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דברי הקדמה

ֵנ֣י ֑ה'"  ְך ֖נַֹכח ּפְ ִי֙ם ִלּבֵ֔ י ַכּמַ֨ ְפִכ֤ ִים", "ׁשִ ֥ ּמָ "֥קֹול ֗ה' ַעל ַה֫
]תהלים כט, ג. איכה ב, יט[

ֹון   ִצּיֽ ים ּבְ ה ֶאל־ֱאלִֹה֣ ֵיָרֶא֖
]תהלים פד, ח[

֑ר  קֹ֣ול ֖ה' ָיִח֣יל ִמְדּבָ

ישמחו השמים ותגל הארץ - ברינה, ישישו המתפללים ויגילו המכוונים בכוונה, זה 

ועושנו בתבונה,  יוצרנו  בוראנו  זיכנו  ברננה, אשר   - בו  ונשמחה  נגילה  היום עשה השם 

יום־ הוא  השנה,  מכל־ימי  והקדוש  הגדול  ליום  שלם  מחזור  לאור־עולם  בצאת  לראות 

סדר  טוב  יראנו  מי  אומרים  רבים  כי  ברננה,  לפניו  בואו  בימי שנה,  אדיר  יום  הכיפורים 

עם  ופינה,  לכל־עניין  קולעים  ביאורים  גם  קנה,  אשר  ישראל  לעמו  הנכונה,  התפילה 

הנהגות פשוטות ונשגבות בסדר התפילה בכוונה, ביום בו מכפר לנו על מעשינו בכל־שנה 

ושנה, וכמה שבח ותהילה אמרו רבותינו על יום זה שהוא לנו מגן וצינה, ומעלת התפילה 

נאמרים  ודבריו  בהבנה,  מפיו  שמוציא  מה  המתפלל  ויודע  מכונה,  על  הנאמרת  הזכה 

בהכנעה ובלשון תחינה, ביום בו נחתמים כולנו לחיים ומבקשים: "אנא השם הושיעה נא", 

"אנא השם הצליחה נא", והמקטרגים אינם מוצאים נגדנו תואנה, ואין בפי בעלי־הדין שום 

טענה, והשכינה מלווה את יעקב בנה, ויקח לו יעקב מקל לבנה, ותכרות את ערלת בנה, 

ותסלק ממנו בהרת לבנה, כי נכמרו רחמיה על בנה, והקטורת מוגשת ביד הכהן הגדול 

סמים ולבונה, וישראל עמו אשר קנה, טהורים וזכים ויסעו מריתמה ויחנו בליבנה, וכאור 

החמה היה אור הלבנה, כי כארץ תוציא צמחה וכגנה. 

יַע ]תהלים נ, ב[ ים הֹוִפֽ ִפי ֱאלִֹה֥ ֹון ִמְכַלל־ֹי֗ ּי֥ ִמּצִ



יום־הכיפורים  לערב מנחה

לח

Na-ìkòå íìBòì BLã÷ íL øeðçðàå :ã| ý¨ −¨Ì¥¬ý¹§ÀŒ¨¬¨¤Ì©«£©³§
éeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð:d Œ»̈¥³À̈¥«©¨¬Œ©¹À̈©«Œ¨Ì

על אמור זה שפסוק המדרש, דברי על־פי והוא הקדיש, קודם אלו פסוקים ב' הציבור שליח ואומר
.תפילתו שתקובל ומתפלל ,המנחה תפילת

ïBkzéðôì úøè÷ éúlôzétk úàNî ,E ¦³Œ¦¨¦´Œ´Ÿ¤Œ¨¤®©§©¬© ¹©À
ò-úçðîäáéL÷ä :áøéòåL ìB÷ì | ¦§©¨Ì¤©§¦³¨ŒÄ©§¦À

éìà-ék ,éäìàå ékìî Zltúà E:ì ©§¦¬¥«Ÿ¨®¦«¥ ¹¤À¤§©¨Ì
שמונה לתפילת ולהתכונן לעמוד נוהגים הקדיש לומר שמתחיל ובעת .קדיש חצי השליח־ציבור אומר

עשרה.

úåáéú òáøà] אותיות ארבע  äåäé]כנגד

ìcbúéLc÷úéåגימטריא אותיות אלä"åי"א להעלותם ,déîL- שמä"éàaø ¦§©©Œ¦§©©Œ¥©¨
שם  באותיות ä"éשישתלם  ,ä"å- שלם  השם  יהיה  .]אמת-אמן[ä"åäéואז

úåáéú øùò] יודי "ן במילוי  הוי "ה  אותיות עשר  כנגד "משיחה "), éä]](עד åéå éä ãåé]

àîìòaéìîéå .dúeòøk ,àøá-écdúeëìî Cהגבוהה למדרגה  המלכות שתעלה  Œ¨Ì§¨¦Œ¨¦§¥Œ©§¦©§¥
dð÷øtביותר  çîöéå הכסא, שלימות יהיה  שאז  גאולתנו, את  áø÷éåימהר  , Œ©§©ª§¨¥¦¨¥

dçéLî בימינו במהרה המשיח  בביאת  תהיינה האלה  .]רצוןיהיכן-אמן[שהעליות Œ¦¥

ïBëéiça כאן הנמצא  הציבור  ïBëéîBéáeגופי כאן , הנמצא  הציבור  éiçáeנשמות  , Œ©¥§¥§©¥
ונשמות כאן ìàøNé-úéa-ìëãגופי  שאינם àìâòaאלו  יהיו , במהרה  Œý¥¦§¨¥©£¨¨

לאט לאט יתגלו  ולא  האלה , הגדולות  ÷áéøהמעלות  ïîæáeבקרוב הזה  הזמן  ,שיגיע  ¦§©¨¦
ïîà eøîàå].]רצוןיהיכן-אמן Œ¦§¨¥

