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  ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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1

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

  חיים אורח

  הכיפורים יום הלכות
  אלול

  תרד סימן
, ִכפּור יֹום עֶרב ֵסֶדר

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ 
ֶעֶרב ֶלֱאֹכל ִמְצָוה. א  ּבְ

ּפּור יֹום  ּוְלַהְרּבֹות ּכִ
ה ְסֻעּדָ   :ּבִ

 ַעל נֹוְפִלים ֵאין. ב
ֵניֶהם ֶעֶרב ּפְ  יֹום ּבְ

ּפּוִרים   :ַהּכִ

  תרה סימן

עֶרב ָפרֹותכַ  ִמְנַהג  ּבְ
ָסִעיף  ּובוֹ , ִכפּור יֹום

  ֶאָחד
ּנֹוֲהִגים ַמה. א ֶ  ׁשּ

ָרה ַלֲעׂשֹות ּפָ ֶעֶרב ּכַ  ּבְ
ּפּוִרים יֹום ֹחט ּכִ  ִלׁשְ

ְרְנגֹול ל ַעל ּתַ ן ּכָ  ּבֵ
 ָעָליו ְולֹוַמר ָזָכר

סּוִקים  ִלְמֹנעַ  ֵישׁ , ּפְ
ְנָהג   :ַהּמִ

  תרו סימן



 ב

 

  י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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2

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ס ַפּיֵ ּיְ  ֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ
 ּובוֹ , ִכפּור יֹום עֶרבבְּ 

  ְסִעיִפים:' ד
ין ֲעֵברֹות. א ּבֵ  ָאָדם ׁשֶ

 יֹום ֵאין ַלֲחֵברוֹ 
ּפּוִרים ר ַהּכִ  ַעד ְמַכּפֵ
ֶסּנוּ  ַפּיְ ּיְ  ֹלא ֲאִפּלוּ . ׁשֶ
א ִהְקִניטוֹ  ְדָבִרים ֶאּלָ , ּבִ
סוֹ  ָצִריךְ   ְוִאם. ְלַפּיְ
ס ֵאינוֹ  ּיֵ  ִמְתּפַ

ִראׁשֹוָנה  ְוֵיֵלךְ  ַיֲחֹזר, ּבָ
ַעם ה ּפַ ִנּיָ ית ׁשְ ִליׁשִ , ּוׁשְ
ַעם ּוְבָכל ח ּפַ  ִעּמוֹ  ִיּקַ

ה ֹלׁשָ ים ׁשְ  ְוִאם, ֲאָנׁשִ
ס ֵאינוֹ  ּיֵ ה ִמְתּפַ ֹלׁשָ ׁשְ  ּבִ

ָעִמים . לוֹ  ָזקּוק ֵאינוֹ  ּפְ
 ָצִריךְ , ַרּבוֹ  הּוא ְוִאם
ה לוֹ  ֵליֵלךְ  ּמָ ָעִמים ּכַ  ּפְ
ס ַעד ּיֵ ְתּפַ ּיִ   :ׁשֶ

ר ֵמת ִאם. ב  ָחָטא ֲאׁשֶ
ֵני' י ֵמִביא, לוֹ   ָאָדם ּבְ

 ִקְברוֹ  ַעל ּוַמֲעִמיָדם
 ֶלֱאֹלֵהי ָחָטאִתי: ְואֹוֵמר
ָרֵאל  ֶזה ְוִלְפלֹוִני ִיׂשְ

ָחָטאִתי   :לוֹ  ׁשֶ



 ג

 

  יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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3

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ַנת. ג ּקָ  ַקְדמֹוֵנינוּ  ּתַ
ּלֹא, ְוֵחֶרם  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ם ִתים ַעל ַרע ׁשֵ   :ַהּמֵ

 ְוִלְלקֹות ִלְטּבֹל ָיכֹול. ד
ְרֶצה ָמַתי ּיִ  ַרק, ׁשֶ

ְהֶיה ּיִ ְיָלה ֹקֶדם ׁשֶ . ַהּלַ
 ַעל ְמָבֵרךְ  ְוֵאינוֹ 

ִביָלה   :ַהּטְ

  תרז סימן
ּדּוי ֵסֶדר ִמְנָחה ַהּוִ  ּבְ
עֶרב  ּובוֹ , ִכפּור יֹום ּבְ
  ְסִעיִפים:' ו

 ְלִהְתַוּדֹות ָצִריךְ . א
ִמְנָחה ה ֹקֶדם ּבְ  ְסֻעּדָ

ְפֶסֶקת   :ַהּמַ
 ְלָפֵרט ָצִריךְ  ֵאין. ב

 ָרָצה ְוִאם. ַהֵחְטא
ָידוֹ  ָהְרׁשּות, ְלָפֵרט . ּבְ
ה ְוִאם ַלַחשׁ  ִמְתַוּדֶ , ּבְ
  :ַהֵחְטא ְלָפֵרט ָנכֹון

 ְלִהְתַוּדֹות ָצִריךְ . ג
ד י ַוֲאִפּלוּ . ְמֻעּמָ  ּכִ
ַמע ִליחַ  ֵליהּ  ׁשָ ְ  ִמׁשּ
ה ְוהּוא ִצּבּור  ִהְתַוּדָ
ָבר   :ַלֲעֹמד ָצִריךְ , ּכְ



 ד

 

  יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ה ֲעֹונֹות. ד ִהְתַוּדָ  ׁשֶ
יֹום ֵליֶהםעֲ  ּפּוִרים ּבְ  ַהּכִ

ָעַבר ָנה ְוֹלא, ׁשֶ  ׁשָ
 ָהֵכי ֲאִפּלוּ , ֲעֵליֶהם
 ּוְלִהְתַוּדֹות ַלֲחֹזר ָיכֹול

  :ֲעֵליֶהם
ת. ה ְתִפּלַ  ֶעֶרב ִמְנַחת ּבִ

ּפּוִרים יֹום  ֵאינוֹ  ַהּכִ
ּדּוי חֹוֵתם ּוִ ַאֲחֶריהָ  ּבַ   :ׁשֶ

ל. ו ָהל ּכָ  לֹוִקים ַהּקָ
ִעי ַמְלקֹות  ַאַחר םַאְרּבָ
ת ִפּלַ ְנָחה ּתְ ּתֹוךְ , ַהּמִ ּמִ  ׁשֶ

ךְ  ן ּכָ  ָלׁשּוב ִלּבוֹ  ֶאל ִיּתֵ
ָידוֹ  ֵמֲעֵברֹות ּבְ   :ׁשֶ

  תרח סימן
ה ֵסֶדר , ַהַמְפֶסֶקת ְסִעּדָ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ 
 ּוַמְפִסיִקים אֹוְכִלים. א

ין ֹקֶדם ָמׁשֹות ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ִריךְ  ּצָ  ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ׁשֶ

 ְותֹוֶסֶפת. שׁ ַהּקֹדֶ  ַעל
עּור לוֹ  ֵאין ֶזה , ׁשִ

א ין ֹקֶדם ֶאּלָ  ּבֵ
ָמׁשֹות ְ ַמּנוֹ , ַהׁשּ ּזְ  ֶאֶלף ׁשֶ

ה ק"ְות  ֹקֶדם ַאּמָ



 ה

 

  יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ְיָלה  ְלהֹוִסיף ָצִריךְ , ַהּלַ
 ְמַעט ַהּקֶֹדשׁ  ַעל ֵמֹחל
ה אוֹ    :ַהְרּבֵ
ים. ב אֹוְכלֹות ָנׁשִ  ׁשֶ

