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 יא

 פתיחה למחזור ליום הכיפורים פתיחה למחזור ליום הכיפורים

מיוחדת.  ובקדושה  מיוחדת  בתפילה  מיוחדת,  בעוצמה  אנו  נמצאים  הכיפורים  ביום 
במחזור זה ניסינו לתת חיזוק וסיוע לתפילה זו. 

מה מיוחד במחזור זה? 
לסוף  אותם  העברנו  הקהילות,  ברוב  נאמרים  שאינם  הפיוטים  את  •   השמטנו 

המחזור, והפנינו אליהם מגוף המחזור. 
וחלקן  המחזור  בגוף  בקצרה  חלקן   — הכיפורים  ליום  מרכזיות  הלכות  •   הבאנו 

בהרחבה בפתיחה לחלקים השונים במחזור.
•   כתבנו הקדמות ומבואות לפיוטים השונים. מטרת המבואות להבין את המשמעות 

העיקרית של כל פיוט ולעתים להוסיף רקע על דרך כתיבתו של הפיוט.
•   הוספנו קטעי מחשבה רבים שנועדו לתת השראה ליום הכיפורים בכלל ולחלקי 

התפילה השונים בפרט.
•   ביארנו ביאור נרחב לתפילת כוהן גדול, השיא של תפילות יום הכיפורים. מפאת 
שלב,  אחר  שלב  הכיפורים,  יום  עבודת  סדר  את  תחילה  הבאנו  להבינה  הקושי 
המשנה  הסברי  בתורה,  הפסוקים  בין  שלב  בכל  המשווה  טבלה  הבאנו  כך  ואחר 
ונוסח התפילה. ערכנו טבלה זו לנוסח ״אמיץ כח״ וגם לנוסח ״אתה כוננת״. כמו 

כן, כתבנו מבוא לנוסחים על ההבדלים ההלכתיים ביניהם. 
•   מלבד זאת הוספנו הדרכה מיוחדת לאנשים שקשה להם להתפלל את תפילת יום 

הכיפורים כסדרה, ועל כך נפרט בהמשך הקדמה זו. 
•   נוסח התפילות שבמחזור מוגה ומתוקן על ידי הוצאת קורן.

מחזור זה נועד לסייע גם לאנשים שאינם פנויים להתפלל את תפילות יום הכיפורים 
או  בהיריון  נשים  וכן  הביטחון  כוחות  אנשי  חולים,  או  רופאים  זה,  בכלל  במלואן. 
יכולות  אינן  הבית,  בצורכי  הבעל  שותפות  לאחר  שגם  קטנים,  לילדים  אימהות 

להתפלל את התפילה במלואה. 
הסבר  וכן  ובתפילותיו,  היום  בחובות  העדיפויות  לסדר  הסבר  מובא  להלן 

לסימונים שבגוף המחזור.
מבחינה הלכתית החובה החשובה ביותר ביום הכיפורים היא הצום, ועל כן מוטב 
העינויים  בחמשת  מפורט  (דיון  לצום  אפשר  שיהיה  ובלבד  התפילות  כל  על  לוותר 
תוכל  היא  שגם  כדי  לאשתו  לסייע  האיש  על  הכיפורים״).  יום  של  ״עיצומו  בפרק 
לצום. אם הטיפול בילדים עשוי להביא את האישה להיאלץ לשתות (ואפילו שתייה 
בטיפול  ולסייע  ביחידות  להתפלל  בביתו,  להישאר  הבעל  על  בלבד),  לשיעורין 
הצום  חיוב  שהרי  בפשטות,  נראה  כך  לשתות.  תצטרך  לא  שאשתו  כדי  בילדים, 
שכן  וכל  התפילות,  לחיוב  בוודאי  קודם  זה  חיוב  ולגברים.  לנשים  זהה  מדאורייתא 
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לתפילה בציבור, וכן דעת הגרשז״א (׳הליכות שלמה׳ מועדים ח״ב, ד, ארחות ההלכה, 
24; ומעין זה כתבו בשם הרב נבנצאל – ׳מקראי קודש׳ ט, הע׳ קמ). 

רמות החיוב של הקטעים השונים
התורה  מברכות  מורכבת  הכיפורים,  ביום  לומר  שיש  ביותר  המצומצמת  התפילה 
ומברכות השחר, פרשה ראשונה של שמע (נשים יכולות להסתפק בפסוק ראשון של 

קריאת שמע) ווידוי אחד. 
פותח  שחרית,  של  העמידה  בתפילת  המופיע  הכיפורים,  ליום  הווידוי  עיקר 
תעינו,  ״תיעבנו,  ועד  תחינתנו״  לפניך  תבוא  אנא  אבותינו,  ואלהי  ״אלהינו  במילים 
תעתענו״. מעיקר הדין די מן התורה בווידוי אחד כזה (וטוב לאומרו מיד לאחר תפילת 
וידויים  לומר  יש  אפשר,  ואם  בנפרד),  אף  לאומרו  יש  אפשרות  אין  ואם  עמידה, 
הוא  הכיפורים  ליום  המיוחדת  התפילה  שעיקר  כיוון  הכיפורים,  יום  במהלך  נוספים 
ה״א).  פ״א  תשובה  הלכות  עג;  המצוות  ספר  רמב״ם  ועיינו  שסד;  (חינוך,  הווידוי 
ונוהגים לומר עשרה וידויים כנגד עשר פעמים שהיה כוהן גדול מזכיר שם ה׳ ביום 
במנחה  ואחד  הש״ץ  בחזרות  ארבעה  לחש,  בתפילות  וידויים  חמישה  הכיפורים: 
שלפני הצום. הווידוי שבסליחות בערבית הוא תוספת בלבד, כיוון שאין הוא מחובר 

לתפילת עמידה (משנ״ב תרכ, ב; ׳שער הציון׳ שם, ג).

בגוף המחזור מסומן המשך סדר העדיפויות, אם יש אפשרות להתפלל יותר. 
בצום  פוגע  אינו  הדבר  לומר (אם  שראוי  הבסיסיות  התפילות  מסומנות  צהוב  בצבע 

עצמו, כמבואר):
״הווידוי  בפרק  עיינו  להרחבה  (עמ׳  21 ;  הכיפורים  יום  ערב  של  במנחה  •   וידוי 

במנחה של ערב יום הכיפורים״).1
•  ברכות התורה וברכות השחר (עמ׳  146  ועמ׳  152 )

•   פסוק ראשון של קריאת שמע בשחרית (עמ׳  203 ): אף שנשים פטורות מקריאת 
שמע, הפסוק הראשון של קריאת שמע הוא קבלת עול מלכות שמים וגם נשים 
חייבות בה, ובוודאי שמתאים הדבר ביותר ליום הכיפורים. גברים ישתדלו לומר 
את כל הפרשייה הראשונה, שהיא, להרבה דעות, מן התורה (ואם יכולים, יאמרו 

את שתי הפרשיות הראשונות או אף את הפרשייה השלישית).
בתפילת  נשים  של  הרגיל  לחיוב  נוסף  (עמ׳  208 ):  שחרית  של  עמידה  •   תפילת 
שחרית (על פי רוב הפוסקים), הרי שיש כאן גם הזכרת עיקר יום הכיפורים וגם 

וידוי. 

שבעליהן  כך  על  מסתמך  שהמנהג  ייתכן  הכיפורים.  יום  בערב  להתוודות  נהגו  לא  נשים  למעשה   1.  אמנם 
למנחה  נספח  שהווידוי  מאחר  שמא  או  ללב׳);  ה׳יפה  בשם  ד,  תרז,  החיים׳  ׳כף  (עיינו  עבורן  מתוודים 
ונשים רבות אינן נוהגות להתפלל מנחה – לא נהגו לומר את הווידוי (כך שמעתי מהרב שלמה לוי). אף 
שיש בטעמים אלו כדי לקיים את המנהג וללמד עליו זכות, לכתחילה ודאי טוב שאף הנשים תאמרנה את 

הווידוי, כפי שנראה בפשטות עיקר הדין.
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שלפחות  כדי  חטא״),  ״על  במלואו (גם  הווידוי  את  זו  לחש  בתפילת  לומר  רצוי 
פעם אחת במהלך יום הכיפורים ייאמר וידוי מפורט. טוב להוסיף על הווידוי הכתוב 

גם חטאים אישיים, לפחות פעם אחת (עיינו גם בפרק ״הווידוי״).

בצבע חום מסומנות התפילות שראוי לאומרן כשיש יותר זמן:
•  כל נדרי (עמ׳  52 )

•  וידוי בתפילת ערבית (עמ׳  71 )
•   ״אבינו מלכנו״ (עמ׳  105 ): אין חובה, אבל זהו חלק עיקרי של הסליחות, ומטרתו 

של יום הכיפורים הנה סליחה וכפרה. אפשר לומר ״אבינו מלכנו״ גם ביחידות.
העמידה  לתפילת  ועד  אור״  ״יוצר  מברכת  (עמ׳  195 ):  וברכותיה  שמע  •   קריאת 

(חלק עיקרי בתפילה שבכל יום, ובו מקיימים את מצוות קריאת שמע).
•   תפילת עמידה של מוסף (עמ׳  327 ) 2

•   סדר עבודת כוהן גדול (עמ׳  369 ), עמ׳  669 ): הפיוט ״אתה כוננת״ (או ״אמיץ כח״)  
והפיוט ״מראה כהן״  3 

לנו  סלח  רחמיך...  ״זכור  למשל:  מכן,  שלאחר  הסליחות  אחת  את  לומר  •   טוב 
יוצרנו״ (עמ׳  394 ), ״שמע קולנו״ (עמ׳  403 ) או ״אלהינו ואלהי אבותינו סלח לנו, 

מחל לנו, כפר לנו... ואתה הוא ושנותיך לא יתמו״ (עמ׳  404 ). 
•   פיוט ״ונתנה תוקף״ (עמ׳  352 ): מבחינה הלכתית הפיוטים חשובים פחות, כל כך 
עד שלפי מנהג הגר״א, אין לאומרם כלל בחזרת הש״ץ, אלא רק אחריה מחשש 
רבים  לפיוטים  הש״ץ.  בחזרת  לאומרם  נוהגים  כלל  בדרך  זאת,  למרות  להפסק. 
רבה  משמעות  יש  במיוחד  הכיפורים  ביום  המתפללים.  על  עמוקה  השפעה  יש 
המחזור  בגוף  לתשובה.  שמקרבים  פיוטים  לומר  טוב  ולכן  המתפללים,  לכוונת 
או  עליו  המשפיעים  הפיוטים  את  יוסיף  אחד  וכל  תוקף״,  ״ונתנה  הפיוט  מסומן 

הקרובים ללבו. 
חייבות  נשים  הפוסקים,  רוב  לדעת  (עמ׳  438 ):  מנחה  תפילת  של  •   עמידה 
בתפילת שחרית ומנחה בכל יום (משנ״ב קו, ד). טוב להקפיד על כך לפחות ביום 
הכיפורים. בוודאי שכך ישתדלו הגברים, גם אם הם עוסקים ברפואה או בביטחון, 

שהרי הם חייבים בשלוש תפילות.
•  עמידה של תפילת נעילה (עמ׳  491 )

מוסף  בתפילת  חייבות  שנשים  מתברר  בה.  חייבות  נשים  אם  הפוסקים  נחלקו  טוב,  ביום  מוסף   2.  תפילת 
דר״ה  מוספין  ״תפילת  שצ:  ח״ג,  תשובה  התעוררות  (שו״ת  רחמים  בקשת  בה  יש  שכן  הכיפורים,  ביום 

דרחמי נינהו – פשיטא דחייבין״). ונראה שהוא הדין בתפילת נעילה.
 3.  את סדר העבודה נהגו לומר עוד בתקופת המשנה, אז ככל הנראה נהגו לקרוא את מסכת יומא שבמשנה 
(עיינו ׳שיבולי הלקט׳ שכ). נראה שכבר בזמן הבית היו אומרים את סדר העבודה, ובוודאי בדור שלאחר 
החורבן, שהרי אמירת סדר העבודה נחשבת עשייתו (עיינו רש״י, יומא לו ע״ב ד״ה ההוא דנחית; הקדמת 
האבודרהם לסדר ״אתה כוננת״). בתקופה מאוחרת יותר נקבעו לסדר העבודה נוסחים אשר חוברו בימי 

הגאונים. מסיבה זו דורג סדר העבודה כבעל חשיבות שנייה. 
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•   הפסוקים שאחרי נעילה (עמ׳  529 ): אין לפסוקים אלו חשיבות הלכתית רבה, אך 
יש להם השפעה רגשית מיוחדת. 

בצבע ירוק מסומנות התפילות שאין לומר ביחידות: 
״אבינו  את  וגם  הסליחות  שאר  את  מלך״.  מ״אל  לומר  שלא  נוהגים  מידות:  •   י״ג 
מלכנו״ אפשר לומר גם ביחידות. יש המדלגים על כל הפיוטים שיש בהם אזכור 

לי״ג מידות (על פי הט״ז), אבל רוב הפוסקים מקלים.4 
•  קדיש, קדושה ו״ברכו״ אומרים רק בציבור. 

•   ״כל נדרי״: ראוי לומר את תפילת ״כל נדרי״ גם ביחידות. עם זאת, יש לדלג על 
המשפט ״מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה״, ולומר רק ״מיום כיפורים זה 

עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה״ (ועיינו בהרחבה בפרק ״כל נדרי״).
את  זאת,  עם  ובמניין.  ציבור  שליח  רק  אומר  הש״ץ  חזרת  את  הש״ץ:  •   חזרת 
בירוק,  הש״ץ  חזרת  סומנה  (לכן  לומר  יחיד  כל  יכול  זו  שבתפילה  הפיוטים 

והפיוטים נותרו בלי סימון).
•   בירוק מסומנות גם התפילות שאין סיבה לומר אותן ביחידות (אך אין איסור הלכתי 
הפסוקים  לדוגמה,  הציבור,  לתפילת  שייכות  הן  עניינן  מחמת  כי  אותן),  לומר 

בהוצאת ספר תורה, או קטעים המיוחדים לשליח הציבור כהכנה לתפילתו.

עדיפויות  סדר  כעת  נציג  שונות,  חיוב  לרמות  התפילה  של  הכללית  החלוקה  מלבד 
מפורט ביחס לתפילה עצמה (בכל יום וגם ביום הכיפורים), לאישה, לרופא, לחולה 
התורה  ברכות  לפחות  לומר  יש  מאוד:  קצר  זמנם  אשר  הביטחון  כוחות  לאיש  או 

(שו״ע מז, יד) וברכות השחר (משנ״ב ד, א; משנ״ב ע, ב). 
אם יש יותר זמן, אך אין די זמן להתפלל את כל התפילה כסדרּה, יש לדלג לפי 
הסדר הבא: בפסוקי דזמרה יש לומר רק ״ברוך שאמר״, ״אשרי״, ״נשמת״ ו״ישתבח״.

אם יש פחות זמן, יש לדלג כליל על פסוקי דזמרה, ולומר מ״יוצר אור״ ועד לאחר 
תפילת עמידה.

אם יש פחות זמן, יש לומר מברכת ״אהבת עולם״ ועד אחרי תפילת עמידה (שהרי 
ברכות קריאת שמע אינן מעכבות זו את זו – שו״ע ס, ג, ומשנ״ב שם, ו, ואם יכולים, 

ישלימו ברכת ״יוצר אור״ אחרי תפילת עמידה).

עיקר  שבקדושה״.  ״דבר  נחשבות  הן  כי  מידות  י״ג  לומר  רשאי  אינו  יחיד  ביחידות:  מידות  י״ג   4.  אמירת 
כקריאה  בטעמים,  אלה  מילים  לקרוא  (אפשר  ה׳...״  ה׳  ויקרא:  פניו  על  ה׳  מ״ויעבור  לומר  הוא  האיסור 
ארך  ״אל  ההקדמה  את  לומר  מותר  הדין  מעיקר  מידות).  י״ג  של  הרגילה  המשמעות  בהן  אין  אך  בתורה, 
אפים״ או ״אל מלך״ (משנ״ב תקסה, יג), אולם יש שנהגו לדלג גם עליה (כך דעת הט״ז שם, ה, ולפי דבריו 

יש לדלג כך גם בסליחות שמוזכרת בהן ״ברית שלוש עשרה״ וכדומה — עיינו ׳באר היטב׳ תקסה, ו). 
   בקשות שאומרים בארמית – נהגו שלא לומר ביחידות. לפי דברי הגמרא (מסכת סוטה לג ע״א), יחיד 
לא יתפלל בלשון ארמי, שאין מלאכי השרת יודעים לשון זו ואינם מסייעים בידו. זאת לעומת התפילה 

בציבור, שעולה באופן ישיר ואין צורך במלאכים להעבירה (עיינו משנ״ב תקפא, ד).
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אם יש פחות זמן, יש לומר מ״שמע ישראל״ ועד אחרי תפילת עמידה (ישנה עדיפות 
לברכת ״אמת ויציב״, כיוון שיש בה זכירת יציאת מצרים וסמיכת גאולה לתפילה). 

אם יש פחות זמן: אישה תאמר פסוק ראשון של קריאת שמע ו״ברוך שם כבוד 
שם,  ופמ״ג  ׳לבוש׳  א;  ע,  ורמ״א  שו״ע   – שמים  מלכות  עול  לקבל  (כדי  מלכותו״ 
׳אשל אברהם׳ א), ואילו איש יאמר פרשה ראשונה של קריאת שמע, ואחר כך יאמרו 

״אמת ויציב״ עד אחרי תפילת עמידה (משנ״ב קו, ד). 
אישה שיש לה פחות זמן, תאמר פסוק ראשון של קריאת שמע ותפילת עמידה 
ע,  (משנ״ב  מצרים  יציאת  את  המזכיר  משפט  עמידה  תפילת  לפני  שתאמר  וכדאי 
ממצרים  ״אמת  כגון:  מצרים),  יציאת  בזכירת  נשים  חיוב  לעניין  מחלוקת  ישנה  ב; 
כדי  ישראל״  מ״צור  גאולה  של  סיום  וכן  פדיתנו״,  עבדים  ומבית  אלהינו  ה׳  גאלתנו 
מיד  ותתחיל  ישראל״,  גאל  ״ברוך  ה׳,  שם  בלי  תחתום  אך  לתפילה,  גאולה  לסמוך 
תפילת עמידה. ובשבת יש הסבורים שאין צורך לסמוך גאולה לתפילה, כי הפסוקים 
שמהם מוכיחים סמיכות גאולה לתפילה, עוסקים ביום צרה. ואף על פי שלכתחילה 

מחמירים, הרי שבשעת הצורך אפשר להקל (רמ״א קיא, א ומשנ״ב שם, ט). 

מקרא מחזור:מקרא מחזור:

צהוב: תפילות בסיסיות – ראוי להתאמץ ולאומרן אם הדבר אינו פוגע באדם או בצום.
אך  הבסיסיות,  כמו  חשיבות  רמת  באותה  אינן   – מומלצות  נוספות  תפילות  חום: 

כשיש יותר זמן ראוי לאומרן.
ירוק: תפילות שאין לאומרן ביחידות.

שחור: יתר התפילות המצויות בכל מחזור, שהן בסדר עדיפות אחרון (ומובן שכאשר 
ישנה אפשרות, יש לומר גם אותן). 

בגוף המחזור שולבו קטעי מחשבה משיבי נפש. עמם שולבו גם יחד קטעים עיוניים 
והנחיות הלכתיות קצרות. פרט לכך, כתבנו בהרחבה הסבר לעבודת כוהן גדול ביום 

הכיפורים, הכולל גם השוואה בין הפסוקים בתורה לדברים במשנה ולנוסח המחזור.

