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ג לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

  הלכות ומנהגי�

  שחל בשבתאש השנהלר
 

 

 = úåøð ú÷ìãä- 

à.  נהגו ו. 1"� טובלהדליק נר של שבת ויו"ומברכי�  מדליקי� נרותערב החג והשבת

 קוד�  מבעוד יו�יש להקפיד להדליק נרותו. 2הנשי� לבר� שהחיינו בעת הדלקת הנרות

 .משתחש�שיש המדליקי� שחל בחול ט "ולא כמו ביו, ת החמהשקיע

á. ואסורה , י" קיבלה עליה קדושת היו� מבעו, בהדלקת הנרות'שהחיינו'שבירכה מ

 .3תנאילזה  ולא מועיל ,במלאכה ואכילה

 

�-"�ויום�טוב"מר�במקום�וויש�נוהגים�ל.�נד'�עיתקפא�ס'�מטה�אפרים�סי.�ק�מח"ב�ס"תקיד�משנ'�סי'��עי1
�ויום�הזכרון" ��בהבדלה�וקידושריםכדרך�שאומ" �של�יוחשכ. ט�ונזכר�"�להזכיר�בברכה�של�שבת�או

�של�שבת�ך�אם�ביר,ד"עור�תוכי�עבר�ש�ואם.ך�חוזר�ומברו�אינ,ההברכה�הראויאת��ך�ובירןד�ותיק"תוכ
� �בדיעבד �יצא �סי"ת�התעוררות�תשובה�ח"שו(לבד �א �קיב' �סי"מהדו, �ח �ביר).קכב' �יוך�ואם ט�"�של

�אבל�,�באישל�זהוכ.��כל�זמן�שהיא�שעת�היתר�להדליק'ט"להדליק�נר�של�שבת�ויו'ברך�יחזור�וי�,בלבד
�.3'�העלהלן��עיין�,להדליק'�שעת�היתר'נו��ושוב�אי-�ט"�קיבלה�שבת�ויו'נוישהחי'באשה�כיון�שאמרה�

�זרועאוה�2 �סי"�חר �הל'ב �יושר �והלקט ��יא �עמ' �שבת �בשעת�,מט' �זמן �לברך �לנשים �דאין �כתבו
תקפא�'�ובאלף�למטה�סי,�ק�ד"רסג�ס'�ת�סי"ד�בשע"קז�הו'�א�סי"חץ�"כ�בשאילת�יעב"ההדלקה�וכ

�.ק�כג"רסג�ס'�יב�ס"ומיהו�במקום�שנהגו�אין�למחות�בידם�כמבואר�במשנ.�ק�מ"ס
�שמברכות �א�סי"כ�המט"�כמש,וכבר�נתפשט�המנהג �עיתקפא�ס' �ו' �סינד �ס' �עיתקצז �ט' כ�"וכ,

�רבהבא ��סיליהו �הדלקה,תר' �בשעת �שהחיינו �לברך �אינו��.�שנוהגות �נרות �המדליק �איש ואמנם
ת�והנשים�שנוהגו.�פ"ט�ועו'�עיתקצז�ס'�א�סי"מט'�ועי,�מברך�שהחיינו�בהדלקת�הנרות�אלא�בקידוש

�המקדש �של �ברכת�שהחיינו �על �אמן �יענו �בהדלקת�הנרות�לא �שהחיינו �לברך �בין�, משום�הפסק
�לשתי �יהברכה �הכוס �שב(ת �הלוי �סי"חט �ג �)סט' �או"וע, �משה �אגרות �ח"ע �סי"ח �ד �ט' �אות .�כא

��.115'�העלהלן�'��עי,ובדיעבד�אם�ענתה�אמן�יכולה�לשתות
יכולה�לענות�אמן�אף�,�אוכלן�בסעודהאם�מכוונת�גם�על�פירות�חדשים�שמתעתדים�ל,�אמנם[

�].אם�בירכה�בשעת�הדלקת�הנרות

להעיר�י�"כ�בלוח�א"�וכ.כ�תנאי"�מהני�אחא�ול,ט"זמן�כבר�קיבלה�עליה�קדושת�יוה�דלאחר�ברכת�3
הובא�(התעוררות�תשובה�בעל��ד"�וכ,ט'�ב�סי"ת�פרי�יצחק�ח"כ�בשו"וכ,�ל"ז�זלזניק�זצ"בשם�הגרש

פ�שהמנהג�"ט�ובפרט�ביוהכ"שביו)�עח'�שבת�הע'�הל,�זכרון�אברהםש�במברגר�לספר�"בהגהות�הגר
ואם�רוצים�להדליק�נרות�ולהתנות�.�ט�עלה"פ�ויו"�על�כרחך�קבלה�ליוהכ,נוישהאשה�מברכת�שהחי

'�ש�קלוגר�סי"ת�ובחרת�בחיים�להגר"ועיין�בשו.�ינוישאין�מקבלים�קדושת�היום�אין�לברך�אז�שהח
וראה�.�יט�האריך�בזה'�י�סי"ת�ציץ�אליעזר�ח"ט�ובשו"שבת�ויול�שאין�מקבלים�בזה�קדושת�"�דס,פג

�.�א'סילהלן�מילואים�



ד לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 = úáù úìá÷- 

â. לכו נרננה י� אומרי� וא, 'מל�' ה'ו' � השבתמזמור שיר ליו'  אומרי� רקקבלת שבתב

 .4) ראה הערה	ונוסח ספרד ( ובמה מדליקי�

ã. א( "לעילא לעילא"כופלי�  בקדיש יתו� שלאחר קבלת שבתכיו� שקיבל , � שעדיי� יו

 .5)עליו כבר קדושת היו

 = úéáøò úìéôú- 

ä. לאחר סיו� ברכת 'תקעו' ולא 'ושמרו' פסוקי� ומרי�אי� י דא"אשכנזי� באה מנהג 

 .7'תקעו'כ "ואח' ושמרו'ואומרי� קוד� ,  ויש נוהגי� לומר.6'כת שלו� וכווהפורש ס

å.8פ א� כשחל בשבת"ויוהכה " נוהגי� לבכות ולהוריד דמעות בתפילת ר. 

æ.ומזכירי� שבת באמצע הברכה .'המל� הקדוש' מי� מתפללי� תפילת ראש השנה וחות 

וא� לא הזכיר שבת בחתימת . 9"מקדש השבת וישראל ויו� הזכרו�"ואומרי� , ובחתימה

ולכ� יזהר שלא . 10 צרי� לחזור� נחלקו הפוסקי� א,זכיר באמצע הברכהההברכה ו

 

�.�ק�ג"ב�שם�ס"ומשנ,�ק�א"ת�שם�ס"ושעב�'�סעיער�'�א�סי"�רמ,ב'�עיתקפב�ס'�סיא�"�מט4
�ב �ספרד �נוסח �הבו'מתחילים �לדוד ��וכו'מזמור �דודי'�ריםואומ' ��'לכה �ראשונים��שנירק בתים

�'כגוונא'ובאמירת��.ק�ט"א�שם�ואלף�המגן�ס"�עיין�מט-מר�כל�לכה�דודי��ויש�הנוהגים�לו,ואחרונים
�.�שמנהגנו�שלא�לאמרוכתבק�י�"תקפב�ס'�סי�ובאלף�המגן�,יש�חילוקי�מנהגים

וכן��.ט"שכבר�קיבל�קדושת�יו�וכן�נראה�פשוט�כיון,�ל"זצש�דבליצקי�"מועדים�להגר'�כ�בקיצור�הל"�כ5
שכתב�,�לענין�קדימה�בקדישים,�ק�ה�בשם�הכנסת�יחזקאל"קלב�ס'�יש�ללמוד�מדברי�הבאר�היטב�סי

�.'צ�בשבת�ולא�ביום�ו"שייך�למי�שיש�לו�יא,�דהקדיש�שאחר�מזמור�שיר

�.י"כ�בלוח�א"וכ,�א�דנכון�שלא�לומר�פסוקים�אלו"ה�דעת�הגר"�כ6

'�סיא�"כ�במט"�והביא�הלבוש�דלא�הוי�הפסק�דהוי�כגאולה�אריכתא�וכ,ק�א"תקפב�ס'�ב�סי"�משנ7
�.�א'�עיתקפב�ס'�ש�סי"ועיין�בערוה,�א'�עיסתקפד�

שאין�בכיה�נופלת�עליו�בימים�האלה�היא�הוראה�שאין���שם�דמיתב�וכ.כח'�עיתקפב�ס'�א�סי"�מט8
�תב�כ,א�במעשה�רב�אות�רז"ואף�שהגר.�ל"י�ז"�ומקורו�משער�הכוונות�להאר,נשמתו�הגונה�ושלימה

�האלף�המגן�שם�כתבו.�שאין�המנהג�כןכמדומה�,��ט,מיה�חחה�כדאיתא�בקרא�בנ"דאין�לבכות�בר
והוסיף�דאף�מי�.�כ�מהרבינו�בחיי"ש�מש"�דאין�לו�לאדם�למנוע�מלבכות�בימים�האלה�יעו,ק�כז"ס

�.ש"שאינו�בוכה�טוב�לעשות�קול�בכי�ורחמנא�לבא�בעי�לב�נשבר�יעו
�א�סי"ומבואר�ברמ �עירפח�ס' �עונג�אם�יבכה�וכו,ב' ��דמי�שיש�לו �כתב�ו,מותר�לבכות�בשבת'

ה�מצוי�במתפללים�"�וכ,ה�מותר�לבכות"�דדוקא�מחמת�רוב�דבקותו�בקב,ק�ד"ב�ס"ד�במשנ"ז�הו"הט
ש�"עי.�יתו�ירוח�לויי�בכ"�כיון�שע,ש�התירו"ר�ותו"ובא.�ש"י�ע,�אבל�כדי�שיצא�צער�מלבו�לא,בכוונה

�.עקיבא�היה�בוכה�מאוד�בשיר�השירים'�רפח�שר'�סיב�"שנבמ

�.כ'�עיתקפב�ס'�סיא�"�מט9

10� ל�"ק�ז�וביה"תפז�ס'�סיב�"ק�כ�שהביא�דעות�הפוסקים�בזה�ועיין�משנ"תפז�ס'�כף�החיים�סי�עיין



ה לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ה א� שכח להזכיר שבת בתו� "וה, פק ברכות להקל ואינו חוזר ס, ובדיעבד.ישכח

וא� לא הזכיר של שבת בתפילה כלל או . 11הברכה והזכיר בחתימת הברכה דאינו חוזר

, 12 וא� כבר עקר רגליו חוזר לראש התפילה.'אתה בחרתנו'חוזר ל,  א� הזכירשמסופק

 .13ואינו יוצא במה שמכוו� לשמוע מהשליח ציבור ברכה מעי� שבע

Á . �הא'וחת� , ה"בליל ראשו� של רטעה יש האומרי� שא� ונזכר אחר כדי 'ל הקדוש

 א� מהני לזה ,ב 'סיועיי� במילואי� . 15ויש שפקפקו בזה. 14שאי� צרי� לחזור ,בוריד

� ברכה מעי� ז"שישמע מהש'. 

 

ל�במכתב�הנדפס�במחזור�המפורש�"ך�זצאז�אויערב"�מרן�הגרשכתבו.�כ'�עיתקפב�ס'�סיא�"ומט,�שם
צ�לחזור�"�דאם�הזכיר�באמצע�הברכה�של�שבת�אף�שלא�הזכיר�של�שבת�בסיום�הברכה�א,ה"לר

�.קלדהוי�ספק�ברכות�לה

�.ק�כ"ח�שם�ס"ג�וכה'�עיתפז�ס'�סיע�הרב�"�שו11

ושוב�חזר�,�ט�לחוד"ואם�התפלל�של�יו.�כא-כ'�עיתקפב�ס'�סיא�"במט'��ועי,יםה�דעת�כל�הפוסק"�כ12
�שאין�תפילה��מצטרפותתפילותה�ואין�שתי�,א�דלא�יצא"�שם�המטכתב,�והתפלל�של�שבת�לחוד

�ר,לחצאין �של �ויתפלל �של�שבת"�ויחזור �ויזכיר �ה �סי"ח�ח"מ�או"ע�באג"וע. �ד '� �ידאות�ע שכתב�,
�.ואין�צריך�לחזור�שוב�ולהזכיר�שניהם,�דיצא

�האדר"שו �להגאון �אורח�סי"ר �עובר �ת�בספרו �קצה' �שמיני�, �שבת�בקידוש�של בשכח�להזכיר
�ט�ולהזכיר�של�שבת"עצרת�אם�יחזור�ויקדש�קידוש�של�שבת�או�שצריך�לקדש�של�יו וכתב�שם�.

ד�"הו,�ק�יג"קפח�ס'�א�סי"וציין�לדברי�המג,�ל"�ויזכיר�של�שבת�כתקנת�חזט"דודאי�צריך�לקדש�של�יו
�במשנ �ס"שם �כט"ב �ק �בברכהמ, �שבת �של �בר"דבשכח �שחל �שניהם"ז �ואומר �חוזר �ח ז�"דברכהמ,

ט�שחל�בשבת�"שנשאל�ביו,�ת�בספרו�הר�המוריה�אות�עא"ועוד�כתב�האדר.�הראשון�נתבטל�לגמרי
ופסק�שיקדש�,��רק�של�שבת�ונזכר�בזה�למחרת�לעת�מנחהט�בקידוש�והזכיר"ושכח�להזכיר�של�יו

והוסיף�דאולי�הוי�הפסק�כשיזכיר�עתה�של�שבת�כיון�,�דשל�שבת�כבר�קידש�מאתמול,�ט�לבד"של�יו
ט�זה�לא�מגרע�"כ�פשוט�שמה�שלא�הזכיר�יו"וא,�ט�מדרבנן"דקידוש�של�שבת�הוא�מן�התורה�ושל�יו

�התורה �מן �שהוא �שבת �של �הקידוש �את �ש"ואעפ, �יוי �קדושת �בו �שחל �שבת �ט"הוא �מצד�"מ, מ
והרי�,�ת�הוא�רק�מצד�קדושת�שבת"�מהקידושאלא�כל�דין�,�ת�דין�קידוש"ט�הרי�אין�מה"קדושת�יו

'�ח�סי"או,�ל�במשנת�יעבץ"ולטי�זצ'ב�ז"כ�הגר"וכ.�ט"אמר�קידוש�של�שבת�גם�כשלא�הזכיר�של�יו
א�"�על�המגחתרי'�כ�סי"יוה'�ע�הל"וא�בהגהותיו�לש"והביא�שם�ראיה�לזה�מדברי�הגרעק,�לח�אות�ג

כ�פרק�"המועדים�ושש'�אמנם�בהערות�לספר�הר�המוריה�שם�ציינו�לספר�קיצור�הל.�ש"יעו,�ק�י"ס
ט�שחל�בשבת�ואמר�ברכת�הקידוש�של�שבת�לחוד�או�של�"שכתבו�דהמקדש�בליל�יו,�רב'�מז�הע

�.כא'��תקפב�סעי'א�סי"מהמט'�יהם�כדמוכח�לכאושנויחזור�ויקדש�של�,�ח"ט�לא�יצא�יד"יו

�א�שם"�מט13 �בשע. �סי"ועיין �ת �ס' �ד"תקפב �מח,ק �והשלמי�א"�החידלוקת�שהביא �ברכה �במחזיק
כמבואר�שם�למעיין�במקור�"�שבת"ל�ושכח�ולא�הזכיר�של�"ס�וצ"ת�ט"ונראה�דיש�שם�בשע.�חגיגה
'�יל�סוף�ס"�דפשיטא�שלא�יוצא�במעין�שבע�כמבואר�בביהלוקתט�אין�מח"דבלא�הזכיר�של�יו,�הדין
�.ופלא�שבמהדורות�החדשות�לא�תיקנו�כן,�רסח

��ח14 ��בשם�הגאון�רדםאיי ח�"טעה�ולא�הזכיר�יעלה�ויבא�בליל�רדהוא�כמי�ש�,אבלי�פאסוועלער'
 .שאין�מקדשין�את�החודש�בלילהמשום��לחזור�צ"שא

15
 .ד�אותתקפב�'�צ�סי"שעה�



ו לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

è.את יו� הזכרו�'ה ולא אמר " שכח להזכיר בערבית של ר' �וא� הזכיר יו� . 16 חוזר

 .17 לחזורינו צרי� א,ו� באמצע הברכה או בחתימת הברכההזכר

é. בשבת אומר 'ÔÂ¯ÎÊוא� אמר , 18' תרועה מקרא קודש'ÌÂÈ19 אותו אי� מחזירי�' תרועה. 

 .20'תרועה מקרא קודש זכרו�' רק ' מקרא קודש·‡‰·‰'אי� לומר 

 י�א א"ולדעת הגר. 21'וכו "א רצה במנוחתינו קדשנו"או"בברכת הזמ� בשבת אומרי� 

  .23 וראה הערה,22�אומרי

éà. �הא' במקו� רי�ואומ, 25 מעי� שבעת וברכ24'ויכולו' אחר תפילת ערבית אומרי�ל 

 

�סי�מטה�אפרים�16 �עיתקפב�ס' ויום�'אם�לא�אמר�כ�"יח�ואף�שאמר�מקדש�ישראל�והזמנים�אעפ'
�.ק�ד"ת�שם�ס"כ�בשע"וכ,��לא�יצא'הזכרון

�דלעיל"�ע17 �בהערות �המבואר �פ �השבת�. �מקדש �ואומר �חוזר �לחתימה �דיבור �כדי �תוך �נזכר אם
�.ב'�עיתקפב�ס'�יסע�"וכמבואר�בשו.�ח"וישראל�ויום�הזכרון�ומתקן�בכך�את�חתימת�הברכה�ויצא�יד

�יכול�לתקן�ואפתואם�התחיל�כבר�ברכ �י�רצה�אין ש�"כיון�שהתחיל�ברכה�אחרת�וכמ�ד"שזה�תכ'
�.ק�ז"ב�ס"שם�המשנ

�סי"�שו18 �ע �ס' �עיתקפב �ואומ.ז' �הטועים �תרועה'�רים�ויש �זכרון �כן'יום �לומר �,�ואין זכרון�'�אלא
�.א�הנוסח�האמיתיו�שה'תרועה

ז�שלא�סיים�הברכה�"ב�דרק�אם�סיים�הברכה�אין�חוזר�אך�כ"ומשמע�מהמשנ.�ק�יט"ב�שם�ס"�משנ19
�בקיצור�הלכות�מועדים�דאינו�כתבודלא�כמו�ש.�ק�לד"תקפב�ס'�סיה�באלף�המגן�"וכ.�לחזורצריך�

�.חוזר�גם�אם�לא�סיים�עדיין�הברכה
�"שנמ�20 �סיב �ס' �טז"תקפב �ק �במטה�אפרים�ס"וכ, �עיכ �לומר�"�:ל"�וז,טז' �בשבת�אין �ובין �בחול בין

�ואין�אהבה�בדין זורים�שלנו�איתא�לומר��אך�במח".באהבה�מקרא�קודש�כי�תרועה�מורה�על�דין
�.ק�כז"�וכבר�העיר�על�זה�בקצה�המטה�שם�ס,בשבת�באהבה

�.כק�"תקפב�ס'�סיב�"�משנ21
�.ה"�כל�שכן�דבר,ל�דבשום�רגל�אין�אומרים"�דס,ר�אות�קסט"�מע22
ק�כט�כתב�דבמחזורים�"שתי�הדעות�ובקצה�המטה�שם�סאת��הביא�,יז'�עיס�אפרים�שם�ה�המט23

�איתא ��הנוסחשלנו �ש�דבל"והגר. �אות�ידטרס�בקונל"זציצקי �,ת�עדיף"�שואתב�כ,�סכותה�לראשי
�.�רצה�במנוחתינוה"מר�ברוושלא�ל

�סי"�שו24 �ע �ס' �עירסח �ז' �אע, �ויכולו �לומר �חוזרים �שבת �שבכל �הטעם �שם �שאמרוהו�"ומבואר פ
�ואגב�שבת�זה�תקנו�,אותו�בתפילה�בלחשרים�שחל�בשבת�שאין�אומ�ט"�משום�יו,בתפילה�בלחש

�דהמתפלל�בלחש�ימהר�לסיים�תפילתו�ולומר�,ק�יג"א�ס"ג�שם�בא"�הפרמכתב�.לאמרו�בכל�שבת
�פקפק�בזה�,ק�י"לח�ס'�ח�סי"א�או"והחזו.�ה�ומעומד"ל�ד"ד�בביה"�הו,ויכולו�כי�בעינן�עשרה�דוקא

�ואינו�אלא�הידור�מצוה�בעלמא�,כיון�דעיקר�מעלת�ויכולו�הוא�יוצא�בתפילה�שאומר�עם�הציבור
ט�אין�ראוי�"ביו'�א�דאפי"�שם�החזוכתבו,�אין�ראוי�לקצר�בשביל�זה'�בגמאחר�התפילה�ולא�הוזכר�

�יחידי�לוב�אפי"שבת�קיט�ע'�ומיהו�מהא�דאמר�בגמ,�שיאמר�עם�הציבור'�ר�בגמכלקצר�כיון�דלא�הוז
�.ע"והניח�בצ.��משמע�דציבור�עדיף,�ויכולוריך�לומרהמתפלל�צ

�כבר�ויכולו �והציבור�אמרו ב�שם�"כ�משנ"�כ,ועמחד�שיאמר��יבקש�מא,ואם�האריך�בתפילתו
�.א"ש�בחזו"�ועי,ה�ומעומד"ל�ד"ק�יט�וביה"ס



ז לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 .27'יו� הזכרו�'ואי� מזכיר בה כלל , 26'המל� הקדוש' 'הקדוש

éá.�וכיו� דאי� מניני�,  מצוי בימי� נוראי� שעושי� מניני� באולמות או בבתי� פרטיי 

ומני� קבוע לערבית . 28 ברכה מעי� שבע ומג� אבותאלו קבועי� אי� אומרי� בה�

ובירושלי� נהגו . א דהוי קבוע"י,  מלילי שבת ללילי שבתעושחרית בשבת או א� בקבו

ערבית , ראש השנהימי ' בא� קבעו המני� לא ש"יו .29לומר ג� במני� שאינו קבוע

 . 30לומרפשר א, ת"ושחרית ויש ש� ס

éâ. ר של "אחר עניית אישא� נזכרו באמצע קדיש ',  ז וברכה מעי�'ויכולו' שכחו לומר

וברכת מעי� ' ויכולו'ויאמרו ', דאמיר� בעלמא ואמרו אמ�'יאמר רק חצי קדיש עד , הקהל

שעדיי� לא ', בעגלא ובזמ� קריב'וא� נזכר קוד� שאמר . כ יאמר קדיש תתקבל"ואח', ז

וקדיש ' וברכת מעי� ז' וויכול'ויאמרו , יפסיק תיכ� שנזכר, ר"נתחייבו הקהל לענות איש

כ יאמר שוב "ואח', וברכת מעי� ז' ויכולו'יאמרו , נזכר לאחר שסיי� כל הקדיש. תתקבל

 .31היא תפילת ציבור' מאחר וברכת מעי� ז, קדיש תתקבל

éã. שבת ' יש לומר ג� 'לשנה טובה'בסיו� תפילת ערבית כשמברכי� איש את רעהו ב

 .'יו� טוב' וכ� 'שלו�

åè .øëæ íåìù:ו לידי קלות"ויזהרו שלא יבואו ח,  אי� עושי� בריבוי ע� כבשאר שבתות 

 ומותר לאכול .32וג� אי� מכריזי� על כ� בבתי הכנסת. ראש ודיבורי� בטלי� ואסורי�

 . 33ארבעס כנהוג

 

�.�ג'�עיתקפב�ס'�ע�סי"�שו25

ואם�,��יתחיל�מן�המלך�הקדוש,ל�הקדוש�ונזכר�קודם�שסיים�הברכה-ואם�שכח�ואמר�הא.�ע�שם"�שו26
.�ק�י"ב�שם�ס"משנד�ב"נחלקו�האחרונים�אם�צריך�לחזור�הו,�של�הברכה'�האת�נזכר�לאחר�שאמר�

ה�"וכ,�ולהלכה�נקטינן�דאינו�חוזר�דספק�ברכות�להקל.��דצריך�לחזורכתבה�'�עיתקפב�ס'�סי�א"ובמט
�.י"בלוח�א

�.ק�כג"ב�שם�ס"רסח�ומשנ'�ע�סי"�שו27
�.י'�רסח�סעי'�ע�סי"שו�28
�.כה'�סעי,�ש�דבליצקי"להגר,��ימים�נוראים-המועדים�'�קיצור�הל�29
�הל�30 �קיצור �המועדים�שם' ת�"�דאם�יש�קביעות�על�איזה�ימים�ויש�ס,�כדק"סשם�ב�"המשנפ�"ע,

ה�"ימים�דר'�אם�קובעים�מנין�לבד,�כתבז�"�ולפי,'מעין�ז�ברכה�ריםס�קבוע�ואומ"אצלם�חשוב�כביכנ
�.)שהוא�רק�יום�אחד,�כ�בלבד�כשחל�בשבת"אבל�לא�במנין�ליו(�,'�ברכת�מעין�זריםאומ

�.�יגאות�ע�'ד�סי"ח�ח"ת�אגרות�משה�או"�שו31
 .ב,�בהליכות�שלמה��32

33
�א�סי"אף�שכתב�במט� �סעי' �תקפג �ג' �כיחה�וניעה�בר", �וקטניות�המרבין �לאכול�פולין ה�בין�"אין

ץ�ומכל�שכן�בעת�תקיעת�"ה�צריך�שתיקה�ביותר�לכון�מה�שאומר�הש"כי�בר�,בלילות�בין�בימים



ח לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 =÷é äðùä ùàø ìéì úãåòñå ùåã- 

æè. ל  שחט"אמנ� ביו, ט"נכרי או מחלל שבת לסעודת יוט אי� להזמי� "א� שבכל יו

 .34 מותרבשבת

æé. בנעימה ובשמחת הלב'  וכו'אשת חיל'ו' וכו' שלו� עליכ�'פזמו�  יש הנוהגי� לומר ,

 .35א� לא בשירה וזמרה כשאר שבתות

çé.ומזכיר של שבת   ואומר קידוש של יו� הזכרו�, מקדש על הכוס ומתחיל בויכולו

ג יגמור "ורא פהשל ברכת ב' שאמר השכח לומר ויכולו ונזכר לאחר . באמצע ובחתימה

ואחר שישתה מהכוס ימלא שוב כוס ויאמר עליו ויכולו וישתה בלי , הקידוש כהלכה

 .36וכ� יעשה אפילו א� נזכר באמצע הסעודה, ברכה

éè.ט"אמר קידוש של שבת ולא הזכיר של יו או ש שכח ולא הזכיר בקידוש של שבת .

יבר� מתי , בקידושוא� שכח לבר� שהחיינו , 37ט"צרי� לחזור ולקדש של שבת ויו

 .38שיזכר בכל היו�

 

מ�אין�זה�אלא�"מ,�ש"יעו,�"שעל�ידי�חיכוך�בגרון�להוציא�כיחה�וניעה�מתבטלים�השומעים,�שופר
אך�הארבעס�שהמציאות�מוכיחה�שאינו�מרבה�כיחה�וניעה�,�בקטניות�שידוע�שמרבים�כיחה�וניעה

יד�'��בנטעי�גבריאל�פרק�כח�סעיכ"כ,�ובפרט�שלמחר�אין�תקיעת�שופר�,אין�לחוש�ולהמנע�מלאוכלם
�.נ'�א�סי"בשם�השפע�חיים�מכתבים�ח

ק�"ב�ס"ש�במשנ"ועי,�רבה�בשבילוט�שמא�י"תקיב�דאין�מזמנים�נכרי�ביו'�ע�ריש�סי"ל�בשו"�אף�דקי34
�ה�מומר�לחלל�שבת�בפרהסיא�שדינו�כנכרי"�דה,ב �ביו"וכ. ט�שחל�בשבת�"שחל�בחול�אך�ביו�ט"ז

ש�"הוראת�מרן�הגרי.�לא�שייך�גזירה�זו�ומותר�להזמין�נכרי�או�מומר,�דאסור�לבשל�אפילו�לישראל
�.ו'�עיין�מילואים�סי�ו.ל"א�זצ"כב�משמיה�דהגרשז'�סעיכא�רק�כ�פ"כ�בשש"�וכל"זצאלישיב�

�סי"�מט35 �א �ס' �עיתקפג �דרכתב�ו,א' �ח"�שם �שספרי �יום �הוא �וצריך�יה �פתוחים �מתים �וספרי ים
�מאימת�הדין �וחרד �ירא �להיות �ס"ועי. �המגן �ובקצה�המטה"ש�באלף �א �שלא�כתב�ש,ק �שמנהגנו

�.'�עליכםםשלו'מר�ול

�.ק�מה"רעא�ס'�יב�ס"�משנ36

ח�של�שבת�וחזר�ואמר�קדוש�של�שבת�ולא�הזכיר�של�ט�ושכ"�ואם�בראשונה�אמר�קידוש�של�יו37
'�א�סי"נ�מדברי�המט"כ,�ט�כאחד"צריך�לחזור�פעם�שלישית�ולומר�קידוש�ולכלול�של�שבת�ויו.�ט"יו

.�ה�בקידוש"ופשוט�דה.�12'�ועיין�לעיל�הע,�ילותפכא�לענין�תפילה�דאין�מצרפין�שתי�ת'�עיתקפב�ס
�ג �לברכה�מעין �ולא�דמי �הי', �שאם �לבר' �חוזר�צריך �מזונות�בלבד �על �ובירך �ופירות �מזונות �על ך

ת�תקפב�"�בשעד"ב�שהו"וכמבואר�בשלמי�חגיגה�ודלא�כמח,�ח"ומברך�על�פירות�בלבד�ויצא�בזה�יד
�.ק�ד"ס

'�כ�בקיצור�הל"ואם�נזכר�בתוך�הסעודה�טוב�שיברך�שהחיינו�על�כוס�יין�כ.�ק�א"תעג�ס'�סיב�"�משנ38
�להרגל�התי �דחיישינן �לאו �גם�ביוהכמועדים�דאי ,�פ�מברכים�על�הכוס�ונותנים�לתינוק"נוקות�היו

�.פ"פ�שאין�קידוש�ביוהכ"אע



ט לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ë. 39א על התחתונה"וי, העליונה מברכי� המוציא על לח� משנה ובוצעי� את החלה. 

àë. �זמירות של שבת מזמרי�  א� .40 תלוי בחלוקי המנהגי�

ëá.�42כ יעלה ויבא"ז ואומר רצה ואח"ומבר� ברהמ, 41 נוטלי� מי� אחרוני. 

ëâ.שאמר  ונזכר קוד�, 43רק נסתפק לו א� אמר'  ואפי שכח ולא אמר רצה או יעלה ויבא

מסיי� ', וא� כבר אמר את ה. 44 חוזר ואומר מה ששכח,של ברכת בונה ירושלי�' את ה

 יאמר ברכה 'בונה ירושלי�'תיבות ג�  אמר .45 וחוזר לרצה או ליעלה ויבא'למדני חוקי�'

 .46 כמובא בהערות,מיוחדת
 

�משה�סי39 ��דרכי �א�סי"ד�במג"רעד�הו' ח�"מ�בהגהות�מימוניות�פ"�וכ.ג"ש�בפמ"�ועי,ק�ג"תעה�ס'
�ז �אות �ומצה �ויו�"כתב�ש,מחמץ �שבת �כל �כסדר �העליונה �'�וכו"ט"ויבצע �מו. �הגר"והעירני י�"ר

.�ע"ט�שחל�בשבת�וצ"ואין�ללמוד�כן�לשאר�יו,�א�דהתם�מירי�בפסח�שחל�בשבת"זילברשטיין�שליט
��.�דיבצע�על�התחתון�כמו�בכל�ליל�שבת,�בקונטרס�סכותה�לראשי�אות�כוכתבו

יש�הנוהגים�לזמר�כל�הזמירות�.�יח�שהביא�בזה�חלוקי�מנהגים'�עיכח�סרק�יעוין�בנטעי�גבריאל�פ�40
ת�"וכן�בשו.�ה�אפילו�שחל�בשבת�כמבואר�שם"�כלל�ברויש�שאין�מזמרים,�של�שבת�כמנהג�קרלין

ט�"יג�שכתב�דמנהגנו�שאומרים�שלום�עליכם�ואשת�חיל�בכל�יו'�א�סי"רב�פעלים�חלק�סוד�ישרים�ח
�.'וכל�הלבבות�דורש�ה,�ה�שחל�בשבת"שחל�בשבת�חוץ�מראשון�של�פסח�ור

יש�לו�,��במים�אחרונים�דאף�מי�שאינו�נוהג�בכל�השנה,�שםכתב�ו.ד'�עיתקפג�ס'��סיאפרים�מטה�41
�.ה"זהר�בזה�ברהל

�,�דבדיעבד�אם�החליף�והקדים�יעלה�ויבא�לרצה,ק�יג"ב�ס"ש�במשנ"ועי,�ה'�עיקפח�ס'�ע�סי"�שו42
ועיין�.�דהטעם�דמקדים�רצה�ליעלה�ויבא�משום�דתדיר�קודם�ואינו�אלא�למצוה�מן�המובחר.�יצא

�יפסיק�ויאמר�-מר�רצה��איין�לא�דאם�נזכר�לאחר�שהתחיל�לומר�יעלה�ויבא�שעד,כ'�א�סי"בשאג
ק�יז�שהביא�פוסקים�דפליגי�"קפח�ס'�בכף�החיים�סי'�ועי.�כ�אומר�יעלה�ויבא"רצה�שהוא�תדיר�ואח

�הראוי"כ�הו"ל�דא"א�וס"על�השאג �מן �ל�דברים�יתרים�באמצע�הברכה�וזה�אינו �הגריש. א�"ומרן
�.'ם�הזכרון�הזהביו'ז�היכא�דנזכר�קודם�שאמר�"ומסתבר�דכ.�א"�פסק�למעשה�כשאגל"זצ

ק�כה�בשם�"תקפג�ס'�סיכ�באלף�המגן�"ודלא�כמש.��יבאותצ�שם�"ק�טז�ושעה"קפח�ס'�ב�סי"�משנ43
�.צ�לחזור"י�א"�דאם�נסתפק�אם�שכח�רצה�או�יעו,ת�פעולת�צדיק"שו

�.ק�כב"ב�שם�ס"נש�מ44

ת�"ואמנם�בשע.�ש�בהגהה"ק�כו�ועי"תקפג�ס'�סיה�באלף�המגן�"וכ.��יחאותצ�"ב�שם�ושעה"�משנ45
כ�"�ויאמר�אח,י�דלכתחילה�לא�יסיים�למדני�חוקיך�אלא�יסיים�בונה�ירושלים"�הביא�מהברכ,ק�ב"ס

�.צ�שם"וכמבואר�באורך�ושעה,�ב"אך�למעשה�נקטינן�כמשנ.�הברכה�המיוחדת

�ד'�עיתקפג�ס'�א�סי"�טו�ומטאותצ�"ק�יט�ושעה"ב�ס"ש�משנ"�ועי,ו'�עיקפח�ס'�ע�סי"�שו46 ובשכח�.
�ר�אומ'רצה' �ַא: �הָּתה�ָּברּוְך �ְּבַאֲהָבה�ֵקֱאֹל' �ִיְׂשָרֵאל �ַׁשָּבתֹות�ִלְמנּוָחה�ְלַעּמֹו �ָנַתן �ָהעֹוָלם�ֲאֶׁשר �ֶמֶלְך ינּו

�.ְמַקֵּדׁש�ַהַּׁשָּבת'�הָּברּוְך�ַאָּתה�.�ְלאֹות�ְוִלְבִרית
�אומר �ויבא �יעלה �רק �שכח :� �ַאָּתה �הָּברּוְך �טֹוִבֵקֱאֹל' �ָיִמים �ָנַתן �ֲאֶׁשר �ָהעֹוָלם �ֶמֶלְך �ְלַעּמֹו�ינּו ים

�.ְויֹום�ַהִּזָּכרֹון�ְמַקֵּדׁש�ִיְׂשָרֵאל'�הָּברּוְך�ַאָּתה�.�ִיְׂשָרֵאל�ֶאת�יֹום�ַהִּזָּכרֹון�ַהֶּזה
�אומר"שכח�גם�רצה�וגם�יעו �י �ַאָּתה�: �הָּברּוְך �ַׁשָּבתֹות�ִלְמנּוָחה�ֵקֱאֹל' �ָנַתן �ֲאֶׁשר �ָהעֹוָלם �ֶמֶלְך ינּו
ְמַקֵּדׁש�'�הָּברּוְך�ַאָּתה�.�ֹות�ְוִלְבִרית�ְוָיִמים�טֹוִבים�ְלִיְׂשָרֵאל�ֶאת�יֹום�ַהִּזָּכרֹון�ַהֶּזהְלַעּמֹו�ִיְׂשָרֵאל�ְּבַאֲהָבה�ְלא

�.ִיְׂשָרֵאל�ְויֹום�ַהִּזָּכרֹוןַהַּׁשָּבת�ְו



י לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ëã.הא"כל זמ� שלא אמר תיבת , ב והמטיב א� נזכר לאחר שכבר התחיל ברכת הטו�" ל

חוזר , "ל�הא"וא� נזכר אחר שכבר אמר , ל"ימשי� את נוסח הברכה המיוחדת הנ

 .47לתחילת ברכת המזו�

ëä.ז לאחר שכבר התחיל ברכת הטוב והמטיב " וא� נסתפק א� הזכיר יעלה ויבא בברהמ

 .49ה כאישאשה שלא אמרה יעלה ויבא דינ. 48עיי� הערות" ל�הא"ואמר תיבת 

ëå.51ט"יו א הרחמ� של" וא,50אש השנה הרחמ� של שבת ושל ררז אומ" בסו� ברהמ. 

 

צ�"ה�לכן�א"א�שמצוה�להתענות�בר"�דכיון�שיכתב�,�זק"קפח�ס'�סי�א"והנה�המג.�א�שם"ה�במט"�כ47
�וכ �בפרמ"לחזור �וד"כ �שם �אחרונים"הג �ועוד �ח �הכנה. �ז"ומאידך �אות �וקציעה �המור ר�"�והא,ג

�ל�דחוזר"פ�ס"והישועות�יעקב�ועו �בר"�דאף�למגתבוכ. ה�שחל�בשבת�ושכח�של�שבת�"א�וסיעתו
�ה"ור �ג, �בשל�שבת�חוזר �לחזור �שצריך �הסעודות�הראשונות�כיון �ר"בשתי �בשל �לענין�ה"ה�וה"כ

ה�יש�לצרף�"ק�כט�דבליל�ר"ש�באלף�המגן�ס"ועי.�'וכו'�שחותם�ברוך�אתה�ה�ל"חתימת�הברכה�הנ
כ�הישועות�"וכ,�ע"ה�אסור�להתענות�וחייב�בקידוש�ופת�לכו"בליל�ר,�ז�בסידור�הרב"גם�שיטת�הגרש

�.ק�ה"�סזתקצ'�ב�סי"ק�ה�והמשנ"קפח�ס'�סיובתהילה�לדוד�,�תקצז'�יעקב�בסי

צ�לחזור�ולברך�"ע�א"ה�לכו"�דאם�מסופק�אם�הזכיר�יעלה�ויבא�בר,כז'�ת�זכר�שמחה�סי"�בשותב�כ48
�ספיקא"ברכהמ �ספק �דהוי �ז �המג, �לשיטת �הנ"דהרי �דס"א �אחרונים �ועוד �אפי"ל �כמותו �ל בודאי�'
�צ�לחזור"שכח�א �ואפי, �יעלה�ויבא"לשיטות�החולקות�מ' �מ�שמא�הזכיר �חשיב�כס, �ואינו�"ולכן ס

יש�חיוב�אכילת�פת�ות�דטה�דרבו�השי"ז�אך�בליל�ר"דביום�יש�לסמוך�ע'�ונראה�לכאו.�חוזר�ומברך
�ה"תענית�בליל�ר�ואין ל�"�הישועות�יעקב�ועוד�אחרונים�דס,ז"�שיטת�הרש,הקודמת'�העבוכנזכר�.
�כן �דאפי, �נראה �ברכת�המזון' �לברך �חוזר �בספק �מהגראי. �"ושמעתי �שטיינמן �דאין�ל"זצל �דנראה

�כד�אדם�כלל�דיש�לצרף�דעת�החיי,�י"ה�אם�אמר�יעו"ז�בנסתפק�בליל�ר"לחייבו�לחזור�ולברך�ברהמ
ה�אינו�חייב�לחזור�מהטעם�"אבלי�פאסוועלער�דהשוכח�להזכיר�בליל�ר'��בשם�הגאון�רתב�שכ,י'�יס

היא�לגבי�תפילה�'�תקפב�דוחה�דבריו�הדחי'�צ�בסי"ואף�שהשעה,�דאין�מקדשים�את�החודש�בלילה
�לעשות�א"ונשארת�שיטה�זו�של�הח.�זו'�ז�ליכא�לדחי"כ�לגבי�ברכהמ"ש�משא"דהוי�תרתי�דסתרי�עי
ל�שבתחילה�"א�זצ"ב�שהביא�מכתב�ממרן�הגרשז"בבירור�הלכה�מהדו'�ועי.�דין�ספק�ברכות�להקל

�.ע"ש�ואכתי�צ"כ�חזר�בו�יעו"סבר�כן�ואח

�א�סי"ת�רעק"�בשו49 �ע�סי"והגהותיו�על�השבא�ו' �עיקפח�ס' �העלה�שאשה�אינה�צריכה�לחזור�,ו'
.�ש"�מטעם�אחר�יעו,ק�כד"קפח�ס'�סייים�כ�בכף�הח"ג�וכ"ע�שהז"ט�דפטורות�מעונג�דהוא�מ"בכל�יו

שאם�שכחו�,�ה�ולהקל�להן"א�וסיעתו�שמצוה�להתענות�בר"ויש�לצדד�ולצרף�שיטות�אלו�עם�המג
הסעודות�הראשונות�דחוזרים�'�וזה�פשוט�דאם�שכחו�גם�של�שבת�בב.�(לומר�יעלה�ויבא�שלא�יחזרו

ה�שחל�"א�וכל�דבריו�רק�בר"גה�ולומר�יעלה�ויבא�גם�לדעת�המ"בשל�שבת�צריך�להזכיר�גם�של�ר
�)ד'�עיתקפג�ס'�סיא�"בחול�וכמבואר�כן�במט

,�שלא�חילקו�בזה�בין�אנשים�ונשים'�ומסתימת�הפוס.�א"חלקו�על�הרעק'�אך�למעשה�הרבה�פוס
כ�בנטעי�גבריאל�פרק�ל�דאשה�ששכחה�יעלה�"ודלא�כמוש.�להם�וגם�נשים�חוזרות'�משמע�דדין�א

�אם�אמרה�יעלה�ויבא�קא�דבספ"ח�דומב�שליט"נ�הגרש"רני�ידיואמנם�העי.�צ�לחזור"ה�א"ויבא�בר
�ספיקא �תלת �דהוי �תחזור �דלא �כמג. �הלכה �ואפשר �באמת�אמרה �בהע"אולי �א '47� �דשמא�, ועוד

�.48'�אבלי�בהע'��שכחה�בלילה�יעוין�בשיטת�רםוא,�א�דאשה�אינה�צריכה�לחזור"הלכה�כרע

ָהַרֲחָמן�הּוא�ְיַחֵּדׁש�ָעֵלינּו�ֶאת�ַהָּׁשָנה�ַהֹּזאת�:�ה"�ונוסח�הרחמן�לר.י"לוח�א,�ד'�עיתקפג�ס'�סיא�"�מט50
�.ְלטֹוָבה�ְוִלְבָרָכה



יא לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ëæ.ה לאור "ה שחל בשבת מותר ללמוד בליל ר"א דר"יו. 52 ילמד מעט קוד� שיל� לישו�

 .53ישינ� שמא יטהיהנר ולא ח

ëç.54ט"כ הוא ל"אא, ה ג� כשחל בשבת" אי� נכו� לשמש מטתו בלילי ר. 