ָכה ַעד ְוׁשֹותֹות ָחׁשְ , ׁשֶ
 יֹוְדעֹות ֵאיָנן ְוֵהן

ְצָוה ּמִ  ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ׁשֶ
 ְמַמִחין ֵאין, ַהּקֶֹדשׁ  ַעל

ָיָדן ֵדי ּבְ ּלֹא ּכְ  ָיבֹואוּ  ׁשֶ
ָזדֹון ַלֲעׂשֹות   :ּבְ

 ֵמֲאִכיָלתוֹ  ִהְפִסיק ִאם. ג
עֹוד דֹול ַהּיֹום ּבְ , ּגָ
ל ְוֶלֱאֹכל ַלֲחֹזר ָיכֹול  ּכָ

ּלֹא ְזַמן ל ׁשֶ  ָעָליו ִקּבֵ
ֲעִנית   :ַהּתַ

ֶעֶרב. ד ּפּוִרים ֹוםי ּבְ  ַהּכִ
א ֶלֱאֹכל לוֹ  ֵאין  ֶאּלָ

ים ַמֲאָכִלים  ַקּלִ
ל ֵדי, ְלִהְתַעּכֵ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ֵבעַ  ְיֵהא ֶאה ׂשָ  ּוִמְתּגָ
ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ   :ּכְ

  תרט סימן
עֶרב ַחִמין ַהְטָמַנת  ּבְ

ָסִעיף  ּובוֹ , ִכפּור יֹום
  ֶאָחד



 ו

 

  יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ר. א ין ְלַהְטִמין ֻמּתָ  ַחּמִ
 ּפּוִריםַהכִּ  יֹום ֵמֶעֶרב

ּפּוִרים יֹום ְלמֹוָצֵאי   :ַהּכִ

  תרי סימן
יֹום ֵנרֹות ַהְדָלַקת  ּבְ

  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ִכפּור
ּנֹוֲהִגים ָמקֹום. א  ׁשֶ

ֵליל ֵנר ְלַהְדִליק  יֹום ּבְ
ּפּוִרים . ַמְדִליִקין, ַהּכִ

ֲהגוּ  ָמקֹום ּנָ ּלֹא ׁשֶ  ׁשֶ
 ֵאין, ְלַהְדִליק
 לחָ  ְוִאם. ַמְדִליִקין

ת ִלְהיֹות ּבָ ׁשַ ִבין, ּבְ  ַחּיָ
  :ְלַהְדִליק ַהּכֹל

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ב  ׁשֶ
ָבֵרךְ  ּמְ  ַהְדָלַקת ַעל ׁשֶ

ּפּוִרים יֹום ֵנר   :ַהּכִ
ָכל. ג , ַמְדִליִקין ָמקֹום ּבְ

י ָבּתֵ ֵנִסּיֹות ּבְ י ּכְ  ּוְבָבּתֵ
בֹואֹות ִמְדָרׁשֹות  ּוַבּמְ
י ְוַעל ָהֲאֵפִלים ּבֵ  ּגַ
  :םַהחֹוִלי

ָכל נֹוֲהִגים. ד  ָמקֹום ּבְ
י ֵנרֹות ְלַהְרּבֹות ָבּתֵ  ּבְ
ֵנִסּיֹות יעַ , ּכְ  ּוְלַהּצִ



 ז

 

  טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תריא הלכות יום הכיפורים
  

 

7

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ָגִדים ֵבית ָנִאים ּבְ  ּבְ
ֶנֶסת   :ַהּכְ

  תריא סימן
ֵליל  ַהִכפּוִרים יֹום ׁשֶ
ינוֹ  ' ב ּובוֹ , ְכיֹומוֹ  ּדִ

  ְסִעיִפים:
ּפּוִרים יֹום. א  ֵלילוֹ  ַהּכִ

יֹומוֹ  בָ  ְלָכל ּכְ  ּוָמה. רּדָ
ָבִרים ֵהם  ָהֲאסּוִרים ַהּדְ
, ֲאִכיָלה, ְמָלאָכה. ּבוֹ 

ה ִתּיָ , ִסיָכה, ְרִחיָצה, ׁשְ
ל ְנִעיַלת , ַהַסְנּדָ
ִמישׁ  ׁשְ ה ּתַ ּטָ  ְוֵאין. ַהּמִ

ֵרת ִחּיּוב א ּכָ  ַעל ֶאּלָ
 ַוֲאִכיָלה ְמָלאָכה
ה ִתּיָ   :ּוׁשְ

ל. ב ִבים ְמָלאָכה ּכָ ַחּיָ  ׁשֶ
ת ָעֶליהָ  ּבָ ׁשַ ִבים, ּבְ  ַחּיָ
יֹום ָעֶליהָ  ּפּוִרים ּבְ . ַהּכִ
ת ְוָכל ּבָ ׁשַ ּבְ טּור ׁשֶ  ּפָ
ם, ָאסּור ֲאָבל יֹום ּגַ  ּבְ

ּפּוִרים ן ַהּכִ א, ּכֵ  ֶאּלָ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ  ְזדֹונוֹ  ׁשֶ
ְסִקיָלה  ְויֹום, ּבִ
ּפּוִרים ָכֵרת ְזדֹונוֹ  ַהּכִ . ּבְ

ָאסּור ְוָכל  ְלַטְלְטלוֹ  ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ  ְלַטְלְטלוֹ  ָאסּור ּבְ



 ח

 

  טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

יֹום ּפּור ּבְ ירוּ . ּכִ  ְוִהּתִ
ב  ְוִלְפֹצעַ  ָיָרק ְלַקּנֵ

ְנָחה ִמן ֱאגֹוִזים  ַהּמִ
ָחל, ּוְלַמְעָלה ׁשֶ ֹחל ּכְ , ּבַ
ָנא   :ֶלֱאֹסר ָנֲהגוּ  ְוָהִאּדָ

  תריב סימן
יֹום ֲאִכיָלה ִאסּור  ּבְ

עּור ַהִכפּוִרים  ְוׁשִ
' י ּובוֹ , ַכמּוָתה

  ְסִעיִפים:
יֹום ָהאֹוֵכל. א  ּבְ

ּפּוִרים כֹוֶתֶבת ַהּכִ  ּכְ
ָסה ב, ַהּגַ  ְוהּוא. ַחּיָ

חֹות יָצה ּפָ ּבֵ , ְמַעט ִמּכַ
עּור ֶוה ֶזה ְוׁשִ  ְלָכל ׁשָ
ין ָאָדם ס ּבֵ ין ְלַנּנָ  ּבֵ
ן ֶמֶלךְ  ְלעֹוג ׁשָ   :ָהּבָ

ל. ב  ָהֳאָכִלים ּכָ
עּור ִמְצָטְרִפים , ֶזה ְלׁשִ

ַעל ֶמַלח ֲאִפּלוּ   ׁשֶ
ר ׂשָ ל ְוִציר ַהּבָ . קָירָ  ׁשֶ
ה ֲאִכיָלה ֲאָבל ִתּיָ  ּוׁשְ
  :ִמְצָטְרפֹות ֵאיָנן

, ְוָאַכל ְוָחַזר, ָאַכל. ג
ת ֵישׁ  ִאם ִחּלַ  ֲאִכיָלה ִמּתְ

 סֹוף ַעד ִראׁשֹוָנה



 ט

 

  יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ֵדי ַאֲחרֹוָנה ֲאִכיָלה  ּכְ
ָרס ֲאִכיַלת , ּפְ

, ָלאו ְוִאם. ִמְצָטְרִפין
  :ִמְצָטְרִפין ֵאין

עּור. ד ָרס ֲאִכיַלת ׁשִ , ּפְ
יִצים' ד אֹוְמִרים ֵישׁ  . ּבֵ
' ג אֹוְמִרים ְוֵישׁ 

יִצים   :ּבֵ
ָבֵעיָנן ָהא. ה עּור ּדְ  ׁשִ

ֵרת ְלִחּיּוב ַהְינוּ   אוֹ  ּכָ
את  ִאסּוָרא ֲאָבל, ַחּטָ
א ָכל ִאּכָ הּוא ּבְ   :ׁשֶ

ֵאיָנם ֳאָכִלים ָאַכל. ו  ׁשֶ
 אוֹ , ַלֲאִכיָלה ְראּוִים
ָאַכל ָסה ֲאִכיָלה ׁשֶ , ּגַ
גֹון ד ּכְ  ֲאִכיָלה ַעל ִמּיָ

ָאַכל  יֹום ֶעֶרב ׁשֶ
ּפּוִרים ץ ַעד ַהּכִ ּקָ  ׁשֶ
ְמזֹונוֹ  טּור, ּבִ   :ּפָ

, ָקִנים ָעֵלי ָאַכל. ז
טּור ָפִנים ְולּוָלֵבי. ּפָ  ּגְ

ְבְלבוּ  ּלִ  ֹראשׁ  ֹקֶדם ׁשֶ
ָנה ָ טּור, ַהׁשּ ֵעץ, ּפָ  ּדְ

ָעְלָמא  ְוִאם. ֵהם ּבְ
ֶאֶרץ ִלְבְלבוּ  ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ



 י

 

  יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 יֹום ַעד ָנהַהשָּׁ  ֵמֹראשׁ 
ּפּוִרים ב, ַהּכִ   :ַחּיָ

ס. ח ל ּכָ ְלּפֵ  אוֹ  ּפִ
ִביָלא  ֵהם ִאם, ַזְנּגְ
ים טּור, ְיֵבׁשִ ֹלא, ּפָ  ּדְ

 ֵהם ְוִאם. ַלֲאִכיָלה ָחזוּ 
ים ב, ְרֻטּבִ   :ַחּיָ

ֹוֶתה. ט יֹום ַהׁשּ  ּבְ
ּפּוִרים , ֻלְגָמיו ְמֹלא ַהּכִ

ב ֲעִרים. ַחּיָ ָכל ּוְמׁשַ  ּבְ
הּוא המַ  ְלִפי ָאָדם ֶ , ׁשּ

דֹול ְדלוֹ  ְלִפי ַהּגָ  ּגָ
ָטן  ְוֹלא. ָקְטנוֹ  ְלִפי ְוַהּקָ

שׁ  ֻלְגָמיו ְמֹלא , ַמּמָ
א ֵדי ֶאּלָ ֶקּנוּ  ּכְ ַסּלְ ּיְ  ׁשֶ
ִפיו ֶאָחד ְלַצד  ְוֵיָרֶאה ּבְ

ְמֹלא  ְוהּוא, ֻלְגָמיו ּכִ
חֹות ָאָדם ֵמְרִביִעית ּפָ  ּבְ
ינֹוִני ִקים ְוָכל. ּבֵ ׁשְ  ַהּמַ

עּורלְ  ִמְצָטְרִפים ִ   :ַכׁשּ
ָתה. י  ְוָחַזר ְמַעט ׁשָ

ָתה ת ֵישׁ  ִאם, ְוׁשָ ִחּלַ  ִמּתְ
ה ִתּיָ  ַעד ִראׁשֹוָנה ׁשְ
ה סֹוף ִתּיָ  ַאֲחרֹוָנה ׁשְ
ֵדי ת ּכְ ִתּיַ , ְרִביִעית ׁשְ

עּור ִמְצָטְרִפין ִ . ְלַכׁשּ
 ֵאין, ָלאו ְוִאם



 יא

 

  יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִמְצָטְרִפין
עּור ִ ׁשּ ִתּיוֹ  ֵצרּוף ׁשֶ ְ  תַהׁשּ

ֵדי ָרס ֲאִכיַלת ּכְ מוֹ , ּפְ  ּכְ
  :ֲאִכילֹות ֵצרּוף

  תריג סימן
יֹום ְרִחיָצה ִאסּור  ּבְ

 ב"י ּובוֹ , ִכפּור
  ְסִעיִפים:

יֹום ִלְרֹחץ ָאסּור. א  ּבְ
ּפּוִרים ין, ַהּכִ ין ּבֵ ַחּמִ  ּבְ

ין צֹוֵנן ּבֵ  ַוֲאִפּלוּ . ּבְ
יט עוֹ  ְלהֹוׁשִ ִים ֶאְצּבָ ּמַ , ּבַ

 ָיָדיו יוּ הָ  ְוִאם. ָאסּור

ָאר אוֹ  ַרְגָליו אוֹ   ׁשְ
ִטיט ְמֻלְכָלִכים ּגּופוֹ   ּבְ
צֹוָאה אוֹ  ַטף אוֹ , ּבְ ּנָ  ׁשֶ
ם ר, ֵמחֹוְטמוֹ  ּדָ  ֻמּתָ

ּלֹא. ְלָרֲחָצם  ָאְסרוּ  ׁשֶ
א ל ְרִחיָצה ֶאּלָ  ׁשֶ

ֲענּוג   :ּתַ
 ָיָדיו ָאָדם נֹוֵטל. ב

ֲחִרית  ַעל ּוְמָבֵרךְ  ׁשַ
ֵהר, ָיַדִים ְנִטיַלת  ְוִיּזָ
ּלֹא א ִיּטֹל ׁשֶ  ַעד ֶאּלָ
ֵרי סֹוף עֹוָתיו ִקׁשְ   :ֶאְצּבְ



 יב

 

  כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תריג הלכות יום הכיפורים
  

 

12

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

יל ִאם. ג  ַמִים ִהּטִ
ף ְפׁשֵ ָידוֹ  ְוׁשִ ה אוֹ , ּבְ  ָעׂשָ
חַ  ְצָרָכיו ר, ְוִקּנֵ  ֻמּתָ
ֲהָוה ִלְרֹחץ  ָיָדיו ֵליהּ  ּדַ

 רֹוֶצה ְוִאם ְמֻלְכָלכֹות
ל ּלֵ  ֹלא ֲאִפּלוּ , ְלִהְתּפַ

חַ  ר ָנֵמי ִקּנֵ  ִלּטֹל ֻמּתָ
ֵרי סֹוף ַעד  ִקׁשְ

עֹוָתיו   :ֶאְצּבְ
הּוא ִמי. ד  ִאְסְטִניס ׁשֶ

ְעּתוֹ  ְוֵאין ֶבת ּדַ ֶ  ְמֻיׁשּ
חַ  ַעד ָעָליו ַקּנֵ ּיְ ָניו ׁשֶ  ּפָ
ַמִים ר, ּבְ   :ֻמּתָ

 ְלֵבית ַההֹוֵלךְ . ה
ְדָרשׁ  יל אוֹ , ַהּמִ  ְלַהְקּבִ

ֵני  אוֹ  ַרּבוֹ  אוֹ  ָאִביו ּפְ
דֹול ִמי ּגָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ

ָחְכָמה  ְלָצְרֵכי אוֹ , ּבְ
 ַלֲעֹבר ָיכֹול, ִמְצָוה
ַמִים ארוֹ  ַעד ּבְ ין, ַצּוָ  ּבֵ

ֲהִליָכה ין ּבַ ֲחָזָרה ּבֵ . ּבַ
ּלֹא ּוִבְלַבד  יֹוִציא ׁשֶ
ַחת ָיָדיו ַפת ִמּתַ  ׂשְ

יהַּ  ֲחלּוקוֹ   ׁשּוֵלי ְלַהְגּבִ
. ְזרֹועוֹ  ַעל ֲחלּוקוֹ 
ּלֹא ְוהּוא ִים ִיְהיוּ  ׁשֶ  ַהּמַ

ִאם, רֹוְדִפים  ַאף ןכֵּ  ּדְ



 יג

 

  כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ֹחל ֵני ָאסּור ּבַ  ִמּפְ
ָנה  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהַסּכָ
יִעים ֵאיָנם א ַמּגִ  ַעד ֶאּלָ

  :ָמְתַנִים
ֵרי ָהא. ו ׁשָ  ַלֲעֹבר ּדְ

ַמִים , ִמְצָוה ִלְדַבר ּבְ
ְוָקא גּופוֹ  ַלֲעֹבר ּדַ  ּבְ
ִים ּמַ  ֲאָבל. ַעְצָמן ּבַ
ְסִפיָנה ַלֲעֹבר ה ּבִ , ְקַטּנָ

אֹוֵסר ִמי ֵישׁ    :ׁשֶ
 ַלֲעֹבר ָאסּור ָהַרב. ז

ַמִים ֵדי ּבְ  ֵאֶצל ֵליֵלךְ  ּכְ
ְלִמידוֹ    :ּתַ

ֹמר ַההֹוֵלךְ . ח  ִלׁשְ
ירֹוָתיו ר ּפֵ  ַלֲעֹבר ֻמּתָ
ַמִים ֲהִליָכה ּבְ  ֲאָבל, ּבַ
ֲחָזָרה ֹלא   :ּבַ
ן ָאסּור. ט ּנֵ ִטיט ְלִהְצּטַ  ּבְ
 טֹוֵפחַ  הּוא ִאם, ַלח
יחַ  ְמַנת ַעל . ְלַהְטּפִ

ןְלִהצְ  ְוָאסּור ֵכִלים ַטּנֵ  ּבְ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ  ֲאִפּלוּ , ַמִים ּבָ
ין, ֲחֵסִרים ֵהם ל ּבֵ  ׁשֶ
ין ֶחֶרס ל ּבֵ כֹות ׁשֶ . ַמּתָ
, ֵרִקים ֵהם ִאם ֲאָבל
ר ֵפרֹות ְוֵכן. ֻמּתָ  ּבְ

  :ּוְבִתינֹוק



 יד

 

  כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ה. י ּלָ ל, ּכַ ים ּכָ ֹלׁשִ  ׁשְ
ֶרת יֹום  ִלְרֹחץ ֻמּתֶ

ֶניהָ    :ּפָ
ָרָאה ִמי. יא , ֶקִרי ׁשֶ
זְּ  ה ַמןּבַ יֹום, ַהּזֶ  ּבְ

ּפּוִרים  ַלח ִאם, ַהּכִ
חוֹ , הּוא ה ְמַקּנְ ַמּפָ  ּבְ
, הּוא ָיֵבשׁ  ְוִאם. ְוַדּיוֹ 
ְתַלְכֵלךְ  אוֹ  ּנִ  רֹוֵחץ, ׁשֶ

 ּבוֹ  ַהְמֻלְכָלִכים ְמקֹומֹות
ל, ְלַבד ּלֵ  ְוָאסּור. ּוִמְתּפַ

, ִלְטּבֹל אוֹ  ּגּופוֹ  ִלְרֹחץ
י ַעל ַאף ָאר ּפִ ׁשְ ּבִ  ׁשֶ

 ָרִגיל הּוא ָנהַהשָּׁ  ְימֹות
ה ִלְטּבֹל ִפּלָ   :ַלּתְ

ַמן. יב ּזְ ה ּבַ  ָאסּור ַהּזֶ
ה ָ יֹום ִלְטּבֹל ְלִאׁשּ  ּבְ

ּפּוִרים יעַ  ֲאִפּלוּ , ַהּכִ  ִהּגִ
ּיֹום ּבוֹ  ְטִביָלָתהּ  ְזַמן   :ּבַ

  תריד סימן
יֵני  ּוְנעיַלת ִסיָכה ּדִ

ל ' ד ּובוֹ , ַהַסְנּדָ
  ְסִעיִפים:

 ֲאִפּלוּ  ָלסּוךְ  ָאסּור. א
 ַוֲאִפּלוּ , ּגּופוֹ  ִמְקָצת
א ֵאינוֹ   ְלַהֲעִביר ֶאּלָ



 טו

 

  כג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 הּוא ִאם ֲאָבל. ַהּזֲֻהָמא
 ּבוֹ  ֵאין ֲאִפּלוּ , חֹוֶלה
ָנה שׁ  אוֹ , ַסּכָ ּיֵ  לוֹ  ׁשֶ
ֹראׁשוֹ  ֲחָטִטין ר, ּבְ   :ֻמּתָ

ל ִלְנֹעל ָאסּור. ב  ַסְנּדָ
ל ִמְנָעל אוֹ  , עֹור ׁשֶ

עַ  ַקב ֲאִפּלוּ  ּטֵ  ַהּקִ
ל ֲאִפּלוּ , ּבוֹ  ֹוֵצאְוַכיּ   ׁשֶ
ה ֵעץ , עֹור ּוְמֻחּפֶ

ל ֲאָבל. ָאסּור י ׁשֶ ּמִ  ּגֶ
ל אוֹ  ל אוֹ , ַקשׁ  ׁשֶ  ׁשֶ

ֶגד ל אוֹ  ּבֶ ָאר ׁשֶ  ׁשְ
ר, ִמיִנים  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ

ֶהם ָלֵצאת  ִלְרׁשּות ּבָ
ים   :ָהַרּבִ

ה. ג ל, ַהַחּיָ ים ּכָ ֹלׁשִ  ׁשְ
ֶרת יֹום  ֶאת ִלְנֹעל ֻמּתֶ

ל ּיֹוֵצא חֹוֶלהְוהַ . ַהַסְנּדָ  ּכַ
הּ  י ַעל ַאף, ּבָ ֵאין ּפִ  ׁשֶ
ָנה ּבוֹ  שׁ  ִמי ְוֵכן. ַסּכָ ּיֵ  ׁשֶ
ה לוֹ  ַרְגָליו ַמּכָ   :ּבְ
ר. ד ל ֻמּתָ  ִלְנֹעל ָאָדם ּכָ

ל  ַעְקָרב ֵמֲחַמת ַסְנּדָ
ֵדי, ּבוֹ  ְוַכּיֹוֵצא ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ֶכּנוּ  ְ  ְמצּוִיים ִאם. ִיׁשּ



 טז

 

  כד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ם ים ׁשָ  אוֹ  ַעְקַרּבִ
ָבִרים ִכיםַהנּ  ּדְ   :ֹוׁשְ

