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 דיני יום הכיפורים וסוכות התש"פ

 

 (5.10.19)"פ בתשרי תש  פרשת וילך ו' –תשובה  שבת

 

 18:20 : בשעהאי"ה בבית הכנסת המרכזי,  תתקיים שבת שובה דרשת .22

החוויה בדרך לתשובה     בנושא :

 

 ימי תשובה  עשרת תפילות

 

 התפילות בעשרת ימי תשובה מוסיפים בתפילת העמידה: בכל . 26

 בברכת "אבות".  -(  "זכרנו לחיים" א

 בברכת "גבורות".  -(   "מי כמוך" ב

 בברכת "הודאה". -" יים(   "וכתוב לחג

 ".שלוםבברכת "ה -(   "בספר החיים" ד

 .חוזר אינו,  אואם ל  , חוזר ואומר,הברכה בסיוםה'   שםששכח תוספות אלו ונזכר לפני שהזכיר את  מי

תשובה משנים ומברכים: בברכת קדושה  במקום "האל הקדוש",   מיהתפילות בעשרת י בכל  .27

 ,"המלך הקדוש" 

 בברכת השבת המשפט  במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט, "המלך המשפט".ו  

 "המלך הקדוש" ואם  לא  נזכר חוזר לראש התפילה.  אומרשכח ואמר האל הקדוש ונזכר מיד, מתקן  ו אם

 ברכת "המלך המשפט" נחלקו הפוסקים:  לגבי

נוהגים כמרן המחבר: אם נזכר קודם סיום התפילה חוזר לברכת "השיבה" ואם נזכר לאחר הספרדים ה

 שעקר רגליו חוזר לראש התפילה.  

 שאמר את המילים מלך ומשפט מובלעים., מכיוון כדעת הרמ"א : אין צורך לחזור נוהגיםהאשכנזים ה

 

 

 ( 8.10.19) "פ ט' בתשרי תש -יום הכיפורים  ערב

 

 להרבות באכילה ביום זה ואסור להתענות בו כלל. והמצו .28

 , ביום זה."למנצח" ואין אומרים "תחנון" וכן "מזמור לתודה"  .29

 אומרים  מנהג האשכנזים שלא לומר "אבינו מלכנו" בערב יוה"כ. והספרדים .30

 נוהגים לעשות כפרות בערב יוה"כ )ע"י תרנגול, דג או כסף( ויש שאסרו מנהג זה )מרן, בשלחן ערוך(. .31

חבריו שפגע  אתאחד לפייס  כל  ךעבירות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שיפייסנו. ולכן צרי .32

 להקפיד יתר על המידה. ולאבהם, והאדם הפגוע צריך להתפייס 

 בערב יוה"כ. במקווהנוהגים לטבול  .33



ויש נוהגים ללקות שלושים ותשע  עמידהידוי, לאחר תפילת ובמנחה בערב יוה"כ אומרים את הו .34

 מלקות כדי להתעורר לתשובה. 

  המצויניםהזמנים    לפילפני     האכילהת  בסעודה המפסקת מותר לאכול בלי הגבלה וצריך להפסיק א .35

 בלוח בזמן  שקיעת החמה.

 17:56נרות יום כיפור . בשעה:   הדלקת .36

 18:10 בשעה:לפני שקיעת השמש,  , כל נדרי תפילת .37

 

 ביוה"כ   האיסורים   

 

 מדרבנן אפילו פירור אסור.   גרם. 30 -בכ יעורו: שמן התורהאיסור האכילה  .38

 מדרבנן אפילו טיפה אסורה. גרם. 40 -: שיעורו בכ מן התורה   השתייהאיסור  .39

 דקות(.   4דקות. )ויש אומרים  9 -כאיסורים אלה הם רק אם אכל את הכמות הנ"ל בזמן של  .40

שיאכלו פחות  ר ביום הכיפורים אם אפש ול שצריכים לאכ רתלכן: חולה שיש בו סכנה או מעוב .41

דקות( עדיף שיעשו   4  -אפשר  אז במשך יותר מ   ידקות  )ואם א  9  -מהשיעורים הנ"ל ובמשך זמן הארוך מ

 פקוח נפש דוחה  את צום יום הכיפורים. -כך. ואם אין זה מספיק  

לו לבלוע את התרופות בצורה  מותראדם שהוא חולה )שאין בו סכנה( וצריך לקחת תרופות בקביעות,  .42

ו לשים במים מלח או אמתרופה טעימה.  עימהלבלוע ללא מים, ללא מציצה או ט שלא יהנה מהם בפיו.

