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 (חינם )קישורים להורדה     יום הכיפורים
 

 :לבית ולמשפחה

 

 תשע"ד -פנינים 

 חתשע" -יחי ראובן 

 ג"תשע   ד"תשע   תשע"ה   תשע"ו   - דברי יושר

 תשע"ה   ע"ותש   חתשע" - להתעדן באהבתך

 תשע"ח –עלון סיפורים להלכה שלמה 

          תשע"ג  תשע"ד  ה"תשע  תשע"ו   תשע"ז  - צדיקים סיפורי

  תשע"ג   תשע"ד   תשע"ה   ו"תשע  - ישרים דברי

 תשע"ג   תשע"ד   תשע"ו   תשע"ז   חתשע" - שבת לחןולש נר

     תשע"ז  חתשע" - אוצר פניני החסידות )ככתבם, מנוקד(

 תשע"ח -לקראת שבת מלכתא )מבית "דרשו"( 

 

 עלונים( 12)  תשע"ו    תשע"ז   חתשע"  אוסף עלונים לשבת מגדולי הדור

 תשע"ו  תשע"ז  תשע"ח  שיחות רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א -רשה גליון באר הפ

 תש"ע  תשע"א  תשע"ב  תשע"ג  שיעורי הרב ברוך רוזנבלום
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 :ערב יום הכיפורים

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

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

 מדי שבת בשבתו, תשע"חבריה חדשה  -איש התשובה 

 פניני אור החיים, תשע"חהשב בתשובה שלימה מאהבה האם צריך את ארבעת חילוקי הכפרה 

 כאיל תערוג, תשע"ומעלת ועבודת עשרת ימי תשובה 

 כאיל תערוג, תשע"חהכיפורים  םעניני יו

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

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

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

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

 מעדני אשר, תשע"חמדוע מוציאים ספרי תורה לפי תפילת יום כיפור? 

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

או מדין 'אתי דיבור ומבטל דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 

' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול', 'פתח

 עולמות, קכא'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת "ונסלח" לאחריו[  

 

 :וידוי

 מהדורה תשיעית, תשע"ד[ לפי נוסח ע"מ ,]מבואר בלשון קלהוידוי וי"ג מידות 

 תשע"זסדר הוידוי עם פירוש ע"פ החיי אדם 

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

  וזר, תשע"והגר"א ע מאהבה ומיראה, תשובת הגויים, וידוי על הקרבן והרוגי בי"ד, וידוי יום הכיפורים[

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

 ירחון האוצר, תשע"ח  ]ווידויו של עכן[גדרי וידוי 

 יבור[]מדברי הראשונים, ולא שוה לנו, הארות בעניין על חטא, הוידוי ביחיד ובצוידוי יום הכיפורים 

 עומקא דפרשה, תשע"ד
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 בין אדם לחברו:

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

שת מחילה, והאם צריך לפרט את ? מה אופייה של חובת בקמחל, 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"זשאלות בהלכות בקשת מחילה וקיומה 

]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

]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 

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

 שמים, ואם תפס הניזק, האם החייב בדיני שמים ולא שילם כשר לעדות, המזיק בגרמא שלא בכוונה[

 עולמות, רעב

שיעורי ליל ]לגבי חובת וידוי ביום הכיפורים[ ם למקום אם הקניט את חברו מדוע אין איסור בין אד

  שבת, תשע"ז

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

 תורה, תשע"חמחמדי ה   אורות הגבעה, תשע"ה ]והחזיר[בקשת מחילה בגוזל את חבירו 

]האם יש חיוב לרצות ולפייס גם אם השלים את הנזק או תשובה ווידוי על עבירות שבין אדם לחבירו 

השיב את הגזלה, האם יש חובת ווידוי על העוון, האם הווידוי מדין תיקון העוול או מהלכות תשובה בין 

חל אכזרי, האם חייב המוחל אדם למקום, האם יש חיוב פיוס מיוחד בערב יום כיפור, שלא יהיה המו

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

  שלמים מציון, תשע"ובקשת מחילה מאדם שאינו ידוע  

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

 

 :בין אדם למקום

 פניני אי"ש, תשע"חורה לזבוח יצרו על ידי הת –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[

 ורץ כצבי, תשע"    בארה של תורה, תשע"ו  תשובה בבני נח

 רוממות, תשע"ז  מדי שבת, תשע"ו  תשובה

 רץ כצבי, תשע"ותשובת היחיד ותשובת הציבור  
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וה היא וידוי, ותשובה או שהמצב המצווה היא החזרה ,וב יום אחד לפני מיתתךש] מצות תשובה

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

גדר הוידוי הוא בקשת סליחה ומחילה על עוונות . או שה וגם את הקבלהשיאמר בפיו גם את החרטוצריך 