דברי תודה:דברי תודה:

החשובה  העריכה  מלאכת  על  נבון  דן  לר׳  במלאכה:  העושים  לכל  להודות  ברצוני 
בצד  במחזור  המרובה  ההשקעה  על  ראש  דובי  לר׳  ונעימה;  מסורה  בעבודה  והיפה 
הטכני והרוחני, לאמיר הילדסהימר ולאהרון פרידמן על הסיוע הרב בהגהת הקטעים 
שכתב  היפות  ההקדמות  ועל  המחזור  נוסח  הגהת  על  פוקס  דוד  לרב  ההלכתיים, 
גרוס  לאפרת  החשובות,  הערותיו  על  פרנצוס  יעקב  לרב  התפילה,  מקטעי  לחלק 
הגרפיקאית  באר  לאסתר  והמדוקדק,  הבהיר  בניסוח  רבות  שהוסיפה  הלשון  עורכת 
כולם  ועל  פנים,  ובמאור  מרובה  בסבלנות  זה  מחזור  בעימוד  העצומה  ההשקעה  על 
מילר,  מאיר  ולמר  שעה,  ובכל  עת  בכל  והייעוץ  הליווי  ההדרכה,  על  פרימן  לרפאל 
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העומד בראש הוצאת קורן, על החזון ועל הנכונות להשקיע במחזור זה. ברכה מיוחדת 
לר׳ קהת רענן, מנכ״ל מרכז הלכה והוראה, שהוביל וניתב גם מחזור זה וגם את שאר 
ספריי, לדוד לביא ותהילה גודמן המסייעים כל העת בכל ענייני מרכז ההלכה, ולרבני 
ולהתבשם  בתורה  לעמול  במחיצתם,  להיות  אני  שזוכה  ולנשותיהם,  ההלכה  מרכז 

מנעימותה.
רושם מיוחד חרוט בי מתפילתו המרטיטה של מו״ר הרב יהודה עמיטל ז״ל ביום 
הקדושה  האווירה  את  ולספוג  שנים  עשרות  תפילתו  את  לשמוע  זכיתי  הכיפורים. 
המילה  את  אומר  הרב  היה  מאמינים״  ״וכל  בפיוט  עציון.  הר  בישיבת  התפילה  בעת 
הכוונה  שאין  כלומר,  במלרע.  ַלחש״,  עונה  שהוא  מאמינים  ״וכל  בסוגר  ״לחש״, 
להתקרב  רצון  שחש  מי  ל־חש.  עונה  שחש,  מי  של  לתפילה  אלא  בלחש,  לתפילה 
לקב״ה ומתאמץ ומשתדל, הקב״ה עונה לו. יאריך ה׳ ימיו ושנותיו של מו״ר הרב אהרן 
ליכטנשטיין שליט״א שזכיתי לספוג ממנו תורה במשך עשרות שנים, הן כתלמיד הן 

כר״מ. תודה גם לשאר ראשי הישיבה, רבניה, מנהליה ותלמידיה. 
תודות לידידי מרכז ההלכה: ידידי היקר, הרב זאב רייכמן שליט״א והרבנית חנה 
תחי׳, מנדל ואריאלה בולק הי״ו, רפאל ויפה בן ארויה הי״ו, הרבי וריבה גרטל הי״ו, 
יוסף  הי״ו,  טווייטס  ורותי  טוני  הי״ו,  ויינברג  ואניטה  שמעון  הי״ו,  ויזן  ושרה  מרדכי 
הי״ו  קושיצקי  ומרים  שאול  הי״ו,  פישל  וקוקי  דוד  הי״ו,  ליוי  שרה  ומרגלית  חיים 

ודניאל וג׳ויס שטראוס הי״ו.
תודות מיוחדות לחברי עמותת מרכז ההלכה: דוד וניקול בלסיאנו הי״ו, ג׳יי ארי 
ואסתר ג׳ייקובס הי״ו, אלי וג׳סיקה גרטל הי״ו, רוני ושרה חדיד הי״ו, שמואל ואופירה 

מייקלסון הי״ו, גרשום וג׳נין קטלירוף הי״ו ואלי ואפרת שור הי״ו.
יוזמת המחזור היא הגברת אפרת שור הי״ו. לאור פנייתה לכתוב מחזור שיתאים 
גם לנשים המטופלות בילדים שאינן יכולות להתפלל תפילה מלאה גם לאחר סיועו 
של הבעל, הייתה מחשבה להוציא מחזור למטרה זו בלבד ולקרוא לו ״מחזור אימהות״. 
אולם בעקבות שאלות מאנשי כוחות הביטחון, מרופאים ומחולים, הוחלט להרחיב את 
קהל היעד ולהדגיש במחזור הדגשים גם לשעת הדחק. לאחר מכן הוחלט לייעד לכולם 

את המחזור. מחזור זה מוקדש לסבתא פעריל שור ע״ה.
תודה מיוחדת לאשתי שרון הי״ו, שבשותפותה אתי ובמסירותה הרבה, אנו זוכים 

לגדל משפחה נפלאה ולהיות מסורים לתורה ולחסד. 
וספרי  הלכה  ספרי  להוציא  שזיכני  ה׳  ברוך  עלי״,  תגמולוהי  כל  לה׳  אשיב  ״מה 

קודש אחרים ובהם מחזור זה. ״עד הנה עזרונו רחמיך ואל תטשנו ה׳ אלהינו לנצח״.

יהי רצון שיתקבלו תפילותינו ברצון
יוסף צבי רימון
אלול ה׳תשע״ב
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 יום תשובה יום תשובה

מטרתו של יום הכיפורים מפורשת בפסוקים בפרשת אחרי מות (ויקרא טז, כט-ל):

את־נפשתיכם  תענו  לחדש  בעשור  השביעי  בחדש  עולם  לחקת  לכם  והיתה 
וכל־מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי־ביום הזה יכפר עליכם לטהר 

אתכם מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו.

התורה קובעת שיום הכיפורים מיועד לכפרה מן החטאים: ״יכפר עליכם לטהר 
אתכם מכל חטאתיכם״. ממטרה זו נגזר אופיו של היום. הרמב״ם (הלכות תשובה פ״ב 
ה״ז) מתאר את יום הכיפורים כ״קץ מחילה וסליחה לישראל״, וכן כזמן תשובה: ״יום 
לישראל.  וסליחה  מחילה  קץ  והוא  ולרבים,  ליחיד  לכל,  תשובה  זמן  הוא  הכיפורים 

לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים״.
עיון  שמתוך  ייתכן  לנו?  שיסלח  כדי  לנהוג  עלינו  כיצד  לנו?  סולח  הקב״ה  מדוע 

בגדרי הסליחה נוכל להשיב לשאלות אלו.
כידוע, יש לשוב הן על עֵברות שבין אדם למקום הן על עברות שבין אדם לחברו. 
את  שיירצה  עד  מכפר  הכיפורים  יום  ש״אין  נפסק,  לחברו  אדם  שבין  עברות  על 
חברו״ (שו״ע תרו, א). הלכך, אדם מחויב לדאוג לפייס את חבריו על חטאים שחטא 

להם, ויום הכיפורים לא יועיל לו לזה. 
הכיפורים  יום  בערב  סליחה  לבקש  נוהגים  רבות  שפעמים  להעיר,  ראוי  עוד 
ממכרים ומבני משפחה, שכנגדם לא חטאנו באמת. אולם חשוב לדעת שעיקר העניין 

הוא לבקש סליחה ממי שיש לנו מריבה אתו או סכסוך של ממש. 
האם אדם חייב לסלוח למי שמתנצל בפניו, כאשר ברור שהמתנצל מבקש סליחה 

מן השפה ולחוץ, ובסתר לבו אינו מתחרט כלל ועלול לחזור על מעשיו? 
להתחרט  עליו  סליחה.  לבקש  לאדם  לו  די  לא  תשובה,  לעשות  כדי  שלא.  נראה 
לא עשה כן, אין זו תשובה  כל עוד  שלא לעשותם שוב.  על מעשיו ולקבל על עצמו 
מלאה ואין חובה לסלוח לו. יסוד זה עולה מדברי הרמב״ם, ולפיהם גם במצוות שבין 
אדם לחברו צריך האדם לקבל על עצמו שלא לעשות דבר זה שוב לעולם: ״וכן החובל 
בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה 

וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם״ (הלכות תשובה פ״א ה״א).
אין להסתפק בבקשת סליחה בפה. המתנצל נדרש להתחייב שלא לשוב לחטאו. 
לו  שימחל  עד  הנפגע  את  לַרצות  המתנצל  שעל  כותב,  הרמב״ם  דבריו  בהמשך  גם 

(הלכות תשובה פ״ב ה״ט):

אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום כגון 
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מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם 
לחבירו כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו 
לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו. אע״פ שהחזיר לו ממון שהוא 

חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו.

הדרישה לחרטה אמתית היא גם מצדו של הנפגע. וכך קובע הרמב״ם (הלכות חובל 
ומזיק פ״ה ה״י):

כיון  אלא  ישראל  זרע  דרך  זו  ואין  לו  ימחול  ולא  אכזרי  להיות  לנחבל  ואסור 
מחטאו  שב  שהוא  וידע  ושניה  ראשונה  פעם  לו  ונתחנן  החובל  ממנו  שבקש 
וניחם על רעתו ימחול לו, וכל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה 

הימנו.

מפורש, אם כך, שהנפגע צריך למחול רק אם הוא יודע שהמתנצל ״שב מחטאו 
וניחם על רעתו״. לעומת זאת, הרמב״ם קובע, שאל לו לנפגע להקשות את לבו, אלא 

״כל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חכמים נוחה הימנו״.
משה  לרבי  דבורה״  ״תומר  הספר  מהקב״ה.  אף  זו  מידה  ללמוד  שאפשר  נראה 
קורדוברו (חי במאה השש עשרה, בתקופתו של השו״ע) פותח בתיאור משל: בספר 
ההיכלות (פרק א) מופיע, שהקב״ה מכונה מלך עלוב (בהמשך נזכר כינוי זה בספרי 

קבלה וחסידות שונים). מה פירושו של כינוי זה? 
רבי משה קורדוברו מסביר: הקב״ה יודע הכל – הוא מודע בדיוק למעשיו של כל 
אחד ואחד, ולפער שביניהם לבין הציווי שציווה אותנו. הקב״ה כל יכול – ביכולתו 
לפגוע בחוטאים מיד, כפי שעשה לירבעם ש״הושיט ידו... ותיבש״ (מלכים א׳ יג, 
המלאכים  אומרים  דברו.  את  לעשות  הכל  ייאלצו  זה,  באופן  בעולם  ינהג  אם  ד-ו). 
קוראים  זה  ״ועל  במלכותך?  שפוגעים  האנשים  כנגד  פועל  אינך  מדוע  לקב״ה: 
סבלן.  הקב״ה  וסולח.  מוחל  אל  הוא  הקב״ה  עלוב״.  מלך  להקב״ה  השרת  מלאכי 
הקב״ה אינו מקפיד עלינו, ולא זו בלבד אלא שהוא ממשיך לעשות אתנו חסד. כולנו 
רוצים שהקב״ה יסלח לנו. לשם כך עלינו לאמץ את מידותיו של הקב״ה, לא להקפיד 

על כבודנו ולדעת לסלוח.
התרת  לשם  שמונים  כבת  מבוגרת  אישה  השנה  ראש  בערב  לביתי  באה  פעם 
שבפיה  הסיפור  נדרה?  את  לה  להתיר  אוכל  אם  יודע  מי  חששתי:  תחילה  נדרים. 
היה מזעזע ממש. אחיה בן השמונים ושלוש הסביר לה לאחרונה, מדוע אינו מדבר 
אמרה  האישה  חריף  ויכוח  במהלך  רבות  שנים  לפני  שנה:  מארבעים  יותר  ִאתה 
המשפט  את  האח  נצר  שנה  ארבעים  בביתם.  יותר  תדרוך  לא  רגלה  שכף  לִאמם 
נדרה  את  להתיר  לה  מציע  הוא  זקנה  לעת  ועכשיו  אחותו,  עם  לדבר  וסירב  בלבו 

ולהתפייס.
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סביר  לא  גם  והוא  כזה,  סיפור  זוכרת  שאינה  הצהירה  בפניי  שניצבה  האישה 
בעיניה, כי הייתה בקשר טוב עם ִאמה; ובכל זאת ביקשה לערוך התרת נדרים. מובן 
שהיה קל להתיר נדר זה. הנדר אינו רלוונטי ממילא: האם נפטרה שנים רבות קודם 
לכן, והבית כבר איננו קיים. לאחר שהתרנו את הנדר באופן סמלי, לא יכולתי להימלט 
נכון  הסיפור  אם  גם  אחים!  שני  דיברו  לא  שנים  ארבעים  קפדנות!  איזו  מהמחשבה: 

והמשפט נאמר – האם אי־אפשר לסלוח, אי־אפשר למחול? 
ולא להיות קפדן.  של הקב״ה  לזכות בסליחה, עליו לדבוק במידותיו  מי שרוצה 
בשעת  אולם  רחמים.  ומבקשים  מתפללים  אנו  במצוקה,  ואנו  לנו  שקשה  עת  בכל 
שגרה נראה לנו כל הטוב שסביבנו מובן מאליו, כאילו אנו זכאים לטוב זה בדין. האם 
אנו אכן ראויים לשפע זה? מתברר שאיננו מושלמים, ולא מגיע לנו הכל. ובכל זאת 

הקב״ה אינו מקפיד עלינו, מאמין בנו ומעניק לנו הזדמנויות נוספות. 
טובה  לשנה  כולנו  את  ויחתום  עלינו,  להקפיד  שלא  יוסיף  שהקב״ה  רצון  יהי 

ושמחה, שנה שבה ימלא הקב״ה את כל משאלות לבנו לטובה. 

בקשת סליחה
כתב הרמב״ם (הלכות תשובה פ״ב ה״ט, על פי המשנה, יומא ח, ט):

אין התשובה ולא יום הכיפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום... 
או  חבירו  המקלל  או  חבירו  את  החובל  כגון  לחבירו  אדם  שבין  עבירות  אבל 
לו  חייב  שהוא  מה  לחבירו  שיתן  עד  לעולם  לו  נמחל  אינו  בהן  וכיוצא  גוזלו 
ממנו  ולשאול  לרצותו  צריך  לו  חייב  שהוא  ממון  לו  שהחזיר  אע״פ  וירצהו, 
עד  לפייסו...  צריך  בדברים  אלא  חבירו  את  הקניט  לא  אפילו  לו,  שימחול 
אדם  בני  שלשה  של  שורה  לו  מביא  לו  למחול  חבירו  רצה  לא  לו,  שימחול 
מריעיו ופוגעין (=ומפצירים) בו ומבקשין ממנו, לא נתרצה להן מביא לו שניה 
ושלישית לא רצה מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא, ואם היה רבו 

הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו.

פעמים,  שלוש  לאחר  להתפייס  הסכים  לא  האדם  אם  כי  עולה  הרמב״ם  מדברי 
הפוגע  רשאי  מקום  מכל  אך  א),  תרו,  בשו״ע  גם  שוב (וכך  לפייסו  צריך  הפוגע  אין 

להמשיך ולהפציר (משנ״ב שם, ה).
אנו  גם  ישראל.  לעם  סלח  הקב״ה  שבו  היום  סליחה.  יום  הוא  הכיפורים  יום 
אם  מידה:  כנגד  מידה  מודד  לסלוח. הקב״ה  גם  ולדעת  סליחה  לבקש  לדעת  צריכים 
אדם לא ביקש סליחה במצוות שבין אדם לחברו, נראה שאף מצוות שבין אדם למקום 
אינן מתכפרות לו (עיינו ב׳פחד יצחק׳ הרב הוטנר, יום הכיפורים, ב – על פי ר׳ יונה 

בסוף ׳שערי תשובה׳), כי כיוון שאיננו טהור, אינו יכול לעמוד לפני ה׳. 
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האם נכון לבקש סליחה כשחברו איננו יודע כלל מהחטא?
לעתים ישנו מצב שאדם פגע בחברו או דיבר עליו לשון הרע, אך האדם הנפגע איננו 
גדול,  צער  לו  שיגרום  ייתכן  סליחה,  הנפגע  מן  יבקש  הפוגע  האדם  אם  מכך.  יודע 
שהרי בכך ייוודע לנפגע שחברו דיבר עליו לשון הרע או פגע בו בדרך אחרת. האם 

במקרה כזה מוטב שלא לבקש סליחה כדי שלא לפגוע בו? 
האנשים  שאם  כתב,  יב)  ד,  (כלל  חיים  החפץ  הדורות.  גדולי  נחלקו  זה  בדבר 
לספר  צריך  שאינו  הרי  שלו,  הרע  ללשון  האמינו  לא  הפוגע  של  דבריו  את  ששמעו 
לעשות  שלא  עצמו  על  ויקבל  בלבו,  יתחרט  אלא  הרע,  לשון  עליו  שדיבר  זה  לאדם 
דברי  את  ששמעו  שהאנשים  כגון:  אותו,  וגינה  לחברו  חטא  אם  אולם  שוב.1  זאת 
או  בגופו  ברוחו,  נזק  לו  שנגרם  אחר:  באופן  או  הזה,  הרע  ללשון  האמינו  הפוגע 

בממונו, הרי שצריך לגלות לחברו ולבקש ממנו סליחה, אף שחברו ייפגע מכך יותר.
רבי ישראל סלנטר (מובא במועדים וזמנים ח״א, נד; שו״ת אז נדברו ח״ז, סו) סבר 
שצריך לשקול היטב את הדברים, כי ייתכן שעד עתה חברו לא היה מצטער מכך כלל, 
וכעת, כשיבקש ממנו סליחה, הרי שיפגע בו יותר, ולכן מוטב שיעשה תשובה בלבו 

ויקבל על עצמו שלא לצער עוד את חברו. 

בקשת מחילה ממת
בטרם  מת  והוא  אחד,  אדם  כלפי  חטאו  אם  לעשות  עליהם  מה  נערים,  אותי  שאלו 
הספיקו לבקש ממנו סליחה. בשו״ע (תרו, ב) מובא, כי אם אדם חטא למישהו ואותו 
טו)  (שם,  ובמשנ״ב  ומצטער;  שחטא  ויאמר  לקברו  אנשים  עשרה  יביא  מת –  אדם 
מבואר, שהאנשים שם יאמרו לו ״מחול לך, מחול לך, מחול לך״. ואם הפוגע נמצא 

רחוק מאוד ממקום הקבר, יכול לבקש משליח שיעשה זאת במקומו.
הוספתי לאותם נערים: עיקר בקשת הסליחה מן המת איננו רק על קברו. אמנם 
יש ללכת לקבר, אבל העיקר הוא לדאוג לתקן ביחס לאנשים אחרים את אותו עניין 
שבו פגעו באדם זה. למשל, אם העליבו אדם זה, הרי שידאגו לחזק ולשמח אנשים 
מה  על  חרטה  בעקבות  ואם  אחרים.  באנשים  לפגוע  ולא  להעליב  ולא  להם,  שקשה 
שעשו לו, יעשו זאת ויתכוונו לזכותו של המת, הרי שזהו תיקון גבוה למת עצמו אף 
יותר מבקשת סליחה על קברו, ויש לו נחת מכך. בקשת הסליחה איננה עוזרת למת, 
אבל מעשים טובים שעושים בזכותו מוסיפים לו זכויות בשמים, ואולי זהו מעט מן 

המעט שאפשר לעשות כדי לכפר על החטא.

די  לרכוש,  המזיק  כי  מובא  שם  ה״ט,  פ״ה  ומזיק  חובל  הלכות  ה״ט;  פ״ב  תשובה  הלכות  ברמב״ם,   1.  עיינו 
לו בהשבת הרכוש, ואילו המזיק לגוף – צריך גם בקשת סליחה לאחר התשלומים. והטעם: כשתיקן את 
הנזק לגמרי, שוב אינו צריך בקשת סליחה. ולענייננו, נזק שנגרם בדיבור לשון הרע – קשה לתקן ביחס 

לאחרים, אבל אם לא האמינו לו, ממילא הדבר קל יותר, כי מראש לא נגרם נזק.
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 ערב יום הכיפורים ערב יום הכיפורים

 אכילה בערב יום הכיפורים
״שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפׁשֹתיכם, בתשעה לחדש בערב, מערב עד ערב 
הכיפורים  ביום  התענית  לזמן  מתייחסת  התורה  לב).  כג,  (ויקרא  שבתכם״  תשבתו 
בכפילות: מצד אחד, נאמר בפירוש שיש להתענות ״בעשור לחודש הזה״. ומצד אחר, 
היות שהתורה קובעת שהצום הוא גם בתשעה לחודש (ט׳ בתשרי), לכאורה יש לצום 
יומיים: גם בתשעה וגם בעשרה בתשרי. אולם התורה קובעת גם שהצום הוא ״מערב 
עד ערב״ – יממה אחת בלבד (עשרים וארבע שעות). אם כן מדוע התייחסה התורה 

לתשעה בחודש? 
חז״ל מסבירים, שיש לאכול ביום התשיעי ולהתענות בעשירי: ״כל האוכל ושותה 

בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי״ (ברכות ח ע״ב).
ִמסיבה זו נהוג להרבות באכילה בתשעה בתשרי. הטור ביאר, שהקב״ה באהבתו 
אותנו רצה שנאכל בתשיעי כדי לתת בנו כוח לצום: ״והוא מאהבת הקב״ה את ישראל 
שיאכלו  וציום  עונותיהם  לכפר  ולטובתם  בשנה  אחד  יום  אלא  להתענות  צוה  שלא 

וישתו תחלה כדי שיוכלו להתענות ושלא להזיק להם העינוי״ (טור תרד).
ייתכן שהסיבה שבגללה נצטווינו על האכילה בתשעה בחודש היא, שיום זה הוא 
בשלושה  בדבריהם  להבחין  אפשר  ע״ב.  ח  ברכות  יונה,  ר׳  בתלמידי  (עיינו  טוב  יום 
יום  ושמחת  העוונות  מחילת  על  שמחה  לצום,  בריאותית  הכנה  לאכילה:  טעמים 
טוב; עיינו עוד ברמב״ם, הלכות נדרים פ״ג ה״ט, וב׳כסף משנה׳ שם). היות שמדובר 
שתי  ישנן  יונה  ר׳  לדעת  כי  לציין,  מעניין  ולאכול.  היום  את  לכבד  יש  טוב,  ביום 
באמצעות  האחת  סמוכים:  בימים  ביטוי  לידי  הבאות  ה׳  בעבודת  הפוכות  דרכים 
אכילה (בתשעה בחודש), והשנייה באמצעות צום (בעשרה בו). נוסף על כך, נחלקו 
הפוסקים אם חיוב האכילה מתחיל כבר מליל תשיעי (של״ה – מובא במג״א תרד, א) 

או רק מן היום (ביאור הגר״א, שם). 

