פתח תקוה תשנ"ו

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

שערג:יוםהכפורים
עוביו"כ
א .כפרות
בערביום כפור נוהגים בקהלות אשכנז לקחת תרנגול לזכר

ותרנגולת לנקבה (ולמעוברת תרנגול ותרנגולת) לכפרות
ואומרים:זה(אוזאת)חליפתיזהתמורתיזהכפרתיוכו
' (רמ"א
או"חסי' תרה,מרדכיסוףיומא)א.

הטעם :וברלשעירלעזאזל שהכהןהגדול התוודהעליועלכל
עוונותבניישראל ונשלח המדברה לארץגזירה(ויקיאט"זנב) ,אן
בכדי שלאיהיה נראה כקרבן וכמקריב קדשים בחוץ נמנעו
לקחתלכפרות בהמה והשתמשובתרנגולשאינוראוי להקרבה
(לבוש או"ח תרה).

ועוד ,שהתרנגולמצויבביתיותר מכל בהמהועוף
יומא).

(ראייש סוף מס'

ועוד,לוקחיםתרנגולכי הוא נקראגברשכן אמרו(יומאנ):מאי
קריאת הגבר---ר'שילא אמר :קרא תרנגולא (יא'יששם).
ב .צדקה
יש מקומות שנוהגים ,בערב יו"כ בשעת מנחה ,להעמיד
קערות צדקה בכניסה לבית הכנסת ,או על שלחן שקוראים
א לדעת המחבר (שם)יש להמנעמן המנהג מחששדרכי האמורי(ב"י שמגויש שלקחו
מטעם זה לכפרות זרעונים ,ראה רש"י שבת פא:דייה האי פרפיסא בשם תשובת
הגאונים ,לדעת הלבושניתן לקחת דגים,ויש שלקחו עציץ עם זרע או נטע,כי
האדם עץ השדה (ילק"מ עמ'  20בשם קהלת שלמה ה(ובר) ,הרנ"אמייעץלקיים המנהג
בכסף (גלל קמד סעיד).
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

פתח תקוה תשנ"ו

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

מדורז :שופרבעיר

שפו

עליו בתודה,והבאים למנחהנותנים בהן
ג).

צדקה (מס"אסי' תרז סע'

הטעם :ל"ייאפרולבייבי" 1.כל צדקה וחסד שישראלעושין
בעולם הזה(עושים) שלוםגדולופרקליטיןגדוליםביןישראל
לאביהן שבשמים" ,ובערב יו"כ זקוקים לפרקליטים גדולים,
ן את רועהגזירה" (תפילת מוסף
"ותשובה ותפילה וצדקהמעבירי
ןבןזכאי לקחמבן אחותו
של ר"הויו"כ),ובצינך (ב"ב שם)וסרבןיירינ
סכום כסףלצרכי צדקה בערביו"כ.

ג.סליחות

בערביו"כ נוהגים לקצר באמידת הסליחות בבוקר ואומדים
אתהפיוטמשיח צדקך רקעדהרחמיםוהסליחות ופעם אחת

בלבדוידוי

(מהרי"ל עמ'שיב ,מנהגים דף כב,ב"יסי' תרבותרד).

הטעם:שאיןאומריםבסליחות(שלעריו"כ) אתהפיוטים א-ל
רחום שמך ,עננו ה' עננו,ומי שענה לאברהם אבינו ,משום
שבערביאמרוסליחות אלו בתפילתערבית (הגהות למנהגים שם).

הטעם :שאומרים בעריו"כ
י
ו
ד
י
ו
סי'
שמתוודים במנחה ובמעריב

פעם אחת בלבד :משום

(הרוקח

ריי).

ד .למנצח ומזמור לתודה
נוהגיםשאין אומרים למנצחיענך ומזמור לתודה בערביו"כ
(רמ"אסי' תרדסעיב).

הטעם:אין אומרים למנצח משום שנאמר בו"יענך ה'ביום
צרה"ועריו"כ הואיום שמצוה להרבותבו בסעודהולכןאינו
יום צרה ,ומזמור לתודהאיןאומרים משום שלאהיומקריבים
ביום זה קרבן תודהמפנישאי אפשר לאכול בשרויוםולילה
(ת"א כלל קמד ס"קד).
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

שערג:יום הכפורים

,

פתח תקוה תשנ"ו

שפז

ה.כיסנים

יש נוהגים לאכול כיסנים ממולאים בשר (קרעפליך בלעז)
 ,הושענא רבהופורים (מטעמיםדכייו).
בערביו"כ
הטעם :בערביו"כ (וכן בפורים והו"ר) מרבים באכילה כמו
ביו"ט אךמותרים במלאכה,היינוהיום הוא מקצתיו"ט ,או
יו"ט מנוסה (באתכסיא ולא באתגליא) ,לפיכך אוכלים בו
ך (דברים ט"ו,
מאכלשישבו בשר,שהרי דרשו חז"ל ושמחתבחגי
יד)אין שמחה אלא בבשר (פסחים קט ,).אבל הבשר מכוסה בבצק
(מטעמיםדכ"ו).