]úåáéú ç"ë המילוי במילוי  הוי "ה  כנגד  בעלמא ", "דאמירן  åéåעד ,ãåé éä ,úìã åéå ãåé]
[ãåé éä ,åéå ãåé נשלמו והרי  .úåéúåà ç"ë .úåáéú á"î;[" עלמיא" עד 

,Cøaúé àiîìò éîìòì íìòì Cøáî àaø déîL àäéŒ¥Œ¥©¨Œ¨©Œ¨©Œ¨Ì§¥¨«§©¨Ì¦§¨©

יום־הכיפורים  לערב מנחה

לט

úåéúåà á"î] מ"ב גימטריא  ווי "ן  ז ' גם  "ויתהלל ", ;]טז עד

å,çazLéå,øàtúéå,íîøúéå,àOðúéå,øcäúéåälòúéådîL ,ìläúé Œ¦§©©Œ¦§¨©Œ¦§Ÿ©Œ¦§©¥Œ¦§©¨Œ¦§©¤Œ¦§©¨Œ¥
éøa àLã÷càeä-C]àúøéL,]אמת-אמן ,àúëøa-ìk-ïî àlòì . Œª§¨Œ¦Œ¥Ì¨¦ý¦§¨¨¦¨¨

ïîà eøîàå ,àîìòa ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz].]אמת-אמן ¦§Œ¨¨Œ¤¨¨¨©£¦¨Œ¨Ì§¨Œ¦§¨¥
קודש־הקודשיםבית־המקדשירושלים

שפתיים  לו  שם  הקדוש ֿברוך ֿהוא כי  וידע  יזכור  תפתח ", שפתי "אדני  באומרו 
השם , ברצון  אלא  לפותחן  לו  ואין  בטלים , דברים יוציא לבל  והלשון  הפה  לשמור 
בשער  להיכנס בבואו  ויחרד  המלך , היכל  בפתח  העומד  עני  עצמו  את  ויחשוב 

כי  פנימה , (ìëéäגימטריא éðãàהמלך  ובמילוי  ,ãåé ïåð úìã óìà גימטריא הוא (
àòøú" שער" בארמית  .יז שפירושו 

àéðã½Néúôzçzôיחãébé Y éôe úläz:Eיט יזרים, £−Ÿ¨ÌŒ¨©´¦§¨®¹¦À©¦¬Œ¦¨¤Ì

"ה' ובאומרו זקופות. ישארו והברכיים  ראשו, ואחר ֿכך  גופו יכרע  אתה" "ברוך "באומרו

כי ויכוין כמשאוי. עליו יהא שלא בנחת  תהא והזקיפה  ראשו. ואחרֿכך  גופו åúòéøëáיזקוף

יתברך, מהבורא ויראתו פחדו מראה יתברך.åúôé÷æáåהוא בבורא בטחונו מראה  הוא

óåâä úòéøëáאות אותå'יורדת לגבי äðåøçàדהוי"ה 'ä,ùàøä úòéøëáåאות é'יורדת

אות לגבי äðåùàøדהוי "ה  'ä.óåâä úôé÷æáåאות äðåøçàעולה 'ä,למעלהúôé÷æáå

ùàøäאות äðåùàøעולה  'ä. רב שפע מתמלאים  כולם והעולמות למעלה.

"אבות" אות äòéøëáבברכת אות é'יורדת אל אותהäôé÷æáåדאדנו"ת ,à'דהוי "ה  מעלה 

אליה.

Ceøa¬ £åäé äzà( יא)äìà ,ª eðé ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥Ì
úBáà éäìàåeðé'ה קידוש על עצמו למסור éäìàכ יכוין , ¥Ÿ¥£¥Ì¡Ÿ¥

ומקורות  הערות

הכוונותטז. בשער ז"ל האר"י רבנו ביאר - כאן המובאים ומ"ב כ"ח כוונת b"r)עניין c"ic)עניין כי
בחינות שתי ע"י היא זו והעלאה .בזה זה והתכללותם והתחברותם העולמות העלאת הוא הקדיש

האותיות במספר והן התיבות במספר הן נרמזו כי מ"ב. בחינות ושתי dtw)כ"ח oeiva xtey).

הפסוקיםיז. שער zeclez)וראה zyxt)פסוק סוד זה כי ,(`k ,dk ziy`xa),"אשתו לנוכח 'לה יצחק "ויעתר ;
של 'א באות רמוזות הנותרות ו"י ואותיות ,"מ"ויעתר עת"ר באותיות נרמזו תר"ע אותיות שלוש כי
שהוא לאדם לו וטוב וסיים; הבנים. ובאים נמשכים מהם אשר העליון מזל סוד שהיא 'וכו תרע"א

ע"כ זו, בכוונה בתפילתו שיכוין ,בנים iw`)חשוך cenr a"g oeiv zegx`).

.תפיח שפתי 'אדני איש.יכוין אשת עוון על לכפר ,''אשת תיבות ראשי תח'

.i)כמויט ,f l`ipc).ממנו ויוצא מושך אש של נהר ;ופירושו ,"קדמוהי מן ונפק נגד דינור "נהר ;ְֵֵָָ

חיכ. יוסף b)עוד glya)הכוונות בשער וכתב .(c yexc dcinrd iyexc)לסיבת עליו נפשנו מוסרים אנו כי ;



יום־הכיפורים  לערב מנחה

מ

ìàä ,á÷òé éäìàå ,÷çöé éäìà ,íäøáà©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ¨¥
ìBãbä

