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הפרק'- על חכמה'-'נושא הנוראים'לדעת הימים מהלכות
בהלכה מביתנושא מצויות שאלות

ההוראה

הנכבדותהנכבדותהנכבדותהנכבדות ולגננותולגננותולגננותולגננות הרךהרךהרךהרך הגילהגילהגילהגיל למורותלמורותלמורותלמורות
אף וחלקם גדלים כולם השנים שברבות הקטנים, הילדים את בידינו הפקיד העולם בורא
ואם מאוד, הדברים נקלטים הרך שבגיל חז"ל אמרו כלל אמנם, חכמים. תלמידי נעשים
בהם נתקלים שלא בדברים ובפרט ולשרשם, לעוקרם מאוד קשה שיבושים, נקלטים
לתשומת נקודות כמה כאן הבאנו הלימוד. במקומות המצויים בסדרים הגמרא בלימוד
שלכאורה מפני בספרים, או השכונה רב או הבעל אצל אלו דברים לברר מאוד כדאי לב,
חלקם אלו מוסכמות אבל הגנים, בעולם לאוזן מפה העוברות מוסכמות נוגדים קצת הם
בפוסקים. כללי באופן מקובלת שלא יחיד לשיטת מתאימים וחלקם בכלל מדוייקים לא

וגם בתורה מפורש וזה השני ביום ולא הראשון ביום נבראו המים העולם, בבריאת א.
לתחתונים. העליונים המים בין הבדיל הקב"ה השני שביום אלא יב.], דף [חגיגה בגמ'

ביכורים שמביאים בגלל לא הביכורים, חג כו] כח, [במדבר בתורה קרוי השבועות חג ב.
האסורה השנה שצמחה החדשה שהתבואה בגלל אלא סוכות, חג ועד השבועות מחג
השבועות מחג רק בביהמ"ק מותרת העולם, לכל ניסן מט"ז ומותרת 'חדש' באיסור
מהיתר הימים ספירת בתורה- שכתובה העומר ספירת בעצם וזה שם], ברש"י [כמפורש

טו-יח]. כג, בויקרא [כמפורש המקדש בבית 'חדש' להיתר העולם בכל 'חדש'

נתקנה הברכה האם אבל תרנגול, פירושו באמת 'שכוי' בינה לשכוי הנותן ברכת ג.
חכמת על החכמההתרנגולכהודאה על כהודאה שנתקנה או כןשבנו, גם נקרא הלב כי ,

התרנגול)? את ששומעים בזמן הוא הברכה שזמן (אלא שכוי

ד'], קטן סעיף מ"ו [סימן ברורה המשנה כותב וכך הפוסקים, רוב שדעת לדעת, חשוב
בזמן הוא הברכה שזמן (אלא שכוי נקרא שהלב שבנו החכמה על נתקנה שהברכה

שכוי). נקרא הוא שגם התרנגול את ששומעים

ומתי? חנוכה, נרות מדליקים היכן ד.

הבית'. בפתח או בחלון 'או נרות שמדליקים ואומרים הביתה חוזרים ילדינו מה, משום
או הוא ההדלקה מקום ולכן מדרגות, לחדר יוצא הבית פתח כיום מדוייק. אינו הדבר
מסוימות), לשיטות הדירה בפתח הוא במיוחד נדירים (ובמקרים הבנין בפתח או בחלון
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בציבור המקובלת ההנהגה וזו בפוסקים, מקובלות דעות שני הם אלו אפשרויות שני
התורה. שומרי

צאת לפני החמה שקיעת אחרי קצת מאוד- מקובל שהוא זמן להוסיף כדאי ההדלקה בזמן
הכוכבים.

הפוסקים, בכל מובא זה ומנהג בחנוכה, חלב מאכלי לאכול מנהג שיש לדעת חשוב אגב,
בפוסקים. מובא שאינו הסופגניות כמנהג שלא

מ"ט]. פ"ג תמיד [עי' גדול כהן רק ולא להדליק יכול כהן כל בביהמ"ק, המנורה את ה.

הקשר? מה ישראל- וארץ המינים ושבעת בשבט ט"ו ו.

בשבט ט"ו בין קשר יש האם אבל בשבט, בט"ו פירות לאכול מנהג שיש בפוסקים מובא
ישראל? לארץ או וכו'] ושעורה [חטה המינים לשבעת

בעיקר והתקבל בשבט, לט"ו המינים שבעת בין שייכות מוזכר לא מקום בשום כמעט
בהם שנשתבחה 'פירות המשפט גם אגב, ישראל'. ארץ ל'חג בשבט ט"ו את שהפכו מאלו
אופן בשום מחו"ל, המגיעים הפירות את כשרואים בציניות לפעמים שמובא ישראל' ארץ

ישראל'. ארץ 'חג אינו בשבט ט"ו אצלנו כי בשבט, לט"ו שייך אינו

הנביא? לאליהו הדלת את פותחים האם ז.

בגאולה.נוהגים האמונה לעורר הנביא' אליהו של 'כוס אותו וקוראים חמישית כוס למזוג
מפחדים אנחנו ואין שימורים ליל הוא שהלילה להראות הדלת את פותחים זאת, ומלבד
בליל לבתים נכנס שהוא כתוב ולא הנביא, לאליהו הדלת את פותחים לא אבל דבר. משום
אליהו את הרגישו או שראו ישראל מגדולי שיש ויתכן בנסתרות עסק לנו [אין הסדר.
לבתים נכנס הנביא שאליהו כתוב לא שבידינו הפוסקים ספרי בכל אבל הסדר, בליל הנביא
ואיננו שימורים ליל שהלילה להראות כדי הדלת את שפותחים כתוב ולהיפך, הסדר, בליל

החמישית]. מהכוס שותה אינו הנביא שאליהו לומר צורך אין דבר. משום מתייראים

בשבועות? חלב מאכלי אוכלים למה ח.

שהוא הלחם, לשתי זכר הוא בשבועות חלב לאכילת ברמ"א המובאת שהסיבה לדעת, חשוב
עם הבשר ואת אחד לחם עם החלב את ואוכלים בשר, ואח"כ חלב בסעודה אוכלים כאשר
ונאים נוספים טעמים יש בשר). איתו אוכלים לא חלב איתו שאכלו לחם (שהרי שני לחם

ברמ"א. המובאת הסיבה את גם לדעת טוב אבל להסבירם, יותר קל ואכן זה, למנהג

ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות ---- חכמהחכמהחכמהחכמה לדעתלדעתלדעתלדעת

ותמיכה לימוד בקבוצת הרע לשון

וכולם בבית שקורות בעיות ומעלות בשבוע, פעם נשים קבוצת מתכנסות אנחנו
הרע? לשון איסור בזה יש האם ולהתמודדות. להבנה מסייעות