ך13.לקורנ,הפניםלצפון

ישנוהגים ללקות ל"מ מלקותבבית הכנסת בערביו"כ אחר
" (אוכח
מנחה" ,שמתוך כךיתן אל לבו לשוב מעבירותשבידו
ולצפוןואחוריולדרום (י,%אשם).
סי' תרזסעיו)ב והלוקהפני
ב (איוב ל"ז
חטא האדם הוא מחמת ממון,ונתי
הטעם:
"
~
)
y
w
t
t
כב) 73צפון זהב יאתת ,ע"כ מכניע עצמו לאותו צד ,להודיע
ו החטא" ) ttruשםסק'יד).
שמשם באל

ז .ברכתהבנים

"נהגו שהאב והאם מברכים את בניהם מדם לכתם לבית
הכנסת ,ומעתרים בביכה זו ג"כ שיחתמו לחיים טובים
ה לבםנכוןביראת הסג (מס"א סלתריססק"ב).
ושיהי
הטעם:נדילעוררהבניםוהבנותשילכובדרךטובים",כי בעת
ב לשון הטור (שם)"ונוהגין באשכנז שכל הקהללוקין ארבעים בבית הכנסת" ,והעיר
המג"א שהכוונה לל"ט מלקות( ,ארבעים חסר אחת  -מכותכב ,).והאר"יהיה לוקה רק
ארבע מלקות ,ורבים נהגו שלא ללקותכיון שמחזיקים את היום ליו"ט (נה"ח סי'
תרז אות מ).

ג ראה נוסח הברכה בח"א כלל קמר אותיט.
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מדורז :שופרבעיר

שפח

ההיא מורך בלבבם מאימת הדין והדברים עושים רושם
ונכנסים ללב" (שם).

ח.בגדלבן

ביום הכיפורים נוהגים ללבוש בגדים לבנים וכן חלוק %ן
(קיטלבלעז)י (רמ"א או"חסי'תרי סע'ד)ה.
הטעם :עלמלאכי השרת נאמר(יחזקאלט'יא)האישלבושהבדים,
וביוה"כ ישראלדומיםלמלאכימי (רמ"אשם).
ועוד,הקיטל הדומהלתכריכי המת באלהזכיר אתיוםהמיתה
"כדי שיהא לבונכנע וחרד" ארני משהסי'תרי אותה).
ועוד,לנגמל כפרה ,כנאמר(ישעיה א'יח) אםיהיו חטאיכםכשנים
ו (פר"חסי' תקפא בשם מהרש"ל)ז.
כשלגילבינ

ט.נרזכרון

ישנוהגיםלהדליק בערביו"כבבית אובבית הכנסתנרעבור
כלאיש במשפחה (רמ"אסי'תרי סע'ד)ח.
ד מן הגרמנית =  KITTELמעיל .ויש שקוראים את הבגדים הלבנים "סרגנס"כי

"סארג" בגרמנית הוא ארון מתים ,כלומר לבוש של המת ,וי"א מלשון "זרג"'
ומכינים את התכריכים (ילק"מ עמ' .)17
בצרפתית,מין בד קל שממנוהי
ה ויש נוהגים ללבוש בגד לבן אף בראש השנה (מ"ב סי' תקפא ס"ק כה) .ויש מקומות
שרק הנשים לובשותבגדים לבנים בר"ה (שע"ת שם ס"ק ט ,)1כמוכן מחליפים בערב
ר"ה את הפרוכת שעל ארון הקודש לפרוכת לבנה ,וכן את מעילי ספרי התורה
והמפות על הבימה ועל העמוד של הש"ץ ,ויש מקומות שאף לפני המתפללים
(ילק"מ עמ' .)17

" 1ראה סמאל (=שטן) שלא נמצא בהם חטאביוה"כ אמרלפניו :רבוש"עיש לך עם
י רגל כך ישראל" (פרדר"א
אחד בארץכמלאכי השרתבשמים ,מהמלאכי השרתיחיפ
פר' מה).יו"
כ מכונה בשיחת חסידים"היום הקדוש" (ילק"מ עמ' .)143
ז יש נוהגים שביו"כ ראשון אחדי הנשואיםאין לובשים בגד לבן(שעיי הלו"מ ס"י(ג)
הטעם :כיון שכבר לבש בגד לבן (קיטל) בעת החופה (שם) .לגבי האבל בשנה
הראשונה ישנם חלוקי מנהגים אם לובש בגד לבן ,ראה ט"זסי' תרי סק"ג וא"ר
שם,ועייןפני ברוךסי' כט סע' ה.
ח ויש נוהגים שרק נשואים מדליקים (מ"ב שם ס"ק יא) ,ויש שמדליקים גם נר נשמה
"לאביו ולאמו שמתו" (רמ"א שפ בשפהכלבי).
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שפט

הטעם :משוםשביוםכיפורירד משהרבינוע"ה מהרסיני עם
התורהט ,שנמשלה לנר' ,לפיכךמדליקיםביו
ם זה נר (מנ"א שם
מק"ג).

