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ָּכל ַּבַעל ִמְקצֹוַע ֵמִכין ְלַעְצמֹו ָּתְכִנית ִלְפֵני ֶׁשהּוא ַמְתִחיל ַּבֲעבֹוָדתֹו. ַנָּגר ֵמִכין ִׂשְרטּוט ֶׁשל   נוֵֹׂשא:
ָסִקים ְמַתְכֵנן ַמה הּוא רֹוֶצה ִלְמֹּכר ְוֵכיַצד הּוא ְיַׁשֵּוק ֶאת מּוָצרֹו. ַהְּכִלי ֶׁשהּוא ּבֹוֶנה, ִאיׁש עֲ 

ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו הֹוְלִכים ִלְקַראת ָׁשָנה ֲחָדָׁשה, ַּגם ָאנּו ְזקּוִקים ְלַתְכֵנן ֶאת ֲעבֹוַדת ה' ֶׁשָּלנּו ַלָּׁשָנה 
ֵּכיַצד נּוַכל ְלִהְתַקֵּדם ַּבֲעבֹוַדת ה'? ֵאי� ִמְתּכֹוְנִנים   ַהֲחָדָׁשה. ֵּכיַצד נּוַכל ְלַׁשֵּפר ֶאת ַמֲעֵׂשינּו?

    . ֹחֶדׁש ֱאלּולְּבִדיֵני ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה? ַעל ָּכ� ִנְלַמד 

 
 
 

 יֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול  ּדִ
 

 ְסִליחוֹת ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ג

ַנְחנּו ִמְתּכֹוְנִנים ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ּוְליֹום ּבֹו אֲ ׁשֶ הּוא ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות  ׁש ֱאלּולֹחדֶ 

 . ְּתׁשּוָבה, ְּתִפָּלה, ּוְצָדָקהַהִּכּפּוִרים ַעל ְיֵדי 

ֵיׁש ִמְנָהִגים ׁשֹוִנים ֵמֵאיֶזה יֹום ַמְתִחיִלים לֹוַמר  .ְסִליחוֹתְּבֹחֶדׁש ֱאלּול אֹוְמִרים 

 ְסִליחֹות. 

  ִחיל לֹוַמר ְסִליחֹות ִמָּיד ְלַאַחר ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול.ִמְנַהג ְקִהּלֹות ְּבֵני ְסָפַרד ְלַהְת  •

ִמְנַהג ְקִהּלֹות ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ְלַהְתִחיל לֹוַמר ְסִליחֹות ִמּיֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָחל ּבֹו  •

ָאז , ְׁשִליִׁשי ַּבָּׁשבּועַ ְּביֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ִאם ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָחל ְּביֹום ֵׁשִני אֹו 

. ַהָּׁשָנה ְקִהּלֹות ֵכןִמּיֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשִּלְפֵני ְּכָבר ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְסִליחֹות 

ֶּבֱאלּול (מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ד "ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז ַיְתִחילּו לֹוַמר ְסִליחֹות ִמּיֹום ִראׁשֹון כ

  ).ִנָּצִבים ַוֵּיֶל�ָּפָרַׁשת 

 

 ַהְּסִליחוֹת ַאִמיַרת ְזַמן ד

ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה אֹו ֻמְקָּדם ַּבֹּבֶקר, ִמּׁשּום ֶׁשַהְּזַמן ַהֶּזה הּוא ֵעת  ְסִליחֹות אֹוְמִרים •

 . ָרצֹון ִלְפֵני ה'

ַהַּמְׁשִּכים ַּבֹּבֶקר לֹוַמר ְסִליחֹות ִיֹּטל ָיָדיו ִויָבֵר� "ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים" ְוֵכן "ֲאֶׁשר  •

Fַהּתֹוָרה ִלְפֵני ֲאִמיַרת ַהְּסִליחֹות.ָיַצר" ּוִבְרכֹות 

1 

 ֹיאַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְל�א ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה. ַהְּסִליחֹותֲאִמיַרת ְלַאַחר  •

 �א אֹוְמִרים ְסִליחֹות ְּבַׁשָּבת. •

 