לבעלתשובה: ביחס עוסקת הקבוצה אם בין כזה, הרע לשון להתיר אפשרות שום אין
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לצורך הרע לשון לומר להתיר יש לפעמים אם וגם לילדים, ביחס עוסקת הקבוצה אם ובין
אבל ללכת!], למי מוקדמת [ובהתייעצות אחד ליועץ רק זה בעיות, ופתרון התמודדות

להקל! ואין חמור באיסור אסור בקבוצה .אלומר

שיר כלי שמיעת

החורבן? אבילות בגלל שיר כלי לשמוע איסור יש האם
אסורתשובה: וגם לשמוע, אסור הסעודה בזמן אבל [לרמ"א], שיר כלי לשמוע מותר

שיר לכלי מהשינה .בלהתעורר

באיסור בשבת בה שעבדו אחרי ברכבת נסיעה

באיסור? בשבת בה שעבדו אחרי ברכבת ולנסוע להשתמש מותר האם
ולמעשהתשובה: נוספות, הלכתיות השלכות כמה בזה ויש ההוראה, גדולי בזה נחלקו

להקל לצדד .גיש

שליט"א.א. גרוס הגר"מ

וסקי"ב.ב. ג' תק"ס, סי'
ישראל,ג. עבור בשבת מלאכה העושה נכרי

שייעשו', 'בכדי זמן עד ממלאכתו ליהנות אסור
בשבת מלאכה העושה תומ"צ שומר וישראל
צריך ואין מוצ"ש עד ממלאכתו ליהנות אסור
האחד, טעמים, משני שייעשו בכדי להמתין
לפני איסור כי שוב לו שיאמר חשש שאין משום
משום והשני, האנשים, אצל חמור עיוור
שלא אף במומר אמנם לו, ישמע לא שהישראל
לו ישמע כן הוא הרי שוב, לו שיאמר חוששים
שייעשו בכדי להמתין דין יש האם להסתפק ויש
שכ"ה בסי' והפמ"ג העיקרי], הטעם מה [ותלוי
בזה הסתפק סק"ה במ"ז רע"ו ובסי' סקכ"ב
אין שבישראל מפני הטעם שעיקר שם והוכיח
הגרי"ש ודעת כן, לעשות לו שיאמר חשש
נקטינן הדין שלעיקר כהפמ"ג זצ"ל אלישיב
חשש שאין כיון מיד המלאכה מן ליהנות שמותר
הגרש"ז דעת נוטה וכן כן, לעשות לו שיאמר
י"ח סי' ח"א השבת מאור [בספר זצ"ל אויערבך
אך מ"ח], סי' [בחי"ג אליעזר והציץ ס"ו*] הערה
הלוי והשבט ל"ט] סי' [ח"ט יצחק המנחת דעת
כמו שבת מעשה יש שבמומר נ"ד] סי' [ח"ג
לא שבמומר לו, שישמע חשש שיש כיון בנכרי

לו. ולא חוטא אדם אין של הכלל שייך
העושה הוסיף סק"ב שי"ח סי' במג"א והנה,
ליהנות לעולם לו אסור במזיד, בשבת מלאכה
פירות בקניית עיור לפני איסור אין ומ"מ ממנה,

זמן שיעבור אחר באוטובוס בנסיעה או וירקות
של מדמיה ליהנות שמותר מפני שיעשו, בכדי
אמנם סק"ג. שי"ח סי' במ"ב כמש"כ המלאכה
כתבו ז' סי' ח"ב ובקה"י נ' סי' או"ח בכת"ס
בסי' המג"א שהרי לעולם הנאה האיסור שנשאר
הנאה איסור שאין שהטעם כתב סק"ב שי"ח

בשבתלעולם ישראל עבורממעשה כשנעשה
שובאחרים לעשות לו יאמר שלא מפני רק הוא

העיקרי שהטעם ננקוט ואם לו, ישמע לא וגם
זה טעם שייך לא א"כ לו ישמע שלא מפני הוא
מהמלאכה ליהנות אסור ויהיה מומר בישראל
המבטל וכדין ישראל עבור שנעשה כיון לעולם
עבורו. שנבטל ולמי לו שאסור לכתחילה איסור
הפוסקים במח' תלויה מהרכבת הנאה דין וא"כ
והגרש"ז זצ"ל אלישיב הגרי"ש שלדעת הנ"ל
ולדעת כהפמ"ג להקל יש זצ"ל אויערבאך
ולמעשה לעולם. להחמיר יש הלוי ושבט המנח"י
שיש י"ד סעי' כ"ו סי' השבת בוביום הכרענו
כת"ס בשו"ת [ועיין הדין. מעיקר להקל לצדד
שאסור ודאי בקביעות הנעשה שבדבר נ' סי'
לשבתות עיור לפני בזה שיש מפני ליהנות
קניה לגבי ז' סי' ח"ב הקה"י דברי וכעין הבאות
כי עיור לפני שהוא שבת המחללת מחברה
וגם בשבת גם לייצר צריכים הרבה כשקונים
לא ממילא שבת ממחללי לקנות לא כשיתאגדו
היא כזו מהתאגדות וההימנעות בשבת ייצרו
כאן, גם שייך אם לדון ויש עיור, לפני בכלל

ואכ"מ].
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בטיחות שסתום בהם שיש כיריים הדלקת

בטיחותי? שסתום בהם שיש בכיריים גז ביו"ט להדליק מותר האם
חשמליתשובה: זרם לייצר צריך הגז להדליק וכדי בטיחותי שסתום בהם שמותקן כיריים

נכבה אם וכן להקל, אפשר חשוב צורך יש אם אבל ביו"ט, מלהפעילו להימנע ראוי קטן,
ולהדליקו, להקל אפשר ביו"ט הכפתורהגז בלחיצת ניצוץ מדליק שאינו [כגוןובתנאי

הניצוץ] להדלקת נפרד כפתור שיש או לחשמל מחוברות אינם .דשהכיריים

שבת בסעודת שומשום וריסוק חיתוך

שבת בסעודות בציפורניים בשולחן] המתפזר החלות, [של שומשום לחתוך מותר האם
לב]? תשומת בחוסר שעושים שיש [כפי

מדיד. יותר שהוסק שתנור מבואר ה' תק"ז, בס'
אע"פ כן לעשות מותר בצונן חומו להפיג וצריך
הקשה [סקי"א] והמג"א לחיזוקו, בה שגורם
שגורם כיון חדשה בקדירה לבשל שאסור ממה
המג"א וגם ד'] תק"ב, [סי' הקדירה לחיזוק בזה
שלנו בתנורים הבישול לאסור אפי"ז כתב עצמו
ותי' תק"ז], סי' [בריש מחזקם ראשון שהיסק
ודאי אינו התנור אבל מתחזקות ודאי שהקדירות
[סי' המשנ"ב והנה, בצונן. חומו בהפגת מתחזק
שתלוי הר"ן של תירוצו את הביא סק"ל] תק"ז
מעט או האפיה בזמן ממש נעשה החיזוק אם
תירוצו את הביא סק"מ] [שם ובשעה"צ קודם
אפיה לצרכי רק מתוקן הכלי שבתנור הרא"ה של
אחרת למלאכה מתוקנים כעפים אבל ובישול
מותר יהיה חדשות קדירות גם שיטתם ולפי
להלכה אבל סקי"א] תק"ז בס' מחה"ש [כמש"כ
תק"ז בסי' וגם תק"ב סי' בסוף כך לא נפסק
שהכלי מטעם התירו שם המתירים [וגם סק"ג

