
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ואין  ,תשה"מו הסנדלשתייה, רחיצה, סיכה, נעילת אכילה, מלאכה,  ביוה"כ יש איסור
 ]שו"ע )סי' תריא סע' א([.אכילה ושתייה. , חיוב כרת אלא על מלאכה

 נויים מה"ת או מדרבנןישאר ע
יש אומרים מן התורה וי"א שאינן אלא מדרבנן בלבד. אין בהם אלא איסורא  שאר עינויים

 .ס"ק ג([]מ"ב )שפ . ולמעשה ראוי להחמיר (.ספק במקום"מ פונ)

 עור אכילה האסורה ביוה"כשי
האוכל ביום הכיפורים ככותבת הגסה חייב, והוא פחות מכביצה מעט, ושיעור זה שווה 

ובפחות מכשיעור אע"פ שאין בזה חיוב, מכל מקום יש בזה  ]שו"ע )סי' תריב סע' א([. .לכל אדם
וכל זה באדם בריא, אולם חולה שיש בו  .]שו"ע )שם סע' ה( ומ"ב )ס"ק יא([ .איסור מן התורה

 .[ומ"ב )שם( שו"ע )סי' תריח(]. ואסור לו להחמיר על עצמו סכנה פטור מלצום
 שיעור ככותבת

שיעור ככותבת הוא, דבר מאכל בנפח של כשני שליש של ביצה בינונית עם קליפתה, דהיינו 
 . [פט"ו אות ה(ח"ד ואור לציון ) כ( –]שש"כ )פל"ט אות י"ט  .כשלושים סמ״ק

ומכל מקום ]מ"ב )סי' רי ס"ק א( ושש"כ )שם([.  .ומודדים המאכל בלי להתחשב עם האויר שבתוכו
יש להבדיל בין חללי אויר הניכרים במאכל שאינן מצטרפים לשיעור, לבין חללי אויר 

אות ז( ]מ׳׳ב )סי׳ תפו ס׳׳ק ג( ושעה׳׳צ )שם  .שאינן ניכרים במאכל שהדין הוא שמצטרפים לשיעור

לענין שיעור אכילה לענין אכילת מצה. ועי' במהר׳׳ם שיק )או׳׳ח סי׳ רנט ורסד(. ודעת הגריש"א זצ"ל )משנה באהל 

עמ' קס( שכן הדין לענין יוה"כ, משום ששיעור ככותבת הוא בכלל השיעורים שנמסרו מהלכה למשה מסיני, וע"כ 

 . אין לחלק בו כמו שרצה לחלק הגרשז"א זצ"ל בסמוך[
יש מצדדים שלענין יוה"כ שתלוי ביתובי דעתיה, צריכים שהאוכל עצמו יהיה ככותבת, ו

]הגרשז"א זצ"ל )נשמת אברהם ועל כן יש למעך את האוכל לגמרי ואין לחשב את האוירים כלל. 

 סי' תריב ס"ק ו עמ' תשכ( ושש"כ )פל"ט הגה עא(. ועי' מש"כ במנחת אשר )קונטרס בדיני חולה סי' יט([.

 הנשאר בין השינייםאוכל 
 .]חת"ס )או"ח סי' קכז ד"ה תו צל"ע([ .אוכל הדבוק בין השיניים אינו מצטרף לשיעור ככותבת

 אוכל הנשאר בין החניכיים 
אוכל הדבוק בין החניכיים )המודבק בחכו שגרונו נהנה בו ומעיו לא נהנים בו, רש"י חולין 

שלענין יוה"כ התורה אסרה הנאת  קג:(, יש אומרים שאינו מצטרף לשיעור ככותבת, כיון
מצטרף, שאף לענין יוה"כ שויש אומרים  .]חת"ס )או"ח סי' קכז ד"ה תו צל"ע([ .מעיים דוקא

]אור שמח )שב"ע פ"ב ה"ד( ואחיעזר )ח"ג סי סא(. ועי' עוד בזה במהר"ם שיק  .התורה אסרה הנאת גרון

 . , במנ"ח )מצוה שיג( ועוד[)סי' רסג(, בכת"ס )או"ח סי' קיז(, בבית שערים )סי' רצט(
 צירוף מאכלים לשיעור

]שו"ע )סי' תריב ירק. הכל האוכלים מצטרפים לשיעור זה, אפילו מלח שעל הבשר וציר שעל 

 . ועי' עוד בסמוך.סע' ב([
 אכילה ושתיה  צירוף

אף כשאוכל ושותה בבת , ]שו"ע )סי' תריב סע' ב([ .אכילה ושתיה אינן מצטרפות לשיעור שלם
]הגרשז"א זצ"ל )שש"כ פל"ט הגה פז(, ועיי"ש שמסתפק לגבי מקצת המשקה שנבלע בתוך האוכל שבפיו  .אחת

אולם השורה פתו ביין או במים, מצטרף היין או המים לפת. כיון שהמשקה  .האם מצטרפים[
]מ"ב )שם ס"ק ד(. ועי' מה בא להכשיר האוכל, וכל דבר שבא להכשיר האוכל חשוב כאוכל. 

 .בנשמת אברהם )סי' תריב ס"ק ד עמ' תשיט([ שהעיר בזה
 זמן צירוף האכילה 
כדי מ יותר מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה איןאכל, וחזר ואכל, אם 
 .]שו"ע )סי' תריב סע' ג([ואם לאו, אין מצטרפים.  ,אכילת פרס, מצטרפים

 שיעור אכילת פרס 
שיעור אכילת פרס, יש אומרים שהוא שיהוי זמן של אכילת ד' ביצים, ויש אומרים ג' 

. ולענין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחרי ]שו"ע )סי' תריב סע' ד([ביצים )שוחקות(. 
 .]מ"ב )סי' תריב ס"ק ח([המחמיר, וכל שהוא בשל דבריהם הלך אחרי המיקל. 

מסוף האכילה הא׳ לתחילת )הוא תשע דקות ושיעור אכילת ד' ביצים, יש אומרים ש
עי' בזה בסמוך(. ויש להחמיר כשיטה זו. ובאופן שאי אפשר לו להמתין תשע  ,האכילה הב'

דקות, ישתדל להאריך זמן ההפסקה עד כמה שיוכל, ובכל מקרה ישתדל שתהיה ההפסקה 
כג(, במ"ב )סי' תריח ס"ק  ]עי' בחת"ס )ח"ו סי' טז וסי' .לפחות שתי דקות, כל אחד לפי מצב בריאותו

כא(, בשש"כ )שם אות יט( ובנשמת אברהם )סי' תריב ס"ק ו עמ' תשיט(. ועי' עוד במהר"ם שיק )או"ח סי' רסג( 

שבאמת השיעור לחומרא הוא שמונה דקות אלא שלהרחקה כתב החת"ס )שם( תשע דקות. ונביא עוד דעות 

דק'. האג"מ )או"ח ח"ד סי' מא( כתב שאם החולה  3וא בקצרה: המרחשת )ח"א סי' יד אות ו ואות ח( פסק שה

דק', ע"כ. הגרשז"א זצ"ל  3דק' וחצי. ומכל מקום מסתבר כהמרחשת שנקט שהוא  4דק' ימתין  9מצטער להמתין 

דק'. והכה"ח )סי' תריח אות מג( כתב שאם אינו  5או  2( פסק שבמידת הצורך יש להקל עד 62)הליכ"ש פ"ה הגה 

 .דק'[ 7דק' ימתין  9יכול להמתין 
 התחלת זמן השהייה בין אכילה לאכילה

החייב לאכול פחות פחות מכשיעור, עליו להמתין בין אכילה לאכילה תשע דק' )או פחות 
מכן אם א"א לו, כמבואר לעיל( מסוף האכילה הראשונה לתחלת האכילה השניה וחוזר 

תריח ס"ק יט וס"ק כא(. אלא דעי' ]מ"ב )סי' . מות האוכל שהוא זקוק. ועי' בהערהחלילה לפי כ

בשש"כ שתמה שהרי במ"ב )סי' תעה ס"ק ב( ובחזו"א )או"ח סי' לט ס"ק יח( מבואר שמשערים שיעור זמן האכילה 

מתחלת האכילה. וכן הוא בביאור הלכה )סי' תריב סע' י ד"ה אם( לענין שהייה בשתיה. ועיי"ש שכתב לישב דאולי 

השיעור בדקה השמינית או התשיעית וישוב ויאכל פחות מכשיעור מיד לאחר סוף  כוונתו שלא יבוא לאכול חלק מן

 .נשמת אברהם )סי' תריב ס"ק ו עמ' תשיט([ט' דק' כי הרי זה מצטרף. ועי' ב

 מהלעיסה או מהבליעה תחילת השיעור
 ,יש אומרים שלענין יוה"כ שיעור אכילת פרס מתחיל משעת הבליעה )ולא משעת הלעיסה(

כי דעת החתם סופר שדוקא הנאת מעיים אסורה בה ולא הנאת גרון )והנאת מעיים 
]שבט הלוי )ח"ט סי' קעג(. ועי' באור לציון )ח"ג פט"ו  מיד אחרי הבליעה עוד לפני הקיבה(. המתחיל

. אלא דעיין לעיל שיש חולקים וסוברים אות יג( שנקט לענין אכילת כזית מצה שמונים מזמן הבליעה[
 יוה"כ יש איסור בהנאת גרון ואם כן לדעתם יש להתחיל משעת הלעיסה.באף ש

 ועשה מהם משקה  םאוכלים שריסק
ועשה מהם משקה,  םמשקים היוצאים מפירות העומדים לאכילה, וכן אוכלים שריסק

]הגרשז"א זצ"ל )מנח"ש ק' סי' כא אות א(. דלא  .חייבין על שתייתם מן התורה ככל שאר משקין

ר )שנות חיים סי' לט( שרצה לומר שאם המחה את האוכל ועשה ממנו משקה, או משקה מפרי שעומד כהגר"ש קלוג

 .[)מע' יוה"כ סי' ג אות כג(ובשד"ח )סי' תפט( לאכילה, אין חייבים עליו מה"ת, עיי"ש טעמו. ועי' בספר החיים 

 שיעור שתייה האסורה ביוה"כ
השותה ביום הכיפורים מלא לוגמיו )פירוש מלא פיו(, חייב. ומשערים בכל אדם לפי מה 

וגמיו ממש, אלא כדי שיסלקנו לצד שהוא, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו. ולא מלא ל
אחד בפיו ויראה כמלא לוגמיו, והוא פחות מרביעית באדם בינוני. וכל המשקים מצטרפים 

. ואף בפחות מכשיעור יש איסור תורה דחצי שיעור אסור מן ]שו"ע )סי' תריב סע' ט([ .לכשיעור
 התורה.