ãñç

בראשית. מעשה  כל על במצרים.גדולתו גדולות cqgaשעשה lecb mdxa` cbpk ©¨
øBabä

äøåáâ

רצונו. מעוברי ליפרע  הים.שמתגבר על גבורות dxeabaשעשה wgvi cbpk ©¦
àøBpäå

úøàôú

מדינו. יראים  המשכן,שהכל xeeiz`"כשהוקם ornl dgilqd" zpiga awri cbpk כא, Œ©¨
íéáBè íéãñç ìîBb ,ïBéìò ìà. טובה àéöîîåשתכליתם  àéöåî ¥¤§¥£¨¦¦
òéôùäì íúåà äìâîå ,íéáåè íéãñç íéàø÷ðä úåøåàä úà ï÷úîå ìãâîåכבìkä äðB÷ עושה, ¥©Ÿ

epiipwהכל. lkdכג,úBáà-éãñç øëBæåלהיטיב לאבות שהבטיח  החסדים זוכר  Œ¥©§¥¨
עלינו  ירחם  ובזכותם  בעולם האבות  שעשו  החסדים  וזוכר ולזרעם , àéáîeלהם  ,¥¦

íäéðá éðáì ìàBbהאבות של  בניהם השבטים , בני שהם ,כדלישראל ¥¦§¥Œ¥¤
îìäáäàa BîL ïòבארבע ה ' קידוש  על עצמו  למסור יכוין  'באהבה ' בתיבת  Œ©Ì©ŒŒ©£¨

בית ֿדין; מיתות 

עליו  ע"י מאותיות äìé÷ñיקבל ע"ב ולייחדם  שם  -וע "י 
עליו  ע"י מאותיות äôéøùיקבל ס "ג ולייחדם  שם -וע"י 
עליו  ע"י מאותיות âøäיקבל מ"ה ולייחדם  שם  -וע"י 
עליו  ע"י מאותיות ðç÷יקבל ב "ן ולייחדם  שם  .-וע"י 

ומקורות  הערות

קידוש יחוד על נפשותינו מוסרים וברואיו עבדיו ואנחנו ,אלינו מיוחד אלהינו הוא כי מאמינים היותנו
יתברך. שמו

.ציוןכא hw)ארחות a"g).

חיכב. איש i)בן glya `"y).

.חיכג איש g)בן my).

החסדיםכד. אורות ג' על הכוונה 'אבות 'חסדי ;הסוד וע"ד השבטים. זכות גם לעורר כדי כן ואומרים
בניהם' 'בני הם נה"י אחרונות והג' .חב"ד שהם האבות מן הנמשכים ,i`)חג"ת ,i my).

יום־הכיפורים  לערב מנחה

מא

האדם לחיי סכנות מיני ארבעה כנגד פעמים, ארבע ""חיים תיבת מופיעה לחיים" "זכרנו ,כהבתפילת
כמת החשובים ארבעה גלויותכו וכנגד ארבע וכנגד החייםכז , תקופות ארבע וכנגד ;כח,

øëæíéiçì eð[בשווא 'הבא [ל ועולם  הנשמה  îחיי  ,õôç Cì ý§¥ÌŒ©¦¤Ì¤¨¥
áúk ,íéiçaña eðíéiç øôהזה ועולם ðòîìגוף  ,C ©©¦ý§¥ÌŒ¥Ì¤©¦Œ©£¨

.íéiç íéäìà Z¡Ÿ¦©¦

îCìdpydÎy`xaøæBòdaeyz ini zxyraLBîeòé.mixetikdÎmeiaאדם סיוע ללא ¤Ì¤¥¦Ì©
מצליחים ותחבולותיו. לא אך עוזרים שפעמים אדם כבני הגנה eïâî.`axÎ`pryedaולא ¨¥

" וכל. מכל גימטריא ïâîמוחלטת  ".
"ה' ובאומרו זקופות. ישארו והברכיים  ראשו, ואחר ֿכך  גופו יכרע  אתה" "ברוך "באומרו

כי ויכוין כמשאוי. עליו יהא שלא בנחת  תהא והזקיפה  ראשו. ואחרֿכך  גופו åúòéøëáיזקוף

יתברך, מהבורא ויראתו פחדו מראה יתברך.åúôé÷æáåהוא בבורא בטחונו מראה  הוא

óåâä úòéøëáאות אותå'יורדת לגבי äðåøçàדהוי"ה 'ä,ùàøä úòéøëáåאות é'יורדת

אות לגבי äðåùàøדהוי "ה  'ä.óåâä úôé÷æáåאות äðåøçàעולה 'ä,למעלהúôé÷æáå

ùàøäאות äðåùàøעולה  'ä. רב שפע מתמלאים  כולם והעולמות למעלה.

äòéøëáאות אותä'יורדת  אל  אליה.äôé÷æáåדאדנו"ת ,ã'דהוי"ה אותה מעלה

¬ £åäé äzà Ceøa(הד)íäøáà ïâî וכשם, ¨©¨©©©©¨¥©§¨¨
לבנים סימן אבות מעשה  שכל  לנו, למגן תהיה  כן צרה, מכל  והיצלתו  ניסים  לו .שעשית

ומקורות  הערות

עבירה,א.כה. יומו,ב.בגלל בחירה,ג.הגיע בעל שהוא אוייב עלד.ביד כפרה או סיבה בגלל נספה
טובים חיים עליו ולגזור הגזירה רוע להעביר אפשר ועתה gn)אחרים. oeiva xtey).

.השםד.מצורע,ג.סומא,ב.עני,א.כו שירפאהו מהם בו יש ואם מהם, שיינצל בנים. לו שאין מי
.(my)יתברך

לחייםד.יוון,ג.מדי,ב.בבל,א.כז. ויגאלנו כמתים נחשבים שבהם .(my)אדום.

