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 פרק ק קצוש"ע מקור חיים 

ידוע ומפורסם המנהג לומר מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת אחת תפילות ערבית  - סע' י

בראש השנה  –ה' אורי  –ושחרית מזמור כז בתהלים: לדוד ה' אורי וישעי, על פי האמור במדרש 

ביום הכיפורים )שיושיענו וימחל לנו(. וכן נוהגים  –)שהוא יום הדין ויוציא כאור צדקנו( וישעי 

שאדם שולח לחברו החל מראש חודש אלול: לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו. וכן לכתוב באגרת 

 לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. 

כשחל ראש השנה ביום חמישי ושישי, יהיה זריז נזכר לעשות עירוב תבשילין לפני  -סע' יד 

והקדמת הליכתו לבית הכנסת, ויתפללו תפילת מנחה בכוונה רבה, כי היא אחרונה בצאת השנה, 

תפילה טרם בוא היום הגדול. ויש נוהגים להתענות ערב ראש השנה, ואחר המנחה יפסיקו התענית 

 שלא יכנסו ליום טוב כשהם מעונים. 
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 פרק קא קצוש"ע מקור חיים 

בעשרת ימי תשובה )החל מתפילת ערבית של ליל ראש השנה( אומר "המלך הקדוש", לפי  - סע' ב

חוזר לראש  –ם הללו הוא מראה מלכותו לשפוט את העולם. ואם טעה או שהוא מסופק שבימי

ל הקדוש" ותוך כדי דיבור )שלא -)שכל שלוש הברכות הראשונות חשובות כאחת(. ואם אמר "הא

אין צריך לחזור. ואם טעה  –שהה יותר מכדי אמירת שלש תיבות(, נזכר ואמר "המלך הקדוש" 

כזאת בראש השנה וביום הכיפורים, ובטוח הוא שהתפלל על הסדר לומר "ובכן" וכו', רק שמסופק 

הוא בסיום הברכה, אין צריך לחזור, שקרוב לוודאי שסיים כראוי אחרי שאמר "ויגבה ה' צבאות 

 ל הקדוש נקדש בצדקה".-במשפט והא

ת ימי תשובה: זכרנו, מי כמוך, וכתוב, ובספר חיים, ובראש תיקנו להוסיף בתפילה בעשר – סע' ג

השנה וביום הכיפורים גם אמירת "ובכן" בברכה שלישית. ובכל אלה אם לא אמרם אין מחזירים 

אותו. וכיון שהזכיר שם ה' שבאותה ברכה שתוספת זו נמצאת בה, אסור לחזור. אבל כל זמן שלא 

 הזכיר שם ה' יכול לחזור ...

כל התחלה מכל סוג שהוא, כאשר "מסתמנת" בסימן טוב, יש סיכוי ותקוה להמשכיות  – סע' ז

מוצלחת וטובה, גם כאשר עושה אדם את ההתחלה הטובה במו ידיו. לכן כל התנהגות האדם ביום 

 הראשון של השנה צריך לבטא את הסימן הטוב.

ה וברכותיה" ויעמוד לקדש. ויזהר שלא יכעס קודם הקידוש ישב במושבו ויאמר "תחל שנ – סע' ח

 כלל, ולא יקפיד אפילו בליבו.

יהא רגיל אדם לאכול בראש השנה רוביא, כרתי, סילקא, תמרי וקרא. וכשיאכל רוביא  – סע' ט

יאמר כפי המסודר במחזורים. ויש מנהגים שונים בסדר אכילתם ואמירת ה"יהי רצון". והמובחר 

הגים הוא ליטול ידים ולברך המוציא, ואחר כך יקח בידו תמרה ויאמר "יהי רצון שיתמו" שבמנ

וכו', והפסוקים שאחריו. ויברך "בורא פרי העץ", ויתכוון בברכתו לפטור פירות אחרים שבשולחן, 

ויאכלנו. אחר כך יקח בידו כרתי ואומר "יהי רצון שיכרתו" וכו', ואוכל ללא ברכה, שהלא הוא 

 הסעודה, וכך ימשיך על הסדר. בתוך 

ויש נוהגים לעשות סדר זה מיד אחרי הקידוש לפני המוציא, ואז יש להם לברך גם ברכת  – סע' י

"בורא פרי האדמה" על הירק הראשון שיאכלו, ויתכוונו לפטור את שאר הירקות. אלא שנכנסים 

אוכלים לפני הסעודה, הם למחלוקת הפוסקים אם צריך לברך ברכה אחרונה על ירקות ופירות ש

 או שגם אלה ברכת המזון תפטרם. ולכן טוב לנהוג כסדר שכתבנו תחילה.

