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מה קרה ביום כיפור?

     בעקבות חטא העגל, עלה משה רבנו שוב להר סיני לבקש מחילה וכפרה לעם ישראל. בפעם 
האחרונה הוא עלה בראש חודש אלול ושהה שם במשך ארבעים יום. ביום הארבעים - י' בתשרי 

- אמר לו אלוקים: "סלחתי כדברך!", ומשה ירד חזרה מההר כשבידו לוחות הברית השניים.  

      מאז נקבע יום זה ליום הכיפורים, בו מקבל ה' את התשובה שלנו ומכפר לנו על כל עוונותינו. 
יום זה נחשב כיום הקדוש ביותר בשנה, ומאז ועד היום אנו עדים להתעוררות המיוחדת הפוקדת 

את עם ישראל ביום מסוגל זה. 
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ערב יום כיפור, הוא לא רק היום שלפני היום הקדוש, אלא הוא מהווה 
חג בפני עצמו. ביום זה עוסקים בתשובה ובבקשת סליחה ואף מרבים 

בסעודה.

בקשת וקבלת סליחה 

כדי שה' יסלח לנו ביום הכיפורים לא רק על העוונות שחטאנו כנגדו, 
להקדים  עלינו  אחרים,  אנשים  כנגד  שחטאנו  חטאים  על  גם  אלא 
ולבקש ביום זה - או בימים שלפניו -  סליחה מכל מי שייתכן כי פגענו 
ידי  על  סליחה  לבקש  ניתן  הצורך,  במידת  אותו.  ולפייס  אי-פעם,  בו 

שליח.

להשתדל  עלינו  מחילה,  מאתנו  מבקש  בנו  שפגע  כשמישהו  גם  כך 
למחול לו בלב שלם.

'כפרות'

לערוך  ישראל  מנהג  לכן,  שקודם  בימים  או  לפנות-בוקר,  זה,  ביום 
'כפרות' על תרנגול.

עבור גבר או ילד  לוקחים תרנגול זכר, ועבור אישה או ילדה – תרנגולת. 
לאישה בהריון, מנהג חב"ד לקחת שלושה תרנגולים - שתי נקבות וזכר 

אחד.

ניתן לערוך כפרות גם על סכום כסף ונותנים אותו לצדקה.

כיצד עורכים את הכפרות?

אוחזים את התרנגול )או את סכום הכסף( ביד, ואומרים את הפסוקים 
הבאים:

ְּבֵני ָאָדם יֹוְׁשֵבי חֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: יֹוִציֵאם ֵמחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות 
ָּכל  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִויִלים  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ָלֶהם  ַּבַּצר  א-דני  ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי  ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
יֹודּו  ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
לא-דני ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִמִּני 

ָאֶלף. ְלַהִּגיד ְלָאָדם ָיְׁשרֹו: ַוְיֻחֶּנּנּו ַוֹּיאֶמר ְּפָדֵעהּו ֵמֶרֶדת ַׁשַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר:

לאחר-מכן מסובבים את התרנגול או את הכסף 3 פעמים מעל הראש, 
ואומרים:

זה  )או:  ְלִמיָתה  ֵיֵלְך  ַהַּתְרְנגֹול  ֶזה  ַּכָּפָרִתי.  ֶזה  ְּתמּוָרִתי.  ֶזה  ֲחִליָפִתי.  ֶזה 
הכסף ילך לצדקה(, ַוֲאִני ֵאֵלְך ְלַחִּיים טֹוִבים ֲארּוִכים ּוְלָׁשלֹום :

פעמים.  שלוש  הכול  ובסך  נוספות,  פעמיים  זה  סדר  כל  על  חוזרים 
לאחר מכן מביאים את התרנגול לשוחט, ונוהגים שאת בשר העוף או 

תמורתו נותנים לנזקקים..

