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 תוכן

 נושא ימים שבוע פרשת

 דיני חודש אלול 6 שופטים

 דיני תשובה 6 כי תצא

 (5ראש השנה ) (,1תשובה ) דיני 6 כי תבוא

 דיני ראש השנה 6 ניצבים 

 לקראת יום הכיפורים 3 שובה -וילך 

 (2(, ארבעת המינים )2) לקראת יום הכיפורים 4 האזינו

 עוד על ארבעת המינים העשרה

 השכמת הבוקר 3 בראשית

 השכמת הבוקר 6 נח

 , ברכות השחר, פסוקי דזימרה: ברכות התורהתפילה 6 לך לך

 תפילה: פסוקי דזימרה, קריאת שמע 6 וירא

 סדר ברכות השחר העשרה

 תפילה: דיני קריאת שמע, החובה להתפלל 6 חיי שרה

 תפילה: תפילת העמידה 6 תולדות

 כוונות האדם תהיינה לשם שמים, שכל תפילה: תפילת העמידה 6 ויצא

 הדלקת נרות חנוכה, שכל כוונות האדם תהיינה לשם שמים 6 וישלח

 סדר הדלקת נרות חנוכה 6 וישב 

 סדר הדלקת נרות חנוכה 2 מקץ

 גניבה וגזילה 4 ויגש

 (2(, חודש טבת ועשרה בטבת )4גניבה וגזילה ) 6 ויחי

 (3בארץ ) מצוות התלויותה(, 3גניבה וגזילה ) 6 שמות

 המצוות התלויות בארץ 6 וארא

 המצוות התלויות בארץ 6 בא

 טבלת דיני תרומות ומעשרות העשרה

 המצוות התלויות בארץ 6 בשלח
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 נושא ימים שבוע פרשת

 בית הכנסת וכבודו 6 יתרו

 קריאת התורה 6 שקלים -משפטים 

 (3)(, חודש אדר וארבע הפרשיות 3קריאת התורה ) 6 תרומה

 תענית אסתר ופורים 6 זכור -תצוה 

  (2), ברכת האילנות וקמחא דפיסחא (1) שושן פורים 3 פרה - כי תישא

 פסח: חמץ ובדיקת חמץ 6 החודש -פקודי  –ויקהל 

 חמץ ודיני הסדרפסח:  6 ויקרא

 פסח: ליל הסדר, וערב פסח 2 צו

 "פסדר בדיקת חמץ וסדר ערב פסח תש העשרה

 הלכות לפי סימני הסדר קיצור  נספח

 "פטבלת ספירת העומר תש 

 אונאת דברים 1 שמיני

 שמירת הלשוןאונאת דברים ו 6 מצורע-תזריע

 (2(, יום העצמאות ויום הזיכרון )3שמירת הלשון ) 5 קדושים-אחרי

 שמירת הלשון 6 אמור

 (2(, כשרות )1(, ל"ג בעומר )2שמירת הלשון ) 5 בחוקותי-בהר

 תפילה לשמירת הלשון העשרה

 תרשים עבירות שבאות עם דיבור לשון הרע העשרה

 (1, יום ירושלים )(5) כשרות 6 במדבר 

 שבועות 4 נשא

 כשרות 6 בהעלותך

 ירפה וחגבים'כשרות: ג העשרה

 כשרות  6 שלח

 (3(, גמילות חסדים )3כשרות ) 6 קורח

 (3חולים )(, ביקור 3הלכות צדקה ) 6 חוקת

 מעלות בצדקה 8 העשרה

 (1(, ציפית לישועה )2) ביקור חולים 6 בלק
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א: ל   נוֹשֵׂ ר ֵמִכין ִשְרטּוט שֶׁ תֹו. נַּגָּ ֲעבֹודָּ ְתִחיל בַּ הּוא מַּ ְכִנית ִלְפֵני שֶׁ ְצמֹו תָּ ל ִמְקצֹועַּ ֵמִכין ְלעַּ עַּ ל בַּ כָּ
רֹו.  ת מּוצָּ ֵּוק אֶׁ ד הּוא ְישַּ ה ִלְמֹכר ְוֵכיצַּ ה הּוא רֹוצֶׁ ְכֵנן מַּ ִקים ְמתַּ הּוא בֹונֶׁה, ִאיש ֲעסָּ ְכִלי שֶׁ הַּ