 בס"ד

 "כי תבוא"שבוע פרשת 
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 2עמוד               כי תבואפרשת שבוע  הלכה יומית             בס"ד 
 
 
 
 
 

 ַהִּכּפּוִרים יוֹם ְוַעד ֱאלּולֹחֶדׁש אׁש ַהָּיִמים ֵּבין רֹ  ה

ה' ְמַקֵּבל ֶאת ִמי ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ְּבֵלב ָׁשֵלם ְּבֶמֶׁש� ָּכל ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ַהָּיִמים ֵּבין ֹראׁש 

ָנה. יֹום ַהִּכּפּוִרים ֵהם ָיִמים יֹוֵתר ֻמְבָחִרים ִלְתׁשּוָבה ִמְּׁשָאר ְימֹות ַהּׁשָ  ְוַעד ֱאלּולֹחֶדׁש 

ִיְׂשָרֵאל ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְלַאַחר ֵחְטא  ַהָּיִמים ָהֵאּלּו ֵהם ְיֵמי ַרֲחִמים, ּוְבָיִמים ֵאֶּלה ַעם

 ָהֵעֶגל.

 

 

 

  ַּכָּמה ִמִּדיֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול ו

ָּבתֹות ׁשַ ּבְ ם חּוץ ִמ ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבָכל יוֹ  ֹותנֹוֲהגְקִהּלֹות ְּבֵני ַאְׁשְּכַנז 

ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר ְּבֵעת ֲאִמיַרת  ֹותְקִהּלֹות ְּבֵני ְסָפַרד נֹוֲהג 2ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה.ִמּבְ ּו

 3ַהְּסִליחֹות.

 ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ְּכֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה.

 4רֹו ִמְּתִחַּלת ֹחֶדׁש ֱאלּול ְמָבְרכֹו ֶׁשִּיָּכֵתב ְוֵיָחֵתם ְלַחִּיים טֹוִבים.ּכֹוֵתב ִמְכָּתב ַלֲחבֵ ׁשֶ ִמי 

 ..."ְלָדִוד ה' אוִֹרי ְוִיְׁשִעיִמְזמֹור "ֶאת ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה  ִּבְקִהּלֹות ַרּבֹות נֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף

  5ֲעֶצֶרת. ְׁשִמיִני ַעד נֹוֲהִגים ְוֵיׁש, ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה (תהילים כ"ז)
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  ...ְמֻרָּבה ְוַהְּמָלאָכה רָקצָ  ַהְּזַמן נוֵֹׂשא:
  .ׁשוָֹפר ְּתִקיַעת ִּדיֵני ִלּמּוד ְיֵדי ַעל ֵאָליו ִנְתּכֹוֵנן ְוָלֵכן ַהָּבא ַּבָּׁשבּועַ  ָיחּול ַהָּׁשָנה ֹראׁש

 
 

 הלכה    יום
 

   ת?ָמה אוְֹמִרים ַּבְּסִליחוֹ  א

   6" ְוַקִּדיׁש.…ַאְׁשֵרי יוְֹׁשֵבי ֵביֶת�"ּבְ ּפֹוְתִחים ֶאת ֵסֶדר ַהְּסִליחֹות 

ְוַהִּוּדּוי ֶׁשאֹוְמִרים ְּבסֹוף ַהְּסִליחֹות.  ) ִמּדוֹת ֶׁשל ַרֲחִמים13י"ג ( םִעָּקר ַהְּסִליחֹות הֵ 

 .ּבֹו ַהחֹוֵטא ְמָפֵרט ֶאת ֲחָטָאיו)ׁשֶ (

ל ַרחּום ְוַחּנּון -ה' ה' אֵ …ָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמֹפָרטֹות ַּבְּפסּוִקים: "ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ֶׁשל הַ 

 "…ֶאֶר� ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה

ְטִאים ֲעֵליֶהם לֹוַמר ֶאת ה' ִלֵּמד ֶאת ֹמֶׁשה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל חוֹ  .ז')-(שמות ל"ד:ו'

 7ִמּדֹות ָהַרֲחִמים.