.הזה,א.כח הבא,ב.עולם המשיח,ג.עולם המתיםד.ימי .(my)ותחיית



יום־הכיפורים  לערב מנחה

מ

ìàä ,á÷òé éäìàå ,÷çöé éäìà ,íäøáà©§¨¨¡Ÿ¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ¨¥
ìBãbä

ãñç

בראשית. מעשה  כל על במצרים.גדולתו גדולות cqgaשעשה lecb mdxa` cbpk ©¨
øBabä

äøåáâ

רצונו. מעוברי ליפרע  הים.שמתגבר על גבורות dxeabaשעשה wgvi cbpk ©¦
àøBpäå

úøàôú

מדינו. יראים  המשכן,שהכל xeeiz`"כשהוקם ornl dgilqd" zpiga awri cbpk כא, Œ©¨
íéáBè íéãñç ìîBb ,ïBéìò ìà. טובה àéöîîåשתכליתם  àéöåî ¥¤§¥£¨¦¦
òéôùäì íúåà äìâîå ,íéáåè íéãñç íéàø÷ðä úåøåàä úà ï÷úîå ìãâîåכבìkä äðB÷ עושה, ¥©Ÿ

epiipwהכל. lkdכג,úBáà-éãñç øëBæåלהיטיב לאבות שהבטיח  החסדים זוכר  Œ¥©§¥¨
עלינו  ירחם  ובזכותם  בעולם האבות  שעשו  החסדים  וזוכר ולזרעם , àéáîeלהם  ,¥¦

íäéðá éðáì ìàBbהאבות של  בניהם השבטים , בני שהם ,כדלישראל ¥¦§¥Œ¥¤
îìäáäàa BîL ïòבארבע ה ' קידוש  על עצמו  למסור יכוין  'באהבה ' בתיבת  Œ©Ì©ŒŒ©£¨

בית ֿדין; מיתות 

עליו  ע"י מאותיות äìé÷ñיקבל ע"ב ולייחדם  שם  -וע "י 
עליו  ע"י מאותיות äôéøùיקבל ס "ג ולייחדם  שם -וע"י 
עליו  ע"י מאותיות âøäיקבל מ"ה ולייחדם  שם  -וע"י 
עליו  ע"י מאותיות ðç÷יקבל ב "ן ולייחדם  שם  .-וע"י 

ומקורות  הערות

קידוש יחוד על נפשותינו מוסרים וברואיו עבדיו ואנחנו ,אלינו מיוחד אלהינו הוא כי מאמינים היותנו
יתברך. שמו

.ציוןכא hw)ארחות a"g).

חיכב. איש i)בן glya `"y).

.חיכג איש g)בן my).

החסדיםכד. אורות ג' על הכוונה 'אבות 'חסדי ;הסוד וע"ד השבטים. זכות גם לעורר כדי כן ואומרים
בניהם' 'בני הם נה"י אחרונות והג' .חב"ד שהם האבות מן הנמשכים ,i`)חג"ת ,i my).

יום־הכיפורים  לערב מנחה

מא

האדם לחיי סכנות מיני ארבעה כנגד פעמים, ארבע ""חיים תיבת מופיעה לחיים" "זכרנו ,כהבתפילת
כמת החשובים ארבעה גלויותכו וכנגד ארבע וכנגד החייםכז , תקופות ארבע וכנגד ;כח,

øëæíéiçì eð[בשווא 'הבא [ל ועולם  הנשמה  îחיי  ,õôç Cì ý§¥ÌŒ©¦¤Ì¤¨¥
áúk ,íéiçaña eðíéiç øôהזה ועולם ðòîìגוף  ,C ©©¦ý§¥ÌŒ¥Ì¤©¦Œ©£¨

.íéiç íéäìà Z¡Ÿ¦©¦

îCìdpydÎy`xaøæBòdaeyz ini zxyraLBîeòé.mixetikdÎmeiaאדם סיוע ללא ¤Ì¤¥¦Ì©
מצליחים ותחבולותיו. לא אך עוזרים שפעמים אדם כבני הגנה eïâî.`axÎ`pryedaולא ¨¥

" וכל. מכל גימטריא ïâîמוחלטת  ".
"ה' ובאומרו זקופות. ישארו והברכיים  ראשו, ואחר ֿכך  גופו יכרע  אתה" "ברוך "באומרו

כי ויכוין כמשאוי. עליו יהא שלא בנחת  תהא והזקיפה  ראשו. ואחרֿכך  גופו åúòéøëáיזקוף

יתברך, מהבורא ויראתו פחדו מראה יתברך.åúôé÷æáåהוא בבורא בטחונו מראה  הוא

óåâä úòéøëáאות אותå'יורדת לגבי äðåøçàדהוי"ה 'ä,ùàøä úòéøëáåאות é'יורדת

אות לגבי äðåùàøדהוי "ה  'ä.óåâä úôé÷æáåאות äðåøçàעולה 'ä,למעלהúôé÷æáå

ùàøäאות äðåùàøעולה  'ä. רב שפע מתמלאים  כולם והעולמות למעלה.

äòéøëáאות אותä'יורדת  אל  אליה.äôé÷æáåדאדנו"ת ,ã'דהוי"ה אותה מעלה

¬ £åäé äzà Ceøa(הד)íäøáà ïâî וכשם, ¨©¨©©©©¨¥©§¨¨
לבנים סימן אבות מעשה  שכל  לנו, למגן תהיה  כן צרה, מכל  והיצלתו  ניסים  לו .שעשית

ומקורות  הערות

עבירה,א.כה. יומו,ב.בגלל בחירה,ג.הגיע בעל שהוא אוייב עלד.ביד כפרה או סיבה בגלל נספה
טובים חיים עליו ולגזור הגזירה רוע להעביר אפשר ועתה gn)אחרים. oeiva xtey).

.השםד.מצורע,ג.סומא,ב.עני,א.כו שירפאהו מהם בו יש ואם מהם, שיינצל בנים. לו שאין מי
.(my)יתברך

לחייםד.יוון,ג.מדי,ב.בבל,א.כז. ויגאלנו כמתים נחשבים שבהם .(my)אדום.