הפה במים ככל יכולתו וכיון שקשה למדוד השיעור של מלא לוגמיו, יש למלאות את כל 
]הגרשז"א זצ"ל )נשמת אברהם סי' תריב ס"ק ט עמ' תשכד(.  .והחצי מזה הוא ודאי פחות ממלא לוגמיו

. חזו"א )או"ח סי' לט ס"ק טז(ו (ד"ה והוא רובו)סי' רעא בבה"ל (. ועי' 6וכ"כ בספר שיעורי תורה )סי' ג ס"ק לג 

שיעור מלא לוגמיו הוא תלוי לפי מה שהוא אדם ד ב עמ' קמב(שני יוה"כ פ"ו הגה ל הגרנ"ק שליט"א )חוטודעת 

בטבעו עם השיניים שלו, כמה משקה נכנס, ולכן אין חילוק אם נעקרו או נפלו לו השיניים, דתמיד משערין כאילו 

 םמשערית, תמיד ועשו לו או לא עשו לו שיניים תותבניים, וישההיו לו שיניים באופן טבעי. וה"ה אדם שעקרו לו את 

 .[שיניים בריאות טבעיות וכאילו הי
גרם מים(, הוא בודאי פחות מכשיעור אצל אדם בינוני  44סמ"ק נוזלים )או  44עד ולמעשה 

)אלא אם כן מדובר באדם קטן באיבריו, כגון בחור בר מצוה וכדומה שייתכן שמלוא 
]בשתייה לשיעורין  .כג([]שיעורין של תורה )שיעורי המצוות אות . (לוגמיו שלו קטן יותר משיעור זה

סמ"ק כל עשר דקות, תיתן כמעט שישה ליטרים ליממה ובדרך כלל אין צורך בכמות  44-כ
 כה גדולה, יעויין להלן[.
 זמן צירוף השתייה 

שאם שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחלת שתיה ראשונה עד  )סי' תריב סע' י(כתב השו"ע 
ואם לאו, אין מצטרפים. ויש  ,פים לכשיעורסוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית, מצטר

 המ"ב ודקדקאומרים ששיעור צירוף השתיות כדי אכילת פרס, כמו צירוף אכילות, ע"כ. 

שמלשונו משמע שהעיקר כדעה ראשונה, אבל הפר"ח והגר"א כתבו שהעיקר  )ס"ק לא(
 רס.יש להחמיר ששיעור השתיה מצטרף בזמן של כדי אכילת פא"כ כדעה השניה, ע"כ. ו

ועל כן השותה בשעורים ישתה פחות ממלא לוגמיו, וימתין אחרי כל שתיה ושתיה זמן של 
תשע דקות, או לפחות זמן המפורט לעיל )לענין שיעור של אכילת פרס(, ואם לא די לחולה 
בשתיה כזו, על כל פנים ישתה כל פעם פחות ממלוא לוגמיו, וימתין זמן מה, ושוב ישתה 

 . [(פל"ט אות כב)]שש"כ  .פחות ממלוא לוגמיו
 שיעור כדי שתיית רביעית )למקילין לעיל(

מבואר לעיל שיש סוברים שאם מתחילת שתיה הראשונה עד סוף שתיה האחרונה שהה 
שתיה לשתיה שיעור זמן  ןיותר מכדי שתיית רביעית, אין מצטרף לכשיעור )ואין צריך בי

רך שתיית בני אדם, שאינו שותהו של כדי אכילת פרס(. וסתם שתיית רביעית משערים כד
 )סי' רי אות יא(. ועי' באור לציון )ח"ב פי"ז אות יד([. שעה"צ] .בבת אחת כי אם בשתי פעמים

 שותה רביעית על ידי קש
 .נחשב שותה בבת אחת וחייב לכל הדעות ,השותה רביעית על ידי קש ולא שוהה בשתייתו

. ועיי"ש שמכל מקום המוצץ נוינ, וה"ה לעמיירי לענין ברכת הנהנין ]עי' באור לציון )ח"ב פי"ז אות יד בהגה( ושם

 פרי אין במשך המציצה שיעור שתיית רביעית[.

 משקה חם
]הגריש"א זצ"ל )הל' חג בחג  .אין חילוק בשיהוי הזמן )המבואר לעיל( בין שתייה חמה או קרה

 ([.65פכ"ב הגה 

 מה בכלל אוכל ומה בכלל משקה
כל דבר שהוא מאכל ואוכלו על ידי לעיסה )דהיינו פעולה של אכילה(, שיעורו בככותבת, 

 ושהייתו בכדי אכילת פרס כמבואר לעיל. 
וכל דבר שהוא מאכל אבל אוכלו על ידי גמיעה, ולא על ידי לעיסה, שיעורו בככותבת, 

ם )שם עמ' תשכב(. ]נשמת אברה ושהייתו כדי שתיית רביעית או כדי אכילת פרס כמבואר לעיל.

 .ועי' בזה תורת היולדת )פנ"ב מאות ג([
ויש מסתפקים לענין נוזלים שנקרשו במקצת )כגון שמנת, גלידה וכדו'( אם דינם כאוכלין 
או כמשקין לענין יוה"כ. שהרי צורת כניסתם לפה היא על ידי כף כדרך אכילה, ואילו 

בפה מאליהן שהוא דרך שתייה. פעולת בליעתן היא בלא לעיסה אלא על ידי שנימוחים 
]הגרשז"א זצ"ל )נשמת אברהם שם עמ' תשכב(. ועי' בספר וזאת הברכה )פ"ה אות א( שהביא מחלוקת פוסקי זמנינו 

 .לענין זה בנוגע לברכה אחרונה[

 אוכל הנשאר דבוק בשיניים מערב יוה"כ
]עי' בבן לפני תחילת הצום יש לנקות האוכל הנשאר בין השיניים, שלא יבוא לבולעו בצום. 

בחקר הלכה )ח"ב אות ח ס"ק כו( ובישכיל עבדי )ח"ה איש חי )צו אות ח( שכתב כן לענין חמץ בערב פסח. ועי' עוד 

 . ועיין בסמוך לענין אוכל הדבוק בין החניכיים.או"ח סי' נ( ועי' באריכות בשמעתא עמיקתא גליון ק"ז[
 בליעת רוק

]מ"ב )סי'  .מותר לבלוע רוק, כיון שאין כונתו כלל לשתיה. אבל אם כוונתו לשתיה אסור

ל זה ברוק שגלגל בפיו, אבל כל זמן שאינו מגלגלו בפיו מותר . ומכל מקום כתקסז ס"ק יג([
ויש אומרים שאין איסור כלל לבלוע  .]הגריש"א זצ"ל )הלכות חג בחג פכ"ב אות כ בהגה([ .בכל גוונא

]חזו"א )דינים והנהגות פ"כ אות ט(. וכן בתורה לשמה )שאלה קנד( כתב שכיון שהוא דבר מועט ואינו ראוי  .רוק

שמי שאפשר ( שכתב אות יד ועי' בבן איש חי )פר' וילךצדד בארץ צבי )פרומר ח"א סי' כח(. מכן ו ,לחוש לה איןלאכי

 בזה בשמעתא עמיקתא גליון קנ"ה[.עוד ועי'  .לו יזהר בכך

 
 בס"ד    



 

 לקיחת גלולות ותרופות בצום  
, )ללא אמצעות מים, כמבואר להלן( ביוה"כלחיך מותר לקחת גלולות שאין להם טעם ערב 

]עי' כשיש צורך בכך, אפילו לאדם שאינו חולה, וכגון הצריך לקחת תרופה להמשך טיפול. 
הנה דעת החזו"א )ארחות  ביוה"כ, במקורות דלהלן. ולענין גזרת שחיקת סממנים בלקיחת תרופות להמשך טיפול

תה בשבת ויו"ט ואין רבינו ח"א סוף עמ' קנה( שכל שהתחיל לקחת התרופה לפני שבת או יו"ט, מותר להמשיך לקח
שחיקת סממנים. וכן דעת הגריש"א זצ"ל )קובץ תשובות ח"א סי' מ אות ב( והגרנ"ק שליט"א  תבזה משום גזר

)ח"ד עמ' קנג ועמ' ר(. אולם דעת המהרש"ם )דעת תורה סעי' לז ד"ה ועי'(, האג"מ )או"ח ח"ג סי' נג( ועוד להחמיר 
ז( שאם כבר התחיל לקחת וההפסקה תגרום לו נזק, או שהרפואה בזה. ודעת הגרשז"א זצ"ל )שש"כ פל"ד הגה ע

 .היא רק בח' ימים רצופים אשר מוכרח להיות שבת ביניהם, מותר[
וכן הסובל מכאב ראש חזק במשך הצום ומחמתו נחלש כל גופו רשאי לבלוע "אקמול" 

תרופות ע"מ להתרפאות, ]דכיון שנחלש כל גופו בכלל חולה שאב"ס הוא ורשאי לקחת  .וכדו' להוריד הכאב
וכמבואר בשו"ע בסי' שכ"ח, וכן הביא בשש"כ )פל"ד אות ג(. וכן פסק הגרנ"ק שליט"א )חוט שני פ"ט ס"ק מד אות 

 יא עמ' קסה( לענין צום יוה"כ למי שסובל מסחרחורות או כאבי ראש חזקים[. 
עי' באג"מ )ח"ד ]ובכל אלו במקום שאפשר עדיף יותר לקבל את התרופה על ידי פתילה )נר(. 

