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 –סימן  תרי  ,  המשך  הלכות  יום  הכיפורים

 הדלקת נרות ביום כיפור



 


    

ונוהגים  שכל  איש  גדול  או :  הגה
  גם  נר  נשמה )ו"מרדכי  ומהרי(קטן  עושין  לו  נר  

  וכן  נכון  וכן  כתבו )כל  בו(לאביו  ולאמו  שמתו  
מקצת  רבוותא  ואם  כבו  נרות  אלו  ביום 

הכיפורים  אין  לומר  לנכרי  שיחזור  וידליקם 
, מי  שכבה  נרו  ביום  כיפור.  )ו"  ומהריל"מהרי(

ואל  יכבנו ,  יחזור  וידליקנו  במוצאי  יום  כיפור
וגם  יקבל ,  אלא  יניחנו  לדלוק  עד  גמירא,  עוד

עליו  שכל  ימיו  לא  יכבה  במוצאי  יום 
כך  נמצא (לא  הוא  ולא  אחר  ,  הכיפורים  נרו

ויש  אומרים  שיש  להציע .  )במנהגים  ישנים
מרדכי (השולחנות  ביום  כיפור  כמו  בשבת  

יש  שכתבו  שנהגו .  וכן  נוהגין,  )ומנהגים
, ללבוש  בגדים  לבנים  נקיים  ביום  כיפור

וכן  נוהגין  ללבוש ,  דוגמת  מלאכי  השרת
, גם  הוא  בגד  מתים,  הקיטל  שהוא  לבן  ונקי

דברי  עצמו (ועל  ידי  זה  לב  האדם  נכנע  ונשבר  

 :) דשביתת עשור'מהגהות מיימוני פרק ז

–
 



    


 









)לחתוך  מן  הירק  התלושפירוש   (

    
הגה :

להציל אם  נפלה  דליקה  ביום  כיפור  מותר  
סעודה  אחת  לצורך  לילה  כמו  שמציל  בשבת 

וכבר  נתבאר .  )ן  פרק  כל  כתבי"ר(לסעודת  מנחה  
ד  כיצד  נוהגין  בזמן  הזה  בדליקה "סימן  של

בשבת  והוא  הדין  ביום  כיפור  ונהגו 
אגודה (שהתינוקות  משחקים  באגוזים  

  ואין  למחות  בידם  אפילו  קםד  מנחה )ל"ומהרי
ם  הנזכר ונשתרבב  המנהג  מדין  הפצעת  אגוזי

 :)דברי עצמו(
–


 





 
    


 



     

 


)שוחקות ,

 ):א"רשב


 




     
ואם  אכל  מאכלים :  הגה

מבושמים  או  מתובלים  על  אכילתו  חייב 
ואסור  ביום .  )כל  בו(דרווחא  לבסומי  שכיחא  

כיפור  לטעום  דבר  להפליט  אפילו  עצי 
 'ז  סעיף  ג"ים  ועיין  לעיל  סימן  תקסבשמ

 :ה"בהג

     


)בארץ  ישראל (
 

 )פירוש  שכסס  ופצע  אותם  בשיניו (


 

    
)  פירוש  מלא  פיו(







שקין  שאין  ראוין  לשתיה  כגון שתה  מ:  הגה

ציר  או  מורייס  וחומץ  חי  פטור  אבל  חומץ 
 :)טור(מזוג חייב 




  


מותר  ליגע  ביום :  הגה
הכיפורים  באוכלין  ומשקים  וליתן  לקטנים 

תרומת (ולא  חיישינן  שיאכל  או  ישתה  אם  יגע  

 :)ז"הדשן סימן קמ



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

–
 








 



) ולא  יכוין  להנאת  רחיצה

הגהות ()  רק  להעביר  הרוח  רעה  מעל  הידים

 :)מיימוני



)ורוחץ  עד סוף קשרי אצבעותיו .(




וכן  כהן  העולה  לדוכן  נוטל  ידיו  אף  על :  הגה

פי  שהן  טהורות  דכל  רוב  רחיצה  שאינו  מכוון 
 'הגהות  מיימוני  פרק  ב(מותרת  בה  לתענוג  