החימום]. בלי גם לשימוש ראוי
ההיתר טעם ביאר סקי"ג תק"א בסי' ובמג"א
והוי מקלקלם שההיסק אע"פ בכלים להסיק
ומותר או"נ במלאכת שעוסק כיון סותר,
שאינו כיון לסותרם גם מותר ה"נ להבעירם
הפמ"ג שם [וכמש"כ עצמה בפני מלאכה
שמצינו כעין שהוא בי' יעקב ובקהלות ומחה"ש
איסור ג"כ הותר אחד לאיסור שהותרה מתוך
הקשה י"ט] סי' יו"ט [הל' בינה ובאמרי נוסף],
בה לבשל שאסור חדשה מקדירה שנא מאי דא"כ
ואין לבשל שמותר כיון להתיר יש כן גם והרי
תירוצו ובבי' עצמה, בפני מלאכה הקדירה חיזוק
הקדירה חיזוק בין קשר אין שבקדירה לומר יש

לבשל אפשרות אין במקרה ורק המאכל להכנת
חיזו הקדירהבלי חיזוק אין אבל הקדירה ק

שרוצה בכלים אבל המאכל, להכנת בעצם מסייע
את הגורמת היא גופא שריפתם הרי להסיקם
כ"ה סי' יואב חלקת ועי' מותר. וזה הבישול

זה. בענין מש"כ
אע"פ לבישול בידיים להדליק מותר ולפי"ז
משום אסור שהוא זרם כן גם נוצר כך כדי שתוך
את הגורמת היא גופא הגז שהדלקת כיון בונה

מוכרחת. צדדית תוצאה זה ואין הבישול
מכשירי הוי א"כ ביו"ט נכבתה שהאש ובמקרה
שמותר יו"ט מערב לעשותם יכול היה שלא או"נ
מורין ואין שהלכה הדין שבזה אלא א"נ לצורך
ד"ה שם באה"ל ועי' א', תק"ט, סי' [עי' כן
כלי כעשיית נחשב אינו הזרם ויצירת והוא],
והמעשה ארוך לזמן נעשה שלא כיון גמור,
ליצירת ולא האוכל לתיקון שתכליתו מוכיח
לאיסור החזו"א של טעמו שעיקר ובפרט הכלי.
וכאן החוטים חיבור משום הוא חשמל הדלקת

הזה. החיבור את כלל אין
שליט"א קניבסקי הגר"ח דעת למעשה, ולהלכה
מלהדליק להימנע שראוי שליט"א קרליץ והגר"נ
זצ"ל ואזנר הגר"ש ודעת ביו"ט, כאלו כיריים
שליט"א גרוס והגר"מ שליט"א אויערבך והגר"ע
ודאי ביו"ט נכבה אם ועכ"פ להדליקם, שמותר
שלא או"נ מכשירי שהוא מה בצירוף להקל יש
מדליק שאם אלא יו"ט, בערב לעשותם יכול היה
הותר לא שזה אסור ודאי הכפתור בלחיצת ניצוץ
שהכיריים בתנאי רק ההיתר ולכן לאו"נ אפי'
שהכפתור באופן [או מהחשמל מנותקים

נפרד]. הוא הגז להדלקת
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לרסקתשובה: אסור וגם לחתוך .האסור

כשירה בחנות שקנה קטן נאמנות

מגיל [פחות קטן ילד ושולח כשרות, אינם החנויות שרוב חילונית בעיר נמצא אני
נאמן? האם כשירה. בחנות שקנה אומר והוא בחנות לקנות [13

[שגםתשובה: השמיטה בשנת ובפרט חרדית, בעיר גם שייכת זו שאלה ולמעשה נאמן.
הלכות אומר הקטן אם וגם לא], וחלק שביעית בקדושת מהסחורה חלק עצמה בחנות

נאמן הקטן אלו בכל מרב, .וששמע

באינהלציה או אדים במכשיר ביו"ט מים חימום

רפואה? לצורך מים לחמם ביו"ט מותר האם
לחמםתשובה: שצריך סכנה בו שאין חולה ולכן נפש, לכל השווה דבר נחשבת רפואה

כתבתיה. ז' סעי' ז' סי' השבת וביום בספר
השמן יוצא בריסוק [כי דש משום לרסק שאסור
טוחן. משום לשתיים לחתוך ואסור מהשומשום]
אין גם כך: כתבתי למטה בהערה ובמקורות
דעד ביד, השומשום שחותך שינוי מצד להתיר

אלא התירו לא [סי'ריסוקכאן דסכינא בקתא
של ומדוך אבן, של מדוך שיש כיון ח'] שכ"א,
גדול שינוי הוא דסכינא וקתא שינוי, הוא עץ
שני בו אין דק דק חיתוך אבל מותר, ולכן
ואסור אחד שינוי רק הוא ביד וחיתוך שינויים
והרמב"ם, סוד"ה בב"י להדיא וכ"כ מדרבנן,
אלא מיחייב דלא מדבריו 'משמע שם וז"ל
ומיהו לא, ביד פרים אבל דוקא בכלי כדפרים
ואמנם איכא'. מיהא דרבנן דאיסורא אפשר
דק דק לחותכו אבל שכתב סקכ"ז המ"ב בלשון

גםבחורפא דסכינא דבקתא משמע אסור דסכינא
לשונו נגד גמורה הוכחה זה אין אך מותר, זה

הב"י. של המפורש
לגבי סק"ב תק"א בסי' הט"ז מדברי והעירוני
אלא טחינה איסור אין שביד שכתב עצים ביקוע
שמקורו ימצא המעיין אבל טירחא, איסור רק
להדיא כתב ושם ז'] סי' [פ"ד בביצה מהיש"ש
וגם ביו"ט, מותר ולכן מלאכה אב זה אין שביד
שאינו שכיון שם הזכיר מהרא"ש הראיה כשדוחה
הוכחה לנו אין וא"כ מותר, לכן מלאכה אב
בסי' הב"י כמש"כ מדרבנן שאסור שאפשר לשבת
להיתר בהכרח אינו לפלפלין הדימוי [וגם שכ"א
לאסור מצינו ש'לא כתב כי קמא. בדף המבו'

שמותר]. להדיא שמצינו כתב ולא ביד' חיתוך

כהלכתוו. השולחן בספר מוברים הדברים עיקרי
שם מ"ה בהערה ובמקורות י"ט, סעיף י"ט סי'
המחזיק שקטן מבואר מב. בסוכה כך: נתבאר
ובי' טהורות, שנשארו לומר נאמן בידו טהרות
שלא היתר דבר על לומר נאמן שקטן הריטב"א

