
 

 ותעשרלצפיה ב

   שיעורים על

 יום הכיפורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

להצטרפות לרשימת תפוצה 

 לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת   

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              יום הכיפורים

  (חינם   )קישורים להורדה
   ]לפי סדר א' ב'[  הפרשהקישורים לעלונים שבועיים בנושאי 

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סברי מרנן 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 למות עו

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 ם פאר מקדושי

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 זנגר שליט"א רב יו"ט שיעורי ה 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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 ]לפי סדר א' ב'[   ים שוניםקישורים לעלונים שבועיים בנושא

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 ]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של הנושא[ 

 ערב יום הכיפורים: 

 מנהג כפרות: 

 כל נדרי: 

 וידוי: 

 בין אדם לחברו: 

 בין אדם למקום: 

 הלכות קורונה ביום הכיפורים: 

 מצוות אכילה בערב יום הכיפורים: 

 איסור אכילה ביום הכיפורים: 

  ועיניתם את נפשותיכם: 

 חולה ביום הכיפורים: 

 נעילת הסנדל: 

 נשים ביום הכיפורים: 

   תפילות יום הכיפורים: 

 תפילת נעילה: 

 ביאורים בנוסח התפילה:

  סדר עבודת יום הכיפורים:

 ספר יונה: 

 שאר עניני יום הכיפורים:
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 : ערב יום הכיפורים

 

 )כח עמ'(  אשיחה בחקיך, תש"פשבת שובה   -  עשרת ימי תשובה

 '()לב עמ אשיחה בחקיך, תש"פהלכות עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים 

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' כ( שבעת ימים קודם   -כיפורים ההכנה ליום ה

בנתיבות   , תוס' 'כלם' גבי בלעם[]התחיל בתשובה]הגר"י סלנטר זצ"ל[ מצוות תשובה ביום הכיפורים 

 ( לחימים נוראים )עמ'  -ההלכה 

ובפורים   הכיפורים  ביום  וטהרה  כפרה  שליט"א[תשובה  נויגרשל  מרדכי  גיליונות,    ]הרב  אוסף 

 (סטתשפ"א )עמ' 

 דרכי החיזוק, תשע"ח  ]בכל דרכך דעהו[מצוות על כל צעד ושעל 

תשובה   הימנעות  עניני  על  אונס  לבין  העברה  מעשה  על  אונס  בין  תשובה,  על  'אונס'  פטור  יש  ]האם 

חוששים   צדיק, האם  על מנת שהוא  אשה  צדיק, המקדש  הוא  רק אם  לחברו  לתת כסף  נדר  מתשובה, 

-שיעורי ליל שישי  שעשה תשובה בהרהור ללא מעשה, החזרת גזלת אביו אחר מותו שמא עשה תשובה[

   ברכת יצחק, תש"פ

מכון אסיפת זקנים, תשפ"א  -מבוא לתשובהליקוטים חשובים ויקרים מרבותינו ז"ל בעניני תשובה  

 )יב עמ'(

 "ט הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשעחזר בתשובה על עברה ושוב נכשל בה  

 )י"ד(  אשכול יוסף, תשע"ד  עצות כדי לזכות בחתימת הדין ביום כיפור

   דברי אמת, תשע"ט  מאמרי חיזוק והשקפה מהגר"ד יפה זצ"ל -יום הכיפורים 

 דברי אמת, תשע"ט     מדי שבת בשבתו, תשע"ח  בריה חדשה -איש התשובה 

 פניני אור החיים, תשע"ח  ?השב בתשובה שלימה מאהבה האם צריך את ארבעת חילוקי הכפרה

 בנתיבות ההלכה, ימים נוראים, תשע"ח )עמ' ריט(בקשת מחילה מחברו בערב יום הכיפורים 

 כאיל תערוג, תשע"ו   מעלת ועבודת עשרת ימי תשובה

 כאיל תערוג, תשע"ח   עניני יום הכיפורים

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד הרהורי תשובה קודם קריאת שמע ושאר המצוות שהן בחינת עדות  

 תשפ"א     תש"פ     שמעתא עמיקתא, תשע"ט   הלכות מצויות ליום הכיפורים

ורבותינו ז"ל  ליקוטים   יום הכיפורים מחכמינו  ויקרים בעניני  ליום הכיפורים]חשובים  ,  הכנות 

במקוה, תפילת   ראשונה, טבילה  , סעודהאכילה בערב יום כיפורכלליות, מצות    הנהגות:  יפורכ  יום  ערב
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כיפור  יום  בערב  סעודה מנחה  ברכת  ,  זכה,    מפסקת,  תפילה  יו"ט  הבנים,  יוהכ"פ-תוספת  יום קבלת   , 

 ביום תשובה , מצותלהתענות ושאר העינויים המצוהכלליות,  , הנהגותם סליחה וכפרה, יודיןיום : כיפור

וידויהכפורים,   נדרי"  -  הכנסת  לבית  כללי, הביאה:  הכיפורים   יום  , תפילותעניני  "כל   , תפילת אמירת 

נעילה ,  ת מנחה, תפילוסףמ  , תפילתריאת התורה, קתפילת שחריתהלילה,    פ, הנהגות" יוהכ  ליל  -  ערבית

,  מכון אסיפת זקנים -יומא רבה[  חיד"א ז"ל  של הגדול    ידויורבית,  פ, ע"מוצאי יוהכ  -  לבנה  , קידושתפילת

    )קיג, עמ'( תשפ"א

 דרישה וחקירה תשפ"א מתי נקבע יום הכיפורים כיום סליחה וכפרה? 

 תשפ"א   אזמרה לשמך, תשע"ט  פסקי הלכות יום הכיפורים

 מאור השבת, תשע"ט   הלכות יום הכיפורים

תשובה   בעניני  חמורות,  הערות  עבירות  על  תשובה  שהרהר  מחטיא  ]רשע  ואשוב,  אחטא  האומר 

 מעדני אשר, תשע"ג  הרבים, מדוע ממעטים לשאול שאלות בהלכות תשובה[

 ( כגאספקלריה, תש"פ )עמ'    האומר אחטא ואשוב

כיפור יום  בערב  במקוה[  טבילה  הוידוי  אמירת  לטבילה,  הראוי  הזמן  מנהג,  או  י    ]חובה  צחק,  עין 

 תשע"ט 

 שלמים מציון, תשע"ו     ברכת הטלית בערב יום כיפור, כמה זמן לפני השקיעה?

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' קמח(  ברכת הדלקת הנר ביו"ט וביו"כ 

כיפור ביום  נרות  תדליק  האם  בחדרה,  דלוק  נר  עם  להרדם  יכולה  שאינה  חשוקי  ?  אשה  פניני 

 חמד, תשפ"א 

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' קפו(   ברכת שהחיינו לקטן המגדיל ביו"כ 

 אזמרה לשמך, תש"פ   הכיפורים פסקי הלכות יום

 

 

 : מנהג כפרות

 

 יתרון דעת, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ה מצות תשובה הלכות כפרות וכיסוי הדם  

 ( אבאר הפרשה, תשע"ט )עמ' כ  מנהג כפרות -זה כפרתי 

 פניני אי"ש, תשע"ט   ]נוסח ברכת כיסוי הדם[ ו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל  כפרות וכיסוי הדם במנהג

 תשפ"א  

בעלי ,  מקור הדין]למנהג כפרות בערב יום הכיפורים,  תמצית ההלכות הנחוצות במצוות כיסוי הדם  

זמן חיוב  ,  הנחת עפר מלמטה ,  קטן,  כיסוי על ידי אשה,  על מי חל חיוב המצוה,  חיים החייבים בכיסוי

ברכת שהחיינו  ,  סדר מצות כיסוי הדם וברכתה,  המחויב בכיסוי  שיעור הדם,  במה כשר לכסות,  הכיסוי

  נתערב דם השחיטה במים או ,  כסהו ונתגלה,  השוחט הרבה עופות,  דם לראשונהי הבמקיים מצות כיסו
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כיסה,  שאר משקים ולא  הרוצה עבר  בזהב שחוק,  בל תשחית  בזהב שחוק, חשש  לכסות  הידור מצוה   ,

כיסוי  כיפור,  יום  בערב  דווקא  לכסות את הדם  יש להדר  הגיע, האם  לא  ואביו  לכבד את אביו במצוה 

זה[ אחר  בזה  שחיטות  כמה  כשיש  במים,  מעורבת  עץ  בנסרת  שליט"א[     הדם  ויינבערג  דוד  נתן   ]הרב 

 בדמייך חיי, תש"פ )נה עמ'( 

פעמיות "רב  מוסדות  "כפרות  שליט"א[    ע"י  ברנסדופער  ההלכה  ]הגר"מ  נוראים,    -בנתיבות  ימים 

 (פתשע"ח )עמ'  

 ימים נוראים, תשע"ח )עמ' רטו(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע אויערבאך שליט"א[מנהג כפרות 

 נתיבים לכשרות, תש"פ  קיום מנהג כפרות על כמה בני אדם מאותו עוף 

בדמיך חיי, תשע"ט )מ'    ]למנהג כפרות בערב יום כיפור[תמצית ההלכות הנחוצות במצוות כיסוי הדם  

 עמ'(

 

 : כל נדרי

 

 מעדני אשר, תשע"ח י תפילת יום כיפור?  נמדוע מוציאים ספרי תורה לפ

האם להוציא ספרי תורה רבים לקראת כל נדרי כשיש צורך בנוכרי לסייע בהחזקת הספרים? 

