3/23/21 - Shekalim Daf 2 - Wearing gold jewelery on Yom
Kippur
תלמוד ירושלמי מסכת שקלים דף ב
תנא ריב"ח הדא מתניתא ועשית כפורת זהב טהור יבא זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל.

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד א
דאמר רב חסדא מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה לפי שאין קטיגור נעשה סניגור.
ולא והא איכא דם פר הואיל ואשתני אשתני .והא איכא ארון וכפורת וכרוב חוטא בל יקריב קאמרינן .והא איכא בגדי
זהב מבחוץ מבפנים קא אמרינן .שופר נמי מבחוץ הוא כיון דלזכרון הוא כבפנים דמי.

רבי עקיבא איגר אורח חיים סימן תרי סעיף ד
יש שכתבו שנהגו ללבוש בגדים לבנים .יש מקומות דנוהגים שלא ללבוש בזהב מטעם לא יבא קטיגור ובנשים לא שייך
דהא לא נתנו זהב לעגל וכן לוים .תיבת גומא פ' אחרי.

תיבת גמא פרשת אחרי מות אות ד
כה"ג לפנים אין נכנס בזהב אין קטיגור כו' ,לכאורה האידנא ביוה"כ שאין נוהגי' ללבוש זהב בבית הכנסת ,לוים אפשר
שרי ,ומכ"ש נשים בבית הכנסת שלהן ,עיין שו"ת שב יעקב ח"א חיו"ד (סי' סד) ,ריבה שנקברה עם נזמי זהב כתב
שאין לפותחו מכמה טעמים וגם באשה לא שייך קטיגור דלא נתנו לעגל ,ה"ה לוים ,ומ"מ דלא לייתי לאנצוי ונשים
מזונתיה ביד בעלה שייך קטרוג ,לכן נוהגים שאין לובשין זהב כלל ביוה"כ:

משנה ברורה סימן תרי ס"ק טז
שנהגו ללבוש בגדים לבנים וכו'  -ונוהגין שגם הנשים לובשים בגדים לבנים ונקיים לכבוד היום אבל לא יקשטו עצמן
בתכשיטין שמתקשטין בהם בשבת ויו"ט מפני אימת יום הדין.

פסקי תשובות אורח חיים סימן תרי
ולמעשה בימינו אין זה מצוי ,כי כבר כתבו הפוסקים [שו"ת בצל החכמה ח"ו סי' ג ,שו"ת קנין תורה ח"ו סי' לו] שאין
הדברים אמורים אלא בלבישת בגדי לבן שמחופים בזהב ,משום שבגדי לבן מרמזים על כפרה ולכן אין לחפותם בזהב
שמזכיר חטא העגל ,אבל תכשיטי זהב שאינם שייכים לבגד ואין בהם צד כפרה ,כמו שרשראות וצמידים וטבעות,
משקפיים ושעון זהב וכדו' אין כלל קפידא שלא ללובשם ביום הכיפורים בגלל שהם של זהב ,אלא משום אימת יום
הדין אין ללבוש אלא התכשיטים שרגילה ללובשם בימות החול ולא אותם תכשיטים שמיוחדים לשבת ויו"ט ,וכמו
שכתוב במשנה ברורה.