 . ססי' קכא( ובנשמת אברהם )סי' תריב ס"ק ז עמ' תשכג([
 תרופות שיש להם טעם ערב לחיך

היתר הנזכר לענין לקיחת תרופות וגלולות הוא דוקא כשאין להם טעם ערב. אמנם אם ה
 הוא חולה שאין בו סכנה הזקוק לקחת תרופות שיש להם טעם ערב, עליו לערב דבר מר

עד שלא ירגיש  )באופן שאינו פוגע ביעילות התרופה, ויש להתיעץ בדבר עם רופא(
  .]עי' לקמן[המתיקות שבהם. 

 לקיחת גלולות ותרופות באמצעות משקה
, ועל כן יש )פרט לחולה שיש בו סכנה הצריך לכך( לבלוע תרופות עם מים אין היתר

בולעה ללא מים )או שאסור לו לקחת אינו יכול לואם לבולעם לבדם או על ידי בליעת רוק. 
(, בשעת . ויש להתיעץ בדבר עם רופאעל קיבה ריקהללא אמצעות מים או תרופה האת 

הדחק יש להתיר לבלוע התרופה על ידי שיערב במים דבר מר מאוד עד שאין בהן הנאה 
לחיך כלל לו ולרוב בני אדם, כגון קפה שחור חזק )ללא סוכר( או תה חזק )ללא סוכר( 

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש מועדים פ"ה אות וכדו' )ובמקום האפשר ישתדל שיהיה פחות מכשיעור(. 
ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון  ח ובהגה(, הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פכ"ג אות כג( והאור לציון )שם(.

כמו כן ניתן להמיס התרופה עצמה בקצת מים באופן שהם מרים לגמרי מחמת  .קנ"ה[
הגריש"א זצ"ל )נשמ"א סי' תריב אות ] .רופה )וזה בתנאי שהמים לא פוגעים ביעילות התרופה(הת

]עי' לעיל המקורות. אם אפשר לו לקבל את התרופה על ידי פתילה )נר(, עדיף טפי. מ"מ ו. [י(
, לשתות משקה כלל )אולם אין להתיר למי שאינו חולה .ועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון קנ"ה[

 ה, ובשעת הדחק יש לשאול חכם(.לצורך לקיחת גלולפגום 

 האכלת קטן 
מג"א )סי' שמג ס"ק ג ]להאכילם. לגדולים . ומותר ]שו"ע )סי' תרטז([ים באכילה. תינוקות מותר

וסי' רסט ס"ק א(, חיי"א )כלל סו אות י(, מ"ב )סי' תרטז ס"ק א( וחוט שני )ח"ד עמ' ש"ה(. ועי' עוד במג"א )סי' 

 . [)ח"א סי' א(שעה"צ ס"ק ט(, במנ"ח )מצוה שיג( ובחלקת יואב ו ז ס"ק ב(, במ"ב )סי' תרטז ס"ק התרט
  תענית שעות 

י' שנים שלימות, מחנכין  ניב או כחושים ט' שנים שלימות, ניב ים,בריאה וקטנה קטן
כשעה  םמאכילין אותשעה מסוימת לאכול ב יםרגיל והיאם  כגון .לשעותלהתענות  םאות

  .[שו"ע )סי' תרטז סע' ב(]ם. חולפי כלאחר מכן או יותר, 
 קטן שהוא פחות מבן תשע

, כדי שלא יבא תענית שעותבאפילו  "כוהקטן שהוא פחות מבן תשע אין מענין אותו בי
 אפילו אם רוצה להחמיר על עצמו, מוחין בידו.. ומ"ב )ס"ק יד([ שו"ע )סי' תרטז סע' ב(]לידי סכנה. 

  .[(שם) ]רמ"א
 בן י"א שנים בהשלמת צום יום הכפורים 

נקבה, מתענין ומשלימין מדברי סופרים, כדי לחנכן , בין זכר בין שנה בן י"איש אומרים ש
)חוץ מתענית שעות(.  ויש אומרים שאינן צריכין להשלים מדרבנן כלל .[שו"ע )שם(] במצוות.

רמ"א ]. ויש לסמוך עלייהו בנער שהוא כחוש ואינו חזק להתענות .[רמ"א )שם( ומ"ב )ס"ק ח(]

ומכל מקום מחמת חולשה שירדה לעולם, המנהג להקל שלא להשלים התענית עד  .[)שם(
עי' במ"ב )ס"ק ט( שכתב שמה שאין מדקדקין בזה"ז להתענות שום תינוק בשנת י"ב, ]שיכנסו בעול מצוות. 

 משום דבזה"ז ירדה חולשה לעולם ומן הסתם כל קטן אינו נחשב כבריא לזה, אא"כ ידוע שהוא בריא וחזק לסבול.

ומדברי הא"ר משמע דאפילו בשנת י"ג אין נוהגין להתענות כל זמן שלא השלים שנת י"ג, ע"כ. ודעת הגרשז"א זצ"ל 

)הליכ"ש יוה"כ פ"ו אות יד והגה כז( שבזמננו אין הקטנים משלימין תעניתם עד הגיעם למצוות )אפילו בתענית 

 . [הסמוכה ליום הגיעם למצוות(
 ג שניםבת י"ב ובן י"

ויום אחד, ובן י"ג ויום אחד, שהביאו שתי שערות, הרי הם כגדולים לכל מצות בת י"ב 
אבל אם לא הביאו שתי שערות, עדיין קטנים הם ואינן משלימין  ,ומשלימים מן התורה
הביא שתי שערות בזמנו ונשרו  ' שמאהא דלא חייד . וביאר המ"ב )ס"ק יא(שו"ע )שם(]אלא מדברי סופרים. 

תירצו הפוסקים דמיירי שנשלם י"ג שנים שלו ביוה"כ גופא ובדקו אותו  ,'שנים ויש בזה חששא דאוכיון שבא לכלל 

להשלים  כיםצרי ,סכנה לצום( )ואין להם יםוכחושכים ר הםואפילו  .[כולו יומא ולא הביא סימנים
לפני או  . ועי' במ"ב )ס"ק יב( שהרמ"א מיירי באופן שהגדיל)שם( רמ"א] דחיישינן שמא נשרו השערות.

 .[שלא בדקוהו
 הזכרת יום הכפורים בברכת המזון

קטן המברך ברכת מעין שלש או ברכת המזון על אכילתו ביום הכפורים, אף על פי שגדול 
, מכל מקום יש )עי' בזה להלן( )האוכל מחמת פקוח נפש( צריך להזכיר מעין המאורע

 .[(55וה"כ פ"ו הגה הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש י]אומרים שלא מחנכים הקטנים בזה. 

 לפטורים מהתעניתדיני סעודה 
 קידוש 

חולה הצריך לאכול ביוה"כ אינו מקדש לא על היין ולא על הלחם. והדין כן אף כשחל יום 
 ]מ"ב )סי' תריח ס"ק כט(, אג"מ )חו"מ ח"א ססי' לט( וכה"ח )שם אות ס([.הכיפורים בשבת. 

 לחם משנה 
]מ"א )סי' תריח ס"ק חולה הצריך לאכול ביוה"כ פטור מלחם משנה אפילו חל יוה"כ בשבת. 

 .ככרות נכון לבצוע עליהם[ שניא בשש"כ )פל"ט אות לג(. ודעת הכה"ח )אות ס( שאם יש לו י( הוב
 לפני אכילת פתנטילת ידים 

חולה האוכל פת ביוה"כ, נוטל ידים לסעודה כדין נטילת ידים בימות החול, כלומר עד 
אור לציון )ח"ד פי"ב אות ו , שבט הלוי )ח"ח סי' קלט(]הגרשז"א זצ"ל )שש"כ פל"ט אות לג והגה קו(לפרק היד. 

ואף אם החולה אוכל פחות פחות מכשיעור ונמצא שאוכל פחות מכביצה או פחות . [ה(
מכזית בתוך כדי אכילת פרס נוטל ידיו )ומ"מ אינו מברך על הנטילה, עי' בשו"ע בסימן 

ילה ושם איירי לענין אכ הגרח"ק שליט"א )תורת המועדים ס"ק י(כן דעת ] קנ"ח סע' ב' וסע' ג' במ"ב שם(.

 [.שאינו נוטל בכה"ג . ודעת האור לציון )ח"ד פי"ב אות ה(יותר מכזית, אבל פחות מכביצה
 מים אחרונים

 .[הגרח"ק שליט"א )תורת המועדים ס"ק י(]כדין.  אכילת פת נוטל ידיולאחר 
 חובת זימון

אם עשו כן יש  ביוה"כ, יתכן שאין ראוי שיאכלו יחד, ואף לשלשה המותרים לאכו
 .[הגה קיא( ל"טפ)שש"כ הגרשז"א זצ"ל ]להסתפק אם חייבין בזימון. 

 )ורצה והחליצנו כשחל בשבת(הזכרת יעלה ויבוא 
בגמר סעודתו מברך ברכת המזון  ,שחולה הצריך לאכול ביוה"כ)סי' תריח סע' י( דעת השו"ע 

ואם חל בשבת אומר ואומר: יעלה ויבא בבונה ירושלים )ויאמר ביום הכיפורים הזה(. 
 .]מ"ב )שם ס"ק כט([רצה והחליצנו. 