 .  סודה לשתיה אולשים את הגלולה במים, שלא יהנה מהמים 

 צריך לאכול כנ"ל. החולהבכל מקרה שהחולה או הרופא חושבים שיש צורך לאכול ביוה"כ  .43

הרי   צםאופן שבו אדם צריך לאכל והוא     ובכל )ולשאול שאלת חכם(       לגופהיש לדון בכל בעיה  רפואית   .44

 זה מתחייב בנפשו.

 איסור הרחצה ביוה"כ הוא אפילו להושיט אצבע למים לשם תענוג.    .45

 המלוכלך בלבד.  ובמקוםהצורך  במידתמאד( מותרת  מלוכלךמוכרחת )אם הוא  רחצה .46

 נטילת ידיים בבוקר ולאחר השירותים יהיו רק עד סוף האצבעות.  .47

 ( יהםלמינ וקרמיםאיסור הוא במריחת משחות סיכה זהים לדיני הרחצה. )ה דיניאיסור סיכה,      .48

.  )ויש  מתירים כאשר העור אינו בחלקהמעור אפילו  עשויהנעילת הסנדל: הוא בכל נעל שהיא  איסור   .49

 אלא קישוט בלבד(.  הנעל חלק המחזיק את 

 בימי נידת האשה. האסורים הדברים בני הזוג בכל    אסוריםאיסור תשמיש המיטה: ביוה"כ   .50
 
  18:53::הצום בשעה  סיום    18:37: הזמן תקיעת השופר בשע .51

 .הצמים ציבור על   להכביד ולא בזמן  התפילות את לסיים  להקפיד  יש .52

 

 ( 9.10.19יוה"כ ) מוצאי

 

 הבשמים.   על  גם  מברכיםבהבדלה במוצאי יוה"כ   .53

  ך יוה"כ  )ואם אי אפשר יכול לבר  מערבמברכים על האש וצריך שיהיה הנר, שמברכים עליו, נר שדלק  .54

 ( הבדלהעל נר 

 סוכהלביתו ומתחילים בהקמת ה אישממהרים איש   .55

 

 דיני הקמת הסוכה 

 

 דיני הדפנות 



 "מ לפחות .ס 65  - שיהיו לסוכה שלש דפנות )קירות( לפחות, באורך של כ צריך. .56

ס"מ    )לא   24להניח רווח של  או.  הדופן רובהדופן השלישית שתהיה רק באורך של  תלעשות א אפשר. 57

שמופיע  ירק דופן שלישית עומדת. כפ  לעשותס"מ וע"י כך  10 -יותר( ואחרי הרווח להניח דופן בגודל של כ 

 ור. בצי

 ולהשלמת הדופן ימשיך ע"י קורה מלמעלה ועמוד בסוף הדופן )צורת הפתח(.. 58

 א                        ו        

                                             

 ה                                

 ד                                 

 ג                         ב      

 ס"מ לפחות 65 -ב = דופן שלמה )באורך כ-א

 ס"מ לפחות 65 - ג  = דופן שלמה )באורך כ-ב

 ס"מ(  24ד  = פירצה )בגודל של מקסימום -ג

 ס"מ לפחות  10 -ה = דופן שרוחבה כ-ד

 ו  = צורת הפתח להשלמה לדופן-ה

 להיות חזקות   הדפנות יכולות להיות מכל חומר שהוא אך צריכות. 59

 שלא עפות ברוח  ) ומחוברות  היטב בכל הצדדים(.  ויציבות

 .הדופןס"מ מהקרקע עד תחילת  24שתהיה פרצה העולה על  אסור .60

 ס"מ מעל הקרקע לפחות. 96 -גובה הדופן הוא  כ .61

)חלונות ודלתות אינן פוגמות   מן המובחר לעשות ארבעה דפנות שלמות כמו בבית ממש מצוה .62

 בשלמות הדופן(.