.הזה,א.כח הבא,ב.עולם המשיח,ג.עולם המתיםד.ימי .(my)ותחיית



יום־הכיפורים  לערב מנחה

מב

המתים להחיות עתיד וכן והחייהו, נשמתו שפרחה יצחק כנגד נתקנה המתים" "מחיה .כטברכת

àZ äzbøBaìZ íìBòàéðãיהיה ולא לפניך זקנה  אין  ©¨¦Œ¨£Ÿ¨
שם תיבות  ראשי יכוין שינוי. חכמתבך על הממונה  הגבורה  שם  הוא , ©ªŸ

תתגבר  היא  זה ועלֿידי  למעלה . ולהעלותה ולתקנה לבנותה כדי בשכינה להאירו  ויכוין  התורה.

ה ' אוייבי àלהכניע  íéúî äiçî ,äz שהחיו וצדיקים נביאים  שהיו  והגם  Œ©¥¥¦©Ì¨
שפעלת הוא ואתה  החיו הם מכוחך - xweaa.ל מתים mwe dlila oyid cbpk,áø©

LBäììhä ãéøBî ,òé לאça íéiç ìkìëî ,ãñcbpk Œ¦Ì©¦©¨Œ©§¥©¦Œ¤Ì¤
.ipr גימטריאיכויןãñçíéúî äiçî ,rxevn cbpk,גשמים ירידת כנגד Œ©¥¥¦

íéaø íéîçøa ח "ו ערומים  ולא בלבושיהם ויקומו  עליהם מרחם  ,שאתה  Œ©£¦©¦
íéìôBð CîBñúåîåà íéòáùá ,øáãî éçá åìôðù äùåã÷ éöåöéð øåøéá ãâðëàôBøå , ¥Œ¦Œ¥

íéìBçøáãî éúìá éçá íäù äùåã÷ éöåöéð ãâðëíéøeñà øézîe ,éöåöéð ãâðë ¦©¦£¦
ומקורות  הערות

.היוםכט dcinrd)ובסדר zlitz)הכתוב שאמר מה כנגד שהיא `)כתב, ,hk mildz),"ועוז כבוד 'לה "הבו ;
ששקולה גשמים גבורות בה ומזכירים .האבות כנגד שהוא "אלים בני 'לה "הבו אחרי נאמר זה ופסוק
הלבוש שכתב כמו לעולם חיים גשמים כך ,לעולם חיים שתחיית־המתים שכשם כתחיית־המתים,

(` ,ciw g"e`)בגמרא יוסף רב r"`)וכדאמר f ziprz)דתחיית־המתים מתחיית־המתים, גדול אבהו רבי ולדעת ,
האבודרהם וכתב .לרשעים גם וגשמים לצדיקים dxyr)רק dpeny)"המתים "מחיה נזכר פעמים ששלושה ,

זה - רבים' ברחמים מתים 'מחיה .בבוקר וקם בלילה הישן זה - אתה' מתים 'מחיה ;זו בברכה
עניינים חמישה כי כתב רבה והאליה לבוא. לעתיד התחיה זו - 'המתים מחיה 'ברוך הגשמים. ירידת
אמונתו 'ומקיים - עצמו מת רבים'. ברחמים מתים 'מחיה - מצורע .'בחסד חיים 'מכלכל - עני הם;
.'מתים להחיות אתה 'ונאמן - בנים לו שאין מי .'ישועה ומצמיח ומחיה 'ממית - סומא .'עפר לישני

המתים' מחיה 'ברוך - בתשובה החוזרים fiw)רשעים a"g oeiv zegx`).

והמצוהל. gpw)התורה oniq `xwie)ציון בארחות הובא ,(fiw a"g).

.לצומח,לא מהדומם קדושה ניצוצי בירור יהיה והטל הגשם בירידת כי ,זו בברכה ומטר טל שנזכר מה
תחיית־המתים כמו הוא זה bi)ובירור glya `"y ig yi` oa).

יום־הכיפורים  לערב מנחה

מג

çîåöáù äùåã÷øôò éðLéì Búðeîà íi÷îe ,.envr zn cbpkéöåöéð ãâðë §©¥¡¨¦¥¥¨¨
íîåãáù äùåã÷îë-éî .,Cl-äîBã éîe ,úBøeáb ìòa EB ¦¨Ì©Ì©Œ¦«¤¨Ì
îîöîe ,äiçîe úéîî CìäòeLé çé`neq cbpk. ¤Ì¤¥¦§©¤©§¦Ì©Œ¨

דיקנא תיקוני כנגד .ב ימים. לשמונה שנימול יצחק כנגד א. תיבות; שמונה ישנן כמוך" "מי בנוסח
בפסוק וכן בנים", על אב "כרחם ;שבפסוק תיבות שמונה כנגד ג. .גדול כהן בגדי ושמונה רבא דכהנא
כשקם זו ברכה תיקן שהוא יצחק, גימטריא שהם הויו"ת שמונה כנגד ד. ."המה בשר כי "ויזכור

;הגבורה שם כמנין אותיות ל"ה בה ויש .הברכהמהעקידה בתחילת .לב הרמוז

îë-éîåéøeöé øëBæ ,ïîçøä áà EBהנשמות ¦¨Ì¨¨©£¨¥Œ¨
íéîçøaלהחזירםíéiçì Zבגלגול חזרתם  .בסוד  Œ©£¦Œ©¦

íéúî úBéçäì äzà ïîàðåmipa el oi`y in cbpkCeøa . Œ¤¡¨©¨Œ©£¥¦¨
íéúnä äiçî ,¬£åäé äzàהתחיה זו ©¨¥¥¥¥Œ©¥©¥¦

לבוא . daeyzaלעתיד mixfegd miryx cbpk.
השליח ־ציבור "נקדישךאומר  תיבות ורק .עמו יחד הציבור וכל ,'וכו ונעריצך" "נקדישך נוסח

יאמרו וכו' שיח" "כנועם התיבות והמשך ,רם בקול הציבור יאמרו "ונעריצך
"ברוך" "קדוש", ועונים .השליח־ציבור של קול רק יישמע ולא בלחש,