 דיני התרת נדרים
עוונם של מי שמֵפרים את נדרם הוא גדול מאוד, ועל כן יש להיזהר מאוד בנדרים. 
זאת,  מלבד  בהתרתם.  הקיים  והקושי  חומרתם  בגלל  נדרים  לנדור  שלא  ראוי  ככלל, 
התורה  של  דיניה  בעייתית:  אמירה  יש  בתורה  הכתוב  על  נוספים  איסורים  בקבלת 

אינם מספיקים לאדם והוא חושב שעליו לחדש מצוות ואיסורים משלו. 
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עם  את  מחברות  המצוות  הכלל.  מן  התנתקות  היא  בנדרים  שיש  נוספת  בעיה 
ישראל כולו אל הקב״ה, ולכן המצוות שייכות עקרונית לכל ישראל (מלבד קבוצות 
שיש להן שייכות ספציפית למצוות מסוימות – למשל, הכוהנים). כאשר אדם נודר 
ואוסר על עצמו דבר חדש, הרי שהוא מוציא את עצמו מן הכלל: לו אסור דבר שלכל 

ישראל מותר.  
מהגמרא במסכת נדרים (טו ע״א) משמע, שאם אדם נהג מנהג קבוע, אף מבלי 
שנדר במפורש להמשיך לקיימו, הרי שהוא נחשב נדר. בשו״ע (יו״ד ריד, א) נפסק, 
שאם הייתה דעתו לנהוג כך לעולם, צריך התרה אף על פעם אחת. וכן כתבו הפוסקים 
נחשב  הדבר   – פעמים  שלוש  מסוים  מנהג  נהג  שאם  שם),  הכלים,  בנושאי  (עיינו 

לנדר.
כך  ואחר  מסוימת,  בדרך  לנהוג  שחובה  בטעות  סבר  שאם  מוסיף,  השו״ע (שם) 
גילה שאין הלכה כזו, אין הדבר נחשב נדר: ״אבל הנוהגים איסור בדברים המותרים 

מחמת שסוברים שהם אסורים, לא הוי כאילו קבלום בנדר״.
המנהג  אין  חדשה,  חובה  עצמו  על  לקבל  מתכוון  אינו  אדם  שכאשר  נובע  מכאן 
נחשב לנדר. אם כן, אדם יכול גם לקבוע, שהמנהג החדש שהוא נוהג לא יחייב אותו. 
כלשהו:  מנהג  שנוהגים  לפני  נדר״,  בלי  שיהיה  מנת  ״על  לומר  מציע  השו״ע  אכן, 
״לפיכך הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים, לסייג ופרישות, יאמר בתחלת הנהגתו 
או  ההוא  בפעם  אלא  כן  לנהוג  בדעתו  שאין  יאמר  וגם  בנדר,  כן  עליו  מקבל  שאינו 

בפעמים שירצה, ולא לעולם״ (שו״ע שם). 

 שני סוגים של התרת נדרים: 
ַתח: אפשר להתיר נדר אם חכם מוצא נתון שאילו היה ידוע לאדם הנודר מראש,  א.  ּפֶ
לא היה נודר, וממילא הנדר נעשה כנדרי טעות. למשל (על בסיס הסוגיה בנדרים 
שהם  שחשש  היות  מתקרבים.  אנשים  ראה  ולפתע  סעודה  שערך  אדם  כה-כו), 
רוצים להשתתף בסעודתו, אמר שהוא ״מדיר אותם הנאה״ (כלומר, ָנַדר שאנשים 
אלה לא ייהנו ממנו). כשהתקרבו, ראה שגם אביו בין האנשים ואמר, ״אילו הייתי 

יודע שאבא עמהם לא הייתי נודר״ (על בסיס הסוגיה בנדרים כה-כו).

ב.  חרטה: אפשר להתיר נדר כאשר נתון השתנה, ואילו היה קיים מראש האדם לא 
את  מביא  הנתון  שינוי  במציאות).  קיים  היה  לא  זה  נתון  הנדר  (ברגע  נודר  היה 
האדם להתחרט. הוא אינו רוצה לעקור את הנדר מעיקרו, אלא לבטל אותו מכאן 

ולהבא. 

כאשר  הוא  החרטה  ממאפייני  שאחד  כותב,  ה״א)  פ״ו  שבועות  (הלכות  הרמב״ם 
בעבר.  שחשב  ממה  אחרת  חושב  כשהאדם  כלומר,  אחרת״.  לדעת  דעתו  ״נהפכה 
ניתן  (מדוע  ולהבא  מכאן  אותו  ולבטל  הנדר  על  להתחרט  שיכול  הרי  כזה  במקרה 
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הנדרים  את  מתירים  ״מדוע  הבא,  בעמוד  עיינו  עליו?  שהתחייבנו  דבר  על  להתחרט 
לפני ראש השנה?״).

התרת נדרים בערב ראש השנה
הגמרא במסכת נדרים (כג ע״ב) אומרת:

הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר: כל נדר שאני 
עתיד לידור יהא בטל.

חשיבות  לייחס  ולא  זה,  מעין  תנאי  על  להסתמך  אפשר  אם  הראשונים,  נחלקו 
לנדר שאדם נדר. אין ספק, שאם בשעה שאדם נודר הוא זוכר את התנאי ונודר בכל 
זאת – צריך התרת נדרים, כי כשנודר, מבטל במפורש את התנאי. אולם, אם בשעת 
הנדר אדם לא זכר את התנאי, ייתכן שאין צורך בהתרת נדרים. למעשה, פסק הרמ״א, 
שאין מסתמכים על פתרון זה אלא במקום של צורך גדול (רמ״א, יו״ד ריא, א,  ועיינו 

ש״ך שם, ג, שהג״ה זו שייכת לסעיף ב).
נדרים  בהתרת  שהצורך  כ),  צא,  ח״א,  שלמה׳  (׳מנחת  מחדש  אוירבך  הגרש״ז 
נדר,  בלשון  שלא  אמר  אם  אבל  ֶנֶדר.  בלשון  ָנַדר  כאשר  רק  קיים  התנאי,  למרות 
שיעשה משהו, או אם נהג מנהג כלשהו כמה פעמים – אינו צריך התרה, ומועיל לו 

התנאי שאמר בתחילת השנה. 
מנהג  על  לומר  צורך  יש  מדוע  לעיל,  השו״ע  מדברי  עצמו  על  מקשה  הגרשז״א 
טוב ׳בלי נדר׳ – הרי אנו עושים התרת נדרים בראש השנה, ובה תנאי לעתיד? על כך 
אם  השנה.  מראש  בתנאו  נזכר  האדם  המנהג  קיום  שבשעת  שייתכן  הגרש״ז,  משיב 

הוא בוחר להמשיך במנהג בכל זאת, ייתכן שהוא מבטל את התנאי.
השנה,  בראש  שאומרים  התנאי  בנוסח  כאשר  בימינו  הגרשז״א,  מוסיף  אולם 
שלוש  שנהגתי  טובה  הנהגה  איזו  או  מצווה  של  ״מנהג  גם  מבטלים  שאנו  מפורש 
פעמים״, הרי שגם אם אדם לא אמר ״בלי נדר״ – אין צורך בהתרת נדרים (ובמיוחד 
בשו״ת  זוננפלד  הרב  גם  כתב  כך  בלב).  קבלה  כל  שמבטלת  מודעה  מוסרים  שאנו 
שלמת חיים (יו״ד תסז), וכן כתוב גם בשו״ת יבי״א (ח״ב, או״ח ל). וצריך לבחון כל 
הגרש״ז  דברי  על  לסמוך  יש  מקום  (ומכל  אופן  בכל  נדר  בו  יש  שמא  לגופו,  מקרה 

לעיל, בוודאי בחריגה חד־פעמית).1
בסיכומו של דבר גם כשיש היתר הלכתי, לא יפסיק מנהג טוב בלי סיבה, כיוון 

שעשוי לפגוע ביראת שמים.

באופן  אותו  להפסיק  רוצה  אך  במנהגו  להמשיך  מעוניין  אדם  שאם  חידש,  ריד)  (יו״ד,  מרבבה׳   1.  ה׳דגול 
חד־פעמי (בשל חולי, קושי בעת שהות בצבא וכד׳), אינו צריך התרת נדרים, כי בעת שאדם מקבל על 
עצמו נדר הוא עושה זאת בידיעה שלעתים יהיו חריגות. הפוסקים לא תמיד הסכימו להסתמך על כלל 
זה (עיינו, למשל, ב׳שער הציון׳ תקפא, לג), אבל נוטים לצרפו להיתרים נוספים, למשל, כאשר לא הייתה 

לשון נדר אלא היה רק מנהג שלוש פעמים.

machzor YK-rimon Sefarad 01.indb   גכmachzor YK-rimon Sefarad 01.indb   גכ 05-Sep-17   2:28:46 PM05-Sep-17   2:28:46 PM



כד 

 מדוע מתירים את הנדרים לפני ראש השנה? 
ולכן  למצוות״  מקדימין  ש״זריזין  מבאר,  בתחילתה)  יומא  מסכת  (על  השל״ה 
מקדימים להתיר נדרים לפני ראש השנה. עם זה אנו גם מוסרים מודעה על הנדרים 

שלהבא. מי שלא הספיק להתיר נדרים בערב ראש השנה, יתיר בעשרת ימי תשובה. 

התרת נדרים לנשים
ראש  בערב  הכנסת  בבית  אינן  הן  כלל  בדרך  אולם  גברים.  כמו  התרה  צריכות  נשים 
השנה ולכן אינן עושות התרה, אלא למעשה סומכות על ״כל נדרי״ (אך, כאמור, עדיף 

לעשות גם התרת נדרים). 
פעמים רבות הנשים נמצאות בבית עם הילדים ואינן מגיעות לתפילת ״כל נדרי״. 
אם כן, רצוי שהאישה ְתַמֶנה את בעלה שיתיר עבורה את נדריה כאשר הוא מתיר את 
שלו (ויודיע על כך ל״בית הדין״, עיינו יבי״א ח״ב, או״ח ל; תשובות והנהגות ח״א, 

שלח; וח״ג, קס; ועוד; לעניין ״כל נדרי״ עיינו בפרק ״דיני כל נדרי״ עמ׳  37 ).

 דיני הווידוי
הלכות  עג;  המצוות  ספר  רמב״ם  עיינו  שסד;  (חינוך,  נוספים  ובפוסקים   ברמב״ם 
בגמרא  הכיפורים.  ביום  להתוודות  התורה  מן  שמצווה  נפסק,  ה״א)  פ״א  תשובה 
במסכת יומא (פז ע״ב) נחלקו מהו נוסח הווידוי. מר זוטרא אומר שעיקר הווידוי הוא 
המדודי  בר  שפעם  מספר  זוטרא  מר  השיטות).  לכל  יצא  חטאנו״ (ובזה  אנחנו  ״אבל 
שמואל  קם  חטאנו",  אנחנו  "אבל  הציבור  שליח  שאמר  לאחר  שמואל.  לפני  ישב 

ממקומו. הבין בר המדודי שזהו עיקר הווידוי לשיטתו. ואכן, מעיקר הדין די בכך.
מחלוקת  ישנה  ע״ב)  (פו  יומא  במסכת  בגמרא  החטאים?  את  לפרט  יש  האם 

בעניין זה:

גדלה  חטאה  הזה  העם  חטא  אנא  לב)  (שמות  שנאמר  החטא,  את  לפרוט  וצריך 
ויעשו להם אלהי זהב – דברי רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר: אשרי נשוי 
פשע כסוי חטאה (תהלים לב). אלא מהו שאמר משה ויעשו להם אלהי זהב – 
כדרבי ינאי. דאמר רבי ינאי: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 

כסף וזהב שהרבית להם לישראל עד שאמרו די – גרם להם שיעשו אלהי זהב.

בחטא  פירט  רבנו  שמשה  כשם  החטא  את  לפרט  צריך  בבא,  בן  יהודה  רבי  לדעת 
החטא.  לפרט  צריך  שאין  סבור  עקיבא  רבי  זהב״.  אלהי  להם  ״ויעשו  העגל 
והסבירו,  עקיבא  רבי  של  טעמו  את  ביארו  ״ליחוש״)  ד״ה  ע״ב  לה  (גיטין  התוספות 
שלדעתו אין לפרט את החטא כדי שלא ישמעוהו אחרים ויחשדוהו בעברות נוספות. 

נחלקו הראשונים בפסק ההלכה: לדעת רבים מן הגאונים (מובאים ברי״ף ה ע״ב 
בדפי הרי״ף, ברא״ש, יומא פ״ח יז ובמאירי, יומא פ״ו ע״ב) – אין צריך לפרט, כיוון 
שהלכה כרבי עקיבא כאשר הוא חולק על תנא אחר. אולם, לדעת הרמב״ם (הלכות 
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פסקו  הם  כיצד  החטא.  את  לפרט  צריך  טז),  והסמ״ג (עשין  וה״ה)  ה״ג  פ״ב  תשובה 
נגד רבי עקיבא? מבאר ה׳לחם משנה׳, שאם יפרט בלחש אין חיסרון גם לשיטת רבי 

עקיבא, ולכן ראוי לצאת חובת ידי כולם. 
החטאים:  את  לפרט  צריך  שאין  והרא״ש,  הרי״ף  כדעת  נפסק  ב)  (תרז,  בשו״ע 
״אין צריך לפרט החטא; ואם רצה לפרט, הרשות בידו; ואם מתודה בלחש, נכון לפרט 

החטא״. 
לפי השו״ע, אפילו אמר רק ״חטאתי״ יצא ידי חובת הווידוי (משנ״ב ה). ועדיף 
לומר ״חטאתי, עויתי, פשעתי״ (חטא = שוגג; עוון = מזיד; פשע = מרד, עיינו שו״ע 
תרכא, ה; משנ״ב שם, יז). הוסיף השו״ע, שאם מתוודה בלחש טוב לפרט את החטא.

יש מהאחרונים שחלקו על השו״ע וסברו שחובה לפרט את החטא. הב״ח (תרז) 
טען, שיש להבין אחרת גם את הרי״ף והרא״ש, ושגם לדעתם יש לפרט את החטא 

(עיינו בביאור הגר״א שם, ועוד).

פירוט החטאים בווידוי 
הוא  שחטאנו״  חטא  ״על  של  שהנוסח  כותבים,  ע״ב)  פו  (יומא  ישנים  תוספות 
הווידוי המפורט. אולם הרמ״א (תרז, ב) כותב: ״ומה שאומרים על חטא בסדר א׳ ב׳ 

לא מקרי פורט, הואיל והכל אומרים בשוה אינו אלא כנוסח התפלה״ (ד״ע).
כסדר  חטא״  ״על  נוסח  את  לומר  כבר  שהורגלנו  כיוון  הרמ״א,  לדעת  כלומר, 
התפילה וכולם אומרים אותו בשווה, הרי שאין הדבר נחשב פירוט. לכן, כיוון שטוב 
לפרט בלחש (ולשיטות מסוימות יש אף חובה כזו) רצוי לפרט פירוט אישי. לכן נוהגים 

בתוך ״על חטא״ להוסיף דברים אישיים בהתאם לעניין או כשנזכרים בדבר מה.
למסקנה: מעיקר הדין, כאשר אין אפשרות לומר וידוי ארוך, די לומר ״חטאתי״. 
״תעינו  עד  תפילתנו״  לפניך  תבוא  אבותינו  ואלהי  ״אלהינו  הנוסח  את  לומר  טוב 

תעתענו״. 
שחטאנו״  חטא  ״על  הנוסח  את  גם  לומר  כדאי  להאריך,  אפשרות  יש  כאשר 
ואף לפרט בו חטאים אישיים. אפשר לומר את הנוסח הארוך יותר פעם אחת ביום 
להסתפק  הפעמים  ובשאר  המחמירות),  השיטות  חובת  ידי  לצאת  (כדי  הכיפורים 
בנוסח הקצר (ולעניין מספר הווידויים, עיינו לעיל בפתיחה למחזור, עמ׳  כב ). כמובן, 

אדם שיש בידו היכולת, צריך לומר את הווידוי המלא, כמנהג ישראל.
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 ליל יום הכיפורים ליל יום הכיפורים

דיני הדלקת נרות וכניסת הצום
המשנה במסכת פסחים (ד, ד) מציינת שיש שנהגו להדליק נרות בערב יום הכיפורים 
״ברוך  ההדלקה:  על  מברכים  להדליק.  המנהג  התפשט  מקום  מכל  נהגו.  שלא  ויש 
יום  של  נר  להדליק  וציוונו  במצוותיו  קידשנו  אשר  העולם,  מלך  אלהינו  ה׳  אתה 
והנוהגים  שבת.  בערב  כמו  לברך,  כך  ואחר  להדליק  נוהגים  זו  בהדלקה  הכיפורים״.1 
בכל ערב שבת לברך ואחר כך להדליק, יעשו כן גם בערב יום הכיפורים. אם חל יום 
הכיפורים בשבת, מברכים ״להדליק נר של שבת ויום הכיפורים״ (רמ״א תרי, א). כמו 
כן, מדליקים נר נשמה לפני כניסת השבת כדי שיהיה אפשר להדליק ממנו נר להבדלה 

במוצאי שבת (על כך יורחב בהמשך המחזור, עמ׳  556 ). 
לאחר ההדלקה נוהגים שהאישה מברכת ״שהחיינו״. עיקר ברכת ״שהחיינו״ היא 
על עיצומו של יום ולא על ההדלקה. לכן אישה שבירכה ״שהחיינו״ בשעת ההדלקה, 
לא תברך ״שהחיינו״ שנית עם הקהל בבית הכנסת שכן יצאה כבר ידי חובתה, אלא 

תענה אמן בלבד (׳שער הציון׳ תריט, ז).
ראוי לחלוץ את נעלי העור לפני ההדלקה, כיוון שמשעת אמירת ״שהחיינו״ חלה 
כיוון  א״י),  בלוח  מובא  קוק,  תחילה (הרב  ימין  נעל  חולצים  הכיפורים.2  יום  קדושת 

שהחליצה היא מצווה.
לנסוע  כגון:  צורך),  (כשיש  ההדלקה  לאחר  חול  דבר  לעשות  רוצה  אישה  אם 
לבית הכנסת, עליה להתנות מראש בזמן ההדלקה שעדיין אינה מקבלת את קדושת 
היום. מסיבה זו גם לא תברך ״שהחיינו״ אלא רק עם הקהל בבית הכנסת, כי בברכת 

״שהחיינו״ מקבלים את קדושת היום, ולא יועיל להתנות על כך. 
הגברים מתעטפים בטלית לפני השקיעה. ואם מסתפק אם כבר הייתה שקיעה 

יכול לברך (משנ״ב תריט, ד), אך אחר כך לא יברך. 
הווידוי  על  הכוכבים.  צאת  וקודם  הסעודה  לאחר  קצר  וידוי  לומר  הנוהגים  יש 
לכלול לכל הפחות את הנוסח ״אנא ה׳ חטאתי, עוויתי, פשעתי״ או תפילה זכה (עיינו 

משנ״ב תרז, א; ועיינו בפרק על הווידוי בדעת הרמב״ן, עמ׳  כד ).