דכיון שיש חולקים בזה )וסוברים שאינו צריך לומר יעלה )שם ס"ק כט(  ודעת המשנה ברורה
ויבא ורצה(, אם שכח לומר יעלה ויבוא, או רצה והחליצנו כשחל בשבת, ונזכר אחר שסיים 

 ברכת בונה ירושלים לא יחזור.
 מעין שלש )ורצה והחליצנו כשחל בשבת(הזכרת יוה"כ בברכת 

אם צריך לברך ברכה אחת מעין שלש, יוסיף ויאמר וזכרנו לטובה ביום הכיפורים הזה. 
. ואם חל ]הגרשז"א זצ"ל )שש"כ פל"ט אות לג( והאדר"ת )תפלה לדוד עמ' קכג( הסתפק בדבר ולא הכריע[

 בשבת יוסיף גם ורצה והחליצנו ביום השבת הזה.

צבעו במים, אסור. ואפי' להושיט א ,ם הכיפורים, בין בחמין בין בצונןאסור לרחוץ ביו
הפר"ח  ע"פנהר שלום )שם ס"ק ט( ]וי"א שאיסור זה הוא אף בשאר משקים.  .א([ ]שו"ע )סי' תריג סע'

שבשאר ימות )רחיצה אבל בשאר משקים  . וי"א שדוקא במים יש משום איסור,[)ס"ק א(
ועי' ברש"ש כן צידד בנהר שלום )שם(. ]. רחיצה ביוה"כ אין איסור (השנה אסור משום בזיון אוכלין

 .[)יומא עג: ד"ה וברחיצה(
 גופו מלוכלך

אם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצואה, או שנטף דם מחוטמו, 
ומ"מ צריך ליזהר . ]שו"ע )סי' תריג סע' א([שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג.  ,מותר לרחצם

טורח לרחוץ מקומות אם גופו מלוכלך בכמה מקומות וו ,שלא ירחץ אלא מקום המטונף
מותר לכנוס במים לרחוץ כל גופו בפ"א בכדי להסיר הלכלוך  ,בפ"ע ל אחדהמטונפים כ

]מ"ב )ס"ק . וכשרוחץ מחמת טינוף יכוין שאינו להנאת רחיצה רק להעביר הלכלוך .שעליו

 .א([
 להעביר זיעה

ומ"מ מי  .כיון שאינה רחיצה של תענוג ,רבהאם הזיעה , לרחוץ להעביר הזיעה מותר
 ,חוץ בשביל העברת הזיעהנכון להחמיר שלא לר ,ל כךשאינו איסטניס וא"צ לרחיצה זו כ

נכון ד םטעהש]מ"ב )שם ס"ק ב(. ועי' בשעה"צ )אות ד( . כמו שאסור לסוך בשמן להעביר הזוהמא

שלא אסרו "ע שמחמירין בזה, ולדעתם הא דקאמר הטור ושו"ח "ז והפרלכתחלה לחוש לדעת הב"ח והטלהחמיר 

 .[רק להעביר הלכלוך ארחיצה היהיכי דאלא רחיצה של תענוג, לאו דוקא, ואתי רק לאפוקי ה
 לצורך רפואה 

בא מן הדרך ורגליו ה. וכן ]רמ"א )שם סע' ט([החולה רוחץ כדרכו, אף על פי שאינו מסוכן. 
משום וכ"ש . ]רמ"א )סי' תריג סע' ב([. אין זה בכלל רחיצה לתענוג , כיכהות, מותר לרחצן

דלא גרע ממי שבא  ,רפואה גמורה מותר לרחוץ במקום שאין איסור משום רפואה בשבת
 .]מ"ב )ס"ק י([. מן הדרך ורגליו כהות

 יולדת
הן מפני שהיא כחולה והן מפני  ,יולדת שהיא תדירה בדמים פשיטא שיכולה לרחוץ בשרה

 .[(ט )אות ערוה"ש]. הסרת טינוף
 לצורך מצוה )כגון קבלת פני רבו(

)כגון לעבור נהר  מצוה ואינו מכוין כלל להנאת רחיצהאין איסור רחיצה כשעושה לצורך 
ואשה שלובשת לבנים ביוה"כ   ו([.-שו"ע )שם סע' ה]. בגופו במים עצמן ע"מ לקבל פני רבו(

ב "]מ. ביד שלא תבוא לידי סחיטה י אםבגד כלרחוץ מעט בין ירכותיה. ולא תרחץ במותרת 

 .)ס"ק לא([

 במקום הפסד )כגון ההולך לשמור על פירותיו(
אין איסור רחיצה כשעושה משום הפסד ממון ואינו מכוין כלל להנאת רחיצה )כגון לעבור 

 סע' ח([.]שו"ע )שם . נהר בגופו במים עצמן ע"מ לשמור על פירותיו(
 ויטידים לצורך חירחיצת 

כיון שאין זה  ,רשאי לרוחצם ,ידיו לחטאותולצורך כך צריך  ההצריך לטפל בחולה וכדומ
למוהל לשטוף  וע"כ מותר ([.חוט שני יוה"כ עמ' קלג) פשוט. וכן דעת הגרנ"ק שליט"א] .רחיצה של תענוג

  [.האיש ח"ג פכ"ג אות נא(הגריש"א זצ"ל )אשרי ] .ע"מ למנוע זיהום לתינוק ,ידיו
 רחיצת פניו

]שו"ע )סי' תריג סע'  מי שהוא אסטניס ואין דעתו מיושבת עליו עד שיקנח פניו במים, מותר.

]רמ"א  ואפי' ברחיצת העינים, שהיא קצת רפואה, נהגו להחמיר. .בזהלהחמיר ונהגו . ד([

יכול ללחלח אצבעו במים ולרחוץ  ,קצת או שיש לו לפלוף על עינו מלוכלכיםואם פניו  .)שם([
 .]מ"ב )ס"ק ט([. רק יזהר שלא לרחוץ רק מקום המלוכלך בלבד ,הלכלוך או להעביר הלפלוף

 נישואיהלכלה תוך ל' 
]שו"ע  כדי שלא תתגנה על בעלה. ,מותרת לרחוץ פניהאחר נשואיה כלה, כל שלשים יום 

אבל בזה"ז  ,שזה היה בזמניהם שלא היו בבהכ"נ כל היום וי"א [.ומ"ב )ס"ק כו( )שם סע' י(
 .]מ"ב )ס"ק כו( בשם החיי"א[. שאינו רואה אותה כל היום לא נוהגין בזה היתר

  לחות( ממחטות) מגבת רטובה
עובר כי  , אם הוא טופח על מנת להטפיחה וכדומהלח באמצעות מגבתאסור להצטנן 

אסור לשרות מפה מבעוד יום ו. ט( ומ"ב )ס"ק כג([]שו"ע )שם סע'  .ומתענג לגופו הלחלוחית
נגב יפה ויבא לידי ת"כ, דחיישינן שמא לא תוהולעשותה כמין כלים נגובים ולהצטנן בה בי

תמש בממחטות לחות אפילו אינן טופח ע"מ שועל כן אסור לה .]רמ"א )שם סע' ט([סחיטה. 
"כ במפה היורב מותר לקנח ידיו ורגליו עאבל  .]הגרנ"ק שליט"א )חוט השני פ"ה עמ' קלד([להטפיח. 

דבזה לא  ,דהיא עדיין לחה קצת מקינוח ידים דאתמולאף ולמחר מעבירה על עיניו 
 .]מ"ב )ס"ק כה([. חיישינן לסחיטה

 לצנן גופו במים
, בין של חרס בין של אינם מלאים לגמריאסור להצטנן בכלים שיש בהם מים, אפילו 

 ,לוט המים הבלועים בופמשום שיש לחוש שהכלי יבשל חרס  ,]שו"ע )שם סע' ט([ .מתכות
אבל אם  .[ט"ז )ס"ק ט(]. מידו וישפכו המים שבו משום שיש לחוש אולי יפול הכליובשל כסף 

 .]שו"ע )שם([. מותר ,שלא שייך החששות הנ"לקים, יר הכלים
 נטמאטבילה למי ש

, גופו ואם יבש הוא, או שנתלכלך ,, אם לח הוא, מקנחו במפה ודיוה"כביו מי שראה קרי
לשפוך  אוגופו או לטבול, שאר ואסור לרחוץ  ,מקומות המלוכלכים בו לבד, ומתפללרוחץ 

 ]שו"ע )שם סע' יא( אף על פי שבשאר ימות השנה הוא רגיל לטבול לתפלה. ,עליו ט' קבין מים

תורה ולא לתפלה  דבזמן הזה אין צריך טבילה לבעל קרי מדינא לא לדברי ,[ומ"ב )ס"ק כט(
 .]מ"ב )ס"ק ל([. ואין להתיר משום זה איסור רחיצה

 לבו נוקפו
לבו  אםאדם שדרכו לטבול בכל ימות השנה לקריו בו ביום, ואפילו בזמן הקור הגדול, 

אבל  .לטבול לקריו יש מקום להתיר לונוקפו מאד ומבולבל הרבה בהיותו בלי טבילה, 
שבט הלוי ועי' ב ., עיי"ש טעמו(א ד"ה ועוד יש לצדדס )או"ח ח"ב סי']רב פעלים  .וסתם אדם ודאי אסור ל

 .שהתיר בהוראת שעה לש"ץ שראה קרי שיטבול כי לוותר שלא יהיה ש"ץ היה בלתי אפשרי, עיי"ש[ ()ח"א סי' קסה



 

 טבילת מצוה 
 ]שו"ע )שם סע' יב([.ה"כ, אפילו הגיע זמן טבילתה בו ביום. ובזמן הזה אסור לאשה לטבול בי

 קטנים רחיצת 
ה זאלא שבזמנינו שלא רגילים ברחיצה ואין [ שו"ע )סי' תרטז(] .ברחיצההתינוקות מותרים 

 .[מ"ב )שם ס"ק ג(]. אפילו ע"י עכו"ם בכלל עינוי לקטן, אם אין התינוק זקוק לכך אין להקל
ואע"פ שאגב זה נמצא הגדול רוחץ ידיו אין חשש כיון  ואם התלכלך ביותר מותר לרוחצו.