ולכן  אפילו  בא  מן .  )ל"מהלכות  יום  כיפור  מהרי
בית  יוסף (הדרך  ורגליו  כהות  מותר  לרחצן  

ג  וטור  הלכות  תשעה "בשם  הגהות  מיימוני  וסמ

 :)באב


הגה :

נים ונהגו  בזה  להחמיר  ואפילו  ברחיצת  העי

. )ל"מהרי(שהיא  קצת  רפואה  נהגו  להחמיר  
ואסור  לרחוץ  פיו  ביום  הכפורים  כמו 

 :'ז סעיף ג"שנתבאר לעיל סימן תקס






     




 



 


 

    
וכל :  הגה

מקום  דמותר  לעבור  במים  אפילו  היה  לו  דרך 

שיכול  להקיף  ביבשה  מותר  לעבור  דלמעט 

 :)אור זרוע(בהילוך עדיף טפי 






ואסור :  הגה

לשרות  מפה  מבעוד  יום  ולעשותה  כמין  כלים 

נגובים  ולהצטנן  בה  ביום  כיפור  דחיישינן 
הגהות (שמא  לא  תנגב  יפה  ויבא  לידי  סחיטה  

החולה .  )ק  ומנהגים"  ומרדכי  וסמ'מיימוני  פרק  ב
 :)ם"רמב(רכו אף על פי שאינו מסוכן רוחץ כד

     
 



    
    
      


 



 

–
 





 







ומותר  לעמוד  על  כרים  וכסתות  של  עור (

מרדכי ()  ומכל  מקום  המחמיר  תבא  עליו  ברכה

 :)ט"דיומא ותרומת הדשן סימן קמ





 



הגה :

ואם  ירדו  גשמים  ורוצה  לילך  לביתו  מבית 

וא  איסטניס  מותר  לנעול הכנסת  או  להיפך  וה
 :)ל"מהרי(מנעליו עד שמגיע למקומו 

–
 




 



 

–
 

    


ומותר  לומר  לעובד :  הגה
כוכבים  לרחצן  ולסוכן  אבל  להאכילם  אפילו 

 :)טור(בידים שרי 
)הבריא  (






) והוא

.  )טור()  הדין  לקטנה  הבריאה


הגה :

ויש  אומרים  שאינן  צריכין  להשלים  מדרבנן 
ן  ואור  זרוע  והגהות  מיימוני  בשם  הלכות "ר(כלל  

  ויש  לסמוך  עלייהו  בנער )ם"גדולות  ורוקח  ורא
תרומת  הדשן (שהוא  כחוש  ואינו  חזק  להתענות  

וכל  מקום  שמחנכין  אותו  באכילה .  )ה"סימן  קנ
.  )טור(חיצה  וסיכה  כן  מחנכין  אותו  בר



    



  ואפילו  הוא  רך :  הגה

וכחוש  צריך  להשלים  דחיישינן  שמא  נשרו 
.  )ה"תרומת  הדשן  סימן  קנ(השערות  


הגה :

אפילו אם רוצה להחמיר על עצמו מוחין בידו 
 :)כל בו(

–
 


 

) ופניה  משתנים  אף  על  פי

 )ז"רבינו  ירוחם  נתיב  כ()  שלא  אמרה  צריכה  אני




 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 

     
      

 












 

–
 








     
    

 


והוא  הדין :  הגה
לשנים  כנגד  שנים  ואפילו  קצתן  יותר  בקיאין 

 :נראה ליכן , מקצתן






 





והוא  הדין  אם :  הגה

החולה  ורופא  אחד  עמו  אומרים  צריך  אף  על 
פי  שמאה  רופאים  אומרים  אינו  צריך  מאכילין 

  ולא  חיישינן  דהחולה  אומר  צריך )טור(אותו  
בית (משום  דמאמין  לרופא  זה  שאומר  צריך  

 :)א"יוסף בשם מהרי





 


     