ר ֲאנְַּחנּו הֹולְ  ֲאשֶׁ נָּה כַּ נּו לַּשָּ לָּ ת ה' שֶׁ ת ֲעבֹודַּ ְכֵנן אֶׁ ם ָאנּו ְזקּוִקים ְלתַּ ה, גַּ שָּ נָּה ֲחדָּ את שָּ ִכים ִלְקרַּ
ת ה'? ֵאיְך ִמְתכֹוְנִנים  ֲעבֹודַּ ֵדם בַּ ל ְלִהְתקַּ ד נּוכַּ ֲעֵשינּו?  ֵכיצַּ ת מַּ ֵפר אֶׁ ל ְלשַּ ד נּוכַּ ה. ֵכיצַּ שָּ ֲחדָּ הַּ

ְך ִנְלמַּ  ל כָּ ה? עַּ שָּ ֲחדָּ נָּה הַּ שָּ     . ֹחֶדׁש ֱאלּולְבִדיֵני ד לַּ

 
 
 

 יֵני ֹחֶדׁש ֱאלּול  ּדִּ

'ֱאלּול ֹחֶדׁש ֹראׁש א   

 ְסִליחוֹת ְבֹחֶדׁש ֱאלּול א

ְסִליחֹות  ׁש ֱאלּולֹחדֶ  ֲחִמים ְוהַּ רַּ ש הָּ נָּה שֶׁ הּוא ֹחדֶׁ שָּ בֹו ֲאנְַּחנּו ִמְתכֹוְנִנים ְלֹראש הַּ

ל ְיֵדי  ִכפּוִרים עַּ  . ְתׁשּוָבה, ְתִפָלה, ּוְצָדָקהּוְליֹום הַּ

ש ֱאלּול אֹוְמִרים  ר  .ְסִליחוֹתְבֹחדֶׁ ְתִחיִלים לֹומַּ ה יֹום מַּ ִגים שֹוִנים ֵמֵאיזֶׁ ֵיש ִמְנהָּ

 ְסִליחֹות. 

 .ש ֱאלּול ר ֹראש ֹחדֶׁ ר ְסִליחֹות ִמיָּד ְלַאחַּ ְתִחיל לֹומַּ ד ְלהַּ רַּ ג ְקִהלֹות ְבֵני ְספָּ   ִמְנהַּ

  ֹג ְקִהלו ל בֹו ֹראש ִמְנהַּ חָּ בּועַּ שֶׁ שָּ ר ְסִליחֹות ִמיֹום ִראשֹון בַּ ְתִחיל לֹומַּ ְשְכנַּז ְלהַּ ת ְבֵני אַּ

ל ְביֹום ֵשִני אֹו  נָּה חָּ שָּ נָּה. ִאם ֹראש הַּ שָּ , ְביֹום הַּ בּועַּ שָּ ר ָאז ְשִליִשי בַּ ְתִחיִלים לֹומַּ מַּ

ר ְסִליחֹות  ִלְפֵני ְכבָּ בּועַּ שֶׁ שָּ ר ֵכןִמיֹום ִראשֹון בַּ ז יְַּתִחילּו לֹומַּ ְשְכנַּ נָּה ְקִהלֹות ְבֵני אַּ שָּ . הַּ

ת  ב"ְסִליחֹות ִמיֹום ִראשֹון כ שַּ רָּ ת פָּ בָּ ֵאי שַּ ֱאלּול )מֹוצָּ בֹוא ִכיבֶׁ   (.תָּ

 