שמחנכין  וקטן .[עי' במ"ב )סי' תקנד ס"ק יט( ובמחצה"ש )סי' תרטז ס"ק א(]שאין זה רחיצה של תענוג. 
. ולענין רחיצתו בחמין עי' במ"ב כאן ס"ק רמ"א )שם(]. רחיצהאיסור אותו באכילה, מחנכין אותו ב

 .[א' ובסי' תקי"א ס"ק י"ב
הגריש"א ]ם וידיהם של ילדים קטנים שלא לשם תענוג אין להחמיר בה כלל. הורחיצת פני

 .[זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פכ"ב אות ד(
 רחיצת הפה

]רמ"א )סי' תריג סע' ד( ושו"ע )סי' תקסז סע' ג(  אין לרחוץ הפה ואף במקום צער גדול אין להתיר.

  ומ"ב )שם ס"ק יא([.
 מי פה

עי' במט"א )שם סוף אות ה( שמחמיר ] .לאכילה םייראו ינםאבמי פה אע"פ שאין לרחוץ הפה 

לאסור  (עמ' קלג פ"ה חוט שני יוה"כ) הגרנ"ק שליט"אברחיצת הפה אף בדבר שאינו טוב לאכילה כגון חומץ. ודעת 

  [.במי הפה כנ"ל
 במקום חולי
 הוא צריך לעשותו, )ולאחר מכן פולטו( בגרון מיחוש בלשון אויו מחמת פהנצרך לשטוף 

רשאי לעשות כן  ,צער גדול ולא יוכל להתפלל כראוילו  הבכל יום, ואם לא יעשהו יהי כן
והגרנ"ק שליט"א  שבט הלוי )ח"ד סי נד אות ו( והגרשז"א זצ"ל )שלחן שלמה ערכי רפואה ח"ב עמ' רצג(] .ביוה"כ

  [.)שם עמ' קלג(
 ויטלצורך חי

מילה, על מנת למנוע זיהום מותר לשטוף הפה בחומר מר קודם מציצת הדם בברית 
  [.הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ג פכ"ג אות נא(] .לתינוק

 שחרית
נוטל אדם ידיו שחרית ומברך על נטילת ידים, ויזהר שלא יטול אלא עד סוף קשרי 

כדרכו בכל השנה ג"פ כיון דבלא זה לא יכול ליגע ונוטל  .]שו"ע )סי' תריג סע' ב([. ואצבעותי
וגם דסתם ידים מלוכלכות הן בבוקר, שהרי אינו  ,בידיו לפה ולעינים ולאוזן משום סכנה

פניו  ומ"מ .לא גרע מאם היה מלוכלך בטיטועל כן  ,נזהר כל הלילה ממגע בית הסתרים
צה רק להעביר הרוח רעה ולא יכוין להנאת רחי .ג( ושעה"צ )אות ה([ ]מ"ב )ס"ק. לא ירחץ כלל

 .]רמ"א )שם([ .מעל הידים
 אחר יציאתו מבית הכסא

אם אינו נוטל ידיו עד קשרי אצבעותיו )ושפשף בידו, או עשה צרכיו וקנח אם הטיל מים 
ואין  ולא שפשף. ואם לא קינח ]שו"ע )שם סע' ג( ושעה"צ )אות ט([(. מלוכלך למעלה ממקום זה

דעתו להתפלל, נח' הפוסקים אם רשאי ליטול ידיו, ועל כן נכון ליגע בחלק המכוסה בגוף 
( ס"ק ד]מ"ב ))המחייב נטילה( דבאופן זה רשאי לכו"ע ליטול ידיו )עד קשרי אצבעותיו(. 

אבל ביום שמתפללין כל  ,בליל יוה"כ אחר התפלה מה דברים אמוריםב [.ובערוה"ש )אות ג(
מותר ליטול  ,אם הטיל מים אף על פי שלא שפשף או שעשה צרכיו אף שלא קינח ,היום

 כנ"ל. םדינ םואף בתי כסאות שלנו שהם נקיי .]מ"ב )ס"ק ד([. ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו

 ק כב עמ' קלב([."]הגרנ"ק שליט"א )פ"ה ס

 אחר יציאתו מבית הכסא ולא עשה צרכיו
אם לבו תוהא כלל( ינקה ידיו במידי במנקי בלבד. והיוצא מבית הכסא )ולא עשה צרכיו 

 .רשאי הוא ליטול כדי שיהיה יכול להתפלל בדעה מיושבת יודי עליו בשביל שאינו נוטל
 .([ג ד"ה ואם רוצה 'סעעל תריג  'סי)ביאור הלכה ]

 אחר נגיעה במקומות המכוסים
אפילו לא נגע רק באצבע אחת  ,אם נגע בגופו במקומות המכוסים ששם הוא מקום זיעה

צריך לרחוץ כל ידו עד קשרי אצבעותיו. ואם נגע בידו בטיט או ברפש א"צ לרחוץ רק 
 ]מ"ב )ס"ק ו([.. מקום המלוכלך בלבד. והיינו אפילו לתפלה

 לפני התפלה
אף דבשביל תפלה בלבד  ,אם לא עשה צרכיו כלל אין לו ליטול ידים בשביל תפלה בלבד

לאותן הפוסקים דסברי דבשביל  יש לחושמשום חומר יוה"כ  מ"ממצוה ליטול ידים 
 ]מ"ב )ס"ק ה([.. תפלה בלבד לא תקנו ליטול ידים כ"א בשחרית משום דנעשה כבריה חדשה

 לכהן העולה לדוכן
שאינו  , אף ע"פ שהן טהורות, דכל רחיצהכדרכו עד הפרק כהן העולה לדוכן נוטל ידיו

 .[. ועי' בכה"ח )אות יד( שה"ה לויים במקום שנהגוג(סע'  ג)סי' תרי רמ"א] .מכוין בה לתענוג, מותרת

 לפני אכילת פתנטילת ידים 
 בדיני חולה הצריך לאכול ביוה"כ. לעילבארנו דין זה 

 סיכה בגוף ובשער
ה"ש )יו"ד ור]ע. אסור שערו ףוא ]שו"ע )סי' תריד סע' א([. .אפילו מקצת גופו ביוה"כ אסור לסוך

 .סי' שפא אות ו([
 במה אסור לסוך

מ"ב )סי' תקנד ס"ק כח וסי' תריג ]לסוך בהם כגון שמן וכדומה.  איסור זה הוא בדברים שהדרך

 .[ס"ק ב(
 דורנט דאו

להשתמש בבושם העשוי להעביר ריח, אם וודורנט במקומות הזיעה אלסוך ד רמותי"א ש
הגריש"א זצ"ל )אשרי ]ויש מחמירים.  .([52]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פי"ד סוף הגה יש צורך גמור בדבר. 

 יש מקום להקל. גדול ובמקום צורך .[האיש ח"ג פע"א אות ט(

 ספריי דורנטדאו\מי בושם
 .[אור לציון )ח"ד פי"ב אות ט(]יש אומרים שאסור משום שהוא כסיכה.  ,לסוך גופו במי בושם

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פי"ד סוף הגה וש מקילים אם יש צורך גמור  בכך כי אין זה בכלל סיכה. 

52]). 
 סבון נוזלי

אור לציון )שם אות ])אולם משום איסור רחיצה יש בו(.  אין בשימוש בסבון נוזלי משום סיכה

 .[ה(
 דוחה יתושים

)באופן שאין משום  מותר לשים נוזל/קרם וכדומה דוחה יתושים על הגוף אם יש צורך בכך
כיון שאין זה סיכה כיון שאין כוונתו שיבלע בבשרו, ואין זה לתענוג. וכ"כ בשבת שבתון )עמ' ]. איסור ממרח(

 .[שי בהגה(
 קרם למניעת מכת שמש

שבת שבתון )עמ' שי ]. ין משום איסור ממרח()באופן שא מותר לתת משחה למנוע מכת שמש

 .[כיון שהיא סיכה למנוע מחלה בהגה(

 איפור
נטעי גבריאל ביהמ"צ ח"ב בעל האג"מ )] .איסור צובע(משום יש בו  כן)ו סיכה אסור משוםאיפור 

 ,הכוונה שתבלעקה נבלעת בגוף ואדרבה אין רה אין זה חשיב סיכה שהרי אין ההבפע"ג אות ה(. אלא דצ"ע דלכאו

כח ושעה"צ אות לו( למד דהנה המ"ב )סי' תקנד ס"ק , ובכה"ג י"ל דאינו בכלל סיכה, ע"מ שתחזיק יותר זמן

 ד"ה וכשמן נדה ל"ב ע"אתוס' התוס' ישנים )יומא עו: ד"ה מנין( דדוקא בדבר שדרכו לסוך בו איכא איסור. ועי' במ

ההוראה שאיפור אינו בכלל  מחשובי. וכן שמענו מא' ו טפישכת' בשם ר"ת דאין סיכה אלא בשמן כי נבלע בגופ

ולענין  ולפי"ז יש לאוסרו משום סיכה. ,יש איפור שמעורב עם משחה וכדו' ע"מ לעדן הבשר אולם בזמנינו .סיכה

תקיים כלל מ פאודער לבן על הפנים שלאלזרוק את ד (ח"ה סי' כזוד "מ )או"ח ח"א סי' קיאיסור מלאכה עי' באג

כ פי"ד "הגרשז"א זצ"ל )ששדעת אולם ( ו רס"ק כקצות השלחן )סי' קמובדרך זה כתב ב .אין בזה איסור צביעה

