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י תשובה
שערא:אלול ועשרתימ

א.ימיםנוראים
נוהגים לקרוא אתהימים
מראשיםה"ש(נאהו"חומעיידניהוסםעיכניאפ)וא.ר,וכןימי
הסליחות שלפניהם"ימיםנורא
הטעם :משוםשימים אלה הםימידין ,שכןשנינו
"בראש השנה כלבאי העולם עובריםלפניוכבני מרון" ,לכן
נקראים הימים הללו "ימים נוראים" משום שהם מטילים
מורא על האדם (דבריסופרים,ליקוטי אמרים לר' צדוק הכהן אותיג).
כאומרים"ובכןתן פחדך" (לקוטימהריייח
ועוד ,שבתפילת ר"הויו"

(רה פ"א מ"ב)

חייב דףנ).

ב .ברכת חודשתשרי

נוהגיםשאין מברכים בברכת החודש את חודשתשרי בשבת
לפניו כמו כל שבתמברכין (מג"אסייתיז  p"vא ,לבושסיי תקפאסעיא).

הטעם :משום שחז"ל דרשו (רה ח ).את הפסוק בתהלים
תקעו בחדש שופר בכסהליוםחגנו  -איזהוחג שהחדש(יב
ירח) מתכסה בוהוי אומרזה ראש השנה,לפיכךאיןמכריזים
קודם על בוא החדש שיהא מכוסה (מי"א שם ,לבוששם).
ועוד ,משום שכל טעמה של ההכרזה שידעו באיזהיום ראש
חדש ,לכן בשבת לפני חדש תשריאין צורך בהכרזה ,מפני
ם הוא ראש השנה (שער
שכלםיודעיםמתי ר"ח ,שכן באותויו
(פ"א ד)

הציוןסייתיז ס"קב).

א תו"מסי'הי 'YDבי קיצשו"עסי' קנג סע'טזימייבסיי פח סקייא.
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מדורז :שופרבעיר

שסד

ג .ה'אוריוישעי

מראש חדשאלולועדשמיני עצרתנוהגים,לומראחריהתפילה
" (מס"אסי'
בבוקר ובערבב מזמור כ"ז בתהלים "ה'אוריוישעי
תקפא סע'ו ,מ"ב שםסק"ה).

הטעם wt~y :הנאמר במדרש שוחר טוב (תהלים כ"ז פיס' ד) רבנן
פתרי קרא בראש השנה וביום כפורים",אורי" בר"ה ,שהוא
ן שנאמרוהוציא כאור צדקךומשפטיךכצהרים (תהלים
יוםהדי
ל"זו),וורישעי" ביוה"נ,שיושיענווימחוללנועל כלעוונותינו,
וכן נאמרבאותומזמור (פסוק ה)כייצפנני בסכה  -רמזלסוכות
(אלף למטה שם סק"ו)ג.

ועוד ,במזמור זה נאמר (פסוק יג) לולא האמנתי וכו'" ,לולא"
אותיות :אלול (אוצרכמ"יסי'ס).

ד .התרתנדרים
יש נוהגים בערב ראש השנה לומרלפני שלשה נוסח התרת
נדרים(ליחא"י)ד.

הטעם wtty :שאמרו (נדרים נג ):הרוצה שלאיתקיימונדריו כל
השנהיעמוד בר"ה ויאמר :כל נדרים שאני עתידלידוריהיו
בטלימהוזריזיןמקדימין למצוות,לכןנהגולפני ר"ה "לעשות
ב יש נוהגים לומר המזמור בשחרית ובערבית (לוח א"יי ילק,ימ עמי זוג ויש שאומרים
בשחרית ובמנחה (שם עמ'  ,140דרכי חיים 1של1ם סי' תרצד ,מט"א סי' תקפא סע'  ,)1זוש

שאומרים אותו רק בשחרית ולא בשבת (ילק"מ עמ'  ,)66והגר"א לא אמרו כלל (מע"ר
סי' (ג) וכן בחלק מקהלות החסידים (מנהגי ק1מר(הסי' שפו).
מקור המנהג מהמקובלים (משא בשעה הכ11נ1תפיי,א א) .מייחסים אותו למקובל ר'

ג
יש
שבתי רשקוברוישלר'חיים כהן תלמידו שלר'חיים ויטאל,ועיין צלותא דאברהם
עמ' ת.
'
מ
ע
ד מנהגיא"י קעד בשם כתר .D"Wלפי מנהגיהודי בבלמתירים נדריםביוםי"ס
באב(ארבעיםיוםלפני ר"ה) ,בערב ר"ח אלול(ארבעיםיוםלפנייו"כ)ובערבי ר"ה
ויו"כ (ילק"מ עמ' .)102
ה מאמר זה הוא המקור לתפילת כלנדרי ביוה"כ (טא"1חסי ,תחט).
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י תשובה
שער א :אלול ועשרתימ