עוגת דבש

עוגת-דבש  הכיפורים,  יום  בערב  לחלק  הכנסת  בבתי  הגבאים  נהגו 
אחד  שכל  ונהוג  ומתוקה,  טובה  בשנה  אחד  כל  ולברך  )'לעקאח'( 
מהציבור יבקש זאת מהם ויטעם מהעוגה, כדי שאם נגזר עלינו להזדקק 

למתנת בשר ודם, במהלך השנה הבאה, נצא בכך ידי חובה.

סעודות

מצוה לאכול ולהרבות בסעודה בערב יום הכפורים - כהכנה לצום של 
יום הכפורים. 

בצהרי היום אוכלים סעודת חג, עם נטילת ידיים ל'המוציא' וטובלים 
את החלה בדבש )כמו בכל התקופה שבין ראש השנה להושענא רבה(. 

ועוף  כדגים  לעיכול  קלים  מאכלים  רק  אוכלים  הכיפורים,  יום  בערב 
)מאכלי חלב אפשר לאכול רק בבוקר אך לא בהמשך היום(.

ל'המוציא'  ידיים  נוטלים  שוב  הצום,  תחילת  לפני  הצהריים,  אחר 
ואוכלים 'סעודה מפסקת' עם מאכלים קלים לעיכול כמו עוף.

טבילה

מצווה על הגברים לטבול במקווה טהרה )רצוי לטבול שלוש טבילות(, 
כחלק מהתשובה שלנו לקראת יום הכיפורים.
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מה עושים ביום הכיפורים?

הדלקת נרות

את נרות החג מדליקות הנשים והבנות )או גבר, כשאין אשה בבית( 
עם כניסת החג.

זמני הדלקת הנרות וכניסת החג: 

ברכות הדלקת הנרות: 

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים:

ָּברּוְך ַאָּתה ֲא-ֹדָני, ֱא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ִלְזַמן ַהֶּזה:

מברכת  אינה  וברך(,  שהדליק  גבר  )או  הנרות  בהדלקת  שהחיינו  שברכה  *אשה 
שוב בסיום 'כל נדרי'.

חמישה איסורים

ביום הכיפורים עם ישראל מתעלה בקדושתו לדרגת מלאכי השרת 
ולכן נאסרו עלינו - מעת כניסת החג ועד צאתו - חמישה דברים:

אכילה ושתיה - לנשים מגיל בת מצווה ולגברים מגיל בר מצווה 
תשע  מגיל  הילדים  את  מרגילים  כלל.  ולשתות  לאכול  אסור 
אך  מלצום,  פטורים  יותר  הקטנים  שעות.  מספר  לצום  ומעלה 
אסורים ביתר האיסורים של יום זה. מי שאינו חש בטוב ומתקשה 
להתייעץ  עליו  מניקות(  או  בהריון  נשים  קשישים,  )חולים,  לצום 
עם רב פוסק הלכה, כיצד לקיים את מצוות הצום ושאר הדברים 

האסורים ביום זה. 

מרב  היתר  שקיבל  חולה  )קטן,  זה  ביום  לאכול  לו  שמותר  מי 
וכדומה(, אינו צריך לעשות 'קידוש', אך צריך להזכיר 'יעלה ויבוא' 

בברכת המזון.

הגוף,  את  ובבשמים  בסבון  לסוך  ולא  לרחוץ  אין   - וסיכה  רחיצה 
כולו או חלקו. גם כשנוטלים ידיים אחרי שרותים או בעת הקימה 
בבוקר, יש ליטול רק עד סוף האצבעות. בעת הקימה ניתן להעביר 

מעט מים סביב העיניים בלבד.

אסור לנעול מנעלי עור

אסור לקיים יחסי אישות

כל  ולכן  שבתון'  'שבת  נקרא  הכיפורים  יום   - מלאכה  איסור 
המלאכות האסורות לעשותן בשבת, אין לעשותן ביום הכיפורים.

תפילות יום הכיפורים

ערבית,  תפילות:  חמש  מתפללים  כיפור,  יום  של  היממה  במהלך 
שחרית, מוסף, מנחה ונעילה )ושוב ערבית במוצאי הצום(.