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

ביאור ה"מום" , מחלוקת הראשונים בביאור הכתוב האם "המצוה הזאת" היא מצות התשובההרמב"ם, 

", כסיבה המחייבת למהר בעשיית העברה גוררת עבר" עבירה, וענין בנפש האדם אשר נגרם ממעשה

התשובה, היא  חסד גדול מצד אחד, אך  -ביאור דברי הרמב"ן שהמתנה הגדולה שנתן הקב"ה , התשובה

חיוב התשובה המיוחד המוטל , מצד שני, אם מתנה זו לא מנוצלת כראוי, נהפך הדבר לרועץ והיא עונש גדול

  זהמצוות בפרשה, תשע"    עולמות, קעג    נוה ההיכל, תשע"ג אל[על יושבי ארץ ישר

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

 והוראה, תשע"ד

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

 מחמדי התורה, תשע"זאשריכם ישראל 

 

 :יום הכיפורים שחל בשבת

 ]חצי שיעור מככותבת[אכילת כזית פת ביום הכיפורים שחל בשבת, האם היא אסורה מן התורה? 

 זרע ברך, תשע"ג

 ירחון האוצר, תשע"ח  ורים שחל בשבת?האם צריך נר ששבת ביום הכיפ

שיעור הגרי"ט זנגר,    הרב מרדכי בונים זילברברג, תשע"ח   מים חיים, תשע"חדיני יום כיפור שחל בשבת 

 תשע"ח

 מהדורה שלישית, תשע"חעמ'( הרב ישראל זיכרמן   52דיני יום כיפור שחל בשבת )

 

 :אכילה בערב יום הכיפוריםמצוות 

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

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

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

   "גתשע

 חגי רוזנברג, תשע"חילה בערב יום הכיפורים? מדוע אין מברכים על מצוות אכ

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו תוספת יום הכיפורים[
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 שפת אמת, תר"מאכילת ערב יום כיפור מתקנת כל אכילות השנה  

 מעדני אשר, תשע"חאכילת דגים בערב יום כיפור 

 

 :איסור אכילה ביום הכיפורים

 ד"מעדני אשר, תשעאכילת המן ביום כיפור  

 זרע ברך, תשע"והשותה חומץ ביום הכיפורים 

]האם מקיימים בכך מצות אכילה בתשיעי, בליעת כדורים בערב יום כיפור למניעת הרגשת הצום 

  ה האם חייב באכילת תשיעי, קטן שהגדיל ביופ כיפור אם מחויב באכילת תשיעי, נשים[חולה שאינו מתענ

 אוצרות אורייתא, תשע"ח

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

 ינוך, תשע"זפניני מנחת ח   תשע"ו

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

 נוף, תשע"ו

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

 

 :חולה ביום הכיפורים

 פניני מנחת חינוך, תשע"זהאכלת שיעורים לחולה שיש בו סכנה 

 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 

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

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

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

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

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

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

 תא עמיקתא, תשע"דשמעת

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

 פניני אי"ש, תשע"ז ]וכשספק אם עשה כדין[שליח ציבור האוכל "שיעורים" האם יכול לשמש כש"ץ 
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 אורות הגבעה, תשע"וחולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר, האם רשאי לעלות לתורה במנחה?  

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

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולהוציא בן חו"ל[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וביום כיפור יאכל מוצק ככותבת, או משקה כמלא לוגמיו  חולה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זעור שלם, האם ילקה חולה שהותר לו לאכול חצי שיעור ואכל שי

 ניחובסקי, תשע"והגר"א ג]ואם יבחשו אותו יהפוך למשקה[ לבן האם נחשב כאוכל או כמשקה 

 

 :נעילת הסנדל

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

 ו, מוקצה[]יחלצם בידו, ברגלו, יטלטלם לביתשקעה עליו חמה בערב יום כיפור והוא עם מנעלי העור 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

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

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

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

  עולמות, רעגבכך, איסורי נעילה בדינים אחרים[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זו, ילבש מנעל או יישאר בביתו חולה ברגלי

 

   :תפילות יום הכיפורים

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

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

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

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

האם חייב לאומרם כאשר נמצא באמצע אמירת פסוקי דזמרה או בברכות קריאת שמע, ומה  -עמהם[ 

 –ביחיד , התחיל י"ג מידות עם הציבור והם ממהרים האם נחשב כאומר בציבור, הדין  כשעסוק בלימודו

האם רשאי להפסיק , ג מידות בקריאת התורה בתענית, וב'יהי רצון' שלאחר אמירת תהליםי", כיצד

לאומרם , הזמן הראוי לאמירת סליחות וי"ג מידות, באמצע פסוק ]לאחר אמירת 'ונקה'[ או שצריך לסיימו