שסה

שניעניינים:ענין אחד שיתקן מה שקילקלדהיינו התרה על
ימסירת מודעהעל הבא" (של"תריש ממנתיומא).
העבר---עניןשנ
ועוד,הואיל ונפסק להלכה (יו"דסי'רייסעיא)"3וישרגיל להתענות
תעניות שלפני ר"ה ושבין ר"ה ליוה"כ וכו' ורוצה לחזור בו
מחמת שאינו בריא ,צריך שלשה שיתירו לו" ,מזה נתפשט
ו (אוצר דו"מ עמ'.)108
המנהג של התרתנדריםלפני ר"הלציבורכול
ועוד ,על דרך הרמז :לאיחל דברו ככל (במטו ל'ג)כו"רצ :אלול
(לקוטי מהרי"ח ח"ג דף נט בשם מס"א).

ה.י
,ג מדרת
יש נוהגים כשאומריםי"ג מדות להפסיק מעטבין "ויקרא
ן"ה' "(אבודרהם עמירנא).
בשם"לבי

הטעם :משום שתיבת "בשם" מנוגנת בתורה
בטפחא  -טעם מפסיק ,ופרוש הכתובלפיהטעמים שה' הוא
הקורא (אבודרהם שם)ו.

(שמות ל"ד ה)

ך .לשנה טונה תנתבו

נוהגים שהשולח אגרת לחבירו מתחילת הדש אלול עדיום
כפור מברך אותו שיכתב לשנה טובה עאה"טסי' תקפא p"Dי)ז.

הטעם :על דרך הרמז ע"ש הכתוב (שמות יזח ז) וישאלו איש

לרעהו לשלום ר"ת :אלול",וישאלו"היינו:יבקשוויאחלו כמו
(תהלים כ"ז ד) אחת שאלתי מאת ה' (לקוטי מהרי"ח ח"ג דףנו).

 1ראה א"ע ורשב"ם .אונקלוס מפרש שמשה הוא הקורא בשם ה' וכך תרגם :וקרא
בשמא דה' ,ורש"י פירש כמותו.
האגרת
ה
מ
י
ל
ב
ה
ל
ו
ת
"
ת
י
צ
י
ל
מ
ז ויש נוהגים לכתוב בראש
ב
י
ט
י
ל
ע
בלשון
לך
ארץ
כתיבה וחתימה" (ס' התודעה ח"ב עמ' תלה).
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שסו

ז.כשיאין

ישנוהגים
שלאלסלע'עוש).ותנשואין בעשרתימי
סע' ה ,קצוש"עסי' ק

תשובה (מס"אסי' חרב

הטעם :משום שאין להרבותבימים אלה בשמחה ,ריקודים

ומחולות" ,שהםימי
ח.סליחות

" (אלףהמגן שם אות ה)ח.
תשובה עלעוונותינו

לפי מנהג אשכנז מתחילים באמירת סליחותביום א'שלפני
ראש השנה עדיו"כ ,ואם חל ר"הביום ב' אוג' מתחילים
ביום א' בשבועשלפניו (ימ"אאוייתסי' תקפאסעיא).
הטעם :משום'שהיו צמים עשרתעניותבימי הסליחות כולל
יוםהכפורים,ובין ר"הליוה"כ ארבעהימיםשאין לצום בהם:
שניימי ר"ה ,שבת תשובה וערביו"כ ,לכן אם חל ר"הביום
ה'מתחיליםבאמירתסליחותובתעניתביוםא' ,ארבעהימים
קודם לחג ,וחמשה ימים שבין ר"ה ליו"כ ויו"כ הוא יום
העשירי .אבל כשחל ר"הביוםב'אוג'מתחילים שבוע קודם,
"וכדישיהיה לעולםיום קבוע שלאיטעו  -קבעו להתחיל
לעולםביום א'מדוואלזגייוםכ"לולהפסיס'יקביסןע'התעניות ולהשליםימי
(לבוש תקפא א)ט.
תעניתבימים

ח וראה בשויית מלמד להועילחייגסי' א שפסק שאין לחשוש להנשאבימים אלהי
וכן נפסק בשו"ת רגע הילדסהיימר ח"א עמי קנז-חי וכן מובא במנהגי וורמיישא
לרייי שמשסי' קסב הערה  3בשם חותיאירוועיין בשדייח מערכת חתן וכלהסיי
כג.