 ַהְסִליחוֹת ַאִמיַרת ְזַמן ב

 ה הּוא  ְסִליחֹות אֹוְמִרים זֶׁ ן הַּ ְזמַּ הַּ ר, ִמשּום שֶׁ ֹבקֶׁ ם בַּ ְילָּה אֹו ֻמְקדָּ לַּ ֲחצֹות הַּ בַּ
צֹון ִלְפֵני ה'  . ֵעת רָּ

  ר ִים" ְוֵכן "ֲאשֶׁ דַּ ל ְנִטילַּת יָּ ֵרְך "עַּ יו ִויבָּ דָּ ר ְסִליחֹות ִיֹטל יָּ ר לֹומַּ ֹבקֶׁ ְשִכים בַּ מַּ הַּ
ְסִליחֹות. ת הַּ ה ִלְפֵני ֲאִמירַּ תֹורָּ ר" ּוִבְרכֹות הַּ 1יָּצַּ

   ר ת ְלַאחַּ ְסִליחֹותֲאִמירַּ ה. הַּ תֹורָּ ר ְלֹלא ִבְרכֹות הַּ חַּ שַּ ר ִבְרכֹות הַּ  ֹיאמַּ

  ת.ֹלא אֹוְמ בָּ  ִרים ְסִליחֹות ְבשַּ

 

 בס"ד

שופטיםשבוע פרשת 
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 2עמוד               שופטיםפרשת שבוע  הלכה יומית             בס"ד 
 
 

ין ֹראׁש ֹחֶדׁש  ג  ַהִכּפּוִרים ְוַעד יוֹם ֱאלּולַהָיִמים בֵׂ

ִמים ֵבין ֹראש  יָּ ל הַּ נָּה, ֲאבָּ שָּ ל הַּ ְך כָּ שֶׁ ֵלם ְבמֶׁ ה ְבֵלב שָּ חֹוֵזר ִבְתשּובָּ ת ִמי שֶׁ ֵבל אֶׁ ה' ְמקַּ
ש  נָּה.  ֱאלּולֹחדֶׁ שָּ ה ִמְשָאר ְימֹות הַּ ִרים ִלְתשּובָּ ִמים יֹוֵתר ֻמְבחָּ ִכפּוִרים ֵהם יָּ ד יֹום הַּ ְועַּ

ֲחִמי ֵאלּו ֵהם ְיֵמי רַּ יִָּמים הָּ םהַּ ר ֵחְטא  ם, ּוְביִָּמים ֵאלֶׁה עַּ ה ְלַאחַּ ר ִבְתשּובָּ זַּ ֵאל חָּ ִיְשרָּ
ל. ֵעגֶׁ  הָּ

 

י ֹחֶדׁש ֱאלּול ד   ַכָמה ִמִדינֵׂ

ְשְכנַּז  ל יֹום חּוץ  ֹותנֹוֲהגְקִהלֹות ְבֵני אַּ ֲחִרית ְבכָּ ר ַאֲחֵרי ְתִפלַּת שַּ שֹופָּ ִלְתֹקעַּ בַּ
תֹות ּושַּ בְ ִמ  ב ֹראש ִמבְ בָּ רֶׁ נָּה.עֶׁ שָּ ד נֹוֲהג 2הַּ רַּ ר ְבֵעת  ֹותְקִהלֹות ְבֵני ְספָּ שֹופָּ ִלְתֹקעַּ בַּ

ְסִליחֹות. ת הַּ  3ֲאִמירַּ

ה. ֲעשֹות ְתשּובָּ ש ֱאלּול ְכֵדי ְלִהְתעֹוֵרר ְולַּ ר ְבֹחדֶׁ שֹופָּ  תֹוְקִעים בַּ

ְרכֹו שֶׁ שֶׁ ִמי  ש ֱאלּול ְמבָּ ֲחֵברֹו ִמְתִחלַּת ֹחדֶׁ ב לַּ ִיים טֹוִבים.כֹוֵתב ִמְכתָּ ֵתם ְלחַּ ֵתב ְוֵיחָּ  4ִיכָּ