  

 הסכך דיני

כלים(.  ולכן אפשר לסכך בענפי  הסכך צריך להיות מגידולי קרקע אך לא מדברים המקבלים טומאה  .63

 רהיט. אוכלי   לצורךומחצלות שלא נעשו  יםעץ, קרש

, או     שימש  שעברהמשנה    הסוכהשלא לשם סכך )נשאר על    שהבסכך, ואפילו כשר, שנע אין להשתמש   .64

 .כהמחדש את הסכך לפני סוכות לשם מצות סו ולשים לצל במשך השנה( אלא צריך לנער 

לכתחילה אין להעמיד )לחזק( את הסכך ע"י דברים המקבלים   לדעת הרמ"א )מנהג האשכנזים(  .65

גבי מוטות ברזל של הסוכה יניחו,  על     המסוככיםמוטות ברזל וכדו'(.   ולכן . )מסמרים חוטי נילון טומאה

 יניחו את  הסכך( אך אין דבר זה פוסל את הסוכה בדיעבד.    ועליהםלכתחילה, על המוטות קרשים    

 מותר לכתחילה       - (למנהג הספרדים )לדעת השו"ע  .66

הסכך, קורות בטון מעל  מעל : עץ הצומח בסכך, למשל  סול הסכך )לא בתוכו(. יש דבר הפ  מעל אם  .67

 שתהיה הסוכה    ה (. יש להקפיד  שהסכך הכשר יהיה בכמות  רבהסכךהסכך וכדו'. )ואין אפשרות לערבבם עם  

ס"מ.   25יהיה מעל  הבטון קורות " גם בלי הסכך הפסול וכן שהרווח בין ה"צלתה מרובה מחמת .68

 ס"מ.  32 -וכל קורה לא תהיה רחבה מ

קורות מתכת המעורבים    לקרקע הסכך גם סכך פסול, כגון: ענפי עץ מחובר  בתוךיח אם רוצה להנ .69

 הסוכה כשירה. - שר מנייר. אם רוב הסכך כ וקישוטים בסכך  )אך אין הסכך עומד עליהם(

 

 קורות עץ העומדים כל השנה לנוי )פרגולה( כשרים להעמיד  ולכן .70

 . שהשיא של השמ בשעותמהצל גם   50% -שהפרגולה מצילה פחות מ בתנאיאת הסכך.  עליהם

   צריךשהקרשים שלה מחוברים למסגרת   לפרגולה מתחתאם מעמיד את הסכך  .71

 ס"מ.  32 -הקורות ושכל קורה לא תהיה רחבה מ בין"מ   ס 25רווח של  שיהיה



לסכךוצריך לנער אותם  פרגולה מעץ שהקרשים שבה אינם מחוברים למסגרת אלא מונחים בתוכה ,כשרים 

 לשם  סכך , מחדש בכל שנה

 לסוכות.  במיוחדמותר לסכך בסכך לנצח ומחצלות בתנאי שנעשו בכשרות החומרים  .72

קרובים    יהיוהפסול לסכך(    מחומר)שהם     שהקישוטיםבמחצלות או קרשים צריך להקפיד    המסכך   .73

ה רוב הסכך כשר.)בסכך מענפי עץ ס"מ כדי שיחשבו כנבלעים בסכך ויהי 8 -מ לסכך במרחק שהוא פחות   

 עם הקישוטים(. ומתערבביםאין בעיה כיון שחלק מענפיו נמשכים למטה 

 

