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 א על שולחן ערוך, אורח חיים תריט:א"רמ( 1

ודו יום וממשיך בניגונים עד הלילה ואומרים אותו ג״פ וכל פעם מגביה קולו יותר בע נדרי כל לומר ונוהגים ... - הגה
כדבריך )מנהגים( ואל  מבראשונה )מהרי״ל( וכן אומר הש״ץ ג״פ ונסלח לכל עדת וגו׳ והקהל אומרים ג״פ ויאמר ה׳ סלחתי

 .ישנה אדם ממנהג העיר אפילו בניגונים או בפיוטים שאומרים שם
 
 םפילת "כל נדרי", מחזור של ים הכיפורית( 2

א. א. ּוְדִאְשַתַבְענָּ ֵמי. ְוִקּנּוֵסי. ְוִכּנּוֵיי. ְדִאְנַדְרנָּ ֵמי. ְוקֹונָּ ֵרי. ּוְשבּוֵעי. ַוֲחרָּ ל ִנְדֵרי. ֶוֱאסָּ א:ִמּיֹום ּוְדַאחֲ  כָּ נָּ תָּ א ַעל ַנְפשָּ ַסְרנָּ א. ּוְדאָּ ִריְמנָּ
ן. ְש  רָּ א ְבהֹון. ֻכְלהֹון ְיהֹון שָּ ה. ְבֻכְלהֹון ִאיֲחַרְטנָּ ֵלינּו ְלטֹובָּ א עָּ ִלין. ִכּפּוִרים ֶזה. ַעד יֹום ִכּפּוִרים ַהבָּ ִביִקין. ְשִביִתין. ְבֵטִלין ּוְמֻבטָּ

ִמין: א ַקּיָּ א ְשִריִרין ְולָּ  לָּ
 
 טזקיצור שולחן ערוך, קכח:( 3

ִרים ְבֶעֶרב רֹאש  ַרת ְנדָּ הנֹוֲהִגין ַלֲעשֹֹות ַהתָּ נָּ  .ַהשָּ
 
 שולחן ערוך, יורה דעה ריא:א( 4
 שאלה בלא להתיר זה על סמכינן לא מקום ומכל בהדיא התנו כאילו הוי כיפורים יום בליל נדרי כל דאמרינן והא  -הגה 

 .לגדו לצורך אם כי לחכם
 
 שולחן ערוך, אורח חיים תריט:א( 5

 עם להתפלל מתירין אנו הקהל דעת ועל המקום דעת על מטה של ובישיבה מעלה של בישיבה" ש״צ שאומר נוהגים יה״כ ליל
 ".העבריינים

 
 מקדש מרדכי, יום הכפורים, דף שג( 6

מצוות ועבירות בין אדם למקום הדורשות הוא ישנן  ךדבר כפתיחתו של יום הקדוש יום הכפורים היא בכל נדרי תוכנו של 
המצוות והעבירות של הנדרים והשבועות  ,ירו הדורשות נאמנות לחבירובם ישנן מצוות ועבירות בין אדם לחנאמנות למקו

 .וכדומה הם מצוות בין אדם לעצמו היינו הנאמנות של ארם לעצמו לעמוד בדיבורו ולשמור מוצא פיו
 
 טי עצות, ערך דעתספר ליקורב נחמן מברסלב, ( 7

אבל הוא בלא לב אך עקר הדעת כשהוא בלב. ושם בלב מקום היראה. הינו שעקר הדעת שידע את השם יתברך בלבו ולא 
במחו לבד, הינו שימשיך ויקשר את הדעת לתוך הלב, עד שתפל עליו אימה ופחד ויראה מגדולתו יתברך, עד שיתעורר לעבדו 

 .ע ממי יתירא. וזה זוכין על ידי התבודדות, על ידי ששופטין את עצמו בעצמובאמת, עד שיזכה ליראת הרוממות שיד
 