מיהו  אם  נחלש :  הגה

הרבה  עד  שנראה  לרוב  בני  אדם  שאצלו 
שהוא  מסוכן  אם  לא  יאכל  מאכילין  אותו 

 :)איסור והיתר(



    




 





    


)מיד( 
    








אם  צריך :  הגה

לבשר  ויש  כאן  בהמה  שצריכין  לשוחטה 
ח "ובשר  נבלה  מוכנת  עיין  לעיל  סימן  שכ

 :ד"סעיף י





 

–
 





    


ואחר  כך :  הגה

מתפללים  ערבית  ונוהגים  לומר  כל  נדרי 

בעודו  יום  וממשיך  בניגונים  עד  הלילה 
ואומרים  אותו  שלשה  פעמים  וכל  פעם  מגביה 

וכן  אומר .  )ל"מהרי(קולו  יותר  מבראשונה  
ציבור  שלש  פעמים  ונסלח  לכל  עדת השליח  

 '  והקהל  אומרים  שלשה  פעמים  ויאמר  ה'וגו
ואל  ישנה  אדם .  )מנהגים(סלחתי  כדבריך  

ממנהג  העיר  אפילו  בניגונים  או  בפיוטים 

 :)ל"מהרי(שאומרים שם 
    


 




) ואין
אומרים  אבינו  מלכנו  בשבת  אבל  שאר 

ש "ריב()  הסליחות  והתחינות  אומר  כמו  בחול

 :)ב ומנהגים"סימן תקי


 


 


וטוב  לישן :  הגה

  ומי  שאינו  רוצה  לומר )מרדכי(רחוק  מן  הארון  
. )ו"מהרי(שירות  ותשבחות  לא  ישן  שם  

והחזנים  המתפללים  כל  היום  היום  לא  יעורו 
כל  הלילה  כי  מאבדין  קולם  כשאינם  ישנים 

 :)ל"מהרי(

–
 




 
–

 




    


 


    

) והמנהג  למול  אחר
.  )מנהגים()  אשרי


    

 
     ) ויש

אומרים  דמברכין  בכוס  ונותנין  לתינוק 
 ):הנימול וכן נוהגין


ונוהגין  ליפול  על  פניהם  כשאומרים :  הגה

והכהנים  והעם  גם  בעלינו  לשבח  אבל  שליח 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

ציבור  אסור  לעקור  ממקומו  בשעת  התפלה 

פול  על  פניו  ויש  למחות  ביד  העושים כדי  לי
 :כן

 


)דהמתים  גם ,  ומזכירין  נשמותיהם
 :)מרדכי() כן יש להם כפרה ביום הכיפורים

–
 

    

ואין  אנו  נוהגין  לומר  אשרי :  הגה

ובא  לציון  קודם  מנחה  רק  קודם  נעילה  וכן 

מרדכי  והגהות  מיימוני  סוף (כתבו  קצת  רבוותא  

. )ספר  אהבה  וסוף  הלכות  יום  כיפור  וכל  בו  ומנהגים

ואין  אומרים  אין  כאלהינו  ביום  כיפור 
 :)מנהגים(

    




ואין :  הגה
אומרים  על  התורה  ועל  העבודה  במנחה 

ל "הגהות  מיימוני  סוף  הלכות  יום  כיפור  ומהרי(

 :)ומנהגים והגהות מרדכי


ובמדינות  אלו  אין :  הגה

 :אומרים צדקתך ולא אבינו מלכנו



 

–
 


וכבר  כתבתי  דהמנהג :  הגה

במדינות  אלו  לומר  אשרי  ובא  לציון  קודם 
 :נעילה

    
    





    ) ואומר

 :)טור() במקום כתבנו חתמנו








 
 
) והמנהג  במדינות

 ):אלו שלא לישא כפיו ואומרים אבינו מלכנו


)ופעם  אחת  שמע  ישראל ,

ושלש  פעמים  ברוך  שם  כבוד  מלכותו  לעולם 
). א"ועיין  לעיל  סימן  ס  ()מנהגים()  ועד

