לו חייב להוכיחו .וראה תיא ח"א פל"ב :הוכח
תוכיח את עמיתך עם שאתך בתורה ומצות.
 1300ויקרא יט ,יז.
 1301ב"מ לא ,א .וראה גם לעיל שם.
 1302רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ח .סמ"ג ל"ת ו .וכ"ה לעיל שם )בדברי שמים( .לקמן חו"מ שם.
 1303סמ"ק שם .מ"א שם .וכ"ה לעיל שם.
 1304כדלעיל ס"ה וש".
 1305משלי ט ,ח .מ"א שם .וראה יבמות סה ,ב .וראה שו"ת בצל החכמה ח"ג סי' כב.
 1306תוס' עירובין מא ,א ד"ה אי ,בשם איכה רבתי )ג ,ו( .רא"ש פ"ח סוס"י כה .טור ושו"ע ס" ג.
 1307מ"מ הל' תעית פ"ג ה"ג בשם ויש מן האחרוים .ב"י סי' תקג ד"ה ומ"ש רבו וכ"כ הרי"ף .רמ"א סי' תקג ס"א .לבוש שם
ס"א .
 1308רמ"א שם .לבוש שם.
 1309רי"ף תעית )ג ,ב( ,ורמב"ם שם ,לפירוש המ"מ שם .שו"ע ורמ"א שם ס"א .לבוש שם .מ"א כאן סק"ד.
 1310משמעות מ"א שם ,שלמד כן מדין שבסי' תקסב סי"א .וראה לבוש שם.
 1311ב"י סוס"י תקג ,בשם הרמב"ן בתורת האדם )עין אבלות ישה ד"ה עד כאן פירשו בשיעורי בין השמשות( .רבו ירוחם תיב
ז ח"א )א ,א( .מ"א שם.
 1312ס"ה ובקו"א סוף סק"ג.
 1313מדין עצומו של יום ולא רק מדין תוספת )ראה לעיל קו"א שם(.
 1314ראה ב"ח סי' תקג ד"ה ומ"ש רבו אדברי הראב"ד .ט"ז שם ס"ק א .מ"א שם סק"ד )לעין רחיצה בתשעה באב(.
 1315ט"ז סי' תקג שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סח

לאכול ולשתות עוד אחר הסעודה:1317
ח בערב יום כיפור 1318אפילו בסעודת שחרית 1319אין לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל) 1320כדי שלא יהיה שבע(
כגון בשר עופות ודגים 1321כדי שלא יהא שבע ומתגאה כשיתפלל 1322ביום הכיפורים.
1324

וכן אין אוכלים דברים המרבים זרע אפילו בסעודת שחרית כגון שומים וביצים 1323אבל מאכלי חלב
וחמאה 1325אע"פ שהן מרבין זרע מכל מקום והגין לאכלם בשחרית 1326כיון שהם מאכלים קלים 1327להתעכל.

אבל בסעודה המפסקת שהוא סמוך ללילה אין לאכול אותם וכן אין לאכול בסעודה המפסקת דברים המחממים
את הגוף ]כגון[ בשמים וכרכום שמא יבא לידי קרי 1328בלילה:
ט אם אכל הרבה בערב יום כיפור לא ישים אצבעו בפיו 1329להקיא שמא יבלע מן הקיאה:1330
י לא יאכל שומשמין בערב יום כיפור מפי שמעלה גרה 1331ביום הכיפורים:
תרט הטמת חמין בערב יום כיפור ובו סעיף אחד:
א יש אוסרים 1332להטמין חמין מערב יום כיפור למוצאי יום הכיפורים מפי שלא התירו להטמין חמין אלא
לכבוד השבת 1333אבל זה שהוא מטמין למוצאי יום הכיפורים שהוא חול לא התירו לו כלל לפי שהתבשיל מתחמם
ביום הכיפורים ומצא יום הכיפורים מכין לחול.1334
ויש מתירים 1335להטמין בערב יום כיפור מפי שהוא מכין מחול לחול ואע"פ ששוהה על הכירה ביום הכיפורים
אין זו חשובה הכה כיון שאיו עושה מעשה ביום הכיפורים.
והלכה כסברא האחרוה מכל מקום והגין באלו המדיות להחמיר כסברא הראשוה:1336
תרי הדלקת הרות ביום הכיפורים ובו י' סעיפים:
א יום הכיפורים צריך לכבדו ברות 1337כמו בשאר ימים טובים 1338כמו שיתבאר 1339אלא שיש מקומות שוהגין

_______________
 1316סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה ב"ח וט"ז ומ"א שם .וב"ח כאן.
 1317מ"א שם ס"ק ב ,להחמיר לדעת הפוסקים )הובאו בב"ח כאן ושם ,ובמ"א כאן ס"ק ד( שקבלה בלב הוי קבלה.
 1318כלבו סי' סח )לג ,א( בשם הר"מ )ראה תשב"ץ סי' קכז( .שו"ע ס"ד.
 1319ב"ח בסוף הסימן ,ממשמעות התוס' ע"ז ה ,ב ד"ה וכדברי.
 1320כלבו שם .שו"ע שם.
 1321תוס' שם.
 1322כלבו שם .שו"ע שם.
 1323ט"ז סק" ג.
 1324מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שיט( .רמ"א ס"ד.
 1325ראה מ"א סק"ו .וראה אגרות קודש ח"ג ע' רי .שלחן המלך ח"ב ע' ריב.
 1326מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 1327מ"א סק"ז.
 1328מהרי"ל שם .רמ"א שם ומ"א סק"ה.
 1329בקוטרס השלחן הגיה :בפיו ביוה"כ להקיא.
 1330ס' החסידים סי' תשסט .מ"א סוף סק"ז.
 1331ס' החסידים שם .מ"א שם .וראה עוד לעיל סי' צ סי"ד.
 1332גאוים ,הובאו ברא"ש פ"ח סי' כו ,טור ורמ"א.
 1333כדלעיל סי' רז סי"ג .ולצורך מוצאי שבת – ראה לעיל סי' רד סי"א.
 1334בימין זאב סי' רטז .מ"א סק"א.
 1335רא"ש שם בשם רב שרירא גאון .טור ושו"ע שם.
 1336מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שכא( .רמ"א.
 1337רא"ש פ"ח סי' ט )ראה ב"ח בסוף הסימן( .מרדכי רמז תשכה .הובא מ"א סק"ב.
 1338ראה לעיל סי' תקיד סי"ג וסכ"ה.
 1339סוף ס"ח.

הלכות ר"ה ויוה"כ

סט

איסור בהדלקת ר בליל יום הכיפורים 1340בבית שאיש ואשתו דרים בו גזירה שמא יתאווה לאשתו כשיראה
לאור הר ויבוא לידי תשמיש 1341אבל יש מקומות שמדליקין 1342בבית שכיון שאסור לשמש לאור הר בוודאי לא
יבוא לידי תשמיש.1343
ואותן מקומות שמדליקין צריכין לברך 1344אשר קדשו במצותיו וציוו להדליק ר של יום הכיפורים
יום הכיפורים מצוה להדליק בו רות 1346כמו בשבתות 1347וימים טובים:1348

1345

שהרי

ב אם יש לו ר דלוק בבית צריך להדליק ר בחדר שלן בו עם אשתו 1349בין במקום שוהגין להדליק 1350בין במקום
שאין והגין להדליק שכיון שרואה את אשתו לאור הר שבבית א"כ יש לחוש שמא יבוא לידי תשמיש בחדר שאין
שם ר דולק:1351
ג אפילו במקומות שאין מדליקין בבית מכל מקום מדליקין בבתי כסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפילות ועל
גבי החולים.1352
וכן אם חל יום הכיפורים בשבת חייבין הכל להדליק אף בביתו 1353ומברכין אשר קדשו במצותיו וציוו להדליק
ר של שבת ושל יום הכיפורים:1354
ד והגין בכל מקום להציע בגדים אים בבית הכסת 1355וגם בבתים להציע מפה יפה על השולחן כמו בשבת
ויום טוב.

1356

וכן והגים להרבות ברות בבית הכסת 1357שאמר 1358על כן באורים כבדו ה' ומתרגמין 1359בפסיא יקרו ה'
וטוב לעשות פתילות עבות בבית הכסת להרבות אורן.1361

1360

והגו שכל איש גדול וקטן עושין בשבילו ר
בלבד:1364

1362

לבית הכסת

1363

ועכשיו והגין שאין עושין ר אלא לשוי

____________________
 1340משה פסחים ג ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1341ברייתא שם ורש"י ד"ה בין.
 1342משה שם .טור ושו"ע שם.
 1343ברייתא ורש"י שם .וראה גם ירושלמי פסחים פ"ד ה"ד .הובא ב"י ריש הסי'.
 1344רא"ש פ"ח סי' כז .מהגים )טירא( ערב יום כפור )ע' קז( .טור ושו"ע ורמ"א ס"ב.
 1345ראה רמ"א סוף ס"א .פר"ח סוף ס"ב.
 1346ראה רא"ש שם )משום שלום בית( .מ"א סי' רסג סקי"ג.
 1347כדלעיל סי' רסג ס"א.
 1348כדלעיל סי' תקיד סכ"ד.
 1349מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שכא( .רמ"א ס"א.
 1350ראה מ"א סק"ב.
 1351מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 1352משה שם .טור ושו"ע ס"ג.
 1353גמרא ]ברייתא[ שם ,כרבי שמעון בן אלעזר .רמב"ם פ"ג ה"י .שו"ע ס"א.
 1354רמ"א סוף ס"א.
 1355טור ושו"ע ס"ד .וראה גם לקמן סוף ס"ח.
 1356מרדכי רמז תשכה .מהגים )טירא( ערב יום כפור )ע' קז( .רמ"א ס"ד .וכדלעיל סי' רסב ס"א.
 1357רא"ש פ"ח סי' ט .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תקיד סי"ד.
 1358ישעיה כד ,טו.
 1359ראה ילקוט שמעוי ישעיה רמז תכה.
 1360רא"ש שם .טור.
 1361מ"א סוף הסי' ,בשם ילקוט שמעוי שופטים רמז מב.
 1362מרדכי רמז תשכג .מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שכב( .מהר"י ווייל סי' קצא .רמ"א ס"ד.
 1363לבוש ס"ג.
 1364מ"א סק" ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

ע

ה גם הגו לעשות ר שמה לאביו ולאמו שמתו:1365
ו ואם כבו רות אלו ביום הכיפורים אין לומר לכרי שיחזור להדליקן 1366ואפילו לרמז לו אסור 1367ולא עוד אלא
שאם בא להדליק מעצמו צריך למחות בידו כמו שתבאר בסימן רע"ו 1368וכן אין לומר לכרי לקבל שעוה הוטף
מן הרות 1369מפי שהישראל אסור לו לטלטל השעוה מפי שהיא מוקצה כמו שתבאר בסימן רס"ה 1370וכל שאין
היתר להישראל לטלטלו אסור לומר לכרי לטלטלו כמו שתבאר בסימן רע"ו 1371ע"ש:
ז והגו ליקח כרי לשמור הרות שלא יבא ח"ו לידי דליקה ומכח זה הגו ההמון לומר לו לכבות ולהדליק ואין לזה
היתר כלל ויש למחות בידם ובפרט ביום הדין:1372
ח מי שכבה רו ביום הכיפורים סימן רע לו 1373ותקתו שיחזור וידלקו במוצאי יום הכיפורים ולא יכבו עוד אלא
ייחו לדלוק עד גמירא וגם יקבל עליו שכל ימיו לא יכבה רו במוצאי יום הכיפורים לא הוא ולא אחר אלא ייחו
לדלוק עד גמירא.1374
)לקדוש ה' מכובד 1375זה יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה אמרה תורה כבדוהו בכסות קיה 1376וברות
לפיכך והגין להציע בגדים אים בבית הכסת:(1378

1377

ט יש והגין ללבוש בגדים לבים קיים ביום הכיפורים כדי להיות דוגמת מלאכי השרת 1379וכן והגין במדיות
אלו ללבוש הקיטל שהוא בגד לבן וקי 1380ויש עוד טעם בלבישת הקיטל מפי שהוא בגד מתים ועל ידי זה כע לב
אדם 1381לעשות תשובה שלימה 1382ולפיכך גם מי שהוא אבל מותר ללבוש הקיטל.1383
וכן השים יכולות ללבוש הקיטל כדי להכיע לבן 1384אבל שאר בגדים לבים אין להן ללבוש כדי להיות דוגמת
מלאכי השרת שאין יכולות להיות כמלאכים 1385שאמר 1386עיר גבורים עלה חכם וגו' גברים כתיב:1387
י הלובש שק מחמת תשובה צריך לפשטו ביום הכיפורים 1388מפי שהוא יום טוב
____________________

1389

וצריך לכבדו בכסות קיה

 1365כלבו סי' סח )לג ,א( .רמ"א ס"ד .וראה אליה רבה ס"ק ד.
 1366מהרי"ל הל' ליל יוה"כ )ע' של( .רמ"א שם.
 1367דרכי משה ס"ק ד .וראה גם לעיל סי' שז ס"ז.
 1368סעיף ג.
 1369הגהות מהגים יו"כ אות קעט .מ"א סק"ד.
 1370ראה שם ס"ה.
 1371ס"י ובקו"א סק"ג.
 1372מהרי"ל שם .מ"א שם.
 1373ראה הוריות יב ,א.
 1374הגהות מהגים שם ,בשם מהגים ישים .רמ"א שם.
 1375ישעיה ח ,יג.
 1376גמרא שבת קיט ,א .רא"ש פ"ח סי' ט .טור .וראה גם לעיל ס"ד .לקמן סי' תריד ס"ח.
 1377ראה ב"ח סוף הסימן .לעיל שם.
 1378טור ושו"ע ס"ד .לעיל ס"ד.
 1379מרדכי רמז תשכג .רמ"א ס"ד .וראה לעיל סי' יח ס"ג שמטעם זה מתעטפים בטלית ביוה"כ ואפילו בלילה.
 1380דרכי משה ס"ק ה .רמ"א שם .וראה לעיל סי' כא ס"ג שההולך לפות צריך לפשוט הקיטל.
 1381דרכי משה שם .רמ"א שם .וראה גם לעיל סי' תעב ס"ד.
 1382לבוש ס"ד.
 1383ט"ז סק"ג .וראה גם לעיל סי' תעב ס"ד.
 1384מ"א סק" ה.
 1385ראה גם לקמן סי' תריט סי"ז.
 1386משלי כא ,כב.
 1387מ"א שם )ע"פ ויקרא רבה פל"א ,ה(.
 1388ספר חסידים סי' תרטו .מ"א שם.
 1389ספר חסידים שם .וראה לעיל סי' תקכט סוף ס"ז .מראי מקומות וציוים.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עא

כמו שתבאר:1390
תריא ליל יום הכיפורים דיו כיומו ובו י' סעיפים:
א ליל יום הכיפורים הרי הוא כיומו לכל דבר 1391שכל דברים האסורים ביום אסורים בלילה ואפילו בתוספת
שמוסיפין מחול על הקודש בין מלפיו 1392בין מלאחריו 1393אסורים כל הדברים האסורים בעיקר היום:
ב ומה הן הדברים האסורים מלאכה אכילה ושתיה רחיצה וסיכה עילת הסדל תשמיש המטה 1394אבל אין חיוב
כרת אלא על מלאכה ואכילה ושתיה 1395שאמר 1396וכל הפש אשר תעשה כל מלאכה 1397והאבדתי וגו' ואמר
כי כל הפש אשר לא תעוה 1399וכרתה וגו' וסתם עיוי הוא מיעת אכילה ושתיה 1400כמ"ש 1401ויעך וירעיבך
ויאכילך וגו' ושתיה בכלל אכילה.1402

1398

1403

אבל רחיצה וסיכה ועילת הסדל ותשמיש המטה אע"פ שגם הם קראים עיוי לפעמים כמו שלמדו חכמים
ממדרש הפסוקים מכל מקום סתם עיוי לא אמר ברוב הפעמים אלא על מיעת אכילה ושתיה בלבד ומכל מקום
כיון שגם הם קראים עיוי לפעמים לפיכך גם הם אסורים ביום הכיפורים מן התורה 1404שאמר 1405שבת שבתון
וקבלו חכמים 1406בפירוש הפסוק שבות מכל דבר שקרא עיוי לפעמים:
ג ואיסור דברים אלו 1407מסר הכתוב לחכמים והם הקילו בהם כמה קולות כמו שהיה ראה בעייהם להקל
וכמו שיתבאר לפיו 1409בעז"ה:

1408

ד מלאכה כיצד 1410כל מלאכה שחייבים עליה בשבת חייבים עליה ביום הכיפורים וכל שבשבת פטור אבל אסור
הוא ג"כ ביום הכיפורים אלא ששבת זדוו סקילה ויום הכיפורים זדוו כרת 1411וכל איסורי הוצאות שבת והגין
ג"כ ביום הכיפורים 1412וכל דבר שאסור לטלטלו בשבת אסור לטלטלו ביום הכיפורים:1413
ה אלא שבזה הקילו בו שהתירו לקב ירק
____________________

1414

דהייו לתק העלים מן הקלחים כדי להשוותם שיהיו מוכים

 1390סוף ס"ח .וראה גם לעיל סי' קכח ס"ז )וכבוד היום במלבושים אים( .לקוטי שיחות חכ"ט ע'  203ואילך .שלחן המלך ח"ב ע'
רטו.
 1391רמב"ם הל' שביתת עשור פ"א ה"ו .טור ושו"ע ס"א.
 1392כדלעיל סי' תרח ס"א וש" .וראה שם סוף ס"ז.
 1393כדלעיל שם )הוקשו זה לזה(.ראה לשון הרמב"ם שם :שוהה בעיויו .וראה גם לקמן סי' תרכד סט"ו.
 1394משה עג ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1395ברייתא עד ,א .טור ושו"ע שם.
 1396ויקרא כג ,ל .לבוש ס"א.
 1397אוצ"ל :ו גו'.
 1398שם כג ,כט.
 1399אוצ"ל :ו גו'.
 1400ברייתא עד ,ב .לבוש שם )מעוה ממש(.
 1401דברים ח ,ג .תא דבי רבי ישמעאל שם עד ,ב ורש"י ד"ה ואמר .לבוש שם.
 1402גמרא עו ,א.
 1403ראה גמרא עו ,ב .עז ,א -ב .לבוש שם.
 1404ר"ן )א ,א( ד" ה יום הכיפורים ,בדעת הרמב"ם פ"א ה"ה .לבוש שם .ב"ח ד"ה ואע"ג .מ"א ריש הסי' .וראה גם לקמן סי' תריג
ס"א )רחיצה( .סי' תריד ס"ט )עילת הסדל(.
 1405ויקרא טז ,לא.
 1406גמרא עד ,א .רמב"ם שם .ר"ן שם .לבוש שם.
 1407של רחיצה ,סיכה ,עילת הסדל ותשמיש המטה.
 1408ר"ן שם .לבוש סוף ס"א.
 1409סי' תריג ס"א )רחיצה( .סי' תריד ס"א )סיכה( .שם ס"ו -ז )עילת הסדל(.
 1410לבוש ס"ב.
 1411משה מגילה ז ,ב .טור ושו"ע ס"ב.
 1412טור .לבוש שם .וראה כריתות יד ,א .רמב"ם הל' עירובין פ"ח ה"ד.
 1413רמב"ם פ"א ה"ב .טור ושו"ע שם.
 1414גמרא שבת קיד ,ב .טור ושו"ע ס"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עב

לחתכם 1415וכן להדיח אותו 1416שיהיה מוכן לבשלו בערב מיד וכן לפצוע אגוזים 1417כדי שיהיו מוכים לאכילת
ערב 1418ולא יצטרך לטרוח בהן בערב וכל דברים אלו אף על פי שאסורים בשבת שהרי הוא טורח ומכין משבת
לחול 1419כיון שאין צריכים היום עד לערב מכל מקום ביום הכיפורים התירו משום פקוח פש 1420שלא יצטרך
לטרוח בדברים אלו בערב קודם אכילתו ויהיה לו עגמת פש 1421בעות פשו בעשיית דברים אלו כשהוא מעוה:
ו ולא התירו דברים אלו אלא כשחל יום הכיפורים בחול אבל כשחל בשבת לא התירו דברים אלו 1422גזרה שמא
יעשה כן בשאר שבתות השה 1423שיכין ביום מה שצריך לאכילת ערב שלא יבחין שהתירו לו ביום הכיפורים
משום עגמת פש:
ז אפילו ביום הכיפורים שחל בחול לא התירו אלא מן המחה ולמעלה 1424משום שאז אין לחוש שמא על ידי
התעסקותו בתיקון המאכל ישכח שהוא יום הכיפורים ויאכל ממו כיון שהוא אחר המחה שהוא קרוב לעת היתר
אכילה דהייו צאת הכוכבים ודומה לו כמי שיש לו פת בסלו אבל קודם המחה אסור לו להתעסק בתקוי המאכל
של ערב שמא ישכח ויאכל ממו:1425
ח עכשיו הגו כל ישראל לאסור קיבת ירק והפצעת אגוזים 1426והוא הדין שאר תיקוי מאכלים של ערב אפילו
אחר המחה לפי שבדורות אחרוים התחילו לקלקל למהר ולעשות דברים אלו קודם המחה לפיכך החמירו
עליהם ואסרו אפילו לאחר המחה:1427
ט במה דברים אמורים בהתעסקות בתיקוי המאכל 1428אבל ליגע באוכלין מותר כל היום 1429ואיו דומה לחמץ
שאסור ליגע בו בפסח 1430לפי שבפסח הוא אוכל שאר דברים חוששין שמא ישכח איסור חמץ בפסח ויאכל גם את
זה שוגע כיון שבימים אלו איו פרוש ומובדל כלל מאכילה משא"כ ביום הכיפורים שהוא פרוש ומובדל מאכילה
לגמרי אין חוששין שמא ישכח ויאכל 1431אלא אם כן הוא מתעסק בתיקון המאכל לתקו ולהכשירו לאכילה אבל
בגיעה בעלמא אין חוששין לכך.
ולפיכך מותר ליתן לקטים לאכול 1432אע"פ שהקטים יכולים ליטול בעצמן מבלי שיגעו הגדולים במאכל 1433ואם
אין הקטן יכול לאכול אלא אם כן יתעסק הגדול בתיקון המאכל להכשירו ולתקו לאכילת הקטן מותר לו לתקו
כיון שאי אפשר לקטן לאוכלו מבלעדי תיקון זה:
י והגו שהתיוקות משחקין באגוזים
____________________

1434

על השולחן

1435

עיין סי' של"ח

1436

ואין למחות בידם אפילו קודם

 1415רש"י שם ד"ה וליתקע .הובא ב"י ד"ה ומ"ש אלא.
 1416מ"מ הל' שביתת עשור פ"א ה"ג ,בשם הרמב"ן שם ד"ה אי ,ורשב"א שם ד"ה יוה"כ .ב"י שם.
 1417גמרא שם קטו ,רע"א .טור ושו"ע שם.
 1418טור .לבוש ס"ב.
 1419רש"י שם קיד ,ב ד"ה אסור .לבוש שם.
 1420אוצ"ל :עגמת פש .וראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"ד )מפי הסכה(.
 1421שבת קטו ,רע"א .לפירוש בעל המאור )מב ,א( .ר"ן שם )מב ,ב( ד"ה גרסי' .מ"מ שם .מ"א סק"ב.
 1422גמרא שם קיד ,ב כרב הוא .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם.
 1423רבו מוח על הרמב"ם שם.
 1424גמרא שם קטו ,א .טור ושו"ע שם.
 1425בעל המאור שם )מב ,א( .ר"ן שם בשם יש מי שאומר .מ"מ שם .מ"א שם.
 1426ר"ח שם עה"ג .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם.
 1427גמרא שם קטו ,רע"א .מלחמות לרמב"ן שם )מב ,א( .ר"ן שם .ט"ז סק"ב.
 1428מ"א סי' תריב סוף הסימן.
 1429תרומת הדשן סי' קמז .רמ"א שם ס"י.
 1430כדלעיל סי' תמו ס"ז .וראה לעיל סי' תעא סי"ג.
 1431תרומת הדשן שם ,בשם מהר"ח אור זרוע סי' מט )בשאר התעיות( .הובא ב"י ריש סי' תרטז ,ובדרכי משה סי' תריב אות ב.
מ"א שם סק"ו.
 1432תרומת הדשן שם .רמ"א שם.
 1433מ"א שם.
 1434מהרי"ל הל' יום כפור )ע' שלז( .רמ"א ס"ב.
 1435מ"א ס"ק ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עג

מחה:1437
תריב שיעור אכילה ביום הכיפורים ושיעור כמותה ובו ט"ז סעיפים:
חייב
א אכילה כיצד 1438האוכל ביום הכיפורים שיעור שכשהוא רעב תתיישב עליו דעתו באכילה זו
כרת 1441שאמר 1442כי כל הפש אשר לא תעוה וגו' וכשאוכל כשיעור הזה הרי איו מעוה 1443וקבלו חכמים
הלכה למשה מסיי 1444ששיעור זה הוא ככותבת 1445הגסה 1446והוא פחות 1447מעט 1448מכביצה ושיעור זה שוה
לכל אדם בין לס בין לעוג מלך הבשן לפי שכל אדם כשירעב תתיישב עליו דעתו באכילה כשיעור הזה אלא שעוג
מלך הבשן תתישב דעתו מעט ושאר כל אדם מתיישבת דעתם הרבה:1449
1439

1440

ב כל האוכלין מצטרפין זה עם זה להשלים לשיעור זה 1450אבל אוכלין ומשקין 1451שאכל חצי שיעור ושתה חצי
שיעור 1452אין מצטרפין לפי שאין דעתו מתיישבת בכך 1453אבל האוכל ירק עם הציר שעליו וכן בשר עם המלח
שעליו הרי הציר והמלח מצטרפין להשלים לכשיעור 1454לפי שכל משקה הבא להכשיר את האוכל הרי הוא
כאוכל:1455
ג שתי אכילות מצטרפות כגון שאכל מעט והפסיק וחזר ואכל מעט עד שהשלים לכשיעור מצטרפין והוא שלא
שה]ה[ מתחילת אכילה ראשוה עד סוף אכילה אחרוה יותר מכדי אכילת פרס )פירוש 1456חצי ככר לחם( אבל אם
שה]ה[ יותר מכדי אכילת פרס אין מצטרפין 1457לפי שאין דעתו מתיישבת באכילה מופסקת כזו:1458
ד שיעור אכילת פרס שאמרו ביום הכיפורים ובכל איסורי תורה בין שהן מן התורה בין שהן מדברי סופרים יש
אומרים 1459שהוא כמו ד' ביצים ויש אומרים 1460שהוא כמו ג' ביצים שוחקות 1461כלומר במילוי ובריוח ולא

_______________

 1436סעיף ו )משא"כ על גבי קרקע ,שמא ישווה גומות ,ומ"מ אין למחות בהם(.
 1437דרכי משה ס"ק ב .רמ"א שם.
 1438לבוש ס"א.
 1439גמרא פ ,ב .לבוש שם .וראה לעיל סי' קפד ס"ג.
 1440משה עג ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1441גמרא שם.
 1442ויקרא כג ,כט.
 1443רש"י עט ,א ד"ה קים .לבוש שם.
 1444גמרא פ ,א .וראה גם לקמן סי' תרלא סוף ס"ז וש".
 1445תמרה )רש"י ריש ביצה(.
 1446משה עג ,ב .טור ושו"ע שם.
 1447מסקת הגמרא עט ,סוע"ב .טור ושו"ע שם.
 1448רמב"ם פ"ב ה"א .שו"ע שם.
 1449אביי בגמרא פ ,ב .וראה לקוטי שיחות חכ"ו ע'  105ואילך .שלחן המלך ח"ב ע' רטז ואילך.
 1450משה עג ,ב .טור ושו"ע ס"ב .ולעין צירוף משקים ראה לקמן סי"ג.
 1451משה שם .טור ושו"ע שם.
 1452לבוש ס"ב.
 1453גמרא פא ,א .לבוש שם.
 1454גמרא פ ,ב .טור ושו"ע שם.
 1455גמרא שם .רמב"ם שם פ"ב ה"ז .לבוש שם .ט"ז ס"ק ג.
 1456רש"י פ ,ב ד"ה כזית.
 1457משה כריתות יב ,ב )בשאר איסורים( .תוספתא פ"ד ה"ד )ביום כיפור( .גמרא שם .רמב"ם פ"ב ה"ד .טור ושו"ע ס"ג .וראה גם
לעיל סי' תמב ס"א .סי' תעה ס"ח .סדר ברכת ההין פ"ח ה"ב )לעין ברכת המזון(.
 1458גמרא שם ,ורש"י שם ד"ה בטפי.
 1459רש"י פ ,ב ד"ה חצי פרס ,וכר"ש במשה עירובין פב ,ב .טור .דעה הא' בשו"ע ס"ה.
 1460רמב"ם פ"ב ה"ד כריב"ב בעירובין שם .רשב"א בתורת הבית ב"ד ש"א )יב ,א( .דעה הב' בשו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תמב
ס"א .סי' תעה ס"ח .סדר ברה" פ"ח ה"ב .ולעין שיעור ב' סעודות ראה לעיל סי' שסח ס"ג ,וסי' תפו ס"א וש".
 1461רשב"א שם .רמ"א ס"ד.