 1.  משנ״ב תרי, ז; ואם בירכו בטעות ״להדליק נר של יום טוב״, יצאו ידי חובה (שו״ת מהר״ם בריסק ח״ב, 
מד). ויש חלק מן הספרדים שאינם מברכים על ההדלקה ביום הכיפורים – עיינו ׳כף החיים׳ תרי, יב.

 2.  משנ״ב תריט, ד; וכן כתבו בשם הגרשז״א לעניין חליצת הנעליים – עיינו שש״כ מד, יד; ובמבוא להלכות 
שבת, פ״ג, הע׳ ח. בספר ׳מטה אפרים׳ תרט, ה, התיר לאישה ללכת בנעליים לאחר ההדלקה, אך ייתכן 

שנאמר כשעדיין לא בירכה ״שהחיינו״.
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עיצומו של יום הכיפורים
אומרת התורה בפרשת אמור (ויקרא כג, כז-כח): ״אך בעשור לחדש השביעי הזה יום 
הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אֶשה לה׳. וכל 

מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה׳ אלהיכם״.
מפסוקים אלו נלמד שביום הכיפורים אנו מצווים להתענות, ושנאסרה בו עשיית 

מלאכה, בדומה לשבת, ומלאכת אוכל נפש, המותרת בימים טובים אחרים. 
״יום  הכיפורים:  ביום  איסורים  חמישה  שישנם  כתבו  א)  ח,  במשנה (יומא  חז״ל 
ובתשמיש  הסנדל  ובנעילת  ובסיכה  וברחיצה  ובשתיה  באכילה  אסור  הכיפורים 

המטה״.

איסור  התורה,  מן  הם  הכיפורים  שביום  העינויים  חמשת  שכל  אף  ושתייה:  אכילה 
אכילה ושתייה הוא העינוי החמור ביותר, והיחיד שעונשו של המפר אותו הוא כרת. 

להתחייב  כדי  זאת  לעשות  המהדרים  ויש  הכיפורים,  ביום  בשמים  להריח  מותר 
בברכה ולהשלים למאה ברכות.

רחצה: רחצה אסורה ביום הכיפורים. על כן בנטילת הידיים בבוקר נוטלים רק עד סוף 
קשרי האצבעות (ג׳ פעמים לסירוגין) ומברכים ״על נטילת ידיים״. גם לאחר שנפנה 
לנקביו יש ליטול ידיים באופן זה. אולם, אם יש לכלוך על הגוף או על הידיים, מותר 
לרחוץ אותו במים. כוהנים נוטלים ידיים כרגיל עד הזרוע (משנ״ב תריג, ז), כי נטילת 
ידיים לכוהנים היא מעיקר הדין. אישה איננה טובלת ביום הכיפורים, אפילו אם זהו 

ליל טבילתה.

שונים  שמנים  מריחת  היא  סיכה  א).  (תריד,  הגוף  מקצת  אפילו  לסוך  אסור  סיכה: 
על הגוף כפי שהיו סכים בעבר. מאחר שסיכה תכליתה העונג שבה אף יותר מרחצה 
שהותרה  לרחצה  בניגוד  זאת  (שם),  לכלוך  הסרת  לשם  אפילו  לסוך  נאסר  במים, 
לחולה  וכד׳.  בבשמים  או  בדאודורנט  השימוש  גם  נכלל  זה  באיסור  זה.  לצורך 
באבקות  להשתמש  מותר  סכנה,  בו  שאין  אף  גופו,  כל  שנחלש  או  למשכב  שנפל 
ובמשחות (כשפותרים את איסור ממרח; עיינו בשו״ע תריד, א, ובנושאי הכלים שם). 

נעליים: עיקר האיסור הוא בנעילת נעלי עור (לכתחילה גם אם הן מצופות בעור בלבד; 
אם יש קושי אפשר להקל בנעליים כאלו, באין חשש למראית עין – עיינו שו״ע תריד, 
ב; שו״ת חלקת יעקב, או״ח ריז). נחלקו הפוסקים, אם מותר לצאת בנעליים נוחות 
שאינן מעור (משנ״ב שם, ה). מוטב שלא לנעול נעליים ממין רגיל שמשתמשים בהן 

כל השנה (עיינו גם ב׳מועדים וזמנים׳ ח״ו, כח), אם כי יש סמך למקלים.

מיטה.  באותה  לישון  נאסר  אישות,  יחסי  לקיום  פרט  (לנשואים):  המיטה  תשמיש 
בנוסף על כך, נאסרה נגיעה (שו״ע תרטו, א), וכן יש לנהוג בשאר הרחקות כדין נידה 
(משנ״ב שם, א). דיני ההרחקות נוהגים גם ביום (משנ״ב שם, א, על פי מג״א שם, 
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בשאר  המקלים  יש  זאת,  לעומת  ביום,  באב  בתשעה  המהרי״ל;  דברי  את  המביא  א 
ההרחקות). אמנם, בעת צורך משמעותי מותר לגבר לסייע לאשתו ביום הכיפורים 
(ביום ולא בלילה) בהעברת דברים, אף אם הדבר כרוך בנגיעה (הט״ז, א התיר גם בלא 
לסמוך  אפשר  צורך  במקום  אבל  הט״ז,  על  חלקו  פוסקים  ועוד  רבה׳  ה׳אליה  צורך; 

עליו ולהקל, עיינו ׳כף החיים׳ שם, ב). 

אבל  טוב,  ויום  שבת  בגדי  לובשות  שהנשים  טז),  (תרי,  המשנ״ב  כתב  תכשיטים: 
לא יקשטו עצמן בתכשיטים מפני אימת הדין. יש שכתבו (׳מטה אפרים׳ תרט, יא, 
ה׳ שם, ז; הגהות רעק״א תרי, ד), שאין ללבוש בגדי זהב ביום הכיפורים  ו׳אלף לַמּטֶ
(שם)  רעק״א  בהגהות  סניגור״.  נעשה  קטיגור  ש״אין  הטעם  מן  העגל,  חטא  מפני 
כתב, שאין הדבר אמור ביחס לנשים, שהרי הן לא נתנו זהב לעגל, ויש שחלקו עליו.3

כיצד ינהג מי שאינו יכול לצום?
ראוי  וכד׳),  (מיניקה  לצום  אפשר  אם  ספק  של  מקרה  שבכל  להעיר,  יש  ראשית 
ולא  מלצום  להימנע  יש  ממשי,  ספק  וישנו  אפשרי  אינו  הדבר  אם  ברב.  להתייעץ 
להיכנס למצב העלול לסכן את חיינו, אפילו אם אין הסכנה מידית אלא סכנה רחוקה. 
אסור לחולה להסתכן ולצום בניגוד להוראות הרופא. חולה הנוהג כך, נאמר עליו ״ואך 

את דמכם לנפשותיכם אדרוש״ (משנ״ב תריח, ה). 
יום  לפני  צום)  קלי  (כגון:  הצום  על  המִקלה  בתרופה  להשתמש  מותר  האם 
הכיפורים? ודאי שמותר, אף על פי שהצום ייעשה קל יותר. ביום הכיפורים אין חובה 
להתקשות.  או  רע  להרגיש  צורך  אין  אך  וממשקה,  ממאכל  שובתים  אנו  להצטער. 
להתקדש  שיסייע  באופן  חומריים  בצרכים  מעיסוק  להימנע  היא  הצום  מטרת 
כמלאכים. לכן גם אדם שעשוי להגיע לגדר חולה שאין בו סכנה, יכול לקחת כדורים 
אלו לפני הצום. אדם בריא שצם בקלות לא ייקח כדורים אלו, אלא ירגיש התענית 
באופן הרגיל (עיינו שו״ת מנחת שלמה ח״ב, מהדורת ׳אוצרות שלמה׳, נח, כה). אם 
הצום מחליש אותו מאוד, וכשלוקח את הכדורים עדיין מרגיש את הצום, אך באופן 

שמסייע בידו להתפלל טוב יותר, יש להקל גם לבריא.

 3.  מכל מקום ייתכן שבימינו דיון זה אינו רלוונטי לתכשיטי זהב, אלא רק לבגדי לבן המחופים זהב. טעם 
הדבר: הגמרא אומרת שאין קטיגור נעשה סניגור. טעם זה הובא במקורו ביחס לכוהן גדול, הסניגור, 
שאסור לו ללבוש בגדי זהב, הקטיגור. אולם אנו איננו סניגורים, ומדוע אסור לנו ללבוש זהב? אדרבה, 
לכבוד היום היה מקום ללבוש זהב. ייתכן שהמנהג נובע מהעובדה שיש שלבשו ביום הכיפורים בגדי 
לבן שהם בבחינת מכפר, ולכן עליהם לא מתאים לשים זהב, כי אין סניגור נעשה קטיגור. לפי זה, אצל 
נשים, שאינן לובשות קיטל, עיקר הבעיה תהיה בתכשיט שיש בו לבן וזהב (עיינו שו״ת בצל החכמה 
ח״ו, ג). ועדיין אין הדבר ברור, וטוב להדר ולא ללבוש זהב, ובפרט שגם הלוויים הקפידו שלא ללבוש 

זהב, אף שלא חטאו בעגל (עיינו רעק״א, שם).
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כיצד לשתות בעת הצורך?
משיעור  פחות  היינו,  מכשיעור,  פחות  לשתות  מוטב  לשתות  צורך  יש  כאשר  גם 
׳מלוא לוגמיו׳ בכל תשע דקות (משנ״ב תריח, כא, על פי החת״ם סופר). לפי הצורך, 
אחת  לשתות  אפשר  צורך,  יש  אם  לשתייה:  שתייה  שבין  הזמן  במשך  להקל  אפשר 
רג- עמ׳  תורה׳,  (׳שיעורי  דקות  לארבע  אחת  או  יד),  תריח,  (ערוה״ש  דקות  לשש 
רד; שיטה זו מובאת גם ב׳כף החיים׳ מג), ובשעת הדחק אחת לשתי דקות (השיטה 

המקלה ביותר שמביא בשו״ת חת״ם סופר ח״ו, כג).
הוא  וממילא  הפה,  ממלוא  חצי  הוא  זה  שיעור  לוגמיו׳?  ׳מלוא  למדוד  כיצד 
משתנה מאדם לאדם. אפשר למדוד אותו בקלות: ממלאים את הפה מים ומרוקנים 
חד־ בכוס  בשווה  שווה  מחלקים  הזו  המים  כמות  את  חד־פעמית.  כוס  לתוך  אותם 
פעמית נוספת. הכמות שבכוס האחת היא שיעור ׳מלוא לוגמיו׳. לפני יום הכיפורים 
בדברי  (עיינו  פעם  בכל  זו  כמות  ושותים  הכוס,  על  המים  פני  בגובה  קו  מסמנים 

הגרשז״א – ׳נשמת אברהם׳ ח״א, תריב, ט). 
כאשר אין עוד צורך בשתייה לשיעורין, יש להפסיק לשתות, כיוון שכל שתייה 
היא איסור בפני עצמו – גם אם שתו קודם (אין בשתייה שבירת צום המתירה שתייה 

לשיעורין בחופשיות).
מה מותר לשתות? האם להסתפק במים, או שאפשר לשתות מיץ ממותק? לדעת 
׳נפש חיה׳ (הרב מרגליות תריח, יז – על פי שו״ת הלכות קטנות ח״ב, רפב; וכן דעת 
ה׳עמודי אור׳) מותר לשתות מים בלבד. אולם לדעת רוב הפוסקים, אפשר לשתות 
גם משקה ממותק (גרשז״א ב׳נשמת אברהם׳ ח״ד, תריב, א; שו״ת יבי״א ח״ב, לא; 
הרב אשר וייס במאמר בקובץ אורייתא). ייתכן שמוטב כך, מפני שיום הכיפורים הוא 
יום טוב, ואם כבר שותים מוטב ליהנות מכך. בנוסף על כך, ייתכן ששתיית משקה 
ממותק תסייע בהימנעות מאכילה ומשתייה מאוחר יותר. אמנם, לעתים דווקא מים 

טובים יותר לצום, וכל אחד ינהג לפי גופו.

כיצד לאכול בעת הצורך?
צורך  יש  כאשר  בשתייה.  יסתפק  לצום  שמתקשה  מי  שגם  מוטב  האפשר,  במידת 
פחות,  או  דקות  בתשע  פעם  הגסה׳  ׳ככותבת  משיעור  פחות  לאכול  מוטב  באכילה, 
ִנְפָחּה  בערך  סמ״ק,  כשלושים  הוא  הגסה׳  ׳ככותבת  שיעור  לשתייה.  שכתבנו  כפי 
כלל  בדרך  משקל.  במידת  ולא  נפח  במידת  מדובר  רגילה.  גפרורים  קופסת  של 
לעניין מידות נפח משערים את המאכל כמות שהוא מבלי למועכו. אולם לעניין יום 
תורה,  מבקשי  (קובץ  הנמדד  המאכל  את  למעוך  שניתן  הגרשז״א,  כתב  הכיפורים, 

טו-טז), ואם הוא קטן מנפחה של קופסת גפרורים – יכול החולה לאוכלו. 
מותר לאכול ולשתות בסמיכות ואינו צריך להמתין ביניהם, אלא ההמתנה היא 
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ויש  כא).  תריח,  משנ״ב  ב;  תריב,  (שו״ע  למאכל  מאכל  ובין  לשתייה  שתייה  בין 
להיזהר בדברים שהם ספק אוכל ספק שתייה (למשל, פירות מרוסקים, דייסה, שמנת 
וכד׳ – עיינו ׳מנחת שלמה׳ ח״א, כא, א; וח״ב מהדורת ׳אוצרות שלמה׳ נח, כז), שלא 
לאכול או לשתות דבר נוסף באותן תשע דקות, כי ייתכן שדברים אלו הם אוכל וייתכן 

שהם שתייה.

מה לברך על אכילה ושתייה לשיעורין?
כאשר אוכלים או שותים לשיעורין, די בברכה ראשונה לפני האכילה הראשונה (אלא 
על  אחרונה  ברכה  לברך  אין  אך  הדעת).  והיסח  ארוכה  הפסקה  יש  האכילות  בין  אם 

אכילה ושתייה לשיעורין. 

האם אפשר להתקלח?
אם יש צורך במקלחת להתאוששות – אפשר להתקלח, ועדיף מלשתות או לאכול, 

שכן מקלחת הותרה אף לחולה שאין בו סכנה (רמ״א תריג, ט; ערוה״ש שם, ט). 

תפילה או אכילה? 
כתב בשו״ת חת״ם סופר (ח״ו, כג), שמוטב שלא ללכת לבית הכנסת אם הדבר יכול 
שתייה  של  אחת  פעם  בשביל  הכנסת  בית  על  לוותר  עדיף  הצום.  לשבירת  לגרום 
לשיעורין (הגרשז״א בשש״כ לט, הע׳ צד). לכן מוטב שהאדם ישכב כל יום הכיפורים 
ויתפלל בהתאם ליכולותיו אפילו במיטה, ולא יוותר על הצום. ואם צריך, יוותר על 
כל התפילות בשביל הצום, כיוון שהצום הוא דאורייתא וחומרתו כרת. ומכל מקום 

אמירה של וידוי וקטעי תפילה קצרים נוספים לא תפגע ביכולת לצום. 
אולם  לצום.  צריכה  מיניקה  או  מעוברת  אישה  כלל  בדרך  מיניקה –  או  מעוברת 
ישנם מקרים רבים שבהם לא תצום, או תשתה לשיעורין: מיניקה – כאשר יש חשש 
שהחלב ייגמר, ובפרט בחודשים הראשונים לאחר הלידה; מעוברת – בפרט בחודשים 
גם  (לעתים  הפלה  של  היסטוריה  יש  אם  ובוודאי  להפלה,  חשש  בגלל  הראשונים, 
בחודשים מתקדמים כשיש חשש ללידה מוקדמת, למשל, בחודש השמיני  4). לכן על 
להקל  או  להחמיר  ולא  מתאימות,  הנחיות  ולקבל  הלכה  במורה  להיוועץ  אלה  נשים 
בלי בירור מעמיק. אם יש ספק ואין אפשרות לשאול רב, יש להקל ולשתות לפחות 

לשיעורין. 

נטילת תרופות ביום הכיפורים 
חולה שאין בו סכנה, הנוטל גלולות וצריך להמשיך ולקחתן גם ביום הכיפורים, רשאי 

 4.  בחודש התשיעי בהיריון רגיל לא אמורה להיות בעיה רפואית לצום. אמנם, אם צמה והחלו צירים, תתחיל 
לשתות לשיעורין, ואם הצירים נמשכים תשתה כרגיל, כיוון שעבור לידה צריכה את מרב הכוחות, ועל כן 

נחשבת לחולה שיש בה סכנה. 
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את  תחילה  יפגום  אך  מים,  מעט  ייקח  לבלען  כדי  למים  זקוק  אם  מים.  בלא  לקחתן 
מלח),  במעט  למשל,  מר,  דבר  אותם (בעזרת  שותים  היו  לא  שאנשים  באופן  המים 
וישתה את התרופה (גרשז״א ב׳נשמת אברהם׳ ח״ה, או״ח תריב, ב; ובשש״כ לט, ח). 

ואם לגלולה יש טעם טוב, יש לעטוף אותה בנייר דק ולבולעה עטופה (שם). 
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הווידויהווידוי

 וידוי במנחה בערב יום הכיפורים
הגמרא במסכת יומא (פז ע״ב) אומרת, שמצוות וידוי מתחילה בערב יום הכיפורים 
בסעודה  ישתכר  שמא  וישתה  שיאכל  קודם  שיתוודה  חכמים  אמרו  אבל  חֵשכה,  עם 

ולא יוכל להתוודות.
מכאן עולה שתחילת הזמן לאמירת הווידוי היא רק בתפילת ערבית של ליל יום 
במסכת  (בחידושיו  הרמב״ן  לדעת  אולם  הראשונים.  רוב  פסקו  אכן  כך  הכיפורים. 
לאחר  שבו  בזמן  הכיפורים,  יום  לכניסת  סמוך  מהתורה  וידוי  חובת  יש  שם),  יומא, 
מעוונות.  נקי  הכיפורים  ליום  שנכנס  ונמצא  לחטוא,  אפשרות  בידו  תהא  לא  הווידוי 
עם  הכיפורים  יום  ב״ערב  וידוי  שמצוות  באומרה,  הגמרא  שכוונת  מבאר,  הרמב״ן 
חשכה״, היא לזמן שהוא סמוך לחשכה. ומלבד זאת יש להתוודות מוקדם יותר, לפני 

הסעודה המפסקת. 
מעיקר הדין אנו פוסקים כרוב הראשונים. אולם כתבו אחרונים, שטוב להתוודות 
(אפילו בקצרה) לאחר הסעודה קודם צאת הכוכבים, וזהו אחד מן הטעמים לאמירת 

תפילה זכה (עיינו משנ״ב תרז, א). 
מכל מקום מדרבנן יש לומר את הווידוי בתפילת מנחה שלפני יום הכיפורים, ולכן 
כפי  הכיפורים,  יום  בערב  להתוודות  נהגו  לא  רבות  נשים  כי  (אם  בחום  מסומן  הוא 

שהתבאר לעיל, בהערה שם, אך לכתחילה טוב לנהוג כפשטות עיקר הדין). 

משמעות הווידוי
״איש או אישה כי יעשו מכל חטאת האדם... והתודו את חטאתם אשר עשו״ (במדבר 
ה, ו-ז). מצוות וידוי נאמרה בכל השנה כולה: כאשר אדם עובר עברה (בין ״עשה״ ובין 

״לא תעשה״), מצווה עליו לעשות תשובה ולהתוודות.
רבותינו  וידויים.  שלושה  הכיפורים  ביום  להתוודות  עליו  מצווה  גדול,  כוהן 
פ״ב  תשובה  הלכות  הרמב״ם,  ובעקבותיהם,  ועוד;  יוה״כ,  הלכות  בה״ג,   – (גאונים 
ה״ז) למדו, שגם כל אדם מישראל חייב להתוודות ביום הכיפורים,1 וכך נוהג כל עם 

ישראל. למעשה, הווידוי הוא חלק עיקרי בתפילות שלנו.
מהי משמעות הווידוי? משמעותו הפשוטה של הווידוי היא שעל האדם להכיר 
מהם  להגדיר  אף  האדם  על  הדעות,  מן  חלק  לפי  התיקון.  ראשית  וזה  בחטאיו, 

בלא  תשובה  ואין  תשובה,  יום  הוא  הכיפורים  שיום  מכך  זאת  לומד  פ״ב)  תשובה  ספר׳ (הלכות   1.  ה׳קרית 
וידוי (וכן בחינוך, שסד). בעל ה׳יראים׳ (רס״ג) מבאר, שהווידוי של כל אדם הוא תולדה של הווידוי של 

הכוהן הגדול (ועיינו עוד ביומא פז ע״ב).
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בפה  הנאמר  הווידוי,  החטא).  את  לפרט  צריך  אם  ע״ב,  פו  ביומא  (מחלוקת  חטאיו 
(לפי רוב הדעות, עיקר הווידוי בפה), עוזר לאדם להגדיר את מחשבות לבו. הווידוי 

עוזר להוציא את הדברים מהלב כדי שיהיה קל יותר לתקנם.
שמלבד  ייתכן  התשובה.  יום  הכיפורים,  ביום  ובמיוחד  השנה,  כל  רצוי  הווידוי 
הצורך המיוחד להתוודות ביום הכיפורים, יש גם יכולת מיוחדת ביום זה להתוודות 
מטבעה  שואפת  הנפש  חירות.  לנפשו  ונותן  מתעלה  האדם  הכיפורים  ביום  בכנות. 