ויש  אומרים  שאין :  הגה
מרדכי  והגהות  מיימוני (לתקוע  רק  תקיעה  אחת  

  וכן  נוהגין  במדינות )סוף  הלכות  יום  כיפור  ואגור
אלו  ותוקעין  לאחר  שאמר  קדיש  לאחר  נעילה 

 :וקצת מקומות נהגו לתקוע קודם קדיש

–
 


 

     
    

 


 





 
    










יש  אומרים  להבדיל  על  נר  של  בית :  הגה

 )ט  ואבודרהם  ואור  זרוע"המגיד  פרק  כ(הכנסת  
ויש  אומרים  שאין  להבדיל  עליו  אלא  מדליקין 

נר  אחר  ממנו  והנכון  להבדיל  על  שניהן  ביחד 
דהיינו  להדליק  נר  אחד  מנר  בית  הכנסת  ולא 

לחוד יבדיל  על  נר  עצמו  של  בית  הכנסת  
ח "  ושאר  דיני  נר  עיין  לעיל  סימן  רצ)ל"מהרי(

ואוכלים  ושמחים  במוצאי  יום  הכיפורים  דהוי 
ויש .  )ו  אור  זרוע"טור  מהרי(קצת  יום  טוב  

מחמירים  לעשות  שני  ימים  יום  כיפור  ויש 
לזה  התרה  ואין  לנהוג  בחומרא  זו  משום  דיש 

מי .  )אור  זרוע(לחוש  שיבא  לידי  סכנה  

מחרת  יום  כיפור  אין שמתענה  תענית  חלום  ל

אין  אומרים .  )מנהגים(צריך  להתענות  כל  ימיו  
תחינות  ולא  צדקתך  וצדקתך  מיום  כיפור  עד 

סוכות  והמדקדקים  מתחילים  מיד  במוצאי יום 
כיפור  בעשיית  הסוכה  כדי  לצאת  ממצוה  אל 

 'ל  ומנהגים  והגהות  מיימוני  פרק  ב"מהרי(מצוה  

 :)ו"דברכות מהרי

 
 





ומצוה  לתקן  הסוכה  מיד  לאחר  יום  כפור 
 :)ל"מהרי(דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה 

–
 

)ה  תחת  בית  או  אילןאין  לעשות  סוכ .(





     


     
     



    






 מיהו  אם  השפיל  הענפים :  הגה
למטה  ועירבן  עם  הסכך  שאינן  ניכרין  בטלין 

  וכן  אם  הניח )ן"ש  והר"הרא(והסוכה  כשרה  
סכך הכשר על סכך הפסול מיקרי עירוב וכשר 

.  )מרדכי  פרק  קמא  דסוכה(
     ) או

שהסכך  הרבה  שאפילו  ינטל  נגד  האילן  נשאר 
  )טור()  כשיעור





 


    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               

   


אבל :  הגה

מותר  לעשות  סוכה  תחת  מחובר  או  בית 
ולהסירו  אחר  כך  ולא  מיקרי  תעשה  ולא  מן 

כל  בו (העשוי  הואיל  ואין  הפסול  בסכך  עצמו  

 :)והגהות אשירי פרק קמא דסוכה





וכן  מותר  לעשות :  הגה

הסוכה  תחת  הגגות  העשויות  לפתוח  ולסגור 
ומותר  לסגרן  מפני  הגשמים  ולחזור  ולפתחן 

 ואפילו ביום טוב שרי לסגרן ולפתחן )ל"מהרי(
דברי (    אם  יש  להם  צירים)ו"אגודה  דיומא  ומהרי(

  שסוגר  ופותח  בהן  ואין  בזה  לא  משום )עצמו
סתירה  ובנין  אוהל  ביום  טוב  ולא  משום 

תעשה  ולא  מן  העשוי  רק  שיזהר  שלא  ישב 
 :תחתיהן כשהן סגורין שאז הסוכה פסולה

–
 

)צריך  לישב  באויר  הסוכה  .(
     

 



 





   

) צים  ארוכים  כעין  קנה  של  רומחפירוש  ע(





 