 = úéøçù úìéôú äøåúä úàéø÷å- 

ëè.וכו.  לאחר ברכת יוצר אור אומרי� הכל יודו� �ונזכר לפני ' טעה ואמר המאיר לאר

 .55 יחזור למקו� שטעה,סיו� הברכה

ì. יו� תרועה "מקרא קודש אלא בחול יאמר " באהבה" בי� בחול ובי� בשבת אי� לומר

 .57� אבינו מלכנוואי� אומרי, 56"זכרו� תרועה מקרא קודש" ובשבת יאמר ,"מקרא קודש

àì. ומנהג ,בשבת' ע אפי"ג מידות ותפילת רבש"ת יש הנוהגי� לומר י"עת הוצאת סבש 

 

א�שמותר�להתענות�"ט�די"א�הרחמן�של�יו"�ונראה�דהטעם�שא.ז�אות�גרק�ס�פ"כ�במנהגי�החת"�כ51
 .ה"ט�קודם�הרחמן�של�ר"�דיש�לומר�הרחמן�של�יותב�כ,וביוסף�אומץ�אות�תתקסו.�ה"בר

�.ק�ל"ש�באלף�המגן�ס"ה�ועי'�יעתקפג�ס'�א�סי"�מט52

'�עירעה�ס'�ע�בסי"וכהא�דפסק�השו.�ה�עליו"קס�וטעמו�דאימת�ר'�ג�סי"חת�פרי�השדה�"כ�בשו"�כ53
ועוד�דכיון�שמזכיר�בקידוש�.�כ�עליהם"יוה�פ�במחזורים�מפני�שאימת"�דנוהגים�לקרות�בליל�יוהכ,ח
�.א�שבת�ולא�יבא�להטותולו�היכר�שה�יש"�זכרון�תרועה"

'��שם�דרק�אם�לא�היתבט�כ"�ומה�דשרי�בל.ה'�עיתקפג�ס'�סיא�"מט,�ק�כו"תקפא�ס'�סיב�"�משנ54
�ס"אפשר�לטבול�קודם�ועי �זה�דלא�הי"�דדוקא�ר,ק�לד"ש�באלף�המגן '�ה�שחל�בשבת�צריך�תנאי

�דיש�מחמירים�תב�כ,ה�אות�ט"ץ�ליל�ר"ובסידור�יעב.�ה�בחול"כ�כשחל�ר"אפשר�לטבול�קודם�משא
�ביו �פרישות �ה"לגזור �מנט �ידעתי �ולא �הצדקניות �העקרות �בו �שנפקדו �הזה �בדברי�"גדול �גם ל

�.כ"פ�בליל�טבילה�בודאי�אסור�למנוע�ע"עכ,�ל�לא�מצינו�כן"האריז

ירין�אותו�מלבד�אם�לא�אמר�זובכל�דבר�אם�לא�אמרו�אין�מח:�א�שכתב'�עי�רפא�ס'�סיא"רמ'��עי55
כ�בשאר�"אמר�אחר�התפילה�משא�היינו�שי,ק�ג"א�ס"�המגתבוכ.��מחזירין�אותו-לאל�אשר�שבת�

�כלל �אומרו �אין �רשות �אלא �שאינן �הזמירות �בא"�הפרמתבוכ. �שאמר �קודם �נזכר �דאם �יוצר�"ג י
�ונשאר�בזה�'ל�אשר�שבת-לא'המאורות�שלא�אמר�לאל�אשר�שבת�אפשר�דיש�לחזור�ולהתחיל�מ

�שבת�א�שלא�ידלג�לכתחילה�הנוסח�דלאל�אשר"�שם�מהחאוהבי.�ק�ג"ב�שם�ס"ד�במשנ"ע�והו"בצ
�.מ�שנוסח�ברכה�כך�הוא"�נזכר�בזהר�שז"או�הכל�יודוך�כדי�להתפלל�בציבור�שהרי�כ

56� �אפרים �סי�מטה �ס' �עיתקפב �טז' �ס"ומשנ, �שם �טז"ב �ק �הגרשז. �מרן �זצ"ובמכתבי �במחזור�"א ל
�.ק�כז"בקצה�המטה�שם�ס'��ועי,�ימשיך�כמנהגו'באהבה'מר�ו�דהנוהג�לתבה�כ"המפורש�לר

,��שאין�שואלים�צרכים�בשבתא"�הטעם�מהמגתב�כ,ק�ד"ב�שם�ס"�ומשנ.א'�עיתקפד�ס'�א�סי"�רמ57
�תבוכ �המגן �סי�באלף �ס' �בסעי"תקפד �הלבוש�שם �בשם �יט �רבי�,�א'ק �מפי �נתיסד �מלכנו �דאבינו

�שמו �תפילת �של �האמצעיות �ברכות �כנגד �א"עקיבא �ולכן �בשבת"ע �אותו �א �ר"משא. �כשחל ה�"כ
�ר �בו �להיות �קבוע �אינו �זה �שיום �כיון �"בחול �היה �לא �ואם �רהלעולם �אומ"�היום �היו �אלו�ריםה

�ויש�מקהילות�.י�שינוי�באבינו�מלכנו"ה�משלימים�אותם�ע"עכשיו�לפי�שחל�היום�ר,�הברכות�עצמם
�.תקפד�אות�ח'�יעויין�כף�החיים�סי,�הספרדים�שאומרים�אותו�בשבת



יב לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 .58ברי� שמיהרק  אלא ,ע"ג מידות ורבש"יבשבת א "י שא"פרושי� באה

ìá.ומותר להוסי� על ,'פקד את שרה וכו' וירא מוה'  קוראי� שבעה קרואי� בפר 

ה בחול אי� "א� כשחל ר, 59שבתות השנההשבעה קרואי� במקו� שנוהגי� כ� בכל 

 .60מוסיפי� כלל על החמישה קרואי�

ìâ.61ויש שנהגו ג� את השליח ציבור למוס�,  לקרוא לתורה את הבעל תוקע נהגו .

 . 62הערה' ועי, יעלה התוקע ביו� השני, ה חל בשבת"ובשנה שר

ìã.א� , ג קשר" מותר לקשור עניבה ע,ת ויודעי� שיקראו בו במנחה" כשגוללי� את הס

 יש ליזהר שלא לקשור ,ת במנחה אלא למחרת"ה שחל בימות החול ואי� קוראי� בס"בר

 .63ג קשר"עניבה ע

ìä.ט או שבת הוא "יורי� לומר צי� וא,  בחולרי� במי שבר� לחולה יאמר הנוסח שאומ

 .64וראוי להתפלל על החולה,  כיו� שהיו� הוא יו� די�,מלזעוק
 

�א�סי"�מט58 �עיתקפד�ס' �הביא�דיש�מקומות' �לומר�אף�כשחל�בש"שא�טז �בתא�ורבים�נהגו ועיין�,
�ס �י �שער �אפרים �עיבשער �ג' �שהביא �המנהגים"ה �את �כ �בקצוש, �סי"ואכן �ע �ס' �עיקכט �כ' �תביב

�.י"כ�בלוח�א"וכ,�א"דבשבת�א

�.כ'�עיתקפד�ס'�סיא�"במטה�"וכ.�ק�ו"ב�ס"ש�משנ"א�ועי'�עירפב�ס'�ע�סי"�שו59

�.א�שם"א�ומט'�עירפב�ס'�סיא�"�רמ60
שהזכיר�,�ה�בשבת"א�ד'�קלו�סעי'�ן�בביאור�הלכה�סיויעויי.�ב�שם"ב�ומשנ'�תקפד�סעי'�א�סי"רמ�61

�והש �לקרות�לתורה�את�התוקע �שנוהגים �זה �מוסף"מנהג �המתפלל �ץ �שם�שיש�מקומות�, והוסיף
ש�"כ�בערוה"וכ,�פ�אין�משגיחים�בחיוב�כי�אם�על�המתנדבים�בעין�יפה�על�הצדקה"ה�ויוהכ"שבר
�סעי �ג' �חמד�מערכת�ר. �ה�סי"ובשדי �ב�אות�מב' �ד"כתב�ע, �לאו�שפיר�עבדיז �ככל�החיובים�, שזהו

�.ככהן�ולוי�ואבי�הבן�בברית�מילה
אפשר�שנהגו�כן�משום�",�בטעם�הדבר�שקוראים�לתוקע�לתורה)�ב'�תקפד�סעי'�סי(דכתב�הלבוש��62

י�כן�יאושר�כוחו�שיוכל�לתקוע�"וע'�ישרים�וגו'�שיהא�לבו�שמח�כי�התורה�משמחת�כדכתיב�פקודי�ה
.�ולפי�דבריו�נראה�שצריך�לעלות�לתורה�דוקא�ביום�שהוא�תוקע�בו.�ש"ויע,�"יפה�בלא�הפסק�או�טעות

כ�חיוב�לתורה�"ה�הוא�ג"ץ�המתפלל�מוסף�בר"דיש�מקומות�שש"דכתב�,�וכן�משמע�בביאור�הלכה�שם
אמנם�אפשר�דחשבינן�כיומא�.�ה�גם�לגבי�הבעל�תוקע"ומסתבר�דכ,�"שהוא�מתפללבאותו�יום�לעלות�

�בש �אף �לעלות �ויכול �משו�(ק"אריכתא �כשחל�"ואולי �גם �הימים �בשני �התוקע �להעלות �נהגו �לא כ
�.שאם�הבעל�תוקע�רוצה�למכור�או�לכבד�עליה�זו�לאחרים�דאינו�רשאי,�ולפי�טעם�זה�נראה�עוד).�בחול

�חמד� �בשדי �המובא�בהע(ועיין �)הקודמת' �רשאי, �שאינו משום�שאם�ימכור�נחשב�כנוטל�שכר�והרי�,
�.�ם�שהוא�דבר�של�כבוד�ולא�קנוי�לו�במעות�אינו�רשאי�ליתנו�לאחרוג,�הנוטלים�שכר�לא�נהגו�לקרותם

��סי63 �ס' �עישיז �ק�כט�ומנחת�שבת�סי"ב�שם�ס"ה�ומשנ' אמנם�כיום�רובן�ככולן�של��(.ק�קנה"פ�ס'
�).ואין�בזה�שום�חשש,�י�אבזם"ת�חגירתן�ע"חגורות�הס

לל�על�חולים�ביום��דראוי�להתפ,ק�ג"�באלף�למטה�שם�סתבכה�וכ'�עיתקפד�ס'��מטה�אפרים�סי64
�ר �של �בשבת �דאף �וכיון �החולים"דין �על �להתפלל �יש �הדין �יום �עיקר �הוא �ע"�ויל.ה �שנא�, מאי

�.שלא�אומרים�בשבת'�אבינו�מלכנו'מ



יג לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ìå. 65הברכה שבת ויו� הזכרו� וכ� בחתימת בברכת ההפטרה מזכיר של. 

ìæ.ת לארו� "ובעת חזרת הס, 66א אב הרחמי�"וא,  יקו� פורק� ומי שבר� לקהלרי� אומ

 .67כבשבת' מזמור לדוד' רי�הקודש אומ

ìç.ל מעט מזונות קוד� תפילת מוס� וומותר לעשות קידוש ולאכ, 68 אי� תוקעי� בשופר

 .69כ"א� א� אינו חלש כ

ìè.יוצא מבית הכנסת 70ורוב הציבור, בי� קריאת התורה למוס�קה  א� עושי� הפס 

 .71יש להחזיר את ספרי התורה לארו� הקודש קוד� צאת�, לברית מילהאו , לצור� קידוש
 

�.כ'�עיתקפד�ס'��מטה�אפרים�סי65

�.י"�ולוח�א,י'�עיתקפח�ס'��וסי,כה'�יע�מטה�אפרים�שם�ס66

�מזמור�לדוד�גם�ריםק�כז�טעם�למה�אומ"ס�שם�האלף�למטה�תבלז�וכ'�עיתקצ�ס'��מטה�אפרים�סי67
�ס"בר �ובאלף�המגן �בחול �ק�מט�חלק�עליו"ה�שחל �כ"ובלוח�א, ,��לדוד�מזמוררים�דבחול�אומתבי

�.�מזמור�לדודריםע�אומ"ה�שחל�בשבת�לכו"ובר,�ש"ת�לומר�מזמור�לדוד�עי"והביא�מהאדר

'�קכה�דטוב�ללמוד�בו�הל'��בלקט�יושר�עמתבוכ.�ט'�עיתקפח�ס'�סיא�"ה�ומט'�עיתקפח�ס'�ע�סי"�שו68
�.�פורים�שחל�בשבת�שואלים�ודורשים�בענינו�של�יום,א"שופר�וכדרך�שאמרו�במגילה�ד�ע

ראשון�הנו�שבירך�ביום�ימ�לענין�ברכת�שהחי"�ונפק,ח"�יד�יצאיואם�עבר�ותקע�בשופר�בשבת�א
�הוחזקו�שנים�אם.�ה'�מילואים�סיין�בי�ע,'ח�לא�יברך�זמן�על�שופר�ביום�ב"יצא�ידאם��ד,שהוא�שבת

ה�בשבת�מי�נדחה�הראשון�"דר'��וחל�יום�א,ה"דר'�ט�ב"ה�והאחר�ביו"דר'�ט�א"ביוהאחד�לתקוע�בשופר�
�.גק�"סתקפא�'�ת�הביאו�וחלק�עליו�בסי"�והשע,קכה'�ב�סי"�נחלקו�בזה�הפנים�מאירות�ח,או�השני

�ע�סי"�שו69 �ס' �עירפו �ועי' �ב"ש�במשנ"ג �בביה. �שצריך��ל,�אכילת�פירותה"ל�שם�ד"ועיין �כהן ענין
�במוסף�אם�יכול�לשתות�רביעית�יין �לישא�כפיו �מצות�תקיעת�שופר�בשבת. �שאין �וכיון קיל�טפי�,

ב�"�יעוין�משנ,טעימה�שיש�בה�כדי�לסעוד�הלב�מזונות�כביצה�ומיני�פירות'�לקדש�ולטעום�מעט�אפי
�.ט-ק�ח"רפו�ס'�סי

70
,�ק�ב"ב�שם�ס"ובמשנ,�"לית�לן�בה,�מיהו�אם�אינם�יוצאים�רק�יחיד"א�כתב�'�קמט�סעי'�א�סי"הרמ�

�שנים�או�שלשה�והטעם�דיש�כבוד�לס"כתב� �רוב�הצבור�שם"ואפילו �ת�כיון�שעדיין כ�בחוט�"וכ".
כתב�אם�נשאר�,�ק�ו"תרכא�אלף�המגן�ס'�א�סי"ובמט.�ל"נ�קרליץ�זצ"ממרן�הגר,�עט'�ה�עמ"ר,�שני
�.�ת"צ�להחזיר�הס"שא,�מנין

71
ת�למקומו�אחר�"שמחזירין�את�הס)�ט'�תקצ�סעי'�א�סי"�הרמוכן,�תקצא'�ריש�סי(אף�שכתב�הטור��

�נ"כל�זה�במקום�שאין�הפסקה�ואין�הציבור�יוצא�מביהכ,�התקיעות�קודם�מוסף אבל�אם�יוצאים�.
�כתב�השו"מביהכ �כבר �ע�בהל"נ �ת�סי"ס' �קמט�סעי' �א' �הצבור�רשאים�לצאת�מבהכ", �נ"אין עד�,

".�ין�זה�דרך�כבוד�לתורה�שיניחוה�וילכו�להםשא:�"ק�א"ב�שם�ס"המשנ'��והטעם�כ."ת"שיצניעו�ס
�ובהל �כ�סי"יו' �תרכא�סעי' �ב' �ע"כתב�השו, �מילה�ביו, �כ"לגבי �אחר�קריאת�התורה, �"שמלין ואם�:
וגם�שם�".�ת"אין�מלין��עד�אחר�חזרת�ס,�במקום�שצריך�לצאת�מבית�הכנסת]�המילה,�היינו[הוא�

�"ק�ט"ס(ב�"ביאר�המשנ �להניח�ס�כ,�למקומה-ת�"עד�אחר�חזרת�ס) �שלא�יהא�בזיון ת�ולצאת�"די
,�ל"א�ובעל�הקהילות�יעקב�זצ"הביא�שכן�נהגו�אצל�מרן�החזו,�קפא'�ב�עמ"ובארחות�רבינו�ח".�לחוץ
כ�בסכותה�"וכ.�ת�מונחים�בארון�הקודש"י�הבימה�והס"ה�שחל�בחול�והיו�תוקעים�בשופר�ע"גם�בר

�סעי �לראשי �מו' �הגר, �נהג �זצ"שכן �דבליצקי �ל"ש �נמי, �חוהוסיף �לבוא �ע"�דעלול �תקלה �לידי י�"ו
 .משמוש�הילדים�כשמשאירים�את�הספרים�ללא�השגחה



יד לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 .73ראה הערה, 72ת על הבימה ולכסות� בטלית"ויש שהקילו להניח את ס

î.וכ� "  הזהורצה והחליצנו ביו� השבת"ה ואומר "מזכיר של שבת ור'  בברכה מעי� ג

 .75 אינו חוזר,לא הזכיר יו� הזכרו� ולא של שבת. 74"וזכרנו לטובה ביו� הזכרו� הזה"

àî.א דמלי� "וי,  יהללורי�ואחר המילה אומ, א דמלי� אחר אשרי" כשיש ברית מילה י

 .77מלי� אחר קריאת התורה קוד� אשרי, ובמקו� שאי� מנהג. 76קוד� אשרי

áî.בשחרית קוד� סיו� 'יו� ליבשה'שבת לומר הפיוט ה ב" יש הנוהגי� כשחל מילה בר 

 .78ברכת גאל ישראל

âî.79 כדי� כלי שמלאכתו לאיסור, אי� לטלטל השופר בשבת אלא לצור� גופו ומקומו. 