ועיד
" ,כתיב באגדה שכל המדליק נר בבית הכנסת מזלו
מתגבר ,ומביא ראיה מאבי שאול שהדליק נר בביה"כ ויצא
מלך"יא (א"תדין ערביו"כ דףקד).

ממנו שאולשהיה
ונגוד",לפישצריכים לראות בספר כלהיום וכלהלילהבדברי
תחנונים שאינםשגוריםוידועים שלאמן הכתב,וזולתזה לא
ירא
ו לקרותבלילה" (שם).
ועוד" ,להבדיל על אותו האור במוצאי היום ,שצריך להבדיל
על אור ששבת" (שם).

ועוד ,ע"ש שאמרו (תנחומאויקרא פר' אמורפיסיז)"אמרתי לכםויקחו
אליך שמןזיתזן" (שמות נגז נ) אור שלכםאיניצריך אלאבשביל
לשמור נפשותיכם ,שנמשלה הנפש בנריב ,ולכך נהגו להדליק
י עמ' .)373
נרותביוםכיפור" (מחזירויטי

י
.נרותבבית הכנסת

ביום הכפוריםנוהגים להרבות בנרותבבית הכנסת (או"חסי'תרי

סע'ד).

הטעם:מצינו במפנת שבת (קיט ).א"לרישגלותא לרב המנונא
מאי דכתיב (ישעיה נ"איג) לקדושהי מכובד? אויל זה יוה"כשאין
בו לא אכילה ולא שתיה ,אמרה תורה כבדהו בכסות נקיה
"ונרות הוה ג"כ כבודהיום" (ט"ז או"חסי'תרי ס"קב).
ועוד ,נאמר (ישעיה כ"ד טו) עלכן באורים כבדו ה' ותרגמויוב"ע
ט ראה רש"י שמות ל"גיא ד"ה ושב אל המחנה.
י נר מצוה ותורה אור (משליו' כג).
י כ
יא ראה ויק"ר פר' ט פיס'ב.
י
ב נר ה' נשמת אדם (משלי מגז).
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שצ

בפנסיא יקרו ה' ,לפיכך מכבדים אתיום הכפורים בנרות

נב

פנסיא (עיוה"שסי'תרי ס"קג ,מ"בסי'תרי ס"קט).

יא.כלנדרי

כלנדריותרבית

בתחילת תפילותיום כפורלפני מעריב נוהגים לומר תפילת
י (או"חסי' תריט סע'א).
כלנדר

הטעם wtfy :שאמרו(נירים בג" ):הרוצה שלאיתקיימונדריו כל
השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור
יהא בטל" ,ומשום שביו"כ באים לביה"כיותר אנשים מאשר
כ (שתייל סי'
בר"ה תיקנו לומר נוסח זה של התרת נדרים ביו"
שיז)א.

יב .קודםשקיעה

נוהגים להקדים באמירת כלנדרילפני שקיעת החמה ,בעוד

ם (רמ"אסי'תריטסעיא).
יו

הטעם :משוםשאיןמפירים נדרים

ה).

בשבת ויו"טב (מג"א שם דיק

א ומשום שמקורו בבל נהגו לאומרו בארמית ,כדישיבינו כולם,לפי מנהג איטליה
הוא נאמר בעברית .מנהג אמירת כל נידרי נזכר לראשונה בתשובות הגאונים
ובסדר רע"ג,ורבינו תםתיקן לומר"מיו"כ זה עדיו"כ הבא" במקום"מיו"כ שעבר
עדיו"כ זה",שהיה נהוג עדימיווספיהישילי"ת חלק החידושים מהד'שלענגי,סי' ק,יפאה
רא"שיומאכח .):ופדשהנהיגו לומרשני הנוסחים (שבה"לסי'שיז ,ערוגות הבושם מהד' אורבך
עמ'  ,476הע'  ,43אוצר דו"מ עמ'.)180

ב אלא אם הם לצורך השבתויו"ט ,ראה או"חסי' שמא סע' א .וע"ע כה"ת אות כה
הכותב להקלכיון שאין מדובר בנדרים ממש אלא בחשש נדרים ,וכן כתב הלוי
במקורחיים ח"ד פרקריח.
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שצא

יג.בגנטיפתטלית

"מנהג פשוטבכלתפוצותישראלשמתפלליםבטליתבליליום

הכפורים" (בה"ססי' תריססק"ד)ג.

הטעם:כדי להדמות למלאכיםלובשילבנים (אלף למטה שם אותיב
בשם הב"ח).

ועוד ,ע"ש שאמרו (רה יז" ):הקב"ה נתעטף בציצית כש"ץ
והרגיל למשהרבינוע"הי"גמדות",לפיכך השעץהיה מתעטף
בליליו"כבטליתכיוןשאומריםבוי"גמדות",ומאחר שהש"ץ
התעטף ,ראובני הקהל צורך להתעטף גם הם בטליותיהם"
(מחזור גולדשמידט עמ'כח)ד.