ט ומנהג קהלות ספרד "לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מרח' אלול עד
יוה"כ" (או"ח ,(DWיהודיתימן קוראים לסליחות גם "אשמורות" ע"ש שעת אמירתן
(היכל עבוה"ש ח"ב עמ' קנד) וראהליקוטי מהרי"ח ח"ג דף נח ע"ב .מנהגחסידי חב"ד
י תשובה ,חוץ מצום גדליה (ס' המנהגים  -חב"ד עמ'
שלא לומר סליחות בעשרתימ
.)58
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שסז

ט.וידויבסליחות

בסוףהסליחותנוהגים לזמר שלשפעמיםוידוי :אשמנובגדנו
וכו' (לבושסי' תקפא סע' א,מנהגים דףיט)י.
הטעם :בנגר " 1npWDחטאתיעויתי"שבוידוי כהן גדולביום
הכפורים(ייקחסי'רז).

י
.פתיחתהארון
בימים נוראים ובת"צ נוהגים לפתוח את ארון הקודש בעת
אמירת "אבינו מלכנו" "שמע קולנו" (בסליחות) ועוד,
מהראלעמירפב)יא.

(ספר

הטעם :פתיחת הארון היא כנגד כניסת הכהן הגדול לקודש
הקדשים,כי בארון הקודשספרי תורה ,ובקה"ק ארון הברית
עם הלוחות ,וזאת כדי להגדיל הכוונה ,ולהקדישה קדושה

יתירקו
יא .שופר

(לבוש אופתסי' קלג כש"טסי'שט).

בחודשאלולנוהגים לתקוע בשופראחריתפילת שחרית

סי' תקפאסעיא)יב.

(רמ"א

הטעם :בר"ח אלול עלה משה על הרסיני לקבל הלוחות
בפעם השניה ,והעבירו שופר במחנה ,שלא יטעו עוד אחר
ע"זיי ,לזכר אותן תקיעות הנהיגו לתקוע בשופר בר"ח אלול
בכל שנה (פדי'אפמ"ו)יד.
י הגר"א היה אומרוידוי פעם אחת בלבד (מעשה רב סי ,רב) וכן הוא לדעת האריז"ל
(שעה"כ דף (א ע"ג) וכ"כ במנהגי קומרנהסי' ת ,וכן בלוח א"י.
יא וראה הגהות לספר המנהגים לרי"א טירנא מנהגייו"כ אות קס.
יב ומנהג הספרדים לתקוע באמירתי"ג מדות שבסליחות ,ויש תוקעים גם בקדיש

יג
יד

תתקבל (נה"ח שם אותיג).
"שע"י תקיעהזו נתקבצו כולם והגידו להם הרי משה עלה להר"
רש"י שמות ל"גיא.
יש שנוהגים לתקוע בבוקר ובערב (הא"ש סוף מס' ר"ה ,טאו"חסי' תקפא).

(ב"ח שם ב) וראה

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדורז :שופרבעיר

שסח

ועוד,לעורר את העם לתשובהע"י השופרכנאמר (עמוסג'ו) אם
ו (טורסי' תקפא)טו.
יתקע שופרבעיר ועם לאיחרד
ועוד ,מובאבב"י(סי' תננ)רמזעל הלל בראש חדש ממזמור ק"נ
שבתהלים :הללויה הללו א-ל בקדשו ,שתים עשרה פעם
"הללו" במזמור זה (כולל הללויה) כנגד י"ב חדשים שבהם
אומריםהלל.לפיזה"הללו" הראשון(הללויה)כנגד חדשניסן,
ראשחדשים ,והששי שהוא"הללוהו בתקע שופר" כנגד חדש
אלול (לקוטי מהרי"ח ח"ג דף גה בשםייטבלב).

יב .שופרביום א' דר"ח
יש נוהגים להתחיל לתקוע בתפילת שחרית ביום א' דראש
חדש אלול (מ"בסי' תקפא ס"קגמהרי"ל עמ'רס).