 .80א דבזמנינו חשיב השופר כמוקצה מחמת חסרו� כיס"וי

 

72
ונראה�שסמכו�על�כך�שיציאתם�היא�.�ל"ש�אלישיב�זצ"ממרן�הגרי,�6'�הליכות�והנהגות�תשרי�עמ�

�.לצורך�ולזמן�מועט
73
ב�עוד�כת".�מי�אומר�שזה�מועיל�מדינא,�ומה�שמכסים�אותם�בטלית",�ובסכותה�לראשי�שם�כתב�

�שם ,"� �כשחל �פנים �כל �ה"ר[ועל �קודש] �בשבת �שופר, �שם �שאין �לפני�"לכו, �להחזיר �צריכים ע
�".ופשוט,�ההפסקה

�.ג'�עיתקצז�ס'��מטה�אפרים�סי74

�.ק�ס"צ�שם�ס"ק�נח�ושעה"רח�ס'�ב�סי"�משנ75

ק�"ועיין�באלף�למטה�סוף�ס,�הדעות'�ק�יב�הביאו�ב"ב�שם�ס"כו�ומשנ'�עיתקפד�ס'��מטה�אפרים�סי76
�כ�בין"תר�טוב�למול�קודם�אשרי�שתהא�המילה�סמוכה�לקריאת�התורה�ושלא�יהא�הפסק�כ�שיו,ד

�.ת"י�דמלין�אחר�קריה"כ�בלוח�א"וכ.�הקדיש�לאשרי

,�שיהא�המילה�סוף�לתורה�,ר�דיותר�טוב�למול�קודם�אשרי"י�תקפד�בשם�הא"ת�סוס"כ�בשע"�כ77
ב�"וכן�נראה�מהמשנ,�ח"ודה�ץ"ה�בסדור�יעב"כ�מקדיש�דקאי�על�אשרי�וכ"וכן�שלא�יהא�הפסק�כ

�.ק�יב"שם�ס

�"�משנ78 �סיב �ס' �יב�והמקור�ממג"תקפד �ז"א�שם�ס"ק �ק ,� �עיטה�אפרים�שם�סמועיין �אנו�' ט�דאין
�.נוהגים�כן

�.ק�יד"ב�שם�ס"ה�ומשנ'�עיתקפח�ס'�סיא�"�רמ79

�פ80 �יהודה ��שלמי �הגרירק �מרן �בשם �יז �דין �"א �אלישיב �הגרשל"זצש �אויערב"�ומרן �זצאז �,ל"ך
ג�ולכן�"ומקפידים�עליו�שלא�לשאוב�בו�מים�וכה,��רק�לתקיעהיו�כיון�דהשופר�לא�חזי�למידדבזמנינ

�כלל �לטלטלו �אסור �ח, �מחמת �מוקצה �כיסכדין �סרון �דסו. �רבותינו �בדברי �קצת �לעיין �אין�"ויש ס
�בד �שופר"מקפידים �בתקיעת �לחנכם �לקטנים �ליתן �בשופר �כ �בו, �להתלמד �וכן �לו�, �מיחדים ואין

�מקום �וכ. �בוומאחר �לתקוע �שמושו �ל �גופו�. �מחמת �כמוקצה �חשיב �בשופר �לתקוע �אסור ובשבת
�במשנ �דנר �ס"דומיא �יב �ס' �ובפרמ�ק"שח �סי"לד �ג �א' �ס"שח �כ"א �יב �"ל"�וזתבק �על�: �מקפיד ואם

א�"�שהביא�בשם�מרן�הגרשז,פ'�כח�הערק�כ�פ"ע�בשש"ל�וע"עכ".�השופר�אפשר�דהוי�חסרון�כיס
�אסור�לטלטל�שופר�גם"זצ �עומד�אלא�לאיסור�בלבד�ולא�לשאוב�"�לצורך�גול�דבזמנינו �אינו מ�כי

�.�ופשוט�דשופר�פסול�אינו�מקוצה�מחמת�חסרון�כיס.'מים�וכדו



טו לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 =úìéôú  óñåî- 

îã.זה ויו� הזכרו� ואת מוספי יו� השבת ה" ואומר , בתפילת מוס� מזכיר של שבת

�המקומות שמזכירי� '  א� הזכיר פע� אחת של שבת בא, שכח להזכיר של שבת.81"הזה 

 .82 חוזר,וא� לא הזכיר כלל. אינו חוזר

îä. במוס�"בחזרת הש �היו� 'אומרי� רק , בסיו� ברכות מלכויות זכרונות ושופרות, 

 . 83'ארשת'ואי� אומרי� ' הרת עול�

˘ÁÏ ˙ÏÈÙ˙· „¯ÙÒ ‚‰�Ó :רי�אומו ,לתקוע בלחשכשחל בחול כמנהג ספרד הגי� הנו 

' היו� הרת עול�'יש שנהגו לומר , 84'ארשת'א " בלחש ואת ג� בתפיל' עול�תהיו� הר'

  .85בשבת שאי� תוקעי�בתפילת לחש  ג�

îå.בשבת אי� להארי� , ה מאריכי� בפיוטי� ותפילות לכל הפחות עד חצות" א� דבר

 .86יותר מחצות

îæ.87א מזמור שיר ליו� השבת"וי, א"ה שחל בשבת יאמר מזמור פ"ריו� ב  שיר של. 

 

ואת�מוסף�"ה�שחל�בשבת�"�לומר�ברתבכ)�ס"תלמיד�החת(ש�"ם�א"�בספר�זכרון�יהודה�מנהגי�מהר81
ם�שעיר�יום�הזכרון�ח�ע"ובכך�יש�היכר�שכולל�את�שעיר�ר,�"יום�השבת�הזה�ואת�מוספי�יום�הזכרון

�.י"פ�הנדפס�במחזורים�ובלוח�א"ואנו�כתבנו�ע,�"מוספי"במלת�

�ע�סי"�שו82 �עירסח�ס' �ק�יא"ב�ס"ד�ומשנ' �ומבואר�שם�דאפי, אם�התפלל�תפילה�של�חול�בשבת�'
�.והזכיר�של�שבת�אף�שלא�קבע�ברכה�לשבת�יצא

�סיא�"�רמ83 �תקצד�סעי' �שםא�' �סיא�"מט. �עיתקצב�ס' �ב' בשבת�"�שת�שפתינואר"א�"והטעם�שא,
�תבכ �הפייטן �בו �תקיעתינו"�הלבוש�משום�שייסד �לקול �ומקשיב �מאזין �תוקעים�בשבת" �ואין ויש�.

כ�"א�בשבת�וכ"א�שא"י�נהגו�כרמ"אכן�בא,�תקצב'��בשבת�עיין�מקור�חיים�סי'ארשת'מר�ושנהגו�ל
�.י"בלוח�א

�.יג'�עיא�ס"א�ומט'�עי�סבתקצ'�סיא�"�רמ84

��קיצור�הל85 �זאמועדים�ולוח�בעל' �ישועת�ישראל�ומשמרת�שלום�. �שלא�תב�קוידינוב�כ-ובסדור
�להגיד�בלחש�היום�הרת�עולם �ל�המשמרת�שלום�במהדורא�בתרא�סי"וז. �הרת�עולם�' מא�בענין

�אפי �בלחש �בתפילה �ושופרות �זכרונות �במלכויות �במוסף �לומר �בסדורים �שכתוב �בשבת�' כשחל
כ�לומר�"היה�להם�להאשכנזים�ג,�ברכותג�השייך�ל"דאם�נוסח�התפילה�מאנשי�כנה,�אתפלא�מאוד

�בלחש �תוקעים �אין �בלחש�הגם�שהם �בתפילה �אומ, �אינם �שהם �רק�ריםוכיון �שייך �נראה�שהוא
�.ל"ה�שחל�בשבת�שאין�תוקעים�בלחש�עכ"ע�למה�נאמר�אנחנו�בר"כ�צ"א,�תקיעות

�.ב'�עי�תקצז�ס'ומטה�אפרים�סי.�ק�ב"תקצז�ס'�ב�סי"ומשנ.�ק�ה"ב�שם�ס"א�ומשנ'�עיתקפד�ס'�א�סי"�רמ86

�להגר87 �רב �קנז"�במעשה �אות �אומ-א �דאין �ביום�אריםקנח �מזמורים ��שני �ר' �כולם�"ושל �דוחה ח
ח�דוחה�"כ�ומסתבר�הטעם�דשל�ר"מ�וחנוכה�ע"ט�וחוה"ושיר�של�שבת�דוחה�של�יו,�אפילו�של�שבת

שבת�ח�הוא�דוחה�"ה�שחל�בשבת�דמדין�ר"ז�יש�לעיין�כיצד�לנהוג�בר"ח�ולפי"כדי�לפרסם�שהיום�ר
�.ט�שבת�דוחה"ומדין�יו
א�"א�וי"א�בהשכמה�שיר�של�שבת�ואחר�תפילת�מוסף�מזמור�פ"י,�א"י�פ"שש:�י"�בלוח�לאתבוכ



טז לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 = íåéä úåãåòñå àáø àùåã÷- 

îç.כ "ואומר תחילה פסוקי� של שבת ואח, ט" מקדשי� קדושא רבא כמו בכל שבת ויו

 .89'ויש הנוהגי� לומר ג� הפסוק תקעו וכו, 88ג" בפה,'וידבר משה וכו

îè.90 ואינו צרי� למיתב תענית לתעניתיה,ה מתענה ג� א� חל בשבת" מי שמתענה בר ,

 .91ה"ואסור להתענות בלילי ר

ð.ולכתחילה יתפלל מנחה . 92ה שחל בשבת אוכלי� סעודה שלישית כבשאר שבתות" ר

א יהבמודיעי	 עילית , ‡"Ù˙˘השנה שנת ( ויתחיל בסעודה שלישית קוד� תחילת שעה עשירית

ט לשתי� ובאמצע הסעודה מברכי� "ויש המחלקי� סעודת יו. 93)לפי שעו	 קי� 3.37בשעה 

לומדי� מעט ונוטלי� שוב ידי� , רועי'  מזמור לדוד הרי�ומפסיקי� מעט ואומ, ז"ברהמ

א לו לחלק סעודתו "וא� הזמ� דחוק וא. 94ואוכלי� כדי שזה יעלה לה� לסעודה שלישית

שיעור בה יאכל יותר מכביצה פת א� שלא יהיה , או ששכח לעשות כ� קוד� מנחה קטנה

 .95ולפחות יש לו לאכול כזית מזונות או פירות לסעודה שלישית, קביעות סעודה

àð. הא' שכח רצה או יעלה ויבוא בסעודה שלישית ונזכר קוד� שאמר תיבת� מברכת 'ל

וא� נזכר לאחר .  אומר הברכה המיוחדת ואינו חות� א� בשל שבת,הטוב והמטיב

 

ז�ראוי�לומר�"ולפי.�כ"ע.�ח�הדוחה�של�שבת�דחד�טעמא�הוא"אולם�נראה�שדומה�לר,�של�שבת�לבד
ויש�.�שבתח�דוחה�"וכהאי�טעמא�דר.�ה"א�ולא�של�שבת�לפרסם�שקדשו�היום�לר"י�מזמור�פ"שש

�ריםהאומ ��באשמורת �שבתמזמור �של �ר, �בלוח"ושל �כמובא �מוסף �לאחר �פא �מזמור �ה �גם�, ועיין
�.ה"ה�והנה�בר"ד'�ח�מצוה�שיב�ד"במנ

�,ק�ג"וביאר�באלף�המגן�ס'�וכו'�ויש�מוסיפים�אלה�מועדי�ה.�ג�וסדור�יעבץ'�עיתקצז�ס'�א�סי"�מט88
�.א"�ע�ובסוטה�מאא"�עה�הוא�בכלל�המועדים�כמבואר�בערכין�י"הטעם�כי�ר

�קדושת�היום�וכל�מקום�89 �להזכיר�מענין �בחודש�שופר�כדי �שם�דיש�המוסיפים�תקעו �אלף�המגן
�.ק�ג"וכן�כתב�בקצה�המטה�שם�ס.�כמנהגו

�.ח'�עיא�ס"ק�יא�ומט"ב�ס"ש�משנ"ג�ועי'�עיתקצז�ס'�ע�סי"�בשו90

�.ק�ט"ק�ה�ואלף�המגן�תקצז�ס"ב�שם�ס"�משנ91

�.ד'�עיתקצז�ס'��סיא"א�ומט'�עיתקכט�ס'�ע�סי"�שו92

�ביה93 �סי"�עיין �ל �ס' �עיתקכט �ד' �שכ"א �ולמעלה �מנחה �גתבה �סעודה �מלאכול ��להמנע ממנחה�'
ולכן�כתבנו�,�שעות�ולמעלה'�אלא�חצי�שעה�קודם�זמן�מנחה�קטנה�דהיינו�מט,�ולמעלה�לאו�דוקא

�.�דיתחיל�הסעודה�קודם�שעה�עשירית

ם�דמי�שיודע�בנפשו�שיוכל�לגמור�סעודתו�ולהתפלל�י�והוסיף�ש"ה�בלוח�א"ד�וכ'�עיתקצז�ס'�א�סי"�מט94
�,�טאותתקכט�'�סיצ�"ועיין�בשעה.�קודם�תחילת�שעה�עשירית�לא�יחלק�סעודתו'�מנחה�ולאכול�סעודה�ג

�.דלכתחילה�טוב�יותר�שיאכל�קודם�זמן�מנחה�קטנה�שאז�יוכל�לאכול�ולקבוע�סעודה�כמה�שירצה

ויזהר�שלא�לוותר�על�מצות�אכילת�סעודה�.��יותאצ�"ק�ח�ושעה"תקכט�ס'�ב�סי"ומשנ.�א�שם"�מט95
�.ק�א�בגודל�שכרה"רצא�ס'�ועיין�בכף�החיים�סי',�ג



יז לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 .96 ממשי� ואינו חוזר,ל�שאמר תיבת הא

áð. 97ביו� השניאלא הולכי� , ה שחל בשבת לתשלי�"הולכי� בר אי�. 

âð.98ד להפרישו"מצווי� אביו או ב, התוקע בשבת זו, פ שלא הגיע לחינו�" קט� אע. 

ðã.ומי שחש בראשו מותר לו לישו� אחר , 99ה בשבת"ה ביו� ג� כשחל ר" אי� לישו� בר

 .100התפילה

 = äçðî úìéôú- 

ðä.ג "א י"ת וא" מוציאי� ס',ואני תפילתי'פסוק לציו�  אחר ובא רי� בתפילת מנחה אומ

וא� טעה , 'שי� שלו�'ואומר .  האזינורשתבפקרואי� וקורי� שלשה , ע"מידות ורבש

 א"וכ� א. 'צדקת�' ולא 'אבינו מלכנו'א "ואחר התפילה א. 101ואמר שלו� רב אינו חוזר

 .102'ברכי נפשי'פרקי אבות ו

ðå. ÂÈÏ ˙·˘Ó ‰�Î‰"Ë : ט את ספר" ליולהכי� משבתאי�� וכ� אסור לערו� .103התורה

שלו יא� בו. י נכרי מותר" ומסתבר דע,104ה"דר' בשבת את השולח� לסעודת ליל ב

 

�.ד'�עיתקפג�ס'�א�סי"ומט.�ל"ב�ובביה"ש�במשנ"ח�ועי'�עי�קפח�ס'ע�סי"�שו96

�סי"�משנ97 �ב �ס' �ח"תקפג �ק �הפרמ, �בשם �הטעם �שם �ומשום�"וכתב �לעיר �מחוץ �דהנהר �משום ג
�הוצאה�שנושאים�הספרים �בשעייוע. �סוס"ן �בזה"ת �דעות �שהביא �תקפג �י �סי. �במטה�אפרים �'וכן

�.ש"�יעו,ו�הביא�בזה�שתי�דעות-�ה'תקצח�סעי

,�ק�א"שמג�ס'�באר�היטב�סי'��ועיי.שמג'�ח�סי"ע�או"מבואר�בשוהפ�"ו�ע'�עיתקפח�ס'�ע�הרב�סי"�שו98
�ן"בשם�הר �דמילתא�דנפיק�מינה�חורבא, �תקיעת�שופר�שהקול�נשמע�לרבים�ויבואו, �לתקוע�כגון

�.ד�מצווין�להפרישו"בי,�בשבת

י�"והאר.�ש"והיושב�בטל�הוא�כישן�וגרוע�ממנו�עי,�א'�עיתקצח�ס'�א�סי"י�תקפג�ומט"ע�סוס"�שו99
�ע"ז �המלאך �נתעורר �שכבר �לישון �מותר �חצות �שאחר �אמר �ותקיעות"ל �תפילות �י �באלף�תבוכ.

ביכולתנו�לעשות�כמעשהו�'�ישן�אחר�חצות�הלואי�שיהי'�ל�הי"י�ז"ש�שהאר"�ומ,ק�א"למטה�שם�ס
ה�"�בשער�המלך�בדרשות�דברתבוכ.�כ"�ע,מתקן�בשנתו'�ל�הי"בהקיץ�אחד�מני�אלף�ממה�שהוא�ז

�חצות �לאחר �גם �עראי �שינת �אף �לישון �שלא �להחמיר �יש �בשבת �שחל �בזה�. �לומר �אולי ואפשר
�האר �דלפי �בטעמא �ז"מילתא �ע"י �המלאך �נתעורר �שכבר �חצות �אחר �לישון �מותר �תפילות�"ל י

�.ק"ודו,�ובשבת�שאין�תקיעות�חמיר�טפי,�קיעותות

�.�ק�ט"תקפג�ס'�סיב�"ב�ומשנ'�עיקכט�ס'�ע�סי"יא�וקצוש'�סיט�ל�כלל�קיי�אדם�ח100
�.ש�בשבת"ט�וכ"ופה�ביור�מליקח�ת,דמי�שיש�לו�כאב�ראש�ביום�טוב�מוטב�שילך�לישוןופשוט�

�ב�סי"�משנ101 �ס' �ק�יג"קכז �ה�אבל"ל�ד"ש�בביה"ועי. �אפשר�דיחזור�"מר�באדאם�נזכר�קודם�שא, י
�.ויאמר�שים�שלום

�.ג'�עיתקצח�ס'�תקצח�ומטה�אפרים�סי'�א�סי"�רמ102
�.ק�א"תרסז�ס'�ת�סי"�שע103
�.ק�ה"ב�ס"תרסז�משנ'�סי�104



יח לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ט מפני שאי� שבת " אסור לאכלו ביו,ר מהמזו�יס או ליולדת ונשתי"בשבת לחולה שיב

א דאסור לחזור " י, שבת וכבו בשבתודחדשות שהודלקו לכב פתילות .105ט"מכי� ליו

ט כי הכיבוי הכשיר את הפתילות ותיקנ� שידלקו יותר טוב ואי� שבת "יק� ביוולהדל

 .106ט"מכי� ליו

 =á ìéì úéáøò ' äðùä ùàøã- 

ðæ.ויש לאחר קצת תפילת ערבית שיהא ודאי . 'ותודיענו'ה אומר "דר'  בערבית ליל ב

 כל זמ� שלא אמר את הש� של ברכת מקדש ישראל ',ותודיענו' שכח לומר .107לילה

צ לחזור ולומר "וא, מקו� שעומד ש�מאומרה במקו� שנזכר ומסיי� תפילתו , מני�והז

 ,וא� נזכר לאחר שכבר אמר הש� של חתימת הברכה האמצעית. 108'מותת� לנו וכו

 .109מסיי� תפילתו ואינו חוזר

ðç. וקוד� שקדש והבדיל על הכוס טע� דבר מאכל , 110'ותודיענו' שכח לומר בתפילה
 

�.ה'��סעישיח'�ע�סי"שו�105
�.דק�ל"תקא�ס'�סיב�"�משנ106
�שם�דעיני�העם�נשואות�אל�התחלת�תפילת�ערבית�תבוכ.�ג-�ב'א�שם�סעי"תקצט�ומט'�ע�סי"�שו107
עד�שיצא�מכל�ספק�וידע�שהוא�,�ה�בשבת"נ�ולכן�יש�לאחר�קצת�התפילה�ובפרט�כשחל�ר"כהביב

�.�דקות�מהשקיעה45-ל�דאין�להקדים�בפחות�מ"א�זצוק"פ�מרן�החזו"ובמקומינו�נהגו�ע.�ודאי�לילה

�בסי"�המטתב�כ108 �א �ס' �עיתקצט '� �דאם�התחיל �לנותו'ז �ולחזור�'תן �עצמו �על �להחמיר �אין �שוב
�ודבריו�תמוהים�דכיון�שאוחז�עדיין�באותה�הברכה�יכול�לומר�ותודיענו�במקום�.'נוותודיע'ולומר�

�וע �שנזכר �ז'ה�סי"ח�מערכת�ר"בשד' �אות ��עליושתמה�,�ז �כ. ��הלבוש�בסיתבוכבר �ס' �עיתצא ב�'
�הדעת �בחונן �הבדלה �לומר �התקנה �שעיקר �ביו. �אומ"אך �שאין �חונןריםט �מבדילים�,�ברכת�אתה

בדיעבד�מ�"מואף�דלכתחילה�אומרו�קודם�ותתן�לנו�,�ש"�ותודיענו�עייםרבברכת�קדושת�היום�ואומ
�שתמה�על�,כ"דפס�במחזור�המפורש�ליונל�ה"ך�זצאז�אויערב"�ועיין�במכתב�מרן�הגרש.אינו�מעכב