ד'. קכ"ז, סי' בשו"ע נפסק וכן נאסר,
בדבר נאמן קטן אם להסתפק יש עדיין אמנם
איסור. חזקת ולא היתר חזקת לא בו שאין
[ב"א בתוה"ב והרא"ה הרשב"א בזה ונחלקו
לקנות קטן לשלוח מותר האם ח:] דף ש"א
כשרות, חותם בלי מפורקים עופות או פירות
אלא עדות כ"כ נחשב זה שאין הרשב"א ושיטת
בשו"ת גם ועי' נאמן, והקטן מילתא גילוי
והט"ז קע"ז], סי' לרמב"ן [המיוחסות הרשב"א
ובי' כהרשב"א, שנהגו כותב סקט"ו א' בסי'
שיכול דבר שהוא משום הוא שהטעם הפמ"ג
קבלה ע"י או שראו שכנים (ע"י להתברר אח"כ
[יו"ד שור התבואות כתב וכעי"ז וכדו'), מהחנות
בהיתר הגבלה יש לפי"ז ואמנם סקס"א], א' סי'
הפמ"ג שכתב וכמו הענין לפי לפעמים ותלוי
שצריך באו"ה ונשאל השואל סדר בתחילת עצמו
אבל להתברר, יכול שהדבר פחד לקטן שיהיה
סקכ"ז] קי"ח וסי' סקט"ז ק"י [סי' הפר"ח
ע"ב [כלל והחכ"א סקי"ב] בכרתי [שם והכרו"פ
כהרשב"א פסקו סמ"ח] א' [סי' וערוה"ש סט"ז]
גילוי אלא עדות נחשב זה שאין ומטעמו לגמרי
[ועי' סקל"ה. שם שור תבואות גם ועי' מילתא,
לחשוד חסדא רב לבת שהאמינו פה. כתובות

שנאמנת]. בה שהכיר משום בשבועה אדם



ו

שעון ידי על יו"ט מערב אותו לכוון יכול אינהלציה] במכשיר [או אדים במכשיר מים
שם שירתחו למכשיר מים להכניס ומותר ביו"ט שידלק לצורךזשבת מים לחמם מותר וכן .

חם בבקבוק שאיןחשימוש למקום גם ביו"ט להוציאם יכול לתרופות, שנצרך חולה וכן .
עירוב. שם

את שאלה לשאול קטן לשלוח אפשר זה ולפי
שכמובן אלא נאמן, ויהיה כדאיהרב אינו הדבר

כלל. נכון ואינו
וב"הז. ד"ה תוס' על לט: דף [שבת בפנ"י

דבר נחשב תבוה רפואב שלצורך כתב מתירין]
שלבריאות שם תוס' [כלשון נפש לכל השווה
בפמ"ג דבריו והובאו נפש], לכל שווה נחשב
בא"א תקי"א ובסי' סק"ד בא"א תקי"ד [סי'
כת"ס בשו"ת כתב וכן סק"ב], ובמ"ז סק"ט
סקקכ"א] צ"ח [סי' יו"ט ובמנחת ס"ו] [סי'
שכ"ח] [סי' קלוגר לגר"ש החיים ספר בשם
[סי' ובאבנ"ז ה"י] פ"ד יו"ט [הל' ובאו"ש
ממלוגמא שחילק במה [ועיי"ש סק"ח שצ"ד
כעי"ז ועי' מ:], דף בסוכה שביעית בפירות
צ"ה, סו"ס נשמ"א [ועי' קמ"ח סי' ריש בחת"ס
מותר ולכן פט"ז], ט"ו סי' ח"ח צי"א וע"ע
בסי' מוכח וכן רפואה. לצורך מים להרתיח
מותר מקל בלי ללכת יכול שאינו שמי תקכ"ב
צריך אחד כל שלא אע"פ מקל עם ללכת לו
צריך אחד שכל משום והיינו להליכתו, מקל

מאוד. זקן הוא אם מקל
לרפואה צריך אחד שכל פשוט זה בכל והטעם
הוא נפש לכל שווה שאינו ודבר חולה, הוא אם
למפונקים אלא אותו צריכים כולם שאין דבר
גם ולכן והנאה, טעם בו מוצאים הם שרק בלבד
שיש אף נפש לכל שווה נחשב מאוד חריף מאכל
נחשב מוצץ וכן לאוכלו, אוהבים שלא כאלו
וכן מתאים, אינו שלמבוגרים אף נפש לכל שווה
אחד שלכל אף נפש לכל שווה נחשבים משקפיים
יש אדם שלכל פשוט וזה אחר, מספר מתאים
נפש. לכל שווה אינו מוגדר ואינו אחרים צרכים
המג"א והביאו סכ"ו] נ"ט [כלל האו"ה ומש"כ
ובשעה"צ סק"ח [שם והמשנ"ב סק"ג] תצ"ו [סי'
משום היינו לרפואה, דם להקיז שאסור סקי"א]
למחר להמתין ואפשר להיום דחוף הדבר שאין
אם אבל שם, השעה"צ ועי' האו"ה כמש"כ
שרי למחר להמתין יכול ואינו מאוד מצטער

סקכ"ד. שם כה"ח כמש"כ
לגבי בראשונים הנידון עם שייכות לזה ואין
בעצם איסור כן גם יש ששם ביו"ט, עין לכחול

המלאכה. הותרה ולא כותב שהוא הכחילה
סממנים, ישחוק שמא ביו"ט רפואה שאסור ומה
מלאכה היא סממנים ששחיקת משום הינו
ואין רבים לימים שוחקים יש כי ביו"ט, האסורה
אסורה עצמה שהמלאכה לזה מועיל מתוך
קלוגר לגר"ש החיים ספר ועי' כזה, באופן
והובא ביו"ט, סממנים שחיקת להתיר שכתב
סי' ח"ח הלוי ובשבט סל"ז שכ"ח סי' בדע"ת
ובמשנ"ב במג"א כמבו' כן הלכה אין אבל פ"ב,
עי' הראשונים, בזה נח' [וכבר תקל"ב סי'
בתורת ורמב"ן כב. ביצה בשיטמ"ק ריטב"א

המיחוש]. שער האדם
אינו סק"ט, תקי"א סי' השעה"צ שכתב ומה
הותרה אם רק דן שהוא כלל, זה לנידון שייך
מצד ולא שאיב"ס חולה לצורך בחמין רחיצה
או דאורי' איסור נחשב אם רק אלא רפואתו שזה

