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 א

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  חיים אורח

  השנה ראש הלכות

  תקפא סימן
יֵני ֲחנּוִנים ְיֵמי ּדִ  ְועֶרב ּתַ

ָנה רֹאשׁ  ָ ' ד ּובוֹ , ַהׁשּ
  ְסִעיִפים:

 ָלקּום נֹוֲהִגים. א
ֹמֶרת ַאׁשְ  ְסִליחֹות לֹוַמר ּבְ
 ֹחֶדשׁ  ֵמֹראשׁ  ְוַתֲחנּוִנים

 יֹום ַעד ָוֵאיָלךְ  ֱאלּול
ּפּוִרים   :ַהּכִ

 ִהְתַעּנֹותלְ  נֹוֲהִגים. ב
ָנה ֹראשׁ  ֶעֶרב ָ   :ַהׁשּ

 ַעל נֹוְפִלים ֵאין. ג
ֵניֶהם ֶעֶרב ּפְ  ֹראשׁ  ּבְ
ָנה ָ ה ַהׁשּ ִפּלָ ּתְ  ַעל ַאף, ּבַ

י ּנֹוְפִלים ּפִ ֵניֶהם ַעל ׁשֶ  ּפְ
ֹמֶרת ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ   :ּבַ

ִסין. ד ִרין ְמַכּבְ ּפְ  ּוִמְסּתַ
ֶעֶרב ָנה ֹראשׁ  ּבְ ָ   :ַהׁשּ

  תקפב סימן
ִפַלת ֶדרסֵ  ֶרת ּתְ  ְיֵמי עׂשֶ

ׁשּוָבה ָנה ְורֹאשׁ  ּתְ ָ , ַהׁשּ
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ 



 ב
 ב

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ֶרת. א ֲעׂשֶ ׁשּוָבה ְיֵמי ּבַ  ּתְ
ֶלךְ : אֹוֵמר דֹושׁ  ַהּמֶ , ַהּקָ
ֶלךְ  ט ַהּמֶ ּפָ ׁשְ  ְוִאם. ַהּמִ
הּוא אוֹ  ָטָעה ק ׁשֶ  ְמֻסּפָ
ֶלךְ  הּוא ִאם ַהּמֶ  ּבְ

דֹושׁ  . ְלֹראשׁ  חֹוֵזר, ַהּקָ
ֶלךְ  הּוא ְוִאם ַהּמֶ  ּבְ

ט ּפָ ׁשְ ר ִאם, ַהּמִ  ֹקֶדם ִנְזּכַ
ָעַקר  חֹוֵזר, ַרְגָליו ׁשֶ
ת יָבה ְלִבְרּכַ  ְואֹוֵמר ָהׁשִ
ם ָ . ַהֵסֶדר ַעל ָוֵאיָלךְ  ִמׁשּ
ר ֹלא ְוִאם  ַעד ִנְזּכַ

ָעַקר  חֹוֵזר ַרְגָליו ׁשֶ
  ְלֹראשׁ 

 ָהֵאל: ָאַמר ִאם. ב
דֹושׁ  ֵדי ְותֹוךְ , ַהּקָ ּבּור ּכְ  ּדִ

רִנזְ  ֶלךְ : ְוָאַמר ּכַ  ַהּמֶ
דֹושׁ   ָצִריךְ  ֵאינוֹ , ַהּקָ
ין ְוֵכן. ַלֲחֹזר ֶלךְ  ַהּדִ ַהּמֶ  ּבְ

ט ּפָ ׁשְ   :ַהּמִ
ת. ג ּבָ ׁשַ יְנַתִים ּבְ , ּבֵ

ת ֹיאַמר ַעְרִבית ִבְרּכַ  ּבְ
ַבע ֵמֵעין ֶלךְ : ׁשֶ  ַהּמֶ

דֹושׁ    :ַהּקָ
ל נֹוֲהִגים ֵישׁ . ד ּלֵ  ְלִהְתּפַ

ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ  םְויוֹ  ַהׁשּ
ּפּוִרים ְכִריָעה ַהּכִ , ּבִ
סֹוף ִלְזֹקף ֵהם ּוְצִריִכין  ּבְ
ָרכֹות   :ַהּבְ



 ג
 ג

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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, ָזְכֵרנוּ : ָאַמר ֹלא ִאם. ה
מֹוךָ  ּוִמי  ַמֲחִזיִרין ֵאין, ּכָ

  :אֹותוֹ 
ה אֹוֵמר. ו ִפּלָ ּתְ ן: ּבַ ּתֶ  ַוּתִ

רֹון יֹום ֶאת ָלנוּ  ּכָ  ַהּזִ
ה יר ְוֵאינוֹ , ַהּזֶ  ֹראשׁ  ַמְזּכִ
  :ֹחֶדשׁ 

ֹחל ָחל ִאם. ז : אֹוֵמר, ּבַ
רּוָעה יֹום . ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא ּתְ
ת ָחל ְוִאם ּבָ ׁשַ : אֹוֵמר, ּבְ

רּוָעה ִזְכרֹון   :ּתְ
 מֹוֲעִדים: אֹוֵמר ֵאינוֹ . ח

ְמָחה ים ַחִגים, ְלׂשִ  ּוְזַמּנִ
ׂשֹון : אֹוֵמר ֵאינוֹ  ְוֵכן. ְלׂשָ

יֵאנוּ  ִ ת. ְוַהׂשּ  מּוָסף ּוִבְתִפּלַ
 ָאנוּ  ֵאיןוְ : אֹוֵמר ֵאינוֹ 

 ְוֵלָראֹות ַלֲעלֹות ְיכֹוִלין
א, ְלָפֶניךָ   ָאנוּ  ְוֵאין ֶאּלָ
 ַלֲעׂשֹות ְיכֹוִלים

  :ְלָפֶניךָ  חֹובֹוֵתינוּ 
י ַעל ַאף. ט ל ּפִ ּכָ  ׁשֶ

ָנה ְימֹות ָ ִלים ַהׁשּ ּלְ  ִמְתּפַ
ַלַחשׁ  ֹראשׁ , ּבְ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
ּפּוִרים ְויֹום  נֹוֲהִגין ַהּכִ
קֹול לֹוַמר . ָרם ּבְ

יָנן ֹלא ּוְלַהְטעֹות , ַחְייׁשִ
יָון צּוִיים ּכֵ ּמְ ָיָדם ׁשֶ  ּבְ

  :ַמְחזֹוִרים



 ד
 ד

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקפג הלכות ראש השנה
  

 

4

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

  תקפג סימן
ָבִרים ּנֹוֲהִגים ּדְ  ֶלֱאֹכל ׁשֶ
ֵליל ָנה רֹאשׁ  ּבְ ָ  ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:' ב
 ֶלֱאֹכל ָרִגיל ָאָדם ְיֵהא. א

ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ ָיא ַהׁשּ  ֻרּבְ
ַהְינוּ  ן ּדְ ְלּתָ ְרתִּ , ּתִ , יּכַ
ְמֵרי, ִסְלָקא . ָקָרא, ּתַ

ּיֹאַכל ָיא ּוְכׁשֶ : ֹיאַמר ֻרּבְ
ְרּבוּ  ָרצֹון ְיִהי ּיִ  ׁשֶ

י. ְזֻכּיֹוֵתינוּ  ְרּתִ ְרתוּ , ּכַ  ִיּכָ
, ִסְלָקא. ׂשֹוְנֵאינוּ 
קוּ  ּלְ ְמֵרי. אֹוְיֵבינוּ  ִיְסּתַ , ּתַ
ּמוּ  , ָקָרא. ׂשֹוְנֵאינוּ  ִיּתַ

ַרע ַזר ִיּקָ יֵננוּ  ּגְ ְראוּ  ּדִ  ְוִיּקָ
  :ְזֻכּיֹוֵתינוּ  ְלָפֶניךָ 

ֶבשׂ  ֹראשׁ  אֹוְכִלים. ב  ּכֶ
 ְוֹלא ְלֹראשׁ  ִנְהֶיה: לֹוַמר
ל ְלֵאילוֹ  ְוֵזֶכר, ְלָזָנב  ׁשֶ
  :ִיְצָחק

  תקפד סימן
 ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר

רֹאשׁ  ָנה ּבְ ָ ' ד ּובוֹ , ַהׁשּ
  ְסִעיִפים:

ל אֹוְמִרים ֵאין. א  ַהּלֵ
ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ  יֹוםוְ  ַהׁשּ

ּפּוִרים   :ַהּכִ
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ã 

 ִסְפֵרי' ב מֹוִציִאין. ב
ֶאָחד. ּתֹוָרה  קֹוִרין ּבְ
ה ָ ה ֲחִמׁשּ ַקד' ִמּוְ  ֶאת ּפָ
ָרה  ַאַחר ַוְיִהי ַעד ׂשָ