הלכות ר"ה ויוה"כ
1462

בצמצום
המיקל:1464

ולעין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחר המחמיר

עד
1463

וכל שהוא בשל דבריהם הלך אחר

ה האוכל ביום הכיפורים אכילה גסה 1465כגון שלאחר שאכל הרבה בערב יום הכיפורים אכל מיד ביום הכיפורים
בתחלת הלילה כשהיה עדיין שבע ומלא מאכילת ערב יום הכיפורים 1466ואיו הה כלל מאכילה גסה זו 1467והיא
מזקת לגופו 1468לפיכך הוא פטור מכרת שאמר 1469אשר לא תעוה פרט למזיק 1470גופו באכילה 1471שהוא
מעוה:1472
ו במה דברים אמורים כשאכל מאכלים שאים ראוים אלא למי שהוא רעב אבל אם אכל מאכלים הראויים אף
למי שהוא שבע 1473כגון מאכלים המתובלים והמבושמים 1474שיש בהם האה לגוף אף לשבע חייב אף על פי
שאכלן על השובע 1475דרווחא לביסומא שכיח 1476והוא שלא אכל הרבה כל כך בערב יום הכיפורים עד שיקוץ בכל
מיי מזון אבל אם קץ במזוו אע"פ שאכל מאכל מבושם פטור 1477ואין דבר זה תלוי אלא לפי מה שמרגיש
בפשו 1478אם יש לו האה באכילה גסה זו:
ז האת אכילה ושתיה אסורה ביום הכיפורים אע"פ שאיו אוכלו ושותהו כגון שטועם לחיך ופולט 1479ואפילו
דברים שאים ראוים לאכילה כגון עצי בשמים ועץ מתוק אסור לטעום כדי ללחלח גרוו ולפלוט 1480כמ"ש בסי'
תקס"ז.1481
אבל מותר להריח כל מיי ריח ביום הכיפורים 1482לפי שהריח הוא דבר שאין הגוף הה ממו כלל אלא השמה
בלבד הית ממו 1483לפיכך לא אסר ביום הכיפורים ואדרבא טוב להריח כדי למלאות מין מאה ברכות:1484
ח אכל אוכלים שאים ראויים
מרדות:1486

1485

לאכילת אדם אע"פ שאכל הרבה מהם פטור מן הכרת אבל מכין אותו מכת

____________________
 1462ראה רמב"ם הל' שבת פי"ז הל"ו .רש"י עירובין ג ,סע"ב .ערוך ערך סחק .באר הגולה לרמ"א שם.
 1463ראה לקמן סי' תריח סוף סי"ג.
 1464שיעורו בזמן )לקט הדעות( ראה ס' המהגים – חב"ד ע' .45
 1465ריש לקיש בגמרא פ ,ב .טור ושו"ע ס"ו .וראה גם לעיל סי' קצז ס"ט )לעין ברכת המזון( .סי' רד סט"ו )ברכה( .סי' תעו ס"ה
)אכילת מצה(.
 1466רש"י שם ד"ה אכילה גסה .טור ושו"ע שם.
 1467רש"י שם .כלבו סי' סט )לד ,ב( בשם הר"ש .לבוש ס"ו.
 1468כלבו שם .לבוש שם .וראה גם רש"י שם ד"ה פרט.
 1469ויקרא כג ,כט.
 1470ריש לקיש שם .לבוש שם.
 1471רש"י שם .לבוש שם.
 1472ר"ח שם עה"ג.
 1473כלבו שם .לבוש שם.
 1474כלבו שם .רמ"א ס"ו .לבוש שם.
 1475כלבו שם .לבוש שם.
 1476עירובין פב ,ב .כלבו שם .רמ"א שם .לבוש שם.
 1477ב"ח ד"ה אכל .מ"א סק"ג.
 1478מ"א שם.
 1479רא"ש תעית פ"א סי' טו ,בשם הר"י ברצלוי .טור ושו"ע סי' תקסז ס"א .וראה לעיל סי' צ סי"ד .סי' תרח ס"י .לקמן סי' תריג
ס"ז .
 1480ראבי"ה סי' תתסא .מרדכי תעית רמז תרכז .רמ"א ס"ו ,ובסי' תקסז ס" ג.
 1481סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע ורמ"א שם.
 1482מ"א סק"ד.
 1483ברכות מג ,ב .וראה לקוטי שיחות חי"ד ע'  149הערה * 8ובשוה"ג .שלחן המלך ח"ב ע' ריח.
 1484מ"א שם .וראה גם לעיל סי' מו סוף ס"א ,ושם :אך אי אפשר לברך על כל פעם אם לא בהיסח הדעת.
 1485משה פא ,א .טור ושו"ע ס"ו.
 1486רמב"ם פ"ב ה"ה.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עה

ט אכל עלי קים פטור 1487לפי שאין מאכל אדם:1488
י אכל לולבי גפים שלבלבו קודם ראש השה פטור דעץ בעלמא הם 1489ואם לבלבו אחר ראש השה 1490עדיין הם
רכים ביום הכיפורים וראויים לאכילת אדם 1491ולפיכך אם אכלן ביום הכיפורים חייב:1492
יא אכל פלפלין יבשים וזגבל יבש פטור 1493לפי שאין ראוים לאכילה 1494אכלן כשהן רטובין 1495שאז הן ראויים
לאכילה 1496חייב:
יב השותה ביום הכיפורים כמלא לוגמיו חייב 1497ומשערין במלא לוגמיו של השותה עצמו כל אדם לפי מה
שהוא 1498הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטו 1499ולא מלא לוגמיו ממש אלא כל שאלו מסלקו לצד אחד מפיו ויראה
כמלא לוגמיו 1500והוא פחות מרביעית הלוג באדם ביוי:1501
יג כל המשקין מצטרפין זה עם זה להשלים כמלא לוגמיו:1502
1505

יד )שתה משקין שאים ראויים לשתיה כגון ציר או מורייס) 1503פירוש 1504ציר של דגים( או חומץ חי
)פירוש 1506שאיו מזוג במים( שהוא חזק כל כך שאם ישליכו אותו על הארץ יבעבע 1507אע"פ ששתה הרבה
מהן 1508פטור מן הכרת אבל מכין אותו מכות מרדות 1509אבל אם שתה חומץ מזוג במים 1510אפילו לא שתה אלא
כמלא לוגמיו 1511חייב(:

טו שתיות מצטרפות זו עם זו כגון ששתה מעט והפסיק מעט וחזר ושתה מעט ובין שתיהן יש כמלא לוגמיו
חייב 1512במה דברים אמורים כשלא שהא מתחלת שתיה ראשוה עד סוף שתיה אחרוה יותר מכדי שתיית
____________________
 1487גמרא ]ברייתא[ פא ,ב .טור ושו"ע ס"ז.
 1488ראה רבו מוח על הרמב"ם פ"ב ה"ו.
 1489רש"י שם ד"ה מר"ה .טור ושו"ע שם.
 1490גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1491טור ולבוש ס"ז.
 1492ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 1493גמרא שם .טור ושו"ע ס"ח )כס(.
 1494טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' רב סכ"ב )לעין ברכה(.
 1495גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1496טור ולבוש ס"ח .וראה גם לעיל שם סכ"א .סי' רג ס"ד.
 1497משה עג ,ב .טור ושו"ע ס"ט.
 1498כלים פי"ז מי"א .גמרא פ ,רע"ב .טור ושו"ע שם.
 1499ב"י ד"ה ומ"ש ומשערין .שו"ע שם.
 1500שמואל בגמרא פ ,א .טור ושו"ע שם.
 1501משמעות הגמרא שם .רמב"ם שם ה"א .טור ושו"ע שם .וראה לעיל סי' קצ ס"ו ,וסי' רעא סכ"ד ,וסי' תעב סי"ט ,שהוא רוב
רביעית.
 1502משה עג ,ב .טור ושו"ע שם .ולעין צירוף אוכלים ראה לעיל ס"ב.
 1503משה פא ,א .רמב"ם פ"ב ה"ה .טור ורמ"א ס"ט .וראה תוס' יום טוב על המשה שם.
 1504ראה רש"י דרים א ,ב ד"ה ובציר )ציר מקרבי דגים ומורייס משומן דגים( .לעיל סי' שכא ס"ג )לכבוש בו דגים( .סי' תמב ס"ו
)שומן דגים( .מראי מקומות וציוים.
 1505גמרא פא ,סוע"ב .רמב"ם שם .טור ורמ"א שם.
 1506ראה גמרא שם ורש"י ד"ה מזגו.
 1507מ"א סק" ה .וראה גם לעיל סי' רד ס"ב.
 1508רמב"ם שם .מ"א שם.
 1509רמב"ם שם.
 1510רמב"ם שם ממשמעות הגמרא שם .טור .וראה לעיל שם לעין ברכה.
 1511ב"ח ד"ה ומ"ש אכל בדעת הרמב"ם והטור.
 1512משה עג ,ב )כל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עו

רביעית הלוג אבל אם שהא יותר מכדי שתיית רביעית אין מצטרפין.1513
ויש אומרים 1514שלעולם הן מצטרפין אלא אם כן שהא מתחלת שתיה ראשוה עד סוף שתיה אחרוה יותר מכדי
אכילת פרס כמו בצירוף שתי אכילות.1515
ולעין הלכה יש להחמיר לכתחלה ולפסוק כסברא האחרוה 1516כמו שיתבאר בסימן תרי"ח 1517ע"ש:
1518

טז כל שיעורין הללו שתבארו בסימן זה בין שיעור אכילה בין שיעור שתיה לא אמרו אלא לעין חיוב חטאת
)וגם לו יש פקא מיה לעין חולה שיש בו סכה 1519כמו שיתבאר שם (1520אבל לעין איסור 1521אפילו אכל כל
שהוא ושתה כל שהוא 1522הרי עשה איסור מן התורה וכן הדין בכל איסורין שבתורה 1523שאמר בהם שיעורים
שאפילו במשהו 1524מהן יש איסור מן התורה:
תריג איסור רחיצה ביום הכיפורים ובו כ"א סעיפים:
א רחיצה כיצד 1525כל רחיצה של תעוג 1526אסורה ביום הכיפורים משום אשר לא תעוה וגו'
לרחוץ מקצת גופו ככל גופו 1528בין בחמין בין בצון 1529ואפילו להושיט אצבעו במים אסור.1530

1527

לפיכך אסור

אבל אם היו ידיו 1531או רגליו 1532או שאר מקום בכל גופו 1533מלוכלך בטיט או בצואה או שטף דם מחוטמו
מותר לרחצו כיון שאיו מתכוין לתעוג 1535רק שיזהר שלא ירחוץ אלא מקום המטוף בלבד:1536

1534

ב וכן בבוקר כשיער משיתו וטל ידיו 1537ג' פעמים כמ"ש בסימן ד') 1538מטעם שתבאר בסימן תק"ד (1539ויברך
על טילת ידים 1540ויזהר שלא יטול אלא עד סוף קשרי אצבעותיו 1541ולא יכוין להאת רחיצה 1542רק להעביר
____________________
 1513הרי"ץ גיאת הל' יוה"כ )ע'  .(רמב"ם פ"ב ה"ד ,והל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ט ,והל' תרומות פ"י ה"ג ,עפ"י גירסתו
בתוספתא פ"ד ה"ד .דעה הא' בטור ושו"ע ס"י .וראה גם לעיל סי' תעב ס"כ.
 1514ראב"ד הל' תרומות שם ,עפ"י כריתות יג ,א .דעה הב' בטור ושו"ע שם .וראה גם לעיל שם.
 1515דלעיל ס"ג.
 1516ראה פר"ח ס"י .לעיל שם .סדר ברה" פ"ח ה"ו )לעין ברכה אחרוה( ,וש".
 1517סעיף יד.
 1518גמרא עג ,ב .טור ושו"ע ס"ה.
 1519ב"י ד"ה אבל .ט"ז סק"א.
 1520סי' תריח ס"יג -יד.
 1521רבי יוחן בגמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1522טור ושו"ע שם.
 1523ראה לעיל סי' תמב קו"א ס"ק יז .לקמן חו"מ הל' גזילה וגיבה ס"א .הערות וביאורים תשלח ע' .88
 1524תוס' שבועות כג ,ב ד"ה דמוקי .וראה גם לעיל סי' שב קו"א סק"א ד"ה והה .וראה פס"ד צמח צדק קמט ,ג .יגדיל תורה ).י(.
לח ע' כט ואילך .אהלי שם ב ע' קסא .כללי הפוסקים וההוראה כלל יח.
 1525לבוש ס"א.
 1526טור ושו"ע ס"א.
 1527ויקרא כג ,כט .גמרא עו ,ב )דאקרי עיוי( .לבוש שם .וראה לעיל סי' תריא ס"ב.
 1528גמרא ]ברייתא[ עז ,ב .טור ולבוש שם.
 1529גמרא עז ,א )מים קרים( .יראים השלם סי' תכ .טור ושו"ע שם.
 1530פסחים ד ,ב .טור ושו"ע שם.
 1531ברייתא עז ,ב לגירסת הרא"ש פ"ח סי' ב .טור ושו"ע שם.
 1532תוספתא פ"ד ה"ו .סמ"ג ל"ת סט )כד ,ב( .שו"ע שם.
 1533הגהות מיימויות פ"ג אות ב .שו"ע שם.
 1534רוקח ריש סי' ריז .שו"ע שם.
 1535רוקח שם .שו"ע שם .וראה גם לקמן סי' תריד ס"א )לעין סיכה(.
 1536רמב"ם פ"ג ה"ב .מ"א סק"א.
 1537ר"ת בתוס' עז ,ב ד"ה משום .רא"ש פ"ח סי' ג .טור ושו"ע ס"ב.
 1538ס"ד )מהדו"ק( .וראה גם מהדו"ת שם ריש ס"ב.
 1539סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו.
 1540רא"ש פ"ח סי' ג ,בשם בעל העיטור )הל' יוה"כ קו ,ג( .ר"ן )ב ,א( ד"ה והוי .שו"ע שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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הרוח רעה מעל הידים 1543ולאחר שיגב ידיו במפה מעביר המפה על גבי עייו להעביר מהם חבלי שיה:1544
ג ואם יש לכלוך על גבי עייו 1545ודרכו לרחצם בכל ימות השה 1546רוחץ אותם כדרכו ואיו חושש וכן מי שהוא
איסטיס ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקח פיו במים מותר לו לקח במים ביום הכיפורים 1547אבל המהג
להחמיר שאפילו מי שהוא איסטיס אין מקח פיו ולא עייו במים 1548אלא אם כן יש לפלוף על פיו או על גבי
עייו שאז מותר לכל אדם לרחוץ 1549כדרכו בכל השה:
ד אם הטיל מי רגלים ושפשף בידיו להעביר הצוצות מעל רגליו או שעשה צרכיו 1550וקיח בידו 1551מותר לו
לרחוץ ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו 1552להעביר מהן הלכלוך 1553וכדי לברך אשר יצר בידים קיות 1554אבל אם לא
1555
שפשף ולא קיח בידו לא יטול ידיו כלל שמותר לברך אשר יצר בלא טילת ידים כיון שלא תלכלכו ידיו
והרוצה ליטול ידיו קודם שיברך אשר יצר ישפשף בידו ויקח כדי שיצטרך ליטול ידיו 1556וכן כון לעשות כדי
לברך אשר יצר בידים קיות וטהורות:1557
ה במה דברים אמורים בליל יום הכיפורים 1558אחר התפלה אבל קודם התפלה 1559או ביום שמתפללין כל
היום 1560אם הטיל מים אע"פ שלא שפשף בידיו או שעשה צרכיו אע"פ שלא קיח בידו מותר ליטול ידיו 1561עד
סוף קשרי אצבעותיו 1562שמצוה להתפלל בידים טהורות ברחיצה 1563שאמר 1564הכון לקראת אלהיך ישראל:
ו וכן כהן העולה לדוכן וטל ידיו 1565אע"פ שטל ידיו קודם התפלה 1566וכן הלוי 1567במקום שוהגין שהלוי וטל

_______________
 1541רא"ש שם .רבו ירוחם תיב ז ח"ב )א ,ב( .טור ושו"ע שם .וכ"ה מהג חב"ד )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .(59וראה אגרות קודש
ח"ג ע' קמח .ח"כ ע' רפד .לעיל סי' ד מהדו"ב סוף ס"א ,וש".
 1542הגהות מיימויות פ"ג אות ב .רמ"א ס"ב.
 1543רמ"א שם.
 1544ירושלמי פ"ח ה"א .כלבו סי' סט )לד ,ג( .הובא ב"י ד"ה ומ"ש ואפילו.
 1545הרי"ץ גיאת )ע' ב( .הובא ברא"ש פ"ח סי' ז ,ובטור.
 1546ר"ן )ב ,א( ד"ה והוי .ב"ח שם ד"ה וכתב גאון.
 1547רא"ש שם וטור בשם גאון )הרי"ץ גיאת שם( .שו"ע ס"ד.
 1548הלכות ומהגי מהר"ש סי' ריד אות א .מהרי"ל הל' יום כפור )ע' שלב( .דרכי משה ס"ק ב .רמ" א ס"ד.
 1549ב"ח שם .אליה זוטא סק"ד.
 1550רא"ש פ"ח סי' ג .טור ושו"ע ס"ג.
 1551טור ושו"ע שם.
 1552רא"ש שם .טור ורמ"א ולבוש ס"ג.
 1553ראה רא"ש ושו"ע שם.
 1554ב"ח ד"ה ומ"ש וכן ,בדעת הרא"ש והטור.
 1555ב"ח שם בדעתם.
 1556ב"ח שם .מ"א סק"ב.
 1557כדלעיל סי' ז ס"ב .וראה ט"ז ס"ק ב.
 1558מ"א שם.
 1559ב"י ד"ה ומ"ש וכן .שו"ע ס" ג.
 1560מ"א שם.
 1561הגהות מיימויות פ"ג אות ב ,בשם רשב"]ם[ ,ריב"א ,ר] א[ב"ן )קסט ,א( ,ר"]ש[ ,רבו יהודה )משום הכון( .ר"ן )ב ,א( ד" ה
והוי )לתפלה( .שו"ע שם.
 1562מהרי"ל הל' יום כפור )ע' שלב( .שו"ע שם.
 1563ראב"ן ור"ן שם .וראה גם רא"ש שם.
 1564עמוס ד ,יב .הגהות מיימויות שם בשמם .וראה גם לעיל סי' ז ס"ב .תהלה לדוד סי' ז ס"ק א.
 1565יראים השלם סי' תכ .הובא בהגהות מיימויות שם .מהרי"ל שם .רמ"א ס"ג .וראה לקוטי שיחות ח"ט ע'  ,386דהייו עד פרק
הזרוע )מהרי"ל שם .מטה משה סי' תתא .שיירי כסת הגדולה הגב"י אות א( .בדי השלחן סי' ב ס"ק י .חדות יהושע .אוצר
מהגי חב"ד יוה"כ ע' ריז.
 1566מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 1567שו"ת הר"ש הלוי סי' ט .מ"א סק"ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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ידיו קודם שיוצק מים על ידי הכהן 1568מותר לו ליטול ביום הכיפורים כיון שאיו מתכוין לתעוג.1569
ולפיכך הבא מן הדרך ורגליו כהות מותר לרחצן 1570כיון שאיו מתכוין אלא לרפואה וכן כל כיוצא בזה:
ז אסור לרחוץ פיו ביום הכיפורים 1571כמו שתבאר בסי' תקס"ז 1572ע"ש:
1575

ח ההולך לבית המדרש 1573או להקביל פי אביו או פי רבו או מי שגדול ממו בחכמה 1574או לצרכי שאר מצות
יכול לעבור במים עד צוארו בין בהליכה בין בחזרה ואין חושש משום איסור רחיצה 1576ביום הכיפורים כיון
שהולך לדבר מצוה 1577ועוד שאיו מתכוין לתעוג 1578ובלבד שיעשה שיוי 1579מכל עובר במים בחול דהייו שלא
יוציא ידיו מתחת שפת חלוקו 1580כדי להגביה חלוקו מעט 1581כמו שעושין כל עוברי במים בחול כדי שע"י השיוי
יזכור שהיום איו חול ולא יבוא לסחוט את בגדיו.1582

ואע"פ שבגד שרייתו במים זהו כיבוסו אע"פ שאיו סוחטו כמ"ש בסי' ש"ב 1583אעפ"כ התירו לעבור במים ביום
1585
הכיפורים משום שלא אמרין שרייתו זהו כיבוסו אלא אם כן היה מלוכלך קודם השרייה 1584כמ"ש בסי' ש"ב
ע"ש:
ט במה דברים אמורים באמת המים שאין מימיו רודפים מהר אבל חל שמימיו רודפין 1586מהר ושוטפין 1587אף
בחול אסור לעבור בו אפילו אין המים מגיעין לו אלא מעט למעלה ממתיו 1588מפי הסכה 1589שלא ישטפוהו
המים:1590
י אין היתר לעבור במים לדבר מצוה אלא כשעובר במים עצמן אבל לעבור בספיה קטה אסור אפילו לדבר
מצוה 1591לפי שלא התירו לדבר מצוה אלא איסור רחיצה כיון שאין מתכוין לתעוג אבל לעבור בספיה שיש בזה
שבות גמור מדברי סופרים 1592כמ"ש בסי' רמ"ח 1593ושל"ט 1594העמידו חכמים את דבריהם לבטל מצוה בשב ואל
____________________
 1568כדלעיל סי' קכח ס"י.
 1569רמ"א שם.
 1570ירושלמי פ"ח ה"א .הגהות מיימויות פ"ג אות ד .ב"י ד"ה כתב הרמב"ם .רמ"א שם.
 1571רמ"א ס"ד.
 1572סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ג.
 1573גמרא עז ,ב )לפירקא כו' למשאל שמעתא( .טור ושו"ע ס"ה.
 1574ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 1575טור ושו"ע שם .לבוש ס"ה.
 1576רש"י שם ד"ה ואיו.
 1577רמב"ם פ"ג ה"ו .ר"ן )א ,ב( ד"ה לטורי.
 1578לבוש ס"ח .וראה גם לקמן ס"י.
 1579טור ולבוש ס"ה.
 1580גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1581שאז אין בזה איסור משוי ,כדלעיל סי' שא סל"ו וש".
 1582רא"ש פ"ח סי' ד .טור ולבוש ס"ה .ט"ז סק"ד .וראה גם לעיל סי' שא קו"א סק"א.
 1583סעיף כא.
 1584רא"ש שם.
 1585שם בדעה הא' )ולדעה הב' שם ,הביא טעם ההיתר כאן ,כיון שזה דרך לכלוך(.
 1586אביי עז ,ב .שו"ע ס"ה.
 1587רש"י ד"ה שאי.
 1588מ"א סק"ו .וראה ט"ז ס"ק ה.
 1589שו"ע שם.
 1590ב"י ד"ה והא דשרין.
 1591טור בשם הלכות גדולות הל' יוה"כ )לא ,א( .שו"ע ס"ו.
 1592ב"ח ד"ה וכתב בה"ג .מ"א סק"ח.
 1593סעיף ט.
 1594סעיף י.

הלכות ר"ה ויוה"כ

עט

תעשה:1595
יא הרב אסור לעבור במים כדי לקבל פי תלמידו 1596ואפילו להקביל פי חבירו אסור אם אין חבירו גדול ממו
בחכמה 1597אבל אם רוצה לשאול דבר הלכה 1598מחבירו או מתלמידו שלמד גם אצל חכמים אחרים 1599ואין צריך
לומר אם הולך ללמוד עם תלמידים כגון שאין התלמיד יכול לבא אצלו 1600מותר לו לעבור במים בהליכה
ובחזרה:1601
יב ההולך לשמור פירותיו מותר לו לעבור במים 1602אע"פ שאין מצוה בהליכתו 1603מכל מקום משום הפסד ממוו
התירו לו לעבור 1604אבל בחזרתו אסור לעבור 1605שאין בכך הפסד ממון אם לא יחזור למקומו עד לאחר יום
הכיפורים:
יג אף במקום שהתירו לו לעבור במים לא יעבור אלא אם כן אין לו דרך אחרת שיכול להגיע למחוז חפצו אם לא
יעבור במים 1606אבל אם יש לו דרך אחרת להקיף את המים אפילו היא ארוכה מזו מוטב שירבה בהילוך להקיף
את המים ואל יעבור במים שיש כאן חשש רחיצה ועוד שהוא קרוב לבוא לידי סחיטה:1607
יד מותר להצטן בטיט אע"פ שיש בו קצת לחלוחית 1608ואין בו משום איסור רחיצה אבל אם יש בו כל כך
לחות 1609עד שאם ייח עליו ידו תעלה בה לחות כל כך עד שאם ידביקה לידו אחרת תדבק בה הלחות שקבלה מן
הטיט 1610וזהו קרא טופח על מת להטפיח 1611אסור להצטן בו מפי שזהו כרוחץ במים:1612
טו ומותר להצטן בכל מיי פירות ובתיוק ובכל מיי כלים הריקים 1613בין שהם של כסף וזהב בין שהם של
חרס 1614שלא אסרו אלא רחיצה במים אבל אסור להצטן בכלים שיש בהם מים אפילו אין מלאים 1615שמא
יתעעו הכלים וישפכו המים שבהן על גופו 1616ומצא רוחץ ביום הכיפורים:
טז אע"פ שמן הדין מותר לשרות מפה במים בערב יום הכיפורים 1617ומוציאה מן המים קודם יום הכיפורים
ומתגבת והולכת 1618עד שלא יהא בה טופח על מת להטפיח 1619ואז מקח בה פיו ידיו ורגליו 1620כדי להצטן
____________________

1621

 1595יבמות צ ,סע"א .לבוש סוף ס"ו .וכדלעיל סי' קכח ס"ג וש".
 1596בעיא בגמרא עז ,ב ולחומרא .רי"ף )א ,ב( .טור ושו"ע ס"ז.
 1597תרומת הדשן סי' עז .מ"א סק"ה.
 1598גמרא שם )למשאל שמעתא( .ב"י ד"ה ההולך.
 1599ט"ז סי' שא סק"ב.
 1600ט"ז סק"ו.
 1601ראה גמרא שם.
 1602גמרא ]ברייתא[ עז ,ב .טור ושו"ע ס"ח.
 1603ראה לעיל סי' סג קו"א סק"א .סי' רמח סי"ב.
 1604ר"ן )א ,סוע"ב( ד"ה לטורי .מ"א סק"ט.
 1605טור ושו"ע שם.
 1606רש"ל בביאורו לסמ"ג הל' שבת מלאכת דש .ב"ח סוד"ה גרסין .ט"ז סק"ח .מ"א סק"י.
 1607מ"א שם .וראה לעיל סי' שא קו"א ס"ק א.
 1608טור ממשמעות הגמרא עח ,א .לבוש ס"ט.
 1609רבי יהושע בן לוי בגמרא שם .טור ושו"ע ס"ט.
 1610רמב"ם פ"ג ה"ד .טור.
 1611אביי שם .שו"ע שם.
 1612ראה רש"י שם ד"ה ע"ג טיא.
 1613גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1614דעה הא' בטור .שו"ע שם .ב"ח ד"ה ומ"ש ויש .אליה זוטא סק"ח.
 1615גמרא שם .טור ושו"ע שם.
 1616רי"ף )ב ,א( .לבוש ס"ט .וראה רש"י שם ד"ה דמזדריב .ט"ז ס"ק ט.
 1617גמרא עח ,א.
 1618רא"ש תעית פ"ד סוס"י לח .ר"ן )ב ,א( ד"ה זעירא וד"ה אבל .רמב"ם פ"ג ה"ה.
 1619הגהות מיימויות שם אות ח .ב"י ד"ה ומ"ש ואפילו כל אדם .מ"א סי' תקד ס"ק טו.