'כל נדרי' וערבית

למנהג חב"ד הגברים הנשואים מתעטפים בטלית ומברכים עליה 
לפני 'כל נדרי'. מתפללים עם טלית את כל תפילות יום הכיפורים.

ערבית,  תפילת  אחר  התהלים  ספר  כל  את  אומרים  חב"ד  למנהג 
כמופיע  תפילה,  כל  בסיום  המשולבים  התהלים  פרקי  על  נוסף 

במחזור ליום כיפור.

שחרית

כיון שביום זה איננו נועלים נעלי עור ואנו 'בחוסר', אין מברכים 
בברכות השחר "שעשה לי כל צרכי".

הזכרת נשמות

תפילת  לפני  הנפטרים  נשמות  את  מזכירים  האשכנזים  למנהג 
מוסף.

מוצאי יום הכיפורים

צאת  אחר  רק  תוקעים  'נעילה'  תפילת  של  השופר  תקיעת  את 
כרגיל  הידיים  את  נוטלים  ערבית,  מתפללים  אחריה  הכוכבים. 
)במקום נטילת הידיים של הבוקר שהיתה חלקית בלבד( אך ללא 
ברכה, עורכים הבדלה ומברכים רק על האש - מנר שדלק מערב 
החג -  אך לא על הבשמים )למעט כשחל במוצ"ש(, ו'שוברים' את 

הצום. 

החל מתפילת שמונה עשרה של ערבית, חוזרים להתפלל כרגיל, 
ללא ההוספות של עשרת ימי תשובה.

אחר 'שבירת' הצום עורכים קידוש לבנה, מרבים בסעודה )עליה 
את  האלקים  רצה  כבר  כי  לחמך...  בשמחה  אכול  "לך  נאמר 

מעשיך"(, ומתחילים לעסוק בבניית הסוכה. 

זמני צאת הצום:
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מלקות

לפני הטבילה נהוג לקבל 'מלקות' )באופן קל וסמלי כמובן(, תוך 
אמירת הפסוק "והא רחום יכפר עוון",  כחלק מעבודת התשובה 

של יום זה. 

תפילת מנחה

שמונה-עשרה  תפילת  בסיום  חג.  בבגדי  מנחה  להתפלל  נוהגים 
של מנחה )בתפילת הלחש ולא בחזרת השליח ציבור( אומרים את 

נוסח הוידוי )'על-חטא'(, כמופיע במחזור ליום כיפור.

צדקה

יום  לקראת  כזכות  צדקה,  בנתינת  במיוחד  מרבים  זה  ביום 
הכיפורים.

בגדי לבן

רק  חב"ד,  )למנהג  לבן  בגדי  הכיפורים  יום  לקראת  ללבוש  נהוג 
וחג  לשבת  המיוחדים  תכשיטים  עונדות  אינן  הנשים  הגברים(. 

ביום הכיפורים.  

ברכת הבנים והבנות

בנוסח  ובנותיו,  בניו  את  מברך  האב  לבית-הכנסת,  היציאה  לפני 

ברכת כהנים: "יברכך א-דני וישמרך, יאר א-דני פניו אליך ויחונך, 

ישא א-דני פניו אליך וישם לך שלום, ולאחר מכן )לבן:( "ישימך 

אלוקים כאפרים וכמנשה" ו)לבת:( "ישימך אלוקים כשרה, רבקה, 

רחל ולאה", ומתפלל שיחתמו לחיים טובים ויהיו יראי שמים.

נר נשמה

מי שאחד מהוריו אינו בחיים, מדליק לעילוי נשמתם נר לפני יום 

עליו  לברך  כדי  יממה,  במשך  הדולק  נר  לקחת  רצוי  הכיפורים. 

"בורא מאורי האש" במוצאי הצום.    

נר חיים

למנהג האשכנזים, וכן מנהג חב"ד, כל גבר נשוי מדליק נר הנקרא 

'נר חיים'. רצוי להדליקו בבית הכנסת - לפני כניסת החג כמובן - 

במקום המיועד לנרות.

גמר חתימה טובה!
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