�.ל�וסיים�דכבר�הורה�זקן"א�הנ"המט
,�ק�ד"�סתצא'�ב�סי"ומשנא�'�עירצד�ס'�ע�סי"�שו-�דכיון�שמבדיל�על�הכוס�אינו�חוזר�על�התפילה�109

�"ומט �סיא �ס' �עיתקצט �ה' �המט. �על �ס"ותימה �שם �עיא �שכ' �עצמו�תבז �על �להחמיר �רוצה �דאם
ט�כי�אין�נדרים�"שהרי�אין�מתפללים�נדבה�לא�בשבת�ולא�ביו.�להתפלל�שנית�בתורת�נדבה�רשאי
�.ק�ו�שתמה�כן"א�ועיין�באלף�המגן�ס'�עיקז�ס'�ע�סי"ונדבות�קרבים�בהם�כמבואר�בשו

ג�"פרמ'�ה�לענין�ותודיענו�עי"ה�ואם�טעם�גבי�אתה�חוננתנו�וכ"ל�ד"א�ובביה'�עי�סרצד'�ע�סי"�שו110
�.�ו'�עיתקצט�ס'��ומטה�אפרים�סי,ה�ואם�טעה"א�ד'�עירצד�ס'�סיל�"ק�ג�ובביה"א�ס"שם�א

ט�ושכח�לומר�ותודיענו�וקידש�על�הכוס�ולא�הבדיל�"של�יו�ויש�להסתפק�במי�שהתפלל�ערבית
�כמבואר�"האם�גם�בכה �קנסו �סיב�"במשנג �שטעה�בתפילה�וטעם�קודם�,ק�ד"רצד�ס' �למי �שקנסו

�הבדלה �דסו, �כיון �הכא �שמא �יקנה"או �לומר �שכח �רק �קידש �לי"ס �קנסינן �דלא �הז �דמרן�"ושו. ר
�אויערב"הגרש �זצאז �לי"ך �פשיט �ל �בכה' �הו"דקנסינן �בשש"ג �פ"ד �הערקכ ��סב �לז' �רק�. �נזכר ואם

�ולא�קידש�יקנה �ז"בבוקר�ששכח�בתפילה�ותודיענו נראה�שיתפלל�שחרית�שתים�ובשניה�שהיא�,
ש�שאם�שכח�לומר�אתה�חוננתנו�וגם�לא�הבדיל�על�הכוס�"כמו�בכל�מוצ,�תשלומין�יוסף�ותודיענו

�.ק�ב"רצד�ס'�ב�סי"�משנ-יתפלל�למחרת�שתים�ובתפילה�השניה�יאמר�אתה�חוננתנו�



יט לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 צרי� לחזור , תחילה'המבדיל'מר וה האסורה בשבת בלא לא א� א� עשה מלאכ"וי

ואשה יש להסתפק אי חוזרת . 'ותודיענו'ט ע� "ע של יו"ולהתפלל תפילת שמו

 .111להתפלל

ðè. �בתפילהשהבדיל אסור לעשות מלאכה קוד  .% ÌÈ˘�‰ Ì‚Â , ‡ÏÂ ˙Â¯� ‰�˜Ï„˙ ‡Ï

‚Á‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡˘ Â‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰�È˘Ú˙ ,‡‡" Â¯Ó‡ Î'Â�ÚÈ„Â˙Â 'Ù˙·‰ÏÈ , Â‡' ÍÂ¯·

˘„Â˜Ï ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰'112 ,בי� קודש לחול וכוהמבדילא לומר כל הנוסח ברו� "וי  '

 .113דש בלא ש� ומלכותודש לקוברו� המבדיל בי� ק' בי� קדושת שבת וכו' בי� ישראל וכו

ñ.כגו� , לאחר צאת הכוכבי� מותר לעשות דברי� שאינ� אסורי� אלא משו� הכנה 

 .114דשודש לקושעדיי� לא התפלל ערבית ולא אמר המבדיל בי� ק א� ,'הדחת כלי� וכדו

àñ. úåøð ú÷ìãä:  הנרותהכנת �וכ� אי� להכי� , ט" ביובפמוטות אסור להדביק נרות 

ומותר להוציא .  מערב שבתהנרותועל כ� יש להכי� את , פתילות לצור� הדלקה בשמ�

א� (בה נרוני� חדשי� את הדיסקית של הנרוני� הישני� שבתחתית הכוסית כדי להציב 

יקפיד להוציא את הדיסקית מהכוסית ישר , ומכל מקו�). שהיא דבוקה משיירי הנר היש�

 .115שלא יצטר� לטלטלה שנית', לאשפה וכד

áñ. ויש לומר לפני כ� ברו� .  מאש דולקתהעברה באמצעות תיעשה הדלקת הנרות

 .ט נוכדלעיל בסעי�, המבדיל

 

 

ק�"ב�ס"�קו�משנ'יין�סי�ע,ע"�והספק�הוא�דכיון�שפטורה�מתפילת�ערבית�וגם�הנשים�לא�קבלוה�ע111
ש�"ובספר�פסח�שחל�בשבת�הביא�כן�בפשיטות�בשם�הגר.��להתפללעכשיוד�מסתבר�דלא�קנסוה�

�.ל"זצוואזנר�

�סי"�משנ112 �ב �ס' �לו"רצט �כדין,ק �הכוס �על �ויבדיל �שיקדש �עד �לאכול ��ואסור �לגמור�. �צריך ולכן
�.לפני�השקיעה�דלא�ככל�שבת'�סעודה�ג

�באלף�המגן�תבוכ,�ה'�עיצו�ס'�ע�סי"קצושו.�ק�ד"אלף�המגן�שם�סה�וראה�ב'�עיתקצט�ס'�א�סי"�מט113
�בנותיהם�לומר�המבדיל�וכו"ס �ק�ה�דמצוה�לדרוש�זאת�ברבים�שילמדו ש�או�במוצאי�"מיד�במוצ'
רצט�אות�מז�'�צ�סי"�ובשעה.ט�מפני�שהרבה�מהן�עושות�מלאכות�גמורות�האסורות�קודם�הבדלה"יו

�.כתב�דאין�להחמיר�ולומר�כל�הנוסח

�.ח'�עיתקצט�ס'�סימטה�אפרים�,�ק�מ"רצט�ס'�ב�סי"שנ�מ114

��הדיסקית�הישנה�היא�לכאורה�מוקצה115 �מוקצה�ביו, �לטלטל �נפש�"ואף�שהתירו �אוכל ט�לצורך
כ�כתבנו�שינער�"וע,�יש�להמנע�מלטלטלה�שלא�לצורך,�תקט'�א�סוף�סי"כמבואר�ברמ,�ט"ושמחת�יו

�.כדי�שלא�יצטרך�לטלטלה�שנית',�אותה�מיד�לאשפה�וכד



כ לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 =÷éá ìéì ùåã ' äðùä ùàøã- 

ñâ. ברכת ; האשמאורי ברכת ;דושי ק;ברכת פרי הגפ�: היינו ',ז"יקנה' מקדש בסדר 

 .118ז בישיבה" יקנהרי�ואומ, 117הבשמי�  ואי� מברכי� על.116ברכת שהחיינו; המבדיל

ñã.119ז על הפת"יקנה יכול לומר , מי שאי� לו יי�. 

ñä.נוהגי� אי� , 120שנשפ� מעט מ� היי�עד ק " הנוהגי� למלא כוס ההבדלה בכל מוצש

 .121ז"לעשות כ� ביקנה

ñå. מ נהגו הנשי� לשתות מכוס "מ, 122 של הבדלהמכוס א� דנהגו שאי� הנשי� שותות

 .123ז"של יקנה

ñæ. ויש שנהגו שלא , 124שיהיו לאבוקהעד ז " זלסמוכי� כשמבר� על הנר יחזיק שני נרות

 

נ�לא�יענו�אמן�על�"ב�המברכות�שהחיינו�בהדה'�עיתר�ס'�א�מטה�אפרים�סי'�עיתעג�ס'�ע�סי"�שו116
פ�הברכה�שייכת�"�כי�עכ,�ובדיעבד�אם�ענתה�יכולה�לשתות.ברכת�שהחיינו�בקידוש�מחשש�הפסק

�.עדים�וזמניםהגדת�מו�-לסדר�הקידוש�

ש�"ט�שחל�במוצ"דביו,�ק�ג"סתצא�'�ב�סי"כ�המשנ"�ועיין�הטעם�בזה�מש.ק�ג"תעג�ס'�סיב�"�משנ117
�.�ש"יעו,�אין�מברכים�על�הבשמים�לפי�שיש�מאכלים�טובים�המיישבים�דעתו�כמו�בשמים

תר�'�ה�אפרים�סיטובמ.��דיש�לומר�בישיבה�כמו�קידוש,�גק"תעג�ס'�וכן�בסי,�ק�כח"רצו�ס'�ב�סי"�משנ118
�.ש"�עי,ז�יש�לומר�בישיבה"�אבל�יקנה,הנוהגים�בשבת�לומר�קידוש�והבדלה�בעמידה'��דאפיתב�כ,ב'�עיס

�ועי �א�סי"ת�ציץ�אליעזר�חי"בשו' �אות�ג' �עז �המט, א�דאם�נוהגים�גם�בקידוש�וגם�"שנשאל�על�דברי
�בהבדלה�לומר�בעמידה �בישיבה"מה�טעם�יש�לומר�יקנה, �ז �וכתב�שם. �ט, �ס"דיש�כאן וכוונתו�דהגם�,

�דבהבדלה�יש�ב �בעמידה"דעות�בשו' �ע�שם�אם�בישיבה�או �ביקנה, �"אבל שבנוסף�להבדלה�יש�גם�ז
�.�א"י�ברמ'�רעא�סעי'�כמובא�בסי,�כמו�בשאר�קידוש,�ע�טוב�לברך�זה�בישיבה"לכו,�קידוש

תר�'�א�סי"ועיין�מט.�וידקדק�לכתחילה�לחפש�אחר�יין.�ק�טו"ב�שם�ס"ב�ומשנ'�עירצו�ס'�סיע�"שו�119
,�הוא�גם�ליל�שבתה�ש"דר'�ט�א"יקדש�בו�בליל�יו,�ה�רק�כוס�של�יין�אחד"�דאם�יש�לו�בער,ג'�עיס

�על�הפת"ויאמר�יקנה �בליל�שני �ויש�,ק�א"�וביאר�שם�באלף�למטה�ס.ז �מצוה�לא�משהינן �דשהוי
�.ובפרט�דאפשר�דביני�וביני�יזדמן�לו�כוס�יין�ללילה�שני.�להדר�המצוה�לקדש�על�היין

�.ק�ה"ב�ס"רצו�ומשנ'�א�סי"�עיין�רמ120

�הגרש121 �אויערב"�הערת�מרן �זצאז �ער"ך �בספר �בש"ל �שחל �בת�פפ �סרק �עיכב �כד' �דכיון�, וטעמו
�.ט"ל�בזיון�לקדושת�יו"ט�ואסור�בהרווחת�שכר�והו"שעכשיו�הוא�יו

�ב�סי"�משנ122 �ס' �בשם�המג"רצו �ה"א�שהביא�מהשל"ק�ו �דכשמבדילות�,ק�לה"ב�ס"ש�במשנ"ועי.
�.לעצמן�שותות�מכוס�הבדלה

וטעמו�דאין�,�ק�ג"�סש"צז�בבדה'�ש�סי"ובקצוה,�ל"זצש�דבליצקי�"כ�בספר�שובע�שמחות�לגר"�כ123
�.זה�כוס�המיוחד�רק�להבדלה

��אלף�המגן�סי124 �גם�לברך�על�הנר�ל�ויכו,הרק�ק�ג�בשם�היסוד�ושורש�העבודה�שער�ט�פ"תר�ס'
�.צ�להדליק�נר�מיוחד�לברכת�מאורי�האש�דעיקרם�להאיר"שעל�השולחן�וא



כא לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ה  להכי� מלפני החג חתיכה קטנה של נר הבדללכתחילהוראוי , 125ז"לקרב הנרות זל

 .יבר� מתי שנזכר,  שכח לבר� על הנר.126ולהדליקו לפני הבדלה ולתת לו לבעור עד תומו

ñç. �המבדיל " אמר "דשודש לקוהמבדיל בי� ק "לסיי� טעה בברכת ההבדלה ובמקו

ד "וא� נזכר לאחר כ, 127דשוד יתק� ויאמר בי� קודש לק"כו נזכר תא�, "דש לחולובי� ק

  .128 חייב לחזור על ברכת המבדיל,מברכת שהחיינו" ברו�"או שכבר התחיל ואמר תיבת 

חוזר ומבדיל על , הבדיל כלל או שטעה בברכת המבדיל אחר ששתה מ� היי�טעה ולא 

וא� רגיל לשתות יי� בסעודה או , כוס ואומר ברכת הבדלה כדי� ואינו חוזר על קידוש

 נזכר א� .129שכוו� בשעת קידוש לשתות יי� בסעודה אינו חוזר ומבר� ברכת הגפ�

 . ג' סימילואי�  'ה עי"דר' ט ב"למחרת ביו

, 130בשבת' שמ� הדי� יכול להבדיל עד יו� ג ,ה"דר' ט ב"במוצאי יוא� שכח ולא הבדיל 

 או 'ברו� המבדיל בי� קודש לקודש'בברכת ההבדלה א� יאמר , ד' סיראה במילואי� 

 . 'קודש לחולבי� '

ñè.äö÷åî :צה כמו בשבת רגילה א� שהוא  מקילי� בדיני מוק,ט שחל בשבת" ביו

 .131ט"יו

ò.132ע"ה לכו"דר'  מברכי� ברכת שהחיינו קוד� תקיעת שופר ביו� ב. 

 

��נז'�ד�עמ-ג�"ע�הרב�ח"�מנהגים�בסוף�שו125 בעת�שיפריד��הטעם�דתבפ�שחל�בשבת�כ"ובספר�ער.
�סיב�"י�המבואר�במשנ"הנרות�לאחר�ברכת�האש�יראה�כמכבה�עפ �כ-ק�יט"תקב�ס' ובאמת�שיש�.

�הנדונים �בין �נראה�,לחלק �מהמדורה �עץ �והמוציא �אחד �לאש �העצים �כל �את �מצרפת �דמדורה
�שתי"�משא,ככיבוי �זל�שכ �שיכות �להם�כל �דאינו�"להבות�הנפגשות�לאבוקה�שאין �נראה�פשוט ז

�.זהר�בזה�משום�ממחקהויש�גם�ל.�דומה�לכיבוי

�.ל"זצש�דבליצקי�"מועדים�לגר'��קיצור�הל126

�.ק�ז"ב�ס"ב�ומשנ'�עיתקפב�ס'�וכמבואר�בסי.��פשוט�דתוך�כדי�דיבור�כדיבור�דמי127

�ב�סי"ת�רבבות�אפרים�ח"�שו128 �חכמים,קמה' �משנה�ממטבע�שטבעו ��דהוי כ�בארחות�רבינו�"וכ.
�.קיח'�ח�סי"ת�שבט�הלוי�ח"ב�ובשו"ח

�.�ח,ק�ו"ב�ס"�קעד�משנ'ק�ה�וסי"תעג�ס'�ב�סי"נ�מש129
 .ו'�ע�רצט�סעי"שו�130

ק�טו�דבשבת�חמיר�לאינשי�ולא�חישינן�שאם�נקל�לו�לטלטל�דבר�מוקצה�"ב�ס"תצה�ומשנ'�יס'��עי131
�שבת �איסורי �בשאר �להקל �יבא �ביו"משא, �ט"כ �ביו, �החמירו �בקליפות�"ולכן �מוקצה �דין �לנהוג ט

ט�כמבואר�שם�"הבשר�ביו�א�דנתפרקו�הקליפות�והעצמות�מןועצמות�הראויות�למאכל�בהמה�היכ
'�ח�סי"א�או"ת�רב�פעלים�ח"ועיין�שו�.ט�שחל�בשבת"ומהאי�טעמא�מזמנים�נכרי�ביו.�ק�יז"ב�ס"במשנ

�.ק�ד�נסתפק�בזה"ז�ס'�ח�סי"ב�או"ובזית�רענן�ח.�ל

��עי132 �סי"שו' �ע �ס' �עיתר �ומשנ' �ס"ג �ו"ב �ק �ש, �ביום�הראשון �בשופר �שלא�תקעו �הידכיון ,�שבת'
�.�צ�בבגד�או�פרי�חדש"�דכעת�היא�מילתא�חדתא�וא,ע"מברכים�ביום�השני�זמן�לכו



כב לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

àò.מיו� כבר  האזינו רשת של פתרגו� חדא שני� מקרא ואוה שחל בשבת יכול לקר" בר

 .133ה" ואי� צרי� לחכות לאחר ר,דסליחות' א

 

 

�משמי�תבוכ �יושר �תרוההבלקט �בעל �מ,ד"�דרבו �בשבת �בשופר �תוקעים �שאין �ילמד�"�דאף מ
�.�לו�לזכותההלכות�שופר�בשבת�ויהי

�סי"�בשו133 �ע �עירפה�ס' �א' :� �שנים �השבוע �פרשת�אותו �שבוע �כל �לקרות�לעצמו '�מקרא�ואחייב
�תרגום �עיובס. �כ' �הציבורתבג �עם �חשוב �ואילך �ראשון ��מיום �להגר"�בשותבוכ. �בשם �קנה מ�"ת

תרגום�עד�יום�ראשון�שלאחר�'�טז�דאינו�יוצא�ידי�חובת�שנים�מקרא�וא'�א�סי"ל�ח"בראנסדורפר�זצ
�ל"זצר�מתולדות�אהרן�"ובהסכמה�לספר�השיג�עליו�האדמו.�השבת�שקוראים�בו�קריאת�המועדות

של�הפרשה��ת"�שמותשוט�מכיון�שמתחיל�לקרות�הפרשה�בשבת�במנחה�כבר�יוצאים�ידי�חובדפ
�הבאה �במשנ"ועי. �ס"ש �ז"ב �פרשה�,ק �קריאת �שהתחילו �מזמן �הוא �הקובע �דהעיקר �שם �ומוכח
�.האזינו'�ת�של�פ"י�אפשר�לקרות�שמו"נצו'�ולכן�ממנחה�של�שבת�פ,�הבאה
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ÔÂ„Ï ˘È , ‰�˘‰ ˘‡¯·)ÂÈ ÏÎ· Â‡"Ë (˙·˘· ÏÁ˘ , ‰˘‡‰ ‰ÏÂÎÈ Ì‡

Â�ÈÈÁ‰˘ ˙Î¯·Â ˙Â¯�‰ ˙˜Ï„‰· ÔÂÂÎÏ , ˙‡ ˜¯ ‰ÓˆÚ ÏÚ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘

ÂÈ‰ ˙˘Â„˜" ˙·˘‰ ‡ÏÂ Ë)˘ „Ú ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰Î‡ÏÓ ‰Î˘Á

ÂÈ· ‰˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ˘"Ë.( 

 

ה דעות א� יכולה אשה להתנות שאינה מקבלת הביא המחבר כמ, י' רסג סעי' ח סי"ע או"בשו

א� , והמנהג שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה", א"וכתב הרמ. שבת בהדלקת הנר

 ).ק מד דאי� להתנות כי א� לצור�"ב ס"ש במשנ"ועי". (ואפילו תנאי בלב סגי, לא שהתנה תחילה

לא מהני תנאי , ט"יונרות שבת וכיו� שמברכי� שהחיינו בהדלקת  ,ה שחל בשבת"והנה בר

ז "י בש� הגרש"כ בלוח א"כ(ט "כי� שכבר קיבלה עליה קדושת יו, ה"שלא יקבל השבת ור

ש " הובא בהגהות הגרהתעוררות תשובהבעל  ד"כט ו' ב סי"ת פרי יצחק ח"פ בשו"וכ, זלזניק

 שהמנהג שהאשה ,כ"ט ובפרט ביוה" שביו)עח' שבת הע' הל, במברגר לספר זכרו� אברה�

 )ב" עמ( כדאיתא בעירובי� ,ט עלה"כ ויו" על כרחה קבלה ליוה, בהדלקת הנרנוישהחימברכת 

פ "ט ועיוכ"בהדלקת עיובכל זאת רוצה להתנות וא� . "ה ואסר ליהה עלייכיו� דאמר זמ� קבל"