ָבִרים ה ַהּדְ  ְוִאם, ָהֵאּלֶ
ת הּוא ּבָ ', ז ּבוֹ  קֹוִרין ׁשַ

ִני קֹוֵרא ּוַמְפִטיר ׁשֵ  ּבְ
ת ָפָרׁשַ ְנָחס ּבְ  ּוַבֹחֶדשׁ : ּפִ
ִבי ְ  ַוְיִהי: ּוַמְפִטיר, ִעיַהׁשּ
, ָהָרָמַתִים ִמן ֶאָחד ִאישׁ 
יחוֹ  ֶקֶרן ְוָיֵרם ַעד   :ְמׁשִ

ֵני. ג ים ָאָדם ּבְ  ַהֲחבּוׁשִ
ֵבית  ֵאין ָהֲאסּוִרים ּבְ

 ֵסֶפר ֶאְצָלם ְמִביִאין

ֹראשׁ  ֲאִפּלוּ , ּתֹוָרה  ּבְ
ָנה ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ   :ַהּכִ

ין ָמִלין. ד  ְקִריַאת ּבֵ
  :ׁשֹוָפר ִלְתִקיַעת ָרהַהּתוֹ 

  תקפה סימן
ין ְרַכת ּדִ ֹוָפר ּבִ  ּובוֹ , ַהׁשּ

  ְסִעיִפים:' ה
ד ִלְתֹקעַ  ָצִריךְ . א   :ְמֻעּמָ
ְתַקע ֹקֶדם. ב ּיִ : ְיָבֵרךְ  ׁשֶ

ֹמעַ  , ׁשֹוָפר קֹול ִלׁשְ
ֶהֱחָינוּ : ִויָבֵרךְ   ְוִיְתַקע. ׁשֶ
רַ  ׁשְ ָעִמים' ג ת"ּתַ , ּפְ
עָ ' ג ת"ְוַתשַׁ  , ִמיםּפְ
ָעִמים' ג ת"ְוַתרַ    :ּפְ
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ã 

 ְוֹלא ִלְתֹקעַ  ִהְתִחיל ִאם. ג
ִלים ָיכֹול ִלים, ְלַהׁשְ  ַיׁשְ
'. ד אוֹ ' ג ַוֲאִפּלוּ  ַאֵחר
ָרָכה ְוַדי ּבְ ַרךְ  ּבַ ּבֵ  ׁשֶ

ְהיוּ  ְוהּוא, ָהִראׁשֹון ּיִ  ׁשֶ
ם  ָהַאֲחרֹוִנים ַהּתֹוְקִעים ׁשָ

ַעת ׁשְ ָרָכה ּבִ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
ַרךְ  ִאם  ָיכֹול ְוֹלא ּבֵ

ָלל ִלְתֹקעַ  ִני, ּכְ ֵ  ַהׁשּ
ֹלא ּתֹוֵקעַ  ָרָכה ּבְ  ְוֹלא ּבְ
ָרָכה ַהְוָיא ָלה ּבְ   :ְלַבּטָ

ִליחַ  ְוֹלא ּתֹוֵקעַ  ַאֵחר. ד  ׁשְ
ֵדי, ִצּבּור ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ל ְלּבֵ  הּוא ְוִאם. ִיְתּבַ

חֹוֵזר ֻמְבָטח תוֹ  ׁשֶ , ִלְתִפּלָ
אי ַ   :ִלְתֹקעַ  ַרׁשּ

 ִלְתֹקעַ  ָכרשָׂ  ַהּנֹוֵטל. ה
ֹראשׁ  ׁשֹוָפר ָנה ּבְ ָ  אוֹ , ַהׁשּ
ֵדי ל ּכְ ּלֵ ם אוֹ  ְלִהְתּפַ  ְלַתְרּגֵ

תֹות ּבָ ׁשַ , טֹוב ְויֹום ּבְ
ָכר ֵמאֹותוֹ  רֹוֶאה ֵאינוֹ   ׂשָ
ָרָכה ִסיַמן   :ּבְ

  תקפו סימן
יֵני ל ׁשֹוָפר ּדִ  רֹאשׁ  ׁשֶ
ָנה ָ   ְסִעיִפים: ג"כ ּובוֹ , ַהׁשּ

ל ׁשֹוָפר. א ָנההַ  ֹראשׁ  ׁשֶ ָ  ׁשּ
ל ִמְצָותוֹ  ׁשֶ . ְוָכפּוף ַאִיל ּבְ

ל, ּוְבִדיֲעַבד ֹוָפרֹות ּכָ  ַהׁשּ
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ã 

ִרים ׁשֵ ין, ּכְ ׁשּוִטים ּבֵ  ּפְ
ין פּוִפים ּבֵ  ּוִמְצָוה, ּכְ

ְכפּוִפים  יֹוֵתר ּבִ
ְפׁשּוִטים ל. ִמּבִ ָרה ְוׁשֶ  ּפָ

סּול ָכל ּפָ ְוָנא ּבְ  ְוֵכן. ּגַ
ֵהם ַהַחּיֹות ֹרב ַקְרֵני  ׁשֶ
 ָלֶהם ְוֵאין ֶאָחד ֶעֶצם

ְפִנים , ַזְכרּות ִמּבִ
סּוִלים   :ּפְ

 ְוָתַקע ׁשֹוָפר ַהּגֹוֵזל. ב
 ֹלא ֲאִפּלוּ  ָיָצא, ּבוֹ 

ָעִלים ִנְתָיֲאׁשוּ  ּנוּ  ַהּבְ   :ִמּמֶ
ַקע. ג ׁשֹוָפר ּתָ ל ּבְ  ׁשֶ

ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת  ׁשֶ
ָרֵאל . ָיָצא ֹלא, ִיׂשְ

ֵאיָנהּ  ֵטָלה ׁשֶ  עֹוָלִמית ּבְ
ת יְוַכּתּותֵ  עּוֵריהּ  ִמְכּתַ . ׁשִ
ל ֲאָבל ׁשֶ  ֲעבֹוַדת ּבְ

ל ּכֹוָכִבים  עֹוֵבד ׁשֶ
י ְוֵכן, ּכֹוָכִבים ׁשֵ ּמְ ְמׁשַ  ּבִ
ל ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת  ׁשֶ
 ֹלא, ּכֹוָכִבים עֹוֵבד
ַקע ְוִאם. ִיְתַקע , ּבוֹ  ּתָ
ּלֹא ְוהּוא ָיָצא ן ׁשֶ ּוֵ  ִנְתּכַ

 ִאם ֲאָבל. ּבוֹ  ִלְזּכֹות
ן ּוֵ  ֹלא, ּבוֹ  ּכֹותִלזְ  ִנְתּכַ
ֲהָוה ָיָצא  ֲעבֹוַדת ֵליהּ  ּדַ

ל ּכֹוָכִבים ָרֵאל ׁשֶ   :ִיׂשְ
ל ׁשֹוָפר. ד ְקֹרֶבת ׁשֶ  ּתִ

 ֲאִפּלוּ , ּכֹוָכִבים ֲעבֹוַדת
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ל ָהָיה , ּכֹוָכִבים עֹוֵבד ׁשֶ
ַקע ּתָ  ָיָצא ֹלא, ּבוֹ  ׁשֶ
ּום ֵאיָנהּ  ִמׁשּ ֵטָלה ּדְ  ּבְ

  :עֹוָלִמית
ר. ה ּדָ ֹוָפרמִ  ֲהָנָאה ַהּמֻ , ׁשּ

 ְוֶזה ּבוֹ  ּתֹוֵקעַ  ַאֵחר ָאָדם
 ֲאָבל. חֹוָבה ְיֵדי יֹוֵצא
 קֹוָנם: ָאַמר ִאם

 ָאסּור, ָעַלי ִלְתִקיָעתוֹ 
ִקיָעה ֲאִפּלוּ  ּבוֹ  ִלְתֹקעַ   ּתְ

ל   :ִמְצָוה ׁשֶ
 אוֹ  ְמֹאד ָעב קֹולוֹ  ָהָיה. ו

ק ר, ְמֹאד ּדַ ׁשֵ ל, ּכָ ּכָ  ׁשֶ
ִרים ַהּקֹולֹות ׁשֵ ֹוָפר ּכְ ׁשּ   :ּבַ

ב ִאם. ז  ֹלא ִאם, ִנּקַ
י ַעל ַאף ְסָתמוֹ   ּפִ

ה ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ר, קֹולוֹ  ׁשֶ ׁשֵ . ּכָ
ּלֹא ְסָתמוֹ  ְוִאם ִמינוֹ  ׁשֶ , ּבְ
י ַעל ַאף ֵאינוֹ  ּפִ ב ׁשֶ  ְמַעּכֵ
ִקיָעה ֶאת  ְלַאַחר ַהּתְ

ָחַזר, ְסִתיָמה  קֹולוֹ  ׁשֶ
ָהָיה ִלְכמֹות ה ׁשֶ ִחּלָ ּתְ , ּבַ
סּול יֵּ  ֲאִפּלוּ  ּפָ ּתַ  ּבוֹ  רִנׁשְ
ִמינוֹ  ְסָתמוֹ  ְוִאם. ֻרּבוֹ  , ּבְ
ר ִאם ּיֵ ּתַ ֵלם ֻרּבוֹ  ִנׁשְ  ׁשָ
בוּ  ְוֹלא ָקִבים ִעּכְ  ַהּנְ