רם. בקול "המלאכיםטוב�ו"ימלוך דוגמת הקדושה, בשעת צמודות זו אצל זו שיהיו רגליו לכוין
יש כי ,הזהירות בתכלית בזה לדקדק הזהיר זיע"א האר"י ורבנו ישרה". רגל "ורגליהם בהם שכתוב

.העולמות לכל נפלאה ותועלת נעלמים סודות בזה

Cöéøòðå CLéc÷ðîä ,Lã÷-éôøN ãBñ çéN íòðk YEì íéLlL ©§¦¨Œ©£¦¨ŒÌŸ©¦Ì©©§¥ÌŸ¤©§©Œ¦Œ

àø÷å ;Càéáð ãé-ìò áeúk ïëå ,äMã÷[;ויאמר לימינו [יפנהäæ[יפנה Œª¨Œ¥¨©©Œ¦¨Œ¨¨̧¤³

ויאמר;] ויאמר;]äæ-ìàלשמאלו לאמצע ÷øîàåLBã÷LBã;[יפנה LBã÷ | ¤¤ÆŒ¨©½¨¯¨²¨−
ãBák Z õøàä-ìë àìî ,úBàáö−£åäé:Bíúnòì §Ÿ̈´Œ¨®Œ¬Ÿý¨−̈¤ŒÌŒª¨¨

ומקורות  הערות

בציוןלב. בציון(cp)שופר קדוש .(epx).



יום־הכיפורים  ערב

צ

;זה נוסח יאמר המלקות שמקבל בשעה

éðøqé− £åäé .éðèéòîz ït ,Etàa ìà ,ètLîa − £åäé ©Œ¥Ì¦§Ÿ̈Œ¦§¨©Œ©Œ¤©§¦¥Ì¦§Ÿ̈
éðôì àBáz ,éúBáà éäìàå éäìà,éúpçzî ílòúz ìàå éúlôz E ¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¨Œ¨¤ÌŒ¦¨¦Œ©¦§©©¦Œ¦¨¦

éðôì øîBì óøò äL÷e íéðt æò éðà ïéàLéäìàå éäìà − £åäé ,E ¤¥£¦©¨¦§¥ÌŸ¤©Œ¨¤Ì§Ÿ̈¡Ÿ©¥Ÿ¥
.éúàèç ìáà .éúàèç àìå éðà ÷écö ,éúBáà£©©¦£¦ŒŸ¨¨Ì¦£¨¨¨Ì¦

Là.ézîâaæb .ézãac .ézìã ézøåòä .éôLøäå .éúéæ .ézòîç .ézã.ézñ ¨©Ì§¦¨©Ì§¦¨©Ì§¦¦©Ì§¦ÌŸ¦¤¡¥Ì¦Œ¦§©Ì§¦©Ì§¦¨©Ì§¦
ôèfk .òø ézöòé .ø÷L ézìì .ézáøî .ézöàð .ézãøñ .ézö.ézø ¨©Ì§¦¤Ì¤¨©Ì§¦©¦©Ì§¦©Ì§¦¨©Ì§¦¦©Ì§¦¨©Ì§¦

òLt .éúéåøö .ézòò éúéM÷ .ézøLø .óøçL .ézòòz .ézúòz .ézá.éúé ¨Ì¦¦¨©Ì§¦¨©Ì§¦¦¦Ì¦ÌŸ¤¨©Ì§¦¦©Ì§¦¦©Ì§¦¨¦Ì¦
zòzlç .ézòîL íL ézìqa íééððäå ,éaì äåc äæ ìò Y éeìbáe øú ¦§©Ì§¦¦©Ì§¦¥¨©Ì¦©¥Ì¤©¨©¤¨¤¦¦Œ¦Œ¦

ãenòä ìò éðBöøì úeôk íãà éìáça øeL÷ äkãðå øaLð áìa éúàäÌ¦Œ¥¦§¨Œ¦§¤¨Œ©§¥¨¨¨¦§¦©¨©
ìLe ,åéìò ãîBò íìBòäLäfä-íìBòa íäéðLa ä÷Bìå ,éìò ávð ïéc-úéa çé ¤¨¨¥¨¨§¦Ì©¥¦¦¨¨©Œ¤¦§¥¤¨¨©¤

.àaä-íìBòa íäî ìöpäìe§¦¨¥¥¤¨¨©¨

eðøæò|eðéúàhç-ìò øtëå eðìéväå ,EîL-ãBák øác-ìò eðòLé éäìà ý§¥³¡»Ÿ¥³¦§¥À©Œ©¬Œ«Œ¤®Œ©¦¥−Œ©¥¬©© ¹Ÿ¥À
îL ïòîì:E Œ©´©Œ¤Ì

רם; בקול אלו פסוקים אחר אדם אומר שמלקהו ובשעה

àì-íàøôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú ¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤ý¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©Œª¦−©¥´¤
− £åäé úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéì ,äfä©¤®ŒÂ¦§Â̈¤©¥º©¦§©³Œ©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬

äìàéúìãb úBkî ,Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà − £åäé àìôäå :E ¡Ÿ¤ÌŒ¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´ŸŒ½Œ¥−©´©§¤®©³ŒŸŸÆ
ðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå:íé Œ¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−Œ¤«¡¨¦Ì

;אלו פסוקים לפניו ויאמר ,הנלקה ידי יתיר המלקות אחרי

øñåðåòtëz Eúàhçå Eéìò øöeé éìk-ìk :øïBLì-ìëå ,çìöé àì C Œ¨´£Ÿ¤½Œ©¨«Œ−Œª¨ÌýŒ¦º©³¨©Æ¦Æ´Ÿ¦§½̈Œý¨²
− £åäé éãáò úìçð úàæ ,éòéLøz ètLnì Czà-íe÷z̈«¦¨¬©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©£©Á©§¥¸§Ÿ̈¯