 .[לאסור אף בכה"ג (גקע הגה

 חטטין בראשו יש לוחולה/
 יש לו חטטין בראשושמי  וכן סע' א([.]שו"ע )סי' תריד  רשאי לסוך. ,חולה, אפילו אין בו סכנה

 ,והיינו דוקא במקום שנוהגין לסוך בחול אפילו איש בריא ,([שם]שו"ע ). רשאי לסוך, כו'ו
אסור לסוך ע"ג חטטין בין ביום טוב ובין  ,אבל במקום שאין נוהגין לסוך בחול איש בריא

וכתב הגר"ז )אות א( שהקילו לצורך לחולה משום  ]מ"ב )ס"ק ב(. בשבת דמוכח דהוא משום רפואה

ני שבכה"ג לא גזרו והוסיף עוד טעם שהוא מפ שאצלם אין הסיכה לשם תענוג כלל. ובדרך זה כתב הכה"ח )אות ג(

 .[רבנן
 נישואיהלכלה תוך ל' 

סי' ) מ"ב]כדי שלא תתגנה על בעלה.  ,פניה לסוךכלה, כל שלשים יום אחר נשואיה מותרת 

דשאני שמשמע מדבריו שה"ה לענין יוה"כ. אע"פ שיש לחלק  (שם) שעה"צב לענין ת"ב. ועיי"ש (ס""ק כטתקנד 

. אלא שמ"מ י"ל שלכלה לא גזרו ז"ל שהרי לענין יוה"כ סיכה להעביר זוהמה אסורה ובת"ב מותרתת"ב דקיל טפי 

אבל בזה"ז  ,כל היוםזה היה בזמניהם שלא היו בבהכ"נ  מ"מו [.כלל. ועי' בשבת שבתון )עמ' שיא(
 .ס"ק כו( בשם החיי"א[סי' תריג ]מ"ב ). שאינו רואה אותה כל היום לא נוהגין בזה היתר

 קטנים 
. אלא שבזמנינו שלא רגילים בסיכה, אם אין [שו"ע )סי' תרטז(] .בסיכה התינוקות מותרים

שמחנכין אותו באכילה,  . ומכל מקום קטן[מ"ב )שם ס"ק ג(]התינוק זקוק לכך אין להקל. 
 .[רמ"א )שם(]. סיכהאיסור מחנכין אותו ב

 נעלי עור
סור אפילו לטייל בו בבית ממטה או ]שו"ע )סי' תריד סע' ב([.. אסור לנעול סנדל או מנעל של עור

]כן מוכח מהרמ"א )סי' תריד סע' ב( וכן הוכיח החלקת  .ואף עומד במקומו אסור. ]מ"ב )ס"ק ז(. למטה

לנעול  וכן .[מבוטשאטש )סי' תריג על סע' א( אם איכא בכה"ג איסור תורה . ועי' בא"איעקב )ח"ב או"ח סי' ב(
 ]ביאור הלכה )רס"י תריד ד"ה אסור לנעול([. .אסור תמנעל ברגל אח

 נעלי גומי וכדו' 
תר אפילו לצאת בהם לרשות של גמי או של קש, או של בגד או של שאר מינים, מונעליים 

. ]מ"ב )ס"ק ה([ .דכל שאינו של עור אינו נקרא מנעל אלא מלבוש ]שו"ע )סי' תריד סע' ב([.הרבים. 
 ועי' בסמוך.

 נעלי גומי נוחים 
כן יש מחמירין שלא לצאת . ויש מאחרונים שמחמירין בשל עץ אפילו אינו מחופה עור

רגיש כלל מעל שלנו והוא מגין על רגל ואינו ועשוי כמנאו גומי במנעל העשוי מלבדים  
מ"מ מי שאפשר לו  ,בכלל עינוי הוא. והנה אף שאין למחות ביד המקיליןשהוא יחף ולאו 

רקע למטה ברגליו ומרגיש שהוא רגיש הקיבאופן ש כותר בנעלי בדנכון להחמיר בזה ולילך 
ולא מנעלים של עור שיש בהם ה נכון יותר שילבש אלו אכן אם צריך לצאת החוצ .יחף

והמנהג  .. ]מ"ב )ס"ק ה( ושעה"צ )אות ה([איסור מדינא משא"כ אלו שהם רק משום חומרא
חומרא כיון שאנו כאיסטניסים לענין זה לא נהגינן  פ"ה אות ה והגה לא(הליכ"ש מועדים הגרשז"א זצ"ל )] .להקל

אף המחמיר ו .[והגריש"א זצ"ל )ח"ג פכ"ב אות ז( בעל השבט הלוי )מבית לוי חי"ג עמ' מא(. וכן פסקו בדבר
  ]ביאור הלכה )שם ד"ה או של( דלא כב"ח[. .א"צ ללכת יחף ממשבדבר 

 נעל מעורב בעור 
תריד ]שו"ע )סי'  , אסור.או למטה עור מלמעלהנעל מחומר שאינו של עור אבל מחופה הוא ב

. ומ"מ נעלים סינטטיות שרק הרצועות מעל כף ס"ק לא([סי' תקנד ]מ"ב ). [ומ"ב )ס"ק ו( (סע' ב
]הגריש"א זצ"ל הרגל עשויות מעור, מותר לנועלן באופן שרצועות העור אינם נוגעים ברגליו. 

 )אשרי האיש פע"א אות יב([. 

 נעלים הנראים נעלי עור
נעלים סינטטיות דמויות עור מותר לנועלם משום שבזמנינו אין בהן משום מראית העין, 

ואם הם  .]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פע"א אות יב(. כולם יודעים שיש נעלים כאלו בשוקכי 
ודעת הגריש"א זצ"ל  .]מנח"ש )תנ' סי' נג אות ג( עין.ראית נראים ממש כנעלי עור יש לאסור משום מ

 .[כ ות"ב"ביוה( דנעליים סינטטיות שרגילים לנועלן בכל ימות השנה אסורים מן הדין 45)הלכ' חג בחג פכ"ג הגה 
 מדרסים מצופים עור

אשרי האיש פע"א ]הגריש"א זצ"ל ) .אין להשתמש במדרסים ממתכת וכדו' המצופים בעורי"א ש

והמחמיר תבא עליו  ,וי"א שמי שמצטער הרבה ללא המדרסים יש לו מקום להקל .אות יב([
ובדרך זה נקט הגרנ"ק שליט"א  .עיי"ש טעמו (אות ב או"ח סי' ריזחלקת יעקב )ח]וכן נראה עיקר. . ברכה

אה לרה"ר במדרסים יאות כא( שיצפי"ח ) י"ש. ועיהיקל לגמרי בזה שש"כ )פל"ט אות לז(בו )חוט שני עמ' קלז(.

    .[מותרת כשהם בנעליים, אבל לא כשהם בסנדלים פתוחים
 עמידה על שטיח של עור

דרך נעילה ולא אסרו אלא כשהוא  השאין זה הנא ,מותר לעמוד על כרים וכסתות של עור
 וי"א [.ומ"ב )ס"ק ט( (שם) רמ"א]מחמיר תבא עליו ברכה. שה יש אומרים , ומ"ממנעילו ברגליו

אבל  ,שלא בשעת תפלת י"ח אולם כל זה .]מ"ב )שם([. וכן עיקר. דאין כאן בית מיחוש כלל
משום  ,עורבשעה שמתפלל תפלת י"ח אסור לעמוד ע"ג כרים וכסתות אפילו אינן של 

. אבל מותר לעמוד ' טפחיםשנראה כמתגאה אם יעמוד אז על כו"כ ואפילו אינן גבוהין ג
. ה כלל(ו)שאין זה דרך גאו בין הקרקעבינו לכשהוא איש מצונן על מעט עשבים להפסיק 

 .[ושעה"צ )אות יא( (שם]מ"ב )
 יולדת תוך ל' יום/חולה שאין בו סכנה

דעד אותו הזמן הצינה  ]שו"ע )סי' תריד סע' ג([.. לנעול את הסנדלהחיה, כל שלשים יום מותרת 
וכן מי שיש לו מכה ברגליו.  ,אין בו סכנה אפילוחולה כן הדין לו .]מ"ב )ס"ק י([. קשה לה

ד"ה והוא )שם ביאור הלכה . ועי' ב(שם]מ"ב ). הצינה קשה להםשמי כל ל וכן הדין ([.שם]שו"ע )

]הגרשז"א  בר.נו שאפשר במנעלים שאינן של עור יש להחמיר בדומכל מקום בזמני .([איסטניס

ח"א סי' תריד  מ' מג, בשש"כ פל"ט הגה קיט ובנשמת אברהםועי' במנח"ש תנ' סי' ז ע זצ"ל )הליכ"ש פ"ה אות כ

 עור . אולם דעת הגרנ"ק שליט"א )חוט שני פ"ה עמ' קלח( דאף בזמנינו מותר ליולדת ולחולה לילך עם נעלי(ס"ק א

. ועי' בפר"ח )על סע' ד( ובשיח יצחק )יומא דאחרי שחז"ל קבעו שזה מותר אין צורך לחפש תחליפים למנעל הרגיל

 .[עח: ד"ה אם(
 במקום סכנת נשיכה

שם  אם מצוים ,ת עקרב וכיוצא בו, כדי שלא ישכנוכל אדם לנעול סנדל מחמלמותר 
ואפילו אינו הולך לדבר מצוה אלא  ]שו"ע )סי' תריד סע' ד([.עקרבים או דברים הנושכים. 