בֹות נֹוֲהִגים ְלהֹוִסיף ְתִפלָּה  ִבְקִהלֹות רַּ ת ַאֲחֵרי הַּ  ..."ְלָדִוד ה' אוִֹרי ְוִיְׁשִעיִמְזמֹור "אֶׁ
ה )תהילים כ"ז( בָּ ְענָּא רַּ ד הֹושַּ ש ֱאלּול עַּ ד נֹוֲהִגים ְוֵיש, ֵמֹראש ֹחדֶׁ ת. ְשִמיִני עַּ רֶׁ   5ֲעצֶׁ

 

   אוְֹמִרים ַבְסִליחוֹת?ָמה  ה

ְסִליחֹות  ר הַּ ת ֵסדֶׁ יֶתָך"בְ פֹוְתִחים אֶׁ י בֵׂ י יוְֹׁשבֵׂ ִדיש.…ַאְׁשרֵׂ    6" ְוקַּ

ְסִליחֹות הֵ  ר הַּ ְסִליחֹות.  ( ִמדוֹת ֶׁשל ַרֲחִמים13י"ג ) םִעקָּ אֹוְמִרים ְבסֹוף הַּ ִּודּוי שֶׁ ְוהַּ

ָאיו(שֶׁ ) ת ֲחטָּ ֵרט אֶׁ חֹוֵטא ְמפָּ  .בֹו הַּ

ְפסּוִקים: ִמד טֹות בַּ רּוְך הּוא ְמֹפרָּ דֹוש בָּ קָּ ל הַּ ֲחִמים שֶׁ רַּ ל ַרחּום -ה' ה' אֵׂ …"ֹות הָּ

א ָעוֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָטָאה  ר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנשֵׂ ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנצֵׂ

ה ֲאשֶׁ  .ז'(-)שמות ל"ד:ו' "…ְוַנקֵׂ כַּ ה שֶׁ ת ֹמשֶׁ ם ה' ִלֵמד אֶׁ ֵאל חֹוְטִאים ֲעֵליהֶׁ ר ְבֵני ִיְשרָּ

ֲחִמים. רַּ ת ִמדֹות הָּ ר אֶׁ  7לֹומַּ

ְסִליחֹות  ר הַּ מֹוִסיִפים ְלִעקַּ ה ֵיש ִפיּוִטים שֶׁ ל ֵעדָּ ֲחִמים)ל ְלכָּ ל רַּ   .(ִּודּוילַּ וְ  י"ג ִמדֹות שֶׁ

 

 ְסִליחוֹת ָבֶהם ֶׁשאוְֹמִרים נוָֹסִפים ָיִמים ו

ש ֱאלּול  ד ֹחדֶׁ ֲעִניֹות ִצבּור ִמְלבַּ ם ְבתַּ ר ְסִליחֹות גַּ ה, נֹוֲהִגים לֹומַּ ת ְיֵמי ְתשּובָּ רֶׁ ֲעשֶׁ וַּ

ה( בָּ ְענָּא רַּ ם ְבהֹושַּ ר ְסִליחֹות גַּ נָּה )ֵיש נֹוֲהִגים לֹומַּ שָּ ְך הַּ שֶׁ  . ְבמֶׁ

ְתפִ  ְסִליחֹות ִלְפֵני הַּ ת הַּ ר אֶׁ ה נֹוֲהִגים לֹומַּ ת ְיֵמי ְתשּובָּ רֶׁ ֲעשֶׁ ֱאלּול ּובַּ ֲעִניֹות ּובְ לָּה, בֶׁ תַּ

ְשֵרה ר ְתִפלַּת ְשמֹונֶׁה עֶׁ ְתִפלָּה ְלַאחַּ רֹות ְבתֹוְך הַּ ְסִליחֹות נֱֶׁאמָּ  . ִצבּור הַּ