 .לאחר מכ�נו בעת ההדלקה כי א� ילבר� שהחילה אי� , שלא לקבל את קדושת היו�

כ "נסתפק היכא שברכה שהחיינו בהדלקת נרות ובע, ) ט'ב סו� סי"ח(ת פרי יצחק "ובשו

ט חלה עליה משו� דזמ� "מי אמרינ� דרק קדושת יו, ט משו� ברכת הזמ�"חלה עליה קדושת יו

או שמא אי� , ט"ש במלאכות המותרות ביו"ט ולא קדושת שבת ומותרת עד ביה"שיי� רק ליו

ה עליה ג� קדושת השבת ואסורה ט על כרחה חל"וכיו� שחלה עליה קדושת יו, קבלה לחצאי�

 . והניח דיש לעיי� בזה, בכל מלאכות שבת דאי� קבלה לחצאי�

א� יכולה לקבל רק את קדושת , במקו� שאינה מברכת שהחיינו, אלא שעדיי� יש להסתפק

 .ט ולא את קדושת השבת"היו

 .ההשניאת  ולא חת ולקבל רק קדושה א,קדושות באותו זמ�שאי אפשר לחלק שתי נראה וה

 שבת ספתו וקיבל תתה שחל בשב"חקר הא� ברש ,האמרי אמתדהנה מטו משמיה דבעל 

מ לאמירת "ונפק. ה נגרר ג� כ�"רק לשבת או שמא ר' הא� מהני לקבל תוס, ה"בלבד ולא ר

 . ה"ושאר עניני הזכרות שמזכירי� בר, לעילא ולעילא מכל ברכתא



כד לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 ,ה� נגררי� זה מזהעל כרח�  אלא ,�מ� הזמני' רק על א'  לקבל תוס אפשר דאיהוהביא ראי

ל דאכילת שבת וענג שבת "פ שחל בשבת דאי� מקדשי� א� דיש ראשוני� דס"מהא דיוהכ

א "פשבועות ' הל(� "הרמב'  דלשיכתב ש,תריד' א סי"חא " כמבואר בתשובת הרשב,רייתאדאו

� לעני� " ש� הרמבכתב ש.דפסח'  לאכול בשבת כזית פת כמו בלילה אורה מחויבי� מהת)ו"ה

ז " ש� הרדבכתבט ו" הנשבע להתענות בשבתות ויו�שבועת שוא הנשבע לבטל המצוה 

ה הוי נשבע לבטל המצוה ולוקה "ענית חלו� אפתג דנית� שבת לידחות אצל "ואשמועינ� דאע

  .ג' עיתקע ס' סיח "ע או"ה בשו"וכ

י� י לקאפשרדהרי , �"להקשות על דברי הרמבהיה מקו� דלכאורה , האמרי אמתואמר 

כ יקבל עליו "ורק אח, � עונג שבתישבת בלבד ויעשה קידוש ויאכל ויקי'  שיקבל תוס,שניה�

לקבל שבת י אפשר מהא מוכח דאאלא . כ שחל בשבת"ולמה נפטר מלקדש ביוה, כ"תוספת יוה

 .פ"כהבלא יו

  וקשה דיכול להבדיל.יתו מהא דאונ� לא מבדיל כי הוא פטור מכל המצוותידחה ראאול� 

האמרי  וביאר . ואי� אנינות בשבת,ג' עירצג ס' מפלג המנחה כמבואר בסיבת קודש עצמה בש

יב בהבדלה בצאת י חה רק א� יהיהוא, דיכול להבדיל בשבת מפלג המנחהדכל הדי� , אמת

די� זה דאונ� נדפס  (ש וממילא אינו יכול להבדיל בשבת"נ� שפטור במוצוכ בא" משא,השבת

ה יש "ט ד' א פרק יח אות ב סעי"ז כתב בגשר החיי� ח"וכעי, )מה(ו נ' י במכתבי תורה סי"מכת

 . )מתחכמי�

א� ,  חיוב בשבת עצמההא� יהירק סעודת שבת בתוספת שבת מהני ד ,ה לענינינו"וה

מ לגבי " אבל מ. שבת לא מחויבפת ממילא ג� בתוס,ב בזהי חיהפ שחל בשבת שלא יהי"ביוכ

 .ל לעשות כ�שפיר יכו, קבלת קדושה אחת ולא השניה

 דמהני לקבל את השבת על מלאכות מסוימות ולא על כל ,)ק ג"רסג ס' סי(ז "טמה שכתב הו

א� , ל דלא מהני קבלת שבת לחצאי�"ז ס"דהת� החולקי� על הט, לכא�לא שייכא , המלאכות

ט שחל בשבת אפשר לחלק ולקבל "פ בשבת או יו"ביו� שיש בו שתי קדושות כגו� שחל יוהכ

 .מה�' רק א

 דאי� מועיל )ב" עיומא פא(ס " השיובגליונ, )קלט' א סי"ח ח"או(הר צבי ת "בשועיי� אול� 

ועיי� ג� . ולא זמ� של שניה�' א לקבל רק זמ� א"ה דא" וה, שבת קבלה לחצאי�פתבתוס

 .באות , לח' במקראי קודש ימי� נוראי� סי

 בלא ה" רפתל תוסאי� האשה יכולה לקב, לגבי ראש השנה שחל בשבת, ג� בעניננוכ "וא

 . שבתפתתוס

על פי משה . ה"א� אפשר לקבל רק תוספת שבת ולא ר, לאיד� גיסאזו והנה מצאנו שאלה 

משו� , ה"דיש אומרי� שאי� להוסי� מחול על הקודש בערב ר, )לג' סי(ל "ת מהרי"שכתב בשו



כה לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ש מה "עיי, )ש�(ס "ובגליוני הש, ד' ד במקראי קודש ימי� נוראי� סי"הו, דיומא דדינא הוא

ה "תוספת שבת אבל אינו רוצה לקבל עליו תוספת רע "שמקבל עמ במי "נפקז "לפיו. שביארו

כ ש� "מש, כ שחל בשבת"עיי� בקוב� דיני יו. ל כדי לצמצ� יומא דדינא"משו� דברי המהרי

 . א' במילואי� סי
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, די� מחודש", ר אבלי פסוועליר"הביא משמיה דהגאו� מוהר) י' א כלל כד סי"ח (החיי אד�. א

אינו צרי� לחזור כדי� טעה ולא הזכיר , שא� טעה בליל ראש השנה ולא אמר המל� הקדוש

א� , מחמת שאי� מקדשי� את החודש בלילה, בליל ראש חודש שאינו צרי� לחזוריעלה ויבוא 

 ."שאי� צרי� לחזורכ� ג� בליל ראש השנה הדי� כ� 

דזה היה , ולעניות דעתי לא נהירא", הביא את דבריו ודחא�, תקפד אות ד' ובשער הציו� סי

מה שאי� כ� בזה שמתפלל תפלת יו� טוב ממה נפש� אינו , שיי� רק א� היה מתפלל תפלת חול

 . ש"עי, "יוצא

או , יר של שבתא� התפלל של חול ולא הזכ): "יג' רסח סעי' ח סי"או(ע "והנה כתב השו

ה או " דל" בביאוהכתבו ."יצא, צ ברכה מעי� שבע מראש ועד סו�"שלא התפלל כלל ושמע מש

  .ש"עי', � ברכת מעי� ז"בשמיעה מהש  דיוצא�" א� חיסר משיב הרוחש "וכ", שלא התפלל כלל

במקו� המל� ל הקדוש �חת� האטעה וכשש דיהיה כ� הדי� "היה מקו� לומר דככ "וא

� ברכת מעי� ז" בשמיעה מהשאצודיהקדוש ' . 

ק "א� לא התפלל ערבית בליל שכיו�  ,ז"ייצא לחדש דלפ, )ש� (תורה� בדעת "הנה המהרשד. ב

 וכגו� יעלה � א� בימי� שיש הזכרות של חובה בתפילה ח"או התפלל תפילה של חול יצא יד

 ג� א� התפלל א� ז"כ לפי"א .א� שאי� מזכירי� אותה בברכת מעי� ז, מ"ויבוא בליל שבת חוה

דלא גרע מא� לא , ח"יצא יד,  כגו� יעלה ויבוא�לא הזכיר בתפילה כלל את הזכרות החובה 

 .שאי� בה הזכרת מעי� המאורע כלל' � ברכת מעי� ז"התפלל כלל ושמע מהש

, )ה מחזירי�"ד ד' קיד סעי' ל סי"כ בביה"הובא ג(א "מש� הרעקת ש� "הדעוכ� הביא 

ר משיב הרוח דאי� מחזירי� דלא גרע מא� היה מתפלל רק מעי� שבע דבליל שבת א� שכח לומ

 ).ע"צא� נשאר ש� ב( ,דיצא בדיעבד א� דש� לא הוזכר גש�

א� לא אמר המל� , בליל ראש השנה שחל בשבת, ז היה מקו� לומר דהוא הדי�"לפיכ "או



כו לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

� ברכת מעי� ז"א� א� לא שמע מהש(דיצא , הקדוש' (� בברכה לא מעכב המל� הקדושהא ד 

 וכיו� דלסוברי� שאינו מעכב המל� .ק ג"ת ש� ס" ובשע,ק י"תקפב ס' סיב " ועיי� משנ,'מעי� ז

 דלא ,ע גופא יצא בדיעבד בלא אמירת המל� הקדוש" ממילא ג� בשמו,'הקדוש בברכה מעי� ז

  .דלא מעכב הזכרת המל�' ע עצמה מברכה מעי� ז"גרע שמו

ה או דא� החסיר בערבית "יג ד' עירסח ס'  בסיבכת ד,'ל דלא כוותי"ובאמת דעת הביאוה

� כיו� "ולדברי המהרש, �"א� ישמענה מהש היינו דווקא �' משיב הרוח יצא בברכה מעי� ז

שמיעת ע עצמו א� בלא "כ ראוי להיות דיוצא כשמו" א,'דאי� האי הזכרה כלל בברכה מעי� ז

�"מהש' ברכת מעי� ז . 

שד�  , באותכב ' בזכרו� שמואל סיל "שמואל רוזובסקי זצ' והנה ידועה חקירתו של הגאו� ר. ג

 הא� חייב להתפלל ,שול הקד�ר המל� הקדוש רק האמפ ולא א"במי ששכח במנחה דיוהכ

 ומציי� שאי� הנידו� .ל הקדוש�אמר המל� הקדוש אלא האי כ לא"בערב שתיי� א� שבערב ג

ח ולא אמר במנחה "לל בר לעני� המתפ)ה טעה" דב" עכו( בברכות 'סדומה למה שדנו התו

 מ נוסח"מ, ח"רל דא� שלא הזכיר " דהת� י,ח"יעלה ויבא דנחלקו ש� אי חוזר בערב ומתפלל ר

 .ח למה ישלי�" ולכ� בערב שלא יזכיר של ר,ח" לו הזכרת רה ורק שחסר,התפילה כדי� הוא

 ל שהוא שינוי בעצ� נוסח הברכה וחשיב כמא� דלא"י" המל� הקדוש"כ כשלא אמר "משא

כיו� דהשתא כ� הוא , כ לא יאמר המל� הקדוש"עת גככ צרי� להשלי� א� ש"וע,  כללהתפלל

 .נוסח הברכה והוי תפילה כדי�

ש "מ במנחה של ע"ח לעני� השוכח טו"י הגרבכ בכת"ל מדמה דבר זה למש"צש ז"והגר

וכל , מ מסדר התפילה הוא" משו� דטו,מ"שמתפלל ערבית שתי� א� שג� בערב לא יאמר טו

 א� שלא הב להשלי� בערב את התפילה הראוייולכ� חי, לא אמרו חשיב כאילו לא התפללש

 .פ יתפלל כדי�" אבל עכ,מ"יזכיר טו

� שכח וחת� הא" דא� הש,ל"ש זצ"ז חידש הגר"ולפי� שחוזר הל הקדוש בצו� גדלי

 ,ל הקדוש חשיב כלא התפלל כלל�דא� אמר האמשו� . ענינושוב  צרי� לחזור ולומר ,ומתפלל

 .ומר ענינולר ווחזועל כ� צרי� ל

ובעיקר הספק א� תקנת אמירת המל� הקדוש הוי די� הזכרה גרידא או שהוא מעצ� נוסח . ד

 מביא בש� ,לג'  דבמרדכי בברכות סי,הראשוני�' ש שהוא תלוי במח" מציי� הגר,התפילה

דכל הזכרה  ,ת יצא בדיעבד ואינו חוזר"שבטעה ולא אמר המל� הקדוש בעשי, מאווראמ "הר

 ה"יה בראב" וכ,הנאמרת בימי� שאי� בה� קרב� מוס� א� טעה ולא הזכיר אי� מחזירי� אותו

 . אינו חוזרו, ת צרי� להזכיר" דהוי הזכרת גרידא ומכיו� שאי� בו מוס� דהא ככל עשי,מ' א סי"ח

 שא� אמר הקל הקדוש חוזר ומתפלל ולא סבירא ל� ,)תקפב' בסי(דנקטינ� להלכה אול� 



כז לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

היינו משו� דסבירא ל� דהמל� הקדוש אינו רק הזכרה גרידא , י כהזכרה ביו� שאי� בו מוס�דהו

 . ל דכשלא הזכיר חשיב כלא התפלל כלל"ושפיר י, כי א� דהוא מעצ� נוסח התפילה

 ותמה עליו דהוי ,יאבל'  ד דהביא את חידושו של הגאו� ראותתקפב ' סיצ "ויעוי� בשעה

א�  ד,אבלי' רלל "סדל "ל דלפי הנ"יד, ר אבלי"ל דעת הג"ש זצ"יישב ש� הגרו. תרתי דסתרי

ילה וחשיב פ נוסח הת� הוא אי� זה משו� דכ,דמחזירי� היכא שלא אמר המל� הקדושדנקטינ� 

כ לא הוי "וא,  הזכרה וכדי� הזכרות שא� לא אמר מחזירי� אותוויאלא ה, כללשלא התפלל 

ולעני� זה דצרי� לחזור , דצרי� להזכיר דחשיב תפילה א� בלא הזכרה אלא ,תרתי דסתרי

 דכיו� דאי� מקדשי� את החודש בלילה אינו חוזר וכמו ,ולהתפלל משו� הזכרה בזה יש קולא

 .ח"בר

 

 

 

ïîéñ â  

åé éàöåîá ìéãáäì çëù"øã è"çîì øëæðå úáùá ìçù äøåú 

 

‰Ï‡˘ :¯„ ·ÂË ÌÂÈ"˘ˆÂÓ·Â ˙·˘· ÏÁ˘ ‰" ˜· ÏÈÏ '¯„" ‰ ÁÎ˘¯ÓÂÏ 

‰�˜È"˘„È˜ ˜¯ ÊÂÈ Ï˘ "Ë ,‡ ÌÂÈ· ¯ÎÊ�Â '˙ÂˆÁ ¯Á‡,Ì‡‰  ÁÈ ·È

˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ Í¯·ÏÂ „ÈÓ ÏÈ„·‰ÏÂ˜Ï ˘„Â˘„ ,‰ÏÈÏ‰ „Ú ÔÈ˙ÓÈ˘ Â‡ 

ÂÈ È‡ˆÂÓ ‡Â‰˘"Ë,˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ Í¯·ÈÂ ÂÏÂÁÏ ˘„, ÂÏ ‰ÏÚ˙ ÂÊ ‰Ï„·‰Â 

˙·˘ ÏÚ Ì‚,Ú‡ "˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÙÂ˜Ï ˘„Â˘„ ,Ó" È˘ÂÙ‡ Ó

Ô�È˘ÙÓ ‡Ï ˙ÂÎ¯· ,‡˘ ‰Î¯· ÈÂ‰Ï ‡Ï„"ˆ ,· ‡Ó˘ Â‡ ' Ì‰ ˙ÂÏ„·‰

˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ¯Ó‡ÈÂ „ÈÓ ÏÈ„·È ÔÎÏÂÂ˜Ï ˘„Â˘„. 

‰·Â˘˙: ש "יש לעיי� מ' דלכאווכתב , ד� בשאלה זו ,קסו' סיא "חח "הר צבי אות "שוב

 שהדי� של רי�ובפרט לדעת האומ,  שא� שכח להתפלל מנחה מתפלל ערבית שתי�,מתפילה

 הוא מתורת ,ו 'עירצט ס' בסיכמבואר ' � גק שהוא מבדיל עד סו� יו"שכח להבדיל במוצש

ה "וה,  שמתפלל שתי�לתפילה, ג� מקרה זה ששכח להבדיל למה לא יהא דומה ,תשלומי�

 .שיבדיל פעמיי�

 ,משו� דמעיקר הדי� אד� יכול להתפלל כמה תפילות, מהבדלהל דשאני תפילה "י' ולכאו

מ בשכח "מ, ל כ�" קיילה לאוא� שלכתחי. י דהלואי שיתפלל אד� כל היו� כולו"כדאמר ר

 .כ לעני� הבדלה"משא, להתפלל תקנו שיכול להשלי� ולהתפלל שני�

' כ נמל� וכו"ג בהטיל מי� והסיח דעתו מלהטיל מי� ואח' עיז ס' ח סי"ע או"ויש לעיי� משו



כח לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ודימו ש� לתפילה , ש"ב שהביא בזה פלוגתא עי"ש במשנ" ועי, אשר יצרכתצרי� לבר� בר

 .יה שתי� הרי שלדעה קמייתא ג� שאר ברכות מדמינ� לתפילהששכח ומתפלל אחר

 ה דא� שאז הי,ה"של ר' ט א"ומסתבר דג� נוסח הברכה המבדיל בי� קודש לחול מהני ליו

 .  א� עתה הברכה היא בי� קודש לחול',בי� קודש לקודש'מבדיל בנוסח 

בתורת האד� עני� � " שהרי דעת הרמב,לילהעד המתי� י ולא ,מ יש לדו� שיבדיל עכשיו"ומ

הוא ' להבדיל עד סו� יו� ג ק שהוא יכול"אבלות ישנה שהדי� של מי שלא הבדיל במוצש

' ד סימ� מ"ש תענית פ"כ הרא"וכ, א בסימ� ראשו�"ע' כ המאירי תענית ל"מתורת תשלומי� וכ

' סי ד" ביוז"והט, ששאר הימי� אינ� אלא תשלומי� לראשו�, ב שחל בשבת"לעני� הבדלה בת

 לעני� אונ� ,ב' ג סי"ש ברכות פ"� מרוטנברג שהובא ברא"ה שיטת המהרז הסביר ב,ק ב"סשצו 

לפי שאי� הימי� שלאחר כ� לעני� הבדלה ' ש הוא מבדיל עד סו� יו� ג"שלא נקבר מתו במוצ

אלא עיקר הזמ� הוא , בתורת תשלומי� שנאמר בזה כיו� שנפטר בזמ� העיקר פטור מתשלומי�

ש ש� חולק עליו משו� שהימי� שלאחר כ� הוא מתורת תשלומי� "הראו, עד סו� יו� שלישי

 .ש שאז אי� לו תשלומי� נפטר לגמרי"וכיו� שנפטר במוצ

א� נאמר דשאר הימי� בלא הבדיל '  שאפי,� בתורת האד� יראה"� בדברי הרמביוהמעי

, מ ביו� הראשו� זמנו הוא דלילה כיומו ה� עיקר החיוב"ק ה� מתורת תשלומי� מ"במוצש

ש מבדיל "ה מי שלא הבדיל במוצ"� ערבי פסחי� ד"יעוי� בר(נשאר הימי� ה� מתורת תשלומי� 

ט שאי� לו " לעני� א� לא הבדיל במוצאי יו,ו' עי רצט ס'א סי"רעק' וכ� מבואר בהג) 'והול� וכו

דהיסוד לעני� יו� הראשו� , ט"מ יכול להבדיל ביו� הראשו� אחר יו"מ', תשלומי� עד סו� יו� ג

דושי� יועיי� בח, ש"עי, אלא מטע� דהיו� הול� אחר הלילה, א צרי� לטע� בתר שבתאל

 .)אורי� אות כגיב(וביאורי� להבית אפרי� להלכות אונ� 

וביו� הראשו� אחר השבת זמנו הוא , וכיו� דלדעת קמאי שאר הימי� ה� בתורת תשלומי�

 של הלילהולא יחכה עד , איש לדו� דיבדיל ביו� דזמנו הו, משו� דהיו� הול� אחר הלילה

 .ק"ט השני שהוא רק בתורת תשלומי� לגבי הבדלה של מוצש"מוצאי יו

ה איבעיא להו שתפלה שלא יוכל להתפלל בזמנה א� שיש "ו ד"ח ברכות ד� כ"ויעוי� צל

אלא שלפי מה שהסביר .  נקראת מצוה עוברת כיו� שעוברת מזמנה האמיתי�לה� תשלומי� 

ש יכול להבדיל "כ שאונ� במוצ" מרוטנבורג והסכי� ש� עמו בנקוה�"רהל בדעת המ"ז הנ"הט

ע "מכיו� שבשו, שג� שאר הימי� אינ� בתורת תשלומי� אלא עיקר הזמ� הוא. 'עד סו� יו� ג

� יוצא אפוא שלעני� הלכה ג� שאר הימי� אינ� " נפסק כ� להלכה כמהר,ב' עישמא ס' סיד "יור

  .בתורת תשלומי� אלא עיקר הזמ�

א דהבדלת שבת יש לה "שהביא מהמג, א"מג' ה ועי"ח מצוה לא אות יז ד" במנחר"ושו

ט התשלומי� "מ מבדיל ביו"ט בליל שני או ליל שלישי מ"תשלומי� עד יו� רביעי א� כשחל יו



כט לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

י "לבני א, ט חל בליל שני"ויו, ש"ונסתפק ש� בגוונא דלא הבדיל במוצ. ש"של הבדלת מוצ

. ט"ממה שיבדיל בליל שני שהוא יו',  ויוצא בהבדלה איותר טוב להמתי� עד ליל שלישי

ובליל שלישי , ט"ולכ� צרי� להבדיל בליל שני א� שהוא יו, ומאיד� שיהוי מצוה לא משהינ�

 . ע"והניח הדבר בצ, ט"מבדיל משו� מוצאי יו
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‡· ‰˘ÚÓ 'ˆÂÓ· ÏÈ„·‰Ï ÁÎ˘˘" ˘‰�˜È ¯Ó‡ ‡ÏÂ ·ÂË ÌÂÈ· ÏÁ˘" ÈÎ Ê

ÂÈ È‡ˆÂÓ· ÏÈ„·‰ ‡Ï Ì‚Â ·ÂË ÌÂÈ Ï˘ ˘Â„È˜ Ì‡"Ë ,ÈÒ· ¯‡Â·ÓÂ ' Ëˆ¯

ÒÈÚ 'Â,‚ ÌÂÈ ÛÂÒ „Ú ˙·˘‰ ÏÚ ÏÈ„·‰Ï ÏÂÎÈ„  ' ¯Ó‡È Ì‡‰ ÏÈ„·È „ˆÈÎ

 ˘„Â˜Ï ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯·-È‰˘ Ì˘Î  ' ˙·˘‰ ˙‡ˆ· ÏÈ„·‰Ï ÍÈ¯ˆ

ÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·Ó‰ ÍÂ¯· ¯Ó‡È˘ Â‡ .Î ÈÎ ˘„Â˜‰ ¯·Ú ¯·Î ˙Ú

ÏÂÁÏ ˘„Â˜ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ÍÈÈ˘Â. 