הטעם":ביוםכפורירד משהמן ההרעםלוחותשניותטזוהרי
עמד בהר ארבעים יום,אין לך מ'יום אלא מיום א' דר"ח

 ,דהא אלול חסר הוא" ~בושסי' תקפא סע'א)'ז.
ואילך

לג שופךבלוכןב' דרורן

יש נוהגים ביוםשני של ראש חדש אלול מתחילים לתקוע
בשופר אחרי תפילת שחרית ,ותוקעים עד ערב ראש השנה
(ולא עד בכלל) (מנ"אסי' תקפא  p"Dב,ערוהייש שםסעיאי לוחאייי).
הטעם :ל" 1הנאמר (תהלים פ"א ד) רצקעו בחודש שופר משמע
חודש שלם,היינו שלושים יום ,ומאחרואין תוקעים בערב
סו וסמך לדבר "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרער' ר"ת :אלול (מהרי"ל עמ' רפא) .בערב
ראש השנהאין תוקעים (אר,ח סל תקפא סע'ג)כדי להבדילבין תקיעות שהן מתקנת
חכמים לשופר של ר"ה שהוא מן התורה (לבושסי' תקפא) ,ויש והמפסיקים לתקוע
י ר"ה (מנהגותוורמייזא לרי"ל קירכום עמ' פז ,ילקוט מנהגים עמ' . )17
שלשהימיםלפנ
טז ראה רש"י שמות ל"גיא.
י
ז לגבי הרמז המשתמעמן הפסוק (תהלים פ"אד)"תקעו בחדש שופר" שצריכים לתקוע
חודש שלם,היינו שלושיםיום ולא שלושים ואחד ,מתרץ הא"ר (סי' תקפא) ששני
ימי ראש השנה נחשבים כיום אהד.
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שסט

ראש השנה1יוצאאיפואשתוקעיםעשרים ושמונהיום באלול
ם (מט"מסי' תשעת).
ועודשניימי ראש השנה בס"ה שלושיםיו
ועוד ,מאחר שהטעם של תקיעת שופר באלול הוא משום
יבפעםהשניה לקבלהלוחותבר"חאלול,
שמשהעלה להרסינ
וכפי שתוס' מביא בשם התנחומא (ב"ק פב .ד"ה כדי) 13שה עלה
ביום ב' דר"ח (מגעסי' תקפא ס"קב).

ידגילו של ש"ץ

יש נוהגים להקפידשגילו של הש"ץ לסליחותיהיה לפחות
שלושים (רמ"אסי' תקפאסעי א בשםכלבו).

הטעם :מאחר שהתפילה במקום העבודה בבית המקדש,
ל שלושים (מ"בסי'
ומצינושהלויים התחילו לעבוד במקדשבגי
תקפא ס"קיב)יח.

טך* y"eנשוי

נוהגיםלהקפיד שהש"ץלסליחו
תיהיהנשוי
סח ,מובא בד"מסי' תקפא אות א וברמ"אשם).

ולא רווק (נלבוסי'

הטעם :מאחר והתפילה במקום העבודה בבית המקדש
ומצינו שהכהן הגדול בעת עבודתוביום הכפוריםחייב היה

להיותנשויית

( נלבוסי' סה).

טז .הש"ץ מתחלף
ישנוהגיםשבימי הסליחות עוברלפני התיבה בכליום ש"ץ
אחרלאמירת הסליחות (זיו המנהגים עמ'קמה).
יח במדברד'ג .מקור הטעם הוא בכלבוסי' סה ומובא בד"מסי' תקפא אות א,לפיהם
הגיל הנדרש הוא עשרים וחמש כגילם שלהלויים בעת בואם ללמוד את העבודה
במקדש (ראה רש"י במדבר ח' כד) .הכלבו מוסיף ואומר "ומצוה מן המובחר שיהא

יט

למעלה משלושים".

יומא ב.
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שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדורז :שופרבעיר

שע

הטעם :משום שהיו נוהגים שהעובר לפני התיבה לאמירת
סליחות צם באותו יום ,לכן היה הש"ץ מתחלף כדי לא
להכביד על אדם אחד (שם).

יז .ש"ץ שלסליחות
יש מקומות שהש"ץ של סליחות מתפלל גם שחרית מנתה
ומעדים

(רמ"אסי' תקפא סע' א ,מג"א ס"ק ז)כ*

הטעם :משום שהמתחיל במצוה אומריםלו גמורכא(יבוש שם).

יח .ש"ץ שלסלי'חות ראשונות
נוהגים שהש"ץ העוברלפניהתיבהבימיםנוראיםעוברלפני
ל ראשון שלסליחות(זיו המנהגים עמ' קמה)כב.
התיבהבלי
הטעם:הואילואמרו:כלהנוטל שכר להתפלל בשבתותויו"ט
אינו רואה מאותו שכרסימן ברכה (או"חסי' תקפה סע'ה),לכןנהגו
שהש"ץ שעוברלפניהתיבהביו"טיעבור אףביום חול ונמצא
שמקבל השכר בהבלעה המנהגים שם בשם נפשחיה).
"יי

כ לדעת הד"מ יתפלל אף ערבית שלפניו.
כא תנחומא עקב פר'ו ,ירושלמי פסחיםפ"י ת"ו.
כב או בערב ראש השנה.
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