ְשנָּ  מֹוִסיִפים ִלְתִפלֹות יֹום ןיֶׁ דֹות שֶׁ ִכפּוִרים ְסִליחֹות ְמיֻחָּ  . הַּ
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 יום                                                          הלכה
 
 
 

 ׁשּוָבה יֵני ּתְּ  ּדִּ
 

ן ִלְקַראת ֹראׁש ַהָשָנה א יְך ִנְתכוֹנֵׂ  ?אֵׂ

ְתִאים ְלִהְתכֹוֵנן ן מַּ ש ֱאלּול ֵהם ְזמַּ ִדין ְיֵמי ֹחדֶׁ את ְיֵמי הַּ ֲעִשים . ִלְקרַּ מַּ ֵלינּו ְלִהְתבֹוֵנן בַּ עָּ

ִרים  נּו ִעם ֲאנִָּשים ְמֻבגָּ לָּ ִהְתנֲַּהגּות שֶׁ נּו ּובַּ לָּ ְוֵכן ִעם ַאִחים , הֹוִרים ּומֹוִרים –שֶׁ

ֲחֵבִרים ר. וַּ ְפשָּ ֲעֵשינּו ְוֵאיְך אֶׁ ת מַּ ֵקן אֶׁ ר ְלתַּ ְפשָּ ֲחֹשב ֵאיְך אֶׁ אּוי לַּ ה זֹו רָּ יֹוֵתר  ִבְתקּופָּ

ִמיד ֵפר ִמתָּ ץ ,ְבִמדֹות טֹובֹות ְלִהְשתַּ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ד, ְבדֶׁ סֶׁ חֶׁ ה וָּ קָּ ֲעֵשי ְצדָּ ִבְתִפלָּה , ְבִרבּוי מַּ

ה נָּה . ּוְבִלמּוד תֹורָּ שָּ ֵלינּו בַּ ְשִפיעַּ עָּ ְמִשיכּו ְלהַּ ה זֹו יַּ ה ִבְתקּופָּ נֲַּעשֶׁ טֹוִבים שֶׁ ֲעִשים הַּ מַּ הַּ

ֵלינּו ְלטוֹ  ָאה עָּ בָּ ה הַּ שָּ ֲחדָּ ההַּ   .בָּ

 
 

י ְתׁשּוָבה ב  ְוַהְסִליחוֹת ָהַרֲחִמים ִבימֵׂ

ִמים ֵבין ֹראש  יָּ ל הַּ נָּה, ֲאבָּ שָּ ל הַּ ְך כָּ שֶׁ ֵלם ְבמֶׁ ה ְבֵלב שָּ חֹוֵזר ִבְתשּובָּ ת ִמי שֶׁ ֵבל אֶׁ ה' ְמקַּ
ה ִמְשָאר ִרים ִלְתשּובָּ ִמים יֹוֵתר ֻמְבחָּ ִכפּוִרים ֵהם יָּ ד יֹום הַּ ש ֱאלּול ְועַּ נָּה.   ֹחדֶׁ שָּ ְימֹות הַּ

ר ֵחְטא  ה ְלַאחַּ ר ִבְתשּובָּ זַּ ֵאל חָּ ם ִיְשרָּ ֲחִמים, ּוְביִָּמים ֵאלֶׁה עַּ ֵאלּו ֵהם ְיֵמי רַּ יִָּמים הָּ הַּ
ל. ֵעגֶׁ  הָּ

 
 
 

 ַמִהי ְתׁשּוָבה? ג

נֹות  ְרבָּ ל ְיֵדי קָּ ֵפר עַּ יָּה ִמְתכַּ חֹוֵטא הָּ יָּם, הַּ יָּה קַּ ש הָּ ִמְקדָּ ֵבית הַּ ן שֶׁ ִבְזמַּ
ה.   ק ְתשּובָּ נּו רַּ ש ְוֵיש לָּ נּו ֵבית ִמְקדָּ יֹום ֵאין לָּ ה.  הַּ  ּוְתשּובָּ