כמו כן יש נוהגים כפי שכתבנו בסעיף ט, לומר יהי רצון, לברך ולאכול. אך יש נוהגים  – סע' יא

לברך תחילה על הפרי ולטעום ממנו, ואחר כך אומרים יהי רצון והפסוקים שאחריו, ואחר כך 

ם לאכול הפרי. וטעמם כדי שלא יקדימו תפילה ותחינה שהוא צורך האדם, לברכה שהיא חוזרי

 שבחו של מקום. וכל דרך שינהג האדם טובה היא, ובלבד שיכון ליבו לשמים. 

נוהגים לטבל פרוסת המוציא בדבש או בסוכר, ואף על פי כן צריכים להביא מלח על  – סע' יב

ל גם בו. ולא יאכלו בראש השנה דבר חמוץ, וכן יזהרו מפירות חמוצים, ולא יאכלו השולחן ולטב

 פירות שלא נגמר בישולם. וטוב לאכול בשר שמן ומיני מתיקה לסימן טוב. 

נוהגים ללמוד על השולחן בלילה קדוש זה מסכת ראש השנה, ונוסף על מצוות לימוד  – סע' יג

תורה על השולחן יהיה זה לסימן טוב שתמשך כל השנה בלימוד תורה. ועוד מנהגים נאים נהגו 

 כמה עדות וקהילות בישראל בימי ראש השנה, וכל אדם יחזיק במנהגי אבותיו...
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 פרק קב יים קצוש"ע מקור ח

נוהגים לומר בראש השנה אחר התפילה "אבינו מלכנו". והטעם על פי המסופר בגמרא,  –סע' ב 

שפעם אחת גזרו תענית ולא נענו, וירד רבי עקיבא לפני התיבה ואמר: אבינו מלכנו חטאנו לפניך, 

ומיד נענה. וכשראו הדור שנענה באותה תפילה הוסיפו עליה דברי בקשות ותחנונים וקבעוה 

. ויש לאמרו גם ביום ראש השנה וגם בשבת תשובה בשחרית ובמנחה, אלא לעשרת ימי תשובה

שבראש השנה לא יאמרו "חטאנו לפניך" "קרע" "מחול" ו"סלח". וכך הוא מנהג ... ירושלים ... 

 וכך ראוי לקהילות הספרדים לנהוג, ובלבד שלא יבואו לידי מחלוקת בשל כך. 

רו בשבת, מפני שאין שאלת צרכים בשבת. ולפי אבל מנהג קהילות האשכנזים שלא לאמ – סע' ג

 מנהג זה גם במנחה של ערב שבת תשובה אין לאמרו. 

כתב הרמב"ם: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב היא, רמז יש בו,  – סע' ח

וזכרו  כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה,

בוראכם, אתם השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתן בהבל וריק אשר לא יועיל ולא 

יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם. יעזוב כל אחד דרכו הרעה ומחשבתו אשר 

 לא טובה.

וכפוף לרמוז שיכופו לבם שופר של ראש השנה מצוותו בשל איל, זכר לעקדת יצחק,  –סע' י 

למקום. ובדיעבד כל השופרות כשרים, בין פשוטים בין כפופים, ומצווה בכפופים. ושל פרה פסול 

 ... וציבור הקונים שופר להוציא בו את הרבים ידי חובתם יקנו של איל וכפוף דווקא...

ידי חובתו ותוקע קודם תקיעה מברך "לשמוע קול שופר" ו"שהחיינו" מעומד. ומי שיצא  – סע' יב

להוציא אחרים, יברכו השומעים בעצמם שתי הברכות הנ"ל, אלא אם כן אינם יודעים לברך 

 בעצמם שאז יברך התוקע להוציאם. 