 ( פרי חדש על אורח חיים תרז8

דאין החיוב לקום אלא דוקא בי"ה שהוא מצוה להתודות אבל בשאר ימים שאין מצוה להתודות אינו חייב לקום בשעה 
ומעתה אינו מצוה להתודות עוד והוי כשאר ימות  שהש"ץ אומרו והוא כבר התודה ויראה שהטעם שאע"פ שזה כבר התודה

 .השנה שאינו מחויב דהתודות מ"מ יום הוא שנתחייב בוידוי
 
 ( רמב"ם, הלכות תשובה, א:א9

 מחטאו וישוב תשובה כשיעשה בשגגה בין בזדון בין מהן אחת על אדם עבר אם תעשה לא בין עשה בין שבתורה מצות כל
ם, וידוי זה דברי וידוי זה עשו אשר חטאתם את והתודו וגו׳ יעשו כי אשה או איש שנאמר אהו ברוך האל לפני להתודות חייב

מצות עשה, כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם 
 .זה הרי זה משובחאיני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין 

 
 



 ז:ה במדבר, מ:כו ויקרא( 10
ם ֲעֹון-ְוֶאת ֲעֹונָּם-ֶאת ְוִהְתַודּו ם ֲאֹבתָּ ֲעלּו ֲאֶשר ְבַמֲעלָּ ְלכּו-ֲאֶשר ְוַאף ִבי-מָּ  :ְבֶקִרי ִעִמי הָּ
ם-ֶאת ְוִהְתַודּו אתָּ ֹשּו ֲאֶשר ַחטָּ מֹו-ֶאת ְוֵהִשיב עָּ יועָּ  ֹיֵסף ַוֲחִמיִשתֹו ְברֹאשֹו ֲאשָּ ַתן לָּ ַשם ַלֲאֶשר ְונָּ  :לֹו אָּ

 
 כט:ז הלתק( 11

אִתי ֶזה-ְרֵאה ְלַבד צָּ ה ֲאֶשר מָּ ֹשָּ ֱאֹלקים עָּ ם-ֶאת הָּ דָּ אָּ ר הָּ ה יָּשָּ  :ַרִבים ִחְשֹבנֹות ִבְקשּו ְוֵהמָּ
 

 כא:מב בראשית (12
ִחיו-ֶאל ִאיש ַוּיֹאְמרּו ל אָּ ִחינּו-ַעל ֲאַנְחנּו ֲאֵשִמים ֲאבָּ ִא  ֲאֶשר אָּ ַרת ינּורָּ ְענּו ְולֹא ֵאֵלינּו ְבִהְתַחְננֹו ַנְפשֹו צָּ מָּ ה ֵכן-ַעל שָּ אָּ ה ֵאֵלינּו בָּ רָּ  :ַהזֹאת ַהצָּ

 

 איכה א:ד (13
 ...ֲאֵבלֹות ִצּיֹון ַדְרֵכי

 
 ח:ב תשובה הלכות, ם"רמב (14

 ...הוידוי עיקר והוא( כולנו) חטאנו אנחנו אבל ישראל כל בו שנהגו הוידוי 
 

 יג-יא:ג אשיתבר( 15
ה ֵעיֹרם ִכי ְלָך ִהִגיד ִמי ַוּיֹאֶמר תָּ ֵעץ-ֲהִמן אָּ ל ְלִבְלִתי ִצִּויִתיָך ֲאֶשר הָּ ְלתָּ  ִמֶמּנּו-ֲאכָּ כָּ ם ַוּיֹאֶמר:  אָּ דָּ אָּ ה הָּ ִאשָּ ה ֲאֶשר הָּ ַתתָּ ִדי נָּ  ִעמָּ

ְתנָּה ִהוא ֵעץ-ִמן ִלי-נָּ ֹאֵכל הָּ ה ֱאֹלִקים'  ד ַוּיֹאֶמר:  וָּ ִאשָּ ית זֹאת-המַ  לָּ ֹשִ ה ַותֹאֶמר עָּ ִאשָּ ש הָּ חָּ ֹאֵכל ִהִשיַאִני ַהּנָּ  :וָּ
 