לאמת וליושר, ולכן ביום זה אפשר להתוודות באמת יותר מבכל השנה.
את השם ׳וידוי׳ מוצאים במקום נוסף: וידוי מעשרות. בשנה הרביעית והשביעית 
למניין שנות השמיטה על החקלאי להתוודות על התרומות ועל המעשרות שהפריש 
דברים  שעשה  באדם  מדובר  אין  הרי  מתאימה,  איננה  ׳וידוי׳  המילה  לכאורה,  ונתן. 

שלא כשורה. 
בעל ה׳מנחת חינוך׳ (תרז ד״ה ועלה בדעתי לומר) מחדש, שייתכן שאת הווידוי 
אומר רק מי שהשהה מעשרותיו ולא נתנם בזמנם, וכעת מתקן את המעוות. פרשנות 
זו מחודשת מאוד. בפשט התורה משמע שמדובר באדם שעשה כראוי – ״כי תכלה 
לעשר... עשיתי ככל אשר צויתני״. יֵתרה מכך, חז״ל במסכת סוטה (לב ע״ב) מכנים 

את וידוי המעשרות ״שבחו של אדם״. 
רצה  ה׳  משמעותי,  דבר  הוא  שהדיבור  שכיוון  מבאר,  (תרז)  החינוך׳  ׳ספר  בעל 
ִית הקדוש שלא שקרנו בהם ולא עכבנו דבר מהם, וכל כך  ּבַ ״שנעיד על עצמנו בפינו ּבַ
כדי שניזהר מאוד בעניין״. כלומר, ההצהרה העתידית שימסור את המעשרות, גורמת 

לאדם לקיים את המצווה בכובד ראש.
הרב קוק (׳עין אי״ה׳ ברכות ח״ב, עמ׳ 504) מסביר הסבר נפלא: ״נתנה לנו התורה 
דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב 
אשר עשה״. דהיינו, כשם שאדם מתוודה על חטאיו, כך צריך לעתים להתוודות לפני 

ה׳ על מעשיו הטובים, לשמוח בעצמו ובדברים הטובים שעשה.
לדברי הרב קוק, הווידוי משמש מטרה כפולה: מצד אחד, האדם צריך להתוודות 
לפני ה׳ על כל חטאיו. מצד אחר, האדם זוכה לעתים להתוודות לפני ה׳ גם על הדברים 

הטובים שעשה. כיצד משתלבות שתי פעולות הופכיות אלו באותה המילה? 
לעתים יצר הרע מסית את האדם לחשוב שהוא רע מיסודו, ושאין לו סיכוי לתקן 
את חטאיו. חסידים אומרים שלעתים המטרה של יצר הרע איננה החטא עצמו, אלא 

תחושות חוסר היכולת, הייאוש והירידה הרוחנית שנגרמות מהחטא.
חטאינו,  על  מתוודים  אנו  וכל.  מכל  זו  למחשבה  מתנגדים  אנו  הווידוי  באמירת 
ואותם  בבסיסם,  רעים  אינם  לחטא  שגרמו  שהכוחות  יודעים  אנו  הווידוי  בעצם  אך 
כוחות יכולים להוביל אותנו לתשובה. החטא אינו מייאש אותנו אלא להפך, הוא גורם 
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באותה  נכללים  הטובים  ומעשינו  חטאינו  עליו.  להתגבר  כוחות  בנו  שיש  להבין  לנו 
המילה: וידוי.

עמ׳ 352)  ח״ב,  ברכות  אי״ה׳  (׳עין  קוק  הרב  שלישית.  משמעות  גם  יש  לווידוי 
הודאה.  מלשון  הוא  וידוי  הפוך:  גם  לומר  ואפשר  וידוי.  מלשון  היא  שהודאה  אומר 
להכיר  היכולת  את  לו  שנתן  לקב״ה  והודאה  תודה  ואומר  חטאיו,  על  מודה  האדם 
בחטאיו ולהתוודות עליהם; תודה לקב״ה שנתן לו כוחות לתקן; תודה על המעשים 

הטובים שעוד יעשה, ושעליהם הוא עתיד להודות ולהתוודות לפני הקב״ה. 
נחפש את חטאינו ואת עוונותינו, נבכה עליהם בלב שבור ונבין כי הקב״ה רוצה 
בתשובה ונותן לנו כוחות לתשובה. בווידוי נראה גם את הפתח לתיקון, ועצם הווידוי 

יהיה גם תחילת התיקון.

י יושב בסתר עליון  ישמיענו ָסַלְחּתִ
בימין ישע לִהָוַשע עם עני ואביון

בַשְוֵענּו אליך נוראות בצדק תעננו 
ה׳ ֱהֵיה עוזר לנו.
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  סדר כפרות

ֶזל׃ ִני ּוַבר ֶות, ֲאִסיֵרי ע ָמֽ ַצל ו ך ֵבי ֽחֹׁשֶ ֵני ָאָדם יֹׁש ּב

בערב יום הכיפורים רבים נוהגים לקיים סדר כפרות. 

יש הלוקחים תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה, 
ויש הנוהגים לקיים את סדר הכפרות במעות ולתתם לצדקה. 

אומרים:

ק׃ ַנּתֵ רֹוֵתיֶהם י ֶות, ּומֹוס ָמֽ ַצל ו ך יֹוִציֵאם ֵמֽחֹׁשֶ
ַעּנּו׃ ָעם, ּוֵמֲעוֹנֹוֵתיֶהם ִית ׁש ֶרך ּפִ ֽ ֱאִוִלים ִמּדֶ

ֶות׃ ֲעֵרי ָמֽ ֽ יעּו ַעד־ׁשַ ֽ ם, ַוַּיּגִ ׁשָ ַתֵעב ַנפ ל־ֽאֶֹכל ּת ּכ
יֵעם׃ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמ ּצַ ֲעקּו ֶא־יהוה ּבַ ַוִּיז

ִחיתֹוָתם׃  ט ִמׁשּ ֵאם, ִויַמּלֵ ּפָ ִיר ָברֹו ו ַלח ּד ִיׁש
ֵני ָאָדם׃ אֹוָתיו ִלב ל ִנפ ּדֹו, ו יֹודּו ַליהוה ַחס

רֹו׃ ׁש ָאָדם י יד ל ַהּגִ ֶלף, ל י־ָאֽ ָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ִאם־ֵיׁש ָעָליו ַמל
ַחת, ָמָצֽאִתי ֽכֶֹפר׃ ֽ ֶדת ׁשַ הּו ֵמֶרֽ ָדֵעֽ ּֽנּו, ַוּֽיֹאֶמר ּפ ֻחּנֶ ַוי

 דיני כפרות
יש שנהגו בערב יום הכיפורים (מעלות השחר, עיינו משנ״ב תרה, ב) לערוך ׳כפרות׳. על פי 
המנהג המקורי, לוקחים תרנגול זכר לאיש ותרנגולת לאישה, מסובבים מעל הראש ואומרים 
ארוכים  טובים  לחיים  ואלך  אכנס  ואני  למיתה,  ילך  התרנגול  זה  כפרתי...  ״זו  הנוסח:  את 

ולשלום״. בהמשך שוחטים את התרנגול או את התרנגולת ונותנים את בשרם לעניים. 
נחלקו הפוסקים כיצד להתייחס למנהג הכפרות. יש שראו בו מנהג גרוע שיש לבטלו (שו״ע 
זה  במנהג  נוהג  הציבור  מרבית  למעשה,  שם).  (רמ״א,  טוב  מנהג  בו  שראו  ויש  א),  תרה, 
באופנים שונים (ובכלל זה הספרדים, בעיקר בעקבות האר״י, שהקפיד על כך מאוד). רבים 
נוהגים לערוך את הכפרות על כסף ולא על תרנגול, ולתת את הכסף לצדקה. לוקחים מטבע 
לכל אחד מבני המשפחה, כל בן משפחה מסובב את המטבע מעל לראשו ואומר את נוסח 
הכפרות. לקטנים שאינם יכולים לסובב ולומר בעצמם, יכול מבוגר לסובב את המטבע ולומר 
את הנוסח, ומוטב שיעשה כפרות תחילה לעצמו (סידור של״ה). לאישה מעוברת לוקחים 
שני מטבעות או שני תרנגולים, ויש הלוקחים תרנגול ותרנגולת, או שתי תרנגולות (אחת 

לאישה ואחת שמא הוולד נקבה) ותרנגול (שמא הוולד זכר – משנ"ב שם, ג). 

תהלים קז

איוב לג
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8   סדר כפרות

ָרִתי. ּפָ מּוָרִתי, ֶזה ּכַ ֶזה ֲחִליָפִתי, ֶזה ּת
מסובב את התרנגול סביב ראשו ואומר:

ִמיָתה ל גֹול ֵיֵלך נ ר ֶזה ַהּתַ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ךֵַוֲאִני ֵא

ָרִתי. ּפָ מּוָרִתי, זֹאת ּכַ זֹאת ֲחִליָפִתי, זֹאת ּת
מסובבת את התרנגולת סביב ראשה ואומרת:

ִמיָתה ל ֵלך ֽגֶֹלת ּתֵ נ ר זֹאת ַהּתַ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ַוֲאִני ֵאֵלך

ָרִתי. ּפָ ּלּו ּכַ מּוָרִתי, ֵאֽ ּלּו ּת ּלּו ֲחִליָפִתי, ֵאֽ ֵאֽ

הנוהגים לקיים את סדר הכפרות במעות ולתתם לצדקה (׳חיי אדם׳ קמד, ד), 
מסובבים את הכסף סביב הראש ואומרים: 

ָדָקה צִ כּו עֹות ֵיל ּלּו ַהּמָ ֵאֽ
לֹום. ׁשָ ים ּול ַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ֵנס ל ֶאּכָ ו ַוֲאִני ֵאֵלך
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  התרת נדרים

ר אֹו קֹוָנם  בּוָעה אֹו ִאּסָ ֶדר אֹו ׁש ל נ ִחים), ּכ ָּיִנים ֻממ עּו ָנא ַרּבֹוַתי (ּדַ מ ׁשִ

נוהגים להתיר נדרים בערב ראש השנה. מי שלא עלה בידו, יתיר בערב יום הכיפורים.
עּו ָנא ַרּבֹוַתי׳  מ המבקש התרה עומד לפני שלושה אנשים ואומר ׳ׁשִ

(יש המשמיטים את המופיע בסוגריים).
נשים יאמרו תפילה זו בלשון נקבה.

מֹות  ׁשֵ ּב י  ּתִ ע ֽ ּבַ ִנׁש אֹו  ַבֲחלֹום,  אֹו  ָהִקיץ  ּב י  ּתִ ע ֽ ּבַ ִנׁש אֹו  י  ּתִ ר ַדֽ ּנָ ׁשֶ ֶרם  ֵחֽ אֹו 
ִזירּות  נ ִמיֵני  ל  כ ו הּוא,   רּוך ּבָ הוי״ה  ם  ׁשֵ ּוב ָחִקים  ִנמ ֵאיָנם  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּק
ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו  ִאּסּור  ׁשּום  ל  כ ו ׁשֹון),  מ ׁשִ ִזירּות  נ ( ַוֲאִפּלּו  ָעַלי  י  ּתִ ל ֽ ּבַ ּקִ ׁשֶ
ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ ִאּסּור  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ל  כ ּב ֲאֵחִרים  ַעל  אֹו  ָעַלי  י  ּתִ ר ָאַסֽ ׁשֶ ֲהָנָאה 
י ָעַלי  ּתִ ל ֽ ּבַ ּקִ ָוה ׁשֶ ל ִמצ ָלה ֲאִפּלּו ׁשֶ ל ׁשּום ַקּבָ כ ֶרם אֹו קֹוָנם, ו ִאּסּור אֹו ֵחֽ
ִזירּות  נ ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ בּוָעה  ׁש ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ ָדָבה  נ ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ ֶדר  נ ׁשֹון  ל ּבִ ין  ּבֵ
ָדָבה ּוֵבין  ל נ ֶדר ּוֵבין ּכ ל נ ין ּכ ף. ּבֵ ִקיַעת ּכָ ת ה ּבִ ֲעׂשֶ ַגם ַהּנַ ל ָלׁשֹון, ו כ ין ּב ּבֵ
י  ִמּפִ ָּיָצא  ׁשֶ ָפַתי  ׂש מֹוָצא    כ ו ִמי,  ַעצ ֶאת  י  ּתִ ג ַהֽ ּנָ ׁשֶ ָוה  ִמצ ל  ׁשֶ ָהג  ִמנ ׁשּום 
ָהָגה  וֹת אֹו ֵאיזֹו ַהנ צ ָוה ֵמַהּמִ י ַלֲעׂשֹות ׁשּום ִמצ ִלּבִ י ב ּתִ ר ָגַמֽ י ו ּתִ ר ַדֽ ּנָ אֹו ׁשֶ
ִלי  ֵהא ּב ּי ֵנֽיִתי ׁשֶ לֹא ִהת ָעִמים, ו לֹׁש ּפ י ׁשָ ּתִ ג ַהֽ ּנָ טֹוָבה אֹו ֵאיֶזה ָדָבר טֹוב ׁשֶ
דּוִעים ִלי ֵהן  ִמי ֵהן ַעל ֲאֵחִרים, ֵהן אֹוָתן ַהי יִתי, ֵהן ַעל ַעצ ֽ ָעׂשִ ָבר ׁשֶ ֶדר. ֵהן ּדָ נ
ׁש  ַבּקֵ ׁשֹוֵאל ּומ ָרא, ו הֹון ֵמִעּקָ ָנא ב ט ֲחַרֽ הֹון ִאת ֻכּל י. ּב ּתִ ח ַכֽ ָבר ׁשָ ּכ אֹוָתן ׁשֶ
לֹום,  ׁשָ י, ַחס ו ּתִ ד ֽ ּכַ ִנל ל ו ׁשֵ ן ֶאּכָ אִתי ּפֶ י ָיֵרֽ ָרה ֲעֵיֶהם, ּכִ ֶכם ַהּתָ תֲַע ֲאִני ִמּמַ
ֵאין  מֹות. ו ּכָ ַהס קֹוָנמֹות ו ִאּסּוִרין ו ִזירֹות ַוֲחָרמֹות ו בּועֹות ּונ ָדִרים ּוׁש ֲעוֹן נ ּבַ
יִתי, ַרק  ֽ ָעׂשִ ים ַהּטֹוִבים ָהֵהם ׁשֶ ֲעׂשִ לֹום, ַעל ִקּיּום ַהּמַ ׁשָ ֲאִני תֹוֵהא, ַחס ו
אֹו  ִזירּות  נ אֹו  בּוָעה  ׁש אֹו  ֶדר  נ ׁשֹון  ל ּבִ ָיִנים  ָהִענ ַלת  ַקּבָ  ַע ָחֵרט  ִמת ֲאִני 
ָחֵרט ֲאִני ַעל ֶזה  ֵלב, ּוִמת ָלה ב ָמה אֹו ַקּבָ ּכָ ֶרם אֹו קֹוָנם אֹו ַהס ִאּסּור אֹו ֵחֽ
ִאּסּור  ֶרם ו ֵחֽ ִזירּות ו בּוָעה ּונ ֶדר ּוׁש ִלי נ ה ָדָבר ֶזה ּב ִני עֹוׂשֶ י ִהנ ּתִ ר ּלֹא ָאַמֽ ׁשֶ

ֵלב.  ָלה ב ַקּבָ קֹוָנם ו ו
הֹון. ֻכּל ָרה ּב ָלֵכן ֲאִני ׁשֹוֵאל ַהּתָ

ָממֹון,  ִעים ּב ָבִרים ַהּנֹוג ים ִמּד ֲעׂשִ ין ִאם ָהיּו ַהּמַ ר, ּבֵ ּכָ ז ל ַהּנִ ָחֵרט ַעל ּכ ֲאִני ִמת
ָמה. ׁשָ ִעים ֶאל ַהּנ ָבִרים ַהּנֹוג ין ֵמַהּד גּוף, ּבֵ ִעים ּב ָבִרים ַהּנֹוג ין ֵמַהּד ּבֵ
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10   התרת נדרים

קֹוָנם  ֶרם ו ֵחֽ ִאּסּור ו ִזירּות ו בּוָעה ּונ ֶדר ּוׁש ׁשֹון נ ָחֵרט ַעל ל הֹון ֲאִני ִמת ֻכּל ּב
ֵלב. ָלה ב ַקּבָ ו

עּו  ּד ֶדר, ַאך רֹט ַהּנ ִלפ ָרה ָצִריך ׁש ַהּתָ ַבּקֵ ַהמ ָחֵרט ו ת ין ַהּמִ ד ַהּדִ ה ִמּצַ ִהּנֵ ו
ָרה  ַהּתָ ׁש  ַבּקֵ מ ֲאִני  ֵאין  ו ֵהם.  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָטם,  ר פ ל ר  ׁשָ ֶאפ ִאי  י  ּכִ ַרּבֹוַתי,  ָנא 
ִאּלּו  ּכ ֵעיֵניֶכם  ב ָנא  יּו  ִיה ן  ּכֵ ַעל  אֹוָתם,  יר  ַהּתִ  ֵאין  ׁשֶ ָדִרים  ַהּנ ַעל אֹוָתם 

ָטם. ָהִיֽיִתי פֹור

ֶדר  אן לֹא נ . ֵאין ּכָ רּוִיים ָלך ַהּכֹל ׁש , חּוִלים ָלך ַהּכֹל מ , ִרים ָלך יּו ֻמּתָ ַהּכֹל ִיה
הדיינים אומרים שלוש פעמים:

לֹא  ו ִנּדּוי  לֹא  ו קֹוָנם  לֹא  ו ִאּסּור  לֹא  ו ֶרם  ֵחֽ לֹא  ו ִזירּות  נ לֹא  ו בּוָעה  ׁש לֹא  ו
יִרים  ּתִ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרה. ּוכ ַכּפָ ִליָחה ו ִחיָלה ּוס אן מ לֹא ָארּור. ֲאָבל ֵיׁש ּכָ א ו ּתָ מ ׁשַ

ָלה. ע ל ַמֽ ין ׁשֶ ית ּדִ ִרים ִמּבֵ יּו ֻמּתָ ִיה ך ה, ּכָ ּטָ ל ַמֽ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ּב

ָדִרים  ַהּנ ל  ּכ א  ַהּבָ ּול אן  ִמּכָ ל  ַבּטֵ מ ַוֲאִני  ֵניֶכם,  ִלפ מֹוָדָעה  מֹוֵסר  ֲאִני  ֲהֵרי 
המבקש התרה, אומר:

ֵלב  ָלה ּב ַקּבָ מֹות ו ּכָ ַהס קֹוָנמֹות ַוֲחָרמֹות ו ִאּסּוִרין ו ִזירֹות ו בּועֹות ּונ ל ׁש כ ו
ַעת  ׁש ֲעִנית ּבִ ֵרי ּתַ ד ֲחלֹום, חּוץ ִמּנִ ָהִקיץ ֵהן ּבַ ִמי, ֵהן ּב ַעצ ל ָעַלי ּב ֲאַקּבֵ ׁשֶ
ה  ֵמַעּתָ עֹוד,  ֵמַהּיֹום  ֶאּדֹר  ו ַהּזֹאת  מֹוָדָעה  ַנאי  ִלת ח  ּכַ ֶאׁש ִאם  ּוב ָחה.  ִמנ
ָלא  ִלין,  ֻבּטָ ּומ ֵטִלין  ּב ן  ּלָ ּכֻ יּו  ִּיה ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ֶנה  ּוַמת ֲעֵליֶהם  ָחֵרט  ִמת ֲאִני 
הֹון  ּב ָנא  ט ֲחַרֽ ִאת ן  ֻכּלָ ּב  .ָל ּוכ ָלל  ּכ ָחִלין  הֹון  י ָלא  ו ַקָּיִמין,  ָלא  ו ִריִרין  ׁש

ַעד עֹוָלם.  ה ו ֵמַעּתָ
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מנחה לערב יום הכיפורים Ø אשרי   11

   מנחה לערב יום הכיפורים

ָלה׃  ֽ ּוָך ּסֶ ֽלֽ ַהל ָך, עֹוד י ֵבי ֵביֶתֽ ֵרי יֹוׁש ַאׁש

מתפללים תפילת מנחה לפני הסעודה המפסקת. 
לֹום׳.  ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך אומרים וידוי בסוף תפילת לחש, לאחר ׳ַהמ

 ,(  –   עמ׳) יש אומרים גם לפני תפילת מנחה את סדר הקרבנות שלפני תפילת שחרית
פרט לפרשת תרומת הדשן ולסדר המערכה.