ק ִבְה  יו, ְורַּ ל יָּמָּ א כָּ טָּ חָּ ם שֶׁ ֲאִפלּו ָאדָּ ה שֶׁ זֶׁ ה הּוא כָּ ְתשּובָּ ֵקן ֹכחַּ הַּ יֹותֹו זָּ
ִלים.  ָאיו ִנְמחָּ ל ֲחטָּ ה, כָּ ר ִבְתשּובָּ זַּ  חָּ

ם  ֵלם, ֲהֵרי הּוא ְכָאדָּ ה ְבֵלב שָּ ר ִבְתשּובָּ זַּ יו ְוחָּ ֲעשָּ ת מַּ ִתֵקן אֶׁ ם שֶׁ ָאדָּ הָּ
יו, א ִמיָּמָּ טָּ ֹּלא חָּ ְסִליחֹות,  3שֶׁ ָאנּו אֹוְמִרים בַּ סּוק שֶׁ פָּ תּוב בַּ כָּ "ִאם ִיְהיּו  ְכמֹו שֶׁ

יֶכם ַכָשִנים ַכֶשֶלג ַיְלִבינּו ִאם ַיְאִדימּו ַכתוָֹלע ַכֶצֶמר  ִיְהיּו:"ֲחטָ    4אֵׂ

 

 בס"ד

כי תצאשבוע פרשת 
 

א: בּועַּ  נוֹשֵׂ שָּ ד הַּ  .ִהְלכוֹת ְתׁשּוָבה ִנְלמַּ

 



 

 

 5780צבי האריס  ©כל הזכויות שמורות כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא   8

 2עמוד            כי תצא פרשת  שבוע הלכה יומית          בס"ד 
 
 
 
 
 

יַצד ּפוֶֹעֶלת ַהְתׁשּוָבה? ד  כֵׂ

ִריְך  ר ה' צָּ ל ְדבַּ עֹוֵבר עַּ ם שֶׁ ָאדָּ ה שֶׁ יָּה ִנְראֶׁ הּוא הָּ ל ֵחְטא שֶׁ ל כָּ ה עַּ שֶׁ ן קָּ ֵנש ִמיָּד ּוְבֹאפֶׁ ְלֵהעָּ
ה. שָּ ר עָּ הּוא ְכבָּ ֲעִשים שֶׁ מַּ ת הַּ ֵקן אֶׁ ל ְלתַּ א ֹלא יּוכַּ טָּ חָּ ם שֶׁ ָאדָּ אּוי שֶׁ יָּה רָּ א ְוגַּם הָּ טָּ  חָּ

נָּה ִנְפלָָּאה תָּ נּו מַּ ן לָּ ִבים ה' נָּתַּ רַּ יו הָּ ֲחמָּ ה. בִ  - ְברַּ ְחֹזר ִבְתשּובָּ רּות לַּ ְפשָּ אֶׁ ת הָּ ְזכּות ִמדַּ
יו. ֲעשָּ ת מַּ ֵקן אֶׁ ן ְלתַּ ִיְהיֶׁה לֹו ְזמַּ חֹוֵטא ֹלא נֱֶׁענָּש ִמיָּד, ְכֵדי שֶׁ ֲחִמים הַּ רַּ    הָּ

ְחֹזר  רּות לַּ ְפשָּ ם אֶׁ ְך ְכלָּל מֹוִתיר לָָּאדָּ רֶׁ ְבדֶׁ ן שֶׁ ֲעִניש ְבֹאפֶׁ ם מַּ רּוְך הּוא גַּ דֹוש בָּ קָּ הַּ
ה.  ִבְתשּובָּ

ה, ְכבָּ  ל זֶׁ ף ְלכָּ דֹולְבנֹוסָּ ה גָּ ְתשּובָּ ֹכחַּ הַּ ְדנּו שֶׁ מַּ ה ְבֵלב   ר לָּ חֹוֵזר ִבְתשּובָּ הַּ ד שֶׁ ְך עַּ ל כָּ כָּ
יו א ִמיָּמָּ טָּ ֹּלא חָּ ם שֶׁ ֵלם הּוא ְכָאדָּ    .    שָּ