åäé-íàð ézàî íú÷ãöå:− £ Œ¦§¨¨²¥«¦¦−Œª§Ÿ̈Ì

³

המפסקת  סעודה

צא

המפסקת ¶ ³סעודה

קדושים ישראל משנהמנהג בלחם ,יפות במפות ויום־טוב, שבת־קודש לכבוד כמו השלחן להכין
היה וכך .טבא לסימנא בסוכר המוציא פרוסת להטביל ונוהגים .כיסוי עם

.ז"ל אבי מור של בחטאיכוין�מנהגו שצריך מה לתקן זו בסעודה
,השנה כל איסור באכילות שחטא מה לכפר יכוין גם .העליונים העולמות ותיקון ,הדעת עץ אכילת

.כפרה למזבח לו נחשב ויהיה ,שלחנו על עניים להאכיל וישתדל זו. באכילה לו מנהג�ויתכפר

עזרא ובספר ט', פרק דניאל בספר וילמד ,שלחנו על הסעודה בתוך תורה דברי ללמוד ויפה טוב
.וזמנו כוחו כפי ,יומא ממסכת משניות וכמה ,'וכו "לכבודו שבראנו אלהינו "ברוך ;ויאמר ,'ט פרק

מקום. של משלחנו שאכל נקרא יהיה לאכולמי�ובזה יכול המזון, ברכת ובירך סעודתו שסיים
שלא כיון ,באכילה אותו אוסרת סעודתו סיום ואין ,השקיעה קודם שעה כרבע עד עוד, ולשתות

.בפיו בפירוש התענית עליו עליוטוב�קיבל ולקבל ,ממלאכה ולחדול ולשתות לאכול להפסיק
.מהתורה מצוה היא זו ותוספת השקיעה, קודם שעה כרבע ,יום־הכיפורים קדושת

טז. עמוד לעיל הובא ,חיים יוסף רבנו שחיבר 'יחוד 'לשם נוסח המפסקת סעודה קודם לומר טוב

הבנים¶ ³ברכת
כ את יברך ,המפסקת הסעודה סיום שילכואחר תהיה, הברכה ועיקר ומבנותיו. מבניו ואחד אחד ל

פתוחים הלבבות כי ,והטעם .חייהם ימי כל פניהם על השם יראת ותהיה ,ותורתו יתברך השם בדרך
אבינו יעקב בירך זה ביום כי ,חכמי־ישראל ביד מסורת ועוד, והתוכחה. המוסר דברי את ויקבלו ,עתה
והברכה רצון, שעת השעה גם בתורה. המפורסמת בברכה נכדיו ואפרים מנשה את השלום עליו

ברצון. מתקבלות והתפילה

;äMðîëå.לבן íéøôàk íéäìà EîNéŒ¦«Œ´¡Ÿ¦½Œ¤§©−¦Œ¦§©¤®
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− £åäé øàé :EøîLéå − £åäé Eëøáéåéðt | Œ¨«¤§¬§Ÿ̈−Œ¦§Œ¤Ì¨¥Æ§Ÿ̈¯¨¨²
éìà− £åäé àOé :jpçéå Eéìà åéðt |Eì íNéå ,E ¥¤−¦«ª¤Ì¨¦Æ̈§Ÿ̈³¨¨Æ¥¤½Œ¨¥¬Œ−
ìLëøáà éðàå ,ìàøNé éða-ìò éîL-úà eîNå :íB:í ¨ÌŒ¨¬¤Œ¦−©Œ¥´¦§¨¥®©«£¦−£¨«Œ¥Ì

לשונו צחות כפי משלו, ברכה להוסיף יכול אחד אדםקיד כל חיי מספר זו בקשה להוסיף וטוב ,קטו .
;נוסחה וזה
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ליעב"ץ.קיד. שמים עמודי סידור
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יום־הכיפורים  ערב

צב

éðéò .úåöîe äøBzaðì Eaé çët ,eèéé.úBîéà äbäé Eaìå ,úBîëç øaãé E ©¨¦§Ÿ¥¤ÌŒÌŸ©©¦Ì¦ÌŒ©¥ý§Œ¦Œ¤§¤¥
éãééìâø .úåöna úB÷ñBò eéäé Eøé Eáà ïBöø úBNòì eöeéîMaL E.íé ¨¤Ì¦§Œ©¦§Ÿ©§¤Ì¨Ì©£Œ¨¦Ì¤©¨©Ì¦

.íäéîé-ìk úåöîe äøBza íé÷ñBò ,úB÷écöå íé÷écö úBðáe íéðá Eì ïzéåŒ¦¥Œ¨¦¨©¦¦Œ©¦Œ¦©¨¦§ŸýŒ¥¤
Eúñðøt Eì ïéîæéå .Ceøá EøB÷î éäéåðáe øzäaøáe úçî çåzBãé úç ¦¦ŒŒ¨Œ©§¦Œ©§¨¨«ŒÌŒ¤¥§©Ì©§¤Ì©¦©Ì©¨

úãBáòì éeðt äéäzL äñðøt ,íãå øNa úBðzî éãé-ìò àìå ,äáçøä̈«Œ¨¨ÌŒŸ©Œ¥©Œ¨¨¨¨©§¨¨¤¦§¤¨©£©
,ìàøNé é÷écö-ìk CBúa ,íékøàå íéáBè íéiçì íúçúå áúkúå ,íMä©¥Œ¦¨¥Œ¥¨¥Œ©¦¦©£ª¦Œý©¦¥¦§¨¥

.ïîà̈¥

³

הקדוש¶ היום  ³מנהגי 

לעצמו האיש  נאהיכין ,ומוגה שלם מחזור יכין גם הקדוש. היום לכבוד ומהודרת נאה טלית
ויחשוב .ומבנותיו מבניו אחד לכל יכין וכן ."ואנווהו אלי "זה משום ,ומהודר
צריך שמים בענייני וכמה כמה אחת ועל ,ובמאכלו בלבושו מהדר הוא כמה