 ם ארבעת המיני דיני

 הלולב  . א

 (.38ס"מ לפחות )ולמחמירים  32הלולב הוא: ששדרתו תהיה באורך של  אורך .74

 על הלולב להיות ישר, לא יבש )שהפך ללבן(. .75

 , ויש אוסרים.להתיר הפוסקיםלולב שבא מעץ דקל שאינו נותן פירות )דקל קנרי(. נטו רוב דעות    .76

בזוגות )זוג כזה נקרא  תיומת(. וכאשר   ביניהםעלי הלולב  גדלים משני צדי השדרה ומחוברים  .77

 הדקל ולכן: ףכל העולים והופכים לענ נפרדיםמאד  גדל הלולב 

 .חילההלולב  פסול לכת - נפרדה )העולה מן השדרה( ורוב התיומת אם נפרדה התיומת האמצעית       

 בחלקה. האמצעית יש מתירים אם נפרדה התיומת 

 . כשרבימי חול המועד )או כשיום ראשון של סוכות חל בשבת( לכל הדעות  .75

 מהודר הוא כאשר לא נפרדה התיומת האמצעית כלל. בלול  .76

. אך אם התעקם  לצדדים התעקם שנסדק והעולים נראים כשניים וכן לולב שנחתך ראשו או רוב  לולב .77

 של הלולב. צורתוכשר כיון שזוהי   -לצד השדרה 

 לולב פסול (. שזהוכשר. )יש מי שפסק  -התעקמו ראשי העלים  )כמו כפתורים(   אם .78

 

 ו ג                                                                       רא ת  ה .ב

 גרם(. 100לפחות )ולמחמירים  גרם 58 -צריך להיות שלם )ללא חורים( ומשקלו כ וגהאתר .79

נחשב כחסר(. ולכן יש לקנות רק אתרוגים   אתרוג מורכב פסול לרוב הפוסקים )כיון שחלקו לא אתרוג, .80

 אישור שאינם מורכבים.  שיש עליהם

של ספק   קרהאם נסדק האתרוג. ולכן בכל מ אם יש באתרוג חור לפעמים זה פוסל את האתרוג וכן הדין .81

 יש לשאול שאלת חכם. 

המופיעות על  חורותש נקודות ולכן על  פסול אם נשתנה הצבע של האתרוג במספר נקודות האתרוג  .82

   כםשאלת ח לשאול האתרוג, יש 

לאתרוג   האם לא הי מהפיטם יש מכשירים(. נפסל. )אם נשבר רק חלק -ם ונשבר אתרוג שהיה לו פיט .83

 בתהליך גידול הפרי(, כשר.  פיטם)שנפל ה כלל פיטם

 כשר.   -פסול. ואם נשאר ממנו מעט  -נשבר העוקץ לגמרי  םא .84

 פוסלות את האתרוג. עיפשו המופיעות על האתרוג בתחילת תהליך  ועותאבעב .85

 אינם פוסלים את  האתרוג.  - והתייבשועלים שנדבקו על האתרוג  .86

 

 ה ה ד ס .ג

(  אם  אין הדס באורך  זה כשר  29  - כס"מ )ולמחמירים     24  -אורך ענף ההדס )ללא העלים( צריך להיות כ .87

 ס"מ.  20הדס באורך  פילוא

חמירים שכל מ וישאורכו.  לרוב ממקום אחד  צאועלים י הההדס להיות "משולש". כלומר ששלש על  .88

 אורכו יהיה "משולש".

 פסול. -הדס שהתייבש עד שהלבינו עליו  .89



 אם נשבר ראשו של ענף ההדס כשר אם אין אחר.  .90

 
 ה ע ר ב ה .ד

 ס"מ( ללא העלים. 29 - ס"מ )ולמחמירים כ 24 -ענף הערבה צריך להיות כ ורךא .91

 עליה, הערבה כשרה. רובבכל יום. אך כל עוד נשארו  וטריהיש המהדרין לקחת ערבה חדשה  .92

 פסולה. -נשבר ראש הענף  אם .93
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