  .)ִּוּדּוילַ וְ  י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים(ל ְלָכל ֵעָדה ֵיׁש ִּפּיּוִטים ֶׁשּמֹוִסיִפים ְלִעַּקר ַהְּסִליחֹות 

 

 ְסִליחוֹת ָּבֶהם ֶׁשאוְֹמִרים נוָֹסִפים ָיִמים ב

ָבה, נֹוֲהִגים לֹוַמר ְסִליחֹות ַּגם ְּבַתֲעִנּיֹות ִצּבּור ִמְּלַבד ֹחֶדׁש ֱאלּול ַוֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּו

 . ְּבֶמֶׁש� ַהָּׁשָנה (ֵיׁש נֹוֲהִגים לֹוַמר ְסִליחֹות ַּגם ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה)

ַתֲעִנּיֹות ּובְ ֶּבֱאלּול ּוַבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה נֹוֲהִגים לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, 

 . ִצּבּור ַהְּסִליחֹות ֶנֱאָמרֹות ְּבתֹו� ַהְּתִפָּלה ְלַאַחר ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה

 . ַהִּכּפּוִרים ְסִליחֹות ְמיָֻחדֹות ֶׁשּמֹוִסיִפים ִלְתִפּלֹות יֹום ןֶיְׁשנָ 

 
 

 ִקיַעת ׁשֹוָפר  ּתְ
 

 ְּבֵאיֶזה ׁשוָֹפר ּתוְֹקִעים ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה? ג

ִּבְתִפַּלת ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשה'  ִּכי ,ֶׁשל ַאִילַהֻּמְבָחר ִלְתֹקַע ְּבׁשֹוָפר ִמְצָוה ִמן 

ַקְרַנִים ֲחלּולֹות ֶׁשל . ֲעֵקַדת ִיְצָחקת יר אֶ ּכִ זְ מַ  ֶׁשל ַאִילר פָ וֹ ׂשוְ  ִיְזֹּכר ֶאת ְזכּות ֲאבֹוֵתינּו

ִמְּלַבד ֶקֶרן ַהָּפָרה ֶׁש�א יֹוְצִאים  8ְּבִדיֲעַבד, ֵׁשרֹות ְלׁשֹוָפרְׁשָאר ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹות ְטהֹורֹות ּכְ 

  10ִלֵּבנּו ַלה'. ִסיָמן ֶׁשִּנְכֹּפף ֶאת - ָרצּוי ֶׁשַהּׁשֹוָפר ִיְהֶיה ָּכפּוף 9ָּבּה ְיֵדי חֹוָבה.

 

 בס"ד

 "וילך-"ניצביםשבוע פרשת 
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 2עמוד "          וילך-פרשת "ניצביםשבוע  - הלכה יומית          בס"ד 
 
 
 

 ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשּׁשוְֹמִעים ַהּׁשוָֹפר תקוֹלוֹ  ד

יוֹם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵיׁש ִמְצָוה ִמְּדאֹוָרְיָתא (ֵמַהּתֹוָרה) ִלְתֹקַע ַּבּׁשֹוָפר, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "

!) קֹולֹות 100ֲאַנְחנּו נֹוֲהִגים ִלְתֹקַע ֵמָאה ( 11.)'א, במדבר כ"ט( "ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם

 ַהּקֹולֹות ֵהם ִמְּׁש�ָׁשה סּוִגים:    12ָפר.ַּבּׁשוֹ 

 קֹול ָאֹר� ָּפׁשּוט. - ְּתִקיָעה

 .ְקָצִריםֶרֶצף ֶׁשל ְׁש�ָׁשה קֹולֹות  - ְׁשָבִרים

 .ְקַצְרָצִריםקֹולֹות  ִּתְׁשָעהֶרֶצף ֶׁשל  - ּוְתרּוָעה

אֹו ְּתרּוָעה ָּתִמיד ְּכרּוִכים ֵּבין  ְׁשָבִרים. ַהּתֹוֵקַע ַמְׁשִמיַע ֶאת ַהּקֹולֹות ְלִפי ֵסֶדר ְמֻסָּים

 ָלֵכן ֵיׁש ְׁש�ָׁשה ֵצרּוִפים ֶׁשל קֹולֹות:   ,ְּתִקיעֹות ֶׁשל "ְּתִקיָעה"