 
 
 
 
 
 
 
 

י ַהְתׁשּוָבה?   ה ם ֶחְלקֵׂ  ָמהֵׂ

ִקים.   ה ֲחלָּ ה ֵיש ְשֹלשָּ ְתשּובָּ  לַּ

ֵרט ִריְך ְלִהְתחָּ חֹוֵטא צָּ ִעים.   א. הַּ רָּ יו הָּ ֲעשָּ ל מַּ  עַּ

ְחֹטא שּוב. ְצמֹו ֹלא לַּ ל עַּ ֵבל עַּ ֵחְטא ּוְלקַּ ת הַּ ֲעֹזב אֶׁ ִריְך לַּ חֹוֵטא צָּ  ב.  הַּ

דֹותג.   ִריְך ְלִהְתוַּ חֹוֵטא צָּ ִעים. הַּ רָּ יו הָּ ֲעשָּ ל מַּ  עַּ
 
 
 
 
 
 
 
 

ׁש ְסִליָחה?   ו ר ֶׁשְמַבקֵׂ  ַהִאם ַחָיִבים ִלְסֹלַח ְלָחבֵׂ

ֵלם,  ֵהר ִלְסֹלחַּ לֹו ְבֵלב שָּ ִריְך ְלמַּ ֵקש ְמִחילָּה צָּ ֵבר ְמבַּ חָּ ִמיָּד ְכשֶׁ
ֵבר.   ל חָּ ת ִפיּוסֹו שֶׁ ֵבל אֶׁ ִרי ְוֹלא ְלקַּ  ָאסּור ִלְהיֹות ַאְכזָּ

ִר  ם צָּ ָאדָּ ת שֶׁ רֶׁ ה ִלְכֹעס ְוֹנחַּ ִלְרצֹות".  ֹזאת אֹומֶׁ שֶׁ ה ִלְהיֹות "קָּ ֵאל ְצִריכָּ ת ְבֵני ִיְשרָּ יְך ִמדַּ
ֵיס אֹותֹו.  ל ְלפַּ ל ִיְהיֶׁה קַּ ְכִעיס אֹותֹו, ֲאבָּ ה ְלהַּ שֶׁ ִיְהיֶׁה קָּ ד שֶׁ יו עַּ ל ִמדֹותָּ  ִלְשֹלט עַּ

 

 

 
 

  



 

 

 5780צבי האריס  ©כל הזכויות שמורות כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא   9

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יום                                                          הלכה
 

   ַהִאם ַהְתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ָכל ָהֲעווֹנוֹת? א

ל  ק עַּ ְפִרים רַּ ִכפּוִרים ְמכַּ ה ְויֹום הַּ ְתשּובָּ ין ָאָדם ַלָמקוֹםהַּ רוֹת ֶׁשבֵׂ ֵהן ֵבין  ֲעבֵׂ )ִמְצוֹות שֶׁ
ְשרּות(.   ת, ְתִפלָּה ְוכַּ בָּ ה'' ְכגֹון שַּ ם לַּ ָאדָּ רוֹ הָּ ין ָאָדם ַלֲחבֵׂ רוֹת ֶׁשבֵׂ א  ֲעבֵׂ טָּ ם חָּ ָאדָּ הָּ )שֶׁ

ֲחֵברֹו ִיְסלַּח לֹו. ת ֲחֵברֹו, וַּ ֵיס אֶׁ חֹוֵטא ְיפַּ הַּ ד שֶׁ לֹות עַּ ֲחֵברֹו( ֵאינָּן ִנְמחָּ ה בַּ  ִבְפִגיעָּ

 
 