 חמד, תשע"ט )עמ' ח(פניני חשוקי 

 ( גכ-אשמועה טובה, תשע"ט )עמ' כ 'כל נדרי' 

הכיפורים   יום  ובערב  השנה  ראש  בערב  נדרים  בהתרת  הגדול  גלהעניין  גיליונות,  -עינינו  אוסף 

 תשפ"א )עמ' נה( 

ר"ה   בערב  נדרים  והיתר  יוכ"פ,  בערב  נדרי'  'התרת  'כל  מדין  טעות',  'נדרי  מדין  מודעה  ]מסירת 

מוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב נדרים', או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לס

ר"ה, מדין 'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או  

ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת "ונסלח" לאחריו[    'בית דין שקול', 'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו 

 עולמות, קכא 

   יגדיל תורה, תשע"ד   הלכות נדרים והתרתם במשך השנה ובערב ראש השנה

התרתם    ודרכי  כנדרים  מנהגים  כנדר,  קבלת  מנהג  נעשה  תוקף ימדאור]אימתי  מדרבנן,  או  יתא 

 עולמות, קסג המנהג על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי[ 

 אורות הגבעה, תשע"ג  ]נדר טעות, ביטול מראש, זכר המודעה או לא[ מסירת 'מודעה' בביטול נדרים 

חכם, למפרע או מכאן ולהבא, נדר הוי דבר שיש לו מתירין, מכאן    ל]בעל מו  'התרת' ו'הפרת' נדרים  

 הגר"א עוזר, תשע"ב   ולהבא למפרע[

פעמים   ג'  כדברך  סלחתי  העגל?    -אמירת  חטא  על  או  המרגלים  חטא  על  כדברך'  'סלחתי 

 האיחוד בחידוד, תשע"ט ]אמירת ג' פעמים 'סלחתי כדברך' ביום כיפור[  
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 : וידוי 

 

כיפור    יום  בערב  במקוהוידוי  הוידוי  הכיפורים,  ]אמירת  יום  תוספת  מצוות  מנחה,  בתפילת  וידוי   ,

 עין יצחק, תשע"ט  [ הדלקת נרות בערב יום הכיפורים, נשים בברכת שהחיינו

שקר  חשש  משום  לומר  אסור  האם  בוודוי  שאומרים  בעבירות  חטא  לא  שבודאי  שיודע    ?מי 

 מעדני אשר, תשפ"א 

 מעדני אשר, תשפ"א  ?שכח לומר בשמ''ע וידווי ביום כיפור האם חייב לחזור ולהתפלל

 מעדני אשר, תשפ"א  ?ב יום כיפור במנחה הרי עדיין לא יום כיפורמדוע מתוודים בער

מעדני אשר,    ?מדוע מתודים שהתוודנו בוידוי פה הרי החיוב להתוודות בפיו ואיזה עבירה הוא

 תשפ"א

 מעדני אשר, תשפ"א  ?התוודה בישיבה האם צריך לחזור ולהתוודות

מעדני    ?החידוש של רבי עקיבא שאנחנו נטהרים לפני ה' פשיטא הרי רק הוא יכול לטהר אותנו

 אשר, תשפ"א 

כחובה בהבאת הקרבנות, וכמו כן בסדר עבודת הכהן הגדול ביום כיפור.   נזכרת  מצות הוידוי]  הוידוי  

שתהא חובת וידוי רק   א. הסבראמפסוקי התורה למדו חז"ל במכילתא על מצות וידוי המוטלת על כל חט

וידוי בערב   וידוי הוא לכאורה "גמר התשובה", מצות  בעת הבאת הקרבנות או רק בארץ ישראל, והרי 

נוסח הוידוי  ם.  אימתי הזמן המדוייק של מצות הוידוי בערב יום הכיפורי.  ם הכיפורים יום הכיפורים וביו

המקור   ,"כתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"א ה"א: "כיצד מתודה, אומר אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי

יום כיפור "תפילה זכה" כדי   -האם צריך לפרט את החטאים, תפילה זכה  ה.  לנוסח ז נהגו לומר בערב 

י חובת שיטת הרמב"ן שיש להתוודות לאחר אכילת סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים, קודם  לצאת יד

וידוי ב"תפילה זכה" . כניסת היום הקדוש יוצאים ידי חובת מצות  זמן אמירת  ,  ויש לדון היאך אמנם 

הוידוי   ב' דינים בגדר  ו,  גדר הוידוי בערב יום הכיפורים לעומת גדר הוידוי ביום הכיפורים עצמ,  התפילה

הוא    - הוידוי  זאת  עם  ויחד  דברים",  "כפרת  הוא  הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  וידוי  וכפרה  תשובה 

בירורי הלכה, מנהגים ופירושים המקורות לנוסח הוידוי  ם,  וידוי הש"ץ ביום הכיפוריה.  מהלכות התשוב

יוצאים בו ידי חובת וידוי האם אנו    -  נוסח הוידוי שבמחזור,  וידוי על סדר האל"ף בי"ת,  הנאמר בזמנינו

 עולמות, תסה ם[ פירוש הוידוי על פי החיי אד, לדעת הרמב"ם -ותשובה כהלכתה 

איכנשטיין  ]הגר"י    ]תשובה, תפילה[ההבדל בין וידוי יום הכיפורים לוידוי של שאר ימות השנה  

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' לט( -יעלת חן    עומק דעת, תשפ"אשליט"א[ 

יו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא לעולם, וידוי בסליחות, חרטה וקבלה, ]יעיד עלוידוי יום הכיפורים  

 המצוות בפרשה, תש"פ     עומקא דפרשה, תש"פ נושא עוון ומעיד על חטא, וידוי כהן גדול[

פ )עמ'  איתרי, תש"  -  עלון ישיבת זהב מרדכי   ]הגר"ש שיף שליט"א[]הוידוי והקרבן[  וידוי יום הכיפורים  

 (ט

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' לה(-]הגר"י איכנשטיין שליט"א[ גדרי הוידוי בדעת רמב"ם ורבנו יונה

 מהדורה תשיעית, תשע"ד [ לפי נוסח ע"מ ,]מבואר בלשון קלהוידוי וי"ג מידות 
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]יהי רצון מלפניך  במנהגו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל    -קבלה להבא בנוסח וידוי יום הכיפורים  

 תשפ"א   פניני אי"ש, תשע"ט שלא אחטא עוד[

 תשע"ז   סדר הוידוי עם פירוש ע"פ החיי אדם

ווידוי   ווידוי, תשובה מצות תשובה  ]תשובה על החטא, תשובה לפני הקב"ה, תשובה ותפילה, תשובה 

   הגר"א עוזר, תשע"ו   מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[

 תורה והוראה, תשע"ד     תשע"ט     זהמצוות בפרשה, תשע"    תורה והוראה, תשע"ז

     )עמ' מג(   תשע"ח )ח( ירחון האוצר  ]ווידויו של עכן[גדרי וידוי 

 משנת מהר"ל, תשע"ט   הודאה ומסירה לקב"ה -הוידוי 

 משנת מהר"ל, תש"פ החזרה לתחילת יצירתו  -בין תשובה לרפואה 

  ]צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה[ ד' דברים המשנים גזר דינו של אדם    -קרע רוע גזר דיננו  

 משנת מהר"ל, תש"פ 

ישראל   קדושת  עצם  מתגלה  כיפור  החטא   -ביום  שורש  מכפרת[     הגוף  צדיקים  משנת  ]מיתת 

 מהר"ל, תש"פ 

 כ(, תשע"ט )עמ' עה( ) ירחון האוצר   אמירת י"ג מידות של רחמים ביחיד

האם ,  דות שאינן חוזרות ריקםיברית כרותה לשלש עשרה מ  ,  כשליח צבור  ב"הנתעטף הק]י"ג מידות  

מידות י"ג  לומר  רשאי  י  ,יחיד  סליחותהאם  לומר  רשאי  מ,  חיד  י"ג  אינו השומע  ]והוא  מציבור  ידות 

עמהם[   קריאת    -מתפלל  בברכות  או  דזמרה  פסוקי  אמירת  באמצע  נמצא  כאשר  לאומרם  חייב  האם 

בלימודו כשעסוק  הדין   ומה  כאומר  ,  שמע,  נחשב  האם  ממהרים  והם  הציבור  עם  מידות  י"ג  התחיל 

וב'יהי רצון' שלאחר אמירת תהלים,  כיצד  -ביחיד  ,  בציבור האם  ,  י"ג מידות בקריאת התורה בתענית, 