יהוה ֱאלָֹהיו׃  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָֽכה ּלֹו, ַאׁש ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁש
ָדִוד  ה ל ִהּלָ ּת

עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָכה ׁשִ ַוֲאָבר , ֶלך ֽ ָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ ֲארֹוִממ 
עֹוָלם ָוֶעד׃  ָך ל מ ָלה ׁשִ ַוֲאַהל , ּךָ ֶכֽ ל־יֹום ֲאָבר כ ּב

ֶקר׃  תֹו ֵאין ֵחֽ ֻדּלָ ִלג אֹד, ו ל מ ֻהּלָ דֹול יהוה ּומ ּגָ
ֽידּו׃  יָך ַיּגִ בּורֶֹתֽ יָך, ּוג ֽ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ׁשַ דֹור י ּדֹור ל

יָחה׃  ֽ יָך ָאׂשִ אֶֹתֽ ל ֵרי ִנפ ִדב ָך, ו בֹוד הֹוֶדֽ ֲהַדר ּכ
ה׃  ּנָ ֶרֽ ָך ֲאַסּפ ת דּוּלָ רּו, ּוג יָך יֹאֵמֽ אֹוֶתֽ ֶוֱעזּוז נֹור

ֽנּו׃  ַרּנֵ ָך י ָקת ִצד יעּו, ו ֽ ָך ַיּבִ ֵזֶֽכר ַרב־טּוב
ֶסד׃  ל־ָחֽ ד ִֽים ּוג ֶרך ַאּפַ ַרחּום יהוה, ֶאֽ ַחּנּון ו

יו׃  ל־ַמֲעׂשָ ַרֲחָמיו ַעל־ּכ טֹוב־יהוה ַלּכֹל, ו
ֽכּוָכה׃  ָבר יָך י יָך, ַוֲחִסיֶדֽ ֽ ל־ַמֲעׂשֶ ּוָך יהוה ּכ יֹוֽדֽ

רּו׃  ֽ ַדּבֵ ָך י בּוָרת רּו, ּוג ָך יֹאֵמֽ כּות בֹוד ַמל ּכ

 דיני תפילת מנחה בערב יום הכיפורים
הסעודה  את  לאכול  להספיק  מנת  על  הכיפורים  יום  בערב  מנחה  תפילת  להקדים  ראוי 

המפסקת ברוגע ולקבל את קדושת יום הכיפורים ביישוב הדעת (׳מטה אפרים׳ תרז, א).
אך  (שם),  המנחה  תפילת  קודם  הכיפורים  יום  בגדי  או  שבת  בגדי  ללבוש  הנוהגים  יש 

עדיין נשארים בנעליים רגילות.  
שם  כך,  נהגו  שלא  במקום  (למעט  זו  מנחה  בתפילת  התיבה  לפני  לעבור  רשאי  ָאֵבל 

תקפא, כג). 

תהלים פד

תהלים קמד

תהלים קמה
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12   אשרי Ø מנחה לערב יום הכיפורים

כּותֹו׃  בֹוד ֲהַדר ַמל בּורָֹתיו, ּוכ ֵני ָהָאָדם ּג ִלב יע הֹוִדֽ ל
ל־ּדֹור ָודֹר׃  כ ָך ּב ּת ל ׁשַ ל־עָֹלִמים, ּוֶממ כּות ּכ ָך ַמל כּות ַמל

פּוִפים׃  ל־ַהּכ כ זֹוֵקף ל ִלים, ו ל־ַהּנֹפ כ יהוה ל סֹוֵמך
ִעּתֹו׃  ָלם ּב כ ה נֹוֵתן־ָלֶהם ֶאת־א ַאּתָ רּו, ו ֽ ּבֵ ׂשַ יָך י ֵעיֵני־כֹל ֵאֶלֽ

ל־ַחי ָרצֹון׃  כ ל יע ֽ ּבִ ָך, ּוַמׂש ח ֶאת־ָיֶדֽ ּפֹוֵתֽ
יו׃  ל־ַמֲעׂשָ כ ָחִסיד ּב ָרָכיו, ו ל־ּד כ יק יהוה ּב ַצּדִ

הּו ֶבֱאֶמת׃  ָרֻאֽ ר ִיק כֹל ֲאׁשֶ  ,ָאיו ל־קֹר כ ָקרֹוב יהוה ל
יֵעם׃  יֹוׁשִ ַמע, ו ָעָתם ִיׁש ו ֶאת־ׁשַ ה, ו ֵרָאיו ַיֲעׂשֶ צֹון־י ר

ִמיד׃ ִעים ַיׁש ׁשָ ל־ָהר ֵאת ּכ ־אֲֹהָביו, ו ׁשֹוֵמר יהוה ֶאת־ּכ
עֹוָלם ָוֶעד׃  ׁשֹו ל ד ם ק ר ׁשֵ ׂשָ לּבָ ּכ י, ִויָבֵרך ר ּפִ ַדּבֶ ת יהוה י ִהּלַ ּת

לּוָיּה׃  ם, ַהלַָעד־עֹו ה ו ָבֵרך ָיּה ֵמַעּתָ נּו נ ַוֲאַנֽח

חצי קדיש
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל  ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ַמן ָקִריב, ו ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ָכָתא ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ֶנֱחָמָתא  ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא ּתֻ ׁשִ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ָמא, ו ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ


תהלים קטו

ש"ץ:

קהל וש"ץ:

ש"ץ:
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מנחה לערב יום הכיפורים Ø עמידה   13

  עמידה

ינּו׃ ָרא, ָהבּו ֽגֶֹדל ֵלאלֵֹהֽ ם יהוה ֶאק י ׁשֵ ּכִ

"המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה כנגדו
ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו" (שו"ע צח, א).

פוסע שלוש פסיעות לפנים כמי שנכנס לפני המלך. 
.  מִֹנּיֹות׳  בעמ׳ ִנים ַקד ׁשָ עומד ומתפלל בלחש מכאן ועד ׳ּוכ

כורע במקומות המסומנים ב, קד לפנים במילה הבאה וזוקף בשם.

ָך׃ ֶתֽ ִהּלָ יד ּת ח, ּוִפי ַיּגִ ּתָ פ ָפַתי ּתִ ֲאדָֹני, ׂש

ינּו  ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ה יהוה, ֱאלֵֹהֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
אבות

ָחק, ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב  ָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיצ ֱאלֵֹהי ַאב
יֹון  ַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעל ּבֹור ו דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, קֹוֵנה ַהּכֹל 
י ָאבֹות  ּדֵ זֹוֵכר ַחס ו

ַאֲהָבה. מֹו ּב ַען ׁש ַמֽ ֵניֶהם, ל ֵני ב ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלב
ַחִּיים  ֶלך ָחֵפץ ּבַ ַחִּיים, ֶמֽ נּו ל ֵרֽ כ ז

ָך ֱאלִֹהים ַחִּיים.* ַמַענ ֶפר ַהַחִּיים, ל ֵסֽ נּו ּב ֵבֽ ת כ ו
יע ּוָמֵגן.  ֽ ֶלך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ ֶמֽ

ָרָהם. ה יהוה, ָמֵגן ַאב רּוך ַאּתָ ּבָ

עֹוָלם, ֲאדָֹני  ּבֹור ל ה ּגִ ַאּתָ
גבורות

יע ֽ הֹוׁשִ ה, ַרב ל ַחֵּיה ֵמִתים ַאּתָ מ
ל מֹוִריד ַהּטָ

ים ַרֲחִמים ַרּבִ ַחֵּיה ֵמִתים ּב ֶסד, מ ֶחֽ ל ַחִּיים ּב ּכֵ ַכל מ

דברים לב

תהלים נא



*    אם שכח לומר ״זכרנו״, ״מי כמוך״, ״וכתוב״ או ״בספר״ – כל זמן שלא אמר את שם ה׳ 
שבברכה, יכול לחזור (אף שהזכיר באמצע כמה שמות – שו״ע ורמ״א תקפב, ה; משנ״ב 

שם, טז).



בארץ ישראל:
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14   עמידה Ø מנחה לערב יום הכיפורים

יר ֲאסּוִרים  רֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ ִלים, ו נֹופ סֹוֵמך
ֵני ָעָפר.  ַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ ּומ

בּורֹות  ַעל ּג ֽ ִמי ָכֽמֹוָך, ּבַ
ך ֹוֶמה ּלָ ּוִמי ּדֽ

ׁשּוָעה.  י יח ִמֽ ַחֶּיה ּוַמצ ֵמִמית ּומ , ֶלך ֶמֽ
ִמי ָכֽמֹוָך ָאב ָהַרֲחָמן 

ַרֲחִמים. ַחִּיים ּב צּוָריו ל זֹוֵכר י
ַהֲחיֹות ֵמִתים.  ה ל ֶנֱאָמן ַאּתָ ו

ִתים. ַחֵּיה ַהּמֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ
ה ָקדֹוׁש׳ בעמוד הבא. בתפילת לחש ממשיך ׳ַאּתָ

קדושה

ֶדׁש  ֵפי קֹֽ ר יח סֹוד ׂשַ ֽ ַעם ׂשִ נֹֽ ּכ ַנֲעִריָצך ו ך יׁשָ ּדִ ַנק

בחזרת הש״ץ הקהל עומד ואומר קדושה. 
במקומות המסומנים ב, המתפלל מתרומם על קצות אצבעותיו.

קהל ואחריו שליח הציבור:

ה ָ ֻדׁשּ ָך ק ים ל ׁשִ ּל ׁשַ ַהמ
ָאַמר ָקָרא ֶזה ֶאל־ֶזה ו ָך, ו ִביֶאֽ תּוב ַעל ַיד נ ּכָ ּכַ

בֹודֹו׃ ֶרץ ּכ ל־ָהָאֽ לֹא כ ָבאֹות, מ ָקדֹוׁש, יהוה צ ,ָקדֹוׁש ,ָקדֹוׁש
קהל ואחריו שליח הציבור:

ִרים אֹומ ִחים ו ּב ׁשַ ָתם מ ֻעּמָ 

קֹומֹו׃ בֹוד־יהוה ִמּמ ּכ רּוך ּבָ
קהל ואחריו שליח הציבור:

תּוב ֵלאמֹר ָך ּכָ ׁש ד ֵרי ק ִדב ּוב

לּוָיּה׃ דֹר ָודֹר, ַהל ִצּיֹון ל ִיך עֹוָלם, ֱאלַֹהֽ יהוה ל לֹך ִימ
קהל ואחריו שליח הציבור:

ה ָקדֹוׁש׳ בעמוד הבא. שליח הציבור ממשיך ׳ַאּתָ

מי ששכח ׳ִמי ָכֽמֹוָך׳ – ראה הערה בעמוד הקודם.

ישעיה ו

יחזקאל ג

תהלים קמו
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מנחה לערב יום הכיפורים Ø עמידה   15

ָך ָקדֹוׁש  מ ׁשִ ה ָקדֹוׁש ו ַאּתָ
קדושת השם

ָלה  ֽ ֽלּוָך ּסֶ ַהל ל יֹום י כ ים ּב דֹוׁשִ ּוק
ה.  ּתָ ָקדֹוׁש ָאֽ דֹול ו ֶלך ּגָ י ֵאל ֶמֽ ּכִ

דֹוׁש.* ֶלך ַהּקָ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

יָנה.  ד ֶלֱאנֹוׁש ּבִ ַלּמֵ ַעת, ּומ ֽ ָאָדם ּדַ ה חֹוֵנן ל ַאּתָ
דעת

ַעת.  יָנה ָוָדֽ ָמה ּבִ כ ָך ח ֽנּו ֵמִאּת ּנֵ ח
ַעת. ֽ ה יהוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך  תֹוָרֶתֽ ינּו ל נּו ָאִבֽ יֵבֽ ֲהׁשִ
תשובה

ָך  נּו ֲַעבֹוָדֶתֽ ֽ ּכֵ נּו ַמל ֵבֽ ָקר ו
ָפֶנֽיָך.  ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת נּו ּבִ ַהֲחִזיֵרֽ ו

ׁשּוָבה. ת ה יהוה, ָהרֹוֶצה ּבִ רּוך ַאּתָ ּבָ

אנּו  י °ָחָטֽ ינּו ּכִ נּו ָאִבֽ ַלח ָלֽ ס

סליחה
נוהגים להכות כנגד הלב במקומות המסומנים ב° (סידור יעב"ץ).

נּו  ע ֽ י °ָפׁשָ נּו ּכִ ֽ ּכֵ נּו ַמל ַחל ָלֽ מ
ה.  ּתָ ח ָאֽ ַסּלָ טֹוב ו י ֵא ּכִ

. ח לֹֽ ה ִלס ּבֶ ר ה יהוה, ַחּנּון ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

״המלך  אומר  דיבור,  כדי  תוך  נזכר  אם  ולתקן:  לחזור  צריך  הקדוש״ —  ״האל  ואמר  *   טעה 
אם  התפילה.  לראש  חוזר  הבאה,  בברכה  שהתחיל  או  כך  אחר  נזכר  אם  אך  הקדוש״; 
מסתפק – משער שבראש השנה ויום הכיפורים אמר נכון, ואינו חוזר (׳חיי אדם׳ כח, ח; 

וכך נראה גם מהמשנ״ב תקפב, ד). 
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16   עמידה Ø מנחה לערב יום הכיפורים

נּו  ִריָבה ִריֵבֽ ֵיֽנּו, ו נ ע ֵאה ָנא ב ר
גאולה

ָך  ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ֵהָרה ל ֵלָמה מ ה ׁש ָֻּא נּו ּג ָאֵלֽ ּוג
ה.  ּתָ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאֽ ּכִ

ָרֵאל. ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ֵנָרֵפא  נּו יהוה ו ָפֵאֽ ר
רפואה

ה  ּתָ נּו ָאֽ ֵתֽ ִהּלָ י ת ָעה, ּכִ ֽ ׁשֵ ִנּוָ נּו ו יֵעֽ הֹוׁשִ
ינּו  אֹוֵבֽ ל ַמכ כ ינּו ּול ֲחלּוֵאֽ ל ּתַ כ א ל ּפֵ ַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמר ו

ינּו  ל ַמּכֹוֵתֽ כ ֵלָמה ל פּוָאה ׁש ר

פּוָאה  ֵהָרה ר ַלח מ ׁש ּתִ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ִהי ָרצֹון ִמּל י
המתפלל על חולה מוסיף:

ן פלונית/ פּוַאת ַהּגּוף ַחֹוֶלה פלוני ּבֶ ֶֽפׁש ּור פּוַאת ַהּנֶ ִים ר ַמֽ ָ ֵלָמה ִמן ַהׁשּ ׁש
ָרֵאל ָאר חֹוֵלי ִיׂש ׁש תֹוך ת פלונית ּב ַחֹוָה פלונית ּבַ

ה.  ּתָ ַרֲחָמן ָאֽ רֹוֵפא ֶנֱאָמן ו ֶלך י ֵאל ֶמֽ ּכִ
ָרֵאל. ה יהוה, רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂש רּוך ַאּתָ ּבָ

ָנה ַהּזֹאת  ָ ינּו ֶאת ַהׁשּ ינּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵרך ָעֵלֽ ּבָ
ברכת השנים

טֹוָבה  בּוָאָתּה, ל ל ִמיֵני ת ֶאת ּכ ו
ֵני ָהֲאָדָמה  ָרָכה ַעל ּפ ֵתן ּב ו

נּו ִמּטּוָבּה  ֵעֽ ּב ׂשַ ו
ָרָכה  ִנים ַהּטֹובֹות ִלב ָ ׁשּ נּו ּכַ ָנֵתֽ ׁש ּוָבֵרך

ִנים.  ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה ּומ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאּתָ ּכִ
ִנים. ָ ָבֵרך ַהׁשּ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ
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מנחה לערב יום הכיפורים Ø עמידה   17

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ץ ּגָ ַקּבֵ א ֵנס ל ׂשָ נּו, ו ֵחרּוֵתֽ דֹול ל ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּב ּת
קיבוץ גלויות

ֵצֽנּו.  ַאר ֶרץ ל פֹות ָהָאֽ נ ע ּכַ ּבַ ֵהָרה ֵמַאר ֵצֽנּו ַיַֽחד מ ַקּב ו
ָרֵאל. ֵחי ַעּמֹו ִיׂש ץ ִנד ַקּבֵ ה יהוה, מ רּוך ַאּתָ ּבָ

ה  ִחּלָ ַבּת יֹוֲעֵצֽינּו ּכ ָבִראׁשֹוָנה, ו ינּו ּכ ֵטֽ יָבה ׁשֹופ ֽ ָהׁשִ
השבת המשפט

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ֽ ָהֵסר ִמּמֶ ו
ָך  ַבּד ה יהוה ל ֵהָרה ַאּתָ ינּו מ לֹך ָעֵלֽ ּומ

ט.  ּפָ ִמׁש ֶצֶֽדק ּוב ַרֲחִמים, ּב ֶסד ּוב ֶחֽ ּב
ט.* ּפָ ׁש ֶלך ַהּמִ ֽ ה יהוה, ַהּמֶ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָוה  ִהי ִתק יִנים ַאל ּת ׁשִ ל ַלּמַ ו
ברכת המינים

תּו  ֵרֽ ֵהָרה ִיּכָ ָך מ ֵבי ַעּמ ל אֹוי כ דּו, ו ַגע יֹאֵבֽ ֶרֽ יִנים ּכ ל ַהּמִ כ ו
ר  ַמּגֵ ר ּות ּבֵ ׁשַ ר ּות ַעּקֵ ֵהָרה ת ַהֵּזִדים מ ו

ינּו.  ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ִניֵעם ּבִ ַתכ ם וֵי ּפִ ַתׁש ם ו ַכּלֵ ּות
ִנֽיע ֵזִדים. ִבים ּוַמכ ה יהוה, ׁשֹוֵבר אֹוי רּוך ַאּתָ ּבָ

ַעל ַהֲחִסיִדים  יִקים ו ּדִ ַעל ַהּצַ
על הצדיקים

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמ ֵני ׁש ַעל ִזק ו
ֵריֶהם  ית סֹופ ֵליַטת ּבֵ ַעל ּפ ו

ינּו  ָעֵלֽ ֶֽדק, ו ֵרי ַהּצֶ ַעל ּגֵ ו
ינּו  יָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמֽ

*   טעה ואמר ״מלך אוהב צדקה ומשפט״ – אם נזכר תוך כדי דיבור, אומר ״המלך המשפט״, 
ואם התחיל בברכה הבאה, אינו חוזר.
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18   עמידה Ø מנחה לערב יום הכיפורים

ֱאֶמת  ָך ּבֶ מ ׁשִ ִחים ּב ל ַהּבֹוט כ  ָכר טֹוב ֵתן ׂשָ ו
ֶהם  נּו ִעּמָ ק ֶחל ים  ׂשִ ו

נּו  ח ָך ָבָטֽ י ב עֹוָלם ֹא ֵנבֹוׁש, ּכִ ּול
נּו.  נ ָעֽ ֱאֶמת ִנׁש דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ּד ַחס ַע ו

יִקים. ּדִ ָטח ַלּצַ ָען ּוִמב ה יהוה, ִמׁש רּוך ַאּתָ ּבָ

ׁשּוב  ַרֲחִמים ּתָ ָך ּב ִים ִעיר ַלֽ ִלירּוׁשָ ו
בניין ירושלים

ּתָ  ר ֽ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ּכֹן ּב ִתׁש ו
ַין עֹוָלם  נ ינּו ּבִ ָיֵמֽ ָקרֹוב ּב ֵנה אֹוָתּה ּב ּוב

