
 בס"ד

 תש"פ הכיפורים-הלכות חשובות ליום

כדי שלא להפסיד מצוה זו צריך לכוון הכיפורים )גם לנשים וחולים(, אך -מצוה להרבות אכילה ושתיה בערב יום .1
, כיון שמצוות שלא ניכר ממעשיו שעושה לשם שמים צריכות כוונה )שו"ע הכיפורים-לקיים מצות אכילה בערב יום

 לכן יזהר מאד שלא להפסיד מצוה זו ויזהיר לבני ביתו )הליכות מועד(. ד וסימן ס(, " סימן תר
 

ולכן צריך ללמד לבני ביתו שרבע שעה קודם השקיעה ביום הכיפורים,    להוסיף מחול על הקודש מצות עשה מהתורה   .2
מלאכה". דק' קודם שקיעה(, יאמרו בפיהם "הריני מקבל עליי תוספת יום הכיפורים באכילה ושתיה ובעשיית  3)ועד 

 ח(." )שו"ע סימן תר
 

 
שבה אנו מודים לקב"ה על שנתן לנו את היום הקדוש, יום סליחה ומחילה, ולכן חולים, נשים  – "שהחיינו"רכת ב .3

 )הליכות מועד(. הברכה בביתם ולא יפסידו ברכה יקרה זו זהרו לברךשנמצאים בבית, יובנות 
 

 .ז(" ו"ע סימן תר)שצריך כל אחד )הבריא( לעמוד בשעת הוידוי ו – התפילות אומר החזן בחזרה וידוי  5בכל  .4
 

ברכות וחסרים   66אלא שביום הכיפורים ישנם רק  ברכות )שו"ע סימן מ"ו(.    100בכל יום חייב כל אדם לברך לפחות   .5
)ויש להזהר שלא לגרום לברכה שאינה צריכה, ורק אם יצא   ברכות על בשמיםניתן להשלים אותם ע"י  .34עוד 

ממקום בו בירך )בית כנסת או ביתו( למשך כרבע שעה והסיח דעתו , רשאי לברך שוב(. וגם אז חסרות עוד ברכות 
)שו"ע סימן  ברכות 100העולים לתורה ולמפטיר ויכוון להשלים הכהנים וברכות ברכות וישלים אותם ע"י שמיעת 

 רפד(. 
 

בפרט על סדר העבודה של הכהן  יש לעבור על המחזורתפילות המועדים צריכות הכנה מראש )שו"ע סימן ק( ולכן  .6
 הגדול בחזרה של המוסף.

 
נו מבקשים "כתבנו א" שכן ךיד תא חפותבמזמור "אשרי" בפסוק "  יכוון בימים אלו ובפרט בתפילות יום הכיפורים .7

 בספר פרנסה טובה" )שו"ע סימן נא(.
 

פרתי" כמורתי,  תליפתי,  חשה כפרות במעות, יעשה ראשון לעצמו ואח"כ יעשה לשאר בני ביתו, והנוסף הנכון: "זה  העו .8
 )קדוש בציון(.  , המלאך הממונה על החייםחת"ך)ולא יוסיף לומר "זה" ביניהם( כדי שיהיה רצף שהם ראשי תיבות 

 
מגיע לקדושה ציון מוצפי שליט"א בשם המקובלים שכאשר -מציון לרב הגאון בן-כתב בספר קודש בקשה נדירה:  .9

( 3( בנים ת"ח 2( עושר מופלג לעבודתו יתברך 1ויתנו לו:  3של מוסף באמירת "איה" יכוון במחשבתו לאחד מתוך 
 . רוח הקודש

 
ורק חצי שעה נפתח לקבלת תפלות, גור ומסוגר כל השנה ס, סתוםהוא רקיע שנפתח פתח אחד ב, עילהנה שעתב  .10

 . מליץ יושר תעמוד לוהיא ה, ודשקטנה לשנה הח 'קבלה'ובה שלמה ושתיקבל על עצמו 
 

וידוי בפה  חרטה ). ומובא ברמב"ם )הלכות תשובה פ"א ה"ב( שתשובה כוללת  ום הכיפורים מכפר לשבים בתשובהי .11
 )שלא יחזור שוב לעשות אותו החטא(. וקבלה לעתיד, עזיבת החטאעל החטא(, 

 
יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום ולא על עבירות שבין אדם לחברו, לכן יבקש סליחה מאותם  .12

וכן יבקשו בני הזוג סליחה זה מזה, וכן יבקש סליחה מהוריו. וההורים   .האנשים שהסתכסך איתם במהלך השנ
 יסלחו לבניהם.

 

האם רשאים לצום או שצריכים לאכול  חולים, זקנים, מעוברות, מניקות וכו' שיש להסתפק   .13
מומלץ להתקשר לבית ההוראה ששם יושבים רופאים ורבנים ויקבלו הכוונה כיצד יש   –לשיעורין 
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 . משה לוי ישראל -ולכל בית  שנה טובה וגמר חתימה טובה לכם 
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