מוּ  ְסּתְ ּנִ ִקיָעה ֶאת ׁשֶ , ַהּתְ
א  ִלְכמֹות קֹולוֹ  ָחַזר ֶאּלָ
ָהָיה ב ֹקֶדם ׁשֶ ּקַ ּנִ , ׁשֶ
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ר ׁשֵ  ַאַחת ָחֵסר ְוִאם, ּכָ
ֹלשׁ  ָ ה ִמׁשּ סּול, ֵאּלֶ  ְוִאם. ּפָ
ַחק ַעתשְׁ  הּוא ֵאין, ַהּדַ  ׁשֶ

 ֵישׁ , ָמצּוי ַאֵחר ׁשֹוָפר
יר ְסָתמוֹ  ְלַהְכׁשִ ִמינוֹ  ּבִ  ּבְ

ר ִאם ּיֵ ּתַ  ֲאִפּלוּ , ֻרּבוֹ  ִנׁשְ
 ִלְכמֹות קֹולוֹ  ָחַזר ֹלא

ָהָיה יר ֵישׁ  ְוֵכן. ׁשֶ  ְלַהְכׁשִ
ְסָתמוֹ  ּלֹא ּבִ ִמינוֹ  ׁשֶ  ִאם, ּבְ
ר ּיֵ ּתַ  קֹולוֹ  ְוָחַזר ֻרּבוֹ  ִנׁשְ
ה ָהָיהשֶׁ  ִלְכמֹות ְתִחּלָ  ּבִ
ב ֹקֶדם ּקַ ּנִ   :ׁשֶ

ק. ח סּול, ְלָאְרּכוֹ  ִנְסּדַ . ּפָ
ָכל ֲאִפּלוּ  אֹוְמִרים ֵישׁ   ּבְ

הּוא סּול ׁשֶ א, ּפָ  ִאם ֶאּלָ

ן קוֹ  ּכֵ ה ִהּדְ חּוט ַהְרּבֵ  ּבְ
יָחה אוֹ  ְמׁשִ  ְוֵישׁ , ּבִ

ְוָקא אֹוְמִרים ֻרּבוֹ  ּדַ . ּבְ
קוֹ  ְוִאם ּבְ ר, ּדִ ׁשֵ  ֲאִפּלוּ  ּכָ
קוֹ  ִאם ּבְ ֶדֶבק ּדִ  ְוֵישׁ . ּבְ
אֹוֵמר ִמי ֵאינוֹ  ׁשֶ ר ׁשֶ ׁשֵ  ּכָ

א קוֹ  ֶאּלָ ּבְ ּדִ ׁשֶ ַעְצמוֹ  ּכְ , ּבְ
מוֹ  ִחּמְ אּור ׁשֶ  ַעד ּבָ
ר ְפׁשַ ּנִ ר ׁשֶ  ְקצֹוָתיו ְוִחּבֵ

ק ְוִאם. ֶזה ִעם ֶזה  ִנְסּדַ
ּלוֹ  ד ֲאִפּלוּ , ּכֻ , ֶאָחד ִמּצַ
סּול מוֹ  ֲאִפּלוּ  ּפָ אּור ִחּמְ  ּבָ
ר   :ֶזה ִעם ֶזה ָקיוְסדָ  ְוִחּבֵ

ק. ט  ְלָרְחּבוֹ  ִנְסּדַ
ִמעּוטוֹ  ר, ּבְ ׁשֵ ֻרּבוֹ . ּכָ , ּבְ
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סּול א ּפָ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ
ַאר יו ְלַצד ֵמַהֶסֶדק ִנׁשְ  ּפִ
עּור ִקיָעה ׁשִ ַהְינוּ , ּתְ  ּדְ

ָעה , ּגּוָדִלים ַאְרּבָ
ר ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ךְ  ּבוֹ  ּוְכׁשֶ ר ּכָ ׁשֵ  ּכָ

ב ִאם ֲאִפּלוּ   ֶאת ְמַעּכֵ
יִרים ְוֵישׁ . ִקיָעהַהתְּ   ַמְכׁשִ

ר ּיֵ ּתַ ִנׁשְ ּלֹא ֲאִפּלוּ  ּבְ  ׁשֶ
יו ְלַצד   :ּפִ

ק. י ּבֵ ְבֵרי ּדִ  ׁשֹוָפרֹות ׁשִ
ה ֶזה ִעם ֶזה  ֵמֶהם ְוָעׂשָ

סּול, ׁשֹוָפר  ִאם ַוֲאִפּלוּ  ּפָ
ֶבר ֵישׁ  ֶ ׁשּ ֶנֶגד ּבַ ּכְ יו ׁשֶ  ּפִ

עּור   :ׁשֹוָפר ׁשִ

ל ָעָליו הֹוִסיף. יא  ּכָ
הּוא ִמינוֹ  יןבֵּ , ׁשֶ ין ּבְ  ּבֵ
ּלֹא ִמינוֹ  ׁשֶ סּול, ּבְ , ּפָ
ה ּבוֹ  ָהָיה ֲאִפּלוּ  ִחּלָ  ִמּתְ
עּור   :ׁשֹוָפר ׁשִ

 ֹלא, ּבוֹ  ְוָתַקע ֲהָפכוֹ . יב
ין. ָיָצא ֶדֶרךְ  ֲהָפכוֹ  ּבֵ  ּכְ

הֹוְפִכים  ֶהָחלּוק ׁשֶ
ֶהֱחִזיר ִניִמי ׁשֶ , ַלִחיצֹון ּפְ

ין יחוֹ  ּבֵ ִהּנִ מוֹ  ׁשֶ ָהָיה ּכְ  ׁשֶ
ִהְרִחיב אֶאלָּ  ָצר ֶאת ׁשֶ  ַהּקָ

ר   :ָהָרָחב ֶאת ְוִקּצֵ
רוֹ  ָאֹרךְ  ָהָיה. יג  ִאם, ְוִקּצְ

ַאר עּור ּבוֹ  ִנׁשְ ִקיָעה ׁשִ , ּתְ
ר ׁשֵ   :ּכָ
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ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ְרדוֹ . יד ְפִנים ּגֵ  אוֹ  ִמּבִ
חּוץ אוֹ  ַעד ִמּבַ ֲעׂשָ ק ׁשֶ  ּדַ
מוֹ  ְמֹאד ֶלד ּכְ ר, ּגֶ ׁשֵ   :ּכָ

 ַזְכרּותוֹ  הֹוִציא ֹלא. טו
ר, ּבוֹ  ָנַקב אֶאלָּ  ׁשֵ . ּכָ

ְכרּות הֹוִציא ִאם ֲאָבל  ַהּזַ
ה ּנוּ  ְוָעׂשָ גֹון, ׁשֹוָפר ִמּמֶ  ּכְ
ַקב ּנָ סּול, ּבוֹ  ׁשֶ   :ּפָ

הוּ . טז ְמקֹום ָזָהב ִצּפָ  ּבִ
ה ֲהָנַחת סּול, ּפֶ ּלֹא. ּפָ  ׁשֶ
ְמקֹום ה ֲהָנַחת ּבִ ר, ּפֶ ׁשֵ . ּכָ
הוּ  ְפִנים ָזָהב ִצּפָ , ִמּבִ
סּול חּוץ. ּפָ  ִאם, ִמּבַ

ה ּנָ ּתַ ׁשְ מֹות קֹולוֹ  ּנִ  ִמּכְ
ָהָיה סּול, ׁשֶ  ָלאו ְוִאם, ּפָ

ר ׁשֵ ים ֵישׁ . ּכָ  ְמָפְרׁשִ
ה ֲהָנַחת ָמקֹום  ַהְינוּ  ּפֶ
ֹוָפר ֹעִבי ִניִמי ְלַצד ַהׁשּ  ּפְ

ִניחַ  ּמֵ ם ׁשֶ יו ׁשָ ד, ּפִ  ְוַהּצַ
 ַעְצמוֹ  ָהֹעִבי ִמן ַהִחיצֹון
ּלֹא ָקרּוי ְמקֹום ׁשֶ  ֲהָנַחת ּבִ
ה ים ְוֵישׁ . ּפֶ  ְמָפְרׁשִ

ָעְביוֹ  קֹום ּדְ ּמָ ָצר ּבַ  ַהּקָ
ה ֲהָנַחת ְמקֹום הּוא , ּפֶ

ּלֹא ְמקֹום ְוׁשֶ ה ֲהָנַחת ּבִ  ּפֶ
ל ַהְינוּ  ֹוָפר ֹאֶרךְ  ּכָ  ַהׁשּ
ד ָצר ִמּצַ  ַצד ַעד ַהּקָ
  :ָהָרָחב