יד .בשלשה

נוהגים לצרףשני אנשים לש"ץ שעומדיםמימינו ומשמאלו
י (או"חסי' תריט סע' ד)ה*
בשעתאמירת כלנדר
הטעם :משום שהתרתנדרים בשלשה (מנהגיםלר"יטירנאדכ"ג)ו.
ם %בושסי'תריט).
ונגוד ,לצורך התרת התפילה עםהעברייני
ועוד ,מצדהדיןבכלתעניתצבורישלהעמידשניאנשיםלצדו
של הש"ץ (או"חסי' תקסוסעיז) ,נלמד ממלחמת עמלק שנאמר (שמות
יפז,יב)ואהרןוחורתמכובידיומזה אחדומזה אחד ,מכאן אמרו
אין פוחתין משלשהבני אדם עוברין לפני התיבה בתענית
צבור (מנילתא ,מסנתא דעמלק פ"א):2~4 ,ל כפועמיםשוניםאיןנוהגים
כךבכל ת"צ אלא רקביוה"כ ,ורקבתפילה ראשונה"שאיןבנו
ם אצל החזן" (לבוששם).
כחלהעמיד שלשהיחד כלהיו
ג ויש מקומותשאין מתעטפים בטלית (לבוש ב"ח וט"ו שם)1 ,יששנוהגים  y"wnwלבדו
מתעטף (רוקחסי'ריח ,תשב"ץסי' קלב).
ד ראה מהרי"ל עמ' רנט.
"ועכשיו המנהג שעומדים עד אחר ברכו" (מ"ב שם).
 1יו"דסי' רכת סע' א.
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מדורז :שופרבעיר

שצב

טו .הוצאת ס"ת
נוהגים שבשעת אמירת כלנדריעומדיםשני אנשים מחשובי
ם (ערוה"שסי' תוים ס"קו ,אוצר
הקהלליד הש"ץוספרי תורהבידיה
דו"מ עמ'80ו)ז.
הטעם :משום שביום הנסורים ניתנו לוחות אחרונימח,
ונתבשרובני ישראל שנסלח להם עוון העגל ,לכן אוחזים
ם בס"ת(זיוהמנהגים-עמ'קצה).
בכניסתהיו

טז.עלדעת המקום
לפני כלנדרי הש"ץ אומר"על דעת המקום ועל דעת הקהל
בישיבה שלמעלהובישיבה של מטהאנו מתיהם להתפללעם
העבריינים" (מחזוי).
הטעפ :משוםשביו"כבאיםלבית הכנסתעובריעבירהיותר
משאר ימות השנה ,וכן אמרו (נריתות ו ):כל תענית שאין בה
מפושעי ישראלאינה תענית ,שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה
י הקטורת (אוצר דו"מ עמ' )180ט.
הכתוב עםסממנ
יז .שלשפעמים

נוהגים שהש"ץ אומרבליליוה"כ שלש פעמים כלנדרי ,ובכל
ז יש מקומית שלפני אמירת כלנדרימקיפים עם ס"ת את הבימה ואומרים הפסוק
אורזרועלצדיקוכר(תהליםצייזיא)(אוצרדו"משם).לפי הטור (שם)מוציאים ס"ת אחד
והש"ץ מחזיקו ,והשכנה"ג (שם) כותב :נוהגין להוציא שלשה ס"ת ,ויש נוהגין
שבעה,וישנוהגין כל ס"תשבהיכל ,ונראה שהנוהגיםלהוציאג' ס"ת כנגד כלנדרי
ג' פעמים,אי נמי דומיא דהתרת נדרים בג' ,והנוהגים ז' כנגד ז' פעמים ה' הוא
הא-להים ,והנוהגים להוציא כל ס"ת חוששין לפגם הנשארים בהיכל ,ומיהו אם
לא הוציאו אלא אחד או שלא הוציאו מכל וכלאין בכך כלום.
ח ראה רש"י שמות ל"גיא ד"ה ושב אל המחנה.
ט הנוסח הונהגע"י מהר"מ מרוטנבורגכלפי אנשים שהטילו עליהםנידוי או חרם,
ואסור היה לצרפם למנין ,אך לכבוד יוה"כ התירו להתפלל אתם (מחזור גולדשמידט
מבוא עמ'כח).
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שצג

פעם הואמגביהקולו והקהלאומראתו בלחש (רמ"א או"חסי'תריס
סע' א)*

הטעם :האמירה ג' פעמים היא משום דין התרת נדרים
כשהחכם מתיר הוא אומר שלש פעמים מותר לך' (מחצית השקל
שם מק"ו).

ועוד,על הקהללומרעם הש"ץכדי לבטלנדריםלעתיד,לפיכך
הש"ץ מגביה קולו בכל פעםכדי לעורר את הקהלומי שלא
שמעבפעם הראשונהישמעבפעםהשניהאוהשלישיתויאמר
אתויא (הרא"שבסוףנדרים בשם ר"ת ,מחצית השקלשם).

ועוד ,הקהל אומר עם הש"ץכדילהתירלונדריו,כיאין הוא
ללהתיר לעצמו (הגהותמנהגים הל'יו"כ אות קנהדכ"ג).
יכו

יח .בשכמל"ו
נוהגים לזמר "בדוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ביום
הכפורים בקול רם (או"חסי'תריט סע'ב).