.מהודר התיבהנהגו�שיהיה ועל הקודש היכל על ,מפוארות ופרוכות נאות מפות לפרוש
הפסוק על רבותינו דרשו כי ,ונאים רבים אורות בו ידליקו וכן ,בבית־הכנסת bi)והשלחנות ,gp diryi);

עוד ואמר יום־הכיפורים, זה - מכובד" השם eh)"לקדוש ,ck my)ודרשוהו ,"השם כבדו באּורים כן "על ; ְִ
;והן זה, ליום המאורות בהדלקת אמרו סגולות ועשר הזה. הקדוש היום על ז"ל מזלוא.רבותינו

.חכמים.ב.עולה לבנים משמד.ג.זוכה נשמתו.ד.ניצל שומר יכולה.הקדוש־ברוך־הוא שטן אין
עליו. ומזלו.ו.לקטרג קרנו מתברכים.ז.מאיר ידיו מהקרבנות.ח.מעשה היא השםט.גדולה מכבד

בבית־המקדש.י.יתברך. המנורה הדליק כאילו עליו כינוהגים�מעלים יפה, במפה השלחן לערוך
במפה אותם ומכסים ,הפת במקום קדושים ספרים השלחן על לערוך ונהגו שבתון". "שבת נקרא

.ולבנה קיט"לנוהגים�יפה ללבוש נוהגים וכן ,השרת מלאכי דוגמת ונקיים לבנים בגדים ללבוש
לעשות אדם לב ונשבר נכנע זה ועל־ידי ,מנהגינו לפי מתים של לבוש שהוא לפי וגם ונקי, לבן שהוא
הבגדים שיהיו יזהרו מקום ומכל ללבוש, שנהגו ויש לבנים, ללבוש נהגו לא והנשים שלימה. תשובה

.כלל שקופים ולא וצנועים חתיכתחולצים�עבים בו שיש מנעל וכל ,עור בהם שיש המנעלים
אנחנו והיום ,""מנעלים הנקראים 'לקלי רמז להם יש גם עינויים. מחמישה אחד חיוב והוא ,אסור עור

."נעלי אשליך "על־אדום ;בבחינת ,מהם ונפשטים למלאכיישראל�נחלצים היום דומים קדושים
שהוא ,כתב ז"ל והרדב"ז .טלית עם היום תפילות כל ולהתפלל גדול בטלית להתעטף ונוהגים השרת,

השקיעה,כ קודם הטלית על לברך נהגו ,טלית זמן אינו שלילה וכיון וביראה. באימה לעמוד די
שאחריה והלימוד התפילה זמן כל עליו ותשאר ,בה .קטז ולהתעטף
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בציוןקטז. (tw-dqw`).קדוש

נרות  הדלקת סדר

צג

נרות ¶ הדלקת ³סדר

בביתה  נרות מדליקה  קדשנוהאשה  "אשר ;ומלכות בשם ותברך הזה, הקדוש היום לכבוד
המנהג פשט וכן יום־הכיפורים". של נר להדליק וציוונו במצוותיו

.ישראל תפוצות בכל בברכה תברךלכתחילה�להדליק לא
,לבית־הכנסת מגיעה שאינה מפני הן ""שהחיינו לברך רוצה אם אך ,נרות בהדלקת ""שהחיינו האשה
ואכילתה מלאכותיה כל לסיים תיזהר ,השליח־ציבור מפי הברכה תשמע שלא שחוששת מפני הן
בברכת כי ,ההדלקה בסיום אלא "שהחיינו" תברך ולא הברכה, קודם נעליה ותחלוץ ושתייתה,

יום־הכיפורים. הלכות כל עליה וחלים יום־הכיפורים קדושת עליה מקבלת ""שהחיינו

Ceøaäìà ,¬£åäé äzàîªeðéCì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥Ì¤Ì¤
Lc÷ øLà ,íìBòäeðeöå ,åéúåöîa eð ¨¨£¤¦Œ¨ÌŒ¦§Ÿ¨Œ¦¨Ì

ìL øð ÷éìãäì);בשבת(å úaL.íéøetkä íBé Œ©§¦¥¤©¨Œ©¦¦
ברכת אז תשמע ולא "נדרי "כל תפילת לאחר בבית־הכנסת תהיה לא אם ,הנרות שהדליקה לאחר

;זו ברכה כעת תברך ,""שהחיינו

Ceøaäìà ,¬£åäé äzàîªeðéCì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥Ì¤Ì¤
éçäL ,íìBòäîi÷å eðéòébäå ,eðïîfì eð ¨¨¤¤¡¨ÌŒ¦Œ¨ÌŒ¦¦¨Ì©Œ©

.äfä©¤
יום ־הכיפורים¶ תענית ³קבלת

ושתיה , מאכילה  להפסיק מועטצריך זמן הקדוש, ביום האסורים עניינים ומשאר מרחיצה
הקודש. על מחול להוסיף כדי ,לשקיעה קודם שעה כרבע
תוספת עלי מקבל 'הריני ;בפיו יאמר מהם, שפוסק ובשעה

יום־הכיפורים. בתוספת חייבות הנשים וגם .'הקודשכשם�יום־הכיפורים על מהחול להוסיף שחובה
יום־הכיפורים. במוצאי גם הקודש על מהחול להוסיף צריך כך יום־הכיפורים, בערב

.הלב ובהכנעת ,ורעדה בגילה יום מבעוד לבית־הכנסת וילך הקודש, על מחול יוסיף כיפורים בליל
בספר [הנזכרת זו בקשה ויאמר מנעליו, יחלוץ בביתו בעודו ,הליכתו וקודם יום. מבעוד ציצית וילבש

כב]; סימן א חלק חכמים לשון
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çøeeîéיתברך השם  את  לעבוד שזוכה  çøeçãeאהבה , eîéàãçéì ,eìé §¦Ì§¦Ì§¦ÌŒ©£¨