 ָנה ָ יֵני ֹראׁש ַהׁשּ  ּדִּ
 

 ַהְבָרכוֹת ַהְמיָֻחדוֹת ֶׁשל ְתִפַלת ֹראׁש ַהָשָנה  ב

ְר  נָּה ְמבָּ שָּ ל ֹראש הַּ ף שֶׁ ִגים ִבְתִפלַּת מּוסָּ ת ְוחַּ בָּ ל שַּ ף שֶׁ כֹות )ִבְתִפלֹות מּוסָּ ע ְברָּ ִכים ֵתשַּ
כֹות(.   ע ְברָּ בַּ ְרִכים שֶׁ  ְמבָּ

כֹות   ְברָּ ת ְשֹלש הַּ ְלִלים אֶׁ ְתִפלָּה ִעם ִמְתפַּ ל הַּ ַאֲחרֹונֹות שֶׁ כֹות הָּ ְברָּ ִראשֹונֹות ּוְשֹלש הַּ הָּ
ה ּולְ  ת ְיֵמי ְתשּובָּ רֶׁ ֲעשֶׁ פֹות לַּ הֹוסָּ ל הַּ ִראשֹונֹות שֶׁ כֹות הָּ ְברָּ נָּה. ַאֲחֵרי ְשֹלש הַּ שָּ ֹראש הַּ

דֹות: )א( כֹות ְמיֻחָּ ֹלש ְברָּ ה אֹוְמִרים שָּ ֲעִמידָּ )ג( , ִזְכרוֹנוֹת)ב(  ,ַמְלֻכיוֹת הָּ
ר .ׁשוָֹפרוֹת חָּ ד מָּ ה ִנְלמַּ עּות מָּ ְשמָּ מַּ ל הַּ כֹות שֶׁ ְברָּ דֹות הַּ ְמיֻחָּ ֵאלּו הַּ  . הָּ

 
 

 ְוׁשוָֹפרוֹת ִזְכרוֹנוֹת, ַמְלֻכיוֹת  ג

 "רּוְךַמְלֻכיוֹתְב דֹוש בָּ קָּ ת הַּ ְמִליִכים אֶׁ ֵלינּו. "  ֲאנְַּחנּו מַּ    8הּוא עָּ

 "ֵאל ִזְכרוֹנוֹתְב ם ִיְשרָּ ת עַּ ם ְואֶׁ ֲעֵשי ָאדָּ ל מַּ ה' זֹוֵכר כָּ ְזִכיִרים שֶׁ " ֲאנְַּחנּו מַּ
ה.    ְלטֹובָּ

 "ְזִכיִרים ׁשוָֹפרוֹתְב ה'" ֲאנְַּחנּו מַּ ְישּועֹות שֶׁ ת הַּ ִתיד  אֶׁ עָּ נּו בֶׁ ה לָּ ֲעשֶׁ נּו ְויַּ ה לָּ שָּ עָּ
ר.   ת שֹופָּ ם ְתִקיעַּ הֶׁ ת בָּ רֶׁ ֻמְזכֶׁ  ִבְפסּוִקים שֶׁ

ה ְפסּוִקים ּוְתִפל רָּ ֵאלּו אֹוְמִרים ֲעשָּ כֹות הָּ ְברָּ ת ֵמהַּ ל ַאחַּ ְקשּוִרים ְלנֹוֵשא  ֹותְבכָּ הַּ
ה. כָּ ְברָּ  הַּ

 

 בס"ד

 כי תבואשבוע פרשת 
 

א:  ְקדֹות נוֹשֵׂ ה ִמְתמַּ שָּ ֲחדָּ נָּה הַּ נָּה ְולַּשָּ שָּ נֹות ְלֹראש הַּ ֲהכָּ הַּ ד שֶׁ ִנְלמַּ ר שֶׁ ְלַאחַּ
ח ְבִהְלכֹות ה ָאנּו ִנְפתַּ קָּ ה, ְתִפלָּה ּוְצדָּ ר ִבְתשּובָּ   .ֹראׁש ַהָשָנה ְבִעקָּ