לסיימו שצריך  או  'ונקה'[  אמירת  ]לאחר  פסוק  באמצע  להפסיק  סליחות  ,  רשאי  לאמירת  הראוי  הזמן 

י"ג מידות,  י"ג מידות בציבור של נשים,  לאומרם קודם חצות,  וי"ג מידות ,  הכוונות הנצרכות באמירת 

ה ה'יישוב קושיית  כן, מה פשרה של  ואם  נענו,  ולא  י"ג מידות    ' ברית כרותהעולם, הלא רבים אומרים 

 עולמות, עב [   דות שאינן חוזרות ריקםילשלש עשרה מ

נוראים   בימים  תורה  ספר  בהוצאת  מידות  י"ג  אמאיאמירת  מידות  י"ג  כתלת   ]ג"פ  מיחזי  לא 

 מחמדי התורה, תשע"ח  רשויות, ברבים אין חוששין, ז"פ ה' הוא האלוקים בנעילה[

 קובץ גיליונות, תש"פ )נה(]הגר"י רפפורט שליט"א[ מעלת י"ג מידות וחובת הכוונה באמירתם 

 וה לנו, הארות בעניין על חטא, הוידוי ביחיד ובציבור[ו]מדברי הראשונים, ולא שוידוי יום הכיפורים  

 עומקא דפרשה, תשע"ד 

 זר, תש"פ נועם אליעחובת התשובה ביום הכיפורים 

 נועם אליעזר, תש"פ   כפרת יום הכפורים עם התשובה וחילוקי הכפרה

 זר, תש"פ נועם אליעחילוקי הכפרה בתשובה מאהבה 

  ]הגר"י ליברמן שליט"א[ שכח המלך הקדוש וחוזר תפילת יום הכיפורים, האם יאמר וידוי שוב? 

 ( חימים נוראים, תשע"ח )עמ' ע -בנתיבות ההלכה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47452
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_55_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_53_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_61_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_55_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_55_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_55_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_52_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_63_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_55_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_55_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_55_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_55_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_55_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_55_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_53_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_06_61_55_78.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

   שיעורים על

 יום הכיפורים

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 בין אדם לחברו:

 

 קונטרס הריני מוחל, תש"פ )לג עמ'( מצוות פיוס ומחילה  

מידות רעות מעכבות את  ]  עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו

תפילה מועילה רק כשאין מפריעים  ,  ובקשת מחילה  פיוס,  עצה למי שאינו זוכר במי פגע,  ביאת המשיח

 דרכי החיזוק, תש"פ  [למחול ולהוציא הקפידא מלבו, אחרים

בין אדם לחברו א]  בקשת מחילה  לבקש מחילה? אם    לועל  וחברו חטאים צריך אדם  ביקש מחילה 

? מה אופייה של חובת בקשת מחילה, והאם צריך לפרט את  מחל, האם צריך גם וידוי ותשובה מהקב"ה

  תורה והוראה, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ו הנפגע?[  להשיג את כשאי אפשר החטא? מה הדין 

    תורה והוראה, תשע"ו      נשיח בחוקיך, תשע"ז  שאלות בהלכות בקשת מחילה וקיומה

שליט"א[  ריצוי בעבירות שבין אדם לחברו יוסף  מור  אורי אהרן  )מה(, תשפ"א      ]הרב  ירחון האוצר 

 )עמ' קט(

]תרעומת, מחוסר אמנה, כפיה ע"י בית דין, האם הניזק חייב למחול כשלא שילם, לא  לצאת ידי שמים  

מכותלי בית הדין,  שילם בגלל 'קים לי' או 'איני יודע אם פרעתיך', כשרות לעדות מי שלא יצא ידי שמים[   

 תשע"ח 

]פגע בבין אדם לחברו ואינו יודע במי פגע, הזיק לעיר שלמה, דיבר ר בתשובה ואינו יכול לתקן  החוז

רבים[   צרכי  בעשיית  מפורסם  גזלן  תשובת  לחברו,  לגלות  צריך  האם  חברו  על  הרע  ישראל  לשון  ]הרב 

 מנורה בדרום )טו(, תשפ"א )עמ' מ( גולדברג שליט"א[ 

]מזיק בגרמא, האם יש חיוב רק בי"ד אינם אוכפים, או שיש מצוה בעלמא לשלם או  חיוב בדיני שמים  

שזו מידת חסידות,  מתי "חייב בידי שמים" ומתי "אם בא לצאת ידי שמים", בכל ספק ממון המוציא 

ור תשלומין מדין קם ליה בדרבה מיניה האם חייב בדיני  מחבירו עליו הראיה ומדוע כאן שונה, כשיש פט

לעדות, מזיק בגרמא שלא בכוונה[ ולא שילם כשר  ואם תפס הניזק, חייב בדיני שמים  עולמות,    שמים, 

 רעב 

 היא שיחתי, תשע"ט אומנות הפיוס   

למקום   אדם  בין  איסור  אין  חברומדוע  וידוי    ? כשמצער  חובת  הכיפורים[]לגבי  ליל      ביום  שיעורי 

   שבת, תשע"ז

 נר יששכר, תשע"ג   האם חייב לבקש מחילה מחברו כשיודע שחברו כבר מחל?

 נר יששכר, תשע"חפגע בחברו וריצהו האם צריך גם תשובה לפני המקום?   

 מחמדי התורה, תשע"ח    אורות הגבעה, תשע"ה ]והחזיר[בקשת מחילה בגוזל את חברו 

ת ולפייס גם אם השלים את הנזק  ]האם יש חיוב לרצותשובה ווידוי על עבירות שבין אדם לחבירו  

או השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה  
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בין אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המוחל אכזרי, האם חייב המוחל 

 עולמות, קכג  "י שליח, כשאינו בעיר, כשהנפגע נפטר[למחול בפה, כמה פעמים צריך לבקש מחילה, פיוס ע 

לחברו?   אדם  שבין  בכפרתו  תלויה  למקום  אדם  בין  הכיפורים  יום  כפרת  עטרות,  האם  עשר 

 תשע"ט 

  שלמים מציון, תשע"ובקשת מחילה מאדם שאינו ידוע  

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   'לא תיטור'?דהאם חייב למחול לחברו כדי לא לעבור על לאו 

לחבירו   אדם  בין  מחילה מחילה  המבקש  גנב  חבירו,  את  לפייס  הזמן  מהו  בלב,  ולא  בפה  ]מחילה 

 תשע"ו      דברי הלכה, תשע"ה   בעילום שמו, אופנים שונים בבקשת המחילה[

 דרכי החיזוק, תשע"ו מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א     -לא על חשבון אחרים   -אימת הדין 

 

 :בין אדם למקום 

 

 פניני אי"ש, תשע"ח לזבוח יצרו על ידי התורה   -יסוד התשובה 

]סמך על עד אחד באיסורין וטעה, לפני עור במכשיל חברו באונס,  ונס  עבירות בשוגג או באתשובה על  

 אורות הגבעה, תשע"ד   הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד[

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' צג(מצוות התשובה ועשרת ימי תשובה 

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' ק(  הערות בדברי הרמב"ם ורבינו יונה הלכות תשובה

 )עמ' קיד(  ירחון האוצר )כ(, תשע"ט  'המלך הקדוש'  -'מקוה ישראל השם'  -לפני השם תטהרו' '

התשובה   התשובה[גדרי  תיקוני  אנוש,  חולה  תשובת  תעלומות,  יודע  עליו  שיעיד  אשר,     ]עד  מנחת 

 תשע"ח 

 נר יששכר, תשע"ג ]הגר"י מאיר זצ"ל[  שורש קנין התורה ויסוד לדרכי התשובה   -"בנים" לה' 

 רץ כצבי, תשע"ו      תורה, תשע"ובארה של     שובה בבני נחת

 רוממות, תשע"ז  מדי שבת, תשע"ו  תשובה

 רץ כצבי, תשע"ו תשובת היחיד ותשובת הציבור  

תשובה מיתתךש]  מצות  לפני  אחד  יום  החזרה  , וב  היא  שהמצב  המצווה  או  וידוי, ותשובה  היא  וה 

חרטה על העבר וקבלה על העתיד, הוידוי עניינו  ,  חיוב התשובה ביום הכיפורים, ו"חיובית" או "קיומית"

את  וצריך   וגם  החרטה  את  גם  בפיו  שהקבלהשיאמר  או  על  .  ומחילה  סליחה  בקשת  הוא  הוידוי  גדר 

רס"ג מנה ארבעה עיקרים לתשובה: עזיבת החטא, חרטה, בקשת כפרה וקבלה לעתיד.  ,  עוונות שחטא

הרמב"ם,  ו דעת  התשובהמה  מצות  היא  הזאת"  "המצוה  האם  הכתוב  בביאור  הראשונים  , מחלוקת 

ו  עבירה,  ממעשה  נגרם  אשר  האדם  בנפש  ה"מום"  עבר" ענין ביאור  גוררת  המחייבת העברה  כסיבה   ,"