) ויש  ליזהר  שלא

לתלות  שום  נוי  סוכה  רק  בפחות  מארבעה 

 :)ל"מהרי() לסוכה
–

 
    

    

    

     



    






 







 




    


 
–

 





     


)וכן  אין  מסככין  בעפר (
 :)ן"ר(





 


 

     


 


 




    


דהיינו  שרוב :  הגה

ש "הרא(בני  אותה  העיר  עושין  אותה  לסיכוך  

.  )פרק  קמא  דסוכה


) דהיינו  שמנהג  המקום
).  לשכב  עליה




במקום  שנהגו  לקבוע  מחצלאות :  הגה
 :)כל בו(בגגין כעין תקרה אין מסככין בהם 


ולכן  אין :  הגה

לסכך  עליו  ואפילו  להניחו  על  הסכך  להחזיקו 
אסור  והוא  הדין  בכל  כלי  המקבל  טומאה 

כגון  ספסל  וכסא  שמקבלין  טומאת  מדרס 
 :)ל"מהרי(


)חתיכות פירוש  

)  של  בגדים  בלוים
 


 








     





 


ואין  בני  אדם  אוכלים והוא  מאכל  בהמה  (

 '  חלק  ב'רבינו  ירוחם  נתיב  ח()  אותו  אלא  לרפואה

 :)וכל בו




    



וכל  מה  שדרכו  לייבש  בתוך  שבעה  מיד :  הגה

ן  פרק  קמא "ר(דיינינן  ליה  כאילו  הוא  יבש  

  והוי  אויר  ופוסל  בשלשה  אפילו  מן )דסוכה
 :) דסוכה'הגהות מיימוני פרק ד(. הצד



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
               


 








 


     





    



     



      
  

וכל  חבילה  שאינה  קשורה משני ראשיה :  הגה

שיכולין  לטלטלה  כך  אינה  חבילה  ומותר 
 :)בית יוסף בשם הפוסקים(לסכך בה 




 



    


 






 


     







 









     

 

–
 

) ואין  צריך
.  )טור()  להעמידם  דרך  גדילתן


דפנות  מדבר מכל  מקום  לא  יעשה  ה:  הגה

  או  דבר  שמתייבש  תוך  שבעה )ן"ר(שריחו  רע  
 :)דברי עצמו(ולא יהא בו שיעור מחיצה 





)טור()  כנגד  הכותל( 





ואם  הטפח  והדופן  מגיע  לסכך :  הגה

מרדכי  והגהות  מיימוני (אין  צריך  קנה  על  גביהן  

  ומה  שנהגו  בצורת  הפתח  עגולה  הוא )'פרק  ד

 :)כן כתב המרדכי(לנוי בעלמא 








אבל  אם :  הגה

איכא  דופן  שבעה  בלא  לבוד  אין  צריך  כאן 
יכא צורת  הפתח  עד  סוף  הכותל  הואיל  וא

דופן  שבעה  שהוא  שיעור  הכשר  סוכה  וכל 
שכן  שאין  צריכים  צורת  הפתח  כשהדופן 

שלימה  ומה  שנהגו  בצורת  הפתח  כשיש  לה 
ן "ר(דפנות  שלימות  אינו  אלא  לנוי  בעלמא  

 :) וכל בו ובית יוסף בשם מרדכי'והמגיד פרק ד
    


    




 







) רק  שלא  יהיו

הפתחים  בקרנות  כי  המחיצות  צריכין  להיות 
  )ן"ר()  ם"מחוברים  כמין  ג







הגה :
ונהגו  עכשיו  לעשות  מחיצות  שלימות  כי  אין 

ומי  שאין .  )כל  בו(הכל  בקיאין  בדין  המחיצות  
לו  כדי  צרכו  למחיצות  עדיף  אז  לעשות  שלש 

מחיצות  שלימות  מארבע  שאינן  שלימות 
 :)ל"מהרי(




     
 