. םצריך להסירשמגיע למקום שאין חשש סכנה כאבל תיכף  .]מ"ב )ס"ק יא([. לצרכי עצמו
ף של ימין בשמאל ושל יחלהאפילו במקום שמותר לנעול יראה עכ"פ לומ"מ  .]מ"ב )שם([

 .)אות יח([ ]שעה"צ. וטוב יותר אם יכול לנעול סנדל בלא עקב. ]מ"ב )ס"ק יג([ .שמאל בימין
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 מפני הגשמים
איש איסטניס כלומר אם הוא בית הכנסת או להיפך, לביתו מאם ירדו גשמים ורוצה לילך 

במקום הגשמים בלא  וה"ה אם הוא איש חלש ויכול להזיק לבריאותו כשילך ,מצונן
וביאור הלכה  מ"ב )ס"ק יב(, )סי' תריד סע' ד( רמ"א] , מותר לנעול מנעליו עד שמגיע למקומו.מנעלים

  [.איסטניס לענין זהבכלל  הוא ינעול יהא לו צער אם לא)ד"ה והוא איסטניס( ועיי"ש שדחה דברי הלבוש שנקט ש
אם  ,אין להם צער כ"כ בלא מנעליםשהולכים באנפלאות הבפרט  ,אין להקל בלא"האבל 

שמגיע למקום אבל תיכף  .]מ"ב )שם([מותרים בזה. לא שיש שם בארץ רפש וטיט דאז כו"ע 
במקום שמותר לנעול יראה אפילו ומ"מ  .]מ"ב )שם([. צריך להסיר שאין חשש משום צער

וטוב יותר אם יכול לנעול . ]מ"ב )ס"ק יג([ .ף של ימין בשמאל ושל שמאל בימיןיחלהעכ"פ ל
 .]שעה"צ )אות יח([. סנדל בלא עקב
 מפני הטינוף

לנעול מותר  ,ויודע שילכלך שם רגליו במקום מטונף וכדומה אם רוצה לילך לבית הכסא
יראה עכ"פ ומ"מ  .]מ"ב )שם([. םל תיכף כשיוצא משם צריך להסיראב. ]מ"ב )ס"ק יג([ .מנעליו

וטוב יותר אם יכול לנעול סנדל . ]מ"ב )ס"ק יג([ .של ימין בשמאל ושל שמאל בימין להחליף
 .]שעה"צ )אות יח([. בלא עקב

 מצוהכשהולך לצורך 
הוא מפונק ואין יכול לילך אם  ואף ,אף אם צריך ללכת לדבר מצוה אסור לנעול מנעליו

אינו דומה נעילה לרחיצה ד תבטל המצוה,תאע"פ ש אסוריש אומרים ד ,בלא מנעלים
]ביאור הלכה )ד"ה  .וצ"ע למעשה מותר. דבכה"ג . וי"אדהתירו לעבור במים כדי לקבל פני רבו

 והוא איסטניס([.
 לך בין העכו"םכשהו
כיון  ,אף דאיכא למיחש שילעיגו עליו ,אסור לנעול סנדל העכו"םבין אם צריך לילך אפילו 

 .]מ"ב )ס"ק טו([ .די"א שהוא דאורייתא
 טלטול נעלים ממקום למקום )דין מוקצה(

כי ראוים בשימוש ]אינם בכלל מוקצה.  ,גם אם אינו עתיד להשתמש בהם ביום ,נעלי עור

 .[וכן צידד הגרשז"א זצ"ל )פ"ה אות כא( .גרנ"ק שליט"א )חוט שני יוה"כ עמ' קלז(וכן פסק ה במצבים הנ"ל.
 להיזהר מנגיעה בנעלים

ואם נגע בהם שלא ע"י בגד צריך ליטול ידיו במקום שנגע  ,ע"י בגד םאי כ בנעליםלא יגע 
י"א שאין צריך ליטול ידים אף בכל  נעלי גומיאבל  ,כ"ז לענין נעלי עורו. ]מ"ב )ס"ק יד([. בהן

. [ערך שי )או"ח סי' ד( והחזו"א )ארחות רבנו ח"ג עמ' קפו(]השנה כי דוקא בשל עור יש חובה ליטול. 
 .[בן איש חי )פ' דברים אות כא(]ויש מחייבים. 

 קטנים
תרטז שו"ע )סי' ]ל נעלי עור. נעילת הסנדל, שאין זה עינוי לקטן אם לא ינעהתינוקות אסורין ב

. ומכל מקום אם הקטן יצטער בשל ההליכה בלא נעליים, כגון שמזג האויר הוא [סע' א(
קריר ואפשר שיצטנן, או שיש לחשוש שידרוך על קוצים וכדומה, ואין לו נעליים שאינם 
נעלי עור, מותר לו לנעול אף נעלי עור, וגם מותר לגדול להנעילם לו, אם הקטן אינו יכול 

 .[קצו(-הגרשז"א זצ"ל )חינוך הקטנים למצוות הגה קצה]לעשות כן בעצמו. 

 מ ושאר הרחקותה"תש
 ,ואסור ליגע באשתו כאלו היא נדהבין בלילה בין ביום,  "מהבתשיום הכיפורים אסור 

ביו"ד  ושנתבאר הרחקותהשאר ב חייבים. וכן רטו סע' א([ת]שו"ע )סי'  במטה.מה אסור לישן עו
שעה"צ )סי' תקנד ו ]מ"ב )ס"ק א(. ביוםבין בלילה בין ד([, -וכה"ח )אותיות ג ]מ"ב )ס"ק א(. סימן קצ"ה

. וכן פסק הבן איש חי )וילך אות טו( אלא שלאיזה צורך יש דלא כהט"ז )ס"ק א( שמיקל בנגיעה ביום אות מד(

 .[הכה"ח )אות ב( כתב להחמיר בכל ענין לסמוך על המתירים. אולם 
 מסירת התינוק )קוואטר(

מ"מ אם היא טהורה, לצורך המילה מותר  ,אף על פי שנוהגים דיני הרחקות ביוה"כ כנ"ל
הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"ה אות כב( ושבט הלוי )ח"ז סי' ]לה למסור התינוק מידה לידו )קוואטר(. 

 . [. ודעת הגרנ"ק שליט"א )חוט שני פ"ה עמ' קלט( להחמיר, אלא שיעשה כן ע"י אחותו וכדומהקס אות ב(
 נטמא

שמא לא קבלו תעניתו  ,רטו סע' א([ת]שו"ע )סי'  ,השנה הרואה קרי בליל יוה"כ ידאג כל
אם עלתה לו שנה אינו מובטח שהוא בן אף ו. מראים לו שהקב"ה אין חפץ בשימושיוו

]מ"ב )ס"ק  .כשלא היה מחמת רוב אכילה ושתיה או מחמת הרהור וכדומה כל זהו עוה"ב.

]שו"ע  שהוא בן העולם הבא. ואם עלתה לו שנה מובטח לו. ג( ועיי"ש התיקון למי שנכשל ח"ו בזה[

אלא שדברים אלו אמורים במי שאירע לו הדבר שלא מחמת טבעו כלל,  .רטו סע' א([ת)סי' 
הגריי"ק זצ"ל )קריינא דאגרתא ח"א סי' ]כגון מי שנשוי ובן מ' שנה ומעלה ומלא בתורה ויראה. 

 .[ו(-קסה
 

 תוספת יוה"כ
שו"ע )סי' תרכד ]. דהיינו שימתינו מעט אחר צאת הכוכבים ,יף מחול על הקודשצריך להוס

ומ"מ אין  .[]מ"ב )ס"ק ג( ותוך זמן זה יש איסור אכילה, רחיצה, סיכה ונעילת הסנדל. סע' ב([
"כ שוב הכל שהוא סגי לזה(, ולכן כיון שמתפללים אחר צאזמן שיעור לדבר )ואפילו 

על הכוס, רק באכילה ושתיה אסורים עד אחר  והבדילמותרים בכולם אף שעדיין לא 
 ולענין שתיית מים לפני הבדלה, יעויין להלן. .[ומ"ב )ס"ק ג( ]מט"א )סי' תרכד אות ב(הבדלה. 
 ערבית תפלת 

 ואומר אתה חוננתנו בחונן הדעת. ,אחר סיום תפלת נעילה מתפללין תפלת ערבית של חול
ואין להאריך בתפלת ערבית לפי שיש אנשים חלושים ונשים מעוברות  .[שו"ע )סי' תרכד סע' א(]

]מט"א )סי' תרכד ומניקות שהתענית קשה להם הרבה. ומ"מ אין להתפלל בחטיפה ובמרוצה. 

ל "הגרשז"א זצ]ואין אומרים ברכו אחר תפלת ערבית של מוצאי יוה"כ.  .אות א( בשם היעב"ץ[

על כל א' י"א ש. [מ"ב )שם סס"ק ה(]אומרים ויתן לך. ואם חל יוה"כ בשבת  .[)הליכ"ש פ"ד אות י(
וי"א שיש לאומרו בבית ([. 35הגרשז"א זצ"ל )שם פ"ד הגה ]רו בביתו משום טורח הצבור. מלאו

 .[מ"ב )שם(]ואין אומרים ויהי נעם ואתה קדוש.  ]מט"א )סי' תרכד אות א([. הכנסת ככל מוצ"ש.
 מלך המשפטאמר המלך הקדוש או ה

]עי' בשע"ת אם אמר המלך הקדוש במקום הקל הקדוש ולא תיקן תוך כדי דבור אינו חוזר. 

מלך אוהב צדקה  במקוםאם אמר המלך המשפט כן ו. )סי' קיח(. וכן פסק הכה"ח )סי' קיח אות א([
 .]מ"ב )שם ס"ק א( וכה"ח )שם([. משפט יצאו

 שבעשי"תאמר "זכרנו לחיים" או א' משאר ההוספות 
אם אמר בתפלת י"ח "זכרנו לחיים" או א' משאר ההוספות שמוסיפים בעשי"ת, דעת 

שאפי' אם נזכר קודם שסיים הברכה ממשיך כדרכו. אולם דעת המ"ב )סי' קח סע' יב( השו"ע 
  שבאופן זהשיפסיק ויתחיל מתחילת אותה ברכה. אא"כ כבר סיים הברכה  )ס"ק לח(

 ממשיך להתפלל כדרכו.
 