ִרים. יז ֹוָפר ַהְמַצּיְ ׁשּ  ּבַ
ִמיֵני צּורֹות  ִצְבעֹוִנים ּבְ



 יב
 יב

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ֵדי  ָיֶפה אלֹ , ְלָנאֹותוֹ  ּכְ
ים ֵהם   :עֹוׂשִ
 ַעל ָזָהב ָנַתן ִאם. יח

ֹוָפר ֳעִבי ד ַהׁשּ ּצַ , ָהָרָחב ּבַ
ל ָעָליו הֹוִסיף ַהְינוּ   ּכָ
הּוא   :ּוָפסּול ׁשֶ

ֹוָפר ֶאת ִהְרִחיק. יט  ַהׁשּ
, ּבוֹ  ְוָתַקע ּבוֹ  ְוָנַפח
סּול   :ּפָ

 ְלתֹוךְ  ׁשֹוָפר ָנַתן. כ
ִניִמי ִאם, ׁשֹוָפר  עֹוֵדף ַהּפְ
ֵני ַהִחיצֹון ַעל ְ  ְצָדִדין ִמׁשּ

ִניִמי ְוָנַתן ִפיו ַהּפְ  ְוָתַקע ּבְ
ר, ּבוֹ  ׁשֵ ּלֹא ְוהּוא. ּכָ  ׁשֶ

ה ּנֶ ַמה קֹולוֹ  ְיׁשַ הּוא ּבְ ֶ  ׁשּ
תֹוךְ  ָנתּון  ְוִאם. ַהִחיצֹון ּבְ
סּול, ָלאו   :ּפָ
ל ׁשֹוָפר. כא  ֹראשׁ  ׁשֶ

ָנה ָ ִלין ֵאין ַהׁשּ  ָעָליו ְמַחּלְ
ָדָבר וּ ֲאִפלּ  טֹוב יֹום  ּבְ
שׁ  ּיֵ ּום ּבוֹ  ׁשֶ בּות ִמׁשּ . ׁשְ
יַצד ֹוָפר ָהָיה, ּכֵ  ַהׁשּ
ֹראשׁ   ֵמֵעֶבר אוֹ  ָהִאיָלן ּבְ
ָהר  ׁשֹוָפר לוֹ  ְוֵאין ַהּנָ
א  עֹוֶלה ֵאינוֹ , הּוא ֶאּלָ

ִאיָלן ט ְוֵאינוֹ  ּבָ  ַעל ׁשָ
ֵני ִים ּפְ ֵדי ַהּמַ . ַלֲהִביאוֹ  ּכְ
 ְיהּוִדי ֵאינוֹ  ְיֵדי ְוַעל
ר בּות ָהֵוידְּ , ֻמּתָ  ׁשְ



 יג
 יג

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

בּות ׁשְ  ִמְצָוה ּוִבְמקֹום. ּדִ
ְזרוּ  ֹלא   :ּגָ
 ֵהִביא ם"ַעּכוּ  ִאם. כב

חּום ִמחּוץ ׁשֹוָפר , ַלּתְ
ין ְוהּוא. ּבוֹ  ּתֹוְקִעין  ַהּדִ

ה ִאם  ׁשֹוָפר ם"ַעּכוּ  ָעׂשָ
יֹום ר, טֹוב ּבְ  ִלְתֹקעַ  ֻמּתָ
  :ּבוֹ 
ן ָיכֹול. כג תֹוכוֹ  ִלּתֵ  ּבְ

. ְלַצְחְצחוֹ  ַיִין אוֹ  ַמִים
 ַאף, ַרְגַלִים ֵמי ֲאָבל
ֹחל ֵני ָאסּור ּבַ בֹוד ִמּפְ   :ַהּכָ

  תקפז סימן

ין , ַהּבֹור ְלתֹוךְ  ַהּתֹוֵקע ּדִ
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

תֹוךְ  ַהּתֹוֵקעַ . א  ַהּבֹור ּבְ
תֹוךְ  אוֹ  ָעָרה ּבְ  אֹוָתם, ַהּמְ

תֹוךְ  ָהעֹוְמִדים  ַהּבֹור ּבְ
ָעָרה . ָיְצאוּ  ְוַהּמְ

חּוץ ְוָהעֹוְמִדים  ִאם, ּבַ
ְמעוּ  ׁשֹוָפר קֹול , ָיְצאוּ , ׁשָ
ְמעוּ  ֲהָבָרה קֹול ְוִאם , ׁשָ
 ַהּתֹוֵקעַ  ְוֵכן. ָיְצאוּ  ֹלא

דֹוָלה ָחִבית ְלתֹוךְ   ּגְ
הּ  ְוַכּיֹוֵצא  קֹול ִאם, ּבָ
ַמע ׁשֹוָפר  ְוִאם, ָיָצא, ׁשָ
ַמע ֲהָבָרה קֹול  ֹלא, ׁשָ
  :ָיָצא



 יד
 יד

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ֹקעַ ִלתְ  ִהְתִחיל ִאם. ב
ּבֹור  ַלּבֹור חּוץ ְוָעָלה ּבַ
ל, ָיָצא, ּוְגָמָרהּ  ּכָ  ַמה ׁשֶ
ַמע ָ ׁשּ ֶ ין ׁשּ ְפִנים ּבֵ ין ּבִ  ּבֵ
חּוץ   :ׁשֹוָפר קֹול ָהָיה ּבַ

ֹוֵמעַ . ג ִקיָעה ִמְקָצת ַהׁשּ  ּתְ
ּלֹא ִחּיּוב ׁשֶ  ּוִמְקָצָתהּ , ּבְ
ִחּיּוב ָאַמר אוֹ . ּבְ  ׁשֶ
ִמְתַעֵסק ַלּתֹוֵקעַ  ן: ּכְ ּוֵ  ּכַ

, חֹוָבִתי ְיֵדי ְלהֹוִציֵאִני
ךְ  ְוָתַקע הּ  ּוָמׁשַ עּור ּבָ  ׁשִ

ִקיָעה  ְוֵישׁ . ָיָצא ֹלא, ּתְ
ָצא אֹוְמִרים ּיָ א ִאי ׁשֶ  ִאיּכָ
עּור ִקיָעה ׁשִ ִחּיּוב ּתְ   :ּבְ

  תקפח סימן
ִקיעת ְזַמן  ּובוֹ , ׁשֹוָפר ּתְ

  ְסִעיִפים:' ה
ִקיַעת ְזַמן. א  ׁשֹוָפר ּתְ

ּיֹום ְיָלה ְוֹלא ּבַ ּלַ . ּבַ
ַעת ּוִמְצָוָתהּ  ְ  ָהֵנץ ִמׁשּ
ה ַקע ְוִאם, ָוֵאיָלךְ  ַהַחּמָ  ּתָ

ָעָלה ֶ ַחר ַעּמּוד ִמׁשּ ַ  ַהׁשּ
ַמע ְוִאם. ָיָצא  ִמְקָצת ׁשָ

ִקיָעה ָעָלה ֹקֶדם ּתְ  ׁשֶ
ַחר ַעּמּוד ַ  ּוִמְקָצָתהּ , ַהׁשּ
ָעָלה ַאַחר  ַעּמּוד ׁשֶ

ַחר ַ   :ָיָצא ֹלא, ַהׁשּ



 טו
 טו

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ַמע. ב קִ ' ט ׁשָ ט יעֹותּתְ ' ּבְ
עֹות ּיֹום ׁשָ  ַוֲאִפּלוּ  ָיָצא, ּבַ

ֵני' ִמט ֵהם  ָאָדם ּבְ
ִקיָעה ה ּתְ  ּוְתרּוָעה ִמּזֶ

ה ה ּוְתִקיָעה ִמּזֶ  ְוֵישׁ . ִמּזֶ
ַדְוָקא אֹוְמִרים ּלֹא ּדְ ׁשֶ  ּבְ
יֵניֶהם ִהְפִסיק קֹול ּבֵ  ּבְ
ֵאינוֹ  ׁשֹוָפר  ָראּוי ׁשֶ
אֹוָתהּ  ָבא ּבְ   :ּבָ

ַמע. ג קִ ' ט ׁשָ ' ִמט יעֹותּתְ
ֵני ְקעוּ  ָאָדם ּבְ ּתָ ם ׁשֶ ּלָ  ּכֻ

ֶאָחד ֵאין, ָיָצא ֹלא, ּכְ  ׁשֶ
אן ׁשּוָטה ּכָ  ְלָפֶניהָ  ּפְ

  :ְלַאֲחֶריהָ  ּוְפׁשּוָטה

ׁשּוָטה ָצִריךְ  ֶזה ָהָיה. ד  ּפְ
 ָצִריךְ  ְוֶזה ִראׁשֹוָנה
ׁשּוָטה ִקיָעה, ַאֲחרֹוָנה ּפְ  ּתְ
 ֶאת מֹוִציָאה ַאַחת

ֵניֶהם   :ׁשְ
ל טֹוב ֹוםי. ה  ֹראשׁ  ׁשֶ

ָנה ָ ָחל ַהׁשּ  ִלְהיֹות ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ  ּתֹוְקִעין ֵאין ּבְ
ׁשֹוָפר   :ּבְ