הטעם wtty :האגדה (ונ"רב,לו) ששבחזה משהרבינו שמעמפי
מלאכי השרת" ,למה הדבר דומהז לאחד שגנב קוזמין
תכשיט) מתוךפלטין של מלך נתנה לו לאשתו ואמר לה אל
(בב

תתקשטי,בה בפרהסיה ,אלא בתוךביתך ,אבל ביוה"כ שהם
או"ח
נקיים כמלאכי השרת הם אומרים אותו בפרהסיה" (טוי
תריט).

יט.מיבשמים
י בשמים (מ"בסי'תריב ס"קיח).
ישנוהגיםשביום נשורמריחיםמ
הטעם:כרי למלאמנין מאה ברכות'ב(שם).

י יו"ד הלכות נדרים סל רכת סעיג.
יא וראה לבוש או"חסי' תריט ומרדכי יומא אות תשכו.
יד חייב אדם לברד מאה ברכות בכליו
ם (מנחות מג.):
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שצד

שחריתומוסף
נ .שעשהליכלצרכי
ישנוהגיםשאין מבדכיםביו"כ (ובתשעה באב) ברכת שעשה
בברכות השחר(שיורי ברכה לחיד"אסי' מו סק"ד)א.
לי כלצרכי

הטעם :הואיל וברכהזו תוקנה עלנעילת הנעלימב,לכןביום
ן לברך (נה"חסי ,מו אות מט בשם שער הכוונות
שאין נועלים נעליםאי
להאר"י).

ועוד'יש טעם על

דרך הקבלה (פע"ח שער הכוונות פ"א).

כא.נעריצך  -כתר

בנוסח אשכנז וספרדנוהגים לזמרביום כפור בכל התפילות
ביום קדושת מוסף "נעריצך ונקדישך" או "כתר יתנו לך"
(מהרי"ל עמ'שמג)בו.

הטעם :משום שבה נאמר"ממקומו הואיפן ברחמים",וביום
רלרחמים (לבושסי' תרכ)בנ.
זה אנוזקוקיםביות

כב .אחת ואחת

בסדר העבודה במוסףיוה"כ אומרים ,כדדךשהיה מונה הכהן
הגדול את ההזאות בבית המקדש ,אחת; אחת ואחת; אחת
 :אחת שתים שלש (משנה יומא נג,:
ושתיםוגו' ,ולא כדרךשמונים
מחזור).

א וכ"כ כהזח לר"חפלאגייסי'י אותיח ,ובלוחא"י כתב"רביםאין מברכים שעשה
לי כל צרכיי.
ב ברכות ס :וכתב האבודרהם (עמ' מא) שטעם הברכה שכלזמן שהאדםיחףאינויכול
לצאת לעשותצרכיווצרכיביתו.
בו וכן במנהגי מהרא"ק עמ' לז ,מנהגי וורמייזא לרי"ל קירכום עמ' רעז ,מנהגים דף
כד ,הרוקחסי' רטז.
ב 2ראה מט"מסי' תתעב ,מג"אסי' תקפב סק"ח.
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שצה

הטעם :משום שהכה"ג היה מונה את ההזאה הראשונה עם
ה בהזאות (יימא שם)
כל שבע ההזאות האחרות,כדי שלא יטע

שתהאלו שהותבינתים לתת לבולמנין שלאיטעה
ועוד" ,אמר קרא(ייקראט"זיד)ולפגי הכפורתיזה,שאין ת"ליזה,
ומה ת"ליזה? לימד על הזאה ראשונה שצריכהמנין עם כל

(יש"י שם)ג.

אחת ואחת" (יומא שם)ד.

כג .אנא השם

בתפילת מוסף שליוה"כ בסדו העבודהאומרים "אנא השם"
ולא אדני,כפישרגילים לומר בכל התפילות ובהמשך "מכל
יה"'אומרים בשם אדנות (משנהיומאפיומיצימחזור).
חטאתיכםלפנ

הטעם :משום שזו תפילת כהןגדולביוה"כ ,והואהיה אומר
במקוםזה את השם המפורש ,אבל "מכל חטאתיכםלפני ה'"
 ,משום שזה לשון הכתוב (ייקראטייז
אומרים בשם אדנותכרגיל
ל) אע"פ שהכהן הגדול גם אותוהיה מבטא בשם המפורשה
(תוי'יטיומא פ"גמייח ,מג"אסיי תרכא ס"ק ק ט"ז שם ס"קב).

כד .אנא השם אנא בשם

בתפילת מוסף של יוה"כ בסדר העבודה בקטע "וכך היה

אומר" אומרים בתחילה "אנא השם חטאתי" ובהמשך "אנא
בשם כפר"(ייישלמי פ"גהייז בשםריחגיאי מחזורים ,מהרי"לעמישמה)ו.
הטעם" :נשמתחילצריךשיאמר בה"א הקריאה (השם) שקורא
להיע"י בשמו כדי שיתודה לפניו ,ובשניה שמבקש הכפרה
שמא ישנא וימנההזיי
ה ראשונה מכלל השבע (רמב"ם עבודתיו"כפי'ג ה"ה).