דרבנן.
סכנה בו שאין חולה לצורך רק ההיתר אמנם
עי' גופו- כל שחלה או למשכב שנפל [כלומר,
רפואה שאיסור כיון סי"ז] ל"א סי' השבת וביום
סק"ה, תקל"ב בסי' כמבו' ביו"ט כן גם שייך
נחשב וזה סממנים שישחוק שחששו משום
טחינת כמו רבים לימים שנעשית גמורה מלאכה
של היתר בה שייך ולא אסורה מלאכה שזו חטים
זצ"ל קלוגר לגר"ש החיים בספר אמנם, מתוך.
קלד. דף שבת הורוויץ רא"מ ובחי' שכ"ח סי'
ביצה ובהערות פט"ז ט"ו סי' ח"ח אליעזר ובציץ
בשם קכ"ז סי' ח"ב יוסף ישא ובספר כב.
מקילים שיש כתבו זצ"ל אלישיב הגרי"ש
הצורך ובשעת מיידית הנאה לה שיש ברפואה

עליהם. לסמוך אפשר
כתבוח. בשבת, כמו שאסור ביו"ט רפואה ומצד

גם מצוי חם בבקבוק השימוש שכיום הפוסקים
גם בו להשתמש מותר ולכן חולה שאינו למי
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יו"ט נרות הדלקת זמן

לאחריה? או השקיעה לפני יו"ט, נרות מדליקים מתי
החגתשובה: כניסת לפני הנרות להדליק צריך ויו"טטלכתחילה ר"ה של השני היום מלבד ,

הכוכבים. צאת עד להדליק אפשר אי שאז במוצ"ש שחל ויו"ט גלויות של שני

הנוראיםהנוראיםהנוראיםהנוראים הימיםהימיםהימיםהימים מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות
סליחות לאמירת הטוב הזמן

הלילהא. בסוף הוא סליחות לאמירת ביותר הטוב עשיריתיהזמן שעה מתחילת דהיינו
סליחות לומר לו שקשה מי הבוקר. ועד חצות] לאחר שעות שלש [בסביבות הלילה של

החמה נץ אחרי בבוקר מאשר הלילה בחצות שיאמר עדיף אלו, אםיאבשעות מקום ומכל .
עת הם ועשי"ת אלול חודש שכל החמה, הנץ לאחר אפי' בבוקר יאמרו בלילה אמר לא

.יברצון

פרטיות תפילות

וביןב. בר"ה בין הנוראים, הימים תפילות בכל פרטיות תפילות להתפלל ומוכרח מותר
בשבתיגביו"כ חלים יו"כ או ר"ה אם ואפילו ונכבדיד, עיקרי חלק הם הפרטיות והתפילות ,

סי' ח"ח הלוי ושבט סקי"ט שכ"ו סי' עי' בשבת,
בשולחן וכ"כ א, אות פל"ו ח"ב ואול"צ ס"מ פ"ג

החזו"א. בשם דקרא ובטעמא שכ"ו סי' שלמה
ויהיהט. ליו"ט שיכנס כדי האחד, טעמים, משני

רמב"ם [עי' יו"ט מכבוד שזה דלוק נר בביתו
והשני, הט"ז], מיו"ט ופ"ו ה"ה משבת פ"ל
לפני לעשותן שאפשר מלאכות כל לרמ"א שהרי
להדליק יכול והרי ביו"ט לעשותן אסור יו"ט
בהקדמתו הדרישה בן כתב כן יו"ט. לפני הנרות
סי' באה"ט הביא וכן אמו, בשם ח"א יו"ד לטור
מצוה נר פרק [פסחים השל"ה בשם סק"ד תק"ג
והא"ר סק"ב] תפ"ח [סי' הא"ז ובשם סה אות
ר"ס סי' סוף במ"ז בפמ"ג וכ"כ סק"ז], [שם
שם למטה ובאלף סל"ג תרכ"ה סי' ובמט"א
הגרי"ש הורה וכן או"ח, ובנימוקי [עי"ש] סקנ"א
בלילה להדליק שהורגלו ויש זצ"ל. אלישיב
דר"ה שני ומיום שני מיו"ט נבע זה והרגל
עד להדליק אסור שאז במוצ"ש שחל ומיו"ט
מקודם לומר ג"כ צריך [ובמוצ"ש צאה"כ

לקודש]. קודש בין המבדיל
בג'י. בעוה"ז שט שהקב"ה רצון עת הוא שאז

ג.]. דף [ע"ז הלילה של אחרונות שעות
רצוןיא. עת כן גם הוא הלילה שחצות לפי

למש"כ כאן [וציין סק"ד א' סי' המג"א כמש"כ

פקפק סק"ד בא"א שם הפמ"ג אמנם שם],
להיפך הוכיח ס"ב] א' [סי' ובערוה"ש בראיותיו,
הוא חצות ודאי התירוצים שלכל כהמג"א שודאי
עת הוא חצות ודאי הקבלה ע"פ ועכ"פ רצון, עת
בשם הריקנטי בשם שם המג"א שהביא כמו רצון
שאשמורת ק"ה] סי' [ח"ב האגרו"מ וכ"כ הזוהר.
רצון עת הוא שגם ואילך מחצות כולל הבוקר
א' סי' במחה"ש [אמנם עב. דף ביבמות כדמוכח
לטרוח צורך שאין אלא משם] הראיה דחה סק"ד
זצ"ל, אלישיב הגרי"ש מורה וכן בחצות. ולקום
הקודמים מדורות המנהג שכן שם באגרו"מ וכ'
שהביא הקבלה שע"פ משום בחצות לומר

טובא. רצון עת חצות הוי המג"א
סקכ"ד.יב. המגן באלף תקפ"א סי' מט"א
תפילהיג. ימי הם הכיפורים ויום השנה ראש

בימים שנעשה הנורא במשפט לזכות ותחנונים
בנוסח פעמים כמה חז"ל שקבעו כמו האלו
והוסיפו במוסף ובפרט פעמים כמה התפילה
למשפט בעמדינו להתפלל מלכנו אבינו לומר
המלך דוד ביקש וכבר יכול, הכל העליון בפני
הדין שחיתום יז] מזמור תהלים [מדרש ע"ה
כל להתפלל שיוכל כדי היום בסוף בנעילה יהיה
המאירי וכתב בדין. ויזכה כן לפני התפילות
שעשרת ידוע שהדבר 'אלא כ"ד ענין אבות במגן
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וביו"כ, בר"ה היום תפילתובעבודת שתתקבל לו שמגיע לחשוב שלא מאוד ויזכורטוויזהר ,
עצמו על רק ולא בקרוב ביהמ"ק שיבנה שבגלות השכינה צער על גם .טזלהתפלל

תפלות מיני כל וברבוי לתשובה נתנו אלו ימים
הותרו וכן טובים. ימים בשאר הותר שלא מה
אף השנה ימות בשאר הותרו שלא דברים בהם
אדם ישאל אל לד.) (ברכות אמרו שהרי בחול,
אחרונות, בשלש ולא ראשונות בשלש לא צרכיו
חוץ בכלם להוסיף הגאונים רוב נהגו ובכאן
על צורך שאלת בהם יש והרי רצה. מברכת
נתייחדו הימים שאותם מפני הפרנסה ועל החיים
זה כל ומלבד תפילות'. מיני כל ולריבוי לתשובה
שליט שהוא במלכויות גדול חיזוק הם התפילות
בעת ובפרט דבר כל ממנו לבקש וצריך יכול וכל

