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בס"ד
ערב יוה"כ תשפ"א

הנחיות הלכתיות למי שמתפלל בביתו ביחידות
הנחיות כלליות:
 . 1המתפלל ביחידות ראוי שיכוון את זמן תפילתו לזמן תפילת הציבור ,ולכן ינסה לכוון את זמן אמירת התפילה בלחש
לזמן המשוער שבו יתפללו באחד המניינים בשכונהOne davening beyechidut should try to daven at the same .
time as the tzibur, trying to reach the silent amida at the estimated time that the tzibur arrives at that point.
 .2כתב הרמב"ם" :יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל ,לפיכך חייבים
הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים" ,יסוד זה אינו משתנה בין אם אדם מתפלל בציבור או ביחידות ,ולכן גם
מי שנשאר בביתו ביום הכפורים חייב לעסוק בתשובה ,להתפלל ולהתוודותThe Rambam that Yom Kippur is the .
time for teshuva for individuals and the tzibur, as such everyone should do teshuva and vidui on Yom kipur.
This principle does not change whether one is praying in private or with the tzibur. One who remains at home
on YK should also involve him/herself in matters of teshuva and tefilla.
 . 3מי שנשאר להתפלל בבית רצוי שינסה להתפלל בצורה שיש בה מהאווירה המיוחדת לתפילות היום הקדוש .תפילה
בכובד ראש ובמתינות ,שירת ניגונים המיוחדים לתפילות יום הכיפורים וכן יש להקפיד על מקום ולבוש ראוי ומתאים
לתפילהOne who davens at home should try to do so in a fashion that brings forth the special ambience of .
the tefillot of the holy day. Tefillot should be said in a solemn fashion, singing the tunes special to YK, and one
should be careful to have a respectable place and should dress properly for those tefillot.

סדר התפילות
 .4התפילות שהם עיקר חיוב תפילה ביום הכיפורים גם למתפלל ביחידות הינםThese are the critical parts of the :
tefillot for those davening byechidut
א -תפילת מנחה בערב יום הכיפורים עם וידוי (וכמובן ללא חזרת הש"ץ)Mincha on erev YK with vidui
ב -תפילת ערבית ללא אמירת כל נדרי .חובה לומר את הוידוי שבסוף התפילה בלחש (תפילת העמידה).
Maariv w/o Kol Nidrei. Say the vidui at the end of the silent amida
ג -ברכות השחר ופסוקי דזמרה
ד -קריאת שמע וברכותיה
ה -תפילת העמידה (התפילה בלחש) של שחרית הכוללת וידוי
ו -אשרי שלפני מוסף ,תפילת עמידה של מוסף (תפילה בלחש) כולל הוידוי.
ז -תפילת העמידה של מנחה (התפילה בלחש) כולל הוידוי.
ח -אשרי ובא לציון שקודם נעילה ,תפילת העמידה של נעילה (התפילה בלחש) כולל הוידוי.
ט -רצוי מאד גם להוסיף את אמירת אבינו מלכנו שבסוף כל תפילה מתפילות היוםIts best to add the avinu .
malkeinu tefilla after the silent amida at each tefilla

 כמובן שמי שמתפלל בביתו וחש בטוב ראוי שיוסיף תפילות ופיוטים נוספים כפי יכולתו אולם יש להדגיש כמה.5
Someone who is davening at home and feels well should and can add the piyutim with the following :ענינים
points of emphasis
When reading the . אמירת י"ג מידות תעשה בדרך של ניגון כקורא בתורה ולא בדרך של תפילה ותחנונים-א
13 midot one should read it as if one were reading from the torah and not in prayer fashion.
It is customary that we don’t say Kol . נהגו שאין היחיד אומר כל נדרי היות ואין התרת נדרים ביחיד-ב
Nidrei in private as there is no annulling of vows as an individual.
 בשום מקרה אין המתפלל ביחידות רשאי לחזור על קטעי התפילה שנאמרו בתפילה בלחש והם שייכים-ג
 (יוצא מן הכלל הוא הווידוי שבחזרת הש"ץ.לחזרת הש"ץ ובפרט אין לברך ברכות שנאמרות בחזרת הש"ץ
One davening in his home should not say the portions of the tefilla that are part of the ).וכדלקמן
chazan’s repetition of the amida, especially the brachot that are said by the chazzan. (regarding the
vidui- see below)
It is permissible to say the name . מותר לומר שם ה' באמירת פיוטים ובלבד שיאמרו בכובד ראש הראוי-ד
of God in the piyutim, provided it is done with proper solemnity.
 (התפילות.4  כמובן שקטעים אלו הם רק בנוסף על האמור לעייל בסעיף, אלו התפילות שראוי להוסיף המתפלל בביתו.6
The following can be said in one’s home in addition to what was said above. )מסודרות לפי סדרי הקדימה לענ"ד
They are listed in order of priority.
 יש להדגיש שהפיוט. וכן בסוף תפילות שחרית מנחה ונעילה, אמירת קטעי הסליחות שאחרי תפילת ערבית-א
" הוא פיוט שנאמר במיוחד בזמן שישנה מגיפה וראוי מאד... ל נא רפא תחלואי-שנאמר בסליחות שבמנחה "א
.לשנה זו
Saying the selichot after maariv and the selichot at the end of shacharit, mincha and neila. Extra
attention this year should be paid to the piyut said at the end of the mincha asking hashem to heal the
sick.
 סדר העבודה שבתפילת מוסף – ראוי להוסיף לפחות את הפיוט "אשרי עין" שאחרי "מראה כהן" כדי לבקש-ב
The avoda service in "ששנה הבאה נזכה לראות כהנים בעבודתם ולא להסתפק ב"נשלמה פרים שפתינו
Musaf. Add the paragraphs about returning the avoda to its former glory : (ashrei ayin and mareh

kohein)
 אמרו לאלוקים, האדרת והאמונה, על ישראל גאוותו, וכל מאמינים, נתנה תוקף: פיוטים (ובכללם לדוגמה-ג
Piyutim as listed )'וכו
The additional vidui as said in the . השלמת הוידויים שבחזרת הש"ץ של שחרית מוסף מנחה ונעילה-ד
repetition
 אנשים חולים או חלשים צריכים להרבות במנוחה על מנת, כמובן שהדרכה זו נאמרת למי שחש בטוב:הערה חשובה
.שיסיימו את הצום בבריאות ולכן ימעטו בתפילה לפי הצורך
Important Note: The above is written and directed for those who fell well during the fast. The sick and/or the
frail who need to rest in order to finish the fast properly should minimize the prayers in kind.