הלכות ר"ה ויוה"כ

פ

אע"פ שאיו עושה להעביר הליכלוך אלא כדי להתעג אעפ"כ מותר מן הדין כיון שהיא גובה מן המים 1622כמו
שתבאר בסימן תק"ד 1623לעין תשעה באב מכל מקום ביום הכיפורים יש להחמיר 1624לפי שאם היה מקח
במפה שאיה גובה מן המים יש בכאן איסור מן התורה משום סחיטה 1625לפיכך יש להחמיר אף בגובה מן המים
שהיו עליה מבעוד יום גזירה שמא לא תתגב יפה ויקח בה ויבא לידי סחיטה:1626
יז חולה 1627אע"פ שאין בו סכה 1628מותר לרחוץ כדרכו ביום הכיפורים:
יח הכלה אחר ישואיה מותרת לרחוץ פיה ביום הכיפורים
בעלה 1630וכל שלשים יום לחופתה היא קרויה כלה:1631

1629

לפי שהיא צריכה להתאות עד שתתחבב על

יט מי שראה קרי ביום הכיפורים בזמן הזה 1632שבטלה תקת עזרא 1633שתיקן טבילה לבעל קרי 1634אסור לו
לטבול או לשפוך עליו תשעה קבין אפילו מי שוהג כך בכל ימות השה לא יהג כן ביום הכיפורים 1635שאין מהג
להתיר את האסור אלא לאסור את המותר 1636אלא אם הקרי עדיין הוא לח מקחו במפה ודיו ואם תייבש כבר
או שתלכלך בבשרו רוחץ במקומות המלוכלכין שבו לבד ומתפלל:1637
1639

כ אסור לאשה לטבול בליל יום הכיפורים אפילו הגיע זמן טבילתה בלילה זו 1638כיון שאסורה לשמש בלילה זו
אין בטבילתה מצוה כלל לפי מ"ש ביו"ד סימן קצ"ז 1640דטבילה בזמה לאו מצוה היא אלא אם כן בעלה עמה
ומשום ביטול פריה ורביה:1641

כא אבל אשה הלובשת לבים ביום הכיפורים מותרת לרחוץ קצת בין ירכותיה 1642בין בחמין בין בצון דכיון שע"י
רחיצה זו היא ממהרת לטבול ולשמש א"כ היא רחיצה של מצוה 1643וכבר תבאר 1644שכל רחיצה של מצוה

_______________
 1620גמרא שם )לגירסא שלפיו( לעין תשעה באב )ולאחד הלשוות אף לעין יוה"כ( .רא"ש ור"ן שם .רמב"ם שם )על פיו( .טור
ורמ"א סי' תקד סי"ד )לעין תשעה באב(.
 1621רא"ש ור"ן וטור שם .הגהות מיימויות שם.
 1622טור ורמ"א שם .ב"י שם ד"ה בפרק.
 1623סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור וב"י ורמ"א ומ"א שם.
 1624ר"ן שם )שאוסר רק באופן ה"ל( .הגהות מיימויות שם ,לפירוש הדרכי משה ס"ק ג )דמשמע שאוסר לגמרי( .רמ"א ס"ט.
 1625גמרא שם )ואותביך סחיטה( ,ורש"י סד"ה איפכא )דכמין כלים גובים עדיין יש כדי לסחוט( .הגהות מיימויות שם .דרכי
משה ורמ"א שם .וראה לעיל סי' שא ס"ו.
 1626דרכי משה ס"ק ג .רמ"א שם.
 1627רמב"ם פ"ג ה"ב .רמ"א שם.
 1628כדלקמן סי' תריד ס"א לעין סיכה ,וש".
 1629משה עג ,ב כרבי אליעזר .רמב"ם פ"ג ה"א .טור ושו"ע ס"י.
 1630רש"י שם ד"ה והכלה .וראה גמרא עח ,ב .רמב"ם שם.
 1631גמרא שם .רש"י במשה שם .טור ושו"ע שם.
 1632רמב"ם פ" ג ה"ג )שלא אמרו שטובל )ברייתא פח ,א( אלא קודם שבטלה התקה( .הגהות מיימויות שם ,ומרדכי רמז תשכה,
וטור ,בשם ר"ת .שו"ע סי"א.
 1633ברכות כב ,א .וכלעיל סי' פח ס"א.
 1634ב"ק פב ,א.
 1635רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1636רמב"ם שם.
 1637רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1638תוס' ביצה יח ,ב ד"ה כל .טור ושו"ע סי"ב.
 1639תוס' שם בסזפו.
 1640סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"ב וט"ז סק"ב .לעיל סי' שכו ס"ז .אבל ראה לקמן הל' דה סי' קפו
בסופו )שאסור לאשה לעמוד בימי טומאתה אפילו אין בעלה בעיר ,כדלקמן סי' קצז( .לקוטי שיחות חי"ד ע'  27הערה  .58יגדיל
תורה ).י (.כא ע' תקלז .כג ע' תרפג .כח ע' קצ .ל ע' שו .שלחן המלך ח"ב ע' רכ -רכא .קובץ דברי תורה טו ע' לה.
 1641ראה פס"ד צמח צדק יו"ד סי' קצו ס"ו.
 1642שו"ת משאת בימין סי' ה .מ"א סקי"ג.
 1643משאת בימין שם.
 1644סעיף ח.

הלכות ר"ה ויוה"כ

פא

מותרת ביום הכיפורים ולא אסרו אלא כשמתכוין לתעוג:1645
תריד דיי סיכה ועילת הסדל ביום הכיפורים ובו י"א סעיפים:
או שיש לו חטטין
א סיכה כיצד 1646אסור לסוך מקצת גופו ככל גופו 1647ואם היה חולה 1648אפילו אין בו סכה
בראשו סך כדרכו ואיו חושש 1650שלא אסרו אלא סיכה של תעוג 1651אבל בלא שום חולי אפילו איו מתכוין
לתעוג 1652אלא להעביר את הזוהמא אסור 1653ואיו דומה לרחיצה שכל שאיו מתכוין לתעוג מותר 1654לפי
שהסיכה מתעגין בה יותר מתעוג רחיצה 1655לפיכך החמירו בה יותר )ואסרו אף בשאיו מתכוין לתעוג( אלא אם
כן שהסיכה איה של תעוג כלל כגון שסך לרפואה:1656
1649

ב עילת הסדל כיצד 1657אסור לעול מעל של עור וסדל של עור 1658אפילו ברגלו אחת 1659ואין חילוק בין ביתו
לרשות הרבים בכל מקום אסור.1660
ואפילו סדל של עץ ומחופה עור אסור 1661ואפילו מי שהוא קיטע אסור לו ללבוש קב שלו) 1662פירוש 1663מי
שקטעו רגליו עושה לו דפוס כמין רגל וחוקק בו בית קיבול ומיח ראש שוקו בתוכו( אם הוא מחופה עור 1664ומי
שאפשר לו טוב להחמיר בסדל של עץ אפילו איו מחופה עור:1665
ג אבל מותר לעול סדל או מעל של גמי ושל קש ושל בגד או של שאר מיים 1666שהרי גושי הארץ מגיעים לרגליו
ומרגיש שהוא יחף 1667ועוד שלא אסרו אלא מעל וכל שאיו של עור איו קרא מעל 1668אלא מלבוש:1669
ד וכן מותר לכרוך בגד 1670קשה
____________________

1671

סביב רגליו ומותר לצאת בו אפילו לרשות הרבים

1672

אע"פ שבכל שבתות

 1645כדלעיל ס"א.
 1646לבוש ס"א.
 1647גמרא ]ברייתא[ עז ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1648ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 1649רמב"ם פ"ג ה"ט .רא"ש פ"ח סי' ג .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תריג סי"ז )לעין רחיצה( .לקמן ס"ה )לעין סדל(.
 1650ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 1651ירושלמי פ"ח ה"א ,לגירסת הסמ"ג ל"ת סט )כד ,סוע"ב( והגהות מיימויות שם אות מ .הובא ב"י ד"ה ומ"ש אבל.
 1652רמב"ם שם .טור ולבוש ס"א.
 1653טור ושו"ע ס"א.
 1654כדלעיל סי' תריג ס"א.
 1655מ"א סק"א .לבוש ס"א .וראה גם ט"ז סי' תריג ס"ק א.
 1656ראה מראי מקומות וציוים .יגדיל תורה ).י( ה ע' שז.
 1657לבוש ס"ב.
 1658רבא ביבמות קב ,ב .רי"ף )ב ,ב( ,לפירוש הר"ן שם ד"ה הלכך .רא"ש פ"ח סי' ז .טור ושו"ע ס"ב .וראה גם לעיל סי' שא קו" א
ריש סק"ה.
 1659רמב"ם פ"ג ה"ז .ב"י ד"ה ומ"ש וכן מותר .לבוש ס"ב.
 1660גמרא יבמות קב ,ב.
 1661תורת האדם להרמב"ן עין האבלות ד"ה בעילת הסדל ,בשם הגאוים )לעין אבל( .טור ושו"ע יו"ד סי' שפב ס"א .כל בו סי'
סט )לד ,ד( ,בשם בעל ההשלמה )עח ,ב( ,בשם ר' אשר )לעין יוה"כ( .שו"ע ס"ב .וראה גם לעיל סי' שא סי"ב )במוסגר(.
 1662ברייתא עח ,ב .טור ושו"ע שם.
 1663תוס' שם ד"ה הקיטע )הב'( בשם רש"י .וראה גם לעיל סי' שא סי"ב.
 1664ראה יבמות קג ,א .שו"ע שם.
 1665אליה זוטא סק"א ,לחוש לדעת רבו ירוחם "ז ח"ב )א ,ג( ,וריא"ז )שלטי הגבורים ב ,א אות ג( ,שאוסרים בשל עץ .ראה לעיל
בקו"א שם )דלא קיי"ל הכי(.
 1666גמרא עח ,ב .רמב"ם פ"ג ה"ז .טור ושו"ע ס"ב.
 1667רמב"ם שם .לבוש שם )קושי הארץ .וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' .(1360-1
 1668הרמב"ן במלחמות )ב ,א -ב( .ר"ן )ב ,ב( סוף דבור הא' בדעת הרי"ף .וראה גם לעיל סי' שא סי"ב ובקו"א סק"ה.
 1669ראה לבוש שם .וראה ט"ז סק"ב.
 1670גמרא עח ,ב .רמב"ם פ"ג ה"ז .ט"ז שם.
 1671ט"ז שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

פב

השה אסור לצאת בו לרשות הרבים כיון שאיו דרך מלבוש 1673מכל מקום ביום הכיפורים כיון שאסור בעילת
הסדל ואי אפשר לו לעול מעל של עור 1674קרא זה דרך מלבוש לאותו היום.1675
ויש אוסרין 1676לצאת בו לרשות הרבים אלא אם כן הולך לדבר מצוה או לשאר דבר הכרחי לו ביום ההוא והוא
מפוק ואין די לו בלבישת אפלאות מפי שהן עשויין מבגד רך אז התירו לו לצאת לרשות הרבים בבגד קשה וכרוך
סביב רגליו וטוב להחמיר כסברא זו.
1677

אבל לצאת לרשות הרבים באפלאות של בגד מותר בכל עין לדברי הכל
הדין שמותר לצאת בכל מין מעל שאיו של עור 1679אפילו לרשות הרבים .
1680

כיון שלובשן דרך לבישה

1678

והוא

מותר לעמוד ביום הכיפורים על גבי כרים וכסתות 1681אפילו הן של עור 1682שאין זה האת דרך עילה ולא אסרו
אלא כשהוא מעיל ברגליו 1683מכל מקום המחמיר בכרים וכסתות של עור תבא עליו ברכה.1684
במה דברים אמורים שלא בשעת תפלת שמוה עשרה אבל בשעה שמתפלל תפלת שמוה עשרה אסור לעמוד על גבי
כרים וכסתות אפילו אין של עור 1685משום שראה כמתגאה אם יעמוד על כרים בשעת תפלה 1686אבל מותר
לעמוד על שאר דברים חוץ מן כרים וכסתות אפילו בשעה שמתפלל תפלת שמוה עשרה אם איו גבוה שלשה
טפחים מן הארץ כמו שתבאר בסימן צ':1687
ה חיה 1688כל שלשים יום אחר לידתה 1689מותרת לעול אפילו ביום הכיפורים מפי שהציה 1690קשה לה 1691וכן
חולה אפילו אין בו סכה 1692אלא שהציה קשה לו 1693וכן מי שיש לו מכה ברגליו 1694מותרים לעול:
ו וכן אם ירדו גשמים ורוצה לילך מבית הכסת לביתו או להיפך והוא אדם מפוק 1695ומצטער 1696בלכלוך רגליו
במי גשמים 1697מותר לו לעול וכשיגיע לביתו או לבית הכסת יחלצם 1698אבל מי שאיו מפוק אסור.1699

_______________
 1672רא"ש פ"ח סוס"י ז .ר"ן )ב ,ב( ד"ה ומיהו וד"ה ואיכא .שו"ע ס"ב .ט"ז שם.
 1673ר"ן שם )בכל הי דלעיל ס"ג( .לבוש ס"ב .ט"ז שם )כשכורך בגד קשה שאיו דרך מלבוש( .וראה לעיל סי' שא סוף סי"ב ובקו"א
רסק"ה לעין מעלים של עץ.
 1674ר"ן שם .ב"י ד"ה וכתב הר"ן .לבוש שם.
 1675ט"ז שם .וראה גם לבוש שם.
 1676בה"ג הל' יוה"כ )לא ,ב( .הובא בטור .לפירוש הט"ז שם.
 1677ט"ז שם )שבזה מודה בה"ג( .מ"א סק"ב )שוהגין להקל כדעת הר"ן דלעיל(.
 1678ט"ז שם.
 1679גמרא עח ,ב.
 1680ר"ן שם .ט"ז סק"א.
 1681מרדכי רמז תשכו .ב"ח סוף הסי' בשם מהרי"ש.
 1682מהרי"ל הל' ליל יו"כ )ע' שכד( .תרומת הדשן סי' קמט .רמ"א ס"ב .לבוש סוף ס"ד.
 1683לבוש שם .וראה גם תרומת הדשן שם.
 1684תרומת הדשן שם .רמ"א שם.
 1685ב"ח בשם מהרי"ש שם .מ"א סק"ג .לבוש סי' תריט סוף ס"א.
 1686לבוש שם .מ"א שם.
 1687סעיף ב.
 1688משה עג ,ב וכרבי אליעזר .רמב"ם פ"ג ה"ח .טור ושו"ע ס"ג .חיה – יולדת )רש"י שם(.
 1689רמב"ם שם .ר"ן )א ,א( ד"ה ולעין )שלמד משבת קכט ,א( .טור ושו"ע שם .וראה לעיל סי' של ס"ה.
 1690גמרא עח ,ב .רמב"ם שם .טור.
 1691רש"י במשה שם ד"ה תעול .לבוש ס"ג.
 1692רמב"ם שם .שו"ע שם .וכדלעיל ס"א לעין סיכה ,וש".
 1693לבוש ס"ג.
 1694רבו ירוחם "ז ח"ב )א ,ג( .שו"ע שם.
 1695מהרי"ל הל' ליל יו"כ )ע' שכד( .רמ"א ס"ד.
 1696לבוש ס"ג.
 1697ב"ח סוף הסי' .ט"ז סוף סק"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ

פג

אבל אם יש שם רפש וטיט מותר לכל אדם לעול לפי שהכל חשובין מפוקין לעין זה) 1700ויש אומרים 1701דאף
בטיט ורפש אין היתר אלא למי שידוע שהוא מפוק אבל אין כל אדם יכול לומר מפוק אי אבל המהג כסברא
הראשוה(.
אבל לא כמו שוהגין רבים מהמון עם שהולכים ברחוב במעלים אף שאין שם רפש וטיט וכשבאין לבית הכסת
הם הולכים ג"כ במעלים רק בהגיעו למקומו חולץ ואלו בחשיכה יתהלכו ופושעים קראו אם אין שומעים לקול
מוריהם:1702
ז ההולך במקום שמצויים עקרבים או שאר דברים הושכין מותר לו לעול אפילו מעל של עור
הולך לדבר מצוה 1704אלא לטייל 1705מותר לעול כדי שלא ישכו עקרב וכיוצא בו:

1703

ואפילו איו

ח כשהולך מביתו לבית הכסת במעלים לא ילך בהן בבית הכסת וכן לא ייחם בבית הכסת בגלוי 1706לפי
שלכלוך שעל גבי המעלים הוא זלזול לבית הכסת ביום קדוש כזה שחייבים לכבדו בכסות קיה 1707ובכל דבר
טהרה 1708אלא ייחם במקום מוצע בבית הכסת שלא יראו או ישלחם לביתו 1709אם אפשר לו:1710
ט המהלך בדרך אע"פ שבתשעה באב מותר בעילת הסדל 1711ביום הכיפורים אסור 1712לפי שעיקר איסור עילת
הסדל ביום הכיפורים הוא מן התורה כמ"ש בסי' תרי"א 1713ע"ש לפיכך החמירו בו יותר מבתשעה באב:
י וכן מטעם זה ההולך בין הכרים וחושש שלא ילעיגו עליו אע"פ שבתשעה באב מותר לעול 1714ביום הכיפורים
אסור:1715
יא כל מקום שמותר לעול טוב שיחליף מעל של שמאל בימין ושל ימין לשמאל:1716
תרטו דין תשמיש המטה ביום הכיפורים ובו ב' סעיפים:
א כבר ביארו 1717שיום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה ולפי שלבו של אדם גס עם אשתו ובקל יוכל לבא עמה
לידי הרגל דבר לפיכך צריך להוג עמה ביום הכיפורים כל הרחקות שוהג עמה בימי טומאת דתה 1718דהייו שלא
יגע בה 1719ואין צריך לומר 1720שלא יישן עמה במטה אחת 1721אפילו הוא בבגדו והיא בבגדה 1722וכן לא ירבה עמה

_______________
 1698מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 1699מוקי יוסף יבמות )לג ,א( ד"ה גרסי' ,בשם הרשב"א .מטה משה סי' תתח .ב"ח שם.
 1700ט"ז סק"ג .של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה אמר מהרי"ל.
 1701מ"א סק" ה.
 1702ט"ז סוף סק"ב.
 1703שמואל בגמרא עח ,סוע"ב ורש"י ד"ה אם .רמב"ם פ"ג ה"ח .טור ושו"ע ס"ד .לבוש ס"ג.
 1704טור .ב"י ד"ה כתב בה"ג .לבוש שם.
 1705לבוש שם.
 1706מהרי"ל הל' ליל יוה"כ )ע' שכג( .של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה אמר מהרי"ל .מ"א סק"ז.
 1707כדלעיל סי' תרי סוף ס"ח.
 1708מהרי"ל שם .של"ה שם.
 1709מהרי"ל שם .של"ה שם .מ"א שם.
 1710ראה של"ה שם.
 1711ראה שו"ע סי' תקד סי"ז.
 1712מ"א סק"ז.
 1713סעיף ב.
 1714ראה סי' תקד שם ברמ"א.
 1715מ"א שם.
 1716של"ה שם .מ"א סק"ו.
 1717סי' תריא ס"ב.
 1718מהרי"ל הל' ערב יוה"כ )ע' שכא( .של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,ב( ד"ה אסור .מ"א סק"א.
 1719אגודה פסחים סי' ב ,בשם רבו שמחה .מהרי"ל שם .שו"ע ס"א.
 1720ט"ז סק"א.
 1721הגהות מרדכי מועד קטן רמז תתקלד .שו"ע שם .וראה לקמן יו"ד סי' קפד סוף סק"ו ובקו"א רסק"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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בדברים 1723וכן בכל הפרטים שתבארו ביו"ד סי' קצ"ה.1724
ובכל דברים אלו צריך להזהר בין בליל יום הכיפורים בין ביום:1725
ב הרואה קרי 1726בליל 1727יום הכיפורים ידאג 1728כל השה שמא לא קבלו תעיתו 1729והשביעוהו במה שבידם
להשביעו כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושופך לו רבו הקיתון) 1730פירוש קיתון של מים 1731שממה מוזג הכוס של
יין( על פיו כלומר אי אפשי בשימושך 1732ואם עלתה לו שה מובטח לו שהוא בן עולם הבא 1733שבודאי יש לו
זכיות הרבה שהגיו עליו 1734והוא יאריך ימים 1735שכך הסימן יראה זרע יאריך ימים:1736
תרטז הקטים מתי יתחילו להתעות ובו י"א סעיפים:
א כל הדברים האסורים ביום הכיפורים משום מצות עיוי 1737בלבד 1738לא גזרו על הקטים לפיכך מותר לגדול
להאכיל את הקטן 1739ולהשקותו ולסוכו ולרחצו 1740בצון אבל לא ירחיצו בחמין 1741כל גופו 1742אפילו הוחמו
מבע"י שהרחיצה בחמין איה אסורה משום מצות עיוי בלבד שהרי בכל שבתות השה אסור לרחוץ בחמין אלא
יש בה גם משום גזירת מרחץ )פירוש שהבלים הם חשודים להחם מים בשבת ולכך אסרו לכוס למרחץ בשבת(
כמו שתבאר בסימן שכ"ו 1743ולפיכך אסור לעשותה לקטן בידים 1744כמו שאסור להאכילו בידים כל האיסורין
של דבריהם כמ"ש בסי' שמ"ג:1745
ב וכן אסור לגדול לעול את הסדל לקטן 1746לפי שאין זה עיוי להקטן שאיו חושש כל כך אם לא יעול 1747אבל
אם הקטן ועל מעצמו אם צריך למחות בידו תבאר בסימן שמ"ג 1748ע"ש:
ג ועכשיו שאין והגין לרחוץ ולסוך את הקטן בכל יום ואין מיעת הרחיצה והסיכה ביום הכיפורים חשבת לו

_______________
 1722ראה שו"ע יו"ד סי' קצה ס"ו .וראה לקמן שם סק"ו ובקו"א סק"א.
 1723מהרי"ל ושל"ה שם .מ"א שם.
 1724סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם.
 1725מהרי"ל שם .של"ה שם .מ"א שם .וראה לעיל סי' מ קו"א סק"ב.
 1726תא דבי רבי ישמעאל בגמרא פח ,א .טור ושו"ע ס"ב.
 1727שו"ת מהרי"ל סי' קמא .ב"י ד"ה הרואה .שו"ע שם.
 1728ראה לקוטי שיחות חי"ז ע' .191
 1729ראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קיא בשם רבו )שהאמור כאן הוא לאשים גדולים מאד שמצד הרהורי לבם רחוקים מזה
מאד( .אגרות קודש ח"ד ע' ח .חי"ד ע' לא וע' רעו.
 1730רש"י שם ד"ה ידאג .טור ולבוש ס"ב.
 1731רש"י סוכה כח ,ב ד"ה ושפך.
 1732סוכה כט ,א .וראה גם לקמן סי' תרלט סכ"ד .וראה שלחן המלך ח"ב ע' רכו הערה .15
 1733תא דבי רבי ישמעאל יומא שם .טור ושו"ע שם.
 1734רש"י שם ד"ה ואם .טו]ר[ .לבוש שם.
 1735רב דימי בגמרא שם.
 1736ישעיה ג ,י .רש"י שם ד"ה סגי .תוס' שם ד"ה מפיש .וראה לקוטי שיחות חי"ז ע'  .182-3שלחן המלך ח"ב ע' רכב -ז.
 1737ברייתא עח ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1738מ"א סק"א.
 1739משמעות הגמרא שם .רש"י שם ד"ה הא .ר"ן )ב ,ב( ד"ה התיוקת .טור ורמ"א ס"א .וראה לעיל סי' רסט ס"ג ,וסי' תעא ס"י
)משום שהמאכל מותר מחמת עצמו אלא שהוא זמן האסור באכילה( ,וש" .לקמן ס"ד וסוף ס"ו.
 1740משמעות הגמרא שם .רש"י שם .ר"ן שם .מ"א שם.
 1741מ"א שם.
 1742כדלעיל סי' שכו ס"א )או רובו(.
 1743סעיף א.
 1744ראה לעיל סי' שלא סי"א .סי' תקיא ס"א.
 1745סעיף ה.
 1746ברייתא וגמרא עח ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1747גמרא שם .טור ולבוש ס"א.
 1748ס"א )כשלא הגיע לחוך(.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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לעיוי כלל אין לרחצו ולסוכו ביום הכיפורים וכן הוא המהג:1749
ד וכל זה בקטן שלא הגיע לחיוך מצות עיוי 1750אבל אם הגיע לחיוך אסור להאכילו 1751ולהשקותו ולסוכו
ולרחצו 1752בידים ועל דרך שתבאר 1753ואם הוא מעצמו עושה אחד מדברים אלו אין צריך למחות בידו חוץ
מאביו שצריך למחות בידו ולחך את בו במצות 1754אבל אמו איה מצווה על כך 1755אבל מכל מקום אסור לה
ליתן לפיו לאכול דהרי זה כאלו מאכילתו בידים:1756
ה וכיצד הוא חיוכו 1757קטן הבריא 1758בן תשע שים 1759שלימות) 1760פירוש 1761ששלמו לו תשע שים לפי יום
הכיפורים( או בן עשר שים 1762שלימות אפילו הוא כחוש ותשש כח 1763מחכין אותו לשעות מדברי סופרים כיצד
1764
אם היה רגיל לאכול בשתי שעות על היום מאכילין אותו בשלש היה רגיל לאכול בשלש מאכילין אותו בארבע
לפי כח הבן מוסיפין לעות אותו בשעות 1765וכן הדין בקטה הבריאה אם היא בת ט' שים שלימות או בת עשר
שים שלימות אפילו איה בריאה:1766
ו בן י"א שים 1767שלימות 1768בין זכר ובין קבה 1769מתעין ומשלימין מדברי סופרים כדי לחכן במצות.
ויש אומרים 1770שאפילו בות י"א שים שלימות ובן זכר בן י"ב שים שלימות אין צריכין להשלים כלל אפילו
מדברי סופרים אלא מחכין אותן לשעות ועל דרך שתבאר 1771דכיון שהחיוך איו אלא מדברי סופרים 1772לא
רצו חכמים להחמיר עליהם כל כך שיתע]ו[ עד הלילה ודי להם בחיוך שעות לפי כחם.
ואע"פ שהעיקר כסברא הראשוה מכל מקום בער שהוא כחוש ותשש כח ואיו חזק לסבול התעית יש לסמוך על
סברא האחרוה 1773ומותר להאכילו 1774אף שאין שום חשש סכה אם ישלים:1775
____________________
 1749לבוש סוף ס"ב .מ"א סוף סק"א .וראה גם לעיל סי' תקיא ס"א.
 1750שיתבאר לקמן ס"ה ואילך.
 1751מ"א סק"ב.
 1752כדלקמן ס"ז שגם בזה צריך לחכו ,וש".
 1753ס"א -ב )בדברים האסורים אף בלא הגיע לחוך ,וכ"ה כאן באכילה כשהגיע לחוך( .וראה עד"ז לעיל סי' תעא סוף ס"י.
 1754תוס' ישים פב ,א ד"ה בן בשם ר"י .הגהות מיימויות פ"ב אות כ .מ"א שם .וכדלעיל סי' שמג ס"ב -ג.
 1755תוס' ישים שם .וכדלעיל שם ס"ד.
 1756מ"א שם )ושם גם הטעם דלא דמי להא דלקמן סי' תר"מ ס"ד( .וראה גם לעיל סי' שמג ס"י )במוסגר(.
 1757משה פב ,רע"א.
 1758רב חסדא שם .ר"ן )ג ,ב( ד"ה ופסק .רמ"א ס"ב.
 1759גמרא שם כרב חמן ,לגירסת ופירוש הרי"ף )ג ,ב .ראה ר"ן שם ד"ה ופסק( ,ורמב"ם פ"ב ה"י )ראה מ"מ שם( .שו"ע ס"ב.
 1760ר"ן שם .מ"מ שם .שו"ע שם .וראה לקמן הל' תלמוד תורה קו"א ס"ק א )קרוב לסוף( מתי שים האמורות בתלמוד הן
שלימות.
 1761ר"ן )ג ,א( ד"ה אמר.
 1762רב חמן שם .רי"ף שם .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1763רש"י שם ד"ה בחולה.
 1764ברייתא שם .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם )ראה ט"ז ס"ק ב(.
 1765רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1766רב חמן שם ,לגירסת הרי"ף שם .ראה ר"ן שם )ג ,ב( ד"ה ופסק .רמ"א שם.
 1767רב חמן בגמרא שם .רי"ף שם .רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1768מ"מ שם.
 1769רב חמן שם ,לגירסת ופירוש הרי"ף והרמב"ם שם .שו"ע שם.
 1770רבי יוחן בגמרא שם .הלכות גדולות הל' יוה"כ )לא ,ג( .הרי"ץ גיאת הל' יוה"כ )ע' ה( .תוס' כתובות  ,א ד"ה ובת .אור זרוע
ח"ב סוס"י רעח .רוקח סי' ריז .יראים השלם סוס"י א .הגהות מיימויות פ"ב אות י .רמ"א ס"ב בשם ויש אומרים.
 1771סעיף ה.
 1772כדלעיל סי' שמג ס"ב ,וש".
 1773תרומת הדשן סי' קה .רמ"א שם.
 1774כדלעיל ס"א.
 1775ראה גם לעיל סי' רסט ס"ג .סי' תעא ס"י.
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ז וכדרך שמחכין אותן באיסור אכילה ושתיה הן לשעות והן להשלים וכמו שתבאר כך צריך לחכ]ן[ באיסור
רחיצה וסיכה 1776אפילו מדין התלמוד 1777ולא מחמת המהג בלבד:1778
ח בן י"ג שים שלימות וקיבה בת י"ב שלימות אם הביאו שתי שערות הרי הם כגדולים לכל המצות 1779וחייבים
להשלים התעית מן התורה 1780אבל אם עדיין לא הביאו שתי שערות עדיין הן קטים ואין חייבין להשלים מן
התורה אבל חייבים להשלים מדברי סופרים 1781לפי סברא הראשוה שביארו 1782שהיא עיקר.
ואפילו בער שהוא כחוש ותש כח אין להקל לסמוך על סברא האחרוה שביארו דכיון שעברו לו י"ג שים או
חוששין שמא הביא כבר שתי שערות ושרו 1783לפי שדרך הוא להביא שתי שערות מיד אחר י"ג שים 1784וא"כ
הרי יש כאן ספק שמא הוא חייב להשלים מן התורה.1785
ואפילו שלמו לו הי"ג שים ביום הכיפורים עצמו שולד ביום הכיפורים אעפ"כ חייב להשלים אפילו הוא כחוש
ותש כח 1786לפי שבתחלת כיסת ליל יום הכיפורים כבר שלמו לו י"ג שים 1787ויש לחוש שמא הביא שתי שערות
ביום הכיפורים ושרו ביום הכיפורים 1788וכל ספק של תורה הולכין בו להחמיר:
ט במה דברים אמורים ביום הכיפורים שהוא מן התורה אבל בשאר תעיות שאין אלא מדברי סופרים אין צריכין
להתעות אלא אם כן ידוע שהביאו שתי שערות:1789
י קטן שהוא פחות מבן תשע שים שלימות אין מעין אותו ביום הכיפורים 1790ואפילו אם הקטן רוצה להחמיר על
עצמו מוחין בידו 1791כדי שלא יבא לידי סכה:1792
יא מה שאין מדקדקים עכשיו שיתעה קטן כשהוא בן י"א שים שלימות לפי שהכל לומדים עכשיו 1793והתורה
מתשת כחם 1794ולכך אין חשובין כבריאין לעין זה וכבר תבאר 1795שכל שאיו בריא איו צריך להשלים לפי
שיש לסמוך על סברא האחרוה שבארו ועוד דבזמן הזה שירדה חולשה לעולם 1796מן הסתם כל קטן איו חשב
כבריא לעין זה 1797אלא אם כן ידוע שהוא בריא וחזק לסבול:
____________________
 1776טור .רמ"א ס"ב .וראה גם לעיל ס"ד.
 1777מדאמרין במשה פב ,א אין מעין כו' אבל מחכין )סתם(.
 1778המוזכר לעיל ס"ג.
 1779כדלעיל סי' ה ס"ו וסי"ב וש".
 1780גמרא פב ,א כרבי יוחן .רי"ף )ג ,ב( .רמב"ם פ"ב הי"א .שו"ע ס"ב.
 1781רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1782סעיף ו.
 1783דה מו ,א .טור ושו"ע אהע"ז סי' קה ס"כ .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' סב ד"ה אך ורק.
 1784כדלעיל סי' ה ס"ו.
 1785תרומת הדשן סי' קה .רמ"א ס"ב וט"ז סק"ה .ולעין פחות מכשיעור ,ראה שו"ת צמח צדק שם ד"ה ומעתה )שרבו עשה
מעשה בילד קטן וחלוש שהי' לו חום ותרפא כו'( .לעיל סי' תריב סט"ז )שגם פחות מכשיעור אסור מהתורה(.
 1786מ"א סק"ג.
 1787כדלעיל סי' ג סוף סי"ג ,וש".
 1788ראה תרומת הדשן שם בסופו .ב"י שם.
 1789מ"א שם .וראה לקמן יו"ד סי' קצ ס"ק ד )לעין כתמים דרבן ,שדוקא כשבדקוה ולא מצאו אין חוששין שמא שרו( .הוספות
למחת פתים או"ח.
 1790רמב"ם פ"ב הי"א .שו"ע ס"ב.
 1791כלבו סי' סט )לד ,ג( .רמ"א סוף ס"ב.
 1792רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1793ב"ח סוף הסי' .מ"א סוף סק"ב.
 1794סהדרין כו ,ב .וראה גם רש"י כתובות  ,א ד"ה ובתיוקת.
 1795סעיף ו.
 1796ראה הוריות יג ,ב .וראה לעיל סי' מו ס"ו.
 1797ב"ח שם .מ"א שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