) פירוש
)  עץ  כמין  עמוד

) פירוש  קרשי  עץ  סביבות  הבאר  לעשות
)  רשות  היחיד




) ואין  להתיר
אלא  במקום  שלחי  ופסין  מתירין  לענין  שבת 

 :)ן"ר() דאז שייך מגו










)פצים  פירוש  לחי  ומזוזה .(
ם  אבל  אחרים "כל  זה  הוא  לשון  הרמב(

 ):חולקין ולכן אין לעשות סוכה בכהאי גוונא
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ואפילו  ביום  טוב :  הגה

אינו  אסור  אלא  באותן  שלש  דפנות  המתירים 

ד "השגת הראב(הסוכה  אבל  בדופן  רביעית  שרי 

ב "ועיין  לעיל  סימן  שס.  )  דסוכה'והמגיד  פרק  ד

 :'סעיף ה




    



 

–
 

 



 
     



     

מחמירין ויש:  הגה  
אם  הסוכה  גדולה  ויש  מקום  שבעה  על  שבעה 

שחמתו מרובה אף על פי שבצירוף כל הסוכה 
 :)ן סוף פרק קמא דסוכה"ר(הוי הצל מרובה 





 




 
)פירוש  מבולבל (

    








 דהיינו  שיש  באויר  שבין :  הגה

התחתון  טפח  שראוי  להוריד  העליון  ואז 
כשרה  אפילו  חמתה  מרובה  שיהא  הצל 

ן  פרק "ר(מרובה  כשהחמה  באמצע  הרקיע  

 :)ם"הישן ובית יוסף בשם הרמב
    




     


 
     










 











)  בסוכה  גדולה ודוקא

אבל  בסוכה  קטנה  צריך  להיות  מן  השפודים 
א "בית  יוסף  ומהר()  פחות  משלשה  במקום  אחד

 :)מפראג
    

 ) פירוש  טיט  וצרורות  שמשימין
)  עליהם






    

 







ויש  אומרים :  הגה

שהטפח לא תהיה אויר רק מן הדופן או הסכך 

וצריך  שיהיה .  )'ם  פרק  ד"י  ורמב"ש  בשם  ר"הרא(
בה  שבעה  טפחים  על  שבעה  בגובה  עשרה 

גם  גם  צריך  שיהיו  הדפנות .  )טור(טפחים  
לאחר  שהם  גבוהים  עשרה  עשויות  מדבר 

ף  פרק ן  סו"ר(שמסככין  בהם  דהא  הם  הסכך  

  ואם  כל  הדפנות  מדבר  שמסככין )קמא  דסוכה

ח "ס(בהם  מותר  לישן  אפילו  תחת  הדפנות  

 :)' חלק א'בפירוש רבינו ירוחם נתיב ח
–

 








 







    







 





הגה :
רבינו  ירוחם (ודוקא  שהולך  על  פני  כל  הסוכה  

  או  שיש  בו  כדי  לעמוד  בו )'  חלק  א'נתיב  ח
ראשו  ורובו  אבל  בלאו  הכי  מותר  דהא  אין 

ן  סוף  פרק "ר(ין  בה  נקבים  נקבים  סוכה  שא

והא  דסכך  פסול  פוסל  בארבעה  ואויר .  )קמא
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בשלשה  היינו  דוקא  שהפסיק  הסוכה  לשתים 

ולא  נשאר  שיעור  הכשר  סוכה  עם  דפנות 
במקום  אחד  אבל  אם  נשאר  שיעור  סוכה 

במקום  אחד  המקום  ההוא  כשר  ואף  שמבחוץ 
 :)טור(אם מחובר לו מן הצדדים 
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)פירוש 

)  ענפים  קטנים  עם  העלין  שלהם
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ומה  שעושה  אחר  כך  הוי  תעשה  ולא  מן (
.  )טור()  העשוי










     


ואין  לעשות :  הגה
הסכך  קודם  שיעשה  הדפנות  ואם  עשה  טפח 

סמוך  לסכך  מותר  לסכך  קודם  שיעשה  שאר 
הגהות מיימוני פרק (הדפנות  כמו  בחוטט בגדיש 

 :)'ה
 


 





– 