ג
ד וראה תו"ת ויקרא ט"ז אותנז.
ה עיין בטורסי' תרכא שדעת ר' סעדיה גאון לומר גם כאן"לפני השם" ,וראהב"י
וד"מ שם.
 1ראה קרבן העדה(ירושלמי שם) שיש מפרשים"ובשניה אומר בשם"בוידויהשני.
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שצו

אומר "בשם" רוצה לומר שבשם הזהיכפרכי הוא המקורלכל
השמות" (תויו"טיומא פ"ומ"ב)ז.

כה .אנא השם בקול רם
כאשר הש"ץמגיע לסדר העבודה לקטע "אנא השם" מגביה
קולו (מהרי"ל עמ'שמז).

הטעם :משום שמסופר במס'יומאכ .כשהיה כהןגדול אומר
ו (מהרי"לשם).
אנא השםהיה קולו נשמעביריח

כו.כריעהונפילתאפיים

נוהגין ליפול על פניהם כשאומרים "והכהנים והעם" (בסדר
העבודה במוסף של יו"כ) גם ב"עלינו לשבח" ,אבל הש"ץ
אסור לעקור ממקומו בשעת התפילהכדיליפולעלפני
ו (רמ"א
סי' תרכא סע'ד)ח.

"אבל כבר פשט המנהג שגם הש"ץנופלעלפניו" (לבוששם).

"ונוהגין ליתן עוד שטענדר (=בעמוד) לפניו ,ובעבודה (של
" (פמייג מזז.(DW
מוסף)מסלקין אותו השטענדרואין עוקררגליו
"ושמש הכנסתמגביהוומעמידועלרגליובענין שלאיצטרך
ו ממקומו" (מל,א p"Dסו).
לעקוררגלי
הטעם למנהגשנופלין על פניהם :משום זכרלכריעה ונפילת
אפיי
ם של הכהנים והעם שהיו במקדש (דיימסי' תרכא).
הטעם למנהג והמובא בלבוש) שאף הש"ץ נופל למרות
עקירתו ממקומו באמצע שמו"ע :משום שסומכים על כך
שהליכה מועטהאינה הפסק ) T~tuמיקג)ט.
ז
ח

י שם ,מחזור גולדשמיד עמי .440
ראה טורסיי תרכאוביי
התימנים וחלק מקהלות ספרד אינם כורעים כלל (מנהגיא"י עמי קפז ,מנהגי החיד"א ח"ב
עמ' קנח ,היכל עבוה"ש ח"ב עמ' רכו).

ט ראה מג"אסי' ח ס"קי
ז וט"ז שם ס"ק יא ,רמ"א סי' קד סע' ג וט"ז שם ,וע"ע
שו"תציץ אליעזר ח"טסי' כס.
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שצז

כז.כריעהביוה"כ שחל בשבת
יש מקומות שאין כורעים בסדר העבודה כאשר יוה"כ חל
בשבת (אשל אברהםסי' תרכא סע'ד).

הטעם :משום שהכריעה נראיתכנפילתאפיים שאינה נוהגת
בשבוז ,כמו שאין אומרים אבינו מלכנו ביוה"כ שחל בשבת
(קיא .(DW

כח.כריעהעל בד

כאשר משתחווים בשעה שהש"ץ אומר "ואנחנו כורעים"
בתפילת מוסף של ר"הויו"כ,וכן ב"עבודה" במוסף שליו"כ
פורשים קודם בדאוניירועלי
ו משתחווים (שערהציון או"חסי' קלא
ס"קמג)י.

הטעם :ל"ששנאמר(ויקיאנ"וא)ואבןמשכית לאתתנובארצכם
להשתחוותעליה,לכןפורשים דבר מהלהפרידמריצפת האבן
(רמ"א או"חסי' קלא סע' ח ובאה"ט שם ס"ק כב)'א.

כט.איןכא-להינו

נוהגים שאין אומרים אין כא-להינו ביום הכיפורים בסוף
ט (רמ"א או"חסי' תרכב סע'א).
התפילה כבכל שבתויו"
הטעם :תקנו לומראין כא-להינו בשבת ויו"טכדי להשלים
ע"י פיוט זה מאה ברכות ,במקום הברכות של שמו"ע שאין
אומרים אותן בשבתויו"טיב ,אבלביוה"כ אומרים את הפיוט
"אהללך בקול רם" בסוף שחרית של  ~y"wשמזכירים בו את
ברכות השמו"ע ,וכן מוסיפים תפילת נעילה (הגהות לספר המנהגים
מנהגיו"כ אות קסט ,מט"מסי'תתעז).