הנורא. המשפט
בסי' ירושלים במכון [מודפס שמשון ובנזירות
[קס:] ויצא בפ' מהזוהר הביא א'] תקפ"ד,
ופי' יושבת, אנוכי עמי בתוך השונמית שאמרה
כדי עליה יתפלל שהנביא רצתה שלא בזוהר
להיכלל ורצתה מהציבור שונה תהיה שלא
אלישע באמת למה א"כ והנה, הציבור, בתפילת
חנה איך וגם לדבריה, הסכים ולא אותה בירך
סק"א], תקצ"ז סי' באה"ט [עי' בר"ה התפללה
פרטיות, תפילות להתפלל אין ביו"כ גם א"כ וגם
דבר הוא מהנביא שברכה שכוונתה אפשר וגם
אבל הציבור, משאר האדם את שמבדיל גדול
אינו זה לצרכיו אדם כל של ותחנונים תפילות
יעיין שלא [ובתנאי מהציבור האדם את מבדיל
וכן לג], דף בברכות תוס' שכתבו כמו לו שמגיע

וכדלקמן. הפוסקים הורו
ו'] [תיקון בתיקונים הזוהר דברי את שהביאו ויש
הוא הציטוט כי ואם הב', הב ככלבא 'צווחין
על מדבר שהוא האחד שגיאות, ג' בו שגו נכון,
כלל על מדבר שהוא השני ר"ה, על ולא יו"כ
וכפרה וסליחה חיים על המתפללים ישראל
פרטיות- תפילות על ולא לחיים זכרנו ואומרים
המחילה ובקשת לחיים זכרנו למחוק רוצים וכי
להתפלל לא אומר אינו שהוא והשלישי בתפילה,
לזכור שצריך אלא ח"ו ח"ו וסליחה חיים על
מלכותו גילוי ועל השכינה על גם להתפלל
וכפרה וסליחה חיים על כשמתפללים יתברך
צווחין 'כולהו התיקונים: לשון [זה לעצמינו.
לנא הב הב ככלבים דכיפורי ביומא בצלותין

לון ולית לחיים, זכרנו וחיי וכפרה וסליחה מזוני
בתיובתא ליה דקרא מאן אית דלא אנפין בושת

הוא']. בריך לקודשא שכינתיה דיחזור
זצ"ל והחזו"א זצ"ל סלנטר הגר"י הורו וכן
זצ"ל אויערבאך והגרש"ז זצ"ל אלישיב והגרי"ש
הם פרטיות שתפילות שליט"א קניבסקי והגר"ח
בהם והמתרפה וביו"כ, בר"ה ועיקרי חשוב חלק
שעתה מרגיש שאינו ח"ו באמונה כחסרון נראה

דינו. יום הוא
להתפלליד. שמותר י' ט', רפ"ח, בסי' כמבואר

מצד ההיתר ואין היום, סכנת לו שיש חולה על
הטעם אלא התורה, כל את הדוחה נפש פיקוח

שייךשעכשיושכיון לא להתפלל הזמן הוא
שאין מה שהרי ראשון, ליום התפילה את לדחות
משום הוא פרטית תפילה בשבת מתפללים
כשבת כ"כ יקר [שבזמן שבת בכבוד חיסרון
בכבוד חיסרון ואין הפרטיים], צרכיו על מתפלל

שהרי כזו בתפילה להתפללעכשיושבת הזמן
סקכ"ו המשנ"ב כתב וכן היום. סכנת לו יש שהרי
מותר לרחמים אדם וצריך בשבת מאורע יש שאם
מטעם והיינו ביחיד פניו על וליפול לבקש
התפילה את לדחות וא"א להתפלל הזמן שעכשיו

עכשיו. הוא המאורע שהרי למחר
ט.] דף סוף [ברי"ף לב: דף בר"ה הר"ן כתב וכן
בשבת שחל ביו"כ מלכנו אבינו אמירת לגבי
מובא וכן מותר, תפילה זמן הוא שעתה שכיון
בהיתר הקודמות בהערות [עי' הגר"א בסידור
למחר]. לדחותה אפשר ואי זמנה שהיום תפילה
"אבינו אומרים אין בשבת שחל בר"ה [ואמנם
תפילות מתפללין אין שבציבור והיינו מלכנו",
יחיד כל של בצורך תלוי שהדבר בר"ה פרטיות

ויחיד].
עיון.טו. ד"ה טז: דף ר"ה ותוס' נה. דף ברכות
ו'].טז. [תיקון זוהר בתיקוני כדאיתא

שאם העיר לר"ה אלישיב] [הגרי"ש ובהערות
לבית לשופרות או לזכרונות מלכויות בין הולך
כל את שיגמור כדי זמן שם ושוהה הכסא
י"ל התקיעות, עם מלכויות כל או התקיעות
חשוקי ועי' בצ"ע, ונשאר חובה ידי יוצא שאינו

בזה. מש"כ חמד
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כיפור יום מערב לאינפוזיה חיבור

[וגםא. לשיעורים אכילה מאשר יותר הרבה הרבה עדיף כיפור יום מערב לאינפוזיה חיבור
ונוח] קל יותר והרבה מועיל יותר שאינוכבהרבה מי או לצום יכולה שאינה מעוברת ולכן, .

מספיק אם רופא ישאלו יצום, אם להסתכן שעלול הוא הבריאותי שמצבו אלא ממש חולה
וכמה כמה להכניס ואפשר לאינפוזיה חיבור מספיק כלל בדרך כי לאינפוזיה, חיבור להם
יו"כ בערב ולהתחבר כן לעשות מחוייב כן, לעשות אפשר ואם אחד. ביום עירוי שקיות

וקל.כגלאינפוזיה נח יותר הרבה וגם רפואית מבחינה ועדיף רצוי גם זה ההלכה, ומלבד .

לאינפוזיהב. להתחבר כיפוריש יום שיודעבערב מי ידי על שקיות להחליף כך ואחר ,
דם להוציא בלי מחליפים רביםכדכיצד במקומות לאינפוזיה חיבור למצוא קל [כיום .

ומפורסמים].