ִכין.  תֹוָכּה ּתָ ֵהָרה ל ָך מ ּד א ָדִוד ַעב ִכּסֵ ו
ִים. ָלֽ רּוׁשָ ה יהוה, ּבֹוֵנה י רּוך ַאּתָ ּבָ

ָך יׁשּוָעֶתֽ רּום ּבִ נֹו ּתָ ַקר ו , יח ִמֽ ֵהָרה ַתצ ָך מ ּד ִוד ַעב ּדָ ֶאת ֶצַֽמח 
מלכות בית דוד

 ַהּיֹום.  ינּו ּכ ֽ ָך ִקּוִ י ִליׁשּוָעת ּכִ
ׁשּוָעה.  ֶרן י ק יח ִמֽ ה יהוה, ַמצ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָאב ָהַרֲחָמן 
שומע תפילה

ינּו  נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֵַֽמע קֹו ׁש
נּו  ֵתֽ ִפּלָ ָרצֹון ֶאת ּת ַרֲחִמים ּוב ּב  ַקּבֵ ינּו, ו ֵַֽרֵחם ָע ו חּוס 

ה  ּתָ ַתֲחנּוִנים ָאֽ ֹות וִּפ ּת ע י ֵאל ׁשֹוֵמֽ ּכִ
נּו  יֵבֽ ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּת ֽ ּכֵ ָפֶנֽיָך ַמל ּוִמּל

נּו  ֵתֽ ִפּלָ ַמע ּת ֽנּו ַוֲעֵנֽנּו ּוׁש ּנֵ ח
ה.  ל ּפֶ ת ּכ ִפּלַ ּת ע ה ׁשֹוֵמֽ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ּת ע ה יהוה, ׁשֹוֵמֽ רּוך ַאּתָ ּבָ
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ֵעה  ָתם ׁש ִפּלָ ִלת ָרֵאל, ו ָך ִיׂש ַעּמ ינּו ּב ֵצה יהוה ֱאלֵֹהֽ ר
עבודה

ָך  יֶתֽ ִביר ּבֵ ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלד ָהׁשֵ ו
ָרצֹון  ל ּב ַקּבֵ ַאֲהָבה ת ֵהָרה ּב ָתם, מ ִפּלָ ָרֵאל ּות י ִיׂש ֵ ִאׁשּ ו

ָך. ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂש ָרצֹון ּתָ ִהי ל ּות
ַרֲחִמים.  ִצּיֹון ּב ָך ל ׁשּוב ֶתֱחֶזֽיָנה ֵעיֵנֽינּו ּב ו

ִצּיֹון. ִכיָנתֹו ל ֲחִזיר ׁש ה יהוה, ַהּמַ רּוך ַאּתָ ּבָ

כורע ב׳מֹוִדים׳ ואינו זוקף עד אמירת השם (סידור השל"ה). הודאה

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח
ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
עֹוָלם ָוֶעד.  ינּו ל ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ
נּו  ֵעֽ צּור ַחֵּיֽינּו, ָמֵגן ִיׁש
דֹור ָודֹור.   ה הּוא ַאּתָ
ָך  ֶתֽ ִהּלָ ר ּת ַסּפֵ ָך ּונ נֹוֶדה ּל
ָך  ָיֶדֽ סּוִרים ּב ַעל ַחֵּיֽינּו ַהּמ
 קּודֹות ָלך ינּו ַהּפ מֹוֵתֽ ַעל ִנׁש ו
נּו ֽ ל יֹום ִעּמָ כ ּב יָך ׁשֶ ֽ ַעל ִנּסֶ ו
יָך  טֹובֹוֶתֽ יָך ו אֹוֶתֽ ל ַעל ִנפ ו
ִים.  ָרֽ ה צ ֶרב ָוֽבֶֹקר ו  ֵעת, ֶעֽ כ ּב ׁשֶ
יָך  י ֹא ָכּו ַרֲחֶמֽ ַהּטֹוב, ּכִ
יָך  ּמּו ֲחָסֶדֽ י לֹא ַתֽ ַרֵחם, ּכִ ַהמ ו
. ינּו ָלך ֽ י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ּכִ

 נּו ָלך מֹוִדים ֲאַנֽח

כששליח הציבור אומר ׳מֹוִדים׳, 
הקהל אומר בלחש (סוטה מ ע"א):

ינּו  ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ ׁשָ
ינּו  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ

ר ׂשָ ל ּבָ ֱאלֵֹהי כ
ית.  ֵראׁשִ נּו, יֹוֵצר ּב ֵרֽ יֹוצ

הֹוָדאֹות  ָרכֹות ו ּב
דֹוׁש  ַהּקָ דֹול ו ָך ַהּגָ מ ׁשִ ל

נּו.  ֽ ּתָ ִקַּימ נּו ו ֶהֱחִייָתֽ ַעל ׁשֶ
נּו  ֵמֽ ַקּי ַחֵּיֽנּו ּות ן ּת ּכֵ

ינּו  ֻלּיֹוֵתֽ ֶתֱאסֹף ּגָ ו
ָך  ֽ ׁשֶ ד רֹות ק ַחצ ל

ָך  צֹונ ֲעׂשֹות רַ יָך ו מֹר ֻחּק ׁשִ
ֵלם  ֵָבב ׁשָ ָך ּב ּד ב ע ּול

 נּו מֹוִדים ָלך ָאֽ ַע ׁשֶ
רּוך ֵאל ַההֹוָדאֹות. ּבָ

נּו  ֽ ּכֵ ָך ַמל מ א ׁשִ ַנּשֵׂ ִית רֹוֵמם ו ִית ו ַרך ּבָ ם ִית ּלָ ַעל ּכֻ ו
עֹוָלם ָוֶעד. ִמיד ל ּתָ
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ָך. ִריֶתֽ ֵני ב ל ּב ַחִּיים טֹוִבים ּכ תֹב ל ּוכ
ָלה  ֽ כֹל ַהַחִּיים יֹוֽדּוָך ּסֶ ו

י טֹוב  עֹוָלם ּכִ ֱאֶמת ל דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ מ כּו ֶאת ׁשִ לּו ִויָבר ִויַהל
ָלה, ָהֵאל ַהּטֹוב. נּו ֶסֽ ָרֵתֽ ֶעז נּו ו ׁשּוָעֵתֽ ָהֵאל י

הֹודֹות. ָך ָנֶאה ל ָך ּול מ ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוך ַאּתָ ּבָ

ָרָכה  לֹום טֹוָבה ּוב ים ׁשָ  ׂשִ
שלום

ָך.  ֽ ָרֵאל ַעּמֶ ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַרֲחִמים ָעֵלֽ ֶסד ו ַחִּיים ֵחן ָוֶחֽ
ֶנֽיָך  אֹור ּפָ ֶאָחד ּב נּו ּכ ֽ ּלָ ינּו ּכֻ נּו ָאִבֽ ֵכֽ ר ּבָ

ֶסד  ַאֲהַבת ֶחֽ ינּו ּתֹוַרת ַחִּיים ו נּו יהוה ֱאלֵֹהֽ ֽ ּתָ ּלָ ֶנֽיָך ָנַתֽ אֹור ּפָ י ב ּכִ
לֹום. ׁשָ ַחִּיים ו ַרֲחִמים ו ָרָכה ו ָדָקה ּוב ּוצ

ָרֵאל  ָך ִיׂש ל ַעּמ ֶאת ּכ ָבֵרך נּו ּול ֵכֽ ָבר ֵעיֶנֽיָך ל ֶיה ּב טֹוב ִיה ו
ָך.  לֹוֶמֽ ׁש ָעה ּבִ ל ׁשָ כ ל ֵעת ּוב כ ּב

ָנָסה טֹוָבה  לֹום, ּוַפר ׁשָ ָרָכה ו ֶפר ַחִּיים, ּב ֵסֽ ּב
ֶנָחמֹות  ׁשּועֹות ו ֵזרֹות טֹובֹות, י ּוג

ָרֵאל  ית ִיׂש ָך ּבֵ ל ַעּמ כ נּו ו ָפֶנֽיָך ֲאַנֽח ֵתב ל ִנּכָ ִנָּזֵכר ו
לֹום. ׁשָ ַחִּיים טֹוִבים ּול ל

לֹום. ָ ׁשּ ָרֵאל ּבַ ֶאת ַעּמֹו ִיׂש ָבֵרך ה יהוה, ַהמ רּוך ַאּתָ ּבָ

ֹגֲאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִלּבִ ֶהג ֵרי־ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה
יש מוסיפים:

עד כאן חזרת הש״ץ, והיחיד בתפילת לחש מוסיף וידוי בעמוד הבא.

.  תֹב׳ – ראה הערה  בעמ׳ מי ששכח ׳ּוכ



.  ֶפר ַחִּיים׳ – ראה הערה  בעמ׳ ֵסֽ מי ששכח ׳ּב

תהלים יט

 הפסקה לקדיש או לקדושה באמצע הווידוי
בתפילת עמידה אסור לענות לקדיש או לקדושה אלא יעצרו ויקשיבו כדין ״שומע כעונה״. 

מה הדין כאשר נמצאים באמצע אמירת הווידוי הצמוד לתפילת עמידה?
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ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ  ֱאלֵֹהֽ
נּו. ֵתֽ ִחּנָ ם ִמּת ַעּלַ ת ַאל ּתִ נּו, ו ֵתֽ ִפּלָ ָפֶנֽיָך ּת בֹוא ל ּתָ

ָפֶנֽיָך  י ֽעֶֹרף לֹוַמר ל ׁשֵ נּו ַעֵּזי ָפִנים ּוק ֵאין ָאֽ ׁשֶ
ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ יהוה ֱאלֵֹהֽ

אנּו. ינּו ָחָטֽ נּו ַוֲאבֹוֵתֽ אנּו. ֲאָבל ֲאַנֽח לֹא ָחָטֽ נּו ו יִקים ֲאַנֽח ַצּדִ

נּו ֽדִֹפי ר ֽ ּבַ נּו, ּדִ ַזֽל נּו, ּגָ ַגֽד נּו, ּבָ מ ֽ ָאׁשַ
כשמתוודה, מכה באגרופו על החזה כנגד הלב (מג״א תרז, ג, בשם מדרש קהלת).

ֶקר ֽ נּו ׁשֶ ל נּו, ָטַפֽ ס נּו, ָחַמֽ נּו, ַזֽד ע ֽ ׁשַ ִהר ינּו, ו ֶהֱעִוֽ
נּו ר נּו, ָסַרֽ צ נּו, ִנַאֽ ד נּו, ָמַרֽ צ נּו, ַלֽ ַּזֽב נּו ָרע, ּכִ ָיַעֽצ

ינּו ֽעֶֹרף ֽ ִ נּו, ִקׁשּ ר נּו, ָצַרֽ ע ֽ ׁשַ ינּו, ּפָ ָעִוֽ
נּו. ע ֽ ּתָ ע ינּו, ּתִ ִעֽ נּו, ּתָ ב ַעֽ נּו, ּתִ ת ַחֽ נּו, ׁשִ ע ֽ ָרׁשַ

נּו. ָוה ָלֽ ֽ לֹא ׁשָ יָך ַהּטֹוִבים, ו ֶטֽ ּפָ ׁש יָך ּוִמּמִ וֶֹתֽ צ נּו ִמּמִ ר ַסֽ
נּו׃ ע ֽ ׁשָ נּו ִהר יָת, ַוֲאַנֽח ֽ י־ֱאֶמת ָעׂשִ ינּו, ּכִ א ָעֵלֽ ל־ַהּבָ יק ַעל ּכ ה ַצּדִ ַאּתָ נחמיה טו

דין זה תלוי באמירת "יהיו לרצון": לדעת הגר״א (עיינו ׳אמרי נועם׳ ג, ב), אומרים ״יהיו 
לרצון״ רק בסוף התפילה ולא קודם הווידוי, כי ״יהיו לרצון״ הוא סיום התפילה, ואנו רוצים 
כדעת  שלא  הווידוי,  לפני  אף  לומר  נוהגים  רבים  אמנם  התפילה.  מן  חלק  יהיה  שהווידוי 
הגר״א. ובמשנ״ב (תרז, טז) כתב, שמי שאומר תמיד ״יהיו לרצון״ קודם ״אלהי נצור״, יאמר 

גם כאן קודם הווידוי. 
אמרי פי״, הרי  לרצון  לא אמרו ״יהיו  קדיש או קדושה באמצע הווידוי ועדיין  אם שמעו 
שיענו רק ״אמן יהא שמיה רבה״ ו״אמן״ של ״דאמירן בעלמא״. ובקדושה יענו את הפסוקים 

״קדוש״ ו״ברוך״ (שו״ע קכב, א; משנ״ב, שם).
אם שמעו קדיש או קדושה באמצע הווידוי וכבר אמרו ״יהיו לרצון אמרי פי״, יכולים לענות 
גם על הפסוק השלישי של הקדושה ״ימלוך ה׳״ (עיינו משנ"ב וערוה"ש שם; קיצוש"ע יח, טו).

אם אמרו גם את ״יהיו לרצון״ האחרון הצמוד לעקירת הרגליים, עונים על הכול אף על פי 
שעדיין לא עקרו רגליהם. 

 דרך אמירת הווידוי
נוהגים להכות על הלב באמירת ״אשמנו״ ו״על חטא״ (׳מטה אפרים׳ תרז, י; משנ״ב תרז, יא).

יש לומר את הווידוי בעמידה בלי להישען, או לפחות באופן שאם יזיזו את הדבר שנשען 
עליו – לא ייפול (שו"ע תרז, ג; משנ״ב שם, י). רבים נוהגים לומר את הווידוי בגב כפוף. אם 

יש לאדם אפשרות, יעשה כך (משנ״ב שם, י).
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ָחִקים ָפֶנֽיָך ׁשֹוֵכן ׁש ר ל ַסּפֵ ב ָמרֹום, ּוַמה ּנ ָפֶנֽיָך יֹוׁשֵ ַמה ּנֹאַמר ל
. ע ה יֹוֵדֽ לֹות ַאּתָ ג ַהּנִ רֹות ו ּתָ ס ל ַהּנִ ֲהלֹא ּכ

ל ַחי. ֵרי ּכ ַתֲעלּומֹות ִסת ָרֵזי עֹוָלם ו ע ה יֹוֵדֽ ַאּתָ
ָליֹות ָוֵלב. ֶטן ּובֹוֵחן ּכ ֵרי ָבֽ ל ַחד ה חֹוֵפׂש ּכ ַאּתָ
ֶֽגד ֵעיֶנֽיָך. ר ִמּנֶ ּתָ ֵאין ִנס ּךָ ו ֽ ָבר ֶנֱעָלם ִמּמֶ ֵאין ּדָ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ִּהי ָרצֹון ִמ ֵכן, י ּוב
ינּו  ַחּטֹאֵתֽ נּו ַעל ּכ ָֽ ר ַכּפֵ ּת ׁשֶ

ינּו ל ֲעוֹנֹוֵתֽ נּו ַעל ּכ ָֽ ַלח ִתס ו
ינּו. ֵעֽ ׁשָ ל ּפ נּו ַעל ּכ ָֽ ַחל ִתמ ו

ָרצֹון ֽאֶֹנס ּוב ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט 
על כל חטא שמונה, מכה באגרופו על החזה כנגד הלב.

ב ִאּמּוץ ַהּלֵ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ַעת ִלי ָדֽ ב ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִים ָפָתֽ ִבּטּוי ׂש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ִגּלּוי ֲעָריֹות ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ֶתר ֽ ָגלּוי ּוַבּסָ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

לכתחילה הווידוי אמור להיות צמוד לתפילת עמידה, כאילו הוא חלק מתפילת עמידה. 
כל  על  מעשיות  השלכות  לכך  יש  עצמו.  בפני  גם  לווידוי  משמעות  יש  הדין  מעיקר  אולם 
אדם, ובמיוחד על אישה המטופלת בילדיה. אם נאלצה להפסיק את התפילה קודם הווידוי 
שלא  בנפרד,  גם  הווידוי  את  לומר  יכולה  הווידוי),  את  לומר  כלשהי  מסיבה  שכחה  אם  (או 

בצמוד לתפילת עמידה.
״האל  ואמר  הכיפורים  יום  בערב  מנחה  בתפילת  טעה  אם  זה:  לעיקרון  נוספת  השלכה 
הקדוש״, כשחוזר על תפילת עמידה מצד הדין אין לומר שוב את הווידוי (עיינו בשו״ת שבט 
להדר  מקום  יש  אמנם  הכיפורים).  ליום  המפורש  במחזור  הגרשז״א  ובדברי  עג;  ח״ו,  הלוי 
ולומר שוב את הווידוי (כיוון שדין זה אינו ברור – עיינו, למשל, ב׳קיצור הלכות המועדים׳, 

עמ׳ פח, לד). 
אם יש אפשרות, טוב לפרט את הווידוי גם בנוסח המקובל (״על חטא״) וגם בווידוי אישי 

(עיינו בתחילת המחזור ״דיני הווידוי״ עמ׳  כד ).
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ָמה ִמר ַעת ּוב ַדֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ה ִדּבּור ּפֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ע הֹוָנַאת ֵרֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ב הּור ַהּלֵ ִהר ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
נּות ִעיַדת ז ו ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ה ִוּדּוי ּפֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
זּול הֹוִרים ּומֹוִרים ִזל ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ָגָגה ָזדֹון ּוִבׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ֽחֶֹזק ָיד ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ם ֵ ִחּלּו ַהׁשּ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ִים ָפָתֽ ַאת ׂש ֻטמ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ה ׁשּות ּפֶ ִטפ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ֵיֶֽצר ָהָרע ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִעים לֹא יֹוד ִעים ּוב יֹוד ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו

ָכָזב ַחׁש ּוב ַכֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ַֹחד ת ׁשֽ ַכּפַ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ָלצֹון ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ָלׁשֹון ָהָרע ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ן ַמּתָ א ּוב ָ ַמׂשּ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ה ּתֶ ִמׁש ַמֲאָכל ּוב ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ית ּבִ ַמר ּוב ך ֶנֽׁשֶ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
רֹון ִטַּית ּגָ נ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
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ינּו תֹוֵתֽ פ יח ׂשִ ֽ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ִין ּקּור ָעֽ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ֵעיַנִֽים ָרמֹות ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ַצח ַעּזּות ֶמֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו

ִריַקת עֹל פ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ִלילּות פ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ע ִדַּית ֵרֽ צ ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

ִין ָצרּות ָעֽ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ַקּלּות רֹאׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
יּות ֽעֶֹרף ַקׁש ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

ָהַרע ִים ל ַלֽ ִריַצת ַרג ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ִכילּות ר ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

א ו בּוַעת ׁשָ ׁש ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט
ם ַאת ִחּנָ נ ׂשִ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו
ּוֶמת ָיד ׂשֽ ת ָפֶנֽיָך ּבִ אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט

הֹון ֵלָבב ִתמ ָפֶנֽיָך ּב אנּו ל ָחָטֽ א ׁשֶ ַעל ֵחט ו

נּו. ר ָלֽ ּפֶ נּו, ּכַ ַחל ָלֽ נּו, מ ַלח ָלֽ ִליחֹות ס ס ם ֱאֽלֹוּה ּלָ ַעל ּכֻ ו

נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם עֹוָלה ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
את נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַחּטָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

יֹוֵרד ן עֹוֶלה ו ּבַ ר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ק ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ָתלּוי אי ו ם ַוּדַ נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ָאׁשָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
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ּדּות ת ַמר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמּכַ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ִעים ּבָ קּות ַאר נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ַמל ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

ִים ָמֽ יֵדי ׁשָ נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ִמיָתה ּבִ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ֵרת ַוֲעִריִרי נּו ַחָּיִבים ֲעֵליֶהם ּכָ ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו

ין ית ּדִ ע ִמיתֹות ּבֵ ּבַ נּו ַחָּיִבים  ֲעֵליֶהם ַאר ָאֽ ַעל ֲחָטִאים ׁשֶ ו
ֶנק. ֶחֽ ֶרג, ו ֵרָפה, ֶהֽ ִקיָלה, ׂש ס

ה. ַות לֹא ַתֲעׂשֶ ַעל ִמצ ה ו ַות ֲעׂשֵ ַעל ִמצ
ה. ּה קּום ֲעׂשֵ ֵאין ּבָ ה ּוֵבין ׁשֶ ּה קּום ֲעׂשֵ ֵּיׁש ּבָ ין ׁשֶ ּבֵ