לא ישוחחו לא התוקע ולא הציבור בין תקיעות שמיושב )=תקיעות שלפני מוסף(  – סע' טו

ם התקיעות מכוונת גם לתקיעות שמעומד )=תקיעות שבתוך מוסף(, שהברכה שמברך קוד

אסור לשוחח כלל, ואפילו  רלתקיעות שמעומד. ובשעת התקיעות עצמן, דבר שאינו צריך להיאמ

 אסור, שמפריע בכך לאחרים השומעים. –להשמיע קול בפיהוק או גיהוק וכדומה 

נשים פטורות מתקיעת שופר, שהיא מצוות עשה שהזמן גרמה. אף על פי כן יכולות  – סע' טז

לתקוע, וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע כדי להוציאן, אבל אין מברכות ולא יברכו להן. וכך מנהג 

הספרדיות לגבי שופר, ומשתדלות לבוא לבית הכנסת לשמוע קול שופר. ואשה שלא באה מחמת 

ם לה בבית בלא ברכות. אבל מנהג האשכנזיות לברך על מצוות תקיעת סיבה כל שהיא תוקעי

 שופר, אך התוקע אם כבר יצא ידי חובתו לא מברך להן. 

תפילת מוסף של ראש השנה מורכבת משלש ברכות ראשונות ושלש אחרונות ככל  – סע' יח

ברכות אלה  התפילות, ובמרכזה שלש ברכות: "מלכויות", "זכרונות" ו"שופרות". תכנן של שלש

הם שלושת היסודות העיקריים שעליהם נשענת כל אמונת בית ישראל. ברכת "מלכויות" מבססת 

את האמונה במציאות ה' ומלכותו בעולמו. ברכת "זכרונות" מבססת את האמונה בהשגחת ה' 

 בעולמו, וברכת "שופרות" מבססת את האמונה במתן תורה ובגאולת ישראל האחרונה. 

[ כשמגיע -]בבתי הכנסת שתוקעים את התקיעות השניות בתוך תפילת עמידה של מוסף –סע' כ 

]בתפילת היחיד[ לסיום ברכה ועדיין לא תקעו, ימתין עד שישמע התקיעות. ואם טרם הגיע לסיום 

ברכה ותוקעים, ימתין עד סיום התקיעות ואחר כך ימשיך, ולא יתפלל בשעת התקיעות כדי שיכוון 
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לאחר התפילה מריעים תרועה גדולה בלא תקיעה, ולאחר שיצאו ידי חובה בזה, אין  –סע' כא 

 לתקוע עוד ללא צורך. 

אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענים בראש השנה. אמנם לא יאכלו כל שבעם למען  – סע' כב

לא יקלו ראשם, ותהיה יראת ה' על פניהם. וכבר נהגו בכל קהילות ישראל להרבות בלימוד תהלים 

 ביום הקדוש הזה.

דר ידוע. ובמקום והולכים אל הנהר לומר "ותשליך במצולות ים כל חטאתם", וכל הס – סע' כד

שיש עירוב מתוקן יעשו סדר "תשליך" גם כשחל יום ראשון בשבת, וכך הוא מנהג ירושלים. 

ובמקום שאין עירוב יעשו ביום השני. ומי שלא עשה סדר "תשליך" ביום הראשון יעשה ביום השני 

 ך".אחר מנחה. ויש מי שכתב שיעשה אחר מוסף. וכל עשרת ימי תשובה הוא זמן אמירת "תשלי

יזהרו לבל יכינו מאומה מצרכי יום טוב שני )של ראש השנה( ביום טוב ראשון, אפילו  – סע' כה

 הכנת השולחן, שאין יום טוב מכין לחברו. 

 

 פרק קג קצוש"ע מקור חיים 

עם בקידוש ליל שני מניח פרי חדש על השולחן ואומר "שהחיינו", ואם אין מצוי פרי חדש,  –סע' ג 

כל זה יאמר "שהחיינו", שאף שהם קדושה חת מכל מקום שני ימים הם במציאות. והעיקר שלא 

אמרו דין קדושה אחת אלא להחמיר, ופרי חדש אינו מעכב. ויש אומרים שגם לכתחילה אין 

 להקפיד על כך. וכל מנהגי הלילה הראשון נוהגים גם בשני.