פז

תריז דין עוברה ומיקה ויולדת ביום הכיפורים ובו ה' סעיפים:
א עוברות ומיקות מתעות ומשלימות ביום הכיפורים:1798
ב עוברה שהריחה מאכל 1799ואם לא יתו לה מהמאכל אפשר שתפיל עוברה 1800לפי שהעובר הריח ריח המאכל
ומתאווה לו ואם לא תאכל ממו אפשר שיתעקר לצאת ומצא שיהם מסוכים 1801לוחשין לה באזה שהיום הוא
1806
יום הכיפורים 1802אולי תוכל להתאפק 1803ואם תיישבה דעתה 1804שפסק העובר מתאוותו 1805ע"י זכרון זה
מוטב.
ואם לא תיישבה דעתה בזה אלא אומרת צריכה אי לאכול) 1807עיין ביאור דבר זה בסי' תרי"ח (1808או שהתחילו
פיה משתים אע"פ שלא אמרה צריכה אי לאכול 1809תוחבין כוש ברוטב וותין לתוך פיה שמא תתיישב דעתה
1810
בזה ואם לא תיישבה דעתה בכך ועדיין פיה משוים או שעדיין אומרת צריכה אי ותין לה מן הרוטב עצמו
)פחות פחות מכשיעור כמו שיתבאר בסי' תרי"ח.(1811
ואם גם בזה לא תיישבה דעתה ותין לה מן המאכל עצמו) 1812פחות פחות מכשיעור( עד שתתיישב דעתה:1813
ג ולא מעוברת בלבד אלא אפילו כל אדם שהריח מאכל ושתו פיו מסוכן הוא אם לא יתו לו לטעום מהמאכל
לפיכך מאכילין אותו ביום הכיפורים 1814כדרך שמאכילין את המעוברת שהריחה 1815אבל אם לא שתו פיו
אע"פ שאומר צריך אי לאכול 1817אין מאכילין אותו.

1816

אלא אם כן הוא חולה שאז אפילו לא הריח ריח מאכל והוא אומר צריך אי 1818או שהרופאים אומרים שהוא
צריך לאכול 1819מאכילין אותו מיד שצריך לו כדי הצריך לו ולא אמרו ליתן לו תחלה מן הרוטב אלא במעוברת או
מי שהריח ריח המאכל שאין להם ולא לו אומד בישוב דעתם פעמים מתיישב ברוטב ופעמים שצריכין להמאכל
עצמו לפיכך מדקדקין עמהם בכל מה שאפשר אבל חולה שמאכילין אותו על פי רופאים בקיאים ותים לו כפי מה
שאומרים הבקיאים 1820וכן אם מאכילין אותו על פי עצמו שאומר צריך אי ותים לו עד שיאמר די.1821
____________________
 1798רבא בגמרא פסחים ד ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1799משה פב ,א .טור ושו"ע ס"ב.
 1800בה"ג הל' יוה"כ )לא ,ג( .הובא ברא"ש פ"ח סי' יג ,ור"ן )ג ,ב( ד"ה וכתוב בה"ג.
 1801רש"י שם ד"ה עוברה .וראה רא"ש ור"ן שם.
 1802גמרא פב ,ב .טור ושו"ע ס"ב.
 1803רש"י שם ד"ה לחושו.
 1804טור .לבוש ס"ב .וראה גם רמב"ם פ"ב ה"ט ושו"ע שם )אם תקררה דעתה(.
 1805רש"י שם ד"ה ואלחישה.
 1806רמב"ם שם .שו"ע שם.
 1807מ"א סק"א ,בדעת הטור ורבו ירוחם תיב כז ח"א )רכז ,ג(.
 1808סעיף א.
 1809רבו ירוחם שם ,בשם הרמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה ובהלכות גדולות .רמ"א ס"א.
 1810גמרא ]ברייתא[ פב ,א )באיסור( .טור לפירוש הב' בב"י ד"ה ומ"ש רבו ואם )דמיירי אף בהיתר ביוה"כ( .לבוש ס"ב .ב"ח ד"ה
ומ"ש רבו ותין .מ"א סק"ב.
 1811סעיף יג.
 1812ברייתא שם .טור וב"י שם .מ"א שם.
 1813משה שם )שתשיב פשה( .רמב"ם שם )שתתיישב פשה( .ב"י שם )בהעתקת לשון הרמב" ם( .שו"ע שם.
 1814רא"ש פ"ח סי' יג .טור ושו"ע ס"ג.
 1815ראה לבוש ס"ג.
 1816ב"ח ד"ה ומ"ש וכן.
 1817מ"א סוף סק"א.
 1818כדלקמן סי' תריח ס"א.
 1819כדלקמן שם ס"ב.
 1820רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה עוברה .רא"ש שם .ר"ן )ג ,ב( ד"ה גמ' .טור ולבוש ס"ג .מ"א סק"ב.
 1821כדלקמן שם ס"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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אלא שצריך ליזהר להאכיל אותו פחות פחות מכשיעור כמו שיתבאר בסימן תרי"ח:1822
ד יולדת תוך שלשה ימים לא תתעה כלל 1823אפילו אומרת איי צריכה מאכילין אותה 1824בעל כרחה 1825ומכל
מקום יש להאכילה פחות פחות מכשיעור 1826כמו שיתבאר בסימן תרי"ח.1827
משלשה ימים עד סוף שבעת ימים ללידתה אם אמרה צריכה אי לאכול 1828אע"פ שחברותיה 1829וכן הרופאים
אומרים שאיה צריכה אעפ"כ מאכילין אותה מיד 1831פחות פחות מכשיעור כמו שיתבאר שם.1832

1830

מכאן ואילך הרי היא כשאר חולה שאין בו סכה 1833לפי שבודאי אין שום סכה מחמת הלידה לאחר שבעה ימים
ללידתה לפיכך אפילו אם אמרה צריכה אי לאכול מחמת צער הלידה אין מאכילין אותה כיון שאין סכה בדבר
אבל אם אמרה צריכה אי לאכול מחמת שמתכבד עלי חולי מאכילין אותה 1834כדרך שמאכילין כל חולה שאומר
צריך אי כמו שיתבאר שם 1835ע"ש:
ה שלשת ימים אלו וכן שבעת ימים אלו אין מוין אותם מעת לעת כגון אם ילדה בז' בתשרי אחר חצות היום אין
מחשבין השלשה ימים עד אחר חצות היום של יום הכיפורים אלא מחשבין אותם לפי סדר ימי בראשית ויום
הכיפורים הוא יום רביעי ללידתה.1836
ואם 1837אמרה איי צריכה אין מאכילין אותה כלל 1838אבל בסתם שאיה אומרת כלום 1839או שאומרת שאיה
יודעת אם היא צריכה מאכילין אותה אלא אם כן שחברותיה או הרופאים אומרים שאיה צריכה שאז אין
מאכילין אותה 1840אלא אם כן אמרה בפירוש צריכה אי לאכול:1841
תריח דין חולה ביום הכיפורים ובו י"ח סעיפים:
א חולה שהוא אומר צריך אי לאכול 1842אע"פ שאיו אומר שאם לא יאכל אפשר שיסתכן 1843אלא לאחר
1846
שהודיעוהו שהיום הוא יום הכיפורים 1844או שיודע מעצמו שהיום הוא יום הכיפורים 1845ואומר תו לי לאכול
____________________
 1822סי"ג ,וש".
 1823רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה ובשאלתות .רא"ש פ"ח סי' י .ר"ן )א ,א( ד"ה ולעין .טור ושו"ע ס"ד.
 1824ב"ח סוף הסי' .מ"א סק" ג .וכדלעיל סי' של ס"ד לעין חילול שבת .וראה שם אם גם הרופא אומר שאיה צריכה.
 1825כדלקמן סי' תריח סי"ב.
 1826מ"א שם.
 1827סעיף יג.
 1828רמב"ן שם .רא"ש שם .טור ושו"ע שם.
 1829ב"ח סי' של ד"ה ומ"ש כל.
 1830אליה זוטא שם סק"ב )אפילו מאה רופאים( .וכ"ה לעיל שם ס"ה .וראה גם לקמן סי' תריח סוף ס"א )בחולה(.
 1831ובסתמא ובאיה יודעת ,ראה לקמן סוף ס"ה.
 1832סעיף יג.
 1833שבת קכט ,א .וראה גם לעיל סי' של ס"ה.
 1834איסור והיתר כלל ס סי' ב .אליה זוטא סק"א.
 1835סעיף א.
 1836תרומת הדשן סי' קמח .שו"ע ס"ד .וכ"ה לעיל סי' של ס"ו .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' סג ,בשם מהרי"ל ,להקל ברכה
ועוגה פחות מכשיעור.
 1837חוזר לדין משלשה עד סוף שבעה ,דלעיל ס"ד.
 1838רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה ובשאלתות .ר"ן )א ,א( ד"ה ולעין.
 1839משמעות הרמב"ן והר"ן שם .וכדלעיל סי' של ס"ה לעין חילול שבת.
 1840ראה לעיל שם ,וש".
 1841כדלעיל ס"ד.
 1842משה פב ,א .טור ושו"ע ס"א.
 1843הגהת סמ"ק סי' רכא אות ב ,בשם ר"י .הגהות מיימויות פ"ב אות ה ,בשם ר"ת .טור ,לפירוש הב"ח ד"ה ומ"ש שמאחר .הובא
בב"י ריש הסימן.
 1844סמ"ק שם .טור .לבוש ס"א.
 1845הגהות מיימויות שם בשם ר"ת .ב"ח שם .אליה זוטא סק"ב.
 1846סמ"ק שם .ב"ח שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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או שאומר איי יכול לסבול התעית מחמת חולי 1847וכיוצא בלשוות אלו שראה מהם כוותו שאע"פ שהוא יודע
שהיום הוא יום הכיפורים אעפ"כ רצוו לאכול מאכילין אותו מיד עד שיאמר די 1848לפי שאין או מחזיקים אותו
לרשע 1849ומן הסתם הוא מרגיש בעצמו שהוא צריך לכך שהלב יודע מרת פשו.1850
ולפיכך אפילו מאה רופאים אומרים שאיו צריך לאכול 1851ואפילו הם אומרים שהמאכל מזיק לו
לחולה שבודאי הוא צריך לכך כיון שהוא יודע שהיום יום הכיפורים ואעפ"כ הוא מבקש לאכול:

1852

שומעין
1855

ב ואפילו אם החולה אומר איי צריך לאכול ויש שם רופא 1853אפילו הוא כרי 1854ואומר שהוא צריך לאכול
מאכילין אותו על פיו והוא שיהא בקי 1856ואע"פ שאין הרופא אומר שאם לא יאכל יסתכן רק שאומר שאפשר
שיכביד עליו חליו מאכילין אותו לפי שאו חוששין שמא יכביד עליו חליו ויסתכן 1857ואע"פ שהחולה בעצמו אומר
שאיו צריך אין אמירתו חשבת לכלום כדי שחמיר עליו בשביל אמירתו דשמא מחמת טירוף הדעת הוא אומר
כן 1858שאיו מרגיש בחליו מחמת רוב חולשה 1859וספק פשות להקל:1860
ג רופא אחד אומר שהוא צריך לאכול ורופא אחד אומר שאיו צריך לאכול 1861אם החולה איו אומר כלום או
שאומר איי יודע 1862מאכילין אותו שספק פשות להקל 1863אבל אם גם החולה אומר איי צריך אין מאכילין
אותו 1864כיון שיש רופא אחד שאומר כמותו אין או תולים אמירתו בטירוף הדעת:1865
ד אם החולה אין אומר כלום או שאומר איי יודע ורופא אחד אומר שהוא צריך לאכול ושי רופאים אומרים
שאיו צריך אין מאכילין אותו 1866לפי שאין דבריו של אחד במקום שים 1867ואם האחד הוא מופלג בחכמה גד
שים האומרים שאיו צריך חוששין לדבריו להקל ולהאכילו 1868כיון שהוא ספק סכת פשות:1869
ה אבל אם שי רופאים אומרים שהוא צריך לאכול אפילו מאה אומרים שאיו צריך ואפילו אם גם החולה אומר
שאיו צריך מאכילין אותו 1870ואפילו אם האומרים שאיו צריך הם יותר מומחים והן מופלגים בחכמה גד אלו
השים 1871אין הולכין בספק פשות אחר רוב חכמה ולא אחר רוב מין דעות להחמיר 1872אלא כיון ששים
____________________
 1847הגהות מיימויות שם .ב"ח שם .עטרת זקים ס"ק א.
 1848משה שם.
 1849לבוש סוף ס"א.
 1850משלי יד ,י .גמרא פג ,א .לבוש שם .וראה גם לעיל סי' שכח סי"ב.
 1851גמרא שם .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' תריז ס"ד )ביולדת(.
 1852שו"ת רדב"ז ח"ד סי' סו .כסת הגדולה הגה"ט .מ"א סק"ג .וראה לעיל שם )לעין תרופה בשבת(.
 1853משה פב ,א )ע"פ בקיאין( .גמרא פג ,א )רופא אומר צריך כו'( .טור ושו"ע ס"א.
 1854מהרי"ק שורש קט .שו"ע שם .וכ"ה לקמן ס"ו וש" .וראה לקמן הל' דה סי' קפז סקל"ו .שו"ת צמח צדק יו"ד סי' קמח אות
ב.
 1855רא"ש פ"ח סי' יג )דאין לך רופא שיאמר אם לא יאכל שמא ימות(.
 1856משה פב ,א .רמב"ם פ"ב ה"ח .טור ושו"ע שם.
 1857רא"ש שם .ב"ח ריש הסי' .מ"א סק"ב.
 1858גמרא פג ,א לפרש"י ד"ה תובא .לבוש ס"א .ט"ז סק"ב.
 1859לבוש שם.
 1860גמרא שם .ב"י ד"ה ומ"ש אם .לבוש שם .וראה גם לעיל סי' שכח ס"י .סי' שכט ס"ב.
 1861רמב"ם פ"ב ה"ח .שו"ע ס"ב .וראה גם לעיל סי' שכח ס"י.
 1862מ"מ שם .אליה זוטא סק" ג.
 1863גמרא שם .לבוש ס"ב .ט"ז סק"ד.
 1864גמרא שם .טור ושו"ע ס"ג.
 1865רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה חולה .הובא ברא"ש פ" ח סי' יג )ואין דבריו של אחד במקום שים ,כדלקמן ס"ד(.
 1866משמעות הגמרא שם )בהא דלעיל ס"ג( .טור ושו"ע שם.
 1867רמב"ן ורא"ש שם .ב"י שם .לבוש ס" ג.
 1868רמב"ן שם .טור ולבוש ס"ג .ט"ז ומ"א סק" ה.
 1869רמב"ן שם .לבוש שם.
 1870גמרא שם כאוקימתא בתרא .מסקת הרמב"ן שם .רא"ש פ"ח סי' יג .טור ושו"ע ס"ד.
 1871משמעות רא"ש שם וטור .רמ"א ס"ב .ראה מ"א ס"ק ד.

הלכות ר"ה ויוה"כ
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אומרים שהוא צריך לאכול והן בקיאים בחכמה הרי הן חשובין כמו חכמים מופלגים כמו שמציו לעין עדות
ששים חשובים כמאה 1873מגזירת הכתוב:1874
ו אם הרופא הוא אשה או כרי הרי הוא ככשר שבישראל לעין זה בין להקל בין להחמיר ואמן להכחיש רופא
הכשר שבישראל 1875ועל דרך שתבאר:1876
ז אם החולה אומר שאיו צריך והרופא אומר שאיו יודע אם הוא צריך לאכול 1877שאפשר שאין שום חשש וספק
כלל שיכביד עליו חליו מחמת מיעת האכילה 1878מאכילין אותו לפי שאם היה הרופא אומר שידוע לו שיש חשש
ספק בדבר שמא יכביד עליו חליו היו מאכילים אותו 1879לכן גם עכשיו שהוא מסופק בזה מאכילין אותו שכל ספק
פשות הולכין להקל 1880אפילו בכמה וכמה ספיקות:1881
ח אבל אם הרופא אומר שאיו צריך והחולה איו יודע אין מאכילין אותו 1882לפי שאיו יודע של חולה לאו כלום
הוא שרובן של חולים אין יודעין ובקיאין בחלי שלהן 1883אבל אם החולה הוא בעצמו ג"כ רופא בקי והוא מכיר
בחליו ואומר איי יודע אם צריך לאכול ביום הכיפורים מאכילין אותו 1884לפי שאלו היה אומר צריך היו מאכילין
אותו לכן גם עכשיו שאומר איי יודע מאכילין אותו מספק:
ט ואם הרופא אומר שאיו מכיר את חליו הרי הוא כשאר כל אדם ואין דבריו מעלין כשאומר צריך או שאומר
איי יודע שיאכל על פיו וכן כשאומר איו צריך אין דבריו מורידין כלל 1885ואם החולה )אומר איי יודע או
שהחולה( אומר איי צריך ורופא אחד אומר צריך מאכילין אותו ואין משגיחין בדברי רופא זה שאומר איו צריך
כיון שאיו מכיר את החולי:
י אפילו במקום שאין שם רופאים בקיאין שיאמדוהו אם הוא צריך לאכול מכל מקום אם חלש הרבה עד שראה
לרוב בי אדם שאצלו שהוא מסוכן מאכילין אותו:1886
יא אם החולה יודע בעצמו שצריך לאכול ומחמיר על עצמו ואיו אוכל עליו הכתוב אומר
לפשותיכם אדרוש וגו':

1887

ואך את דמכם

יב כל מקום שמותר לאכול ואיו רוצה לאכול מאכילין אותו בעל כרחו:1888
יג כשמאכילין את החולה 1889שאיו אומר צריך אי לאכול 1890ומאכילין אותו על פי בקיאים 1891וכן כשמאכילין

_______________
 1872רמב"ן שם .רא"ש שם )לעין רוב דעות( .ב"ח ד"ה ומ"ש ולא הירא )בדעת הרא"ש והטור ,לעין רוב חכמה(.
 1873גמרא שם.
 1874ראה משה מכות ה ,ב .רמב"ם הל' עדות פי"ח ה"ג.
 1875רא"ש פ"ח סי' יד בשם ריב"א .מ"א סק"א .וראה גם לעיל ס"ב וש".
 1876ס"ג -ה.
 1877רבי יוחן בירושלמי פ"ח ה"ד .טור ושו"ע ס"ה.
 1878ראה ב"ח ד"ה ואם חולה .ט"ז סק"ז.
 1879לבוש ס"ה .וכדלעיל ס"ב.
 1880ירושלמי שם.
 1881ראה לעיל סי' שכט ס"ג ,וש".
 1882רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד"ה חולה .רא"ש פ"ח סי' יג .ר"ן )ד ,ב( ד"ה ירושלמי .טור ושו"ע ס"ה.
 1883רמב"ן שם .לבוש ס"ה .ט"ז סק"ח.
 1884ט"ז שם.
 1885רבו ירוחם "ז ח"ב )א ,ד( .שו"ע ס"ו.
 1886איסור והיתר הארוך כלל ס אות א .רמ"א ס"ו.
 1887בראשית ט ,ה .איסור והיתר שם אות ח .שיירי כסת הגדולה הגה"ט ס"ק ב .אליה זוטא סק"ב.
 1888שו"ת רדב"ז ח"ד סי' סז .שיירי כסת הגדולה שם .אליה זוטא שם .וראה גם לעיל סי' שכח סי"א.
 1889כריתות יג ,א )במעוברת( .בה"ג הל' יוה"כ )לב ,א( .רמב"ן בתורת האדם שער הסכה ד" ה עוברה )אף בחולה( .רא"ש פ"ח סי'
יג .טור ושו"ע ס"ז.
 1890שזה יתבאר לקמן סט"ו.
 1891כדלעיל ס"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צא

את המעוברת שהריחה מאכל ושתו פיה 1892או כל אדם ששתו פיו מריח המאכל 1893ולא תיישבה דעתם
בטעימת הרוטב 1894וכן כשמאכילין את היולדת שאיה אומרת צריכה אי לאכול כגון תוך שלשה ימים
ללידתה 1895כל אלו מאכילין אותן מעט מעט כדי שלא יצטרף לכשיעור שתבאר בסי' תרי"ב 1896שחייבים עליו
כרת ומלקות כדי להקל מעליהם מאיסור כרת ומלקות לאיסור בלבד 1897לכך מאכילין אותו בתחלה פחות
מככותבת דהייו כשי שלישי ביצה ביוית 1898או מעט יותר רק שלא יהיה קרוב לכביצה 1899שזהו שיעור
ככותבת 1900ואח"כ ישהו כדי אכילת ארבע ביצים 1901ולפחות ישהו כדי אכילת שלש ביצים) 1902עיין סי'
תרי"ב (1903ויחזרו ויאכילוהו כשיעור אכילה ראשוה:1904
יד והשתיה יבדקו בחולה עצמו כמה היא כדי שיסלקו לצד אחד ויראה כמלא לוגמיו 1905וישקוהו פחות מאותו
שיעור 1906וישהו כדי אכילת ארבע ביצים 1907ולפחות ישהו כדי אכילת שלש ביצים 1908ולכל הפחות לא יפחתו
מלשהות כדי שתיית רביעית )עיין סי' תרי"ב (1909ויחזרו וישקוהו כשיעור שתייה ראשוה.
ואם אמדוהו הרופאים 1910או שאר בקיאין )כגון ביולדת שרוב שים בקיאות בצרכיהן ויש להן אמות 1911כמ"ש
בסי' ש"ל (1912שאין שיעורים הללו מספיקין לו או שסתפקו בדבר 1913מאכילין ומשקין אותן כל צרכן מיד כפי מה
שיאמרו הבקיאין:
טו אבל אם המעוברת או היולדת בתוך שבעה ימים או החולה יודעים בעצמם שצריכים לאכול 1914אזי אין
מדקדקים עמהם בכל שיעורים הללו אלא ותים לפיהם מאכל ואומרים לו יום כיפור הוא 1915ואם אתה יודע
או שמסתפק לך 1917שמא יש חשש סכה אם לא תאכל כשיעור אכול כשיעור ואם לאו אכול פחות פחות
מכשיעור 1918והוא יאכל כפי מה שיראה בעייו:

1916

____________________
 1892כדלעיל סי' תריז ס"ב.
 1893כדלעיל שם ס"ג.
 1894לבוש ס"ז .וראה לעיל שם סוף ס"ב )במוסגר( שגם את הרוטב יתו פחות פחות מכשיעור.
 1895מ"א סי' תריז סק"ג .וכ"ה לעיל שם רס"ד.
 1896ס"א ,ג ,ד שהוא ככותבת בכדי אכילת פרס.
 1897בה"ג ורמב"ן ורא"ש שם .וראה גם לעיל סי' תריב סט"ז.
 1898ר"ן )ג ,א( ד"ה ומציו .שו"ע שם .וראה לקוטי שיחות ח"ז ע'  112בשוה"ג.
 1899מ"א סק"ו.
 1900כדלעיל סי' תריב ס"א.
 1901ר"ן שם .שו"ע שם.
 1902מ"א סק"ז.
 1903סעיף ד.
 1904לבוש סוף ס"ז.
 1905ר"ן שם .שו"ע שם.
 1906שו"ע ס"ח .וראה גם ר"ן שם.
 1907ר"ן שם .שו"ע שם.
 1908ראה ר"ן שם.
 1909סעיף טו.
 1910רמב"ן ורא"ש ור"ן שם .טור ושו"ע ס"ח.
 1911הלכות ומהגי מהר"ש סי' ריג אות ב .מהרי"ל הל' יום כפור )ע' שלה( .ב"ח סוף הסימן .מ"א סוף סק"ח.
 1912סעיף ד.
 1913ר"ן שם .שו"ע שם.
 1914ר"ן ושו"ע שם )שהחולה אומר כן(.
 1915מהר"ש שם .מהרי"ל שם )ע' שלד( .ב"ח שם .ט"ז ס"ק ט .מ"א ס"ק ח.
 1916ט"ז שם.
 1917לבוש ס"ח.
 1918ט"ז שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צב