שישג. במחלה חולה שכבר מי אבל אותו, לסכן עלול שהצום בריא לגבי מדובר זה כל
כרגיל יאכל אלא לאינפוזיה להתחבר צריך אינו סכנה .כהבה

הל'כב. [רמב"ם פטור אכילה כדרך שלא האוכל
הי"ד פ"י מאכ"א והל' ה"ח פ"ה התורה יסודי
וכ' ג'], קנ"ה, סי' יו"ד ועי' ו', תרי"ב, וסי'
לגופו מכניס שאם ס"א] סי' [ח"ג באחיעזר
מהתורה. חיוב זה על אין ודאי צינור דרך מאכל
כתב ג'] ק"א, סי' וח"ד צ' סי' [ח"ג ובאגרו"מ
חיוב שאין כיון לאינפוזיה להתחבר צריכים שאין
אסור הרי עצמו וביו"כ יו"כ לפני לצום לדאוג
ידועה, לא סכנה בזה יש אולי וגם כן, לעשות
לעשות אסור ממילא כן לעשות חייב שאינו וכיון
חולקים הפוסקים רוב אבל בעצמו. לחבול כן
יש ובודאי כלל חבלה נחשב זה שאין ודעתם
סי' [ועי' אז לצום שיוכל יו"כ לפני לדאוג חיוב
זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורה וכן ד'], רמ"ח,

פעמים. עשרות
בזהולמעשה שאין מאוד ומפורסם ידוע כיום ,

הן מאוד גדול רווח ורק רפואי חשש כל
בנוחות והן רפואית בתועלת והן בהלכה
האשה שאין שכתבו שיש מה ולכן ובקלות,
נכון אינו אינפוזיה, לעשות 'להתאמץ' חייבת
הרבה שזה להיפך פשוטה המציאות כי כיום,
ולהיפך, מועיל, יותר הרבה וגם וקל נח יותר
ומתיש, גדול מאמץ הוא לשיעורין אכילה
גמור חולה שכבר למי ביחס רק כוונתם וכנראה
להתאמץ צריך אינו שהוא כרגיל ואוכל
שאם שמצבו מי אבל לאינפוזיה, ולהתחבר
רק לאכול דינו אם ובפרט להסתכן עלול יצום

עשרת עדיפה אינפוזיה ודאי הרי לשיעורין,
עשו וכן לשיטתם, גם כך לעשות וחייב מונים
יש וכן והפוסקים הוראה מגדולי כמה בעצמם

למעשה. להורות
מותר שאיב"ס חולה גם הדין מעיקר ובאמת,
קנ"ה, סי' יו"ד [עי' אינפוזיה דרך נוזלים לקבל
צ"א], סי' ח"ג ואגרו"מ קי"א סי' וכת"ס ג'
לסכנה קטן חשש לה שיש מעוברת שכל ובודאי
בזה גדר לפרוץ שאין אלא כך, לעשות יכולה
להקל יש רחוק חשש ואפילו לסכנה בחשש ורק

מובהק. חכם הוראת ע"פ בזה
זצ"ל.כג. אלישיב הגרי"ש
גםכד. כיפור ביום אינפוזיה להכניס שאסור מפני

שמוציא מפני וגם בוריד פתח בזה שעושה מפני
ט"ז וסי' סט"ז ל"ב סי' השבת וביום [עי' דם
הקבועה המחט את להכניס צריך ולכן סט"ו]
לפי שקיות להוסיף אפשר ואח"כ יו"כ לפני
כיצד שיודע מי שיחליף יקפיד ורק הצורך

דם. שייצא בלי מחליפים
ח"ב]כה. יוסף [ישא זצ"ל אלישיב הגרי"ש

צ"א], סי' ח"י הלוי [שבט זצ"ל ואזנר והגר"ש
שיב"ס לחולה לעשות מותר שהרי לזה והטעם
לשתיה מים לחמם ואפי' גופו את שמחזק מה כל
לישון שיוכל כדי בשבילו נר ולכבות עבורו חמה
שכ"ח, סי' [עי' בו שנמצא בחדר חימום ולהדליק
רע"ח, וסי' סקי"א ושעה"צ וסקי"ד וסקי"ב ד'
לא שהחולה כדי שבת לחלל אפילו התירו והרי
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חילוני או נכרי מרופא דעת חוות

במקרהד. ורק תומ"צ, שומר רופא לחפש יש ברופא, להתייעץ וצריך ספק שיש במקרה
טלפוני מוקד כשעושים ולכן, חילוני. רופא על בדיעבד לסמוך אפשר כזה רופא שאין
אפשר אחרת אפשרות אין אם ורק תומ"צ, שומרי רופאים לקחת יש הצום בענייני לשאלות

המורה והכרת הבנת לפי והכל ואחראי, לנאמן שידוע חילוני רופא על ואיןכולסמוך .
שם את לומר [רצוי המקרה פרטי על הוראה מורה הכרעת בלי חילוני רופא על לסמוך
הפחות לכל לו לחשוש שיש ודאי שאז אחר לשאול אפשרות אין כן אם אלא הרופא]

סכנה .כזכספק

תרנגולים ליד פסוקים אמירת

להיזהרג. ישמאודיש כלל שבדרך התרנגולים ליד וכו' אדם" "בני הפסוקים לומר שלא
הריח שנגמר מקום עד ירחיק ולכן פסוקים שם לומר ואסור בסביבתם רע .כחריח

התרנגוליםונראה ליד הכפרות מנהג את ולקיים כפרתי" "זאת לומר .כטשמותר

זיעה למניעת ספריי התזת

סיכהה. נחשבת [דיאודורנט], זיעה למניעת ספריי כזהלהתזת חומר להתיז אפשר אבל .
היום לכניסת סמוך גם יוה"כ בערב אחרת] משחה כל .לא[או

בשם סקל"ט שכ"ח סי' עי' במאכל, יקוץ
הוא החולה של גופו שחיזוק והיינו, הרא"ש],
מחלתו, עם להתמודד וליכולתו לבריאותו חשוב
ביותר. והמועיל הטוב באופן להאכילו יש ולכן
לחולה שמותר הגר"ח שיטת לזה צירפו עוד
נפסק שלא ואף שהיא, צורה בכל לאכול שיב"ס
כאן, להקל לאיצטרופי חזי מ"מ להלכה, כך

זצ"ל. אלישיב הגרי"ש
ע"פכו. חולה ד"ה באה"ל א' תרי"ח, סי'

וכ"כ נאמנים, אינם שכיום שכתבו האחרונים
שהרבה וידוע גלוי והדבר ס"ב. שם המט"א
והרבה כראוי מכריעים אינם חילונים רופאים
"לאכול אומרים להכריע יודעים כשאינם פעמים
ורובם כראוי הצדדים את להבין בלי לשיעורין"
לסמוך יחיד לאדם אין ולכן כלל, נאמנים אינם
שיש טלפוני במוקד ורק כלל חילוני רופא על
מסויימים חילונים רופאים שמכירים הוראה בתי

להקל יש ואחראים נאמנים שוםשהם אין אם
תומ"צ שומר רופא להשיג האיאפשרות וכולי ,

ואולי.
ובש"ך בב"י מבואר א' צ"ח, סי' ביו"ד ואמנם
שלא כדי משקר שאינו אומן על שסומכים ובט"ז
יכול הדבר אין זה בענין אמנם אומנותו, להפסיד