וכל סדר תפילת היום השני כסדר היום הראשון, וקריאת התורה וההפטרה ידוע. ואם חל  – סע' ד

יום ראשון של ראש השנה בשבת, אומרים "שהחיינו" בשופר ביום שני. ואם חל יום ראשון בחול, 

מובן שאין אומרים "שהחיינו" בשני. וכך הוא מנהג קהילות בני ספרד. אבל מנהג קהילות בני 

 שהחיינו" ביום שני גם כשחל יום ראשון בחול. אשכנז לומר "

במוצאי ראש השנה מבדילין על הכוס כמו במוצאי שבת, אלא שאין מברכים על הבשמים  – סע' ה

 ועל הנר. ולמחרתו מתענים, והוא צום גדליה. 

בעשרת ימי תשובה אומר "המלך הקדוש", "המלך המשפט". ואם טעה או שהוא מסופק:  – סע' ו

אם הוא ב"המלך הקדוש" חוזר לראש, ואם הוא ב"המלך המשפט", אם נזכר קודם שעקר רגליו 

חוזר לברכת "השיבה" ואומר משם ואילך על הסדר, ואם לא נזכר עד שעקר רגליו חוזר לראש. 

ך כדי דיבור נזכר ואמר "המלך הקדוש" אין צריך לחזור, וכן הדין ל הקדוש" ותו-אם אמר "הא

ב"המלך המשפט". כל זה פסק מרן בשולחן ערוך, ודעתו ברורה להשוות דינם, לפיכך גם הטועה 

ב"המלך המשפט" חוזר, וכך צריכים לנהוג בני קהילות הספרדים בכל מקום. וראוי לפרסם הדבר 

לדעת מרן, ואדרבא, כל הברכות שממשיך לברך מרגע שנזכר  שמי שאינו חוזר לא יצא ידי חובתו

בטעותו הן ברכות לבטלה, ואין לחשוש במקרה זה למחלוקת. אבל רבנו הרמ"א כתב, שאם אמר 

 "מלך אוהב צדקה ומשפט" אין צריך לחזור ...וכך מנהג קהילות האשכנזים. 

 

 פרק קדקצוש"ע מקור חיים 

שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין כל מצוות  –סע' א 

ל ברוך הוא. ווידוי זה הוא מצוות -בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני הא

עשה מן התורה. עיקרו של וידוי: "אנא השם, חטאתי, עויתי, ופשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי 

שי ולעולם איני חוזר לדבר זה". זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ניחמתי ובושתי במע

 ומאריך בענין הרי זה משובח.

 אלול כו
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בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה  –סע' ב 

מזכירים לו שום דבר מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין 

 מרשעו. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לאלה השבים בתשובה. 

החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד  –סע' ג 

 שיתוודה וישוב מלעשות כזאת לעולם. 

איזוהי תשובה גמורה ? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופרש ולא עשה  –סע' ד 

מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח. כיצד? הרי שבא על אשה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד 

עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה, ופרש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. 

אלא בימי זקנותו, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועילה היא, ובעל תשובה הוא.  ואם לא שב

 אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלין. 

ומה היא התשובה ? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו  –סע' ה 

יעזוב רשע דרכו". וכן יתנחם על שעבר, שנאמר: כי "אחרי שובי ניחמתי". ויעיד עליו עוד, שנאמר "

יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינים אלה שגמר 

בלבו. וכל המתוודה ולא גמר בלבו לעזוב החטא, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה 

לקי -שישליך השרץ. וצריך לפרוט החטא שנאמר: "אנא חטא העם הזה ויעשו להם אמועלת לו עד 

 זהב".

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים  –סע' ו 

היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ 

 מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. 

אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל  – סע' ז

דבר איסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון החובל את חברו או 

המקלל חברו או גוזלו וכיוצא, אינו נמחל לו לעולם, עד שיתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. 

על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לפייסו שימחל לו. אפילו לא הקניטו אלא  ואף

 בדברים, צריך לפייסו עד שימחל לו ...