טז מי שאחזו בולמוס 1919והוא חולי הבא מחמת רעבון וסימו שעייו כהות ואיו יכול לראות 1920מאכילין אותו
עד שיאורו עייו ואם אין שם מאכל של היתר מאכילין אותו מאכל של איסור 1921ואם יש כאן שי מיי איסורים
אחד חמור מחבירו מאכילין אותו הקל תחלה 1922שמא יספיק לו זה בלבד:
יז אם צריך לבשר ויש כאן בהמה שצריכים לשוחטה ובשר בלה מוכת 1923עיין בסימן שכ"ח:1924
יח חולה שאכל ביום הכיפורים ותיישבה דעתו בעין שיכול לברך ברכת המזון צריך להזכיר של יום הכיפורים
בברכת המזון שיאמר יעלה ויבא בבוה ירושלים 1925ואם חל בשבת יאמר ג"כ רצה 1926אבל איו צריך לבצוע על
שתי ככרות וגם איו צריך לקדש על היין ולא על הפת משום שלא תקו חכמים דברים אלו ביום הכיפורים:1927
תריט סדר ליל יום הכיפורים ובו י"ח סעיפים:
א ליל יום הכיפורים והגין שקודם שמתפללין מתירים לכל העברייים 1928והן העוברים על גזירות וחרמות
הקהל 1929מתירין להן כדי שוכל להתפלל עמהם 1930באגודה אחת 1931שאמרו חכמים 1932כל תעית צבור שאין בו
מפושעי ישראל איו תעית שהרי חלבה ריחה רע ומאה הכתוב 1933עם סמי הקטורת.
וכיצד מתירין להם הגדול שבקהל מצרף עמו שי אשים כדי שהם יהיו משולחים של כל הקהל להתיר להם ואם
הגדול שבקהל הוא ש"ץ )קבוע בעיר( איו צריך לצרף עמו שום אדם להתיר להם לפי שידוע שהוא שליח הצבור
והרי זה כאלו כל הקהל התירו להם 1934ויאמר בזה הלשון בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום
ועל דעת הקהל או מתירין להתפלל עם העברייים 1935כלומר שהישיבות מסכימות לצרף דעת המקום לדעת
הקהל להתיר להם ולא יאמר 1936בתחלה על דעת המקום ועל דעת הקהל ואח"כ בישיבה של מעלה כו':1937
ב ואחר כך אומר הש"ץ כל דרי כו'
____________________

1938

ויאמר מיום הכיפורים זה עד יום כיפורים הבא עליו לטובה כו'

1939

 1919משה פג ,א .טור ושו"ע ס"ט.
 1920רש"י שם ד"ה מי .טור ושו"ע שם.
 1921משה שם .טור ושו"ע שם.
 1922גמרא ]ברייתא[ שם .טור ושו"ע שם.
 1923רמ"א ס"ט.
 1924סעיף טז.
 1925שו"ת מהר"ם מרוטבורג )פראג( סי' עא .רא"ש הובא בטור .שו"ע ס"י .וראה לעיל סי' קפח סוף סי"א שהביא דעת רבו
אביגדור שבשבלי הלקט )סי' שיב( שאין צריך להזכיר יעלה ויבוא ביוה"כ )ומציין לכאן ,שהובאה דעה זו במ"א ס"ק י( ,ושלכן
אם שכח וזכר קודם ברכת הטוב והמטיב לא יברך אשר תן .וגם בסידור לא זכרה ברכה זו ביוה"כ .וראה שער הכולל פל"ד
אות ט .פסקי הסידור אות קפה.
 1926כסת הגדולה הגה"ט .מ"א סקי"א.
 1927מ"א סק"י.
 1928טור ושו"ע ס"א.
 1929מרדכי רמז תשכה .לבוש ס"א.
 1930מרדכי שם .תשב"ץ סי' קלא .טור.
 1931אביי כריתות ו ,ב )ואגודתו( .מרדכי שם.
 1932רב שמעון חסידא כריתות שם .מרדכי שם .טור.
 1933שמות ל ,לז.
 1934ט"ז סק"א.
 1935תשב"ץ שם )בוסח שלו( .טור ושו"ע שם.
 1936ט"ז ס"ק ב.
 1937שכן הוסח בתשב"ץ המובא בב"י ריש הסימן ,ובמחזורים ,וכ"ה וסח חב"ד )ראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' ר ה( .ווהגים
לאמרו שלש פעמים ובקול מוך )ספר המהגים  -חב"ד ע'  ,(58אך באופן שגם ב' האשים העומדים עמו ישמעו )אוצר מהגי
חב"ד שם(.
 1938הרי"ץ גיאת )ע' ס( בשם הגאוים )מיום כיפורים שעבר עד היום הזה( .ראבי"ה סוס"י תקכח .רא"ש פ"ח סי' כח .טור ושו"ע
ס"א .
 1939רבו תם בספר הישר סי' קמד )חלק החידושים סי' ק( ,ובתוס' דרים כג ,ב ד" ה ואת .הובא ברא"ש פ"ח סי' כח וטור .לבוש
ס"א .ולעין התרת דרים של ערב ר"ה ,ראה סדור )סדר התרת דרים( שעושים שיהם )התרה על העבר ומסירת מודעה על
העתיד( ,וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

צג

ווהגין כן כדי להתות על כל דרים שידורו בשה הבאה שיהיו בטלים 1940לפי שאין העולם זהרים בדרים
ועוברים על לא יחל דברו 1941לכך מבטלין אותן בתחלה קודם שיחולו שהתאי מועיל לבטל הדר שלא יחול כלל
כמ"ש ביו"ד סי' רי"א) 1942ועיין שם כל דיי ביטול הדר( ולכך צריך לומר איחרטא בהון כו' 1943כלומר כל
הדרים שאדור בשה הבאה אי מתחרט עליהן מעכשיו ומתה עליהן שיהיו בטלין:1944
ג וגם כל הקהל יאמרו כל דרי כו' בלחש עם הש"ץ) 1945ועיין ביו"ד שם 1946דצריך לומר בקול רם מעט בעין שיהא
שמע להעומדים אצלו( כדי שיתה כל אחד ואחד בפי עצמו על דריו שידור בשה הבאה 1947שאין תאי הש"ץ
מועיל לאחרים 1948ולכך יתקן בלשון יחיד דאידרא 1949או די דרא 1950או דדרא 1951או דאשתבעא 1952או
דאחרימא 1953כו' כלומר מה שאדור ואשבע ואחרים ואאסור כסי בין על פשי בין על פשות אחרות מיום
כיפורים זה עד יום הכיפורים כו' )ולא יאמר די דרא בקמ"ץ תחת ו"ן ראשוה לפי שמשמעותה הוא שדרתי
כבר:(1954
ד ווהגין להתחיל כל דרי מבעוד יום 1955דאין מתירין דרים בשבת ויום טוב 1956ואע"פ שאין או מתירין הדרים
שלעבר אלא או מבטלין הדרים שלהבא 1957מכל מקום הוא דומה קצת להתרת דרים 1958ויש לחוש שמא יטעו
לומר מתירין דרים בשבת ויום טוב ומטעם זה והגין להעמיד שי אשים אצל הש"ץ בשעה שאומר כל דרי כדי
שלא יטעו לומר מתירין דרים ביחיד:1959
ה ווהגין שהש"ץ אומר אותו ג' פעמים 1960וכל פעם מגביה הקול יותר מבראשוה 1961לפי שבדרך זו שמע באימה
וביראה.1962
וממשיך ביגוים עד הלילה 1963כדי להתפלל ערבית בזמה:1964
ו ואח"כ אומר הש"ץ 1965ג' פעמים 1966וסלח כו' 1967והקהל אומרים ג' פעמים ויאמר ה' כו'.1968
____________________
 1940ר"ת שם ,ע"פ דרים כג ,ב )וגם יוה"כ קרא ר"ה(.
 1941במדבר ל ,ג .לבוש שם.
 1942סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ב .רמ"א שם ס"א.
 1943רא"ש וטור שם בשם ר"ת .רבו ירוחם תיב ז ח"א ) ,ד( .מ"א סק"ב.
 1944רא"ש וטור שם בשם ר"ת .וכ"ה הוסח בהתרת דרים )מסירת המודעה( שבסדור.
 1945רא"ש שם )בוסח כל דרי שעל העבר( .לבוש ס"א )גם בוסח שלו שעל להבא( .מ"א סק"ו.
 1946ש"ך סי' ריא סק"ב.
 1947לבוש שם.
 1948לבוש שם .מ"א שם.
 1949ב"ח סוד"ה ומ"ש כבר .לבוש שם.
 1950דרכי משה הארוך אות א .מ"א סק"ב.
 1951רא"ש שם .ב"ח שם.
 1952רא"ש שם .לבוש שם.
 1953לבוש שם.
 1954ראה לבוש שם.
 1955מהרי"ל הל' ליל יום כפור )ע' שכו( .רמ"א ס"א .ומהג חב"ד שאין מדקדקין בזה )אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' רב אות קכא(.
 1956רא"ש פ"ח סי' כח ,וטור )שלכן אומרים אותו קודם ברכו( .מהרי"ל שם .וכדלעיל סי' שמא ס"א.
 1957כדלעיל ס"ב.
 1958ב"ח ד"ה ומ"ש וכבר .מ"א סק"ה .אליה זוטא סק"ב.
 1959ב"ח שם .אליה זוטא שם.
 1960רא"ש פ"ח סי' כח .מרדכי רמז תשכו .רמ"א ס"א.
 1961מהרי"ל שם )ע' שכז( .רמ"א שם.
 1962מהרי"ל שם .דרכי משה ס"ק ב.
 1963מהרי"ל שם )ע' שכו( .רמ"א שם.
 1964מ"א סק"ו .וראה לעיל סי' רסז ס"ב.
 1965הרי"ץ גיאת )ע' ס( בשם הגאוים .ראבי"ה סוס"י תקכח .טור .מהרי"ל הל' ליל יום כפור )ע' שכח(.
 1966מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קט( .רמ"א ס"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צד

ואל ישה אדם ממהג העיר אפילו בפיוטים או ביגוים שמגים שם 1969שלא יבלבל דעת הקהל:1970
ז ואח"כ אומר הש"ץ שהחייו בלא כוס 1971לפי שיום הכיפורים הוא דבר הבא מזמן לזמן וצריך לברך שהחייו
כמו בכל הרגלים 1972אלא שאי אפשר לברך על הכוס מבעוד יום משום שכיון שבירך שהגיעו לזמן הזה הרי קיבל
עליו יום הכיפורים ואסור לו לשתות מן הכוס וגם אי אפשר לברך על הכוס וליתן ממו לתיוק 1973מטעם שתבאר
בסי' תק"ו 1974ע"ש:
ח ומן הדין היה כון שכל הקהל יצאו ידי חובתן בברכת השליח ציבור ולא יברך כל אחד ואחד בפי עצמו 1975לפי
שברוב עם הדרת מלך 1976כמ"ש בסימן רצ"ח 1977אלא שעכשיו על הרוב אין השליח ציבור מכוין כלל להוציא
אחרים לכן יברך כל אחד ואחד לעצמו 1978בלחש ויזהר לסיים קודם שיסיים השליח ציבור כדי שיוכל לעות אמן
אחר ברכת השליח ציבור 1979וכן הדין בברכת הלל 1980וכן הדין בברכת הלולב 1981שבבית הכסת:1982
1984

ט ליל יום הכיפורים ומחרתו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם 1983לפי שאמרו במדרש
כשעלה משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו מקלסין להקב"ה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והורידו
לישראל וצוה להם לאומרו בחשאי משל לאדם שגב חפץ אה מתוך פלטרין של מלך ותה לאשתו ואמר לה אל
תתקשטי בו אלא בציעא בתוך ביתך לכן כל השה אומרים אותו בלחש 1985אבל ביום הכיפורים שאו דומין
למלאכים כמ"ש בסי' תר"י 1986או אומרים אותו בקול רם בפרהסיא:
י אם חל בשבת אומרים ויכולו אחר תפלת ערבית והש"ץ אומר ברכה אחת מעין שבע
ואיו מזכיר יום הכיפורים בברכה זו 1988מטעם שתבאר בסי' רס"ח.1989

1987

וחותם מקדש השבת

ואין אומרים קבלת שבת אבל מזמור שיר ליום השבת יש לאומרו 1990קודם ברכו:1991

_______________
 1967במדבר טו ,כו.
 1968במדבר יד ,כ )סלחתי כדבריך( .מהגים ורמ"א שם .ומהג חב"ד שאומר החזן פסוק )שם יד ,יט( סלח א לעון גו' )מהגים,
טירא ,שם( ,והחזן והקהל אומרים ג"פ ויאמר ה' גו' )אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' רה אות קלו(.
 1969מהרי"ל הל' תפלת שחרית דיוה"כ )ע' שלט( .רמ"א שם.
 1970מ"א סק"ז.
 1971גמרא עירובין מ ,ב .טור ושו"ע ס"א.
 1972גמרא שם .רמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ט .לבוש ס"א .וכדלעיל סי' תלב ס"ג וש".
 1973גמרא שם .טור .לבוש שם .מ"א סק"ד.
 1974סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה מ"א שם ריש הסי' .וראה גם לקמן סי' תרכא ס"ד.
 1975ב"י סוד"ה כתב הכלבו .דרכי משה הארוך אות ד .של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכח ,רע"ב( ד"ה הלכתא .הובאו במ"א
סק"ג.
 1976משלי יד ,כח .ברכות ג ,א כבית הלל .של"ה שם.
 1977סעיף כ .וראה לעיל סי' ריג ס"ו ,שזהו במצות שמקיימים כולם ביחד )משא"כ בברכת תפילין וציצית ,אם רצו אחד מברך
לכולם כדי לקיים ברוב עם הדרת מלך ואם רצו כל אחד מברך לעצמו( .וראה הערות וביאורים תתה ע' .72
 1978מ"א שם .ואלו שברכו שהחייו בשעת הדלקת רות לא יברכו עכשיו )ס' המהגים – חב"ד ע' .(63
 1979מלבושי יום טוב )בלבוש סוף ס"א( .אליה זוטא סק"ו .וכדלעיל סי' א ס"ג .סי' ט ס"ד .סי' קפג ס"י.
 1980מ"א שם )שיברך לעצמו( .וראה סידור סדר הלל ,ובסמן שם.
 1981מ"א שם )שיברך לעצמו( .וראה לעיל סי' ט ס"ד שלא לעות אמן לאחר ברכת המצות או ברכת ההין.
 1982כדלקמן סי' תרמד .וראה בסידור דיי טילת לולב שמצוה מן המובחר לברך על הלולב בסוכה )קודם התפלה(.
 1983טור ושו"ע ס"ב .וראה לעיל סי' סג ס"ג שיש והגין לאמרו מעומד.
 1984דברים רבה פרשה ב ,לו .הובא בטור .מ"א סק"ח.
 1985ראה לעיל סי' סא סי"ג טעם וסף לאמירתו בלחש.
 1986סעיף ט.
 1987טור ושו"ע ס"ג.
 1988גמרא שבת כד ,ב .טור ושו"ע שם.
 1989סי"ד )לעין יום טוב שחל בשבת( .וראה לעיל סי' תקפב ס"ד שצריך לומר המלך הקדוש.
 1990שיירי כה"ג בהגה"ט אות ח .אליה זוטא סק"י .ומהג חב"ד להתחיל ממזמור לדוד כמו בכל יום טוב שחל בשבת )ספר
המהגים  -חב"ד ע'  .59וראה גם שער הכולל פי"ז אות ו .אוצר מהגי חב"ד שם ע' רו -רז(.
 1991ראה לעיל סי' רסא ס"ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ
יא ואין אומרים אביו מלכו כשחל בשבת 1992מלבד בתפלת עילה כמו שיתבאר בסי' תרכ"ג
הסליחות והתחיות אומרים כמו כשחל בחול:1994

צה
1993

אבל שאר

יב אין אומרים באהבה מקרא קודש אפילו כשחל בשבת 1995אבל באהבה הראשון אומרים 1996אפילו בחול:1997
יג ווהגין שאין אומרים אלקיו ואלקי אבותיו רצה במוחתו כשחל בשבת 1998דכיון שהוא יום עיוי אין לו רצון
כל כך במוחתו 1999ואיך תפלל שירצה הקב"ה במוחתו שאיה מוחה גמורה 2000אבל אומרים והחילו
באהבה וברצון שבת קדשך כו' שזהו בקשה על כל שבתות השה 2002שאין יום הכיפורים ואח"כ אומרים וטהר
לבו לעבדך באמת כי אתה סלחן כו' כלומר שע"י הסליחה מטהר לבו) 2003ודלא כמו שכתוב בקצת מחזורים
בתפלת ראש השה ויום הכיפורים וטהר לבו כו' קודם והחילו כו' שאיך שייך לומר אח"כ כי אתה סלחן כו' או
כי אתה אלהים אמת:(2004

2001

יד בכל תפלות יום הכיפורים צריך להעמיד שי אשים אצל הש"ץ אחד מימיו ואחד משמאלו 2005כמו בכל תעית
ציבור כמ"ש בסי' תקס"ו 2006ע"ש ועכשיו אין והגין כלל להעמיד שי אשים אצל הש"ץ בכל תעית ציבור מטעם
שתבאר שם 2007ולכן גם ביום הכיפורים אין צריך להעמיד 2008ולכן והגין שתיכף אחר ברכו הולכין מעל הש"ץ
האשים שעמדו אצלו בשעת אמירת כל דרי:2009
טו יש והגין לעמוד על רגליהם כל היום וכל הלילה 2010דהייו כל זמן שהם יעורים בלילה אין יושבין 2011אבל
מכל מקום צריכין לישן בלילה כדי שיוכלו להתפלל ביום בכווה ולא יתממו בתפלתם:2012
טז ואם חלשו יכולים לסמוך לשום דבר 2013ומי שעמד פעם אחת כל יום הכיפורים והיה בדעתו להוג כן לעולם
אם רוצה לשות מהגו צריך התרה כמו דר 2014כמ"ש ביו"ד סי' רט"ו:2015
____________________
 1992ריב"ש סי' תקיב .מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קי( .רמ"א ס"ג .וראה גם לעיל סי' תקפד ס" ה .סי' תרב ס"ב.
 1993סעיף ט.
 1994ריב"ש שם .רמ"א שם.
 1995מ"א סק"ז .לבוש ס"ב .והייו אף שאומרים כן בשבת יום טוב ,כדלעיל סי' תפז ס"ו .וכ"ה לעיל סי' תקפב סט"ו לעין ר"ה.
אבל בסידור הוסח לאמרו בשבת )ראה אליה רבה סקי"ד ,בשם אבודרהם סדר תפלת יוה"כ סד"ה ערבית ,לומר כן בכל יוה"כ(.
 1996לבוש שם.
 1997כדלעיל סי' תפז ס"ו )בשאר יום טוב(.
 1998לבוש שם ,ובסי' תקפב ס"ח .מ"א שם .ובסידור כתב לאמרו )כבסידור האריז"ל וסידור השל"ה ,ובגדי ישע )ויר( סי' תקפב(,
ושם הוסח :רצה א במוחתו.
 1999לבוש שם.
 2000לבוש סי' תקפ]ב[ ס"ח.
 2001ה' אלקיו.
 2002לבוש ס"ב.
 2003לבוש ס"ג.
 2004ראה לבוש ס"ב.
 2005טור מפרקי דרבי אליעזר פמ"ד .הגהות מיימויות בסוף הל' שביתת עשור ד"ה אין ,ממכילתא פ' ויבא עמלק סוף פ"א .שו"ע
ס"ד .
 2006סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ז.
 2007ראה מ"א שם סק"י.
 2008מ"א סק"ט ובסי' תקסו שם.
 2009מ"א ס"ק ט .ט"ז סוף סק"א.
 2010טור ושו"ע ס"ה.
 2011ראה מראי מקומות וציוים.
 2012ב"י ד"ה ועוד .כסת הגדולה הגה"ט .ט"ז סק"ה .מ"א סק"י .וראה גם לקמן סי"ח .ובסידור :וטוב שלא לישן בליל יוה"כ אלא
לעסוק בתורה ,וש".
 2013מהרי"ל הל' ליל יוה"כ )ע' שכה( .דרכי משה ס"ק י .מ"א שם.
 2014מהר"י ווייל סי' קצא .כסת הגדולה הגה"ט .אליה זוטא סק"ז.
 2015סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם סי' ריד ס"א .לעיל סי' רמט סי"ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צו

יז השים אין להם לעמוד כל יום הכיפורים 2016לפי שאין תועלת בעמידתם שעיקר טעם העמידה הוא כדי להיות
דוגמת המלאכים שקראים עומדים 2017וזה אין שייך בשים כמ"ש בסי' תר"י:2018
יח אע"פ שבכל השה אסור לישן בבית הכסת 2019מכל מקום בליל יום הכיפורים והגין לישן בבית הכסת לפי
שאומרים שם שירות ותשבחות רוב הלילה ויש ישיים שם כדי לשמור את הרות ואין כאן חשש איסור 2020כיון
שהוא צורך בית הכסת 2021כמו שתבאר בסימן ק"א 2022אך יזהרו לישן במערב 2023רחוק מן הארון 2024או בבית
הכסת של שים אם אין שם שים 2025אבל אותם שאים רוצים לומר שם שירות ותשבחות לא ישו כלל בבית
2027
הכסת 2026והחזים המתפללים ביום לא יעורו כל הלילה לפי שמפסידים את קולם כשאים ישים בלילה
ואפילו כל אדם טוב לו שלא יעור כל הלילה 2028כמ"ש למעלה.2029
וטוב לומר קודם השיה ד' מזמורים הראשוים של תהלים 2030שהם שמירה לקרי 2031וגם טוב ליזהר שלא יעטוף
את עצמו בכרים וכסתות שלא יבא לידי חימום ועכ"פ יזהר שלא לכסות רגליו זכר לדבר ותגל מרגלותיו 2032של
בועז שלא יבא לידי חימום:2033
תרכ מהג יפה לקצר בתפלת שחרית ובו ב' סעיפים:
א טוב שלא להאריך בתפלת שחרית כדי למהר בעין שיוכל להתפלל מוסף 2034קודם ו' שעות ומחצה 2035ואם
האריך החזן יותר מדאי ואי אפשר שלא יאחרו מוסף עד לאחר ו' שעות ומחצה יש לדלג סליחות 2036ואביו
מלכו 2037כדי להתחיל תפלת מוסף קודם שיגיע זמן תפלת המחה דהייו ו' שעות ומחצה שאז מן הדין צריך
להתפלל מחה תחלה כמ"ש בסי' רפ"ו.2038
ומכל מקום אם אירע שאיחרו להתפלל מוסף עד ו' שעות ומחצה אעפ"כ יתפללו מוסף תחלה קודם מחה מטעם
שתבאר שם ע"ש:
ב טוב לומר מעט סליחות בחת מהרבה במרוצה:2039
____________________
 2016מטה משה אות תתסט .מ"א סק"י.
 2017ראה פרקי דרבי אליעזר פמ"ו .הובא בטור סי' תרו ובהגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור ד"ה מה.
 2018סעיף ט.
 2019תוספתא מגילה פ"ב הי"א .תוס' ב"ב ג ,ב ד"ה ועייליה .שו"ע סי' קא ס"ג.
 2020הגהות מיימויות שם סוד"ה כל .ב"י ד"ה ועוד הגו ללון.
 2021ראה מרדכי מגילה רמז תתכט .ב"ב רמז תסה .הגהות מיימויות הל' תפלה פי"א אות ה .טור ושו"ע סי' קא ס"ד.
 2022סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ד.
 2023הגהות מיימויות שם בשם מהר"מ .מהרי"ל הל' ליל יום כפור )ע' שלא( .מטה משה סי' תתעא .אליה רבה ס"ק כ.
 2024מהר"י ווייל סי' קצא .רמ"א ס"ו.
 2025הגהות מיימויות שם .מהרי"ל הל' ליל יו"כ אות יב .מטה משה שם .אליה רבה שם.
 2026מהר"י ווייל שם .רמ"א שם.
 2027מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 2028לבוש ס"ד .מ"א סקי"א.
 2029סעיף טו.
 2030אבודרהם סדר תפלת יוה"כ.
 2031של"ה מסכת יומא עמוד התשובה )רכט ,א( ד"ה אמם מי ,בשם סדר היום ליל יוה"כ .מ"א שם .ובסידור :אחר ערבית יש לומר
ארבעה מזמורים הראשוים שבתהלים )כי יש בהם ש"י תיבות כמין קרי ,וראשי תיבות וסופי תיבות מהמזמורים מין קל"א
כמין סמא"ל( כדי להצל מקרי ,וגם יכוין בשם הוי' ביקוד בברית ] חיריק ,שב"א ,חיריק[.
 2032רות ג ,ז.
 2033של"ה שם .אליה זוטא סקי"א.
 2034הגהות מיימויות הל' שביתת עשור בסופו ד"ה צריך .טור ושו"ע ס"א.
 2035הגהות מיימויות שם .מהרי"ל הל' יו"כ )ע' שלח( .וראה גם לעיל סי' רפו ס" ה.
 2036לבוש.
 2037הגהות מיימויות שם בשם מהר"מ .מהרי"ל שם .לבוש .מ"א.
 2038סעיף ה.
 2039מ"א סי' תרכב סוף סק"ב .וראה גם לעיל סי' א מהדו"ב ס"ב ומהדו"ק ס"ט :טוב מעט בכווה מהרבות שלא בכווה.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צז

תרכא סדר קריאת התורה ומילה ביום כיפור ובו י"ז סעיפים:
ואם
א מוציאין שי ספרים 2040וקורים בראשון ששה אשים 2041בפרשת אחרי מות 2042עד ויעש כאשר צוה ה'
2046
חל בשבת קורין שבעה 2044ומפטיר קורא בספר שי בפחס ובעשור לחודש 2045ומפטיר בישעיה ואמר סלו סלו
עד כי פי ה' דבר 2047לפי שבפרשה זו תבאר עין תשובה ותעית:2048
2043

ב בברכות הפטרה אין חותמין ברוך אתה ה' מלך מוחל וסולח
אתה ה' מלך על כל הארץ מקדש כו':

2049

אלא יאמר ודברך אמת

2050

וקיים לעד ברוך

ג אם יש מילה ביום הכיפורים מלין בין קריאת התורה למוסף 2051ואחר המילה אומרים אשרי 2052ויש והגין
למול אחר אשרי 2053ואם הוא במקום שמלין התיוק בביתו ולא בבית הכסת אין מלין עד חזרת ספרי תורה
להיכל 2054משום שהוא בזיון ספר תורה להיחו ולצאת לחוץ 2055ואחר המילה חוזרין לבית הכסת ואומרים קדיש
שלפי תפלת מוסף:2056
ד ואחר המילה יש והגין לברך ברכת המילה בלא כוס 2057לפי שאי אפשר לטעום ממו וגם אין מטעימים לתיוק
גזירה שמא יהיה התיוק רגיל בשתיה זו של מצוה ויורה היתר לעצמו לשתות מכוס של ברכה אף לכשיגדל
ואע"פ שבתשעה באב מטעימים לתיוק ואין חוששין לכך מפי שהוא דבר שאיו מצוי כמ"ש בסי' תק"ט 2059מכל
מקום ביום הכיפורים שהוא מן התורה ועוש כרת החמירו יותר 2060וחששו אף לדבר שאיו מצוי:

2058

2062

ה ויש והגין לברך על הכוס ולהטעים ממו לתיוק הימול 2061שבקטן כזה אין לגזור שמא ישתה אף לכשיגדל
2064
ואע"פ שכל כוס של ברכה צריך להטעים ממו לקטן שהגיע לכלל חיוך ברכות כמ"ש בסי' רס"ט 2063ותק"ט
מכל מקום כוס של מילה שהברכה תקה בשביל תיוק הימול לכן די כשותים לו לשתות 2065ומכל מקום צריך
____________________
 2040רמב"ם הל' תפלה פי"ג הי"ד .טור ושו"ע ס"א.
 2041משה מגילה כא ,א .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' רפב ס"א.
 2042משה שם ל ,ב .טור ושו"ע שם.
 2043ויקרא טז ,לד .טור ושו"ע שם.
 2044טור ושו"ע שם .וראה לעיל סי' רפב ס"ב שטוב שלא להוסיף מעל שבעה קרואים.
 2045במדבר כט ,ז .תוספתא מגילה פ"ג ה"ג .רמב"ם שם .טור ושו"ע שם.
 2046ז ,יד .ברייתא שם לא ,א ורש"י ד"ה כי .טור ושו"ע שם.
 2047ח ,יד .טור ושו"ע שם.
 2048רש"י שם .ב"י ריש הסי' .לבוש ס"א.
 2049כלבו סי' ע )לה ,ד( ,בשם ה"ר תן .מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קיג( .דרכי משה ס"ק ב .לבוש סוף ס"א .מ"א ריש הסי '.
אבל בסידור )אצל שחרית של שבת( הוסח )עפ"י רוקח קרוב לסוס"י ריז .הובא בב"י( :ברוך אתה ה' מלך מוחל וסולח כו'.
 2050וכ"ה לעיל בר"ה סי' תקפב סי"א .ובסידור :ודברך מלכו אמת.
 2051רוקח סי' ריז ד"ה ומה שפוסקין .מרדכי סוף רמז תשכז .הגהות מרדכי שבת רמז תע ,בשם מהר"ם מרוטבורג .שו"ע ס"ב.
 2052הגהות מרדכי שם .שו"ע שם .מ"א סק"ב.
 2053מהגים )טירא( ע' קיג .רמ"א ס"ב.
 2054הגהות מרדכי שם .שו"ע שם.
 2055לבוש ס"ב.
 2056הגהות מרדכי שם .שו"ע שם .ולפי הקדיש יאמר איזה מזמור )אגרות קודש ח"כ ע' רפג(.
 2057מרדכי סוף רמז תשכז ,בשם רבו יעקב ב"ר שמשון .ר"ן שבת )ז ,א( ד"ה וכתבו ,בשם הגאוים .אבודרהם הל' ברכת מילה,
בשם הרי"ץ גיאת והרמב"ם .שו"ע ס"ג.
 2058מרדכי ואבודרהם שם .וראה רש"י עירובין מ ,ב ד"ה דאתי .ט"ז סק"א וסי' תריט סק"ג .לעיל סי' שמג ס"ח .סי' תריט ס"ז.
 2059סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"ז ומ"א סק"ט.
 2060מרדכי שם .לבוש ס"ג .וראה מראי מקומות וציוים.
 2061מרדכי השלם רמז תשכז ע' פח .הובא בב"י סי' תקט ד"ה ואם יש תיוק .רמ"א ס"ג.
 2062מרדכי שם.
 2063ס"ג .וראה סי' קצ ס"ד ב' דעות בזה.
 2064ראה מ"א שם סוף סק"ט.
 2065מ"א סי' רסט סק"א .וראה לעיל סי' קצ ס"ד ,שבמילה ביום הכיפורים סומכים על הדעה הב' שם ,שאפשר להטעים כוס של
ברכה לתיוק שלא הגיע לחוך ,ומציין לכאן.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צח