 יונתן ותרגום ח:ד בראשית( 16
ִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוּיֹאֶמר ם ַוְיִהי אָּ ֶדה ִבְהיֹותָּ ם ַבשָּ ִחיו ֶהֶבל-ֶאל ַקִין ַוּיָּקָּ  :ַוַּיַהְרֵגהּו אָּ

 הבל עני רשיעיא מן למפרעא ולית לצדיקיא טב אגר למיתן ולית אחרן םעל ולית דיין ולית דין לית להבל ואמר קין עני... 
 ...רשיעיא מן למתפרע ואית לצדיקיא טב אגר למתן ואית אחרן עלם ואית דיין ואית דין אית לקין ואמר

 
 .יז זרה עבודה( 17

 והיתה הים בכרכי אחת זונה שיש שמע אחת פעם. עליה בא שלא בעולם אחת זונה הניח שלא, דורדיא בן ר״א על עליו אמרו
 זו שהפיחה כשם: אמרה, הפיחה דבר הרגל בשעת. נהרות שבעה עליה ועבר והלך דינרין כיס נטל, בשכרה דינרין כיס נוטלת

 וגבעות הרים: אמר, וגבעות הרים שני בין וישב הלך. בתשובה אותו מקבלין אין דורדיא בן אלעזר כך, למקומה חוזרת אינה
 והגבעות ימושו ההרים כי( "נד ישעיהו: )שנאמר, עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: לו אמרו ,רחמים עלי בקשו

 כי( "נא ישעיהו: )שנאמר, עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: אמרו, רחמים עלי בקשו וארץ שמים: אמר". תמוטינה
 על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: לו אמרו, רחמים עלי בקשו ולבנה חמה: אמר". תבלה כבגד והארץ נמלחו כעשן שמים
 שאנו עד: לו אמרו, רחמים עלי בקשו ומזלות כוכבים: אמר". החמה ובושה הלבנה וחפרה( "כד ישעיהו: )שנאמר, עצמנו

 ראשו הניח, בי אלא תלוי הדבר אין: אמר". השמים צבא כל ונמקו( "לד ישעיהו: )שנאמר, עצמנו על נבקש עליך מבקשים
 בעבירה הכא והא. ]הבא העולם לחיי מזומן דורדיא בן ר״א: ואמרה קול בת יצתה. נשמתו שיצתה עד בבכיה וגעה וברכי בין

 בשעה עולמו קונה ויש, שנים בכמה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. דמיא כמינות טובא בה דאביק כיון, נמי התם ומיִת  הוה
 .אחת

 
 יג-ט:יב' ב שמואל( 18

ִזיתָּ  ַמדּועַ  ַרע ַלֲעשֹֹות 'ד ְדַבר-ֶאת בָּ ַקְחתָּ  ִאְשתֹו-ְוֶאת ַבֶחֶרב ִהִכיתָּ  ַהִחִתי אּוִרּיָּה ֵאת[ ְבֵעיַני] ְבֵעיַנו הָּ ה ְלָך לָּ ַרְגתָּ  ְוֹאתֹו ְלִאשָּ  ְבֶחֶרב הָּ
ה :ַעמֹון ְבֵני סּור-לֹא ְוַעתָּ ם-ַעד ִמֵביְתָך ֶחֶרב תָּ ִני ִכי ֵעֶקב עֹולָּ ה ְלָך ִלְהיֹות ַהִחִתי אּוִרּיָּה ֵאֶשת-ֶאת ַוִתַקח ְבִזתָּ ַמר  ֹכה:   ְלִאשָּ ' ד אָּ