  תקפט סימן
 ִלְתִקיעת ָהְראּוִים ֵהם ִמי

  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ׁשֹוָפר



 טז
 טז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ל. א ֵאינוֹ  ּכָ ב ׁשֶ  ְמֻחּיָ
ָבר ּדָ  מֹוִציא ֵאינוֹ  ּבַ
  :חֹוָבָתן ְיֵדי ֲאֵחִרים

 ְוָקָטן הׁשֹוטֶ  ֵחֵרשׁ . ב
טּוִרים  ֲאִפּלוּ , ְוֵחֵרשׁ . ּפְ
ר , ׁשֹוֵמעַ  ְוֵאינוֹ  ְמַדּבֵ
ֵכיָון מֹוִציא ֵאינוֹ  ֵאינוֹ  ּדְ  ּדְ

ר ָלאו ׁשֹוֵמעַ   ִחּיּוָבא ּבַ
  :הּוא

ה. ג ָ טּוָרה ִאׁשּ ּום ּפְ  ִמׁשּ
ָהֵוי ה ִמְצַות ּדְ ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ  ׁשֶ
ָרָמא   :ּגְ

רֹוִגינּוס. ד  מֹוִציא ַאְנּדְ
 ֲאִפּלוּ , ֻטְמטּום. ינוֹ מִ  ֶאת
  :מֹוִציא ֵאינוֹ  ִמינוֹ  ֶאת

ֶחְציוֹ  ִמי. ה  ְוֶחְציוֹ  ֶעֶבד ׁשֶ
ן  מֹוִציא ֵאינוֹ  חֹוִרין ּבֶ

 ְוָצִריךְ , ַעְצמוֹ  ֲאִפּלוּ 
ְתַקע ּיִ ן לוֹ  ׁשֶ  חֹוִרין ּבֶ
  :ְלהֹוִציאוֹ 

י ַעל ַאף. ו ים ּפִ ׁשִ ּנָ  ׁשֶ
טּורֹות . ִלְתֹקעַ  ְיכֹולֹות, ּפְ

ָצא ַאֵחר ְוֵכן ּיָ ָבר ׁשֶ , ּכְ
, ְלהֹוִציָאן ִלְתֹקעַ  ָיכֹול
 ְוֹלא ְמָבְרכֹות ֵאין ֲאָבל

  :ָלֶהן ְיָבְרכוּ 



 יז
 יז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ר. ז ּדָ  ֵמֲחֵברוֹ  ֲהָנָאה ַהּמֻ
ר ִקיָעה לוֹ  ִלְתֹקעַ  ֻמּתָ  ּתְ
ל  ְוַדְוָקא. ִמְצָוה ׁשֶ

הּוא ׁשֶ  ֵמֵאָליו ּתֹוֵקעַ  ּכְ
 ָאַמר ִאם ֲאָבל, ְלהֹוִציאוֹ 

דָּ  לוֹ  ַקע: רַהּמֻ  ּתְ
  :ָאסּור, ְוהֹוִציֵאִני

ְתַעֵסק. ח ְתִקיַעת ַהּמִ  ּבִ
ד ׁשֹוָפר  ֹלא, ְלִהְתַלּמֵ
 ְוֵכן. חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא

ֹוֵמעַ  ְתַעֵסק ִמן ַהׁשּ , ַהּמִ
 ַהּתֹוֵקעַ  ְוֵכן. ָיָצא ֹלא

ן ְוֹלא ְלׁשֹוֵרר ּוֵ  ִנְתּכַ
 ֹלא, ִמְצָוה ִלְתִקיַעת

ן. ָיָצא ּוֵ  ׁשֹוֵמעַ  ִנְתּכַ

 ְוֹלא, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת
ן ּוֵ . ְלהֹוִציאוֹ  ַהּתֹוֵקעַ  ִנְתּכַ

ן אוֹ  ּוֵ ְתּכַ ּנִ  ַהּתֹוֵקעַ  ׁשֶ
ן ְוֹלא ְלהֹוִציאוֹ  ּוֵ  ִנְתּכַ
ֹוֵמעַ   ָיָצא ֹלא, ָלֵצאת ַהׁשּ

ן ַעד חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּוֵ ְתּכַ ּיִ  ׁשֶ
ִמיעַ  ׁשֹוֵמעַ    :ּוַמׁשְ

ַקע ִמי. ט ּתָ ן ׁשֶ ּוֵ  ְוִנְתּכַ
ל יאְלהֹוצִ  ֹוֵמעַ  ּכָ  ַהׁשּ

ִקיָעתוֹ  ַמע, ּתְ ֹוֵמעַ  ְוׁשָ  ַהׁשּ
ן ּוֵ  ְיֵדי ָלֵצאת ְוִנְתּכַ
י ַעל ַאף, חֹוָבתוֹ  ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ן ַהּתֹוֵקעַ  ּוֵ  ִלְפלֹוִני ִמְתּכַ

ַמע ֶזה ָ ׁשּ ִקיָעתוֹ  ׁשֶ , ּתְ
ֲהֵרי ָיָצא, יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ   ׁשֶ



 יח
 יח

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  
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ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ
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ן ּוֵ  ִמי ְלָכל ְלהֹוִציא ִנְתּכַ
ָמֶעּנוּ  ׁשְ ּיִ  ִמי ְלִפיָכךְ . ׁשֶ

ָהָיה ךְ  ׁשֶ ֶרךְ  ְמַהּלֵ ּדֶ  אוֹ  ּבַ
ב תֹוךְ  יֹוׁשֵ יתוֹ  ּבְ ַמע, ּבֵ  ְוׁשָ

ִקיעֹות ִליחַ  ּתְ ְ , ִצּבּור ִמׁשּ
ן ִאם, ָיָצא ּוֵ , ָלֵצאת ִנְתּכַ

ֲהֵרי ִליחַ  ׁשֶ  ִצּבּור ׁשְ
ן ּוֵ  ֶאת ְלהֹוִציא ִמְתּכַ
ים   :חֹוָבָתן ְיֵדי ָהַרּבִ

  תקצ סימן
 ִלְתִקיעת ָהָראּוי ֵסֶדר
  ְסִעיִפים:' ט ּובוֹ , ׁשֹוָפר

ה. א ּמָ ִקיעֹות ּכַ ב ּתְ  ַחּיָ
ֹמעַ  ָאָדם ֹראשׁ  ִלׁשְ  ּבְ

ָנה ָ ע, ַהׁשּ ׁשַ  ְלִפי. ּתֵ
ֱאַמר ּנֶ רּוָעה: ׁשֶ ּיֹוֵבל ּתְ  ּבַ
ָנה ּוְבֹראשׁ  ָ ' ג ַהׁשּ
ָעִמים רּוָעה ְוָכל, ּפְ  ּתְ
ׁשּוָטה  ּוְפׁשּוָטה ְלָפֶניהָ  ּפְ
יּומִ , ְלַאֲחֶריהָ  מּוָעה ּפִ ְ  ַהׁשּ

ל ָלְמדוּ  ּכָ רּועֹות ׁשֶ ל ּתְ  ׁשֶ
ִביִעי ֹחֶדשׁ  ְ , ֵהן ֶאָחד ַהׁשּ
ין ֹראשׁ  ּבֵ ָנה ּבְ ָ ין ַהׁשּ  ּבֵ

יֹום ּפּוִרים ּבְ ל ַהּכִ  ׁשֶ
ע, יֹוֵבל ׁשַ ִקיעֹות ּתֵ  ּתְ

ָכל ּתֹוְקִעין  ֶאָחד ּבְ
ֵניֶהם ְ , ת"תר, ת"תר: ִמׁשּ

  :ת"תר



 יט
 יט

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
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רּוָעה. ב  ָהֲאמּוָרה זוֹ  ּתְ
ק, ּתֹוָרהבַּ  ּפֵ  ִאם ָלנוּ  ִנְסּתַ

ָאנוּ  ַהְיָלָלה ִהיא  קֹוִרים ׁשֶ
רּוָעה  ַמה ִהיא ִאם אוֹ , ּתְ
ָאנוּ  ֶ ָבִרים קֹוִרים ׁשּ  אוֹ , ׁשְ
ֵניֶהם ֵהם ִאם . ַיַחד ׁשְ

ֵדי, ְלִפיָכךְ   ְיֵדי ָלֵצאת ּכְ
 ִלְתֹקעַ  ָצִריךְ  ָסֵפק
ָעִמים' ג ת"תשר , ּפְ
ָעִמים' ג ת"ְותש , ּפְ
  :ָעִמיםפְּ ' ג ת"ְותר

עּור אֹוְמִרים ֵישׁ . ג ִ ׁשּ  ׁשֶ
ִקיָעה ְתרּוָעה ּתְ עּור, ּכִ  ְוׁשִ
רּוָעה ה ּתְ ֹלׁשָ ׁשְ , ְיָבבֹות ּכִ
ַהְינוּ  ָעְלָמא ּכֹחֹות' ג ּדְ  ּבְ