ליזהר שיתו לו לשתות קצת מהכוס מלבד מה שותים לפיו כשאומר בדמיך חיי:2066
ו ויש והגים 2067שמברכים על הכוס ומטעימים לתיוקות כמו בתשעה באב ואע"פ שאין להוג כן לכתחלה ביום
הכיפורים מטעם שתבאר למעלה 2068מכל מקום אין למחות ביד הוהגין היתר:2069
ז במוסף אומר הש"ץ סדר העבודה 2070לפי שעיקר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים היתה בקרבות המוספים
שבאמצע הקרבתם היה עובד כל עבודת היום האמורים בפרשת אחרי מות:2072

2071

ח עשרה פעמים היה כהן גדול מזכיר את השם המפורש ככתבו ביום הכיפורים ג' פעמים בווידוי ראשון אא ה'
חטאתי כו' אא ה' כפר כו' לפי ה' תטהרו וכן ג' פעמים בווידוי שי וכן ג' פעמים בווידוי שלישי ופעם אחת
בגורלות כשאמר לה' חטאת.2073
וכל מקום שהכהן גדול היה מזכיר שם המפורש 2074או אומרים השם ואין אומרים אדי כמו בכל תפלותיו כדי
שלא יהא ראה שגם הכהן גדול היה אומר בכיוי אדות כמו שאו אומרים לפיכך או אומרים השם סתם ברמז
להורות שהכהן גדול היה מזכיר כאן שם המפורש חוץ מן לפי ה' תטהרו שאו אומרים בכיוי שם אדות לפי
שאין או באין בכאן לומר איך היה הכהן גדול מזכיר את השם אלא כוותו לקרות הפסוק 2075כמו שדרכו
לקרות בתורה דהייו בכיוי אדות.2076
וכן כשאו אומרים לה' חטאת 2077או אומרים בכיוי אדות כמו שדרכו לקרות בתורה שאמר בתורה 2078אשר
עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת ומכל מקום כיון שבתורה או קורין קצת בשיוי ממה שאומרים ביום הכיפורים
שהרי ביום הכיפורים אין אומרים תיבת ועשהו לכן כון לעשות על צד היותר טוב ולומר להשם חטאת:2079
ט אבל כשאומרים הבקשה של כהן גדול דהייו יהי רצון מלפיך ה' אלקיו ואלקי אבותיו כו' ועל אשי השרון
הוא 2080אומר יהי רצון מלפיך ה' אלקיו ואלקי אבותיו כו' אומרים כל האזכרות שבה בכיוי אדות שגם הכהן
גדול היה אומר כאן בכיוי אדות:2081
י ואע"פ שכוותו באמירת בקשה זו לספר היאך היה הכהן גדול מבקש 2082אף על פי כן אין כאן הזכרת שם שמים
לבטלה כיון שגם כוותו הוא להתפלל על עצמיו 2083שהרי או מוסיפין בה כמה בקשות שלא היה הכהן גדול
אומרם כלל 2084כמו שתעלו בשמחה לארצו 2085וכיוצא בזה:
____________________
 2066מ"א סק" ג.
 2067תוס' שבת קלט ,א ד"ה וליתן בשם ר"ת .עירובין מ ,ב ד"ה דלמא בשם רבו שמואל .הובא במרדכי ובר"ן ובאבודרהם שם.
לבוש ס"ג בשם מהגים )טירא( הל' יום כפור )ע' קיג ,לאחת הגירסאות( .מ"א סק"ג.
 2068סעיף ד.
 2069לבוש שם .מ"א שם.
 2070משמעות הגמרא לו ,ב; ו ,ב .הובא בר"ן )ו ,א( ד"ה ומהא .טור ושו"ע ס"ד.
 2071סדר רב עמרם )בתפלת המחה( ,בשם רב טרואי .הובא במרדכי רמז תשכז .ב"י ד"ה וכתב המרדכי .לבוש ס"ד .ט"ז סק"ב.
 2072ראה רא"ש יומא סדר עבודת יוה"כ בסופו.
 2073גמרא ]ברייתא[ לט ,ב ורש"י ד"ה שלשה וד"ה ואחד .רמב"ם הל' עבודת יוה"כ פ"ב ה"ו .טור .ט"ז ס"ק ב.
 2074רא"ש פ"ח סי' יט )ככתבו ,ולא של מ"ב( .טור )ושו"ע( .ט"ז ס"ק ב .מ"א ס"ק ד.
 2075ויקרא טז ,ל.
 2076טור בשם הרי"ץ גיאת הל' יוה"כ )ע' סג( .שו"ת הריב"ש סי' ריט ,בשם רבותיו .ב"י ד"ה כתב רב סעדיה .לבוש ס"ו .מ"א ס"ק
ד .ט"ז סק"ב.
 2077מ"א שם.
 2078ויקרא טז ,ט.
 2079ט"ז שם .ובסדר עבודה שבסידור  -בשם הוי' )שקוראים בשם אדות(.
 2080בוסח הסדור ליתא.
 2081מ"א שם .ט"ז שם.
 2082ב"ח סוף הסי'.
 2083ט"ז שם.
 2084מ"א שם.
 2085ט"ז שם )שלא אמר כהן גדול שהרי יושב בא"י(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

צט

יא ובכל שלשת ווידוים אלו אומרים בתחלה אא ה]שם[ וכו' ואח"כ אא בשם כפר א כו' 2086שכשמבקש רחמים
על הכפרה יש לומר אא בשם כלומר שהקב"ה יושיע ע"י שם העצם שהוא רחמים גמורים )בלי תערובות דין
כלל(:2087
יב ווהגין ליפול על פיהם כשאומרים והכהים והעם כו' 2088וגם בעליו לשבח 2089אבל הש"ץ אסור לו לעקור
ממקומו בשעת התפלה ולילך לאחוריו כדי ליפול על פיו 2090ויש למחות ביד העושים כן 2091ווהגין שהש"ץ עומד
בתחלה רחוק קצת מן התיבה בעין שלא יצטרך לעקור רגליו כדי ליפול על פיו:2092
יג סדר הווידוי חטאתי עויתי פשעתי 2093לפי שהחטאים הם השגגות ועוות הם הזדוות 2094כלומר העבירות
שעשה אותם במזיד שידע שאסור לעשותן ועשה אותם להאתו 2095ופשעים הם המרדים 2096כלומר שעושה
להכעיס 2097ולא בשביל האתו וצריך להתוודות תחלה על הקל ואח"כ על החמור:2098
יד ווהגין להזכיר שמות ביום הכיפורים 2099וודרים צדקה בעבורם 2100לפי שהמתים יש להם ג"כ כפרה ביום
הכיפורים 2101ועל כן הוא קרא כיפורים לשון רבים לחיים ולמתים 2102וכשודרים צדקה בעבורם מועיל להם
לכפר בעדם לפי שהקב"ה בוחן לבות ויודע שאלו היו בחיים היו גם כן ותים צדקה 2103אבל אם ודר צדקה
בעבור מי שהיה רשע אין מועיל לו כלום:2104
טו המצטער על מיתת בי אהרן ומוריד דמעות עליהם ביום הכיפורים מוחלים עוותיו וביו אים מתים
בחייו:2105
טז ומצוה ללמוד ביום הכיפורים משיות יומא כדי שתעלה האמירה במקום הקרבה גם בגמרא סוף יומא
מאמרים המדברים במעלות התשובה:2106
יז ואין לתלמיד חכם לעסוק בתורה ולהשמיט את עצמו מלהתפלל התפלות והסליחות והבקשות עם הציבור:2107
____________________
 2086ירושלמי יומא פ"ג ה"ז .ראבי"ה סי' תקל .רא"ש פ"ח סי' יט .טור ולבוש ס"ו .ט"ז סק"ב.
 2087ט"ז שם.
 2088טור בשם ראבי"ה סי' תקל .מרדכי רמז תשכז .רמ"א ס"ד .וראה סידור ,דהייו רק בוהכהים של הוידויים ,משא"כ בוהכהים
של גורלות אין צריך לכרוע .וראה שעה"כ פמ"ד אות יז .אוצר מהגי חב"ד ע' רכז .אופן הכריעה ,ראה לעיל סי' קלא ס"א )כל
השה( .פס"ד צמח צדק שמב ,א .אוצר מהגי חב"ד ע' קלב )בר"ה ויוה"כ(.
 2089רמ"א שם.
 2090דרכי משה ס"ק ו ,בשם ריב"ש סי' שלב .רמ"א שם.
 2091רמ"א שם.
 2092אליה זוטא סק"ה.
 2093גמרא ]ברייתא[ לו ,ב כחכמים .רי"ף )ו ,א( .רמב"ם הל' עבודת יוה"כ פ"ד ה"א .טור ושו"ע ס"ה .וכ"ה הוסח בסידור )בוידוי
שבסדר עבודה(.
 2094ברייתא שם .לבוש ס"ה .מ"א ס"ק ה.
 2095לבוש שם.
 2096ברייתא שם.
 2097רש"י שם ד"ה המרדים .לבוש שם.
 2098לבוש שם .מ"א שם .וכדלעיל סי' תרז ס"ו וש".
 2099כלבו סי' ע )לה ,ג( .רמ"א ס"ו .ובסידור בא וסח הזכרת שמות לפי מוסף לשלש רגלים .ולעין הזכרת שמות בשבת ראה
לעיל סי' רפד סי"ד.
 2100רוקח סי' ריז ד"ה ומה שפוסקין .מרדכי ריש רמז תשכז .שו"ע ס"ו.
 2101מרדכי שם .רמ"א שם.
 2102מהר"י ווייל סי' קצא .דרכי משה ס"ק ח.
 2103רוקח שם .ב"י סוף הסי' .ט"ז סק"ד .מ"א סק"ו.
 2104רוקח שם .ב"י שם .מ"א שם.
 2105זהר ח"ג ז ,ב .מ"א ריש הסי'.
 2106של"ה מסכת יומא עמוד התשובה בסופו )רכט ,סע"א( ד"ה משום .אליה זוטא סק"א .וראה אוצר מהגי חב"ד ע' רלב )שלא
ראיו והגין כן(.
 2107כסת הגדולה הגה"ט .אליה זוטא שם .וראה גם לעיל סי' סח ס"א.

הלכות ר"ה ויוה"כ

ק

תרכב סדר תפלת מחה ובו ו' סעיפים:
א אין אומרים אין כאלהיו 2108אחר תפלת מוסף כמו שאומרים בשאר שבת ויום טוב לפי שעיקרו לא תקן אלא
כגד ברכות אמצעות של תפלת שמוה עשרה שאין אומרים אותן בשבת ויום טוב 2109אבל ביום הכיפורים כבר
אמרו פיוטים שיש בהם הזכרות ברכות אלו כגון אהללך כו' 2110אבל פיטום הקטורת אע"פ שגם היא זכרה
בעבודה מכל מקום פרטי סממי הקטורת לא הוזכרו שם 2111ולכן יש לאומרם 2112אחר תפלת מוסף:2113
ב יש מקומות והגים לומר אשרי ובא לציון קודם תפלת המחה 2114כמו בכל שבת ויום טוב 2115אבל במדיות אלו
אין אומרים אשרי ובא לציון עד קודם עילה 2116כדי להפסיק בין תפלת מחה לעילה באמירת אשרי ובא לציון
אבל בין מוסף למחה מפסיקין בקריאת התורה לפיכך אין צריך להפסיק עוד באשרי ובא לציון 2117ויש לו למהר
תפלת המחה בכל מה דאפשר:2118
ג אין אומרים ואי תפלתי אפילו אם חל להיות בשבת 2119לפי שבכל השבתות אומרים אותו לשבח ישראל שאע"פ
שאכלו ושתו אף על פי כן הם קורין בתורה ומתפללין אחר כך משא"כ אומות העולם שאוכלין ושותין ופוחזין
אבל ביום הכיפורים אין שייך זה:2121

2120

ד ומוציאין ספר תורה וקורין שלשה אשים 2122בפרשת עריות 2123עד סוף הפרשה 2124שמי שיש עבירה בידו יפרוש
מהן לפי שהעריות עבירה מצויה שפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו 2125והשלישי מפטיר 2126ביוה 2127לפי שיש
בו כח התשובה 2128ושאין יכולין לברוח מאת פי הקב"ה 2129ווהגים לסיים ההפטרה במיכה 2130מי אל כמוך כו'.
ואחר ההפטרה והגין במדיות אלו שלא לברך רק שלש ברכות אבל אין אומרים על התורה ועל העבודה 2131לפי
שכבר גמרה עבודת היום קודם המחה.2132
____________________
 2108מהרי"ל הל' מוסף דיום כפור )ע' שא( .רמ"א ס"א.
 2109מהרי"ל שם ,בשם מחזור ויטרי )ע'  .(106ובוסח הסדור אומרים כן אף בחול .וראה שער הכולל פי"א אות ל.
 2110מהרי"ל שם .לבוש סי' תרכא בסופו .מ"א סק"א.
 2111ט"ז סק"ג.
 2112ט"ז שם )ביחידות( .מ"א שם.
 2113ומהג חב"ד לאמר אחר עילה :קוה ,אין כאלקיו ,פיטום הקטורת ועליו )ראה ספר המהגים  -חב"ד ע'  .59אוצר מהגי
חב"ד ע' רל וע' רמד(.
 2114רמב"ם הל' תפלה פי"ב הכ"א .טור ושו"ע ס"א .וראה לקמן סי' תרכג ס"א.
 2115לבוש ס"ב .וכדלעיל סי' רצב ס"א.
 2116מרדכי רמז תשכז .הגהות מיימויות שם אות ת ,ובסוף הל' שביתת עשור ד"ה כשאומר .כלבו סי' ע )לה ,ד( בשם ה"ר תן.
מהגים )טירא( ע' קטז .רמ"א ס"א.
 2117כלבו שם .הובא ב"י ריש הסי' .לבוש ס"ב .ובסידור :תפלת מחה וידבר וקטורת ואח"כ מתפללים שמוה עשרה  ...תפלת
עילה אומרים אשרי ובא לציון .וראה שער הכולל פמ"ד אות יט.
 2118ב"י ריש הסימן בשם המרדכי .לבוש שם .ט"ז סק"ב.
 2119טור ושו"ע ס"א .וכ"ה מהג חב"ד )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .63וראה שם הערה .(35
 2120כדלעיל סי' רצב ס"ג.
 2121טור ולבוש סוף ס"ב .ט"ז ס"ק א.
 2122רמב"ם הל' תפלה פי"ב הט"ז .טור ושו"ע ס"ב .וכמו בשבת מחה ,דלעיל סי' רצב ס"ב ,וש".
 2123גמרא ]ברייתא[ מגילה לא ,א .טור ושו"ע שם.
 2124טור ושו"ע שם.
 2125רש"י שם ד"ה קורין .ט"ז ס"ק ד.
 2126טור ושו"ע שם .והטעם תבאר לעיל סי' רפב סוף סי"א.
 2127ברייתא שם .טור ושו"ע שם.
 2128ב"י ד"ה וקורין .לבוש ס"ב.
 2129אבודרהם סדר תפלת יוה"כ .אליה זוטא סק"ב.
 2130ז ,יח -כ .טור ושו"ע שם.
 2131רמ"א ס"ב .וכ"ה בהגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור ד"ה המפטיר בשם ראב"ן .מהרי"ל הל' תפלת מחה דיום כפור )ע'
שב(.
 2132הגהות מיימויות שם .לבוש ס"ב.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קא

ווהגים במדיות אלו שאין אומרים צדקתך כשחל בשבת 2133לפי שכתוב בו משפטיך תהום רבה 2134ואין או
מבקשין משפט ביום הכיפורים אלא רחמים ולפים משורת הדין כעין שאמר 2135ואל תבא במשפט כו':2136
ה אם השעה דחוקה ידלגו אביו מלכו כדי להתחיל עילה בזמה 2137שיתבאר בסי' תרכ"ג:2138
2139

ו אע"פ שאין שיאת כפים במחה ביום הכיפורים
כהים 2141ושים שלום 2142מטעם שתבאר שם 2143ע"ש:

כמ"ש בסי' קכ"ט

2140

ע"ש אעפ"כ יאמר הש"ץ ברכת

תרכג סדר תפלת עילה ובו י"]ב[ סעיפים:
א במקומות שאומרים אשרי ובא לציון קודם תפלת מחה 2144צריכים לחזור ולומר אשרי קודם תפלת עילה
כדי להפסיק בין מחה לעילה 2146מטעם שתבאר בסי' ק"ח 2147וק"ה:2148

2145

ב התחלת זמן תפלת עילה הוא כשהחמה בראש האילות 2149דהייו קרוב להתחלת השקיעה 2150ומשך זמה עד
סמוך לצאת הכוכבים 2151לפיכך צריך הש"ץ לקצר בסליחות ופיוטים שבאמצע התפלה וגם אין לו למשוך בתפלת
עילה כל תיבה ותיבה כדרך שמושך בשאר תפלות 2152כדי שיגמור קודם צאת הכוכבים לפי שתפלה זו היא
בתעית ציבור 2153כגד עילת שערי היכל שבמקדש 2154שהיה ביום אחר הדלקת רות של בין הערבים 2155כעבד
הרוצה לצאת מן המלך ומקודם שיצא הוא מבקש פרס ומת המלך ויוצא וועל השער אחריו:2156
ג אבל יש אומרים 2157שיכולין להאריך ולהמשיך בתפלת עילה גם בלילה ואע"פ שהוא אחר עילת שערי היכל לפי
שלא תקו כלל להתפלל תפלה זו בעת עילת שערי היכל ומה שקרא תפלת עילה הייו לפי שמתפללין אותה בסוף
____________________
 2133ר"ן ר"ה )ט ,א( ד"ה גמרא מכלל ,בשם הר"י ברצלוי .דרכי משה ס"ק ד .רמ"א ס"ג.
 2134תהלים לו ,ז.
 2135תהלים קמג ,ב.
 2136לבוש ס"ד .וראה גם לעיל סי' תקצח גבי ר"ה )ואין לעורר הדין ביום דין(.
 2137הגהות מיימויות שם ד"ה צריך .הובא ב"י סוף הסי' .מ"א סק"ב .וראה גם לעיל סי' תרכ ס"א.
 2138סעיף ב.
 2139טור בשם רב עמרם .שו"ע ס"ד.
 2140סעיף א.
 2141דרכי משה ס"ק ה ,בשם מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קטז( .לבוש ס"ג.
 2142ולא שלום רב )ראה ב"י סוף הסימן בשם המרדכי .לעיל סי' קכז ס"ג( .ובסידור הוסח שים שלום בכל התפלות.
 2143סעיף ב.
 2144כדלעיל סי' תרכב ס"ב ,שיש מקומות והגים כן.
 2145טור ושו"ע ס"א .וראה לעיל שם ,המהג במדיות אלו ,שלא לומר אשרי ובא לציון עד קודם עילה.
 2146ראה גם לעיל שם.
 2147ס"ה )לעמוד מדברי תחומים של תורה( .וראה שער הכולל פמ"ד אות יט.
 2148שתהא דעתו מיושבת.
 2149ר)מב("ן )ו ,ב( ד"ה ירושלמי ,בשם הירושלמי ברכות פ"ד ה"א )שגם רב התחיל אז( .מהר"ם מרוטבורג )שיש להתפלל כולה
ביום( ,הובא בר"ן שם ד"ה והוי ,ובהגהות מיימויות הל' תפלה פ"ג אות ה .רא"ש פ"ח סי' כ .טור ושו"ע ס"ב.
 2150כדלעיל סי' רסא ס"ו )במוסגר( .ולפי שיטת הגאוים ,ראה סדר הכסת שבת בתחלתו ,שזמן זה )כשהחמה בראש האילות(
היא שקיעה הראית ,שהוא זמן קצר לפי השקיעה האמיתית )כשהשמש בראשי ההרים( ,וש".
 2151מ"א ס"ק א )בפירוש דברי הרמב"ם הל' תפלה פ"ג ה"ו ,ושו"ע כאן ס"ב :שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה( .כרבי יוחן
בירושלמי שם )שיש להתפלל כולה ביום( .וראה גם לקמן סי' תרכד ס"א )כרבי יוחן(.
 2152ב"י סוד"ה ומאריכין .שו"ע שם.
 2153ראה פסחים ד ,ב ורש"י ד"ה לתפלת .משה תעית כו ,א ורש"י ד"ה עילת .רמב"ם הל' תעיות פ"ה ה"ה .טור סי' תקעט
בסופו .לבוש ס"ב .לעיל סי' קכט ס"א.
 2154ירושלמי שם כרבי יוחן .לבוש שם.
 2155רא"ש שם .ר"ן שם ד"ה ירושלמי .לבוש שם.
 2156לבוש שם.
 2157ר"ן )ו ,ב( ד"ה והוי בדעת הרי"ף שם ,כרב בירושלמי שם .ב"ח בדעת הרא"ש שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קב

היום והיא גמר תפלות של היום ומתפללין אותה סמוך לעילת שערי שמים 2158שועלין אותם בגמר התפלות:2159
ד ואע"פ שהעיקר כסברא הראשוה מכל מקום עכשיו שוהגין כסברא האחרוה אין למחות בידם ומכל מקום
צריכין להתחיל בעוד היום גדול וגם יזהרו לומר חרוז היום יפה כו' קודם הערב שמש דאם לא כן הוא דובר
שקרים לפי ה':2160
ה ואומרים במקום כתבו חתמו 2161ובמקום וכתוב וחתום ובמקום וכתב וחתם:2162
2165

ו ואם הוא שבת מזכיר של שבת בתפלה זו 2163כדרך שמזכיר בשאר תפלות היום 2164שהרי עדיין יום שבת הוא
ואפילו אותם הממשיכים תפלה זו בלילה מכל מקום כיון שהתחילו מבעוד יום צריך להזכיר של שבת )כמ"ש בסי'
קפ"ח.(2166
אבל בווידוי שלאחר התפלה אין מזכירין בו של שבת 2167כיון שכבר סיים ברכת שבת )דהייו אתה בחרתו
שחותמין מקדש השבת( ולא מציו הזכרה אחר סיום הברכה 2168כמ"ש בסי' תכ"ה 2169ע"ש.
במה דברים אמורים ביחיד אבל הש"ץ כיון שאומר הווידוי בתוך התפלה צריך להזכיר של שבת 2170באתה הבדלת
אוש כו' כדרך שמזכיר בו של יום הכיפורים שהרי ברכת אתה בחרתו היא מיוחדת לשבת וליום הכיפורים שהרי
מזכיר בה של שבת בתחלה ותתן לו את יום השבת הזה וכו' ובסוף חותם מקדש השבת כו' 2171ומכל מקום אם לא
הזכיר של שבת בתוך הווידוי אין מחזירין אותו 2172כיון שהזכירו בתוך התפלה 2173אבל אם לא הזכיר של שבת
כלל אפילו בתוך התפלה מחזירין אותו 2174בין יחיד בין ש"ץ:
ז במקום שאומרים כתר במוסף אומרים ג"כ בעילה
בעילה:2176

2175

ובמקומות שאומרים עריצך במוסף אומרים ג"כ

ח ושאים כפים בעילה 2177ולפי ששיאת כפים הוקשה לעבודה כמ"ש בסי' קכ"ח 2178ועבודה איה אלא ביום
לפיכך צריך הש"ץ למהר בתפלת עילה ולדלג הסליחות אם אין שהות ביום בעין שתהא שיאת כפים ביום
____________________

2179
2180

 2158רב בירושלמי שם.
 2159רש"י תעית דף כו ,א ד"ה עילת.
 2160ב"ח סד"ה ולעין הלכה .מ"א סק"א .ומהג חב"ד לאמרו גם אם כבר העריב היום )ספר המהגים  -חב"ד ע' .(59
 2161רוקח סי' ריז ד"ה אשרי .מרדכי רמז תשכז .טור .רמ"א ס"ב.
 2162רוקח שם .טור .לבוש סוף ס"ב.
 2163גמרא שבת כד ,רע"ב .טור ושו"ע ס"ג .וראה גם לעיל סי' רסח סי"ד.
 2164ראה גמרא שם.
 2165לבוש ס"ג.
 2166סעיף יז .וראה מראי מקומות וציוים.
 2167רא"ש שבת פ"ב סי' טז .מרדכי שם רמז רפב .טור ושו"ע שם.
 2168רא"ש שם .לבוש ס"ג.
 2169סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה טור ושו"ע שם ס"א.
 2170שבלי הלקט סי' קעח .שו"ת מהרי"ל סי' ג .ב"י ד"ה ומ"ש אבל .שו"ע שם.
 2171ראה לבוש שם.
 2172ב"י שם .שו"ע שם.
 2173לבוש שם .מ"א סק"ב.
 2174הגהות מרדכי שבת רמז תו )עט ,א( .הובא ב"י ד"ה ואם ,ובדרכי משה הארוך אות ב .מ"א שם.
 2175טור ושו"ע ס"ד.
 2176ב"ח סוף הסימן .עטרת זקים ס"ק ג.
 2177משה תעית כו ,א .טור ושו"ע ס"ה .וראה גם לעיל סי' קכח ס"א וס"ז .סי' קכט ס"א .והייו אף במדיות אלו שאין שיאות
כפים אלא ביום טוב ,כדלעיל סי' קכח ס"ז ,ושם תבאר הטעם.
 2178סכ"ג וסמ"ד וס"א.
 2179הגהות מיימויות הל' תפלה פ"ג אות ה )לעין שיאת כפים( .מהרי"ל הל' תפלת שחרית דיו"כ )ע' שלט( .לבוש ס"ה .וכדלעיל
סי' א מהדו"ב ס"ט וש".
 2180הגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור ד"ה צריך ,בשם מהר"מ .ב"י סוד"ה ומאריכין .לבוש סוף ס"ד .מ"א סק"ג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קג

קודם צאת הכוכבים.2181
אבל במדיות אלו אין והגין כן אלא אין הכהים עולין לדוכן כלל בעילה 2182לפי שמאריכין בסליחות ופזמוים
עד הלילה ואין שיאת כפים בלילה 2183אבל מכל מקום אומר הש"ץ אלקיו ואלקי אבותיו ברכו כו' אע"פ שהוא
לילה שבזה אין קפידא כל כך 2184כיון שתפלה זו ראויה לשיאת כפים שהרי התחלת זמה היא מבעוד יום:2185
ט ואחר התפלה אומרים אביו מלכו 2186אפילו כשחל בשבת 2187ואפילו עדיין הוא יום 2188ואף על פי שבכל היום
אין אומרים אביו מלכו כשהוא שבת מכל מקום עכשיו יש לאומרו לפי שעכשיו הוא גמר החתימה ואו צריכין
לבקשת רחמים ואם לא עכשיו אימתי:2189
י בסוף הסליחות 2190אומרים שמע ישראל פעם אחת ושלש פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 2191ואח"כ
אומרים שבע פעמים ה' הוא האלהים 2192ללוות השכיה שתעלה ותסתלק עכשיו למעלה משבעה רקיעים שבעת
התפלה היתה השכיה שרויה בייו ועכשיו תעלה למקומה:2193
יא ואומרים קדיש 2194שלם 2195ואח"כ 2196תוקעין תקיעה אחת 2197ויש והגין לתקוע תשר"ת.2198
ואע"פ שעדיין לא הבדילו בתפלה 2199אעפ"כ אין כאן איסור כלל כיון שהתקיעה איה מלאכה כלל 2200ואין בה
אפילו משום שבות גמור כמ"ש בסי' תקפ"]ח[ 2201ולא אסרו בשבת ויום טוב אלא משום עובדין דחול כמו שתבאר
שם לפיכך יש להתיר תקיעה זו אפילו בין השמשות 2202אם כבר גמרו תפלת עילה )ועיין בסי' שמ"ב:(2203
2205

י]ב[ וטעם תקיעה זו היא סימן לסילוק שכיה למעלה 2204כמו שהיה במתן תורה שכשעלתה השכיה אמר
במשוך היובל וכו' ואמר 2206עלה אלהים בתרועה כו' ועוד יש טעם בתקיעה זו להראות שהוא יום טוב ולהרבות
____________________

 2181לבוש שם.
 2182מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קיז( .רמ"א ס"ה .וכ"ה מהג חב"ד אפילו עוד היום גדול )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .59אגרות
קודש חי"ח ע' ע(.
 2183לבוש ס"ה .ב"ח סוף הסי'.
 2184מ"א סק"ג.
 2185מהרי"ל שם )אף לעין איחר עד הלילה( .וכדלעיל ס"ב.
 2186מהרי"ל )הל' יוה"כ ע' שמג( .דרכי משה ס"ק ג .רמ"א ס"ה.
 2187מהרי"ל שם .דרכי משה ס"ק ב .מ"א ס"ק ג.
 2188מ"א שם.
 2189ר"ן ר"ה )ט ,א( ד"ה מכלל .ב"י סי' תרכב ד"ה ואם חל .מ"א שם.
 2190שו"ע ס"ו .במחזור חב"ד הוא אחר אביו מלכו.
 2191מהגים )טירא( מהג יוה"כ )ע' קיז( .רמ"א ס"ו .וראה לעיל סי' סא ס"ט וסי"ב.
 2192תוס' ברכות לד ,א ד"ה אמר .סמ"ג ל"ת סט בשם מורו .שו"ע שם .וראה לעיל שם ס"י.
 2193לבוש ס"ה .וראה לעיל שם.
 2194מהגים )טירא( יום כפור )ע' קיז( .רמ"א ס"ו.
 2195מהגים שם .לבוש ס"ה.
 2196מהגים שם .רמ"א שם .ועוד שם ,שבקצת מקומות הגו לתקוע קודם קדיש .ומהג חב"ד שתוקעין באמצע הקדיש לפי
תתקבל  -אחר שמגים "מארש" )ספר המהגים  -חב"ד ע' .(59
 2197תוס' מגילה ד ,ב ד"ה ויעבירה )הב'( .מרדכי רמז תשכז .הגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור ד"ה מה שהגו לתקוע.
האגור סי' תתקא .רמ"א שם .וכ"ה מהג חב"ד )ראה אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' רמג אות רפב( ,ואחר התקיעה אומרים :לשה
הבאה בירושלים )מחזור( ,ואח"כ משלימים הקדיש )ספר המהגים  -חב"ד שם(.
 2198הגהות מיימויות שם בשם רב פלטוי גאון ורב עמרם .טור סי' תרכד .שו"ע ס"ו.
 2199ראה לעיל סי' רצט סוף סט"ו ולקמן סי' תרכד סט"ו )לעין מוסיף מחול על הקדש(.
 2200תוס' שם .מרדכי שם .הגהות מיימויות שם .טור שם .מהגים שם .מ"א סק"ד.
 2201סעיף ד.
 2202מ"א שם .אליה רבה סק"ו .וראה אוצר מהגי חב"ד שם ע' רמב אות רפ.
 2203וציין שם לכאן )לעין בין השמשות(.
 2204סמ"ג סוף ל"ת סט .לבוש ס"ה .ט"ז סק"ב.
 2205שמות יט ,יג.
 2206תהלים מז ,ו.