נּו לּוִיים ָלֽ ֵאיָנם ּג ֶאת ׁשֶ נּו ו לּוִיים ָלֽ ֶאת ַהּג
ָך ֲעֵליֶהם ינּו ל הֹוִדֽ ָפֶנֽיָך, ו נּום ל ָבר ֲאַמר נּו, ּכ לּוִיים ָלֽ ֶאת ַהּג

ּוִיים ִוידּוִעים ָפֶנֽיָך ֵהם ּג  ,נּו לּוִיים ָלֽ ֵאיָנם ּג ֶאת ׁשֶ ו
ֱאַמר ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ

ינּו  רֹת ַליהוה ֱאלֵֹהֽ ּתָ ס ַהּנִ
ָבֵנֽינּו ַעד־עֹוָלם נּו ּול לֹת ָלֽ ג ַהּנִ ו

ֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת׃ ב ל־ּדִ ַלֲעׂשֹות ֶאת־ּכ
ל ּדֹור ָודֹור כ רּון ּב ׁשֻ ֵטי י ב ׁשִ ָלן ל ח ָרֵאל ּומ ִיׂש ָחן ל ל ה ס י ַאּתָ ּכִ

ה. ּתָ א ָאֽ ֶָּא ח סֹוֵלֽ מֹוֵחל ו ֶלך נּו ֶמֽ יָך ֵאין ָלֽ ָעֶדֽ  ּוִמּבַ

ֱאלַֹהי
ַדאי י ֵאיִני כ ּתִ ּלֹא נֹוַצֽר ַעד ׁשֶ

י ּתִ ּו לֹא נֹוַצֽרִּא י, ּכ ּתִ ּנֹוַצֽר יו ׁשֶ ׁשָ ַעכ ו
ִמיָתִתי. ַחָּיי, ַקל ָוֽחֶֹמר ּב ָעָפר ֲאִני ּב

ה. ִלּמָ ה ּוכ ִלי ָמֵלא ּבּוׁשָ כ ָפֶנֽיָך ּכִ  ֲהֵרי ֲאִני
ּלֹא ֶאֱחָטא עֹוד. ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִּהי ָרצֹון ִמ י

ים יָך ָהַרּבִ ַרֲחֶמֽ חֹק ּב ָפֶנֽיָך, מ אִתי ל ָחָטֽ ֶ ּוַמה ׁשּ
ָלִים ָרִעים. ח ֵדי ִיּסּוִרים ו ֲאָבל לֹא ַעל י

דברים כט
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ֱאלַֹהי 
ָמה  ר ִמר ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ׁשֹוִני ֵמָרע ּוׂש צֹר ל נ

ֶיה.  ה ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ׁשִ ַנפ י ִתּדֹם, ו ׁשִ ַלי ַנפ ַקל ִלמ ו
י. ׁשִ ּדֹף ַנפ ר יָך ּתִ וֶֹתֽ ַאֲחֵרי ִמצ ָך, ו תֹוָרֶתֽ י ּב ַתח ִלּבִ ּפ

ִבים ָעַלי ָרָעה  ַהחֹוׁש ִמים ו ל ַהּקָ כ ו
ם. ּתָ ב ֵקל ַמֲחׁשַ ַקל ֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ו מ

ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי  ִהי ָרצֹון ִמּל י
יש המוסיפים תחינה זו (קיצור של"ה, ׳אור הישר׳):

ָאִתי ַעל ֲאֵחִרים  לֹא ִקנ ַאת ָאָדם ָעַלי, ו ּלֹא ַתֲעֶלה ִקנ ׁשֶ
ָך ִעיֶסֽ ּלֹא ַאכ ׁשֶ עֹס ַהּיֹום, ו ּלֹא ֶאכ ׁשֶ ו

ָנָעה ַוֲעָנָוה.  י ַהכ ִלּבִ ֵתן ּב ִני ִמֵּיֶֽצר ָהָרע, ו יֵלֽ ַתּצִ ו
ָך  עֹוָלֶמֽ ָך ּב מ ינּו, ַיֵחד ׁשִ נּו ֵואלֵֹהֽ ֽ ּכֵ ַמל
ָך ֵלל ֵהיָכֶלֽ כ ׁשַ ָך ו ית ד ּבֵ ָך, ַיּסֵ ֵנה ִעיר ּב

ָך. ח ֲעָדֶתֽ ּמַ ׂשַ ָך ו ֵדה צֹאנ ֻלּיֹות, ּופ ץ ִקּבּוץ ּגָ ַקּבֵ ו
ָך  ִמינ ַען י ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ֶמֽ ַען ׁש ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ

ָך.  ֶתֽ ָ ֻדׁשּ ַען ק ַמֽ ה ל ָך, ֲעׂשֵ ַען ּתֹוָרֶתֽ ַמֽ ה ל ֲעׂשֵ
ָך ַוֲעֵנִֽני׃  ִמינ יָעה י ֽ יָך, הֹוׁשִ ִדיֶדֽ צּון י ַען ֵיָחל ַמֽ ל

גֲֹאִלי׃ ָפֶנֽיָך, יהוה צּוִרי ו י ל יֹון ִּבִ ֶהג ֵרי ִפי ו ָרצֹון ִאמ יּו ל ִיה

רֹוָמיו  מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. קד לשמאל, לימין ולפנים באמירת:

רּו ָאֵמן. ִאמ ָרֵאל, ו ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ינּו ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי ָרצֹון ִמּל י
ָך  תֹוָרֶתֽ נּו ּב ק ֵתן ֶחל ינּו, ו ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ׁש ּבִ ּדָ ק ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ִּיּבָ ׁשֶ

מִֹנּיֹות.  ִנים ַקד ׁשָ יֵמי עֹוָלם ּוכ ָאה ּכִ ִיר ָך ּב ד ם ַנֲעב ׁשָ ו
מִֹנּיֹות׃ ַקד ִנים  ׁשָ עֹוָלם  ּוכ יֵמי  ּכִ ִם  ָלֽ ִוירּוׁשָ הּוָדה  י ַחת  ִמנ ַיהוה  ָבה  ָער ו

שליח הציבור חוזר על התפילה, אבל איננו אומר שוב את הווידוי.
נּו׳ (משנ״ב תרד, ה). ֽ ּכֵ ינּו ַמל בתפילת מנחה של ערב יום הכיפורים אין אומרים ׳ָאִבֽ

ברכות יז.

תהלים ס

תהלים יט

מלאכי ג
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ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית
קדיש שלם

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ כּוֵתּה ו ַמל ִליך ַימ ו

ָרֵאל ית ִיׂש  ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב
ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י

א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 
ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו

ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש
ָכָתא ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 

ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא, ּתֻ ׁשִ ו
ָמא  ָע ֲאִמיָרן ּב ּדַ

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ הֹון ּד הֹון ּוָבעּות לֹות ל צ ַקּבַ ת ּתִ

ַמָּיא  י ִבׁש ָדם ֲאבּוהֹון ּדִ ק
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים טֹוִבים ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. קד לשמאל, לימין ולפנים באמירת:

ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ש״ץ:

קהל 
וש״ץ:

ש״ץ:
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ית ֵראׁשִ יֹוֵצר ּב ה ל ֻדּלָ ַלֲאדֹון ַהּכֹל, ָלֵתת ּג ח ֽ ּבֵ ׁשַ ינּו ל ָעֵלֽ
.ינּו׳ בעמידה ומשתחווים במקום המסומן ב אומרים ׳ָעֵלֽ

חֹות ָהֲאָדָמה ּפ ִמׁש נּו ּכ ָמֽ לֹא ׂשָ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ו נּו ּכ ֽ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ
ל ֲהמֹוָנם. כ נּו ּכ ֵֽגֹוָר ֶהם ו נּו ּכָ ק ם ֶחל ּלֹא ׂשָ ׁשֶ

. יע ֽ ִלים ֶאל ֵאל לֹא יֹוׁשִ  ּפַ ָוִריק ּוִמת ֶב ֶהֽ  ֲחִוים ּתַ ֵהם ִמׁש ׁשֶ
ֲחִוים ּומֹוִדים ּתַ ִעים ּוִמׁש נּו ּכֹור ַוֲאַנֽח

רּוך הּוא דֹוׁש ּבָ ָלִכים, ַהּקָ ֵכי ַהּמ ַמל ֶלך ֵני ֶמֽ פִ
ַעל ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ ָקרֹו ּבַ ב י ֶרץ, ּומֹוׁשַ יֹוֵסד ָאֽ ִים ו ַמֽ הּוא נֹוֶטה ׁשָ ׁשֶ

רֹוִמים. ֵהי מ ב ג ִכיַנת ֻעּזֹו ּב ּוׁש
ינּו, ֵאין עֹוד. הּוא ֱאלֵֹהֽ

ֶפס זּוָלתֹו נּו, ֶאֽ ֽ ּכֵ ֱאֶמת ַמל
ָך ָבֶבֽ בָֹת ֶאל־ל ּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ ָיַדע תֹוָרתֹו, ו תּוב ּב ּכָ ּכַ

ַחת, ֵאין עֹוד׃ ֽ ֶרץ ִמּתָ ַעל־ָהָאֽ ַעל ו ֽ ִים ִמּמַ ַמֽ ָ ׁשּ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ
ָך ֶרת ֻעּז ֶאֽ ִתפ ֵהָרה ּב אֹות מ ינּו, ִלר ָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ה ּל ַקּוֶ ן נ ַעל ּכֵ ו

ֵרתּון  רֹות ִיּכָ ָהֱאִליִלים ּכָ ֶרץ, ו ּלּוִים ִמן ָהָאֽ ַהֲעִביר ּגִ ל
י. ּדַ כּות ׁשַ ַמל ן עֹוָלם ּב ַתּקֵ ל

ֶרץ. ֵעי ָאֽ ל ִרׁש יָך ּכ נֹות ֵאֶלֽ ַהפ ָך, ל ֶמֽ אּו ִבׁש ר ר ִיק ֵני ָבׂשָ ל ּב כ ו
ל ָלׁשֹון. ַבע ּכ ָ ׁשּ , ּתִ ֶרך ֽ  ּבֶ ַרע ּכ כ ָך ּתִ  י ֵבי ֵתֵב ּכִ ל יֹוׁש עּו ּכ ֵיד ירּו ו ֽ ַיּכִ

נּו ֽ ָקר ִיּתֵ ָך י מ בֹוד ׁשִ ִלכ ּו, וֹ ִיּפֽ עּו ו ר ינּו ִיכ ָפֶנֽיָך יהוה ֱאלֵֹהֽ ל
עֹוָלם ָוֶעד.  ֵהָרה ֲעֵליֶהם מ לֹך ִתמ ָך, ו כּוֶתֽ ם ֶאת עֹל ַמל לּו ֻכּלָ ִויַקּב

ָכבֹוד ּב לֹך מ ֵמי ַעד ּתִ עֹול ָך ִהיא ּול ּל כּות ׁשֶ ל י ַהּמַ ּכִ
עָֹלם ָוֶעד׃ ל לֹך ָך, יהוה ִימ תֹוָרֶתֽ תּוב ּב ּכָ ּכַ
ֶרץ ל־ָהָאֽ ַעל־ּכ ֶלך ֶמֽ ָהָיה יהוה ל ֶנֱאַמר, ו ו

מֹו ֶאָחד׃ ֶיה יהוה ֶאָחד ּוׁש ּיֹום ַההּוא ִיה ּבַ

י ָתבֹא׃ ִעים ּכִ ׁשָ ַֹאת ר אֹם ּוִמׁשּ ת ַֽחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל־ּתִ
יש מוסיפים:

נּו ֵאל׃ ֽ י ִעּמָ לֹא ָיקּום, ּכִ רּו ָדָבר ו ּב ֻתָפר, ּדַ צּו ֵעָצה ו ֻעֽ
ט׃ ּבֹל ַוֲאַמּלֵ א ַוֲאִני ֶאס ָ יִתי ַוֲאִני ֶאׂשּ ֽ ּבֹל ֲאִני ָעׂשִ יָבה ֲאִני ֶאס ַעד־ׂשֵ ָנה ֲאִני הּוא, ו ַעד־ִזק ו



דברים ד

שמות טו

 זכריה יד

משלי ג

ישעיה ח

ישעיה מו
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קדיש יתום
ָאֵמן)  קהל: א ( ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁש ַקּדַ ִית ל ו ּדַ ּגַ ִית 

עּוֵתּה  ָרא ִכר י ב ָמא ּדִ ָעל ּב
כּוֵתּה  ַמל ִליך ַימ ו

ָאֵמן) קהל: יֵחּה ( ׁשִ ָקֵנּה ִויָקֵרב מ ר ַמח ּפֻ ַיצ ו
ָרֵאל ית ִיׂש ל ּבֵ כ ַחֵּיי ּד יֹוֵמיכֹון ּוב ַחֵּייכֹון ּוב ּב

ַמן ָקִריב  ֲעָגָלא ּוִבז ּבַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא. ֵמי ָעל ָעל ָעַלם ּול ל ָבַרך א מ ֵמּה ַרּבָ ֵהא ׁש י
א  ֵ ַנׂשּ ִית רֹוַמם ו ִית ַאר ו ּפָ ִית ח ו ּבַ ּתַ ִיׁש ו ַרך ּבָ ִית 

ל  ַהּלָ ִית ה ו ַעּלֶ ִית ר ו ַהּדָ ִית ו
ָאֵמן) קהל: ִריך הּוא ( א ּב ׁשָ ֻקד ֵמּה ּד ׁש

ָכָתא ר ל ּבִ א ִמּכ ֵעּֽלָ  א  ֵעּֽלָ 
ֶנֱחָמָתא ָחָתא ו ּב ׁש יָרָתא ּתֻ ׁשִ ו

ָמא  ָעל ֲאִמיָרן ּב ּדַ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

ַמָּיא א ִמן ׁש ָלָמא ַרּבָ ֵהא ׁש י
ָרֵאל  ל ִיׂש ַעל ּכ ינּו ו ַחִּיים טֹוִבים ָעֵלֽ ו

ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹוָמיו מ לֹום ּבִ ָ ה ַהׁשּ עֹׂשֶ
כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחור. קד לשמאל, לימין ולפנים באמירת:

ָרֵאל  ִיׂש  ַעל ּכ ינּו ו לֹום, ָעֵלֽ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ
ָאֵמן) קהל: רּו ָאֵמן. ( ִאמ ו

רֹב  ק ָחד׃ ּבִ י ֶאפ י ִאיָרא, יהוה ָמעֹוז־ַחַּיי, ִמּמִ ִעי, ִמּמִ ִיׁש ָדִוד, יהוה אֹוִרי ו ל   
ִעי׳ בערבית ולא במנחה, כנוסח אשכנז. ִיׁש ָדִוד, ה׳ אֹוִרי ו יש האומרים ׳ל

ֲחֶנה  ָנָפֽלּו׃ ִאם־ּתַ לּו ו ה ָכׁש ּמָ ַבי ִלי, ֵהֽ אֹי ִרי, ָצַרי ו ׂשָ ֶאת־ּב ֵֹרִעים ֶלֱאכ ָעַלי מ

אבל:

קהל ואבל:

אבל:

תהלים כז
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׃  ח בֹוֵטֽ ֲאִני  זֹאת  ּב ָחָמה,  ִמל ָעַלי  קּום  ִאם־ּתָ י,  ִלּבִ ֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה,  ָעַלי 
ֵמי  ־י ּכ ֵבית־יהוה  ּב י  ּתִ ב ׁשִ ׁש,  ֲאַבּקֵ אֹוָתּה  ֵמֵאת־יהוה,  י  ּתִ ל ַאֽ ׁשָ ַאַחת 
ָרָעה,  יֹום  ּב ֻסּכֹה  ּב ֵנִֽני  ּפ ִיצ י  ּכִ ֵהיָכלֹו׃  ּב ר  ַבּקֵ ּול ֽנַֹעםיהוה,  ּב ַלֲחזֹות  ַחַּיי, 
ִביבֹוַתי,  ַבי ס אֹי י ַע ה ָירּום רֹאׁשִ ַעּתָ ִני׃ ו ֵמֽ רֹומ צּור י לֹו, ּב ה ֶתר א ֵסֽ ִני ּב ֵרֽ ּתִ ַיס
ַמע־יהוה קֹוִי  ָרה ַליהוה׃ ׁש יָרה ַוֲאַזּמ ֽ רּוָעה, ָאׁשִ ֵחי ת ֹו ִזב ה א ָחה ב ּב ֶאז ו
ׁש׃  ֲאַבּקֵ יהוה  ֶנֽיָך  ֶאת־ּפָ ָפָני,  ׁשּו  ּק ּבַ י  ִּבִ ָאַמר  ָך   ַוֲעֵנִֽני׃  ִֽני  ּנֵ ח ו ָרא,  ֶאק
ִני  ֽ ׁשֵ ּט ַאל־ּתִ ָהִיֽיָת,  ָרִתי  ֶעז ָך,  ֽ ּדֶ ַעב ַאף  ט־ּב ּתַ  ַא י,  ּנִ ֽ ִמּמֶ ֶנֽיָך  ּפָ ר  ּתֵ ס ַאל־ּתַ
ִני  הֹוֵרֽ ִני׃  ֵפֽ ַיַאס ַויהוה  ֲעָזֽבּוִני,  י  ִאּמִ ו י־ָאִבי  ּכִ ִעי׃  ִיׁש ֱאֵֹהי  ִני,  ֵבֽ ַעז ַאל־ּתַ ו
ֶנֶֽפׁש ָצָרי,  ֵנִֽני ּב ּת ָרי׃ ַאל־ּתִ ַען ׁשֹור ַמֽ ֽאַֹרח ִמיׁשֹור, ל ִני ּב ֵחֽ ָֽך, ּונ ּכֶ ר יהוה ּדַ
טּוב־יהוה  אֹות ּב י ִלר ּתִ נ ח ָחָמס׃  לּוֵלא ֶהֱאַמֽ ֶקר, ִויֵפֽ ֽ מּו־ִבי ֵעֵדי־ׁשֶ י ק ּכִ

ה ֶאל־יהוה׃ ַקּוֵ ָך, ו ֽ ַיֲאֵמץ ִלּבֶ ה ֶאל־יהוה, ֲחַזק ו ֶרץ ַחִּיים׃ ַקּוֵ ֶאֽ ּב
קדיש יתום בעמוד הקודם

 מנהגי הסעודה המפסקת
כאמור, יש עניין מיוחד להרבות באכילה בערב יום הכיפורים (עיינו לעיל ״אכילה בערב יום 

הכיפורים״ עמ׳  כא ).
כמו  זו  ארוחה  להכין  רגילים  הצום.  לתחילת  הסמוכה  הארוחה  היא  המפסקת  הסעודה 
שבת  בגדי  וללבוש  טוב,  ויום  שבת  בסעודת  כמו  משנה  לחם  על  לבצוע  נהגו  חג.  סעודת 
ויום טוב (עיינו ׳שדי חמד׳, יום הכיפורים א, ג; ׳טעמי המנהגים׳ תשלד, בקונטרס אחרון). 
באשר  טז).  תרח,  (משנ״ב  בשר  ולא  עוף  לאכול  ומוטב  המפסקת,  בסעודה  יין  לשתות  אין 
שכתבו  ויש  יב),  קלא,  זו (קיצוש״ע  דגים בסעודה  אוכלים  שאין  שכתבו  יש  דגים,  לאכילת 

שאפשר לאכול דגים (ר׳ יעקב קנייבסקי ׳הסטייפלר׳, מובא ב׳ארחות רבנו׳ ח״ב, עמ׳ קצט).

 האם אפשר להחליט שאין מקבלים עדיין את הצום?
לדעת חלק מן הפוסקים, לאחר שאכלו סעודה מפסקת, אסור לאכול או לשתות דברים אחרים, 
כי נחשב הדבר כאילו קיבלו את הצום. המשנ״ב (תרח, יב) חושש לדבר זה, ולכן מציע לומר 
לפני ברכת המזון: ״עדיין איני מקבל את התענית״, או לפחות לחשוב כך בלבו. וכך ראוי לחשוב 

גם בשאר האיסורים (רחצה וסיכה – ׳לקט יושר׳, תלמידו של ׳תרומת הדשן׳, עמ׳ 137).

 וידוי לאחר הסעודה
יש הנוהגים לומר בקצרה וידוי לאחר הסעודה וקודם צאת הכוכבים (לפחות ״אנא ה׳ חטאתי, 
הרמב״ן,  בדעת  הווידוי  על  בפרק  ועיינו  א;  תרז,  משנ״ב  זכה,  תפילה  או  פשעתי״,  עוויתי, 

עמ׳  כד ).
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