äáåùú:דומיא דתפילת תשלומי� שהבא ',בי� קודש לחול'בנוסח ל דמבדיל " ירה לכאו 

 כיו� שכעת יו� חול �ש שתיי� של חול "ש תפילת מנחה של שבת מתפלל במוצ"להשלי� במוצ

 . ט' עי סקח'  והוא משלי� לפי מטבע של תפילה השייכת כעת כמבואר בסי,ואה

א� ,  דא� החסיר תפילה משלי� תפילה במטבע של עכשיו, מוכרחתה ראיוואכתי אי� ז

בי� קודש 'ז א� שכח להבדיל "לפי ו,בהבדלה אפשר שצרי� לומר את מטבע ההבדלה שהחסיר

 .'ברו� המבדיל בי� קודש לקודש'ג� עתה לומר צרי� ', לקודש

מי  ":ד"ה ולקבל בא"ו ד' עירצט ס' ל בסי" נסתפק הביאוה,וכעי� ספק זה רק בצורה הפוכה

ומבואר ש� שאינו יכול . ש היטב עד סו� הדיבור"ה עיי"לילות קוד� ר' ימי� וב' שמתענה ב

א "ח קניבסקי שליט"והשיב הגר. ג" וצע,לומר המבדיל בי� קודש לקודש ולא בי� קודש לחול

אמר ברו� המבדיל בי� קודש  דאי� י� אי� לו תקנה מכח טענות הפוכותש ,ה בנידו� דיד�"דה

אחרי שזו הבדלה בי� קודש , ואי� יאמר המבדיל בי� קודש לחול, לקודש דכבר עבר הקודש

 .לקודש

י " וביאר עפ.א פסק דיבדיל ברו� המבדיל בי� קודש לחול"א שליט"ואמנ� מר� הגריש

א "סי� הרמ והו"ס קוד� הבדלה"מדליקי� נר חנוכה בביהכנ" ,ב' עיתרפא ס' סיע "המבואר בשו



ל לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

� דא� דמצות הבדלה תדירה ,ק ב"ב ס" ש� המשנכתב ו".כ מבדיל"ש בביתו שמדליק ואח"וכ" 

 .ש" יעו,מ כל מה דנוכל לאחר לצאת מ� השבת עדי� טפי"מ

בעצ� זה שהוא הא . מ דאי� יתכ� דבר זה שמאחרי� הבדלה משו� אפוקי יומא"המט' והק

 . מראה שהוא חול,ח"דליק נמ

 דהא בכל מוצאי שבת מברכי� ,ל דלא קשה מידי"נ": ל"ש� אות א וזר "כ הא"והשיב ע

 אלא , וג� נוהגי� להדליק תמיד נרות קוד� הבדלה,בורא מאורי האש א� שהדליק קוד� הבדלה

 .ל"עכ. "הכוס מ יש עדיי� רוח קדושת נשמת שבת על הבדלה על"ודאי מ

ל אסרו לאכול " דהרי חז שיש תוק� רב להארה זו של שבת,א"א שליט"והוסי� מר� הגריש

מאחר ועדיי� נמשכת קדושת , כ ג� בענינינו"א, קוד� שמבדיל וא� שכבר עשה מלאכות רבות

,  המבדיל בי� קודש לחול כיו� שקימת ג� הבדלה כזולומרכ שיי� " א�' השבת עד סו� יו� ג

שת וד אלא כל עוד לא הבדיל עדיי� ריח ק�ולא רק הבדלה בי� קודש לקודש היתה בשבת זו 

 .השבת נמשכת וצרי� להבדיל בי� קודש לחול

 שא� שכח ,רצט' סי הביא מהבית יהודה ,קלב'  סי442'  עמ�ה "ובפרט שהשדי חמד ח

כ יכול להבדיל בנוסח ברו� המבדיל בי� " א,ט יכול להבדיל כל ימי השבוע"להבדיל במוצאי יו

' סית " ובשע,לאות צ " ובשעה,ק טז"רצט ס' ב סי" ויעוי� משנ.ט"מצד הבדלת היו, קודש לחול

 .ח הבדלת שבת"ט יצא יד" וא� כבר הבדיל לאחר יו.ק א"תצא ס

 

 

 

ïîéñ ä  

úáùá øôåù úòé÷ú 

 

  ". במקדש היו תוקעי� אבל לא במדינה,ה שחל בשבת"ט של ר"יו" :ב"ה כט ע"מתניתי� ר

 .בנ�מדר או ורה א� הוא מהתלקו נח,ה שחל בשבת מחו� למקדש"בדי� זה שאי� תוקעי� בר

אומר ' אומר יו� תרועה וכתוב א' כתוב א": ורה משמע שהוא מהת)א"ד ה"ה פ"ר(בירושלמי ד

זכרו� ' ובשעה שהוא חל בשבת 'יו� תרועה' הכיצד בשעה שהוא חל בחול ,זכרו� תרועה

�תירצו בירושלמי ? על השאלה מעתה א� במקדש לא ידחהו. " מזכירי� אבל לא תוקעי�'תרועה 

 נאמר ' לכ�היהיו� תרועה י'הפסוק לאחר ד מרכלו. "בי�ימקו� שהקרבנות קר ב'והקרבת�'"

 . בשבתלו ואפי'יו� תרועה'א ו לעול� ה, לומר במקו� שמקריבי� קרבנות',ועשית� עולה'בפסוק 

,  היארייתאאי מדאו"מקשה '  והגמ,)ב"ה כט ע"ר( בבבלי תדרשה זו של הירושלמי מובאו

. "ת"ת שופר חכמה היא ואינה מלאכה ואינה אסורה מה ועוד תקיע,במקדש היכי תקעינ�



לא לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

בי� ידהכל חימשו�  , יש לתקוע ג� בשבת אלא שחכמי� גזרוורהכי מהת, היא' ומסקנת הגמ

בתקיעת שופר ואי� הכל בקיאי� בתקיעת שופר גזירה שמא יטלנו בידו ויל� אצל הבקי ללמוד 

לפי שאי� שבות "י "רשוכתב  .ה זובמקדש לא נגזרה גזירו, אמות ברשות הרבי�' ויעבירנו ד

, בירושלי�ד הגדול "בי' ק קיי� והי"ביהמ' דבזמ� שהי"ח "ב משופר ה"� פ" ולרמב,"במקדש

ד " דלא חששו להעברה מפני שבי," בשבת כל זמ� שבית די� יושבי�רושלי�היו הכל תוקעי� בי

 .היו מזהירי� את הע� על כ�

כמבואר ,  בשבת מדרבנ� שמא יעבירנור אסורה דתקיעת שופ,להלכה נקטינ� כבבליו

 ).ו"ב ה"שופר פ' הל(� "ברמב

, )ק ג"שמג ס' סי(א " לדו� בדברי המגכתב )א"ה והנה המג" ד,מערכה ח(ח "א בדו"הרעו

' כמבואר בתוס, שאינ� מנויי� לקרב� פסח' כ לקטני� ואפי"שכתב דבקרב� פסח מותר לתת ג

וכמו ", א"וכתב ש� המג. ט� דבר איסורדבמקו� חינו� שרי לספות לק) א"פח ע(פסחי� 

דבשופר אכתי , דאינו דומה, א"וכתב הגרעק". ה שחל להיות בשבת"ע ברושנותני� לקט� לתק

כ בקרב� פסח "משא. ורק רבנ� גזרו שלא לתקוע בשבת, יש קיו� מצוה דאורייתא ג� אצל גדול

 דגדול שתקע ,א"רעק הגימבואר בדבר. כ ג� אצל גדול אי� בזה מצוה"דהוי שלא למנויו וא

כ השומעי� ודאי " וא,עבר על שבות דשבתד אלא , דזמנו ג� בשבת,בשופר בשבת קיי� המצוה

 . וג� אינ� עוברי� על שבות דשבת,ורהמי� מצות שופר מהתישמקי

 במי שהוא יושב ראשו ורובו ,)א"ג סו� ע(בסוכה ' א קשה מתוס"ועל עיקר דבריו של הרע

 לא יצא ולא רייתאמ ג� מדאו"ג שאי� זה אלא פסול דרבנ� מ" דאע,בסוכה ושולחנו בתו� הבית

 פ"אע, א שבתקיעת שופר יצא יקיי� המצוה" זה סותר דברי הרערה ולכאו.קיי� מצות סוכה

על ) צט' סי( יואב בקבא דקשייתא ת ומהאי טעמא חלק החלק.שרבנ� אסרו לתקוע בשבת

  .נעקרה המצוה לגמרי, ול ולתקוע בשבתל דבשופר וכ� בלולב שאסרו חכמי� ליט"וס, א"הגרעק

ב בדפי " עיב(� " הרכתב ,' וכו" ראשו ורובו בסוכההשהי מי" )א"כח ע( סוכה 'מתניוהנה על 

 דהא מדרבנ� הוא דמיתסר שמא ימש� אחר שולחנו אלא הכי קאמר ,ש� לאו דוקא הוא ":)�"הרי

דברי� אלו ' י� כל מי שלא אמר גערבי פסח' וכדתנ� פ, חכמי�  כראוי וכרצו�סוכהלא קימת מצות 

א דלא אתי " וזה סיוע לדברי הרע.ל" עכ," שלא קיי� מצות� כראוימרח כלו"בפסח לא יצא יד

 .  קשהורה דלא יצא סוכה מהת)א" עג(סוכה ' מ מתוס"ומ. גזירה דרבנ� ומפקיע מצות התורה

 אפשר ,פסלוה דבסוכה מפורש ש. דאי� לדמות פסול סוכה לשופר בשבת,א"ל בדעת הרע"וי

 , אבל בשופר בשבת לא נזכר שפסלו את התקיעה. לא יצארייתאדהעמידו דבריה� דג� מדאו

דבשופר לא שיי� שרבנ� ,  ומנא ל� דבדיעבד לא יצא, שלא יתקע,אלא איסורא דגברא שמענו

, ת"ח מה"פסלו את השופר אלא הטילו איסור על הגברא שלא יתקע בשבת שבזה בדיעבד יד

 .ר לעשות כ�מ יש איסו"ומ



לב לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 .א" דהעלה כרע,קמא' ד סי"ת אבני נזר יו"בשו' ועי

לדעת , ה שחל בשבת וביר� שהחיינו"דר' א� תקע בא,  יואבתא לחלק"מ בי� הגרעק"ונפק

א "לפי הגרעק. 'חל בחול אי� מברכי� שוב שהחיינו ביו� ב' דא� יו� א) ג' תר סעי' סי(ע "השו

ולפי החלקת יואב דנעקרה המצוה . 'ר� שוב ביו� בלא יב, א� שחל בשבת' ח ביו� א"דיצא יד

 . 'יבר� שוב שהחיינו ביו� ב, ולא עשה ולא כלו�', לגמרי ביו� א

, )תקפח' סי, פעסט(הביא להלכה מדברי התורת חיי� ) נ' ב סי"ח(ת מנחת יצחק "אמנ� בשו

יבר� וביו� השני , דמי שביר� על תקיעות בשבת ברכותיו לבטלה ואינו מקיי� שו� מצוה

לא שיי� לומר , כיו� שחכמי� גזרו שלא יתקע, א יודה לעני� הברכה"ואולי ג� הגרעק. שהחיינו

 . שיצא בברכת שהחיינו ביו� הראשו�

ר דחייב "י לרה"שופר מרהה שחל בשבת הוציא "רא� ב, ל"מ במחלוקת הנ"ועוד נפק

 . ז מחטאת"שנפטר עי, טעה בדבר מצוהלפוטרו משו� א� יש ,  תקע בו�אאבל , חטאת
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לפיכ� אסור , אי� מבשלי� לצור� כותי� ביו� טוב) "א' תקיב סעי' ח סי"או(ע "איתא בשו. א

 .ש הפרטי� בזה"עיי". להזמינו שמא ירבה בשבילו

לצור� הותרה מתו� שהותרה ) א"ביצה יב ע(ל "א� דקיי, ט"ובגדר האיסור בישול לנכרי ביו

ז "כתב ע. ל דלא גרע מעושה שלא לצור� כלל"תיפו, וא� יבשל בשביל הנכרי, נמי שלא לצור�

מ שלא לצור� כלל אסור "דמ, האחד. כמה תירוצי�) ה אי� מבשלי�"ש� ד(הביאור הלכה 

מ לעשות "מ, ל שבעלמא הותר א� שלא לצור� כלל"א� את, ועוד). י"הב' כ� דייק מל(מדרבנ� 

וכדעה ". לכ� ולא לכותי�) "ב"ביצה כ ע(דדרשינ� , שביל נכרי יש גילוי מיוחד שאסורמלאכה ב

 . ל בכל דבריו"ש בביאה"עיי). ו"א הט"ט פ"יו' הל(� "זו כתב הלח� משנה בדעת הרמב

כיו� שהוא עשוי להרבות ", דהוא איסור דרבנ�, כתב) �"ב בדפי הרי"י ע(� בביצה "והר

דלשמא ירבה בשבילו דברי� , ואחרי� פירשו: "ל"וז, � ליישב"הרעוד הביא ". בשבילו חיישינ�

ביצה כא (א "היא דעת הרשב" אחרי�"ואות� ". דאיכא איסורא דאורייתא, האסורי� חיישינ�

 ). ה גזירה"ב ד"ע

ויש לדו� מה הדי� במומר , ט"� ביו"והנה כל מה שכתבנו עד עתה הוא לעני� להזמי� עכו. ב

 . ט"ותר להזמינו לאכול אצלו ביוא� מ, לחלל שבת בפרהסיא



לג לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

 דינו בפרהסיא שבת לחלל או כוכבי� לעבודת מומר"ד) ק ב"תקיב ס' סי(ב "כתב המשנ

ובשאר פוסקי� , )ו"ל הט"שבת פ' הל(� "ציי� למקורו מהרמב) ש� אות ב(צ "ובשעה". �"כעכו

פע� אחת חילל שבת ' אפי"כתב ד) ק יז"ב ס' ד סי"יו(� "והש. � לכל דבריו"דדינו כעכו

 . �"הוי מומר לכל התורה כולה ודינו כעכו" בפרהסיא

, דאורייתא או מדרבנ�מ נחלקו הפוסקי� א� די� זה הוא, ולעצ� הדי� א� מומר נחשב כנכרי

 .ש"עיי, כה' סי ט"ח ת יצחקמנח ת"ובשו ,ד' סי ב"ח ל"שבה ת"בשו והובא

עות שדי� המומר כנכרי הוא שא� לד ,)רפא' סי ח"או( שיק �"מהר ת"בשו תבכ ,לענינינוא� 

 �יששי משו� ,דרבנ�מ אלאט "ביו מומר עבור לבשל איסור אי� הדעות לכלכא� , מדאורייתא

ג "ש שכתב דבפרמ"ועי(. לו ראוי האוכל הויהי בתשובה לשוב בידו שהרי ,הואיל די� כא�

 ). משמע קצת סתירה בזה

וכא� אציי� , חר הארכתי בזהובמקו� א, ועוד האריכו הפוסקי� לבאר די� מומר בזמנינו[

ת "שו; כ' ב סי"ע ח"אה, אגרות משה; ק יב"קכד ס' ד סי"יו, דרכי תשובה: המקורות העיקריי�

ובמכתבו , א אות ו' ד סי"א יו"חזו; ק ו"שפה ס' ב סי"משנ; כה אות ו' ד סי"א יו"ח, ג"מהרש

 ]. קעב' ב סי"ח, שבט הלוי; לג' גליו� ה עמ, בצפונות' הנד

ב "וביאר המשנ, דשרי) א' שכה סעי' ח סי"או(ע "לעני� להזמי� נכרי בשבת כתב השווהנה . ג

י לאכול עמו גזירה שמא ירבה לבשל בשבילו כדלקמ� "ט אסור לזמ� א"א� דביו): "ק א"ס(

 ". בשבת דאי� לחוש לזה שרי,ב"בסימ� תקי

 . תראו כשבת ומו, ט שאסור"א� דינו כיו, ט שחל בשבת"ויש לעיי� מה הדי� ביו

ובשבת אי� חשש זה , כיו� שכל החשש הוא שמא ירבה בשבילו, ובפשטות היה נראה לומר

 . כיו� שאי� את החשש שמא ירבה בשבילו יהיה מותר, ט שחל בשבת"כ ג� ביו"א, )ב"המשנ' וכל(

י "אעפ, מוקצה", שפסק) ד' תצה סעי' ח סי"או(ע "דהנה לדעת השו. אבל יש לעיי� בזה

ט "וכיו� דבי", )ק ד"ש� ס(ז " והטע� כתב הט."ו בו ביו� טוב ואסרוהושמותר בשבת החמיר

 אבל בשבת , אסורהי דמוקצ"כ החמירו בו לפסוק כר" ע, חשו רבנ� דלא לזלזולי ביה,קיל

ל "וכ� דעת הרש, א ש� חולק"והרמ(� "� והרמב"הרי' וזו שי". ש דמותר"דחמיר פסקו כר

 ). ק טז"ב ש� ס" משנ�ח "והפר

א� מקילי� כמו בשבת או , ט שחל בשבת"מה הדי� ביו, פוסקי� לדעת המחברוהסתפקו ה

 . ט במקומה עומדת"שחומרת יו

כ בכ� "וכ) ש שהארי� להביא ראיות לזה"עי(נקט להיתר  )ל' סי א"ח( פעלי� רב ת"בשוו

 ). ק לז"תצה ס' סי(החיי� 

ל בשבת כמו ט שח"� לאסור ביו"כתב בדעת הרמב) ט"ב ה"שבת פ' הל(אול� האור שמח 

דלדעת , אליעזר בדמשק) ק ז"תקפח ס' סי(א "� דייק מביאור הגרוכ. ט משו� לא פלוג"ביו



לד לראש השנה שחל בשבתהלכות ומנהגי� 

ט קיל "וא� דלכאורה ליכא כא� טעמא דיו. ט שחל בשבת"ט הוי ג� ביו"א דדי� מוקצה ביו"הגר

ט גזרו ג� א� חל בשבת "מ כיו� דגזרו מוקצה ביו"מ, כ שבת"חיישינ� לזילותא דהלא הוי ג

שכל מה , וטעמו, )שלב' סי( שלמה ל� האל� ת"בשוכ� נקט לאיסור ו .ש"עיי"  לא פלוגמשו�

 אז כיו� דלא נזדמנו ,ע"ט בפ"ע ויו"היינו רק א� הוי שבת בפ", ט"שהקילו בשבת והחמירו ביו

ט אסרו מוקצה " כיו� דביו,ט יחד" אבל א� נזדמנו שבת ויו.יחד ליכא חשש אתי לזלזולי בשבת

כ יראו ששבת קיל " א, ונשיב לה� דהיו� שבת,לו למה היו� נמי יו� טוב ומותרכ שאול ישא"וא