הלכות ר"ה ויוה"כ
בסעודה 2207מפי שאין יום טוב זה מפורסם עשו בו תקה לפרסמו
הכסת כדרך שאומרים בשבת ויום טוב:2209

קד
2208

לכן יפקדו איש את רעהו בצאתו מבית

תרכד סדר מוצאי יום הכיפורים ובו ט"ו סעיפים:
א ומתפללין תפלת ערבית שאין תפלת עילה פוטרת של ערבית 2210אפילו אותם הממשיכים בה בלילה
שהזכירו בה של יום הכיפורים.2212

2211

כיון

ואומרים הבדלה בחון הדעת 2213כמו בכל מוצאי שבת ויום טוב:2214
ב וצריך להוסיף מן החול על הקודש ביציאתו 2215כמו בכיסתו כמ"ש בסי' תר"ח 2216דהייו שימתיו מעט אחר
צאת הכוכבים.2217
ובמקומות שמבדילין על הכוס בבית הכסת בכל מוצאי שבת ויום טוב גם עכשיו יבדיל השליח צבור ויטעים מן
הכוס לקטן או לגדול אם מתכוין לצאת בהבדלה זו 2218ועיין בסימן רצ"ה:2219
ג המבדיל על הכוס במוצאי יום הכיפורים איו מברך על הבשמים 2220שלא תקו אלא במוצאי שבת כדי להשיב
את הפש יתירה שהלכה לה.2221
אבל אם חל יום הכיפורים בשבת מברכין על הבשמים כמו בכל מוצאי שבת:2222
ד אבל על האור צריך לברך אפילו כשחל בחול 2223לפי שהוא דבר חדש שלא הה ממו ביום הכיפורים 2224שאסור
בהבערה לפיכך איו דומה לשאר מוצאי יום טוב שאין מברכין עליו 2225לפי שאין מברכין על האור אלא בשעת
חידושו 2226דהייו במוצאי שבת שהוא תחלת ברייתו 2227או במוצאי יום הכיפורים שהוא כמו דבר חדש לו כמו
שתבאר:
ה ואין מברכין במוצאי יום הכיפורים על האור שהוציאוהו עתה במוצאי יום הכיפורים מן האבים או מן
____________________
 2207תוס' שבת קיד ,ב ד"ה ואמאי .סמ"ג שם .אליה זוטא סק"ג .וכדלקמן סי' תרכד ס"ט.
 2208תוס' וסמ"ג שם .אליה זוטא שם.
 2209מטה משה סוס"י תתפה .אליה זוטא שם.
 2210גמרא פז ,סע"ב )ברייתא דלא כרב( .ירושלמי ברכות פ"ד ה"א כרבי יוחן .רי"ף )ו ,ב( .רא"ש פ"ח סי' כ בשם מהר"מ מרוטברג
)דקיי"ל כרבי יוחן(.
 2211כדעת הרי"ף )ו ,ב( דלעיל סי' תרכג ס"ג ,מ"מ כותב שוהגים להתפלל ערבית .ב"ח סי' תרכג )בדעת הטור( .ט"ז סק"א )בדעת
הרי"ף(.
 2212לבוש ס"א.
 2213ברייתא פח ,רע"א כרבי חיא בן גמליאל משום אבותיו .טור ושו"ע ס"א.
 2214לבוש שם.
 2215ברייתא פא ,ב .טור ושו"ע ס"ב.
 2216סעיף א.
 2217רא"ש פ"ח סי' ח .טור ושו"ע שם.
 2218מ"א ריש הסי'.
 2219ס"ד )במוסגר( :אבל אם משקה ממו לתיוקות אין שום אדם יכול לצאת י"ח בהבדלה זו כיון שלא שתה אדם שיוצא י"ח
בהבדלה זו ,וש".
 2220רמב"ם הל' שבת פכ"ט הכ"ח .טור ושו"ע ס"ג .וראה ט"ז ס"ק ב ,ולעיל סי' רצט סוף ס"ט ,שאם מברך הוי הפסק בין ברכת
היין לשתייתו.
 2221כל בו סי' מא .הובא בב"י ד"ה ומבדילין .וראה לעיל סי' רצז ס"א .סי' תצא סוף ס"א.
 2222אחרוים .אבודרהם סדר תפלת עילה ד"ה וחוזר )ע' רצ( .שו"ת מהרי"ל סי' לד .ב"ח ד"ה ומבדילין בשם מהרש"ל .ט"ז סק"ב.
מ"א סק"א .וראה לעיל סי' רצז ס"ב שציין לכאן.
 2223רבי יוחן בגמרא פסחים ד ,א .טור ושו"ע ס"ד .וראה לעיל סי' רחצ ס"ב שבמוצאי יוה"כ יש אומרים שצריך לחזר אחר ברכת
האור לפי שהיא כברכת הבדלה  ...שהבדיל לו זה היום משאר יום טוב שאסר בו להבעיר אור עד עתה בלילה.
 2224רש"י שם ד"ה באור ששבת .טור ולבוש ס"ד.
 2225כדלעיל סי' תצא ס"א.
 2226שו"ת רשב"א ח"א סי' קט .וכדלעיל סי' רחצ סוף ס"א.
 2227ברייתא שם.

הלכות ר"ה ויוה"כ
העצים 2228ולא על האור שהודלק מאור זה
והולכת מערב יום כיפור.2231

2229

אלא על אור ששבת

קה
2230

ממלאכה כגון עששית שהיתה דולקת

ואע"פ שבמוצאי שבת מברכין על האור היוצא מן האבים ועצים 2232הייו לפי שתחלת ברייתו במוצאי שבת היתה
על דרך זה שטל אדם הראשון שי אבים והקישן זה בזה ויצא אור 2233ובירך עליו בורא מאורי האש 2234לכן
מברכין במוצאי שבת על כל אור שבעולם )אלא אם כן עשה בו מלאכה בשבת כמ"ש בסי' רח"צ (2235אפילו יצא
עתה מן האבים לפי שזהו כעין ברייתו אבל במוצאי יום הכיפורים שטעם ברכתו הוא לפי שפסקה האתו בו ביום
ועכשיו הותר לו אין לברך אלא על אור ששבת 2236ממש 2237דהייו שהודלק מערב יום כיפור ושבת כל יום
הכיפורים.2238
ואפילו אם חל יום הכיפורים בשבת אין מברך במוצאי שבת אלא על האור שהודלק מערב יום כיפור ושבת כל יום
הכיפורים כדי להראות שיום זה הוא מקודש ששבת מן האור:2239
ו ישראל שהדליק מגוי במוצאי יום הכיפורים אין מברכין עליו 2240מפי שאורו של גוי עשה בו מלאכה שהודלק
ביום הכיפורים 2241ואע"פ שבמוצאי שבת מברכין עליו 2242לפי שהוא מברך על תוספת שלהבת של היתר שתוסף
ברו של ישראל 2243מכל מקום במוצאי יום הכיפורים אין מברך עליו לפי שתוספת שלהבת זו היא ולדה עכשיו
ודומה לאור היוצא מן האבים במוצאי יום כיפור שאין מברכין עליו ולא על האור שהודלק ממו 2244אלא על
האור שדלק מערב יום כיפור או על האור שהודלק ממו ולכן והגין להדליק ר להבדלה מעששיות של בית הכסת
שדלקו מערב יום כיפור:2245
ז ומכל מקום אפילו אור שהודלק ביום כיפור עצמו אם הודלק בהיתר כגון לחולה יכולים לברך עליו במוצאי יום
הכיפורים 2246כמו שמברכין עליו במוצאי שבת כמ"ש בסי' רח"צ:2247
ח אע"פ שמן הדין מותר לברך במוצאי יום הכיפורים על האור שהודלק מן האור ששבת דהייו שהודלק מערב יום
כיפור כמו שתבאר 2248מכל מקום טוב להחמיר ולברך על אור ששבת מבעוד יום ממש.2249
ומכל מקום לא יברך על רות של בית הכסת בעצמן 2250אע"פ שהודלקו מבעוד יום לפי שלא הודלקו רק לכבוד
____________________
 2228ברייתא וגמרא פסחים שם ורש"י ד"ה באור היוצא .טור ושו"ע ס"ד.
 2229מ"א ס"ק ג )בפירוש דעה הא' בכל בו סי' ע )לו ,ג( ,ובשו"ע ס"ד( וס"ק ד )ממשמעות רבו יוה ברכות )מ ,א( ד"ה לא(.
 2230גמרא שם .רמב"ם שם פכ"ט הכ"ז .כלבו שם .לבוש ס"ד .מ"א סק"ב.
 2231רש"י שם ד"ה באור ששבת .כלבו שם .לבוש שם.
 2232ברייתא שם .וכדלעיל סי' רחצ סי"ד.
 2233רבי יוסי בברייתא פסחים שם .וכדלעיל שם ס"א וסי"ד.
 2234ירושלמי ברכות פ"ח ה"ה .הובא בכל בו שם .לבוש ס"ה.
 2235סעיף ז.
 2236כלבו שם.
 2237מ"מ פכ"ט הכ"ז.
 2238רש"י שם ד"ה באור ששבת.
 2239מ"א סק"ז.
 2240רמב"ן ברכות סופ"ח .מ"מ הל' שבת פכ"ט הכ"ז .שו"ע ס"ה.
 2241לבוש ריש ס"ה.
 2242ברייתא ברכות ג ,א .וכדלעיל סי' רחצ ס"ט.
 2243גמרא שם .וכדלעיל שם.
 2244כדלעיל ריש ס"ה וש".
 2245רמב"ן שם .מ"מ שם .שו"ע שם.
 2246גמרא פסחים ד ,א לפירוש רש"י שם ד"ה באור ששבת .טור ושו"ע שם.
 2247סעיף ז.
 2248סוף ס"ו.
 2249לחוש לדעת אור זרוע )הל' מוצ"ש סי' צה( ,שהיא דעה הא' שברמ"א ס"ה ,ומ"א סק"ה.
 2250דרכי משה ס"ק ב בשם אגודה סוף יומא .מהר"י ווייל סי' קצא .דעה הב' ברמ"א שם .אחרוים.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קו
2253

היום 2251ולכבוד בית הכסת 2252ולא בשביל להאיר ואין מברכין אלא על האור שהודלק להאיר
רח"צ 2254אלא מדליק ר אחד מר של בית הכסת הדולק מערב יום כיפור ויברך על שיהם ביחד.2255

כמ"ש בסי'

ואם אי אפשר לו להבדיל על שיהם ביחד יבדיל על ר שהדליק מן רות של בית הכסת שהודלקו מבעוד יום ולא
יבדיל על רות של בית הכסת בלבד.2256
ואם עבר ובירך על רות של בית הכסת בלבד אע"פ שהודלקו לכבוד אעפ"כ אין צריך לחזור ולברך על ר אחר כיון
שעשויין גם להאיר שהרי מתפללין לאורן:2257
ט ואוכלין ושמחין במוצאי יום כיפור 2258משום שהוא קצת יום טוב
במוצאי יום כיפור ואומרת לך אכול בשמחה:2261

2259

כמ"ש בסי' תרכ"ג

2260

ובת קול יוצאת

י יש אשי מעשה שמחמירין לעשות יום כיפור שי ימים 2262כמו שאו עושים שי ימים טובים בגולה בשאר כל
המועדות ומי שהג חומרא זו ורוצה לשות מהגו צריך התרה כמו דר.2263
אבל אין להוג חומרא זו משום שיש לחוש לסכה 2264ועוד שהרי עכשיו שבטל קידוש החודש על פי הראיה או
בקיאים בחשבון קביעות החדשים 2265ואו אומרים שאלול לעולם חסר ויום ראשון של ראש השה הוא ראש
חודש תשרי 2266ובעשור לחודש הוא יום הכיפורים שלו ואין או עושין שאר כל המועדות שי ימים אלא כדי שלא
לשות ממהג אבותיו שהיו בזמן שהיו מקדשים החדשים על פי הראיה ולא היו יודעים יום שראית בו הלבה
וקבע בו ראש השה בארץ ישראל וא"כ ביום הכיפורים אף 2267אבותיו לא עשו אלא יום אחד 2268מחמת חשש
סכה 2269שאין גוזרין על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בה 2270א"כ 2271למה לו להחמיר
ולהתעות בחם:2272
יא ואותן העושין שי ימים יום הכיפורים אפילו הם עשרה ביחד אעפ"כ לא ישו מתפלות של חול
____________________

2273

שכל

 2251מהרי"ל הל' תפלת עילה דיו"כ )ע' שח( .דרכי משה שם )לכבוד( .מ"א ס"ק ו .ט"ז סק"ד )לכבוד היום( .וראה לעיל סי' תרי
ס"ד וסוף ס"ח.
 2252תוס' ברכות ג ,א ד"ה הא ,בשם ר"ח .וראה גם לעיל סי' רחצ סי"ז )לכבוד שכיה( .סי' תקיד סי"ד )לכבוד המקום(.
 2253לבוש ס"ד.
 2254ס"טו -יח.
 2255מהרי"ל שם .רמ"א שם.
 2256רמ"א שם ,לפירוש מ"א סק"ז.
 2257ראה לעיל סי' רחצ סוף סי"ז )במוסגר(.
 2258טור .מהר"י ווייל סי' קצא .רמ"א ס"ה.
 2259תוס' פז ,ב ד"ה והאמר )כעין יום טוב( .רמ"א שם.
 2260סעיף י]ב[.
 2261קהלת ט ,ז .מדרש קהלת רבה שם .הובא בתוס' שם .טור וב"י ד"ה ואוכלין .וראה התוועדויות תש"א ח"א ע' .86
 2262סמ"ק סוס"י רכא ,והגהות מיימויות סוף הל' שביתת עשור ד"ה תרי יומי ,בשם הרבה גדולים ,כרבא ר"ה כא ,א .טור .רמ"א
ס"ה.
 2263הגהות סמ"ק שם ,בשם מהר"ם בתשב"ץ סי' קלז )שקיבל עליו וצריך להתעות לעולם( .טור בשם הרא"ש )שיש לזה התרה(.
רמ"א שם.
 2264אור זרוע הל' יוה"כ סוס"י רפא ,ע"פ ירושלמי חלה פ"א ה"א .הגהות מיימויות שם .רמ"א שם.
 2265סמ"ק שם.
 2266כדלעיל סי' תר ס"ד.
 2267בקוטרס השלחן הגיה :שאף.
 2268הגהות מיימויות שם .ב"י ד"ה וחסידים .לבוש ס"ה .מ"א סוף סק"ז.
 2269ירושלמי שם .הגהות מיימויות שם .ב"י שם.
 2270ב"ב ס ,ב וש" .וראה לבוש שם.
 2271בקוטרס השלחן הגיה שתיבת א"כ מיותרת.
 2272ראה הגהות מיימויות שם .לבוש שם .מ"א שם.
 2273טור בשם הרא"ש .ב"י ד"ה ואדוי אבי ז"ל היה מוחה ,בשם האגודה סוף יומא .שו"ת מהרי"ל סי' קפד .מ"א סק"ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קז

המתפלל תפלה שלא תקוהו חכמים לזמן ההוא הרי זה מברך לבטלה 2274אך בסליחות ופיוטים יאמרו
כרצום 2275כיון שאין שם ברכה לבטלה ובלבד שיאמרו אותם אחר סיום תפלתם אבל לא יפסיקו באמירתם
באמצע התפלה 2276אפילו כשמתפללין בצבור שלהם:
יב וכשחל יום הכיפורים ביום חמישי אסור להם להכין צרכי שבת אפילו ע"י אחרים או ע"י גוי כיון שהן מחזיקין
יום זה ליום הכיפורים אך יאכלו בשבת עם אחרים שלא הרבו לבשל בשבילם 2277אבל אם גוי בישל ביום זה לצרכו
אם הוא מכיר אותם אסורים לאכול מבישולו 2278אפילו אם סייע עמו ישראל בעין שאין בו משום בישולי גוים
גזירה שמא ירבה הגוי בשה הבאה לבשל גם בשבילם 2279אבל ישראל המבשל בשביל עצמו אין לחוש שמא ירבה
לבשל גם בשבילם שמן הסתם לא יעבור על לאו דלפי עור לא תתן מכשול 2280ולא יאכיל אותם מבישולו 2281כיון
שהם מחזיקין יום זה ליום כיפור:
יג הימים שבין יום הכיפורים לסוכות הן ימי שמחה שבהן היו מחכין את המזבח בימי שלמה
מתעין בהן אפילו יום מיתת אב ואם 2283ואין אומרים תחון:2284

2282

לפיכך אין

יד ביום שאחר יום הכיפורים משכימין לבית הכסת:2285
טו )כל הדברים האסורים ביום הכיפורים מחמת מצות עיוי כגון רחיצה וסיכה ועילת הסדל מותרים מיד אחר
שהוסיף מעט מחול על הקודש 2286אפילו לא הבדיל עדיין 2287בתפלה 2288חוץ מאכילה ושתיה שלא אסרו קודם
הבדלה אלא אכילה ושתיה ועשיית מלאכה ממש כמו שתבאר בסי' רצ"ט 2289ע"ש(:

פסקי הסדור
סדר התרת דרים
2291

שאין שייך שאלה היתר והפרה רק לדרים ושבועות שאדם ודר או שבע במה
מבואר 2290בגמרא ובפוסקים
שוגע לעצמו בלבד כגון אוכל או לא אוכל אישן או לא אישן וכדומה אבל במה שודר או שבע לחבירו או לשום מי
שמשביעו יהיה מאיזה עם ודת שיהיה אין מועיל שום היתר והפרה ושאלה בעולם.
בערב ראש השה 2292קודם חצות .וטוב שיהא עדה שלמה :2293שמעו א רבותי 2294כו'.
____________________
 2274ב"ח ד"ה ומ"ש וא"א .מ"א שם.
 2275מהרי"ל שם .מ"א שם.
 2276מ"א שם.
 2277הגהות מיימויות שם ,בשם שו"ת מהר"מ מרוטבורג )פראג( סי' עו .לבוש ס"ה .מ"א שם.
 2278מהר"מ מרוטבורג שם .מ"א שם.
 2279כדלעיל סי' שכה סט"ז וש".
 2280ויקרא יט ,יד.
 2281מהר"מ שם .מ"א שם.
 2282מהרי"ל הל' יוה"כ )ע' שז ,וע' שט בשיויי וסחאות( .מ"א סק"ז .וראה הגהות מיימויות הל' תפלה פ"ה אות ש.
 2283מ"א שם בשם הגהות מהגים יו"כ אות קפג.
 2284הגהות מיימויות שם .מהגים )טירא( ע' קיט .רמ"א ס"ה.
 2285מהגים .מ"א סק"ז ,בשם מעגלי צדק ומהרי"ל )שם ע' שח בשיויי וסחאות(.
 2286כדלעיל ס"ב.
 2287מ"א ריש הסי'.
 2288ראה גם לעיל סי' תצא ס"ג )לעין אכילת חמץ במוצאי פסח(.
 2289ס"א וסט"ו.
 2290כל פיסקא זו קרוב לודאי שאיה מרבו הזקן .ובכמה סידורי חב"ד היא בוסח שוה לגמרי )ס' המהגים – חב"ד ע' .(60
ועפ"י ההוספה "מאיזה עם ודת" אפשר שדפס זה כאן מחמת הצזורה.
 2291ראה ברייתא דרים סה ,רע"א .טור ושו"ע יו"ד סי' רכח ס"כ .יגדיל תורה ).י (.א ע' ו.
 2292מסירת המודעה דלקמן  -דרים כג ,ב )בראש השה( .פירוש הרא"ש שם )תחלת השה( .של"ה ריש מסכת יומא )רכז ,א( ד"ה
תן )בערב ר"ה .ושם גם התרת דרים וסדר הזיפה וכו'( .וראה שוע"ר סי' תריט ס"ב )לעין כל דרי( ,וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

קח

ואחר כך מוסר מודעה 2295לפיהם ואומר בלשון הזה :הרי אי מוסר מודעה כו'.
סדר הזיפה 2296יאמר לפי העדה :אם עברתי כו'.
אז יתרחק מן העדה הקדושה ד' אמות ויחלוץ מעליו וירחץ ידיו וישב על הארץ כאבל ויתן אפר על ראשו ויאמר
זה :הריי יושב כו'.
ואח"כ קוראים אותו הבית דין ואומרים :אחיו אתה כו'.
יעמוד מן הארץ ויתפלל בדמעות שליש :יהי רצון כו'.
ואזי גם המתירין משיבין לו בלשון הזה :כלם יהיו מותרים לך כו'.

קידוש לראש השה
בליל שי של ראש השה והגין להיח פרי חדש בפי המקדש ויתן עיו בו ויאמר שהחייו .2297ואם אין פרי חדש
מצוי מכל מקום יאמר שהחייו.2298
בראש השה בלילה ראשוה והגין לאכול תפוח מתוק בדבש 2299בתחלת הסעודה 2300וצריך לברך בתחלה ברוך
כו' בורא פרי העץ :2301ואחר כך יאמר יהי רצון מלפיך שתחדש עליו שה טובה ומתוקה.2302

_______________
 2293פע"ח ריש שער ר"ה )עדה קדושה( .של"ה שם .וראה לקוטי שיחות ח"ד ע' .1332
 2294הוסח בשיויי לשון בשל"ה שם .וראה דיוקי הלשון ביגדיל תורה שם.
 2295ראה דרים שם ,וטור ולבוש סי' תריט ס"א ,וטור ושו"ע יו"ד סי' ריא ס"ב ,על מה מועלת מסירת המודעה.
 2296של"ה שם .ומהג חב"ד שלא לומר סדר הזיפה )ספר המהגים  -חב"ד שם( ,רק ההתרה שבסוף.
 2297ראה שוע"ר סי' תר ס"ו .פסקי הסדור אות קעח .ומהג חב"ד לאכול הפרי חדש קודם ט"י לסעודה )ספר המהגים  -חב"ד ע'
.(56
 2298ראה שוע"ר שם.

 2299וכן הוא בשוע"ר סי' תקפג סוס"א )ויש והגים לאכול תפוח מתוק מטובל בדבש ,ואומרים תתחדש עליו שה
מתוקה( ,ושם )הערה .(89
 2300טור )בתחלת הסעודה( .מהרי"ל הל' ראש השה ס"ז ע' רעו )בתחלת הסעודה(.
בתחלה הי' המהג לאכול התפוח לפי טילת ידים ,עד שבכ"ח אלול תש"ט שלח הרבי מברק ,שבאגרות קודש חכ"א אגרת ז'תתמד
)בבקשה לפרסם ]לא"ש[ בכל הקיבוצים השמטה שבלקוטי מהגים ,וצריך להיות אכילת התפוח בתחלת הסעודה(.
והטעם תבאר באגרות קודש ח"ג אגרת תקמד )אכילת התפוח בליל א' דראש השה – הוא בתחלת הסעודה ,אחרי אכילת המוציא,
ואכילת הפרי החדש .בליל ב' קודם טילת ידים לסעודה  ...והחילוק פשוט :אכילת התפוח )וגם לולא הטבול בדבש( כיון שאין
פקא מיה ,טוב יותר שתהי' אחר טילת ידים ,כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר ,אכילת הפרי חדש קודם טילת
ידים – כדי לסומכה לברכת שהחיו דקאי עליו( .וראה גם ס' המהגים חב"ד ע'  .56אוצר מהגי חב"ד ע' עז.
ואף שמעיקר הדין אין זה הכרח גמור ,כי מותר לאכול התפוח והרימון גם לפי טילת ידים ,כמבואר בשוע"ר סי' רמט ס"י -יא
)מצוה להמע מלאכול שום דבר אפילו בלא קביעות סעודה אפילו לאחר שקידש על הכוס קודם אכילת עיקר סעודת שבת ...
כשאוכלו קודם הסעודה מחמת שאיו חפץ ומתאוה לאכלו כלל בתוך הסעודה אלא קודם הסעודה אזי איו צריך כלל להקדים
לפיו ברכת הלחם(.
ובשוע"ר שם )ויברך על התפוח ולא על הדבש ,לפי שהדבש הוא טפל לתפוח( ,ושם סמן )הערה  .(90ראה לכאורה דמיירי
שאוכלים אותו לפי טילת ידים ,שאילו היו אוכלים התפוח אחרי טילת ידים הי' פטר הדבש בברכת המוציא של הסעודה )ולא
רק בברכת בורא פרי העץ של התפוח( .ובפרט שגם את החלה הטבילו בדבש ,וכבר פטר הדבש.
מכל מקום "אכילת התפוח  ...טוב יותר שתהי' אחר טילת ידים ,כדי לסמוך הקידוש לסעודה עד כמה שאפשר".
וכן ראה בדרכי משה ס"ק ג )שצריך לברך תחלה בורא פרי העץ ,דהוי כדברים הבאים תוך הסעודה שלא מחמת הסעודה(.
עוד טעם יש לאכילת התפוח בדבש אחרי טילת ידים ,כיון שהתפוח בדבש הוא לפעמים טיבולו במשקה )ראה שוע"ר סי' קח
ס"ד( ,וצריך ליטול ידיו תחלה.
 2301מהרי"ל הל' ר"ה סי' ו -ז.
 2302משמעות לשון רבו בסידור שאחר הברכה קודם שיאכל יאמר יהי רצון ,וכן מהג חב"ד ,ודלא כמובא בשוע"ר שם ס"ג )אגרות
קודש ח"ג ע' קמ ואילך( .וכן אוכלים רימון וראש איל ,אבל אין אומרים יה"ר כי אם על התפוח )ספר המהגים  -חב"ד שם(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קט

תפלת ראש השה
כשחל ליל ב' במוצ"ש אומרים כאן ותודיעו

2303

.