ֶליָך ֵמִקים ִהְנִני ה עָּ עָּ ַקְחִתי ִמֵביֶתָך רָּ ֶשיָך-ֶאת ְולָּ ַתִתי ְלֵעיֶניָך נָּ ַכב ְלֵרֶעיָך ְונָּ ֶשיָך-ִעם ְושָּ ה ִכי :ַהזֹאת ַהֶשֶמש ְלֵעיֵני נָּ יתָּ  ַאתָּ ֹשִ ֶתר עָּ  ַבסָּ
ה ַוֲאִני ר-ֶאת ֶאֱעֹשֶ בָּ ל ֶנֶגד ַהֶזה ַהדָּ ֵאל-כָּ רָּ ֶמש ְוֶנֶגד ִיֹשְ ִוד ַוּיֹאֶמר: ַהשָּ ן-ֶאל דָּ תָּ אִתי נָּ טָּ ן ַוּיֹאֶמר'  ַלד חָּ תָּ ִוד-ֶאל נָּ  ֶהֱעִביר' ד-ַגם דָּ

אְתָך מּות לֹא ַחטָּ  :תָּ
 

 יב' ב שמואל מלבים פירוש( 19
ֶון"  שכתוב כמו, עונש עליו נגזר ולכן חטאו על אמתלאות נתן ששאול, שאול ובין דוד בין ההבדל היה זה  – דוד ויאמר  ְואָּ

ִפים  .תשובתו קבל שהשם הנביא והודיעו, היתר בכל שעשה השיב ולא, תיכף הודה ודוד(, כג:טו' א שמואל" )ַהְפַצר ּוְתרָּ
 

 יב, ה:א יונה( 20
ִחים ַוִּייְראּו ִטלּו יוֱאֹלהָּ -ֶאל ִאיש ַוִּיְזֲעקּו ַהַמלָּ ֳאִנּיָּה ֲאֶשר ַהֵכִלים-ֶאת ַוּיָּ ֵקל ַהּיָּם-ֶאל בָּ  ַהְסִפינָּה ַיְרְכֵתי-ֶאל יַָּרד ְויֹונָּה ֵמֲעֵליֶהם ְלהָּ
ַדם ַוִּיְשַכב  :...ַוֵּירָּ

אּוִני ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר ... ִני יֹוֵדעַ  ִכי ֵמֲעֵליֶכם ַהּיָּם ְוִיְשֹתק ַהּיָּם-ֶאל ַוֲהִטיֻלִני ֹשָּ דֹול ַהַסַער ְבֶשִלי יכִ  אָּ  :ֲעֵליֶכם ַהֶזה ַהגָּ
 



 דוד מצודת ופירוש  יג:כט ישעיה( 21
י-ֲאדֹ  ַוּיֹאֶמר ם ִנַגש ִכי ַיַען נָּ עָּ יו ְבִפיו ַהֶזה הָּ תָּ פָּ ם ַוְתִהי ִמֶמִּני ִרַחק ְוִלבֹו ִכְבדּוִני ּוִבֹשְ תָּ ִשים ִמְצַות ֹאִתי ִיְראָּ ה ֲאנָּ דָּ  :ְמֻלמָּ

  אלי נגש הזה העם כי בעבור - נגש יכ יען
 . ממני רחק לבו כי ידברו בלב ולא' בשפתי וכבדוני הפה בדבור להתקרב

 אתם כאלו התראו ואומרים המלמדים אנשים כמצות אלא הלב מן באה אינה מפני יראים שהם מה - אותי יראתם ותהי
 :ונכנעים יראים

. 
 

  ו:ו דברים( 22
יּו ִרים ְוהָּ ֵאלֶ  ַהְדבָּ ֹנִכי ֲאֶשר ההָּ ֶבָך-ַעל ַהּיֹום ְמַצְּוָך אָּ  :ְלבָּ