ל הּוא ּכָ  ִנְקָרִאין ְוֵהם ׁשֶ
 ֶזה ּוְלִפי. ִטרּוִמיִטין

ֵהר ָצִריךְ  ּלֹא ִלּזָ  ַיֲאִריךְ  ׁשֶ
ֶבר ׁשֶ ה ּבְ ֹלׁשָ ׁשְ  ּכִ

ִאם, רּוִמיִטיןטְ  ן ׁשֶ  ָיָצא ּכֵ
ַלל ֶבר ִמּכְ ה ׁשֶ  ְוַנֲעׂשָ
ִקיָעה  ְלַהֲאִריךְ  ְוָצִריךְ  .ּתְ

ִקיָעה ּתְ ל ּבַ  ת"תשר ׁשֶ
ל יֹוֵתר ׁשֶ , ת"תש ִמּבְ
ל  יֹוֵתר ת"תש ּוְבׁשֶ
ל ׁשֶ  ִאם ּוִמיהוּ . ת"תר ִמּבְ
ה ַמֲאִריךְ  ָכל ַהְרּבֵ  ּבְ
ִקיָעה ֵאין, ָלחּושׁ  ֵאין ּתְ  ׁשֶ

עוּ  ָלהּ   ְוֵכן. ְלַמְעָלה רׁשִ
ְתרּוָעה  ְלַהֲאִריךְ  ָיכֹול ּבִ



 כ
 כ

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ
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הּ  מוֹ  ּבָ ְרֶצה ּכְ ּיִ  ְוֵכן. ׁשֶ
' ג ַעל מֹוִסיף ִאם

ָבִרים ה ׁשְ  אוֹ ' ד ְועֹוׂשֶ
 ְוֵישׁ . ָלחּושׁ  ֵאין', ה

עּור אֹוְמִרים ִ ׁשּ  ְיָבָבא ׁשֶ
עּור. ְטרּוִמיִטין' ג  ְוׁשִ

רּוָעה ה ּתְ ֹלׁשָ ׁשְ , ְיָבבֹות ּכִ
ֵהם . רּוִמיִטיןטְ ' ט ׁשֶ

עּור ִקיָעה ְוׁשִ ם ּתְ ן ּגַ  ּכֵ
ָעה ׁשְ , ְטרּוִמיִטין ּתִ

ְתרּוָעה  ֵאין ֶזה ּוְלִפי. ּכִ
 ְקָצת ֶהֱאִריךְ  ִאם ָלחּושׁ 

ָבִרים ְ ׁשּ  ְוָצִריךְ . ּבַ
ִקיָעה ְלַהֲאִריךְ  ּתְ ל ּבַ  ׁשֶ

עּור ת"תשר ׁשִ  ב"י ּכְ

ּלֹא ּוִמי, ְטרּוִמיִטין  ׁשֶ
ִקיָעה ֶהֱאִריךְ  ּתְ שִּׁ  ּבַ  עּורּכַ

ה ָבִרים ְוֶהֱאִריךְ  ַהּזֶ ְ ׁשּ , ּבַ
ם ֹלא  ֹלא ַהִמְצָוה ִקּיֵ

ַמר ַמר ְוֹלא ּכְ   :ּכְ
ָבִרים' ג. ד  ָצִריךְ  ׁשְ

יָמה ַלֲעׂשֹוָתם ְנׁשִ , ַאַחת ּבִ
ָבִרים' ג ֲאָבל  ּוְתרּוָעה ׁשְ

תשר  אֹוְמִרים ֵישׁ  ת"ּדְ
ֵאינוֹ   ַלֲעׂשֹוָתם ָצִריךְ  ׁשֶ

יָמה ְנׁשִ  ְוהּוא, ַאַחת ּבִ
ּלֹא ֶהה ׁשֶ ַהְפָסָקה ִיׁשְ  ּבַ
ֵדי יֹוֵתר יָמה ִמּכְ  ְוֵישׁ , ְנׁשִ

ִריךְ  אֹוְמִרים ּצָ  ׁשֶ
יָמה ַלֲעׂשֹוָתם ְנׁשִ . ַאַחת ּבִ



 כא
 כא

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ
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ַמִים ִויֵרא  ְיֵדי ֵיֵצא ׁשָ
ם ּלָ ב ּוִבְתִקיעֹות, ּכֻ ָ ְמֻיׁשּ  ּדְ
ה יָמה ַיֲעׂשֶ ְנׁשִ . ַאַחת ּבִ

ד ּוִבְתִקיעֹות ְמֻעּמָ  ּדְ
ה ב ַיֲעׂשֶ   :ימֹותְנשִׁ ' ּבְ

ַקע ִאם. ה  ת"תר ּתָ
יָמה ְנׁשִ . ָיָצא, ַאַחת ּבִ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
  :ָיָצא

ְתִקיָעה ֶהֱאִריךְ  ִאם. ו  ּבִ
ל ַאֲחרֹוָנה  ת"תשר ׁשֶ
עּור ׁשִ ִקיעֹות' ב ּכְ ֵדי, ּתְ  ּכְ
ֲעֶלה ּתַ ם ׁשֶ ִקיָעה ְלׁשֵ  ּתְ
ל ַאֲחרֹוָנה  ת"תשר ׁשֶ
ִביל ל ָהִראׁשֹוָנה ּוִבׁשְ  ׁשֶ

 לוֹ  ָעְלָתה ֹלא, ת"תש
א ִביל ֶאּלָ ׁשְ ִקיָעה ּבִ  ּתְ
 אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ַאַחת

ֲאִפּלוּ  ִביל ׁשֶ ׁשְ  ֹלא ַאַחת ּבִ
  :לוֹ  ָעְלָתה

תשר ָטָעה ִאם. ז  ת"ּבְ
ַקע ְוַאַחר ּתָ ָבִרים' ב ׁשֶ  ׁשְ
, ְלָהִריעַ  ְוִהְתִחיל ָטָעה
ר ִאם ד ִנְזּכַ  ִיְתַקע ִמּיָ

ֶבר  ֹלא םְואִ . ַאֵחר ׁשֶ
ר ַמר ַעד ִנְזּכַ ּגָ רּוָעה ׁשֶ  ַהּתְ

ִהְתִחיל הּ  ׁשֶ ָטעּות ּבָ , ּבְ
ִקיָעה ִהְפִסיד ֹלא  ַהּתְ

ַקע ָהִראׁשֹוָנה ּתָ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ָבִרים' ג ְותֹוֵקעַ  חֹוֵזר  ׁשְ



 כב
 כב

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

 ִאם ֲאָבל. ְותֹוֵקעַ  ּוֵמִריעַ 
תש ֵאַרע , ת"תר אוֹ  ת"ּבְ

ם ִהְפִסיד ִקיָעה ּגַ  ּתְ
  :ִראׁשֹוָנה

ְתרּוָעה ִהְפִסיק ִאם. ח  ּבִ
ין ִקיָעה ּבֵ ָבִרים ּתְ  אוֹ , ִלׁשְ

ִהְפִסיק ָבִרים ׁשֶ ׁשְ ין ּבִ  ּבֵ
רּוָעה  ְוֵכן, ִלְתִקיָעה ּתְ

רּועֹות' ב ֵהִריעַ  ִאם  זוֹ  ּתְ
ַקע אוֹ , זוֹ  ַאַחר ּתָ  ַאַחר ׁשֶ

רּוָעה ִקיָעה ַהּתְ  ּתְ
ִמְתַעֵסק ּלֹא ּכְ ם ׁשֶ  ְלׁשֵ
ִקיָעה הּ  ְוִהְפִסיק ּתְ י ּבָ  ןּבֵ
רּוָעה  אוֹ . ִלְתִקיָעה ּתְ
ַקע ְלַאַחר ּתָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ  ׁשְ

ָבִרים ַתק ׁשְ  ְוִהְפִסיק ׁשָ
ךְ  ְוַאַחר ַקע ּכָ ָבִרים ּתָ  ׁשְ

ֶבר ַוֲאִפּלוּ , ֲאֵחִרים  ׁשֶ
ָכל, ֶאָחד  ָהֵוי ֵאּלוּ  ּבְ

ם ְוִהְפִסיד ֶהְפֵסק  ּגַ
ִקיָעה   :ִראׁשֹוָנה ּתְ

ַקע ִאם. ט ֵני ּתָ  ׁשְ
נֵ  אוֹ , ת"תשר , ת"תש יׁשְ
ֵני אוֹ  ֹהֶגן ת"תר ׁשְ  ּכַ

י ְוָטָעה ִליׁשִ ְ ׁשּ  ֵאין, ּבַ
א ַלֲחֹזר ָצִריךְ   ֶאּלָ

ָעה ָלַאֲחרֹון ּטָ  ִאם. ּבוֹ  ׁשֶ
ַקע ד ּתָ ּצַ ל ָהָרָחב ּבַ  ׁשֶ

ֹוָפר   :ָיָצא ֹלא, ַהׁשּ



 כג
 כג

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

  תקצא סימן
ִפַלת ֵסֶדר  מּוָסף ּתְ
ָיִחיד   ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , ּבְ