 
 

 לת ידיםינט
 ,לת מעריבפהגרשז"א זצ"ל )פ"ד הגה יג( ומה שאין נוטלין לפני ת]יש ליטול ידים לאחר מעריב עד הפרק. 

היינו מפני שסומכין בדיעבד על מה שנוטלין בבוקר עד קשרי האצבעות, וגם הואיל ויש שמקדימין להתפלל ערבית 

 .[ו"ימבע
 שתיית מים לפני הבדלה במוצאי הצום

 .כמבואר להלן אף אחר שעבר זמן תוספת יוה"כ, לא יאכל ולא ישתה עד שיבדיל על הכוס
ומכל מקום מי שצמא מותר לו לשתות מים לפני שיבדיל, ויאמר לפני כן  .[מ"ב )שם ס"ק ג(]

והגריש"א זצ"ל )אשרי  כה והגה נט()שש"כ פס"ב אות  זצ"ל ]הגרשז"א ן קודש לחול".י"ברוך המבדיל ב

  .[האיש ח"ג פכ"א אות כח(
 אשה הצריכה לאכול לפני שיגיע בעלה מבית הכנסת

אשה שבעלה שוהה בבית הכנסת, וקשה לה התענית, כיון שלהלכה העיקר כדעת 
]שבט הלוי הפוסקים שנשים חייבות בהבדלה, יכולה להבדיל בעצמה ותשתה מהכוס כדין. 

 .סי' נד אות ז(. ושש"כ )פס"ב הגה פו([ ח"דאשי האיש )
 קידוש לבנה

קידושה.  םרבים נוהגים להמתין ולקדש הלבנה במוצאי יוה"כ. ויש לנעול מנעלים קוד
הגריש"א זצ"ל ]ומ"מ מי שנועל נעלי גומי תקינות רשאי לומר קידוש לבנה וא"צ להחליפן. 

 )ח"ג פכ"א אות כה([.
 הבדלה על הכוס

במקומות שמבדילין בבהכ"נ ש)ס"ק יד(  המ"ב 'וכת .)סי' תרכד סע' ג(שו"ע ]. וצאי יוה"כבממבדילין על הכוס 

  .[ישתה בעצמו אם מתכוין לצאת ויטעים מן הכוס לקטן או ,דיל הש"ץגם עכשיו יב ,"ש ויו"טצעל הכוס בכל מו
 בשמים 

ואף למי שלא התענה הדין  .ג([ ']שו"ע )סי' תרכד סעלא מברכים על הבשמים. במוצאי יוה"כ 
שלא )סי' תרכד סע' ג( ואם יוה"כ חל להיות בשבת, דעת השו"ע  .[שכנה"ג )הגה"ט סי' רצז אות ב(]כן. 

הביא שהרבה אחרונים סוברים )שם ס"ק ה( מברכים על הבשמים. אולם המשנה ברורה 
מ"מ ו. ות כח([]כה"ח )שם אות ט( ושש"כ )פס"ב איברך ברכת הבשמים אחר הבדלה. ו שמברכים.

 .[לוח אר"י לגרימ"ט]וכן נוהגים.  .[(]שש"כ )שם .ברכת הבשמים גם בתוך ההבדלה מברכיםיש 
 נר

י "שו"ע )רס]וי"א שאף חוזרים אחריה.  .ד([ ']שו"ע )סי' תרכד סע מברכים על הנר במוצאי יוה"כ.

, וגם מ"ב )ס"ק ז([ו( דסי' תרכד סע' ]שו"ע ) שנוצר עכשיו במוצאי יוה"כ אשאין לברך על ו .[רצח(
ס"ק ז ]מ"ב ) (.שלהבת המאותהדליקו )ויש מקילים לברך על נר ש לא על אור שנדלק ממנו.

 סע' ה(שם ]שו"ע ) יש לברך על נר ששבת כל יוה"כ או על נר שנדלק ממנו. ולמעשה. סס"ק י([ו

אבל המנהג חל בשבת, מותר לברך על נר שהודלק במוצאי היום, ואם יוה"כ  .[ומ"ב )ס"ק ח(
 ]מ"ב )סי' תרכד ס"ק ז([.  בנר שהדליקו מאותו הנר בוודאי יש להקל.מ"מ להחמיר. ו

 וי להאיר()נר שאינו עש להבדיל על נר בית הכנסת
מ"ב ו שו"ע )סי' תרכד סע' ה(] .מבע"י ושהודלק להדליק מעששיות של בית הכנסת יש נוהגים

 .דלא נעשה רק לכבוד היום ולא להאיר הכנסתלהבדיל על נר של בית שאין י"א ו .[)ס"ק יא(
ועדיף להבדיל על זה  ,להאיר הודיעה ראשונה ס"ל דנעש. )ממנו ראלא מדליקין נר אח

 (.דלא מקרי כ"כ אור ששבת כיון שלא היה ביוה"כ ,מלהבדיל על נר אחר שדלק ממנו
מנר בית הכנסת, ולא יבדיל על נר  רוהנכון להבדיל על שניהן ביחד, דהיינו להדליק נר אח

  . [ומ"ב )ס"ק יב( )סי' תרכד סע' ה( רמ"א]. של בית הכנסת לחוד
 מבעוד יוםבביתו דלוק שהיה נר 

 ,עוד אחד ויברך על שניהן ביחד וידליק ממנ ,"יואם היה לו נר אחד בביתו שהיה דלוק מבע
 .נעשה ג"כ רק לכבוד היוםוד ג"כ אינו כדאי לברך דאפשר שכי על אותו נר שבביתו לח

יותר טוב שיניח בביתו לכתחלה נר דלוק מעיו"כ שיהיה דלוק עד מוצאי יוה"כ כדי לברך ו
 ]מ"ב )ס"ק יג([.. לכתחלה בשביל זה וא מניחעליו ויוצא בזה לכל הדעות כיון שהו

 נר שהודלק ביוה"כ
 . סע' ה([ שם]שו"ע ) , אם הודלק בהיתר כגון לחולה, יכולים לברך עליו.ה"כהודלק ביונר ש

 )אש ללא להבות( גחלים ששבתו
 ד"ה וי"א([. שם)ור הלכה ביא]. נר במוצאי יוה"כ ולברך עליו מהםגחלים ששבתו מותר להדליק 

  אש של נר נשמה או של כיריים
צריך אור העשוי להאיר, ועל כן לא מברכים על אור שעל הכיריים שהודלק מערב יוה"כ, 

 ]עי' ברמ"א )ססי' תרכד( ו.מקום ניתן להדליק מהם נר אחר ולברך עלי או על נר נשמה. ומכל

ונר שעשוי גם לכבוד  .במ"ב )שם( ובאשרי האיש )ח"ג פכ"א אות כט( בשם הגריש"א זצ"ל[ ,לענין נרות בהכ"נ
. ואם הדליקו בתחלה [עי' ביאור הלכה )סי' רחצ ד"ה נר ביהכ"נ(]וגם להאיר למעשה אין לברך עליו. 

 .[ביאור הלכה )שם(]לכבוד ולבסוף השתמש בו להאיר צ"ע אם אפשר לברך עליו. 
 ברכת מעין ג' אחר הבדלה של מוצאי יום כפור

אם עשה הבדלה במוצאי יום כפור )אפילו חל בשבת(, ודעתו לילך ולסעוד סעודת פת, אין 
הבדלה במוצ"ש, במשך השנה יש לברך מעין שלש, וברכת המזון תפטור היין )אולם בלו 

לברך מעין ג', ואם לא בירך קודם הסעודה לא מברך אחר כך, כמבואר במ"ב סי' רצ"ט 
 . ]הגריש"א זצ"ל )ישא יוסף ח"ג סי' קנד([ס"ק כ"ט(. 

 להבדיל שכח
רע"א )סי' כן מצדד ה]. יום הראשון שלאחר יוה"כהכל  שיכול להבדיל "אאם שכח להבדיל י

בשבת שבתון )עמ' ו ועי' בשד"ח )אסה"ד מע' ה אות טו ומע' יוה"כ סי' ד אות ד( .(טזמ"ב )ס"ק הורצט על סע' ו( 

 ]שו"ע ורמ"א )סי' רצט סע' ו([.בשבת מבדיל עד יום שלישי.  חל יוה"כואם  שכב([.
 שתיה ואכילה

כדאיתא . )סי' תרכד סע' ה([ רמ"א] .אוכלים ושמחים במוצאי יום הכיפורים, דהוי קצת יום טוב
 .[מ"ב )ס"ק טו(]. יוה"כ ואומרת לך אכול בשמחה וגו'במדרש דבת קול יוצאה במוצאי 

 בניית הסוכה
 ."כ בעשיית הסוכה, כדי לצאת ממצוה אל מצוהוההמדקדקים מתחילים מיד במוצאי י

 .[מ"ב )ס"ק יט(]. וביום המחרת יעשה כולה([. ע' ה)סי' תרכד ס רמ"א]
 השכמה בבוקר

יוה"כ משכימין לבהכ"נ כדי שלא יהא נראה ח"ו שאנו היינו נכנעין לו רק ביום שאחר 
  ]מ"ב )ס"ק יד([.. בעת שאנו צריכין לבקש על דיננו

 אמירת תחנון
ולא פרקים ולא ([. ע' ה)סי' תרכד ס רמ"א] .מיום כפור עד סוכות צולא צו" תחנוןאין אומרים 
ויש מקומות שבערב סוכות א"א למנצח אבל  .אבל למנצח ואא"א אומרים ,שיר המעלות

 ]מ"ב )ס"ק יח([.. אא"א אומרים

 תענית

שהם ימי שמחה שהיו מחנכין בהם  ,"כ עד סוכות יום שמת בו אביו ואמוהאין מתענין מיו
  ]מ"ב )ס"ק יד([.המזבח בימי שלמה. 

 
 