בליל ר"ה 2304קודם קדיש בתרא 2305אומרים לדוד מזמור.2306
אין לומר בראש השה אביו מלכו שיש בו הזכרת חטא או עון כגון אביו מלכו חטאו או סלח ומחול וכו'
וכיוצא בזה.2307
והגין בליל הראשון של ראש השה לומר לחבירו לשה טובה תכתב ותחתם.2308
בר"ה ויום כפור בשעת הוצאת ס"ת יאמר ג"פ י"ג מדות קודם בריך שמיה .ואח"כ יאמר תפלה זו ]רבוו של עולם[.

סדר תקיעות
אחר קריאת התורה

2309

יכין עצמו לתקוע בשופר

2310

ויאמר קפיטיל זה ז' פעמים :למצח לבי קרח מזמור

2311

.

התוקע מתחיל וגם הקהל יאמרו כל פסוק ופסוק :מן המיצר גו'.
ויתודה בלחש.2312

מוסף לראש השה
ואח"כ מתפללין מוסף .ותוקעין גם בלחש תשר"ת תש"ת תר"ת ]אחר מלכויות ,ואחר זכרוות ,ואחר שופרות[

2313

.

קבלה בשם הרוקח כשחזן אומר הוא אלהיו אין עוד יאמרו הקהל פסוקים אלו :אתה הראת גו'.2314
בר"ה ויוה"כ במוסף קודם שאומר הש"צ וכתוב אומרים אביו מלכו.2315
בקדיש שלם קודם תתקבל תוקעין תשר"ת תש"ת תר"ת.2316

סדר תשליך

2317

אחר מחה יום א' דראש השה 2318קודם שקיעת החמה טוב לילך מחוץ לעיר אל באר המים או מעין 2319כי מים
____________________
 2303וכ"ה בשוע"ר סי' תקצט.
 2304וכן בליל יוה"כ )ספר המהגים  -חב"ד ע' .(56
 2305הייו קדיש תתקבל שלאחר שמו"ע )ספר המהגים  -חב"ד שם .וראה אוצר מהגי חב"ד ר"ה ע' סז(.
 2306תהלים כד .אמירתו בכווה הוא כלי להשפעות גשמיות במשך השה )ספר השיחות תרפז ע'  122בשם אדמו"ר הרש"ב .אוצר
מהגי חב"ד שם ע' סח(.
 2307ראה ב"י סי' תקפד ד"ה והגין .וראה שוע"ר שם ס"ב.
 2308וראה שוע"ר סי' תקפב סי"ז.
 2309ראה לקוטי שיחות חל"ט ע'  43הערה .1
 2310פע"ח )דפוס דובראווא( ריש שער השופר .וראה שער הכולל פמ"ג אות א .לקוטי שיחות שם ע'  43ואילך.
 2311סידור האריז"ל.
 2312בין התקיעות .וכ"ה בשוע"ר סי' תקפד ס"ב וש".
 2313ראה שוע"ר סי' תקצב סוס"א וס"ה.
 2314ראה ד"מ סי' תקצא אות ג .וראה שער הכולל פמ"ג אות יג.
 2315מהג חב"ד לאמרו בכל תפלות יום הכפורים ,ולא רק במוסף )ס' המהגים – חב"ד ע' .(59
 2316סדר היום .וראה שוע"ר סי' תקצו סוס"א .ומהג חב"ד לתקוע עוד שלשים קולות לאחר התפלה )ספר המהגים  -חב"ד ע' .(57
 2317ראה שוע"ר סי' תקפג ס"ז וש".
 2318מהג חב"ד שאם חל ביום השבת הולכים ביום השי .ראה אוצר מהגי חב"ד ע' קמו ,וש".

הלכות ר"ה ויוה"כ

קי

מורים על החסדים וגם דגים רומזים על עיא פקיחא 2320ויאמר י"ג מדות שבפסוקים 2321מי אל כמוך שהם כגד
י"ג מדות ה' ה' אל רחום וגו' 2322ויכוין בכל מדה אל מדה אחת שבפסוק ה' ה' אל רחום וגו' 2323ולא יאמרם .ואחר
כך מן המצר וגו' 2324והם כגד ט' מדות ה' ארך אפים וגו'.2325
ויאמר מזמור 2326רו צדיקים ואח"כ יאמר לא ירעו וגו' ,2327יהי רצון ,יהיו לרצון.2328

סדר כפרות
2329

2330

2331

ושוחטים אותו באשמורת הבוקר אחר
הקרא גבר
לבן
בערב יום הכיפורים מהג לשחוט תרגול
סליחות 2332כי אז חוט של חסד גובר בעולם ואו שוחטין אותו להכיע הגבורות ומוציאין ממו דמו כדי להמתיקו
וקרא כפרה כמו שעיר המשתלח.2333
ויהיו הכפרות כפי חשבון בי אדם שבבית זכר לזכר קבה לקבה ולמעוברת שוחט ג' אחת בשבילה וזכר וקבה
בשביל ספק הולד.2334
ויאמר ג' פעמים בי אדם.2335
בערב יום הכפורים יש להרבות באכילה ושתיה 2336כמו שיעור ב' ימים ערב יום כיפורים ויום הכיפורים.2337
מלקות ילקו קודם טבילה ומחה.2338

_______________
 2319פרי עץ חיים שער השופר פ"ה ד"ה כון.
 2320בשוע"ר שם כתב טעמים אחרים .וראה שער הכולל פמ"ג אות טו.
 2321מיכה ז ,יח -כ.
 2322שמות לד ,ו -ז.
 2323ראה שער הכולל פמ"ג אות טז.
 2324תהלים קיח ,ה -ט.
 2325במדבר יד ,יח.
 2326תהלים לג.
 2327ישעיה יא ,ט.
 2328תהלים יט ,טו .ויער שולי הט"ק )ראה פרי עץ חיים שם .סידור האריז"ל וסידור השל"ה .הגהת אדמו"ר הרש"ב בתורה אור.
ספר המהגים  -חב"ד ע'  ,(57וכדלעיל )ח"ג( בקידוש לבה.
 2329וכ"ה בשוע"ר סי' תרה ס"א וש".
 2330ראה שוע"ר סי' מד ס"ב וש" .וראה שער הכולל שם אות א ,מזהר ח"א ריח ,ב.
 2331יומא כ ,ב .רא"ש יומא פ"ח סי' כג .וטור.
 2332שער הכווות ריש דרושי יוה"כ .של"ה מסכת יומא ריש פרק תורה אור )רלו ,ב( .מ"א ס"ק א .ובעין הסליחות ראה שוע"ר סי'
תרד סעי' ד -ה .ומהג חב"ד שלא לומר סליחות בערב יוה"כ )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .(58וראה המלך במסיבו ח"ב ע' כב.
 2333שער הכווות שם .של"ה שם.
 2334ראה שוע"ר סי' תרה ס"ג וש".
 2335ראה שוע"ר שם ס"א .שער הכולל שם אות ב .ומהג חב"ד :אמירת בי אדם  ...ולשלום ג' פעמים ,ובכל פעם מסובב ג' פעמים,
סך הכל מסובב ט' פעמים )ספר המהגים  -חב"ד – חב"ד ע' .(58
 2336וכ"ה בשוע"ר סי' תרח ס"א )במוסגר(.
 2337ראה שער הכולל שם אות ג .אוצר מהגי חב"ד יוה"כ ע' קצא.
 2338פע"ח שער כז פ"א )צריך להרבות ביום זה באכילה ושתיה  ...צריך לאכול כפי ערך ב' ימים(.
ובשוע"ר סי' תרח ס"א )שמצות חכמים היא להרבות בסעודה בערב יום כיפור( ,ושם סמן )הערה .(1270
וראה שוע"ר סי' תרו סי"ג )זמן טבילה( וסי' תרז סי"א )זמן מלקות(.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קיא

]כל דרי[
2339

שמוציאין ליל יום הכפורים ואומרים עליהם כל דרי
בעין הספרים
2342
ראשון 2341ויאמר פסוק  :אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

2340

היא מצוה גדולה לקות ספר

]ליל יום כפור[
וטוב שלא לישן בליל יום הכפורים אלא לעסוק בתורה

2343

.

אחר ערבית יש לומר ד' מזמורים הראשוים שבתהלים 2344כי יש בהם ש"י תיבות כמין קרי .2345ור"ת וס"ת
מהמזמורים מין קל"א כמין סמא"ל כדי להצל מקרי .2346וגם יכוין בשם יהו"ה בקוד בִּ בְ ִרית.2347

]תפלות[
בכאן ]במוסף ,אחרי לה' חטאת[ אין צריך לכרוע

2348

.

תפלת מחה וידבר וקטורת ואח"כ מתפללין ש"ע כמו בשחרית וקדושה קדישך בוסח הקצר.
תפלת עילה אומרים אשרי ובא לציון .2349בחזרת הש"ץ אומרים קדושת כתר כמו במוסף של שבת.
ואומרים אביו מלכו בעילה אפילו אם חל יום הכפורים בשבת 2350ובמקום כתבו אומרים חתמו.2351

]הבדלה[
אין מברכין במוצאי יום הכיפורים בהבדלה אלא על אור ששבת ולא על אור החדש היוצא מאבים

דיי הלולב

2352

.

2353

ולא יהיה חוט או משיחה
לולב עם המיים .ג' מיי לולב דהייו לולב והדס וערבה יהיו קשורים ואגודים יחד
חוצץ בייהם 2354ובשעת טילה יהיה שדרת הלולב גד פיו 2355ויהיו ג' הדסים א' בימיו וא' בשמאלו וא'
באמצע השדרה וטה קצת לימין ושי בדי ערבות א' לימין וא' לשמאל.2356
____________________
 2339פע"ח שער כז פ"ב )בעין שלשה ספרים( .סדור האריז"ל .וראה המלך במסיבו ח"ב ע' כא.
 2340וסח כל דרי ,ראה שוע"ר סי' תריט ס"ב -ג.
 2341פע"ח שם .וראה המלך במסיבו שם.
 2342תהלים צז ,יא .משת חסידים יומא ספ"ב.
 2343סדר היום )מי שיש לו כח לסבול כו'( .משת חסידים )מסכת יומא סוף פ"ד( ,סידור האריז"ל .וראה שוע"ר סי' תריט סט"ו
וסי"ח )שלא יעור כל הלילה( .אוצר מהגי חב"ד שם ע' רטו.
 2344ראה שוע"ר סי' תריט סי"ח )קודם השיה( ,וש".
 2345סדר היום )שו תיבות וד' מזמורים עולה שי( .פרי עץ חיים שער יוהכ"פ פ"ב .משת חסידים שם .סדור האריז"ל.
 2346פע"ח ומשת חסידים שם .סדור האריז"ל )עם ד' מזמורים והכולל(.
 2347סדור האריז"ל.
 2348ראה שער הכולל פמ"ד אות יז .יגדיל תורה ).י (.יב ע' לד ואילך.
 2349ראה שוע"ר סי' תרכב ס"ב וסי' תרכג ס"א .וראה שער הכולל שם אות יט.
 2350ראה שוע"ר סי' תרכג ס"ט.
 2351ראה שוע"ר שם ס"ה.
 2352לשון משת חסידים מסכת ימי מצוה וסוכה פ"א אות ב .וראה שוע"ר סי' תרכד ס"ה .שער הכולל שם אות כב.
 2353ראה שוע"ר סי' תרא ס"ב )מצוה מן המובחר( וס"ו .אופן הכריכות למהג חב"ד – ראה ספר המהגים  -חב"ד ע' .66
 2354רש"י סוכה לז ,ב ד"ה דלמא .רמב"ם פ"ז הי"ב .וראה שוע"ר שם ס"ה וש".
 2355תולעת יעקב סוף סוד ד' מיים .של"ה מסכת סוכה )רמה ,ב( ד"ה כתוב בכתבי .פע"ח שער הלולב ספ"א .משת חסידים מסכת
סוכה פ"ד מ"ו .מ"א סי' תרא סק"ח .ט"ז סוס"י תר .וראה גם שוע"ר שם ס"ט .וכ"ה מהג חב"ד )ספר המהגים  -חב"ד ע' .(66

הלכות ר"ה ויוה"כ

קיב

ומן הדין יש לברך על הלולב אחר התפלה קודם ההלל 2357אלא לפי שמצות טילתו בסוכה הוא מצוה מן המובחר
ואי אפשר לצאת מבית הכסת מפי הרואים לפיכך בבוקר קודם שיתפלל בעודו בסוכה יברך.2358
ויקח הלולב תחלה לבדו 2359בימיו
וערבה יחבר האתרוג עם הלולב.2363

2360

ויברך

2361

ואח"כ יקח האתרוג בשמאלו

2362

ובמקום סיום הלולב והדס

ויעע לששה קצוות ח"י עועים 2364שבכל צד שיעע יעשה ג' הולכות וג' הובאות דהייו הולכה והובאה ג' פעמים
ובכל הובאה יגע סוף הלולב ומייו והאתרוג לחזה שלו ממש .2365וכשיעע יזהר שלא יגע ראש הלולב בכותל רק
שיהיה חלל ביתיים.2366
סדר העועים 2367הראשון לדרום השי לצפון הג' למזרח הרביעי למעלה החמישי למטה ולא שיהפך ח"ו ראש
הלולב למטה אלא שההולכה תהיה לצד מטה וההובאה לצד מעלה הפך מלמעלה) 2368וכן בכל העועים יהיה ראש
הלולב לצד מעלה אלא שהולכה תהיה לאותו צד שמעע( הששי למערב.2369
ובהלל יעשה ד' פעמים 2370ח"י עועים דהייו פעם אחת בהודו לה' שבתחילה ואחד באא ה' הושיעה א ואחד
בכופלו אא ה' הושיעה א ואחד בהודו לבסוף.2371
ואם בירך על הלולב אחר התפלה בבית הכסת לא יעע בהלל אלא ג' פעמים דהייו בהודו תחלה וסוף ובאא פעם

_______________
 2356ראה שוע"ר שם וש".
 2357ראה שוע"ר סי' תרמד.
 2358פע"ח שער הלולב פ"ג ד"ה בעין טילת לולב .של"ה מסכת סוכה )רמה ,ב( ד"ה כתוב בכתבי .סדור האריז"ל .מ"א סי' תרא
סקי"ז .סי' תרב ס"ק ג .וראה לקוטי שיחות חכ"ב ע'  .124ספר המהגים  -חב"ד ע' ) 66משכימין ומקדימין לקיים מצות לולב,
ובפרט לפעם הראשוה( .אוצר מהגי חב"ד ע' רצג.
 2359מ"א סי' תרא סקי"א.
 2360ראה שוע"ר שם סי"ג.
 2361שו"ע שם ס"ה.
 2362ראה שוע"ר שם סי"ג.
 2363תולעת יעקב שם )לחבר בשעת העוע( .משת חסידים שם פ"ה מ"ב )במקום סיום כו'( .סדור האריז"ל .ובספר המהגים -
חב"ד ע'  :66הלולב מחברו לשליש העליון של האתרוג ,אשר אוחזו באלכסון קצת.
 2364גמרא לז ,ב )למי שארבע רוחות שלו מעלה ומוריד כו'( .ירושלמי פ"ג ה"ח )ג' פעמים( .זהר ח"ג רכח ,ב )ח"י עועין( .שו"ע שם
ס"ט .שער הכולל פל"ז אות ב.
 2365שער הכוות דרושי חג הסכות בתחלתו .משת חסידים שם פ"ה מ"ה .מ"א שם ס"ק יט .סדור האריז"ל .וראה ספר המהגים
– חב"ד ע' ) 66מקום שמכים באמירת אשמו( .שוע"ר סי' תרז ס"ז.
 2366פרי עץ חיים שם .משת חסידים שם פ"ה מ"ו.
 2367שער הכוות שם .משת חסידים שם פ"ו .מובא במ"א סי' תרא ס"ק כא.
 2368מהרי"ל סדר תפלות חג הסכות )ע' שפד( .הובא ברמ"א שם ס"ט .ט"ז ס"ק יב .שער הכוות שם .סדור האריז"ל .משת
חסידים שם פ"ו מ"ה )ולא שיהפוך ח"ו(.
 2369ומהג חב"ד :דרום וצפון – לקרן דרומית מזרחית ,קרן צפוית מזרחית .למזרח – לאמצע מזרח .למעלה – בהובאה מורידים
תחילה מעט "המשכה בעולם" ,ואח"כ מביאים אל החזה .למטה – בהובאה מעלים תחילה מעט "העלאת העולם" ,ואח"כ
מביאים אל החזה .מערב – שתי פעמים הראשוות לקרן מערבית דרומית ,בפעם השלישית – לאמצע מערב .במשך כל העועים
האתרוג מכוסה בידו – לבד בעוע האחרון שמגלהו קצת )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .66וראה לקוטי שיחות ח"ד ע'  .1162אוצר
מהגי חב"ד שם ע' רפט -רצא(.
 2370פע"ח שם ד"ה והה ביום א' .שער הכוות שם .משת חסידים שם פ"ז מ"ב .סדור האריז"ל.
 2371ראה ספר המהגים  -חב"ד שם )צ"ע האם מעעים בהודו בעיקרו או בכופלו( .אוצר מהגי חב"ד ע' שיב )ראה שהמסקה
לעע בעיקרו( .אופן העועים בהלל – ראה אוצר מהגי חב"ד ע' שי -שיג.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קיג

אחת )כמ"ש ברעיא מהימא.(2372
ברוך כו' על טילת לולב.2373
ביום ראשון 2374מברך :2375ברוך כו' שהחיו וקימו והגיעו לזמן הזה.

סדר הושעות
2376

2377

אומרים הושעות וכן בהושעא רבה .בכל יום מקיף את
קודם קדיש שלם
כל ימי הסוכות תכף אחר הלל
2380
2379
ואומרים ז'
ואומרים הושעא אחת ובהושעא רבה מקיפים ז' פעמים
התיבה פעם אחת 2378בלולב
הושעות וזהו סדרן .2381ואין לחלק ולשות סדר זה באיזה יום שחל יום טוב מימות השבוע ובשבת אין אומרים
הושעות כלל.2382
]בהושעא רבה[ אומרים ו' הושעות של כל ימי הסוכות ומקיפין את התיבה בכל פעם ואח"כ אומרים למען איתן
ומקיפין גם כן.
קדיש שלם.
ואחר כך וטל 2383בידו הערבה וחובט 2384ה' חבטות 2385בקרקע 2386כדי למתק ה' גבורות ויאמר :יהי רצון כו'.

סדר הקפות בשמחת תורה
מהג 2387ותיקין הוא לעשות יום שמיי עצרת גם כן כמו בשמחת תורה
____________________

2388

ולהקיף בליל שמיי עצרת

2389

שבע

 2372זח"ג רו ,א .תקו"ז ת"ו ותכ"א .הגהת הר"ש ויטאל בשער הכוות שם )דמיירי כשמברך אחר התפלה בבית הכסת(.
 2373ראה שוע"ר סי' תרא סי"ז.
 2374ראה שו"ע סי' תרסב ס"ב.
 2375ראה שוע"ר סי' תרמד .מהג חב"ד :מתחילין ברכת שהחייו כשהלולב בידו אחת והאתרוג בידו השית ,בסיום הברכה
מחברין אותם )ספר המהגים  -חב"ד ע'  .(66וראה מהגים )טירא( מהגי סוכות )ע' קכז( .לבוש ומ"א סי' תרמד.
 2376סידור רס"ג .פע"ח שער הלולב פ"ג )הגהה מע"ח( .שער הכוות עין סוכות דרוש ה .סדור האריז"ל.
 2377פע"ח שער הלולב פ"ו )שחביטת הערבה דלקמן היא אחר קדיש תתקבל( .משת חסידים מסכת סוכה פי"ב מ"א .סדור
האריז"ל.
 2378משה מה ,א )במקדש ,מקיפין את המזבח( .רמב"ם פ"ז הכ"ג )זכר למקדש ,מקיפין תיבה( .טור ושו"ע סי' תרס ס"א.
ומוציאים ס"ת אחד ועומד איתו אצל הבימה והארון שאר פתוח )אוצר מהגי חב"ד ע' שיד( ומדייקים לעשות היקף שלם )ספר
המהגים  -חב"ד ע'  .(67וראה שם אופן אמירת ההושעות.
 2379גמרא מג ,ב )במקדש( .תשובות רש"י )סי' קכא( .הובאה באור זרוע ח"ב סי' שטו .ר"ן סוכה )כב ,א( ד"ה ובגמרא .טור ורמ"א
שם ס"א .וראה שוע"ר סי' תרא סי"ג .אוצר מהגי חב"ד חה"ס ע' שטו -שטז.
 2380טור ושו"ע סי' תרס ס"א .ומוציאין כל הס"ת שבהיכל ועומדים איתם ע"י הבימה ומקיפים סביבם בארבעת המיים )אוצר
מהגי חב"ד ע' שלח(.
 2381למען אמתך ,אבן שתיה ,אום אי חומה ,אדון המושיע ,אדם ובהמה ,אדמה מארר ,למען איתן )סדור השל"ה ,מהג פולין.
וראה קוטרס הסדור(.
 2382הרי"ץ גיאת )ע' קיד( בשם רב שרירא גאון .דעה הא' בטור ושו"ע ס"ג .ומהג חב"ד שלמחרת השבת אומרים גם את ההושעא
של יום השבת ,אבל אין מקיפים אלא פעם אחת – באמירת ההושעא דיום זה )פס"ד צמח צדק או"ח סי' תרס .שער הכולל פמ"ה
ס"ג .ספר המהגים  -חב"ד ע' .(67
 2383פע"ח שער הלולב פ"ו .משת חסידים מסכת סוכה פי"ב מ"א .סדור האריז"ל.
 2384גמרא מד ,ב .טור ושו"ע סי' תרסד ס"ד.
 2385פע"ח שם .משת חסידים שם מ"ב .סדור האריז"ל.
 2386הרי"ץ גיאת )ע' קיג( .רמב"ם פ"ז הכ"ב .דעה הא' בטור ושו"ע סי' תרסד ס"ד .זח"ג לב ,רע"א .כתבי האריז"ל שם.
 2387מהג ההקפות בליל שמחת תורה  -מהגים )טירא( שמיי עצרת )ע' קלח( .רמ"א סי' תרסט )ערבית ושחרית( .פע"ח שער
הלולב פ"ח .משת חסידים מסכת סוכה פי"ב מ"ט )וסח האמור כאן ,עם שיויים שיצוייו לקמן( .סדור האריז"ל.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קיד

הקפות עם הספרים סביב התיבה בשמחה גדולה ולרקד בפיהם ולרן ולסבב עמהם בשמחה רבה וגם כי עשה כן
בבית הכסת שלו אם הולך לבית הכסת אחר שלא גמרו ירן 2390וישמח גם כן עמהם .2391וכן בליל שמחת תורה.
ויש והגין גם כן ביום שמחת תורה.2392
ואחר כך ]אחרי אמירת פסוקי אתה הראת[ מוציאין כל הספרי תורות שבהיכל
ואומרים אא וכו' ועוד מזמורים כפי המהג.2394

2393

ומסבבין המגדל ז' פעמים

בשחרית אחר קריאת התורה אומרים זה :2395שישו ושמחו כו'.

דיי חוכה
יברך בכל לילה להדליק ר חוכה
שיגמור כל הברכות.2398

2396

ושעשה סים ובלילה ראשוה יברך גם כן שהחייו

2397

 .ואין להדליק עד

המהג הכון לדבק הרות או לתלות המורה בעובי המזוזה בחלל הפתח .2399ויתחיל להדליק בליל ראשון מר
הימין ומליל שי ואילך יברך על הוסף וילך משמאל לימין.2400
ואחר שידליק הרות יאמר זה :2401הרות הללו כו'.

סדר קריאת המגילה
חייב אדם לקרוא את המגלה בלילה ולשותה ביום

2402

 .וצריך לפשוט המגלה כאגרת

2403

.

ומברכין עליה שלש ברכות הללו .2404אך אין מברכין שהחייו אלא בלילה ולא ביום.2405

_______________
 2388במשת חסידים שם :יום שמיי עצרת שמחת תורה )בארץ ישראל ,שהם יום אחד(.
 2389במשת חסידים שם :ולהקיף שבעה הקפות.
 2390במשת חסידים שם :יקיף.
 2391עד כאן במשת חסידים.
 2392רמ"א שם .לבוש סי' תרסט )ומסבב המגדל כדאתמול( .סדור האריז"ל .ומהג חב"ד להקיף ביום שמח"ת שלש פעמים וחצי,
אבל גם אז אומרים כל סדר ההקפות )ספר המהגים  -חב"ד ע' שח( .וראה חקרי מהגים ע' קצח.
 2393מהגים )טירא( שם .רמ"א שם.
 2394רמ"א שם.
 2395מהגים )טירא( שם )בלילה( .לבוש שם .סדור האריז"ל )קול יעקב(.
 2396כ"ה הוסח ברוקח סי' רכו .שו"ע סי' תרעו ס"א .פר"ח שם .פע"ח שער חוכה .שער הכוות עין חוכה .סידור האריז"ל.
וראה שער הכולל פמ"ו אות ב .ספר המהגים  -חב"ד ע' .70
 2397שבת כג ,א .טור ושו"ע שם ס"א.
 2398מהרי"ל הל' חוכה )ע' תג( .רמ"א שם ס"ב .וראה גם ספר המהגים  -חב"ד שם.
 2399רבה שבת כב ,א )בטפח הסמוכה לפתח( .רמ"א סי' תרעא ס"ז )בזמן הזה מדליקין בפים( .מטה משה סוס"י תתקעט בשם
הרש"ל )ייחם במזוזה בתוך חלל הפתח( .מ"א סי' תרעו ס"ק ד .וראה שער הכולל שם אות א .ומהג חב"ד :מעמידים המורה
על הכסא ,ואין מדייקים שיהיה למעלה משבעה טפחים ,ואין מדייקים אם הרות דרום וצפון מוחים או מזרח ומערב מוחים
)ספר המהגים  -חב"ד שם .וראה שם הערה .(5
 2400מהרי"ק שורש קפג .שו"ע סי' תרעו ס"ה )להפות לימין( .פע"ח ושער הכוות שם )כדעת מהרי"ק( .וראה לעיל סי' קכח סכ"ו
)לעין ברכת כהים ,משמאל לימין( וש") לעין בואי בשלום והגבהת התורה( .שו"ת צמח צדק או"ח סוס"י סז )מימין לשמאל(.
ספר המהגים  -חב"ד שם )משמאל לימין(.
 2401מסכת סופרים פ"כ ה"ו .טור ושו"ע סי' תרעו ס"ד .וראה שער הכולל פמ"ו אות ג.
 2402מגילה ד ,א .טור ושו"ע סי' תרפז ס"א.
 2403רב האי גאון ,הובא ברי"ף מגילה )ג ,א( ,ורא"ש שם פ"א סי' ז .רמב"ם הל' מגילה פ"ב הי"ב .טור ושו"ע סי' תרצ סי"ז.

הלכות ר"ה ויוה"כ

קטו

ווהגין לומר בלילה קדיש שלם אחר תפלת י"ח קודם קריאת המגלה.2406
כשקורין המגלה בצבור מברכין לאחריה ברכה זו ]ברוך כו' הרב את ריבו וכו'[ אבל לא ביחיד.2407
ואחר קריאת המגלה בלילה אומרים ואתה קדוש )ואם חל במוצאי שבת אומרים ויהי ועם ואתה קדוש(.2408
קדיש בלא תתקבל.2409
ביום אומרים אחר קריאת המגלה אשרי ובא לציון .2410קדיש שלם .2411וקודם קריאת התורה והמגלה אחר תפלת
י"ח אין אומרים אלא חצי קדיש.2412

_______________
 2404על מקרא מגילה ,שעשה יסים ושהחייו – מגילה כא ,ב .טור ושו"ע סי' תרצב ס"א.
 2405רמב"ם הל' מגילה פ"א ה"ג .טור ושו"ע שם .וראה שו"ת צמח צדק סי' קיד ,לברך שהחייו גם ביום ,כדעת ר"ת וסייעתו
)תוס' מגילה ד ,א ד"ה חייב .רא"ש שם פ"א סי' ו .וטור ורמ"א שם( .שער הכולל פמ"ז אות ב .וכ"ה מהג חב"ד )ספר המהגים -
חב"ד ע' .(73
 2406תוס' שם ד"ה פסק .הגה"מ הל' מגילה סופ"ב מהגי פורים .מהגים )טירא( פורים ע' קו .מ"א ריש סי' תרצג.
 2407ארחות חיים הל' מגילה ס"ו ,וכל בו סי' מה )ד ,ג( ,בשם הירושלמי .רמ"א סי' תרצב סוס"א.
 2408תוס' שם .טור ושו"ע סי' תרצג ס"א.
 2409מ"א שם ריש הסי'.
 2410תוס' שם .טור ושו"ע שם ס"ד.
 2411לבוש שם ס"ד.
 2412מהגים )טירא( שם )ע' קט( .לבוש שם ס"ג.