  
 ו:ו דבריםעל  ח ואתחנן וספרי י"רשפירוש ( 23

יּו ִרים ְוהָּ ֵאֶלה ַהְדבָּ ֹנִכי ֲאֶשר הָּ ֶבָך-ַעל ַהּיֹום ְמַצְּוָך אָּ  :ְלבָּ
ְדיֹוְטְגָמא בעיניך יהיו לא  - היום מצוך אנכי אשר  לקראתה רצין שהכל כחדשה אלא, סֹוְפָנה אדם שאין ישנה כִּ
 :לקראתה רצים שהכל כחדשים סופנה אדם שאין ישנה כדיוטגמא בעיניך יהו שלא  - היום מצוך אנכי אשר

 
  שם י"ורש טז:כו דברים( 24

ֵאֶלה ַהֻחִקים-ֶאת ַלֲעשֹֹות ְמַצְּוָך יָךֱאֹלֶק ' ד ַהֶזה ַהּיֹום ִטים-ְוֶאת הָּ ַמְרתָּ  ַהִמְשּפָּ ֹשִ  ְושָּ ם יתָּ ְועָּ ל אֹותָּ ְבָך-ְבכָּ ל ְלבָּ  :ַנְפֶשָך-ּוְבכָּ
 :עליהם נצטוית ביום בו כאילו חדשים בעיניך יהיו יום בכל - מצוך אלהיך' ה הזה היום

 
  :סג ברכות( 25
 אלא היִה  שנה ארבעים סוף יום אותו והלא? לישראל תורה נתנה היום אותו וכי" לעם נהיית הזה היום ישראל ושמע הסכת"

 .סיני מהר שנתנה כיום ויום יום בכל לומדיה על תורה שחביבה :ללמדך
 

 ד"ע ומכתבים אגרות, יצחק פחד( 26
 השאיפה מצד כי ישראל שמע של זו בפרשה דוקא" כחדשים בעיניך יהיו יום בכל"ש הציווי נאמר למה להבין צריך הלא... 

 שני הכולל אחד פסוק מצינו העולם לבריאת בנוגע אמנם שבתורה פרשיות לשאר יו פרשה בין בזה הבדל אין הלא לחביבות
 תמונה לנו מביאה העולם בטבע הסתכלות טיבו מה זה ביטויים חילוק" ויעמוד צוה הוא ויהי אמר הוא" מחולקים ביטויים

 אבל הרף בלי ונשנים ההולכים קבועים מחזורים הם אלה כל בשנה תקופות ארבע הלבנה מולד ולילה יום תמידית חזרה של
 הראשונה בפעם ה"הקב שאמר שבשעה כשם בראשית מעשה תמיד יום בכל מחדש ה"הקב כי אנו יודעים דבר של לאמיתו

 ורגע רגע בכל" אור יהי" של הזה המאמר הוא פועל כן כמו היש אל האין מן שנתהוה מוחלט חידוש האור היה אור יהי"
 ועל שלאחריו ברגע המציאות קיום את מכריח זה ברגע ותהמציא של קיומה אין היש אל האין מן האור מציאות את ומחדש

 חידוש של ובתוכן מבחוץ חזרה של בצורה עולמו ברא ה"דהקב ונמצא מתמיד חידוש מלאה כולה הבריאה כל בעומק כן
 בחינת" ויהי אמר הוא" ל"הנ הכפלות על בכאן היא הכונה" ויעמוד צוה" "ויהי אמר" של הביטוי חילוק ומכאן מבפנים

 ...הרגל של החזרה בחינת" ויעמוד צוה הוא" ההתהוות של ידושהח
 את הוא חי השלם האדם כן ועל עולמו את ה"הקב בריאת דוגמת אישיותו את ליצור אותו מחייב האדם של העליה מהלך... 
 בטח בחייו ביותר ונשנה החוזר המשפט מהו יהודי כל וכשנשאל מבחוץ ונשנית ההולכת החזרה בתוך גם בפנים החידוש חיי
 עלינו  ולא התינוק בבית" שמע" לקרות ילדים קוראים הלידה אחרי תיכף" ישראל שמע" אחת תשובה רק בפיו תהיה לא