לוּ . א ּלְ ּבּורהַ  ִיְתּפַ ַלַחשׁ  ּצִ  ּבְ
ת ִפּלַ ָרכֹות' ט מּוָסף ּתְ , ּבְ
ִליחַ  ל ִצּבּור ּוׁשְ ּלֵ ם ִיְתּפַ  ּגַ

ן ֶהם ּכֵ ַלַחשׁ  ִעּמָ   :ּבְ
ְנָהג. ב ׁשּוט ַהּמִ ָכל ּפָ  ּבְ

ֵני ֵאין ְסָפַרד ּבְ יִרין ׁשֶ  ַמְזּכִ
סּוֵקי ן ּפְ ָלל מּוָסף ָקְרּבַ   :ּכְ

 ֶאת: לֹוַמר ָצִריךְ . ג
רֹוןהַ  יֹום מּוְסֵפי ּכָ ֵדי, ּזִ  ּכְ
ם ִלְכֹלל  ֹראשׁ  מּוַסף ּגַ

יֹום ְוַגם. ֹחֶדשׁ  ִני ּבְ  ׁשֵ
  :מּוְסֵפי ֶאת: ֹיאַמר

ָרה אֹוְמִרים. ד  ֲעׂשָ
סּוִקים ל ּפְ ' ְוי, ַמְלֻכּיֹות ׁשֶ

ל ל' ְוי, ִזְכרֹונֹות ׁשֶ  ׁשֶ
ָכל ׁשֹוָפרֹות ָרָכה ּבְ ' ג. ּבְ

ל ֵמֶהם ל' ג, ּתֹוָרה ׁשֶ  ׁשֶ
תּוִבים ל' ג, ּכְ  ְנִביִאים ׁשֶ

ל' ְוא  ְוִאם. ּתֹוָרה ׁשֶ
 ֵאּלוּ  ַעל ְלהֹוִסיף ָרָצה

אי', י ַ   :ַרׁשּ
סּוק אֹוְמִרים ֵאין. ה  ּפָ

ַמְלֻכּיֹות  ְוֹלא, ּבְ
ִזְכרֹונֹות  ְוֹלא ּבְ
ׁשֹוָפרֹות ל, ּבְ  ּפּוְרָעִנּיֹות ׁשֶ



 כד
 כד

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ל ָרֵאל ׁשֶ  ְוֵאין. ִיׂשְ
סּוק אֹוְמִרים  ִזְכרֹונֹות ּפָ

ל   :ָיִחיד ׁשֶ
ר קֹוִרים ֵישׁ . ו ּגָ  ַעל ּתִ

ּנֹוֲהִגים ַמה ֶ ִלים ׁשּ  ְלַהׁשְ
סּוֵקי סּוק ׁשֹוָפרֹות ּפְ ּפָ  ּבַ
ְמַחְתֶכם ּוְביֹום ֵאין, ׂשִ  ׁשֶ
יר א ׁשֹוָפר ּבוֹ  ַמְזּכִ  ֶאּלָ

 שׁ "ְוָהֹרא, ֲחצֹוְצרֹות
ְתבוּ  ן"ְוָהרַ  ם ּכָ  ְלַקּיֵ

ְנָהג   :ַהּמִ
 ַהּיֹום ִיְצָחק ַוֲעֵקַדת. ז

ְזּכֹר ְרעוֹ ְלזַ  ךְ , ּתִ  ִהיא ּכָ
ְסָחא . ַהְמֻפְרֶסֶמת ַהּנֻ

ק  ְלֶזַרע: לֹוַמר ְוַהְמַדְקּדֵ

ְזּכֹר ַיֲעֹקב ה, ּתִ ּנֶ  ְמׁשַ
עַ  ְטּבֵ ְבעוּ  ִמּמַ ּטָ  ֲחָכִמים ׁשֶ
ָרכֹות ּבְ א ְוֵאינוֹ  ּבַ  ֶאּלָ
  :טֹוֶעה

ל ֹלא. ח ּלֵ ָיִחיד ִיְתּפַ  ּבְ
ת ִפּלַ ֹראשׁ  מּוָסף ּתְ  ּבְ
ָנה ָ עֹות' ג ַאַחר ַעד ַהׁשּ  ׁשְ
  :ַהּיֹום

  תקצב סימן
ִפַלת קֹול מּוָסף ּתְ ) ָרם( ּבְ
ִקיעֹות ְוֵסֶדר ' ד ּובוֹ , ַהּתְ

  ְסִעיִפים:
ִליחַ  ַמֲחִזיר. א  ִצּבּור ׁשְ

ה ִפּלָ  ַעל ְותֹוְקִעין, ַהּתְ



 כה
 כה

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ָרכֹות ֵסֶדר  ְלַמְלֻכּיֹות ַהּבְ
ַעם ת"תשר , ַאַחת ּפַ

, ת"תש ּוְלִזְכרֹונֹות
. ת"תר ָפרֹותּוְלׁשוֹ 

ו  ִלְתֹקעַ  נֹוֲהִגים ְוַעְכׁשָ
ה ת"תשר ְלַמְלֻכּיֹות ֹלׁשָ  ׁשְ
ָעִמים  ְלִזְכרֹונֹות, ּפְ

ה ת"תש ֹלׁשָ ָעִמים ׁשְ , ּפְ
ה ת"תר ּוְלׁשֹוָפרֹות ֹלׁשָ  ׁשְ

ָעִמים   :ּפְ
 ַמְפִסיק ֵאינוֹ  ָיִחיד. ב

ָרכֹות ִלְתֹקעַ  ּבְ  ַוֲאִפּלוּ , ּבַ
ְתַקע ִמי לוֹ  ֵישׁ  ּיִ   :לוֹ  ׁשֶ

יחַ  ֹלא. ג  ַהּתֹוֵקעַ  ֹלא, ָיׂשִ
ּבּור ְוֹלא ין, ַהּצִ  ּבֵ

ִקיעֹות ב ּתְ ָ ְמֻיׁשּ  ׁשֶ
ד ִלְתִקיַעת ְמֻעּמָ  ְוֵאין .ׁשֶ

ּלֹא לֹוַמר ָצִריךְ  יחוּ  ׁשֶ  ָיׂשִ
ין ָרָכה ּבֵ ִקיעֹות ּבְ , ַלּתְ
ִעְנַין ֹלא ִאם  ּבְ

ִקיעֹות   :ַהּתְ
ּתֹוֵקעַ  ֶזה. ד ֵהן ׁשֶ ׁשֶ  ּכְ

ִבין  ֵסֶדר ַעל ּתֹוֵקעַ , יֹוׁשְ
ָרכֹות   :ַהּבְ

  תקצג סימן
ָרכֹות ִאם ִקיעֹות ַהּבְ  ְוַהּתְ

 ּובוֹ , זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמעְכבֹות
  ְסִעיִפים:' ב



 כו
 כו

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ָרכֹות. א ל ּבְ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ָנה ָ ּפּוִרים ְויֹום ַהׁשּ  ַהּכִ

בֹות , זוֹ  ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ
ִאם ם יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ׁשֶ ּלָ  ּכֻ
ּיוֹ  ַמה ֹיאַמר ֹלא ֶ  ֵדעַ ׁשּ

א, ֵמֶהם  ֹיאַמר ֹלא ֶאּלָ
לּום   :ּכְ

ִקיעֹות ְוֵכן. ב בֹות ּתְ  ְמַעּכְ
י ְוָהֵני. זוֹ  ֶאת זוֹ   ִמּלֵ

ֵאינוֹ  א יֹוֵדעַ  ׁשֶ  ִמְקָצת ֶאּלָ
ּלֹא, ַהִסיָמן ה ׁשֶ  ַיֲעׂשֶ
ּיֹוֵדעַ  ִמְקָצת אֹותוֹ  , ׁשֶ
, ת"תש, ת"תשר ֲאָבל
ִבין ֵאין ת"תר  ֶזה ְמַעּכְ
 ָיַדע ְוִאם, ֶזה ֶאת

 אוֹ  ֵמֶהם ֶאָחד ַלֲעׂשֹות
ַנִים ה, ׁשְ   :עֹוׂשֶ

  תקצד סימן
לֹא ָיִחיד  ֵאין ִהְתַפֵלל ׁשֶ
ָסִעיף  ּובוֹ , מֹוִציאוֹ  ֲחֵברוֹ 

  ֶאָחד
ּלֹא ָיִחיד. א ַקע ׁשֶ , ּתָ

 לוֹ  ִלְתֹקעַ  ָיכֹול ֲחֵברוֹ 
. חֹוָבה ְיֵדי ְלהֹוִציאוֹ 

ּלֹא ָיִחיד ֲאָבל ל ׁשֶ ּלֵ  ִהְתּפַ
ָרכֹות' ט  ֲחֵברוֹ  ֵאין, ּבְ

  :ְלהֹוִציאוֹ  ָיכֹול

  תקצה סימן



 כז
 כז

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ֵאינוֹ  ִמי ִקי ׁשֶ  לֹא ּבָ
ִקיעֹות ּתְ ִפָלה ְולֹא ּבַ ּתְ , ּבַ
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֵאינוֹ  ִמי. א ִקי ׁשֶ  ּבָ
ִקיעֹות ּתְ ֵסֶדר ְוֹלא ּבַ  ּבְ