 (תש"ת) ְּתִקיָעה, ְׁשָבִרים, ְּתִקיָעה :ֶאָחד ֵסֶדר

 (תק"ת) ְּתִקיָעה, ְּתרּוָעה, ְּתִקיָעה :ֵׁשִני ֵסֶדר

  (תשר"ת) ְּתִקיָעה, ְּתרּוָעה-יםְׁשָבִר , ְּתִקיָעה: ְׁשִליִׁשי ֵסֶדר

 ְּבֶמֶׁש� ְּתִפַּלת ֹראׁש ַהָּׁשָנה.ַרּבֹות ְּפָעִמים  ַעְצָמם ַעל חֹוְזִרים ֵאּלּו ְסָדִרים

 

 ֵסֶדר ְּתִקיַעת ׁשוָֹפר ה

ֹוִנים ַהּתֹוֵקַע ֵאינֹו ַמְׁשִמיַע ֶאת ָּכל ַהּקֹולֹות ְּבַבת ַאַחת, ֶאָּלא ְמַׁשֵּלב אֹוָתם ִּבְמקֹומֹות ׁש

 .ַּבְּתִפָּלה

ֵיׁש נֹוֲהִגים  ִלְפֵני ְּתִפַּלת מּוָסף.ְמַעט  ָהִראׁשֹוָנה ִנְתַקַעתַהּׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת: ְּתִקיעֹותהַ  ְזַמֵּני

 ִּבְתִפַּלת ּתֹוְקִעים (ַהְּתִפָּלה ְּבַלַחׁש), ְוֵיׁש ֶׁש�א מּוָסף ִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה ֶׁשל ִלְתֹקַע ַּגם

 מּוָסף ַּבֲחָזַרת ַהַּׁש"ץ ֶׁשל ּתֹוְקִעים ַהֵּדעֹות. ְלִפי ָּכל ַּבֲחָזַרת ַהַּׁש"ץֶאָּלא ַרק  הָהֲעִמיָד 

 ֶאת ַמְׁשִליִמים מּוָסף ְּתִפַּלת ְלַאַחר, ו(ַּכֲאֶׁשר ְׁשִליַח ַהִּצּבּור חֹוֵזר ַעל ַהְּתִפָּלה ְּבקֹול)

 .ַהּקֹולֹות ֵמָאה
 

 וָֹפרַהּׁשַעל ְּתִקיַעת  ַהְּבָרכוֹת ו

 ִלְפֵני ְּתִחַּלת ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר, ַּבַעל ַהּתֹוֵקַע ְמָבֵר� ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות:

ָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵקינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ִלְׁשֹמַע קֹול " •

 ."ׁשֹוָפר

 ."ֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזהָּברּו� ַאָּתה ה' ֱא�ֵקינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ׁשֶ " •

 נֹוֲהִגים ַּבְּזַמן ֶׁשַהּתֹוֵקַע ְמָבֵר� ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהִּצּבּור ַחָּיב ְלַהְקִׁשיב ְוַלֲענֹות ָאֵמן. ַרִּבים

 ִלְנֹהג ְוֵיׁש, ִקיַעת ׁשֹוָפרָבְרִכים ִלְפֵני ְּת ַלְּבָרכֹות ֶׁשְּמ  "ָּברּו� הּוא ּוָברּו� ְׁשמוֹ "ַלֲענֹות  �א

 13.ַהְּקִהָּלה גהַ ְּכִמנְ 
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ֹראׁש  ְוִדיֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּדיֵניַהָּׁשבּוַע ַנְמִׁשי� ִלְלֹמד  נוֵֹׂשא:
  .ַהָּׁשָנה ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת

 

 הלכה    יום

 

 ׁשוָֹפר ְּתִקיַעת ִּבְזַמן ְלַדֵּבר �א א

. ִקיַעת ׁשֹוָפר, ִּכי ָּכל ֶאָחד ַחָּיב ִלְׁשֹמַע ֶאת ָּכל קֹולֹות ַהּׁשֹוָפרָאסּור ְלַדֵּבר ִּבְזַמן ְּת  •