  תרטו סימן
 ָאסּור ַהִכפּוִרים יֹום

ִמישׁ  ַתׁשְ  ּובוֹ , ַהִמָטה ּבְ
  ְסִעיִפים:' ב

ּפּוִרים יֹום. א  ָאסּור ַהּכִ
ִמישׁ  ַתׁשְ ה ּבְ ּטָ , ַהּמִ

ּתוֹ  ִלּגֹעַ  ְוָאסּור ִאׁשְ  ּבְ
ִאּלוּ  ה ִהיא ּכְ  ְוֵכן. ִנּדָ
ן ָאסּור ּתוֹ  ִעם ִליׁשַ  ִאׁשְ
ה ִמּטָ   :ּבְ

ֵליל ֶקִרי ָהרֹוֶאה. ב  ּבְ
ּפּוִרים יֹום ל ִיְדַאג ַהּכִ  ּכָ

ָנה ָ  לוֹ  ָעְלָתה ְוִאם, ַהׁשּ
ָנה הּוא לוֹ  ֻמְבָטח ׁשָ  ׁשֶ
ן א ָהעֹוָלם ּבֶ   :ַהּבָ

  תרטז סימן
ים  ַיְתִחילוּ  ָמַתי ַהְקַטּנִ

' ב ּובוֹ , ְלִהְתעּנֹות
  ְסִעיִפים:

ינֹוקֹות. א ִרים ַהּתִ  ֻמּתָ
ָכל  חּוץ, ֵאּלוּ  ּבְ

ְנִעיַלת ל ִמּבִ , ַהַסְנּדָ



 יז

 

  כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ֵאין ין ׁשֶ ׁשִ ל חֹוׁשְ ךְ  ּכָ  ּכָ
  :ִיְנֲעלוּ  ֹלא ִאם

ן ָקָטן. ב ִנים' ט ּבֶ  ׁשָ
ֵלמֹות ִנים' י ּוֶבן, ׁשְ  ׁשָ
ֵלמֹות ִכין, ׁשְ  אֹותוֹ  ְמַחּנְ
עֹות יַצד. ְלׁשָ  ָהָיה, ּכֵ
ב ֶלֱאֹכל ָרִגיל עֹות' ּבְ  ׁשָ
ּיֹום  אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ּבַ
שְׁ  הּבִ  ָרִגיל ָהָיה. ֹלׁשָ

ג ֶלֱאֹכל  ַמֲאִכיִלין', ּבְ
ְרִביִעית אֹותוֹ   ְלִפי. ּבִ
ן ּכֹחַ   מֹוִסיִפין ַהּבֵ

עֹות אֹותוֹ  ְלַעּנֹות ׁשָ . ּבְ
ן ין, א"י ּבֶ ין ָזָכר ּבֵ  ּבֵ

ין, ְנֵקָבה  ִמְתַעּנִ
ִליִמין ְבֵרי ּוַמׁשְ  ִמּדִ
ֵדי, סֹוְפִרים ָכן ּכְ  ְלַחּנְ
ִמְצֹות ת. ּבְ  ְויֹום ב"י ּבַ
 ְויֹום ג"י ּוֶבן, ֶאָחד
ֵהִביאוּ , ֶאָחד י ׁשֶ ּתֵ  ׁשְ

ָערֹות  ֵהם ֲהֵרי, ׂשְ
ְגדֹוִלים  ִמְצֹות ְלָכל ּכִ

ִליִמים . ַהּתֹוָרה ִמן ּוַמׁשְ
 ֵהִביאוּ  ֹלא ִאם ֲאָבל
י ּתֵ ָערֹות ׁשְ  ֲעַדִין, ׂשְ

ים  ְוֵאיָנן ֵהם ְקַטּנִ
ִליִמין א ַמׁשְ ְבֵרי ֶאּלָ  ִמּדִ
הּוא ָקָטן. סֹוְפִרים  ׁשֶ



 יח

 

  כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

חֹות ן ּפָ ע ִמּבֶ ׁשַ  ֵאין ּתֵ
ין יֹום אֹותוֹ  ְמַעּנִ  ּבְ
ּפּור ֵדי, ּכִ ּלֹא ּכְ  ָיֹבא ׁשֶ
ָנה ִליֵדי   :ַסּכָ

  תריז סימן
ין ָרה ּדִ  ּוֵמיִניָקה ִעּבָ

יֹום ְויֹוֶלֶדת  ּבְ
' ד ּובוֹ , ַהִכפּוִרים

  ְסִעיִפים:
רֹות. א  ּוֵמיִניקֹות ֻעּבָ

ִלימ ִמְתַעּנֹות  ֹותּוַמׁשְ
יֹום ּפּוִרים ּבְ   :ַהּכִ

ָרה. ב ֵהִריָחה ֻעּבָ . ׁשֶ
ין ָאְזָנהּ  ָלהּ  לֹוֲחׁשִ  ּבְ
ּיֹום ּפּוִרים ׁשֶ . הּוא ַהּכִ
הּ  ִנְתָקְרָרה ִאם ְעּתָ  ּדַ

רֹון ִזּכָ . מּוָטב, ֶזה ּבְ
 ַמֲאִכיִלין, ָלאו ְוִאם

ב ַעד אֹוָתהּ  ֵ ְתַיׁשּ ּתִ  ׁשֶ
הּ  ְעּתָ   :ּדַ

ל. ג ֵהִריחַ  ָאָדם ּכָ  ׁשֶ
ּנוּ  ַמֲאָכל ּתַ ָניו ְוִנׁשְ , ּפָ
ן  ֹלא ִאם הּוא ְמֻסּכָ
נוּ  ּנוּ  לוֹ  ִיּתְ , ִמּמֶ

ּנוּ  אֹותוֹ  ּוַמֲאִכיִלין   :ִמּמֶ



 יט

 

  כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ה ּתֹוךְ , יֹוֶלֶדת. ד ֹלׁשָ  ׁשְ
ה ֹלא ָיִמים ְתַעּנֶ  ּתִ
ָלל ה. ּכְ ֹלׁשָ ְ  ַעד ִמׁשּ

ְבָעה : ָאְמָרה ִאם, ׁשִ
 ַמֲאִכיִלין, ֲאִני ְצִריָכה
, ָוֵאיָלךְ  אןִמכָּ . אֹוָתהּ 
ָכל ִהיא ֲהֵרי . ָאָדם ּכְ

 מֹוִנין ֵאין ֵאּלוּ  ְוָיִמים
גֹון. ְלֵעת ֵמֵעת אֹוָתם  ּכְ
ְבָעה ָיְלָדה ִאם ׁשִ  ּבְ

ֵרי ִתׁשְ ֶעֶרב ּבְ  ֵאין, ּבָ
יֹום אֹוָתהּ  ַמֲאִכיִלין  ּבְ
ּפּוִרים  ֹלא ִאם ַהּכִ

, ֲאִני ְצִריָכה: ָאְמָרה

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ְלמוּ  ׁשֶ  ׁשָ
ה ָלהּ  ֹלׁשָ  ַעד ָיִמים ׁשְ
ּפּור יֹום ֶעֶרב ּכִ , ּבָ

ּום ֵכיָון ִמׁשּ ְכַנס ּדִ ּנִ  ׁשֶ
 ְלֵליָדָתהּ  ְרִביִעי יֹום

ה ְלַאַחר ִמְקֵרי ֹלׁשָ   :ׁשְ

  תריח סימן
ין יֹום חֹוֶלה ּדִ  ּבְ

' י ּובוֹ , ַהִכפּוִרים
  ְסִעיִפים:

ִריךְ  חֹוֶלה. א ּצָ  ׁשֶ
ם ֵישׁ  ִאם, ֶלֱאֹכל  ׁשָ
 הּוא ֲאִפּלוּ  ִקיבָּ  רֹוֵפא



 כ

 

  כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

אֹוֵמר ּכֹוָכִבים עֹוֵבד : ׁשֶ
 אֹותוֹ  ַיֲאִכילוּ  ֹלא ִאם

ר ד ֶאְפׁשָ ְכּבַ ּיִ  ָעָליו ׁשֶ
ן ַהֹחִלי ּכֵ , ְוִיְסּתַ

 ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין
יו  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין, ּפִ

א ּמָ  ִאם ֲאִפּלוּ . ָימּות ׁשֶ
 ֵאינוֹ : אֹוֵמר ַהחֹוֶלה
 ׁשֹוְמִעים, ָצִריךְ 
 ַהחֹוֶלה ְוִאם. ֵפאָלרוֹ 

, ֲאִני ָצִריךְ : אֹוֵמר
 רֹוְפִאים ֵמָאה ֲאִפּלוּ 

, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים
  :ַלחֹוֶלה ׁשֹוְמִעים

: אֹוֵמר ֶאָחד רֹוֵפא. ב
 ֶאָחד ְורֹוֵפא, ָצִריךְ 
, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוֵמר

  :אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלים
 ְורֹוֵפא ַהחֹוֶלה ְוִאם. ג

 ֹוְמִריםא ִעּמוֹ  ֶאָחד
ֵאינוֹ   ְורֹוֵפא, ָצִריךְ  ׁשֶ
 אוֹ . ָצִריךְ : אֹוֵמר ֶאָחד

ַהחֹוֶלה  אֹוֵמר ֵאינוֹ  ׁשֶ
לּום  ֶאָחד ְורֹוֵפא ּכְ
ַנִים, ָצִריךְ : אֹוֵמר  ּוׁשְ

, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים
  :אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין



 כא

 

  כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ַנִים ִאם. ד : אֹוְמִרים ׁשְ
 ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ָצִריךְ 

, ָצִריךְ  ֵאינוֹ : אֹוְמִרים
 אֹוֵמר ַהחֹוֶלה ַוֲאִפּלוּ 
ֶהם ֵאינוֹ  ִעּמָ , ָצִריךְ  ׁשֶ

 ֵמַאַחר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלים
ַנִים ְ ׁשּ : אֹוְמִרים ׁשֶ
  :ָצִריךְ 

: אֹוֵמר ַהחֹוֶלה ִאם. ה
 ְוָהרֹוֵפא, ָצִריךְ  ֵאינוֹ 

ק . אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ְמֻסּפָ
 ָהרֹוֵפא ִאם ֲאָבל
, ךְ ָצִרי ֵאינוֹ : אֹוֵמר

 ֵאיִני: אֹוֵמר ְוַהחֹוֶלה

 ַמֲאִכיִלין ֵאין, יֹוֵדעַ 
  :אֹותוֹ 

 אֹוֵמר ָהרֹוֵפא ִאם. ו
ֵאינוֹ  יר ׁשֶ  ֶאת ַמּכִ
ָאָדם הּוא ֲהֵרי, ַהֹחִלי  ּכְ

ַעְלָמא ָבָריו ְוֵאין ּדְ  ּדְ
  :מֹוִריִדין ְוֹלא מֹוִעיִלין

ֲאִכיִלין. ז ּמַ ׁשֶ  ֶאת ּכְ
רֹות  ֶאת אוֹ  ָהֻעּבָ
 ַמֲאִכיִלין ,ַהחֹוֶלה
ֵדי ְמַעט ְמַעט אֹוָתם  ּכְ
ּלֹא עּור ִיְצָטֵרף ׁשֶ . ְלׁשִ
ךְ   אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ִהְלּכָ



 כב

 

  ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אלול

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ב י' ּכְ ִליׁשֵ יָצה ׁשְ  ּבֵ
ינֹוִנית הוּ , ּבֵ ֵדי ְוִיׁשְ  ּכְ
ָעה ֲאִכיַלת יִצים ַאְרּבָ . ּבֵ
ה ִתּיָ ְ קוּ , ְוַהׁשּ  ִיְבּדְ
חֹוֶלה ה ַעְצמוֹ  ּבַ ּמָ  ּכַ
ֵדי ִהיא סַ  ּכְ ּיְ ֶקּנוּ ׁשֶ  ּלְ
 ְוֵיָרֶאה ֶאָחד ְלַצד

ְמֹלא   :ֻלְגָמיו ּכִ
קּוהוּ . ח חֹות ְוַיׁשְ  ּפָ

עּור ֵמאֹותוֹ  הוּ , ׁשִ  ְוִיׁשְ
ין ה ּבֵ ִתּיָ ה ׁשְ ִתּיָ ֵדי ִלׁשְ  ּכְ

ָעה ֲאִכיַלת יִצים ַאְרּבָ , ּבֵ
הוּ  ּוְלָפחֹות ין ִיׁשְ  ּבֵ
ה ִתּיָ ה ׁשְ ִתּיָ ֵדי ִלׁשְ  ּכְ

עּור ת ׁשִ ִתּיַ  .ְרִביִעית ׁשְ
ֵאין ֲאָמדּוהוּ  ְוִאם  ׁשֶ

עּוִרים ִ לוּ  ַהׁשּ  ַהּלָ
יִקים  אוֹ , לוֹ  ַמְסּפִ
ַהחֹוֶלה ן אֹוֵמר ׁשֶ  אוֹ , ּכֵ
קוּ  ּפְ ְסּתַ ּנִ ָבר ׁשֶ ּדָ , ּבַ
ִקים ַמֲאִכיִלים  ּוַמׁשְ

ל אֹותוֹ    :ָצְרּכוֹ  ּכָ
ֲאָחזוֹ  ִמי. ט ְלמֹוס ׁשֶ , ּבֻ

א ֹחִלי ְוהּוא ּבָ  ֵמֲחַמת ׁשֶ
ֵעיָניו ְוִסיָמנוֹ  ְרָעבֹון  ׁשֶ
הֹות  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ּכֵ

 אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ִלְראֹות
אֹורוּ  ַעד ּיֵ . ֵעיָניו ׁשֶ



 כג

 

  א
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

שרית  

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

ם ֵאין ְוִאם  ַמֲאָכל ׁשָ
ל ר ׁשֶ  ַמֲאִכיִלין, ֶהּתֵ

. ִאסּור ַמֲאַכל אֹותוֹ 
אן ֵישׁ  ְוִאם ֵני ּכָ  ִמיֵני ׁשְ

 ָחמּור ֶאָחד, ִאסּוִרים
 אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ֵמֲחֵברוֹ 
ל התְּ  ַהּקַ   :ִחּלָ

  תשרי

ָאַכל חֹוֶלה. י יֹום ׁשֶ  ּבְ
ּפּוִרים ב ַהּכִ ֵ  ְוִנְתַיׁשּ

ְעּתוֹ  ִעְנָין ּדַ כֹול ּבָ ּיָ  ׁשֶ
יר ָצִריךְ , ְלָבֵרךְ   ְלַהְזּכִ
ל ּפּוִרים יֹום ׁשֶ  ַהּכִ

ת ִבְרּכַ זֹון ּבְ , ַהּמָ

אֹוֵמר , ְוָיֹבא ַיֲעֶלה: ׁשֶ
בֹוֵנה ַלִים ּבְ   :ְירּוׁשָ

  תריט סימן
, ַהִכפּוִרים יֹום יללֵ  ֵסֶדר

  ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ 
ּפּוִרים יֹום ֵליל. א  ַהּכִ