התשובה, היא  חסד גדול    -ביאור דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה  ,  למהר בעשיית התשובה 

גדול עונש  והיא  לרועץ  הדבר  נהפך  כראוי,  מנוצלת  לא  זו  מתנה  אם  שני,  מצד  אך  אחד,  חיוב ,  מצד 
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ישראל[ יושבי ארץ  על  קעג        נוה ההיכל, תשע"ג   התשובה המיוחד המוטל  אורייתא,      עולמות,  אוצרות 

  זהמצוות בפרשה, תשע"   תשע"ז

ורבינו    ?האם יש חיוב תשובה מיוחד ביום הכיפורים       אורות הגבעה, תשע"ג     יונה[]דעת הרמב"ם 

 תורה והוראה, תשע"ד 

 מחמדי התורה, תשע"ז   אשריכם ישראל

]אי היכולת לעמוד בקבלות, הגישה    הדרכה יחודית ומעשית כיצד לקבל קבלות וכיצד לעמוד בהם

הקבלה  חיבור  הקבלה,  הכרת  המעשית,  העבודה  הלב,  הכרת  הרצון,  כוח  ביאור  והטעות,  הקבלה  אל 

קונטרס    לאורח החיים, ההנאה והסיפוק בקיום הקבלה, מעשה הקבלה, כלים להתמודדות מול הקושי[  

 עמ'(  ונעשה ונצליח, תשפ"א )ס 

 אור החיים, תשע"ט פניני     באר הפרשה, תשע"ט )עמ' לד(  הקשר בין תשובה לתורה

 

 הלכות קורונה ביום הכיפורים: 

 

 אז נדברו, תשפ"א  לקח מחופש ההפגנות חופש הביטוי הדמוקרטי -חופש הבחירה הרוחני 

הגדול   הכהן  של  הלבן  בד    -בגדי  לקודש  בגדי  הכניסה ]הכניסה  בבידוד,  הישיבה  בדד,  הקודשים 

 אז נדברו, תשפ"א  הנוספת לקודש הקודשים להוצאת המחתה, סגירת הקצוות[

 יום הכיפורים, תשפ"א  הוראות לצום יום הכיפורים לחולי קורונה

הכיפורים   ביום  באלכוג'ל  איסורים,  קורונה,  ]השימוש  בשאר  כשתיה  סיכה  סיכה,  או  רחיצה 

בירור הלכה,    דאורייתא או דרבנן, סיכה שלא לתענוג, האם סיכה חמורה מרחיצה, הורדת לכלוך בסיכה[

   תשפ"א

צורך  ]קורונה,    לבישת מסכת הגנה מפני קורונה בשבת צורך האדם.  היתר מלבוש. היתר תכשיט. 

 בירור הלכה, תשפ"א [ רפואה ומגן מחולי. מגן ומציל מצער. להעביר ריח הפה. דבר שרגיל לצאת בו בחול

וייס שליט"א[  צום יום הכיפורים לחולי קורונה ופסקי הלכה בענייני ימים    ]הרב אשר  לקט תשובות 

 מנחת אשר, תשפ"א  - נוראים בעידן הקורונהה

לקט תשובות ופסקי הלכה בענייני    ]הרב אשר וייס שליט"א[    כ אחיות במחלקות הקורונה בצום יוה"

 מנחת אשר, תשפ"א   - ימים הנוראים בעידן הקורונה

סלנטר   הגר"י  המגיפהזצ"ל  הוראת  שליט"א[   בימי  וייס  אשר  הלכה    ]הרב  ופסקי  תשובות  לקט 

 מנחת אשר, תשפ"א  - בענייני ימים הנוראים בעידן הקורונה
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 : הכיפוריםאכילה בערב יום  מצוות 

 

 מעינות בני יששכר, תשע"ט ]מיתב תענית לתעניתו[ תענית חלום בערב יום כיפור 

למלאכים    האכיל כהידמות  הכיפורים  יום  בתפילה,  בערב  מעמידה  זאת,  מאכילה  נשים  ]פטור 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  מלבישת קיטל ואמירת בשכמל"ו בקול רם[

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א , מה יעדיף? יש לו מעות לקנות קיטל לעצמו או בגד לבן לאשתו

עמיקתא,    שמעתתא  ]מ"ע שהזמן גרמא[האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים?  

    "ג תשע

 חגי רוזנברג, תשע"ח מדוע אין מברכים על מצוות אכילה בערב יום הכיפורים? 

יום הכיפורים  'עוסק במצוה'   היה אוכל באכילת ערב  או השבת אבדה, כאשר  צדקה  ]פטור מצות 

'שליח מצוה' ההולך למקום אחר   ולא מחמת המצוה,  צום  יום או מחמת היותו ערב  בכל מקרה כבכל 

   "א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א הגרלשם מצוה וגם לשם עניניו[ 

הגר"א    ]כדי לא למעט באכילתו, הקרבת שלמים בח' תשרי[אי אמירת מזמור לתודה בערב יום כיפור  

 גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  

הכיפורים,   ביום  לאכול  שעתיד  באכילת  האם  חולה  מצווה  כיפורהוא  יום  אשר,    ?ערב  מעדני 

 תשע"ט 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ?האם יש מצוה לשתות יין בערב יום כיפור

 (כאבאר הפרשה, תשע"ט )עמ'     (יח-ידשמועה טובה, תשע"ט )עמ'  אכילת ערב יום הכיפורים 

]דאורייתא או דרבנן, שיעור האכילה, כוונה למצווה, האם נחשב מצוות אכילה בערב יום הכיפורים  

נשים חייבות, חולה שאינו   כיפור, אכילה כעוסק במצווה, מהלילה או רק מהבוקר, האם  ביום  מתענה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  בזמן תוספת יום הכיפורים[

 שפת אמת, תר"מ אכילת ערב יום כיפור מתקנת כל אכילות השנה  

 מעדני אשר, תשע"ח  אכילת דגים בערב יום כיפור

כיפור   יום  בערב  וטעמיו ]אכילה  הדין  בתשיעי,  מקור  ושותה  האוכל  את  ""כל  הזכיר  לא  רמב"ם   ,

יום הכיפורים )הלכות שביתת עשור(, אלא בהלכות נדרים. חובת   המצוה יום כיפור בדיני  לאכול בערב 

כיפור באכילת לחם דווקא יום  יש מצוה להרבות באכילה ,  שיעור האכילה,  מצות האכילה בערב  האם 

חיוב .  לאכול בערב יום הכיפורים מתחילה כבר מהלילה הקודם, או רק מהבוקר  המצוה  .באופן מיוחד

חולה שאינו מתענה ביום כיפור, האם מחוייב במצוה לאכול בערב .  נשים מצות אכילה בערב יום כיפור

יום כיפור בהזנה מלאכותית  .יום כיפור יום הכיפורים  .  קיום מצות אכילה בערב  נטילת גלולות בערב 

מאכלים .  קטן במצות אכילה בערב יום כיפור.  ברכה על מצות אכילה בערב יום כיפור.  ניתלהקלת התע

 עולמות, תקיא  [מנהגי האכילה והשתיה בערב יום כיפור, ראויים בערב תענית ובמוצאי התענית
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 : איסור אכילה ביום הכיפורים 

 

 ד " מעדני אשר, תשע אכילת המן ביום כיפור  

 זרע ברך, תשע"ו   השותה חומץ ביום הכיפורים

האם מקיימים בכך מצות אכילה קל צום,  ]פור למניעת הרגשת הצום  בליעת כדורים בערב יום כי

ביו חייב באכילת תשיעי, קטן שהגדיל  חולה שאינו מתענה האם  כיפור אם מחויב באכילת   םבתשיעי, 

 תורת המעדנים, תשע"ט     תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"ח  תשיעי, נשים[

בריא   לאדם  הכיפורים  יום  בערב  צום  יום קל  לפני  קל'  'צום  ברכת  בצום,  העינוי  הרגשת  ]ביטול 

ע לגרום  ענין  יש  האם  בתשיעי,  איכלה  טעמי  הצום, ו כיפור,  להקלת  צום  קלי  לקיחת  בצום,  נפש  גמת 

זמן   זמן העינוי, אכילת מאכלים עד תחילת  יום הכיפורים קודם  נטילת קל צום בערב  ולבריא,  לחולה 

 עומק הפשט, תש"פ הצום, מעלת האוכל בתשיעי[ 

ו הצום  ויטמינים  ערב  בשבת  צום'  לחול['קל  משבת  הכנה  בשבת,  רפואה  סמנים,  עומק    ]שחיקת 

 הפשט, תשע"ח 

ושתיה"  " מאכילה  בו  ומשמעותה  -לשבות  הכיפורים  יום  לאיסורי  הרמב"ם  ירחון      הגדרת 

 האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' קסו( 

   מעדני אשר, תשע"ז  לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת? 