 ֶׁש�א ְּכֵדי, ַלְּתִקיעֹות ָהִראׁשֹונֹות ַהְּבָרכֹות ֵּביןְלַדֵּבר  �א ִּבְמיָֻחד ֵלב ָלִׂשים ֵיׁש

 . ַלִּמְצָוה ַהְּבָרָכה ֵּבין ֶהְפֵסק ִיְהֶיה

 ָהֵאּלּו ַהְּמקֹומֹות ֵּבין. ַּבְּתִפָּלה ְמקֹומֹות רּפַ ְּבִמְס  ַּבּׁשֹוָפר יםּתֹוְקעִ  ֶׁשָּלַמְדנּו ְּכִפי •

 ַּגם ֵּכן ָאסּור ְלַדֵּבר ְוֵיׁש ַלֲעֹסק ִּבְתִפַּלת ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּבְלַבד.
 
 

 ַהּׁשוָֹפר ְּתִקיַעת ֶׁשל ַהַּמְׁשָמעּות ב

. ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש ְּבׁשֹוָפר ִלְתֹקעַ  ִצָּוה ֶׁשה' ֵניִמּפְ  ׁשֹוָפר ְּתִקיַעת ִמְצַות ְמַקְּיִמים ֲאַנְחנּו

 14:ַהִּמְצָוה ֶׁשל ַהַּמְׁשָמעּות ֶאת ִהְסִּבירּו ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינּו

ַהְּתִקיעֹות . ֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְּבֵלב ָׁשֵלםחֲ ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ָּכל ֶאָחד ָצִרי� ְלִהְתעֹוֵרר לַ  ִּבְׁשַעת

"עּורּו ְיֵׁשִנים ִמְּׁשַנְתֶכם ְוִנְרָּדִמים ָהִקיצּו ִמַּתְרֵּדַמְתֶכם קֹוְראֹות ָלנּו ְואֹוְמרֹות:  ְּכִאּלּו

 ְוַחְּפׂשּו ְּבַמֲעֵׂשיֶכם ְוִחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִזְכרּו ּבוְֹראֶכם".

 ֲאַנְחנּו ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש. ֶל�מֶ  ַהְמָלַכת ְּבֵעת ַהִּנְׁשָמִעים ַלּקֹולֹות ִּבּטּוי ִהיא ַהּׁשֹוָפר ְּתִקיַעת

 .ָעֵלינּו ה' ֶאת ַמְמִליִכים

 

 

 ת ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ָנה ׁשֶ ָ  ֹראׁש ַהׁשּ
 

 ְּבַׁשָּבת ָחל ַהָּׁשָנה ֹראׁש ַּכֲאֶׁשר  ׁשוָֹפר ְּתִקיַעת ג

ָצִרי� ִלְׁשֹמַע  ָרה)ִמְצַות ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר ֲחׁשּוָבה ְמֹאד, ּוִמְּדאֹוָרְיָתא (ְלִפי ַמה ֶּׁשָּכתּוב ַּבּתוֹ 

ַלְמרֹות ֹזאת, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  קֹול ׁשֹוָפר ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת.

 ֲחָכֵמינּוִּתְּקנּו ֶׁש�א ִנְתַקע ַּבּׁשֹוָפר ַּכֲאֶׁשר ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָחל ְּבַׁשָּבת, ְּכֵדי ִלְמֹנַע ִחּלּול ַׁשָּבת. 

ָחְׁשׁשּו ֶׁשָּמא ָאָדם ְיַטְלֵטל ֶאת ַהּׁשֹוָפר ְּבַׁשָּבת ְּבָמקֹום ֶׁשָאסּור, ְּכֵדי ְלָהִביאֹו ֶאל ַהָּבִקי 

ִמֵּכיָון ֶׁשֲאַנְחנּו �א ּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר ְּבַׁשָּבת, ַהּׁשֹוָפר  .ִּבְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְּכֵדי ִלְלֹמד ִלְתֹקעַ 

 15ר ְלַטְלְטלֹו ְּבַׁשָּבת.ֶנְחָׁשב ֻמְקֶצה ְוָאסּו

 

 בס"ד

 שחל בו ראש השנהשבוע 