אֹוֵמר נֹוֲהִגים ִליחַ  ׁשֶ  ׁשְ
יָבה: ִצּבּור יׁשִ ל ּבִ  ׁשֶ
יָבה ַמְעָלה ל ּוִביׁשִ  ׁשֶ
ה ַעת ַעל, ַמּטָ קֹום ּדַ  ַהּמָ
ַעת ְוַעל ָהל ּדַ  ָאנוּ , ַהּקָ

יִרין ל ַמּתִ ּלֵ  ִעם ְלִהְתּפַ
 ְונֹוֲהִגים. ָהֲעַבְרָיִנים



 כד

 

  ב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

אֹוֵמר ל: ׁשֶ  ִנְדֵרי ּכָ
ךְ  ְוַאַחר', ְוכו : אֹוֵמר ּכָ

ֶהֱחָינוּ  ֹלא, ׁשֶ   :ּכֹוס ּבְ
ֵליל. ב ּפּוִרים יֹום ּבְ  ַהּכִ

רּוךְ : אֹוְמִרים ּוָמֳחָרתוֹ   ּבָ
ם בֹוד ׁשֵ  ַמְלכּותוֹ  ּכְ

קֹול, ָוֶעד ְלעֹוָלם  ּבְ
  :ָרם

ת ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ , ּבְ
 ּוְבָרָכה ,ַוְיֻכּלוּ : אֹוֵמר
ַבע ֵמֵעין ַאַחת , ׁשֶ

שׁ : ְוחֹוֵתם ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ , ַהׁשּ

יר ְוֵאינוֹ  ל ַמְזּכִ  יֹום ׁשֶ
ּפּוִרים   :ַהּכִ

 ֶאָחד ְלַהֲעִמיד ָצִריךְ . ד
ִליחַ  ִליִמין  ִצּבּור ׁשְ
ֹמאלוֹ  ְוֶאָחד   :ִלׂשְ

עֹוְמִדים ֵישׁ . ה  ַעל ׁשֶ
ל ַרְגֵליֶהם  ְוָכל ַהּיֹום ּכָ
ְיָלה   :ַהּלַ

ֵבית ָללּון נֹוֲהִגים. ו  ּבְ
ֶנֶסת ירֹות ְולֹוַמר ַהּכְ  ׁשִ

חֹות ּבָ ל ְוִתׁשְ ְיָלה ּכָ   :ַהּלַ

  תרכ סימן



 כה

 

  ג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ְלַקֵצר ָיֶפה ִמְנָהג
ְתִפַלת ֲחִרית ּבִ  ּובוֹ , ׁשַ

  ָסִעיף ֶאָחד
ר טֹוב. א ִפּיּוִטים ְלַקּצֵ  ּבְ

ֲחִרית ּוִבְסִליחֹות , ׁשַ
ֵדי ִעְנָין ְלַמֵהר ּכְ  ּבְ
לשֶׁ  ּלֵ ְתּפַ  ֹקֶדם מּוָסף ּיִ

ַבע עֹות ׁשֶ   :ׁשָ

  תרכא סימן
 ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ֵסֶדר
יֹום ּוִמיָלה  ּובוֹ , ִכפּור ּבְ

  ְסִעיִפים:' ו

ֵני מֹוִציִאין. א  ׁשְ
ִראׁשֹון, ְסָפִרים  ּבְ
ה קֹוִרים ָ ׁשּ ת ׁשִ ָפָרׁשַ  ּבְ
ַעשׂ  ַעד מֹות ַאֲחֵרי  ַוּיַ
ר ֲאׁשֶ ה ּכַ  ְוִאם'. ה ִצּוָ

ת ָחל ּבָ ׁשַ  קֹוִרים, ּבְ
ְבָעה  קֹוֵרא ּוַמְפִטיר ׁשִ
ִני ֵ ׁשּ ִפְנָחס ּבַ  ּוְבָעׂשֹור ּבְ
 ּוַמְפִטיר, ַלֹחֶדשׁ 

ְעָיה יׁשַ  ֹסּלוּ  ְוָאַמר: ּבִ
ּנוּ  ֹסּלוּ  י ַעד, ָדֶרךְ  ּפַ  ּכִ
ר' ה ִפי ּבֵ   :ּדִ
יֹום ִמיָלה. ב  ּבְ

ּפּוִרים ין ָמִלין, ַהּכִ  ּבֵ



 כו

 

  ד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 ַאַחר, ְלמּוָסף יֹוֵצר
 ּוְלַאַחר. ַהּתֹוָרה ִריַאתקְ 

יָלה : אֹוְמִרים ַהּמִ
ֵרי  הּוא ְוִאם. ַאׁשְ
ָמקֹום ִריךְ  ּבְ ּצָ  ָלֵצאת ׁשֶ
ית ֶנֶסת ִמּבֵ  ֵאין, ַהּכְ
 ֲחָזַרת ַאַחר ַעד ָמִלין
 ְוחֹוְזִרים, ּתֹוָרה ֵסֶפר

ישׁ  ְואֹוְמִרים   :ַקּדִ
יָלה ַעל ְמָבְרִכין. ג  ַהּמִ

ֹלא   ּכֹוס ּבְ
מּוסָ . ד ִליחַ  אֹוֵמר ףּבְ  ׁשְ

  :ֲעבֹוָדה ֵסֶדר ִצּבּור

ּדּוי ֵסֶדר. ה , ָחָטאִתי: ַהּוִ
י, ָעִויִתי ְעּתִ ׁשַ   :ּפָ

 ְצָדקֹות ִלּדֹר ָנֲהגוּ . ו
יֹום ּפּוִרים ּבְ ַעד ַהּכִ  ּבְ

ִתים   :ַהּמֵ

  תרכב סימן
ִפַלת ֵסֶדר  ּובוֹ , ִמְנָחה ּתְ

  ְסִעיִפים:' ד
: אֹוֵמר ְלִמְנָחה. א
ֵריאַ  , ְלִצּיֹון ּוָבא, ׁשְ

 ַוֲאִני: אֹוְמִרים ְוֵאין
ִתי ִפּלָ  ָחל ִאם ֲאִפּלוּ , ּתְ
ת ִלְהיֹות ּבָ ׁשַ   :ּבְ



 כז

 

  ה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

 ּתֹוָרה ֵסֶפר ּומֹוִציִאין. ב
ה ְוקֹוִרין ֹלׁשָ ת ׁשְ ָפָרׁשַ  ּבְ
 סֹוף ַעד ֲעָריֹות
ה ָרׁשָ י, ַהּפָ ִליׁשִ ְ  ְוַהׁשּ
יֹוָנה ַמְפִטיר ם ּבְ : ּוְמַסּיֵ

 ּוְמָבֵרךְ , מֹוךָ כָּ  ֵאל ִמי
 ְוִאם. ּוְלַאֲחֶריהָ  ְלָפֶניהָ 

ת ָחל ּבָ ׁשַ יר ּבְ הּ  ַמְזּכִ  ּבָ
ל ת ׁשֶ ּבָ ל ְוחֹוֵתם, ׁשַ ׁשֶ  ּבְ

ת ּבָ   :ׁשַ
ת ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ , ּבְ

, ִצְדָקְתךָ : אֹוְמִרים
 ָאִבינוּ : ְואֹוְמִרים
נוּ    :ַמְלּכֵ

ִאין ֵאין. ד ִים נֹוׂשְ ּפַ  ּכַ
ִמְנָחה יֹום ּבְ ּפּוִריםהַ  ּבְ . ּכִ
ָעַבר ְוֹכֵהן  ְוָעָלה ׁשֶ
א ֶזה ֲהֵרי, ַלּדּוָכן  נֹוׂשֵ
יו ּפָ  מֹוִריִדין ְוֵאין ּכַ
  :אֹותוֹ 