קהילת בני תורה הר    ]ספיה בידים לשוטה, לקטן, הגדרת שוטה[האכלת חולי אלצהיימר ביום כיפור  

 נוף, תשע"ו 

ימים נוראים, תשע"ח    -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[  כפרת יום הכיפורים על חצי שיעור  

 )עמ' עב(

 ימים נוראים, תשע"ח )עמ' עב(   -בנתיבות ההלכה ]הגר"ח קמיל זצ"ל[  צום יום הכיפורים

כאיל תערוג,        מעדני אשר, תשע"ג  [, יותר מכפי צורכו]ספיה בידייםאיסור האכלת ילדים ביום כיפור  

    תורת המעדנים, תשע"ח   פניני מנחת חינוך, תשע"ז      תשע"ו

לידו של הקטן או    ]מאיזה גיל, הליכה בלא ארבע כנפות לקטן, תלל  איסור ספיה לקטן ביוה"כ וסוכה

הגר"ע  לתת לפיו, נותן לקטן מבעוד יום, נתינת עוגה שיש עליה אותיות לקטן, האכלת קטן מחוץ לסוכה[  

 מדלוב שליט"א, תשפ"א 

 (טימים נוראים, תשע"ח )עמ' ע  -בנתיבות ההלכה שליט"א[   שרייבר ב]הגר" צום קטן ביום הכיפורים

  -בנתיבות ההלכה  ]חינוך על מצוה שלא תהיה בגדלותו[     קטן האוכל ביום כיפור האם חייב לקדש? 

 ( פימים נוראים, תשע"ח )עמ' ק 

קטן לצורך  הכיפורים  ביום  באוכלים  נגיעה  בדין  הדשן  תרומת  אמויאל    תשובת  אהרן  ]הרב 

 ירחון האוצר )מה(, תשפ"א )עמ' קיח( שליט"א[ 
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]לא תאכילום, ספיה בידיים, ממתקים  האם מותר להאכיל קטן ביום הכיפורים יותר מכדי צורכו?  

 ( נחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בירור הלכה לילדים, כשמתענה שעות מדין חינוך[ 

 

  :" ועיניתם את נפשותיכם"

 

 ימים נוראים )עמ' יד(  -תיבות ההלכה בנ]הגר"א וסרמן זצ"ל[ חמשת העינויים ביום הכיפורים 

 (כזימים נוראים )עמ'   -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ אליפנט זצ"ל[ חמשת העינויים ביום הכיפורים 

 (נאימים נוראים )עמ'  -כה בנתיבות ההל]הגרי"ח סופר שליט"א[ חמשת העינויים ביום הכיפורים 

הכיפורים   ביום  עינוי  כלה  מצות  והכלה,  המלך  היתר  בצינה,  או  בחמה  ישיבה  העינויים,  ]סוגי 

שנסתיימו שלושים ימי שמחתה בתוספת יום הכיפורים, דין המלכה, נעילת הסנדל ביולדת, חצי שיעור 

בשיעורין,  מדאורייתא,   לאכול  או  לאינפוזיה  להתחבר  לאינפוזיה,  למחובר  לתורה  עליה  דעתא,  יתובי 

   מעשה כהן, תשע"חאינפוזיה, חיבור לאינפוזיה הדורש 'אמירה לעכו"ם'[  האם ניתן לחייבו להעדיף

]האם  חולה סכרת היכול לצום ביום כיפורים אם יחובר לאינפוזיה, האם רשאי לעשות זאת?  

לעשו יחסוך בכך אכיל  תחייב  י ה או שתייה לשיעורים[  זאת, כאשר  )עמ'  מעדני       (ג אספקלריה, תש"פ 

 תשפ"א     פניני אי"ש, תש"פ    אשר, תש"פ

 תורת המעדנים, תשע"ט מדוע אין ברכה על מצוות 'עינוי' ביום הכיפורים?  

 עולמות, תשע"ד    זרע ברך, תשע"געינוי ביום הכיפורים, הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ ]לא תאכילום[ רחיצת קטן ביום כיפור כשאין חשש פקוח נפש 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ עינויים בזמן תוספת יום הכיפורים 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אתוספת יום הכיפורים 

 נזרו, תשפ"א יאיר]רחמים, ואין תוספת יום טוב בראש השנה שהוא יום דין[ תוספת יום הכיפורים 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ ]כיום[ רחיצת מלך וכלה ביום הכיפורים 

]אכילה ושתיה דאורייתא, רחיצת אבר ורחיצת  חמשת העינויים האם הם מדאורייתא או מדרבנן  

כל גופו, ספק אם הוא חולה וצריך רחיצה, דבר שיש לו מתירין, אפשר לרחוץ למחר, לאכול חצי שיעור  

ביום   סיכה  איסור  נפש,  פיקוח  של  במצב  סכנה  בו  שיש  לחולה  העינויים  משאר  אחד  על  לעבור  או 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  הכיפורים[
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 : חולה ביום הכיפורים 

 

 ( 42עיטורי מרדכי, תשע"ט )עמ'  ]הגרמ"ש קליין שליט"א[ הוראות למעשה לחולה ביום הכיפורים

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ?מנין שאסור מהתורה ,שתיה כדי לבלוע כדור

 עיטורי מרדכי, תשע"ט ]מעוברת, יולדת, קטן[  יום הכיפוריםלה ב ודיני ח

שאוכ פעם  בכל  לברך  צריך  האם  מכשיעור  פחות  שאוכל  אכילה    ל?חולה  בין  בזמן  הדעת  ]הסח 

 תורת המעדנים, תשע"ט לאכילה[

חולה שצריך לאכול ביום כיפור האם צריך להעדיף שלא לאכול לחם שלא יצטרך ליטול נטילת  

 תורת המעדנים, תשע"ט ?  ידים

בנתיבות    ]להשבע קודם יום הכיפורים שלא יאכל כשיעור[עצה הלכתית להאכלת חולה ביום כיפור  

 ( טוימים נוראים )עמ'  -ההלכה 

, האם החולה רשאי להסתכן ולצום,  חשיבות פיקוח נפש הדוחה כל המצוות]  הכיפוריםהחולה ביום  

ם רשאי לסמוך על הנס ולא להיוועץ האם אד,  האם צריך כפרה  -חולה המחויב לאכול ביום הכיפורים  

יעורי אכילה המותרים לחולה ביום  , שרופא שאינו שומר תורה ומצוות האם נאמן,  ברופא ולהתרפאות

 עין יצחק, תש"פ  ם[למי שומעי -הרופא והחולה , זמן השהייה ביניהם , הכיפורים

 פניני מנחת חינוך, תשע"ז האכלת שיעורים לחולה שיש בו סכנה 

 מעדני אשר, תש"פ    רץ כצבי, תשע"וזימון לחולים שאכלו ביום הכיפורים 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' עו(  (כי שם ה' אקרא) ]קבעו ביניהם[זימון בחולים האוכלים ביום כיפור 

 ני אי"ש, תשע"ט פני  שלושה חולים שאכלו כאחד ביום הכיפורים, אינם מצטרפים לזימון

 רץ כצבי, תשע"ו   הזנה מלאכותית לחולה ביום הכיפורים, ולמצוות אכילה בערב יום הכיפורים

   קהילת בני תורה הר נוף, תשע"חהנחיות הלכתיות לחולה ביום הכיפורים 

 קהילת בני תורה, תשע"ה נטילת תרופות ושתיית מים לצורך בליעתם ביום כיפור 

מותר לחולה החייב לאכול ביום הכיפורים, ליטול גלולת שינה וישן בכל יום הכיפורים האם  

 נועם אליעזר, תש"פ ]מונע עצמו משאר עינויים, מתפילה ווידוי[ ולא יצטרך לאכול? 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד  ]ולהמשך טיפול כשאין חולי[נטילת תרופות ביום הכיפורים לחולה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג חצי שיעור מותרת לחולה ביום הכיפורים?    האם אכילת 

ימים נוראים,    -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י בורגר שליט"א[  אכילת חצי שיעור לחולה ביום הכיפורים   

 ( סדתשע"ח )עמ' 

לצום חייב להשתדל  בו סכנה האם  לצום[  ?חולה שיש  לו  שיאפשרו  מועד  מבעוד  תרופות    ]לקחת 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד 
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 (ימים נוראים )עמ' מד -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ שטרנבוך שליט"א[ מעוברת בצום יום הכיפורים 

ויבוא יאמר יעלה  ברך, תשע"ו  [לחם משנה]  חולה האוכל ביום הכיפורים האם  מעדני אשר,     זרע 

 תש"פ 

ציבור כש"ץ    שליח  לשמש  יכול  האם  "שיעורים"  כדין[האוכל  עשה  אם  אי"ש,    ]וכשספק  פניני 

 תשע"ז 

 פניני אי"ש, תשע"ט הנחיית הגרי"ש אלישיב זצ"ל    -מינקת בזמן הזה ביום הכיפורים 

 אורות הגבעה, תשע"ו חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר, האם רשאי לעלות לתורה במנחה?  