מועיל כ"כ זה אין ולכן כלל בדרך להתברר
מורה הכרעת ע"פ מיוחדים במקרים מלבד

הוראה.
קע"גכז. סי' בשו"ת וחת"ס מ"ט סי' נובי"ק עי'

קע"ה ובסי' הרופא] מ"ש גם [ד"ה קנ"ג ובסי'
בסי' ומשנ"ב צדקה] המעיל בשם בהא, [ד"ה
סי' או"ח יציב דברי שו"ת וע"ע סקכ"ה, שכ"ח

רס"ד.
הרבהכח. שיש והמציאות ז', ע"ט, סי' עי'

כמו לפחות מהם רע ריח שם ויש יחד תרנגולים
עי"ש רע, שריחה מאשפה גרע [ולא שלהם בלול

ח']. בסעיף
שמע.כט. ד"ה בבאה"ל ב' תרפ"ח, בסי' עי'

כפרות מנהג לגבי אבל מצוות, לגבי זה כל אמנם
חיסרון אין שודאי נראה כפרתי' 'זאת ואמירת
נחשב זה שאין תרנגולים ליד כך שאומר במה

רע. ריח ליד לעשות שאין 'מצוה'
והגר"של. זצ"ל אלישיב הגרי"ש דעת כן

וע' שליט"א. קרליץ והגר"נ שליט"א דבליצקי
.[56 הע' [פי"ד באב תשעה בהל' שלמה הליכות

וכוונתולא. ב', תקנ"ג, בסי' הרמ"א פסק כן
ולסוך לרחוץ שאסר הרמב"ן משיטת לאפוקי
נשארת שההנאה מפני היום לכניסת סמוך
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נדרי כל לפני הכיפורים יום תוספת

השקיעהד. לפני יוה"כ תוספת לקבל מדאורייתא עשה כלבמצות ולכן שברוב, יום
בשקיעה, נדרי כל מסיימים יוםהמקומות מבעוד יוה"כ תוספת לקבל אחד כל והואחייב ,

כמו יוה"כ תוספת קיבל הרי נדרי כל לפני זכה תפילה והאומר מדאורייתא, חיובית מצוה
'הריני לומר יזכור נדרי כל לפני התפילה לומר הספיק שלא מי אבל שם, בנוסח שכתוב
של חיסרון ואין נדרי. כל לומר שמתחיל לפני הכיפורים' יום קדושת עצמי על מקבל

יו"כ תוספת עצמו על שקיבל אף ביו"כ נדרים .לגהתרת

שמגיעוהנה, ומי יו"כ, בכניסת ווידוי יו"כ תוספת קבלת חלקים, שני יש זכה בתפילה
לומר חייב נדרי, כל לפני התפילה כל את לומר יספיק ולא מאוחר ואומר הכנסת לבית
עויתי 'חטאתי לומר ראוי וכן הכיפורים', יום קדושת עצמי על מקבל 'הריני הפחות לכל
שבזה נדר' בלי עוד לחטוא חוזר איני ולעולם במעשי ובושתי ניחמתי והרי לפניך פשעתי

הוידוי מצות עיקר את .לדמקיים

וב"י ל"ח ס'י פ"ד תענית רא"ש [עי' בהמשך
שהתרנו מקרה בכל ובאמת תקנ"ג]. סי' וט"ז
מטונף, במקום כשנוגע או בשחרית [כגון רחיצה
מיד להתנגב שחייב מצינו לא תקי"ג] סי' עי'
על הוא שהאיסור וכנראה מהר, שיותר כמה
מים לו שיש מה על ולא וסיכה רחיצה מעשה
שכתוב ביומא כן ומוכח הגוף. על שמן או

'עלה טבילתו אחרי גדול ופי'ונסתפג'שהכהן ,
משום שהוא ה"ב] פ"ב יו"כ [עבודת המל"מ
ולא אמור, פר' חכמה ובמשך שם ועי' חציצה,

גופו. על המים את להשהות איסור שיש כתבו
שםלב. ובאה"ל ב' רס"א, סי' ועי' א', תר"ח, סי'

יש. ד"ה
בזהלג. כשיש השמשות בין שבות על גזרו לא

א', רס"א, ובסי' שמ"ב בסי' [כמבו' מצוה צורך
דין שביארנו כ' סעיף ל"ד סי' השבת וביום ועי'
עצמו על קיבל הציבור כל אם ורק ופרטיו]. זה
בסי' [כמבו' השבותים כל נאסרו אז שבת תוספת
דעת שכן ד' סעיף שם ובבאה"ל סקכ"ח, רס"א
(וגם סק"ז שם במג"א משמע וכן האחרונים רוב
קיבל שהציבור במקרים הם הגר"א ראיות
י"ט, ובסעיף שם השבת וביום ועי' שבת)],
רק הוא תרי"ט] [סי' הפמ"ג שדן מה וממילא
יו"כ יקבל לא הציבור שכל הציבור לכל ביחס
בלילה נדרים התרת משום נדרי כל לפני ושבת
אחרי השבת ליום שיר מזמור אומרים אנו [ולכן

לעצמו מקבל ויחיד יחיד כל אם אבל נדרי], כל
השמשות בבין שבות שמותר הדין נשאר א"כ
להפסיד שאין כיון לנהוג יש וכן מצוה, לצורך
ובלשון הקדוש. היום בכניסת זו דאורי' מצוה
בזה שאין משמע סק"ה] תרי"ט [סי' המשנ"ב
קצת דומה אלא נדרים התרת של ממש איסור

נדרים. להתרת
הא]לד. ד"ה פז: דף [יומא הרמב"ן שיטת

המשנ"ב וכתב לחשיכה, סמוך להתוודות שצריך
וכן זו, כדעה להחמיר שראוי סק"א] תר"ז [סי'
והנה עכ"ד. זכה, תפילה לומר בזמנינו נהגו
נדרי כל אחרי התפילה את שיאמרו תיקן הח"א
סמוך נדרי כל אומרים כיום אבל השקיעה, לפני
החמה, בשקיעת כבר ומסיימים לשקיעה מאוד
נדרי, כל לפני התפילה את לומר צריך ולכן
שהרבה המצב לצערנו האחרונות ובשנים
נדרי כל לאמירת סמוך הכנסת לבית מגיעים
נדרי, כל לפני התפילה את לומר מספיקים ואינם
הכיפורים יום תוספת מצות יפסידו שלא וכדי
יפסידו שלא וכן מדאורייתא חיובית מצוה שהיא
לכל יאמרו לחשיכה סמוך וידוי של זו מעלה
קדושת קבלת של המקוצר הנוסח את הפחות
תר"ז, בסי' כמבו' שמועיל מקוצר וידוי וכן היום
כבר חטאתי שכשאומר וסקי"ב סק"ה ושם ג'
החטא לפרט שנכון אלא וידוי חובת ידי יצא

בלחש.