  תרכג סימן
ִפַלת ֵסֶדר  ּובוֹ , ְנעיָלה ּתְ

  ְסִעיִפים:' ו
: אֹוֵמר ִלְנִעיָלה. א

ֵרי ישׁ , ַאׁשְ  ְוֵאינוֹ , ְוַקּדִ
  :ְלִצּיֹון ּוָבא: אֹוֵמר



 כח

 

  ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תרכג הלכות יום הכיפורים
  

 

28

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

תתְּ  ְזַמן. ב  ְנִעיָלה ִפּלַ
ה ַהַחּמָ ׁשֶ ֹראשׁ  ּכְ  ּבְ
ֵדי, ָהִאיָלנֹות  ּכְ
ִלים ׁשְ ּיַ  ָסמּוךְ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
ִקיַעת ה ִלׁשְ . ַהַחּמָ
ִליחַ  ְוָצִריךְ   ִצּבּור ׁשְ
ר ְסִליחֹות ְלַקּצֵ  ּבַ

ֶאְמַצע ּוְפסּוִקים ּבְ  ׁשֶ
ה ִפּלָ  לוֹ  ֵאין ְוַגם, ַהּתְ
ת ִלְמׁשֹךְ  ְתִפּלַ  ְנִעיָלה ּבִ

ל בָ  ּכָ ֶדֶרךְ  ְוֵתָבה הּתֵ  ּכְ
ךְ  ּמֹוׁשֵ ָאר ׁשֶ ׁשְ  ּבִ
ִפּלֹות ֵדי, ּתְ ְגֹמר ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ִקיַעת ֹקֶדם ה ׁשְ   :ַהַחּמָ

ת ָחל ִאם. ג ּבָ ׁשַ , ּבְ
יר הּ  ַמְזּכִ ל ּבָ ת ׁשֶ ּבָ . ׁשַ
ּדּוי ֲאָבל ּוִ ַאַחר ּבַ ּלְ  ׁשֶ

ה ִפּלָ יִרים ֵאין ַהּתְ  ַמְזּכִ
ל ּבוֹ  ת ׁשֶ ּבָ  ְוָהֵני. ׁשַ

י ִליחַ  ֲאָבל, דָיִחי ִמּלֵ  ׁשְ
יָון, ִצּבּור ֲאָמרוֹ  ּכֵ  ׁשֶ
תֹוךְ  תוֹ  ּבְ ִפּלָ יר, ּתְ  ַמְזּכִ

ל ּבוֹ  ת ׁשֶ ּבָ  ֹלא ְוִאם. ׁשַ
יר ֶזה, ִהְזּכִ  ֵאין ּבְ

  :אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין
ֶתר: ְואֹוֵמר. ד מוֹ , ּכֶ  ּכְ

מּוָסף   :ּבְ



 כט

 

  ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

ִאים. ה ִים נֹוׂשְ ּפַ  ּכַ
נְּ    :ִעיָלהּבַ

סֹוף. ו  תַהְסִליחוֹ  ּבְ
ָעִמים' ז אֹוְמִרים ' ה: ּפְ

 ְותֹוְקִעים ָהֱאֹלִהים הּוא
  :ת"תשר

  תרכד סימן
 יֹום מֹוָצֵאי ֵסֶדר

' ה ּובוֹ , ַהִכפּוִרים
  ְסִעיִפים:

ִלים. א ּלְ ת ִמְתּפַ ִפּלַ  ּתְ
ָלה ְואֹוֵמר, ַעְרִבית  ַהְבּדָ
חֹוֵנן ַעת ּבְ   :ַהּדָ

 ֵמֹחל ְלהֹוִסיף ָצִריךְ . ב
ם ַהּקֶֹדשׁ  ַעל  ּגַ

יִציָאתוֹ  ינוּ , ּבִ ְמּתִ ּיַ  ׁשֶ
 ְיִציַאת ַאַחר ְמַעט

  :ַהּכֹוָכִבים
יִלים. ג  ַהּכֹוס ַעל ַמְבּדִ

 ַעל ְמָבְרִכים ְוֵאין
ִמים ׂשָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ַהּבְ

ת ִלְהיֹות ָחל ּבָ ׁשַ   :ּבְ
. ָהאּור ַעל ְמָבְרִכים. ד

מֹוָצֵאי ְמָבְרִכים ְוֵאין  ּבְ
ּפּוִרים יֹום  לעַ  ַהּכִ

הֹוִציאוּ  ָהאּור ה ׁשֶ  ַעּתָ



 ל

 

  ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ים ַהּכִ לֹׁשִ   יֹום ִלׁשְ

ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ּפּוִרים יֹום ִהְלכֹות ׁשֻ י ַהּכִ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
  ם.ְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ  

ל יֹום ִהְלכוֹ ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ת ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 תשרי

 

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ִרים ּיֹום ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ּפֻ ים ַהּכִ לֹׁשִ ִרים יֹום ֲהָלכֹות" ְלִלּמּוד - " ּיֹום ִלׁשְ ּפֻ לֹ " ַהּכִ יםׁשְ ּפּוִרים ּיֹום קֹוֵדם יֹום ׁשִ   ַהּכִ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן עָ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הרּוְך ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

 ְוֵישׁ . ָהֲאָבִנים ִמן
ָבְרִכים אֹוְמִרים ּמְ  ׁשֶ

 ִראׁשֹון ֵמַעּמּוד ָעָליו
  :ָוֵאיָלךְ 

ָרֵאל. ה ִהְדִליק ִיׂשְ  ׁשֶ
 ֵאין ּכֹוָכִבים ֵמעֹוֵבד

מֹוָצֵאי ָעָליו ְמָבְרִכים  ּבְ
ּפּוִרים יֹום  ַעל ַאף, ַהּכִ
י מֹוָצֵאי ּפִ ּבְ ת ׁשֶ ּבָ  ׁשַ
ֵאין, ָעָליו ָבְרִכיןמְ   ׁשֶ

מֹוָצֵאי ְמָבְרִכים  יֹום ּבְ

ּפּוִרים א ַהּכִ  ַעל ֶאּלָ
ַבת ָהאּור ָ ׁשּ עֹוד ׁשֶ  ִמּבְ
שׁ  יֹום  ַעל אוֹ , ַמּמָ

ֻהְדַלק ָהאּור ּנוּ  ׁשֶ . ִמּמֶ
 ְלַהְדִליק ָנֲהגוּ  ְוֵכן

ּיֹות ׁשִ ל ֵמֲעׁשָ ית ׁשֶ  ּבֵ
ֶנֶסת  ֲאִפּלוּ  ּוִמיהוּ , ַהּכְ

י ֻהְדַלק ִאם  ֹוםּבְ
ּפּוִרים  ֻהְדַלק ִאם, ַהּכִ

ר ֶהּתֵ גֹון ּבְ , ְלחֹוֶלה ּכְ
  :ָעָליו ְלָבֵרךְ  ְיכֹוִלים

  