 רץ כצבי, תשע"ו  ]בשחרית, בנעילה[נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה 

 שלמים מציון, תשע"ז חולה ביום הכיפורים, כמלאכי השרת, ונפק"מ הלכתית בדברי החזו"א  ה

כיפור שחל בשבת, קריאה מחמת  עליה לתורה למי שאינו מתענה   ביום  ובמנחה  ]בשחרית, במנחה, 

גלויות האם בן א"י יו"ט שני של  יכול    היום או מחמת התענית, הבדלה במוצאי שבת שהוא גם מוצאי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו להוציא בן חו"ל[ 

 תורת המעדנים, תשע"ט   ם?האם צריך לצו  ,חולה שצריך לאכול ביום כיפור והבריא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    ?משקה כמלא לוגמיוישתה חולה ביום כיפור יאכל מוצק ככותבת, או 

רשאיחו האם  כיפור  ביום  לאכול  שלא  עצמו  על  להחמיר  שרוצה  סכנה  בו  שיש  תורת      ?לה 

 פניני אי"ש, תשע"ט    המעדנים, תשע"ט

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט ? האם חולה שיש בו סכנה מוגבל במה שהוא אוכל ביוהכ"פ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ?ותר לו לאכול חצי שיעור ואכל שיעור שלם, האם ילקהחולה שה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]ואם יבחשו אותו יהפוך למשקה[ לבן האם נחשב כאוכל או כמשקה 

באב ותשעה  כיפור  יום  קודם שבת,  ניתוח  ל  קביעת  עצמו  נפש]מכניס  רפואה אלקטיבית,   ,  פיקוח 

   רץ כצבי, תשפ"א  פסיקה עם הנוכרי שלא יחלל שבת, חיוב במצוה קודם זמנה[

 

 : נעילת הסנדל 

 

 מלאכת מחשבת, תש"פ עמידה ביום הכיפורים בשעת התפילה 

ד[   מותר ללבוש נעלי עור שסולייתם קרועה?האם ביום כיפור      )ונעלך לא בלתה מעל רגלך( ]כט, 

 מעדני אשר, תשע"ח 

  שלמים מציון, תשע"ו  לבישת נעלי בית שאינם קשורים לרגל במקום שאין ערוב

העור   מנעלי  עם  והוא  כיפור  יום  בערב  חמה  עליו  לביתו, שקעה  יטלטלם  ברגלו,  בידו,  ]יחלצם 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ח מוקצה[
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 ( קצחעמ'  ימים נוראים, תשע"ח ) -בנתיבות ההלכה ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[   לת מנעל לקטניםינע

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ נעילת מנעלים כשאינו הולך בהם אלא שוכב על המיטה  

]מדאורייתא או מדרבנן, מעור או מעץ, מחומרים סינטטיים, האיסור הוא בבטול איסור נעילת הסנדל  

עם   הליכה  וכסתות,  כרים  על  עמידה  הארץ,  את  להרגיש  או  יחפים  ללכת  עצמי,  איסור  או  העינוי 

מדרסים, נעלי ספורט נעלי בית ונעלי קרוקס, לחולה וליולדת, מצטער ואיסטניס בנעילת סנדל, לקטנים, 

   עולמות, רעגבכך, איסורי נעילה בדינים אחרים[ וגיל חינוך 

הכיפורים   ביום  קרוקס  סינטטי, נעלי  עור  טניס,  נעלי  יחף,  מנעל,  הכיפורים,  ביום  הסנדל  ]נעילת 

 עומק הפשט, תשפ"א   קרוקס ביום הכיפורים במקום שאין עירוב[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    חולה ברגליו, ילבש מנעל או יישאר בביתו

פרי עמלנו,  ]איסור נעילת המנעל לקטן ביום כיפור, לא תאכילום[  הנעלת נעלי עור לתינוק ביום כיפור  

 תש"פ 

עקומות   רגלים  עם  לילד  ]מעור[  'סד'  נעלי  אחרת    -נעילת  בתפילה  לעמוד  ]הליכה  המתקשה 

 אספקלריה, תש"פ )עמ' יד(  לבית הכנסת, עמידה בתפילה, תפילה בישיבה[

 

 : נשים ביום הכיפורים 

 

עמיקתא,    שמעתתא  ]מ"ע שהזמן גרמא[האם נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום הכיפורים?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    "ו עומקא דפרשה, תשע   "ג תשע

יום הכיפורים['כל נדרי' לנשים     ]בשליחות הבעל, כשהיא בביתה, מסירת מודעא, אחר הדלקת נרות 

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט 

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ט הנהגות לנשים ביום הכיפורים  

 רץ כצבי, תשע"ו בתפילת מוסף  חיוב נשים בכריעה 

 עין יצחק, תשע"ט     נשים בברכת שהחיינו

 

 לעולם ועד' בקול רם  'ברוך שם כבוד מלכותו

 

 מחמדי התורה, תשע"ו אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'   

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יב(   אמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בתוך סדר קריאת שמע

ועד' לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  הפסוק  של  הגדולה  תשע"ג   מעלתו  רוזנבלום,  הרב     שיעורי 

 רוממות, תשע"ז 
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מדרגת האדם נמדדת על פי הדרך    -בקול רם ביום הכיפורים    'ברוך שם כבוד מלכותו'אמירת  

עליה   עצמו  את  מעמיד  הוא  יום בה  מוצאי  של  בערבית  אמירתו  ואי  הכיפורים  ביום  ]אמירתו 

 למעשה, תשפ"א    מתוקים מדבש, תשפ"א  [הכיפורים

]אמירתו בקריאת שמע, ולטעם אמירת פסוק זה דווקא בלחש 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'   

הכיפורים.   יום  ובהלכות  שמע  קריאת  בהלכות  תקנה,  או  מנהג  רם,  בקול  כבוד  ולא  שם  "ברוך  אמר 

דברי הרמב"ם בהלכות קריאת שמע, ומה  האם חייב לחזור לאומרו.    -מלכותו לעולם ועד" ללא כוונה  

 בין קריאת שמע לאמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". שלכאורה ניתן לדייק מדבריו • הפסקה  

. בדברי הפוסקים הוזכרה אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד",  האם הוא חלק מקריאת שמע

ציבור אומר קריאת שמע, האם צריך לומר עמהם גם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם   :בהקשרים שונים

אמירת     ."מוד גם באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ועד." היה מהלך בדרך, האם צריך לע

.  כשאומר פסוק זה שלא בסמוך  "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש שלא בשעת קריאת שמע

בכח" "אנא  באמירת   • קטן  כיפור  יום  בתפילת  בלחש,  לאומרו  צריך  גם  האם  שמע,  בדרך  לקריאת   •

גמרא מבואר כי "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" היה נאמר ב  "מדין "עניה" ומדין "שירה  לימודו.

שמע,  לקריאת  סמוך  אמירתו  בגדר  לדון  נראה  זה  פי  על  במקדש.  בבית  המפורש  השם  שמיעת  לאחר 

ועד"    .ושלא בקריאת שמע לעולם  כבוד מלכותו  שם  דינים  -"ברוך  וחידושי  לא פסקי הלכות  : כאשר 

עיניו גם באמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" • "בלחש" כיוון באמירתו • האם צריך לכסות את  

האם   ברכה לבטלה,   או לאחר אמירתביחיד,   האם צריך להשמיע לאוזניו • כאשר קורא קריאת שמע  -

פירוש הגר"א לתפילה "גלה כבוד    •,  הכוונה הנצרכת באמירתו, פנינים ופרפראות    .צריך לאומרו בלחש

מהרה עלינו  ועד     ."מלכותך  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  מפרש:  ירושלמי  רבה   -תרגום  יהא שמיה 

     עולמות, תעז מברך לעלמי עלמיא[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכ(פרטי דיניו, ופירושו   - 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'

מלכותו'אמירת   כבוד  שם  מן   'ברוך  משה  'גניבת'  רם,  בקול  הכיפורים  וביום  כלל  בדרך  ]בלחש, 

 אגעדאנק, תשפ"א המלאכים, בוצע ברך, לו ולאחרים, יאוש ושינוי רשות[  

נשים   ע"י  רם'  ב'קול  הכיפורים  ביום  ועד'  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  'ברוך  עומקא   אמירת 

 דפרשה, תשע"ו 

 

   :תפילות יום הכיפורים 

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד אמר ברוך אתה ה' המלך, ומסופק אם לסיים "הקדוש" או "המשפט" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   האם מועיל לומר תשעים פעם "המלך הקדוש" לצאת מידי ספק

 עומקא דפרשה, תשע"ו   או מיד בצאת יום הכיפורים קידוש לבנה לפני יוהכ"פ

 פניני אי"ש, תשע"ט  []לפי תאריך הפטירה ולא לפי מעלת חשיבותםסדר הזכרת הנשמות ביזכור 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ז  כתר בחזרת הש"ץ בכל תפילות יום מהכיפורים

 קול יעקב, תשע"ו כיפור, והאם בשניהם?  םלהשתדל לקנות עלייה בראש השנה או ביו
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 עומקא דפרשה, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"הנפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

 