י

יא

יב

-

-

ראה רמ"א או"חסי' תרכא סע'ד.
לשון הרמ"א בשם המרדכי"יציעו שםעשביםכדילהפסיקבין הקרקע" וראה מג"א
שם ס"ק כא.
ראה מדורואני תפילתי שער שחרית.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדורז :שופרבעיר

שצח

מנתהונעילה
ל.נגוןקריאת התורה
ת (ייקרא י"א)
במנחה שליו"כנוהגים לקרוא בתורה פרשתעריו
בניגון של כלימות השנה ולאבניגון שלימיםנוראי
ם (מנהגות
וורמייזא עמ'קטו).

הטעם :לל הפסוק (במדבר י"אי) וישמע משה את העם בוכה
למשפחותיו אמרו חז"ל (שבת קל).עלעכוקי משפחותיו ,שנאסר
להם קרובות (כש"י שם) ,לכןאין קוראים פרשה זובניגון של
ימים נוראים,ניגון של עצבות וקדרות,כדי שלא יראה שגם
אנומצטעריםובוכים עלאסורים אלה (אוצרכמ"יסי' לאסע'יא,מנהגי
ביתיעקב עמ'נג).

לא .ברכות ההפטרה

בברכות ההפטרה במנחה שליוה"כ חותמים בברכתמגןדוד,
ואין אומרים את הברכה על התורה ועל העבודה ,שבה
מזכירים אתהיום (מחזוייוה"גמרדכי שבתפייב אות רפד בשםרבינושמשון).
הטעם :משום שבשעת מנחה כברהסתיימה עבודתהיוםולכן
ן לומר על התורה ועל העבודה (מט"מסי' תתפ בשם מהרי"ל)א.
אי

לב .וחתמנו
יש נוהגים שאין מכריזים לפני תפלת שמו"ע של נעילה:
א בראש חדש(לקיטי מהרי"ח
וחתמנו ,כדרךשמכריזיםליעלהויב
חייג דףצד).

הטעם :משוםשמכריזים אלא"בדבר שמעכב אףבדיעבד,כגון
א באגור (ס" תתק(ד) מביאשני מנהגים :האחד בשם רב עמרמי ריב"א ואחרים לומר:
על התורה ,ומוסיף שבאשכנזאין אומרים.
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פתח תקוה תשנ"ו

שערג:יום הכפורים

שצט

יעלהויבוא בר"ח ,מהשאיןכן כאן שאם אמרבנעילה :כתבנו
ןיצא" (לקיטי מהוי"ח שם)ב.
גםכ

לג.נשיאתכפים

אין הכהנים נושאים כפים במנחה שליום הכפורים

(או"ח סי'

תרכב סלד).

הטעם" :משום מנחה דשארימות השנה דשכיח שכרות בעת
ההיא" (מנהגים דףכד)ג.

לד.נפילה

התפילההרביעיתביום הכפורים נקראת תפילתנעילה

(כמב"מ

תפלה פ"א ה"זייומאפז.):

הטעם :משום שמתפללים אותה "בעת נעילת שערי שמים"
(ירושלמי ברכות פיד ה"א) כלומר" :ננעלו שערי שמים בעד השמש
ונסתרה שאיןמתפללין אותה אלא סמוךלשקיעת החמה"'
לפי
(ימב"ם שם).

ועוד ,שמתפללים אותה "בעתנעילתשערי היכל"
כלומר:שעדיין לא שקעה השמש ,ואחרי הדלקת הנרות של

י שם)
(ייישלמ

ביןהערבייםעדייןיום
לה.פתיחת הארון

(ב"יסי'תרכג)ד.

נוהגים לפתוח את ארון הקודש בעת חזרת הש"ץ של תפילת
נעילה עד סוף הקדיש (מנהגים דף כה,י"מסי' תרכג אותא).
הטעם :משום שתפילת נעילה "כנגד נעילת שערי ההיכל
ב אולםלפי אבודרהם (עמ'יפח)"מכריזשליח צבור לקהל לומר חתמנולחיים" משום
שלדעתו גם על אמירת על הניסים מכריזים (עמ' רא).
ג השתויאינו נושאכפיו (או"חסי' קכח סע' לח ,ושםסי' קנט סע' א) אבל בתענית ציבור
"שאין בה נעילה הואיל ותפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה היא דומה לנעילה,
 ,הלכךיש בה נשיאתכפים (שם).
ואינה מתחלפת במנחה של שארימים
ד ראה רש"ייומא פז.:
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פתח תקוה תשנ"ו

מדורז :שופרבעיר

ת

שבמקדש ---כעבד הרוצה לצאתמבית המלך ,וקודם שיצא

הוא מבקש פרס ומנת המלך,ונועל השעראחריו"
סע'ב)ה.

(לבושסי' תרכג

לו ,ה' הואהא-להים

עם סיום תפילת נעילה נוהגים לזמר שבע פעמים ה' הוא
האשלהים (מחזורויסרי עמ' .)395
הטעם :כנגר שבעה רקיעימי משבחים לבורא שהוא למעלה
מכולם ,וכן מצי
נ'ו אצל אליהו בהר הכרמל (מל"א י"ר לט)שבני
ה
'
ה
ישראלהכריזו
 :הוא הא-להים ,הוא הא-להים (תוספות ברכות
לד .ד"ה אמר).