 הספר את כשמוציאים" ישראל שמע" לומר מחייב הדין יום בכל פעמים" ישראל שמע" צועקים שוב הנפש יציאת בשעת
 מן יותר ונשנה החוזר ביטוי לך אין" ישראל שמע"ה את מכניסים ףמוס של לקדושה אפילו" ישראל שמע" מכריזים תורה

 בעיניך יהיו ויום יום בכל"ל הדרישה היא באה החזרה התמדת של המובהק במקום  דוקא כן ועל" ישראל שמע" הביטוי
 באופן יועינ במו זה ראה אמתיים ישראל גדולי להכיר שזכה מי מחזור קביעות של תוכה בתוך החידוש רעננות" כחדשים

 ...מוחשי
 

 :קלג שבת, ב:טו שמות( 27
ִזי ת עָּ ה ִלי-ַוְיִהי ּה-יָּ  ְוִזְמרָּ ִבי ֱאֹלֵקי ְוַאְנֵוהּו ֵקִלי ֶזה ִלישּועָּ  :ַוֲאֹרְמֶמְנהּו אָּ

 .ורחום חנון היה אתה אף ורחום חנון הוא מה: לו דומה הוי ואנוהו: אומר שאול אבא" ... ואנוהו, קלי זה: "דתניא
 

 שמע קריאת ברכות, שחרית לתתפי( 28
ל ְבטּובֹו ַהְמַחֵדש ִמיד יֹום ְבכָּ ה תָּ  .ְבֵראִשית ַמֲעֹשֵ

 
 .יד סוטהדברים יג:ה, ( 29

אּו ְוֶאתֵק ֱאֹל ד'ַאֲחֵרי  קּון: -יֶכם ֵתֵלכּו ְוֹאתֹו ִתירָּ עּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדבָּ יו ִתְשֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִתְשמָּ  ִמְצֹותָּ



 של מדותיו אחר להלך אלא? ...שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי"? תלכו אלקיכם ה׳ אחרי( "יג דברים: )דכתיב מאי
 ...אתה אף... הוא מה, הקב״ה

 
 :קו סנהדרין( 30

 "..ללבב יראה וה׳( "ט״ז א׳ שמואל) דכתיב, בעי ליבא הוא ברוך הקדוש אלא
 

 :קו סנהדרין( 31
 ורב, מתיבתא סרי תלת בעוקצין מתנינן קא ואנן... בעוקצין טובא מתנינן קא ואנן, בנזיקין תנויי כולי יהודה דרב בשני

( ט״ז א׳ שמואל) דכתיב, בעי ליבא הוא ברוך הקדוש אלא. בן דמשגח וליכא צוחינן ואנן, מטרא ואתא מסאני שליף יהודה
 .ללבב יראה וה׳

 
 ברכה שניה של שמונה עשרה( 32

ה ְלַהחֲ  ן ַאתָּ  יֹות ֵמִתים:ְוֶנֱאמָּ
 

 הוספה לשמונה עשרה של נעילה( 33
ְתֵמנּו ְבֵסֶפר ַהַחִּיים ְלַמַעְנָך ֱאֹל ֵפץ ַבַחִּיים ְוחָּ ְכֵרנּו ְלַחִּיים ֶמֶלְך חָּ  ים ַחִּיים:ִק זָּ

 
 מתוך תפילת "וכל מאמינים" של ראש השנה ויום הכיפורים( 34

ה:  ַהּפֹוֵתַח ַשַער ְלדֹוְפֵקי ִבְתשּובָּ
 

 תפילת "ונתנה תוקף" של ראש השנה ויום הכיפורים מתוך( 35
 ְוַעד יֹום מֹותֹו ְתַחֶכה לֹו. ִאם יָּשּוב ִמַּיד ְתַקְבלֹו:

 
 נעילה תפילת, הכיפורים יום, מחזור( 36

ה ה ִויִמיְנָך, ַלּפֹוְשִעים יָּד נֹוֵתן ַאתָּ ִבים ְלַקֵבל ְפשּוטָּ  ...שָּ
 

 

 