 ". לכ� בודאי אסור ג� בשבת,ט ואתי לזלזולי בשבת"מיו

. ל"הנ חלוקתבמ תלוי, ט שחל בשבת"שנידו� דיד� א� מותר להזמי� נכרי ביו יתכ� ז"ולפי

 הודעימי שמח האור יטתשלא�  .הנכרי את להזמי� מותריהיה  , ודעימיהפעלי� הרב טתולשי

  .או משו� דאתו לזלזולי בשבת, פלוג לא משו� הנכרי את להזמי� ורסאיהיה 

ט שחל "ובעני� מוקצה ביו. חילק בי� הנידוני�, )ז אות ז' ח סי"ב או"ח(אול� בזית רענ� 

ט שחל שבת כתב "מ בהזמנת נכרי ביו"מ, "ספק עצו� מאוד"הסתפק בזה וכתב שהוא , בשבת

כדי שלא יבואו , ט שהיא תקנה כללית"שיש לחלק בי� חומרת מוקצה ביו. היתרבפשטות ל

. ט שחל בשבת"ולכ� יש מקו� לאסור א� ביו, ט דעלמא ולא משו� איש זה לחוד"לזלזל ביו

שהיא גזירה פרטית שלא ירבה בשבילו בפע� זה , ט"� ביו"אבל לעני� אי� מזמני� את העכו

שהרי מתחילה לא תיקנו משו� , א שיי� בזה לא פליגי רבנ�ול", אי� כא� תקנה כללית, שמזמנו

ט עצמו התירו בכמה "שהרי ג� ביו, והביא ראיה". תקנתא דעלמא דלא ליפרצו על ידי זה

ולכ� כתב ". מותר לית� לפניו בלא הפצרה, היכא דלא זימנו"וכגו� , אופני� לתת לנכרי לאכול

אי� לנו , י זה"למא כי היכי דלא ליפרצו עכל זמ� דלא קתני בהדיא דעשאו משו� גזירה דע"ד

 .ש"עי". רק אמרינ� דגזרו משו� דבר זה עצמו, לבדות מדעתנו

 ישדבמוקצה  ,א"הגרשזבש� מר�  )כג 'הע א"פכ(מירת שבת כהלכתה שכעי� זה כתב בו

ש "וכמ (אסור גרידא ט"וביו שרי בשבת שחל ט"דביו מידי איכא מי יותרהב שיאמרו לחשוש

 דשפיר יותר מוב� ...ט"ביו �מזמיני ואי� בשבת �"עכו דמזמני� בהא מיהו", )ההאל� ל� שלמ

  ".בשבת שחל ט"ביו מותר

א� , ט"עצה להזמי� מומר ביו, ל"א זצ"שהביא ממר� הגריש, )קלב' ד סי"ח(בישא יוס� ' ועי

לא חיישינ� , משו� שא� שיש עוד איסור אחר שבגללו לא יבשל, ישבע שלא יבשל בשבילו כלל

כ נראה "ג, שיש איסור גדול של שבת, ז בשבת"כ לפי"א). ש הכל"עיי(מא יבשל בשבילו ש

כ נאמר דחיישינ� לזילותא דשבת "אא. ט שחל בשבת"ל שיהיה מותר להזמי� מומר ביו"דס

 .ת האל� ל� שלמה"ש בשו"וכמ
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טובות שרעות ביותר ושני� שנו ששני� אובזה מצ. ה בשבת א� זה סימ� טוב"יש לחקור א� ר

מו ש היה ראש השנה בשבת כדי שני� שנחרב בית המקנשד . היה ראש השנה בשבת,ביותר

 ].ש חשבונו" עי�' וכו[, ד דתענית"דאיתא בירושלמי פ

וכ� הקמת . ה בשבת"העגל היה בשנה שחל רשמחילת עוו� מצינו , יותר טובותששני� ב

 ב"במרובה ד� פ' תוסכדכתבו ה )יצאו בני ישראל ממצרי� כדדרשינ� בשבת' דביו� ה(המשכ� 

ח "כ ר"אדר בשבת א' שמשה מת בז, ה בשבת"כ ר"וכ� שנה שנכנסו לאר� ישראל היה ג. ש"ע

 ).ערבי פסחי�' פבש "וכ� הרא' מנחות ד� ל' תוסועיי� (. ה בשבת"והוי ר' אדר ביו� א

להשופטי�  והמל� קצ� עליו עד מאוד וציוה ,שר אחד בעבדות המל� חטא: במשלזה ויוב� 

אבל , מליצי� היותר טובי� שיעמדו לו בשעת דינולו  ויל� השר לבקש .לדונו כפי שורת הדי�

באמר� כי אי� , את איש שרצה לקבל עליו המשרה הזשאר ולא נ,המליצי� שמטו לה� אחד אחד

והשר בראותו כי אי� איש עומד לו בשעת דחקו ויצר לו מאוד . ו התנצלות ואחת דינו להענשל

 לו למה פני� נופלי� ומה ל� פנות נחמהו אשתו ותאמרות, דברי� האלהויגד לאשתו את כל ה

וג� ש� לי אוהבת קשורה בנפשי אל המליצי� הלא אנוכי יוצאת ובאה בחצר המל� הפנימית 

 .השופטי�אל  המל� ו� אלר לבאנוכי אד, שקט ושמעשתעמוד בעת צרתי ה

והמשפט ,  וכשהגיע יו� הדי� ותעמוד האשה למליצה טובה בצד אישה,ויהי כ� כאשר אמרה

 .נחר� לזכותו

כחטא שר הראשו� וג� אותו חטא ג� שר אחר בעבודת המל� והנה , וא� ימי� מועטי� עברו

ל� נא ובקש ל� ,  ויאמרו לו אוהביו.שפט עליו המרציוה המל� להתיצב לפני השופטי� שיעבו

 צחק ,בדי�צדק  חבירו זה זמ� קצר אשר ג�והשר בזכרו כי . איש שימלי� בעד� לפני השופטי�

אל המל� טוב עלי וג� היא תדבר , לה� והשיב הלא ג� לאשתי מכירי� רבי� בחצר בית המל�

 . נקיאצאג� אני והשופטי� ו

ובחמתו , וקצ� ולא שמר כראוי אהבת וכבוד אשתוהיה איש זע� הזה אחרו� השר האמנ� 

  . אכזריותו בחו� לעי� כלעד אשר נשארו סימני, ק� והכה אותה מכות אכזריות

פיה א� פתחה ,  אכ�.להמלי� בעדו לפני המל�אל הבית די� הלכה עמו האשה ובכל זאת 

אשה וענתה ותתחלחל ה, שאלה מה זה ועל מה זהצרבת המכה על פניה והמל� בראותו , לדבר

העומדי� ש� ויאמר הלא ה� �  ויע� אחד מ. לאיש� ולא הצליח בידההכ� וכ� כדי לבקש אמתל

לו נעשית אלה לאיש אשר , ויתמה המל� מאוד וידבר אל האשה. הסימני� ממכות איש� האכזרי
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 .ומשפט השופטי� יצא להרשיע את השר ולהענישו, הלא רק לקטגור תוכל להגיש לפנינו, סנגור

כי , ו"הוא לטובתנו ופעמי� שהוא סימ� לרעה חפעמי� שחל בשבת שה "ראי� זה יתבאר וב

השט� שבתקיעתינו יעורבב בעלות קול השופר ביו� הדי� מצפי� , ישראל שחטאו כל השנה

א� כשחל בשבת אי� ימצא לנו זכות , ה בחול" וכל זה כשחל ר. לסנגורווזכות התקיעה יהי

ר יצחק כל שנה שאי� תוקעי� לה "וא", ב"ה טז ע"ר' � במסויעוי [?להצדיקנו ביו� הדי�

ג לאו "מפרש בה"' וכתבו ש� התוס, "ט דלא איערבב שט�"מ, בתחילתה מריעי� לה בסופה

 "].דמיקלע בשבתא אלא דאיתיליד אונסא

תני "[) ח, יא(בבראשית רבה ל " כמה דאמרו רז�אכ� לזה בא השבת שהיא בת זוגה לישראל 

, ה כנסת ישראל היא ב� זוג�"ל הקב"א, לכול� יש ב� זוג, ה"אמרה שבת לפני הקב, ש ב� יוחאי"ר

י היא ב� "ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנס"וכיו� שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר לה� הקב

ני ובי� יב" והשבת יוצאת ובאה לפני כסא כבודו כדכתיב ,ה"ממלהיות סנגור בעדינו לפני  � ,]זוג�

 . ה מוחל עוונותיה�"הקב, ובזכות שישראל משמרי� השבת כראוי, "יא לעול�בני ישראל אות ה

 אבל כשאי� משמרי� את בת זוג� כראוי ,ז דוקא כל זמ� שישראל מקיימי� את השבת"אבל כ

 ,יק משפטינודאי� תעשה השבת סנגור להצ, )בפרהסיא ( את כבודה ברבי��ואדרבה מחללי

  !הלא תעשה קטגור

 גזירה משו� שמא משו�, ל אסרו לתקוע בשבת הוי כדי להרחיק מחילול שבת"זרכ כש"וע

אז לא לבד שלא הלא  ,אבל מי שמחלל כל השנה את השבת בטלטול, ר" ברהאמות' יעבינו ד

 יצחק כל שנה בישוב צריכי� לדאוג לדברי ר, אלא אחרי שלא איערבב שט�, נעשה סנגור לפנינו

 . בסופה לה� בתחילתה מריעי�שאי� תוקעי

 כי המופלא ממנו , נתאמ� בתשובה בלי הפסק,ה חל בשבת" שר,אלוכולכ� בפרט בשני� 

 .ומי יודע אחרית שנה א� טוב וא� רע הוא, בל נדע ובמכוסה ממנו בל נשאל
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אמרו כל שנה שאי� תוקעי� בתחילתה ) ב"ש� ע(ש " הנה ברה�ה יהיה לכ� שבתו� זכרו� תרוע

 .'מריעי� לה בסופה כו

כי , הכונה. אלא דאיתייליד אונסא, לאו דמקלע בשבתא) ה שאי�"ש� ד' תוס(ג "פירש בה

ע כמו כל המצות אשר בהעדרה יענש על בלי קיומו אותה וכי אניס רחמנא "אי� התקיעה מ

כיו� ) ה כו"ר(וכמו שאמרו , פ"לה ולזכרו� אתי וכמו מכפר ביוהכרק היא כמו רפאות תע, פטריה

, ונמצא החולה א� באונס לא יקח מזור ורפואה הא� יתרפא', דלזכרו� אתי כמא� דאתי בפני� כו

תו החולי בלא מזור , שמכנסת זכרונות ישראל לאביה� שבשמי�, כ� כשנעדר הזכרו� שופר

דא� , � בזה באונסא כמא� דעביד"מ סימ� כא בש"וועיי� ח. [וקטרוג השט� במקומו, ורפואה

דאחד המיוחד ממצות , אול� בשבת]. כ אינו חייב"מ שיעשה פלוני ולא עשה באונס ג"נתחייב ע

, ה"ק דר"כמו שאמרו פ, להזכיר זכות העקדה שופר של איל, שופר הוא לתקוע בשופר של איל

 למסור עצמ� לחרפה ולמכה ,והתקיעה מכניס זכות ישראל מה שנחלו מיצחק) א"טז סע(

שבניו עוקדי� כל תאותיה� , זהו זכות עקדה, ת כי נקרא עליה�"ולביזה עבור ש� השי

 .והרגשותיה� ושאלות החיי� על מוקד אהבת הש� ותורתו

, אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו, ת המה כשני אוהבי� נאמני�"י והשי"כי בנ, והנה ידוע

ת אמר "והשי', מה כתיב בהו מי כעמ� ישראל כו) א"ת ו סעברכו(וזהו תפילי� דמארי עלמא 

לכ� . ב הרבה"וכיו', י מאת המדיני� ומשה אמר לתת נקמת ה"לנקו� נקמת בנ) במדבר לא(

, הסכנה גדולה, א� באונס, אשר א� יבוטל, אחרי אשר ידוע לנו גודל התועליות ממצות שופר

כי חידש , ר מעיד על קדושת שמו יתבר�אש, ז אמרו ישראל פ� יבולע חלילה למצות שבת"ובכ

יקטרג השט� ולא יכנס , יעבור עלינו מה ויתקדש שמו יתבר�, יהי מה, עולמו מ� האי� הגמור

פ� , א� לא יבולע לשבת המעיד על קדושת שמו יתבר�, זכרונינו לאבינו שבשמי� לטובה

כמו שביארתי , תהיחס מהשב כי לישראל מעט, ר ויתחלל שבת חלילה"אמות ברה' יעבירנו ד

כי השבת מתיחס אל יחס העול� , מתנה טובה יש לי בבית גנזי) טו והנה', ואתחנ� ה' פ(א "במק

ויתגדל , ל"אכמ, בעילה רחוקה, לא על יציאת מצרי� כהמועדי� בעצ�, ת"בכללה להשי

מה שאי� ' וכיו� שכ� הרי זה גופי, ועוקדי� כול� עבור קידוש שמו יתבר�, רבא' ויתקדש שמי

כמו , עקדה רוחנית מופלגת ומועיל לרצות אותנו' אנו תוקעי� בראש השנה שחל בשבת זה גופי

 .ק"ודו. שמרצה זכרו� שופר
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äôéâîä éðôî ïâäì äøåúä çë 

 

 מגנא מהיסורי� ומ� �" מגנא ומצלא... תורה"כי ) א"סוטה כא ע(ל "הנה כבר הורונו חז

 ). י ש�"פ רש"ע(ומצלא מיצר הרע , הפורענות

אד� כי יהיה בעור בשרו "פ "עה) ד, יג(תזריע ' צאנו חידוש נפלא בדברי המש� חכמה פומ

 : ל"וכתב ש� וז, " והובא אל אהר� הכה� או אל אחד מבניו הכהני�...שאת או ספחת

הוא מסתרי התורה אשר הטומאה והטהרה תלוי , עני� הנגעי� שנמסרו לאהר� הכה�"

היא מחלה המדבקת עד שאמרו במדרש רבה ובתלמודי�  דהנה הנגעי� ,אמנ� יש לומר. ..בכה�

וההתעסקות בו ". טמא טמא יקרא) "להל� פסוק מה(ולכ� , דלא עיילי למבואיה) ב, עז(כתובות 

אשר העוסק ינוצל מזה ויהיה נבדל אשר , הוא עני� מסוכ� וצרי� לזה השגחה נפלאה פרטיות

שר המה נבדלי� משאר ישראל לכ� בחרה התורה זה בבני אהר� א. אליו לא תדבק הנגע

. 'ויבדל אהר� להקדישו קדש קדשי�') יג,  כגא"היד(וכמו דכתיב , ומושגחי� בפרטיות יותר

 .ל"עכ, "וזה יתכ�. בזה, ועיי� פרק ערבי פסחי� ד� קה

כי  ,אהר� הכה� ובניולא חששו למוסר� לידי ,  שא� שצרעת ונגעי� מדבקי�,למדנו מדבריו

נבדלי� משאר ישראל והשגחה פרטית מיוחדת ה� משו� ש, מזהלא ינזקו ה� מובטחי� ש

 .  כמאמר הכתוב בדברי הימי� ש�'דש קדשי�וק' באשר התקדשו להיות ,חופפת עליה�

ת אר� ישראל לולמה לא זכה לוי בנח ":שמיטה ויובל' � בסו� הל"וידועי� דברי הרמב

ולא  ":�"ממשי� ש� הרמבו. 'וכו" ולשרתו' מפני שהובדל לעבוד את ה, ובביזתה ע� אחיו

ל  אלא כל איש ואיש מכל באי העול� אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבד,שבט לוי בלבד

 ,ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבי� אשר בקשו בני האד�... לשרתו ולעבדו' לעמוד לפני ה

 . ' וכו"חלקו ונחלתו לעול� ולעולמי עולמי�'  ויהיה ה„˘ ˜„˘ÂÌÈ˜הרי זה נתקדש 

 ,'לעמוד לפני הוהוא נבדל � שכל מי שקיבל עליו עול תורה ועמל בתורה "מבואר ברמב

כפי  לויי�הכהני� ווהוא באותה מעלה ודרגה כ, )� ש�"כלשו� הרמב( "'חיל ה"הוא נמנה על 

  "!קודש קדשי� "�מכנה אות� ) בדברי הימי�(שהכתוב 

כ� נקרא  ש,)א"א ד� טו ע"א הי"ה פמגיל(מצינו בירושלמי , "קודש קדשי�"והנה תואר זה 

 שלא הביט ?ולמה נקרא נחו� איש קדש הקדשי� ":ואמרו ש�, "דש קדשי�וקאיש " �נחו� 

, כמבואר ש�( 'קדוש'רק שרבי נקרא , מעלתו יותר מרבי הקדוש' ולכאו". בצורת מטבע מימיו

 ".ילתו מימיו שלא הביט במ?למה נקרא שמו רבינו הקדושו"ואמרו ש� , )ובבלי שבת ד� קיח

 שהיה נבדל מכל עניני� הגשמי� ולא הביט בצורת מטבע 'קודש קדשי�'ואילו נחו� נקרא 

ופרק מעל ... לשרתו ולעבדו' להבדל לעמוד לפני ה"שזוכה  �� מתאר " וכמו שהרמב� מימיו

להתקדש קודש " אותו אחד זוכה �" צוארו עול החשבונות הרבי� אשר בקשו בני האד�
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 .ו הכהני� והלויי� וכמ�" הקדשי�

ג� הוא  זוכה , המקבל עליו עול תורה ויגע בתורה ונבדל מכל עניני� הגשמיי�,ז"ולפי

שנמסרו עניני הטומאה כש� , ח"דבק הנגע כדברי המשילהשגחה נפלאה אשר אליו לא 

מובדלי� כי ה�  תו� הבטחה שלא תדבק בה� הנגע ,והטהרה לעסוק בה� לאהר� הכה� ובניו

 . השגחה מיוחדת חופפת עליה�משאר ישראל ו

, )ב"כתובות עז ע(ל "ש חז"כמ, כ� מצינו שאי� עוסקי התורה נדבקי� במחלות מדבקותו

�[ל מיכר� בהו "ריב"ל "מספרי� חז" בעלי ראת�"ל להזהיר מהדבקות מ"אחר שהאריכו חז

 נדבק אצל� בשעה שעוסק בתורה ומושיב� אצלו" :י"רש'  ופי,"ועסיק בתורה] בבעלי ראת�

אילת '"דדרש הפסוק במשלי ' ומבואר ש� בגמ ."ומובטח הוא שתגי� התורה עליו ולא יוזק

 "!? אגוני לא מגני, א� ח� מעלה על לומדיה�' אהבי� ויעלת ח�

,  א� לא כשעסק ולמד עמה� תורה,בחנ� לא הביא עצמו לידי סכנה" :וכתב ש� בעיו� יעקב

 ,"א"כ הריטב"י מגנא כדאיתא בסוטה וכדנא דלא עסיק בה אגוניבע' אבל ודאי תורה אפי

 .ש"יעו

ואמרינ� בפסחי� , דהרי שכיח היזקא בבעלי ראת�'  הק,בעי� יעקבש� ובפירוש אהבת אית� 

דהגנה דתורה עדיפא ממצוה , ותיר�. שלוחי מצוה נזוקי�' דהיכא דשכיח היזקא אפי) ב"ח ע(

ובזה אתי שפיר דסמ� על . ת גדול דלימד לאחרי� הוה זכו,ועוד. ומגינה א� היכא דשכיח היזקא

וגבי . י�כדהיינו ביחיד אבל בצור� רבי� סומ, ל דאי� סומכי� על הנס"ג דבעלמא קיי"אע, הנס

 . ד"עכ, ל היה צור� רבי� ללמד�"ריב

 ולהיות נבדלי� מדרכי ,השמירה וההגנה היא בכח התורה, ל המגיפה מתפשטת"כיו� שר

, מתו� דבקות ועמל התורה להתקדש קודש קדשי�' העול� והרחוב הגשמיי� ולעמוד לפני ה

 וזאת כמוב� כאשר ממלאי� אחר כל ,שבכחה להג� ולהציל מכל פורענות, ללמוד וללמד

 . א"הוראות הרופאי� והרשויות כהוראות רבותינו עיני העדה שליט

ולהרבות בחסד שיש בה סגולה נפלאה , כ להרבות בתפילה לעורר רחמי שמי�"וכמו

 בשביבותיה דרב לא ,]דבר [בסורא הוה דברתא" ):ב"כא ע(יפה כמבואר בתענית לעצירת המג

 . ש"יעו, ומדדו לו מידה כנגד מידה, וזה משו� שעשה חסד ,"אהוה דברת

ל הקדושי� שכל דבריה� גחלי אש שיש בה� כדי לבטל ולמנוע "י חז"מובטחי� אנו ע

 . כהר� עי�' ובה� נאחוז ולא נרפה וישועת ה, משחית ומגיפה מעלינו

כאשר נעמוד ונתחנ� לפני , ט"נו בשנה הבעלילותייתקבלו תפ, ובזכות ההתחזקות בתורה

... וכלה דבר, זכור רחמי� וכבוש כעס�", "מנע מגיפה מנחלת�": אבינו מלכנו שבשמי�

 בני למעלינו ומעל כ... וכל מיני פורעניות וכל גזירה רעה... וכל מחלה, ופגע רע, ומגיפה

 . כתב לחיי� טובי� וארוכי�ונ, "ברית�
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