ת ִפּלַ  ּוְלָפָניו, מּוָסף ּתְ
י ּתֵ ַאַחת ֲעָירֹות ׁשְ  ּבְ

ִקיִאים קִ  ּבְ ּתְ  ְוֹלא יעֹותּבַ
ת ְתִפּלַ  ּוְבַאַחת מּוָסף ּבִ
ִקיִאין ת ּבְ ְתִפּלַ  מּוָסף ּבִ

ִקיעֹות ְוֹלא ּתְ  הֹוֵלךְ , ּבַ
קֹום ִקיִאים ְלּמָ ּבְ  ׁשֶ

ִקיעֹות ּתְ ל ֲאִפּלוּ , ּבַ  ׁשֶ
אי מּוָסף ל ַוּדַ ִקיעֹות ְוׁשֶ  ּתְ
  :ָסֵפק

  תקצו סימן
לּום ׁשְ ִקיעֹות ּתַ  ְלַאַחר ּתְ
ִפָלה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ַהּתְ

ה ְלַאַחר. א ִפּלָ  ַהּתְ
רּוָעה ְמִריִעים דֹוָלה ּתְ  ּגְ

ֹלא ִקיָעה ּבְ   :ּתְ

  תקצז סימן
ר ִאם  ְלִהְתעּנֹות ֻמּתָ

רֹאשׁ  ָנה ּבְ ָ ' ג ּובוֹ , ַהׁשּ
  ְסִעיִפים:

 ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים. א
ֵמִחים ין ְוֵאין, ּוׂשְ  ִמְתַעּנִ
ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ שַׁ  ְוֹלא ַהׁשּ תּבְ  ּבַ
 ֹיאְכלוּ  ֹלא ָאְמָנם. ׁשּוָבה



 כח
 כח

 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ָ  רֹאׁש  ִהְלכֹות ׁשֻ י ָנהַהׁשּ לֹׁשִ   .םְליוֹ  דֶאחָ ד ַעּמוּ  -ם יוֹ ם ִלׁשְ

  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ נּו ַרּבָ
ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחג ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ   ה ד.)ְמִגלָּ ג (ּבֶ

 

לולא  

 

וןגלי  

 

ְלָחן" ָמכֹון ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  ִהְלכֹות" ְלִלּמּוד -" יֹום ִלׁשְ ָ ים" ַהׁשּ לֹׁשִ ָנה רֹאשׁ  קֹוֵדם יֹום ׁשְ ָ   ַהׁשּ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תקצח הלכות ראש השנה
  

 

28

  אורח חיים ערוך שולחן
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ל ְבָעם ּכָ  ֹלא ְלַמַען, ׂשָ
ם ָיֵקּלוּ   ְוִתְהֶיה ֹראׁשָ
ֵניֶהם ַעל' ה ִיְרַאת   :ּפְ

ָלה ְמקֹומֹות ֵישׁ . ב ּבָ ּקַ  ׁשֶ
ָיָדם ל ּבְ ּכָ ָרִגיל ִמי ׁשֶ  ׁשֶ

ֹראשׁ  ְלִהְתַעּנֹות ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
ה ּנֶ  ְוֵאינוֹ  ְרִגיָלתוֹ  ּוְמׁשַ
ה ִלים ֵאינוֹ , ִמְתַעּנֶ  ַמׁשְ
ָנתוֹ    :ׁשְ

ה. ג ְתַעּנֶ ַעם ַהּמִ  ַאַחת ּפַ
ֹראשׁ  ָנה ּבְ ָ ֲעִנית ַהׁשּ  ּתַ
יֹום ָהָיה ִאם. ֲחלֹום  ּבְ
 ְלִהְתַעּנֹות ָצִריךְ , ִראׁשֹון
ֵני ִמים ׁשְ ל ַהּיָ . ָיָמיו ּכָ
יֹום ָהָיה ְוִאם ִני ּבְ , ׁשֵ

ה ל ִיְתַעּנֶ  יֹום ָיָמיו ּכָ
ִני ְלַבד ׁשֵ   :ּבִ

  תקצח מןסי
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ָנה ֹראשׁ . א ָ ָחל ַהׁשּ  ׁשֶ
ת ִלְהיֹות ּבָ ׁשַ  אֹוְמִרים ּבְ
ִמְנָחה, ִצְדָקְתךָ    :ּבְ

 ָסִעיף ובו -, תקצט ִסיָמן

  ֶאָחד
ָנה ֹראשׁ  ֵליל. א ָ ָחל ַהׁשּ  ׁשֶ

מֹוָצֵאי ִלְהיֹות ת ּבְ ּבָ , ׁשַ
  :ַוּתֹוִדיֵענוּ : אֹוְמִרים

  תר סימן
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ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
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ַר  פְ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: עָ ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ
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יצָ  ּנֹוְלָדה הּבֵ רֹאשׁ  ׁשֶ  ּבְ
ָנה ָ , ַהִקּדּושׁ  ְוִדיֵני, ַהׁשּ
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ 

יָצה. א ּנֹוְלָדה ּבֵ יֹום ׁשֶ  ּבְ
 ַמה ְוֵכן, ָהִראׁשֹון טֹוב

ּצֹוד ּנִ ֶ  ַמה ְוֵכן, ּבוֹ  ׁשּ
ְתַלשׁ  ּנִ ֶ  ָאסּור, ּבוֹ  ׁשּ
ִני ֵ ׁשּ   :ּבַ

ִקּדּושׁ . ב ִני ֵליל ּבְ  ׁשֵ
יחַ  ִרי ַמּנִ  ְואֹוֵמר שׁ ָחדָ  ּפְ

ֶהֱחָינוּ   ָמצּוי ֵאין ְוִאם. ׁשֶ
ִרי ל ִעם, ָחָדשׁ  ּפְ  ֶזה ּכָ

ֶהֱחָינוּ  ֹיאַמר   :ׁשֶ

 ִראׁשֹון יֹום ָחל ִאם. ג
ת ּבָ ׁשַ  אֹוְמִרים, ּבְ
ֶהֱחָינוּ  ֹוָפר, ׁשֶ ׁשּ יֹום ּבַ  ּבְ

ִני   :ׁשֵ

  תרא סימן
ִני יֹום ֵסֶדר ל ׁשֵ  רֹאשׁ  ׁשֶ

ָנה ָ   ים:ְסִעיפִ ' ב ּובוֹ , ַהׁשּ
יֹום. א ִני ּבְ  ְוקֹוִרים, ׁשֵ

ָהֱאֹלִהים  ֶאת ִנָסה ִמּוְ
, ִסְדָרא סֹוף ַעד ַאְבָרָהם
מוֹ  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר  ּכְ
ה ּוַמְפִטיר ֶאְתמֹול ִיְרִמּיָ  ּבְ

 ֵחן ָמָצא' ה ָאַמר ּכֹה
ר ְדּבָ ּמִ יר ֲהֵבן ַעד ּבַ  ַיּקִ
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 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ָנה ֹראׁש  ִהְלכֹות ָ ים ַהׁשּ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ
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 ּוְבמֹוָצֵאי. ֶאְפַרִים ִלי
ָנה ֹראשׁ  ָ י ַהׁשּ  ִליןַמְבּדִ
מוֹ  מֹוָצֵאי ּכְ ת ּבְ ּבָ א, ׁשַ  ֶאּלָ
ֵאין  ַעל ְמָבְרִכין ׁשֶ

ִמים ׂשָ   :ָהֵאשׁ  ְוַעל ַהּבְ
ֶאֶרץ ַאף. ב ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ים ָנה ֹראשׁ  עֹוׂשִ ָ ֵני ַהׁשּ  ׁשְ
  :ָיִמים

  תרב סימן
ֶרת ֵסֶדר  ְיֵמי עׂשֶ
ׁשּוָבה   ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , ּתְ

ָכל. א ִמים ּבְ י ַהּיָ ּבֵ  ןׁשֶ
ָנה ֹראשׁ  ָ  ְליֹום ַהׁשּ

ּפּוִרים ים ַהּכִ  ַמְרּבִ
ְתִפּלֹות   :ְוַתֲחנּוִנים ּבִ

  תרג סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ֵאינוֹ  ִמי ַאף. א  ִנְזָהר ׁשֶ
ל ִמַפת , ם"עכוּ  ׁשֶ

ֶרת עׂשֶ ׁשּוָבה ְיֵמי ּבַ  ּתְ
ֵהר ָצִריךְ    :ִלּזָ

 