לם, יישוב קושיית העו, הכוונות הנצרכות באמירת י"ג מידות, י"ג מידות בציבור של נשים, קודם חצות
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דות שאינן ילשלש עשרה מ 'ברית כרותההלא רבים אומרים י"ג מידות ולא נענו, ואם כן, מה פשרה של ה'

 עולמות, עב[   חוזרות ריקם

א מיחזי כתלת רשויות, ]ג"פ י"ג מידות אמאי לאמירת י"ג מידות בהוצאת ספר תורה בימים נוראים 

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

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

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

 קול יעקב, תשע"וכיפור, והאם בשניהם?  םלהשתדל לקנות עלייה בראש השנה או ביו

 עומקא דפרשה, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"הנפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

 רץ כצבי, תשע"וחיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף 

 שבילי פנחס, תשע"זהלקח מפרשת יונה 

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

 דפרשה, תשע"ו

 

 :ביאורים בנוסח התפילה

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

 מחמדי התורה, תשע"ובמעשים[   

 )י"ג(  כולל "מאור התורה" סן פאולו ברזיל, תשע"דביאור 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"דעשרת ימי תשובה  ב חתימת עושה "השלום"

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

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

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

 הר' יהושע השיל רייזמן ז"למכתבי עיונים במועדים 

 עומקא דפרשה, תשע"ועל דעת המקום ועל דעת הקהל 

עלינו התגלגלי, תחינה אחר התקיעות, תפילה קודם  ]מכניסי רחמים, מידת הרחמיםבקשות ממלאכים 

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

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

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

 אשכול יוסף, תשע"ג  [מגפה ויצר הרע וחלאים רעים מבני בריתךומשחית ו
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 מעדני אשר, תשע"ח ]איזה חטא חוטאים ללא יצר הרע[אל חטא שחטאנו לפניך ב"יצר הרע" 

 עולמות, תלהעלינו לשבח ביום כיפור  

 

  יום הכיפורים:סדר עבודת 

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

 תשע"דברך, זרע  המקדש[ 

פניני אור     זרע ברך, תשע"דהאם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה  

 החיים, תשע"ז

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

  תורת הקרבנות, תשע"ד  יםספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפור

 זרע ברך, תשע"דוקא? והקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים, ע"י כהן גדול ד

 שבילי פנחס, תשע"והותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה מ

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

 פנחס, תשע"ה

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

  הגר"א גניחובסקי, תשע"חהאם דוחים איסור[ 

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

 תשע"ד

 ירחון האוצר, תשע"חילת יום הכיפורים, בהיכל או בקודש הקדשים? תפלל כהן גדול תפההיכן 

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  דין וידוי וסמיכה בפר כה"ג ביום הכיפורים

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

 תורת הקרבנות, תשע"ה כיפוריםתקציר סדר עבודת כהן גדול ביום ה

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זאת הקטורת על האש לפני ה'( ]יח, ב[ 
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 :שאר עניני יום הכיפורים

 הגרש"ז דרוק, תשע"חהלכות מעשיות לבחור ישיבה  -יבההלכות בן יש

 מים חיים, תשע"ו   שמעתתא עמיקתא, תשע"זהלכות מצויות ליום הכיפורים 

 נשיח בחוקיך, תשע"ושאלות בהלכות יום הכיפורים 

 מים חיים, תשע"ודיני יום הכיפורים 

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

  זרע ברך, תשע"ג [בטלו ויום הפורים לא יבטלהמועדים י] האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא?

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

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

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

דין "אין קטיגור , יגור נעשה סניגור" מהתורה או מדרבנןעוד צ"ע האם פסול מדין "אין קט, 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 רק 

כהן שהרג במלחמה , כהן שהרג נכרי ,פים היא "בחוץ" ]כהן שהרג בתאונת דרכים"בפנים" ואילו נשיאת כ

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

קלף שכתב עליו רשע, אינה נענית לפי ש"אין קטיגור נעשה סניגור". ודנו הפוסקים האם מותר להתפלל 

האם יש להימנע מלבישת בגדים עם זהב ביום הכיפורים , ידור או ללמוד מספרים שנדפסו בשבתמתוך ס

, שעון זהב, קפיים עם מסגרת זהב, משטלית או קיטל רקומים בזהב ,מדין "אין קטיגור נעשה סניגור"

ה בקשה לפסול דיין מלדון משום שאמר על בעל דין שהמעשה שיעש, חילול שבת לצורך תפילה על חולה

 עולמות, רכב  תפרו אדם וחוה חגורות מעלי תאנה, למאן דאמר שהיה העץ שאכלו ממנו[ , כיצדיהיה פגום

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

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

 דרכי החיזוק, תשע"ו  [ן שליט"אשיחת ערב יום כיפור מהגר"ג אדלשטיי]  אורח חיים למעלה למשכיל

 

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

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 פות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,להצטר

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