לז.תקיעה בשופר

נוהגים לתקוע בשופר במוצאי יום הכפורים אחרי תפילת
נעילה (ארחסי' תרכג סע'ו).
הטעם :מעין סימן לסילוק השכינה כנאמר (תהלים מ"ז ו) עלה
א-להים בתרועה ה' בקול שופר (באה"ט שם ס"קו).
םהכפורים' (שח"ל
ועוד*זכרלתקיעות שופר שליובלשהיוביו
סי' שכב בשםרבינוהאיגאוזי באה"טשם).

ועוד" ,להודיע שהוא לילה ויאכילו את בניהם שהתענו וגם
להכין סעודתמוצאייו"כשהיאכעיןיו"טח ,כמושיסדהפיטן:
אחר גמרמיצוי אכולבדצויורצוי
" (תוס' שבת קיד :ד"ה ואמאי).

ועוד ,לזכר עלייתו של משה רבינו להרסיני לקבל לוחות
אחרונים.כי משה עלה בר"ח אלולוירדביוה"כ וצוה לתקוע
בשופרבעלייתווירידת
ו (מט"מסי ,תתם בשםפדרייא).
ה מדבריו נראה שהכוונה לפתוח הארון רק בחזרת הש"ץ (לקוטי מהרי"ח).
"שבעה רקיעים הן :שמים שמי שמים רקיע שחקים מעון זבול ערפל"

פיס'כג).

ו ויקרא כ"ה ט ,ר"ה ל .רמב"ם שמיטה ויובלפ"י ה"י.
ח ראה תוס' שבתקיז :ד"ה אבל.
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שערג:יום הנפורזל-

פתח תקוה תשנ"ו

תא

ועוד-,למודיעכי נצטדקובדין "וכן-מנהג העולם כשחוזרים
מערכי המלחמהונצחו אתשונאיהםחוזריםבחדוה ובתרועה"
(מט"מ שם).

ועוד ,ע"ש שאמרו במדרשי במוצאי יו"כ בת קול יוצאת
ואומרת לך אכול בשמחה לחמךי ,ומפני שאין יו"ט זה (של
מוצאייו"כ) מפורסמיא עשו בו תקנה לפרסמו ולכך תוקעים
~-
(סמ"ג ל"תסי' סט עמ'כד.):
ועודי להכנעתהיצר,הואיל ונתכפרו העוונותביום הכפורים,
בקשו לרמוז להזהר לבליחטאו שוב (אלף המגן למט"אסי' תרכגסקיי).

לח.תקיעה אחת או תשר"ת
מנהג א"י לתקוע במוצאי יום הכפורים תקיעת תשר"ת

(תקיעה-,שברים תרועהתקיעה) (או"ח סל תרנגסעיו),והמנהגבגולה
לתקועתקיעה אחת בלבד (ימ"א שם ,הפרדס סוףהלייו"כ,ילקיימ עמי.)21
הטעם לתקיעת תשר"ת:הואיל והתקיעה בשעהזוהיא לזכר
 ,ושם תקעו תשר"ת (המנהיג הל'יו"כסי' סט דףמט).
התקיעה שליובל
הטעם לתייר אחת :משום שהתקיעה באהלציין שמחה,
שיוצאים זכאים בדיןיב ,לכן יש לתקוע רק תקיעה אחת
המביעה שמחה-ונצחון'י ,ולאשברים ותרועההמזכיריםגניחה

ויללה
לט .לשנה הבאהבירושלים
(מנהגיאייי זקיישסי'פו).

נהוג לזמרפעמיים גשנה "לשנה הבאהבירושלים"  -בסיום
סדר פסחובמוצאייוםכיפור.

ט קהלת רבה (וילנה) פר' ט ד"ה א לך.
י קהלת ט'י.
יא ראה רמ"אסי' תרכד סע' ה.
יב שבה"לסי' שכב.
ג ראה רמב"ן בדרשתו לראש השנה.
י
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תב

פתח תקוה תשנ"ו

מדורז :שופרבעיר

הטעם wtty :הפלוגתאבין ר'אליעזר ור'יהושעמתי ישראל
נגאלים (ר"היא ).לדעת ר"אבניסן נגאלובתשריעתידין להגאל,
ן להגאל (ספרא חדתא עמ' .)171
לדעתר"יבניסן נגאלובניסןעתידי
מ .הבדלהעלנר ששבת
במוצאייום כפורמבדילים על נר ששבת (היה דלוק במשך
יו"כ) אועלנר שנדלק ממנו (או"חסי'תרכיסעיד).
הטעם :מברכים על
י הבערת האש
שארנהרמבלמאוכצואתייו"כלהודיעכ
אסורה בו כמו
האסורות ביוה"כ כמו בשבת,
שנאמר בו (ויקיא ט"ז נט) רכל מלאכה לא תעשו" ,לכךאין אנו
מברכין אלא באור ששבת ממלאכת איסור להודיעכי מעתה
מותרליהנות ממנוויאות
ו לאורו" (המנהיג הל' צום כפורסי' סט עמינ).
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