 

 פניני הלכה, ימים נוראים פרק ה 

  1 דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות –סע' ה 

לחבר שסיפרו עליו לשון הרע, המבקש סליחה מחברו צריך לפרט בפניו את החטא, ואם לא נודע 

צריך מבקש הסליחה להתוודות בפניו על כך ולבקש את מחילתו )ב"ח(. אמנם אם הוא יודע 

שפירוט החטא יגרום לחבר צער ובושה, עדיף שלא יפרט את החטא, )מ"א, מ"ב תרו, ג(. אבל 

את דברי  יתאמץ בכל כוחו לבטל את השפעת דבריו הרעים על ידי שירבה לספר בשבחו ויכחיש

לכתחילה הפוגע בחברו יבקש ממנו סליחה בעצמו. ואם הוא מתבייש ...  הגנות הקודמים שאמר

או שהוא סבור שדווקא על ידי שליח חברו יתרצה יותר, יבקש סליחה על ידי שליח )מטה אפרים 

 תרו, א; מ"ב ב(. 

יחה בפניהם. ואם אם חברו לא התפייס ממנו בראשונה, יקח עימו שלושה אנשים ויבקש ממנו סל

לא התפייס, ילך אצלו עוד פעם עם שלושה אנשים וינסה לפייסו. ואם גם בכך לא התפייס, ילך 

אצלו בשלישית עם שלושה אנשים כדי לנסות לפייסו. ואם לאחר כל זאת לא התפייס, שוב אינו 

 ה תשרי
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בהק, ילך צריך להתאמץ לפייסו, וזה שלא מחל הוא החוטא. ואם פגע ברבו, אפילו אינו רבו המו

 אצלו אפילו אלף פעמים עד שימחל לו )יומא פז, א; רמב"ם תשובה ב, ט; מ"ב תרו, ז, באו"ה שם(. 

ראוי לנפגע שלא יהיה אכזרי מלמחול, שאמרו חכמים: כל מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על 

יז, א(. אמנם  כל פשעיו. אבל אם הוא אינו מתרצה, גם אין מתרצים לו בשמיים על עוונותיו )ר"ה

כאשר כוונתו להיטיב לחוטא, כדי שילמד להיזהר בזה לעתיד, אפשר שלא למחול עד שיבקש 

סליחה שוב ושוב כהדרכת חכמים. אלא שהואיל וכבר ביקש סליחה, צריך הנפגע להסיר מליבו 

 שנאה וכעס )רמ"א תרו, א; מ"ב ט(. 

  2 דרכי בקשת הסליחה וההתפייסות –סע' ה 

החושש שאם ימחל לחברו, ישוב זה לפגוע בו, אינו חייב למחול לו. וכן מי שחברו הוציא עליו שם 

רע באופן שגרם לפגיעה משמעותית בשמו הטוב, אינו חייב למחול לו, מפני שיש ששמעו את דיבתו 

מוציא הדיבה התחרט באמת ואף ואינם יודעים שמוציא הדיבה התחרט על כך. ואע"פ כן, אם 

 ... סיפר זאת לרבים והשתדל לבטל את השפעת דבריו הרעים, מידת חסידות וענווה לסלוח לו

יש נוהגים לפני יום הכיפורים לבקש סליחה ומחילה מכל חבריהם ומכריהם. אולם אין במנהג זה 

קים שמרוב זהירות כמעט תועלת. ויש שעל ידי מנהג זה מרמים את עצמם לחשוב כאילו הם צדי

מבקשים מחילה מכל חבריהם, כאשר בפועל הם נוהגים ברשעות, מפני שמהאנשים שבאמת נפגעו 

מהם, הם אינם מבקשים סליחה. אלא העיקר הוא שיערוך אדם חשבון נפש לקראת יום 

הכיפורים, וייזכר במי שאולי נפגע ממנו, וממנו יבקש סליחה ומחילה )של"ה מסכת ר"ה דרך חיים 

 נא(.ק

 

 פרק קדקצוש"ע מקור חיים 

אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון: זנות, וגזל וגניבה, אלא  –סע' יב 

כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן 

האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור בתשובה, 

 קשה הוא לפרוש מהם ... –תן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו ואלו העוונות קשים מאו
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