 תפילת נעילה: 

 

 (חימים נוראים )עמ' מ -בנתיבות ההלכה ]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[ נעילה פוטרת ערבית 

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  (עדירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'  נשיאת כפים בנעילת שערים

 רץ כצבי, תשע"ו  ]בשחרית, בנעילה[נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה 

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' לג( קף זמן נעילה תו -בעת נעילת שער 

עומקא     ]בזמנינו האם נר עשוי לאורה[במוצאי יום כיפורים בנר העשוי לאורה    ברכת מאורי האש

 דפרשה, תשע"ו 

-[שליט"אמ"א ברוורמן  ]הגרהיציאה מהקודש לרשות הרבים    -מה עושים למחרת יום הכיפורים  

 משנתה של תורה, תש"פ     (מדקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' 

 

 : ביאורים בנוסח התפילה

 

 מעינות בני יששכר, תשע"ט הוספת "שיר למעלות" בעשרת ימי תשובה 

]סנהדרין שראו כולם לחובה, קיום חוקי התורה בלא טעם, לצאת ידי חובה בדיבור    באין מליץ יושר 

 מחמדי התורה, תשע"ו ולא במעשים[   

 ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קנ( -בנתיבות ההלכה ]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[ ביאורי תפילות 

 )י"ג(   כולל "מאור התורה" סן פאולו ברזיל, תשע"ד    ביאור הפסוק "כי עמך הסליחה למען תורא"

 ( 35קובץ גליונות, תשע"ז )עמ'   ]במשנת החפץ חיים, לא לבקש תפוחי אדמה[ ותמלוך אתה ה' לבדך

 יסודות החינוך, תשע"ד עשרת ימי תשובה   חתימת עושה "השלום" ב

 ממשנתה של תורה, תשע"ה    "ארשת שפתינו" פנינים ופרפראות על סדר התפילה 

]מהרוגי מלכות,   ? כיצד נגע רבי ישמעאל כהן גדול ברשב"ג שנהרג  -כות  פיוט עשרה הרוגי מל

 ה' תירוצים   עיון הפרשה, תשס"ו )עמ' פו(  טומאת מת[

וברצון   באונס  לפניך  שחטאנו  חטא  שליט"א[  על  פרלמן  ההלכה  ]הגר"י  נוראים,    -בנתיבות  ימים 

 תשע"ח )עמ' צט( 

 הר' יהושע השיל רייזמן ז"ל מכתבי    עיונים במועדים

 עומקא דפרשה, תשע"ו על דעת המקום ועל דעת הקהל 
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ממלאכים   תפילה  בקשות  התקיעות,  אחר  תחינה  התגלגלי,  עלינו  הרחמים  מידת  רחמים,  ]מכניסי 

    עומק הפשט, תשע"ח [  תפילה לצדיקיםתפילה על יד אמצעי,    וברכוני לשלום בליל שבת,,  קודם הכפרות

 עולמות, שכב     נוה ההיכל, תשע"ב    נר יששכר, תשע"ד

כל רשימת החלאים? בין  יצר הרע  וביזה ]  מה מקומו של  ושבי  ורעה  וחרב  דבר  כלה  אבינו מלכנו 

 אשכול יוסף, תשע"ג   [ומשחית ומגפה ויצר הרע וחלאים רעים מבני בריתך

 מעדני אשר, תשע"ח  ]איזה חטא חוטאים ללא יצר הרע[אל חטא שחטאנו לפניך ב"יצר הרע" 

 עולמות, תלה יום כיפור  עלינו לשבח ב

 

   יום הכיפורים:סדר עבודת 

 

יום הכיפורים ובנין   ?כיצד הותרה, מידי שנה בניית לשכת הכהן גדול מחדש לקראת  ]סתירה 

 תשע"דברך,  זרע  בבית המקדש[ 

שנכנסכה גדול  הקודשים  לק  ן  השנה  ודש  ביוה"כ]במשך  לשם  להכנס  יכול  מועיל,  אינו    ה האם 

 פניני אור החיים, תשע"ז   טז, ג[] )בזאת יבוא אהרן אל הקודש( [תשובה לזה

גביע הכסף בדברי הגר"אהאם רשאי היה אהרן הכהן להיכנס לקדש הקדשים בכל עת?   ,  ]דעת 

גם לבניו היינו לאלעזר שכיהן תחתיו   כל זמן שחפץ ענן ה' על המשכן   -ודעת המשך חכמה שהיתר זה 

, וטעם נוסף לכך בגלל איסור בשר תאוה ואכילתם רק בקודשים וכדי לכפר על כמות גדולה של  במדבר

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח )בזאת יבוא אהרן אל הקודש( ]טז, ג[ [ טומאת מקדש וקדשיו

פניני        זרע ברך, תשע"ד   ?האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה

 אור החיים, תשע"ז

פ"א  ירחון האוצר )מה(, תששליט"א[    הרב שמואל אריה ישמח]  גילוי השם המפורש ביום הכיפורים

 )עמ' קכו( 

 פניני אי"ש, תשע"ט    פניני אי"ש, תשע"זכהן גדול שאינו מתענה, האם כשר לעבודת היום?  

נפש?  כהן   לפיקוח  הקרוב  במצב  רק  או  לאכול  רשאי  האם  ונחלש  השעיר  את  מעדני  המשלח 

 אשר, תשע"ט 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט וי כהן גדול על שעיר המשתלח האם הוא וידוי על חטא? ויד

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט כפרת שעיר המשתלח עם תשובה וללא תשובה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט ]בגדי קודש הם[ האם יש קדושת הגוף בבגדי כהונה? 

 מעדני אשר, תשע"ט ן הגדול היה מברך 'ברכת הגומל' בצאתו מקדש הקדשים בשלום?  האם הכה

לעזאזל  השעיר  יוליך  שזר  הכהנים  התנגדו  היה  ]  ?מדוע  השעיר  מעדני    ה[שנ  הבאות  נפטרמוליך 

 אשר, תש"פ 
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   תורת הקרבנות, תשע"ד  ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים

 זרע ברך, תשע"ד וקא? והכיפורים במוצאי יום הכיפורים, ע"י כהן גדול דהקטרת חלבי יום 

 בילי פנחס, תשע"ו שמהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה 

שבילי      קהילת בני תורה, הר נוף, תשע"זוים במראה בקומה ובדמים  ושני שעירי יום הכיפורים ש

 פנחס, תשע"ה 

 )עמ' טו( קובץ גיליונות, תשע"ט-מנחת דבר  הערות בסדר העבודה מהגר"ד לנדו שליט"א

מצווה   ]כשמסתכן, כדי שיהא לו כוח לקיים המצווה, מכשיריאכילת איש העתי בדרכו עם השעיר  

   הגר"א גניחובסקי, תשע"חהאם דוחים איסור[ 

ובכל השנה   יום הכיפורים  שליט"א[  ]מעלה עשן בקטורת  ימים    -בנתיבות ההלכה  הגר"נ קסטנר 

 ( נונוראים, תשע"ח )עמ'  

למטה"    "שבע  יפול  שלא  כדי  למעלה"  "אחת  הקב"ה  עם  קשור  להיות  האדם  שבילי  עבודת 

 פנחס, תשע"ד 

המשתלח   שעיר  על כפרת  שמכפר  מבואר  שבועות  בגמ'  אך  עריות,  על  שמכפר  מבואר  יומא  ]בגמ' 

עריות[ על  מכפרים  הכהן  שמכנסי  מבואר  ובזבחים  רבות,  לה    עבירות  קז(  )עמ'  תשע"ח  הפרשה,  עיון 

 תירוצים

הקדשים?  ההיכן   בקודש  או  בהיכל  הכיפורים,  יום  תפילת  גדול  כהן  האוצרתפלל  ,  )ח(  ירחון 

 )עמ' נא(   תשע"ח

אספקלריא        אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קנד(האם השתחווה הכהן הגדול ביום הכיפורים?  

 ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קלו(    

במשנת הפרשה,    ]כבדהו וחשדהו, שבועת שוא[  הגדול והזקנים על שחשדו אותו כצדוקי  בכי הכהן  

 תשע"ז 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]ודין רוב בהמות אינן טרפות[היתר הנאה משעיר המשתלח 

 זרע ברך, תשע"ג   וסמיכה בפר כה"ג ביום הכיפורים דין וידוי

 ( טזימים נוראים )עמ'  -בנתיבות ההלכה  מבעל הכלי חמדה[] קרבנות יום הכיפורים

 תשע"ט    תורה והוראה, תשע"ה  הלכת טרחא דציבורא הנלמדת מסדר העבודה ביום הכיפורים

 שתי הלכות ביום, תשע"ט הלכות עבודת יום הכיפורים ברמב"ם 

 תורת הקרבנות, תשע"ה  תקציר סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

 זרע ברך, תשע"ח  ]כשקדשו ע"פ הראיה[יום הכיפורים שלא חל ביום העשירי לראש השנה 

)ונתן    ]ואם הוא צדוקי לא חלה השבועה[  שבועת כהן גדול בערב יום הכיפורים שלא ישנה בעבודה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זאת הקטורת על האש לפני ה'( ]יח, ב[ 

 ירחון האוצר )כ(, תשע"ט )עמ' קלו(    שמעותו של י' בתשרי לולי חטא העגל מ
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 ספר יונה: 

 

ירחון האוצר )לג(, תש"פ )עמ'    [הפטרת ספר יונה, תשובת אנשי נינוה]  תשובת ישראל ותשובת העמים

 (טס

 משכיל לדוד, תשע"ט ]שאוני והטילוני[  מעלת רגע בעשרת ימי תשובה

 בארה של תורה, תשע"ט ]תשובה בבני נח, אנשי נינוה[  ?האם גוי יכול להיות בעל תשובה

 שבילי פנחס, תשע"ז   הלקח מפרשת יונה

 כט( -שמועה טובה, תשע"ט )עמ' כז  מפטיר יונה

 (נואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"אהטיעון המנצח   -מפטיר יונה 

 שתי הלכות ביום, תשע"ט   על פי המלבי"ם -ספר יונה מבואר 

 היא שיחתי, תשע"ט ספר הנשמה    -ספר יונה 

    מעדני אשר, תשע"ד       עולמות, כ  [השעירים, הטלת יונה לים  ]שימוש בגורל, שני  ביום הכיפורים  -גורל  

 (, תשע"ז124עומק הפשט )   בעולמות, קס

אספקלריא    ]ספר יונה[ האם ניסו להציל את יונה ומדוע?    -ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה'  '

 ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קנז( 

 שיחתי, תשע"ט היא הנקודה הטהורה שבאדם    

 

 : שאר עניני יום הכיפורים

 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ג(  מרן הגרי"ז זצ"ל -רשימות התלמידים 

 ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קכח(  -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ זילבר שליט"א[ קדושת יום הכיפורים 

 ז דרוק, תשע"ח הגרש"  הלכות מעשיות לבחור ישיבה  - הלכות בן ישיבה

]מעין עולם הבא, אם יום כיפור מכפר אף ללא תשובה כיצד נחרב מעלת יום הכיפורים ועניני תשובה  

 זרע שמשון, תש"פ    [בית המקדש, סגולת היום להיטהר ולהתקדש

 תשפ"א    תשע"ט  מים חיים, תשע"ו     שמעתתא עמיקתא, תשע"ז  הכיפוריםהלכות מצויות ליום 

שבילי פנחס,  כנגד הגיד של עצם הלוז שאינו נהנה מאכילה, ואין המות שולט בו   -יום הכיפורים 

 תשע"ט 

לרשות הקב"ה   ונכנסים  היצר הרע  יוצאים מרשותו של  הכיפורים  נמשך    -ביום  זה  ידי  ועל 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -יני זאת ליעקב פנ הטהרה 
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 ד( יאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  ]הגר"ד כהן שליט"א[ כח טהרת תשובת יום הכיפורים 

המלכות   גילוי  לעצם  שייכת  הכיפורים  יום  זצ"ל  מחילת  שפירא  הגר"מ  ע"פ  דרכי  אוסף  -חשבתי 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ד( 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   שאלות בהלכות יום הכיפורים

 מים חיים, תשע"ו   דיני יום הכיפורים

 היא שיחתי, תשע"ט    ]לב טהור ברא לי אלוקים[שמחה ותקווה  -יום הכיפורים 

 שלמים מציון, תשע"ו   ]פרי שאינו עומד לאכילה[הרחת אתרוג ביום כיפור 

 תורת המעדנים, תשע"ט ? מי שרוצה לענות עצמו ביום כיפור בדבר שאינו חייב האם מותר

אין   טובמדוע  יום  בכל  כמו  דיומא  ספיקא  כפור משום  ביום  ימים  ב'  המעדנים,     ?צמים  תורת 

 תשע"ט 

   זרע ברך, תשע"ג  [המועדים יבטלו ויום הפורים לא יבטל] האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא?

מעדני אשר,        קב ונקי, תשע"ד  ]אין קטגור נעשה סנגור[  ?האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים

 תש"פ 

ירחון האוצר )מה(,  ]הרב ישראל סיתהון שליט"א[    לבישת בגדי זהב או תכשיטי זהב ביום הכפורים

 יתד המאיר )רט(, תשפ"א )עמ' לג(      תשפ"א )עמ' קכב(

 היא שיחתי, תשע"ט זהות חדשה   

אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני  ,  ה"שופר בר  קרן פרה פסולה לתקיעת]  גוריגור נעשה סניאין קט

ולפנים, במשמעות סוגיית הגמרא, שפסול זה נאמר בשלושה תנאים: דבר שיש בו כפרה, ויש בו נוי, והוא  

 דין "אין קטיגור,  עוד צ"ע האם פסול מדין "אין קטיגור נעשה סניגור" מהתורה או מדרבנן,  נעשה בפנים

התוספות חידשו בטעם ההלכה שכהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו "לפי ,  נעשה סניגור" בהלכות נוספות

שהרגו בידיו, ואין קטיגור נעשה סניגור". ודבריהם צ"ע, שהרי פסול "אין קטיגור נעשה סניגור" נאמר 

דרכים בתאונת  שהרג  ]כהן  "בחוץ"  היא  כפים  נשיאת  ואילו  "בפנים"  נכר  , רק  שהרג  שהרג ,  יכהן  כהן 

נכרים[ או  יהודים  שמחק ,  במלחמה  לאחר  עכו"ם  ספרי  של  קלף  מתוך  תפילה  כי  כתב  חסידים  בספר 

הכתב, או מתוך קלף שכתב עליו רשע, אינה נענית לפי ש"אין קטיגור נעשה סניגור". ודנו הפוסקים האם 

ישת בגדים עם זהב האם יש להימנע מלב,  מותר להתפלל מתוך סידור או ללמוד מספרים שנדפסו בשבת

קפיים עם מסגרת  , משטלית או קיטל רקומים בזהב  ,ביום הכיפורים מדין "אין קטיגור נעשה סניגור"

בקשה לפסול דיין מלדון משום שאמר על בעל דין ,  חילול שבת לצורך תפילה על חולה,  שעון זהב,  זהב

מאן דאמר שהיה העץ שאכלו  תפרו אדם וחוה חגורות מעלי תאנה, ל  , כיצדשהמעשה שיעשה יהיה פגום 

 עולמות, רכב   ממנו[

 זרע ברך, תשע"ג קדושת יובל מאחד בתשרי או מיום הכיפורים בו  

בינונייםופורים אנו נחתמים לחיים מכיהכביום   חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ    ח תשובה של 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו( -שפירא זצ"ל

אמרות דעת ]הגר"י אייכנשטיין  ם הכיפורים  ענינים בתשובת יו  שני  -קץ מחילה וסליחה לישראל'  '

 ו( טאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שליט"א[
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יו  -חג הסוכות   )עמ'  -]הגר"נ שילר שליט"א[ ם הכיפוריםשמירת הטהרה של  גיליונות, תש"פ  אוסף 

 (כב

 ( לדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  -עינינו גל]מעל הטבע ובטבע[  אחת למעלה ושבע למטה 

 ( לואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עינינו גל ]דמיון שני השעירים השווים זה לזה[ה'בינוני' תשובתו ומצבו 

אוסף  -עינינו גל]סגירת החמץ בארון ומכירתו לגוי[    בין תשובת יום הכיפורים לבלאגן של ערב פסח

 (לזגיליונות, תש"פ )עמ'  

עיצומו   יום  יום הכיפורים   אמת   ים של רחמים  -של  )-דברי  גיליונות, תש"פ  ראובן,      (סוובץ  יחי 

 תש"פ 

ין  אמרות דעת ]הגר"י אייכנשטי ם הכיפורים  ענינים בתשובת יו  שני  -קץ מחילה וסליחה לישראל'  

 ו( טאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -שליט"א[

 לפני ה' תטהרו, תש"פ )כה עמ'(   התשובה והוידוי -עבודת יום הכיפורים בזמן הזה 

 יאיר נזרו, תשפ"א   זה יום הכיפורים -ישעי 

 יאיר נזרו, תשפ"א  ]מעין עולם הבא[קדושת יום הכיפורים 

 מדי שבת, תשע"ז   אשריכם ישראל, בפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים

 דרכי החיזוק, תשע"ו   [שיחת ערב יום כיפור מהגר"ג אדלשטיין שליט"א]   ם למעלה למשכילאורח חיי

 היא שיחתי, תשע"ט    ]שלוש דקות לפני חצות[כי ביום הזה יכפר עליכם  

הכיפורים  יום  במוצאי  למצוה  ממצוה  גבאי  יציאה  מתתיהו  )מה(,     שליט"א[   ]הרב  האוצר  ירחון 

 תשפ"א )עמ' קמב(

 

 

 שיעורים( 300-)למעלה מבאתר בינינו  " ימים נוראים"נושא על לצפיה בשיעורים 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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