
תפילה זכה לנשים/ הרב אמנון בזק
גרסה נשית לתפילה המרגשת הנאמרת בערב יום הכיפורים

ִרּבֹון ּכָל ָהעֹולִָמים ַאב ָהַרֲחִמים וְַהְּסלִיחֹות ֲאׁשֶר יְִמינְָך ּפְׁשּוָטה לְַקּבֵל ׁשָבִים, וְַאּתָה ּבָָראתָ ֶאת ָהָאָדם לְֵהִטיב 

לֹו ּבְַאֲחִריתֹו, ּובָָראתָ לֹו ׁשְנֵי יְצִָרים, יֵצֶר טֹוב וְיֵצֶר ָרע, ּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה ַהּבְִחיָרה ּבְיָדֹו לִבְחֹר ּבְטֹוב אֹו בְָרע ּוכְֵדי 

לִּתֵן לֹו ׂשָכָר טֹוב עַל טּוב ּבְִחיָרתֹו ּכִי כֵן ּגָזְָרה ָחכְָמתֶָך, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ְרֵאה נָתַּתִי לְפָנֶיָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִים 

וְֶאת ַהּטֹוב וְֶאת ַהָּמוֶת וְֶאת ָהָרע ּובַָחְרּתָ ּבַַחּיִים )דברים ל(. וְעַּתָה ֱאֹלַהי, ֹלא ׁשַָמעְּתִי לְקֹולֶָך וְָהלַכְּתִי ּבַעֲצַת 

ֵאיבַָרי ֶאּלָא ִטֵּמאתִי  ִקַּדׁשְּתִי ֶאת  ַדי לִי ׁשֶֹּלא  וְֹלא  ּוָמַאְסּתִי בְטֹוב ּובַָחְרּתִי בְָרע.  ַהּיֵצֶר ָהָרע ּובְַדְרכֵי לִּבִי, 

אֹותָם. ּבָָראתָ ּבִי מַֹח וָלֵב ּובֶָהם חּוׁש ַהַּמֲחׁשָבָה לְַחׁשֹב ַמֲחׁשָבֹות טֹובֹות וְִהְרהּוִרים טֹובִים, וְלֵב לְָהבִין ִּדבְֵרי 

וֲַאנִי ִטֵּמאתִי אֹותָם ּבְִהְרהּוִרים ָרעִים ּוַמֲחׁשָבֹות  ָקְדׁשֶָך ּולְִהתְּפַּלֵל ּולְבֵָרְך ּכָל ַהּבְָרכֹות ּבְַמֲחׁשָבָה ְטהֹוָרה. 

זָרֹות. ּבָָראתָ ּבִי עֵינַיִם ּובֶָהם חּוׁש ָהְראּות לְִראֹות ּבֶָהם ַמה ּׁשֶּכָתּוב ּבַּתֹוָרה ּולְַקֵּדׁש אֹותָן ּבְִרִאּיַת ּכָל ְּדבִָרים 

ׁשֶּבְִקֻדּׁשָה. ִהזְַהְרּתָ ּבְתֹוָרתֶָך וְֹלא תָתּורּו ַאֲחֵרי לְבַבְכֶם וְַאֲחֵרי עֵינֵיכֶם )במדבר ט"ו(. אֹוי לִי ּכִי ָהלַכְּתִי ַאֲחֵרי 

עֵינַי וְִטֵּמאתִי אֹותָם לְִהְסּתַּכֵל ּבְכָל ְּדבַר ֻטְמָאה. ּבָָראתָ ּבִי ָאזְנַיִם לִׁשְמֹעַ ִּדבְֵרי ְקֻדּׁשָה וְִדבְֵרי תֹוָרה, אֹוי לִי ּכִי 

ִטֵּמאתִי אֹותָם לִׁשְמֹעַ ִּדבְֵרי נְבָלָה וְלָׁשֹון ָהָרע וְכָל ְּדבִָרים ָהֲאסּוִרים. אֹוי לְָאזְנַיִם ׁשֶּכְָך ׁשֹוְמעֹות. ּבָָראתָ ּבִי 

ּפֶה וְלָׁשֹון וְׁשִּנַיִם וְֵחיְך וְגָרֹון וְנָתַּתָ ּבֶָהם ּכַֹח לְַדּבֵר ּבֶָהם ָחֵמׁש מֹוצְאֹות ָהאֹותִּיֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ׁשֶל ָאלֶף ּבֵית, 

ֲאׁשֶר ּבֶָהן ּבָָראתָ ׁשַָמיִם וָָאֶרץ ּוְמלֹוָאם, ּובֶָהן ָאַרגְּתָ ּתֹוָרתְָך ַהְּקדֹוׁשָה, ּובְכַֹח ַהִּדּבּור ִהבְַּדלְּתָ ֶאת ָהָאָדם ִמן 

ַהּבְֵהָמה. וֲַאפִּלּו ּכִבְֵהָמה ֹלא ָהיִיתִי, ּכִי ִטֵּמאתִי פִי ּבְִדבְֵרי נְבָלָה, ּבְלָׁשֹון ָהָרע, ּבִׁשְָקִרים, לֵיצָנּות, ְרכִילּות, 

טֹוב,  וְיֹום  ּבְׁשַּבָת  ּוַמּתָן  ַמּׂשָא  ִּדבְֵרי  ֲחבֵרֹו,  ּבְִקלֹון  ִמתְּכַּבֵד  ֲחבֵרֹו,  ֶאת  ְמַקּלֵל  ֲחבֵרֹו,  ּפְנֵי  ַמלְּבִין  ַמֲחֹלֶקת, 

ּבִׁשְבּועֹות ּונְָדִרים. ּבָָראתָ ּבִי יַָדיִם וְחּוׁש ַהִּמּׁשּוׁש לַעֲסֹק ּבֶָהם ּבְִמצְוֹות. וֲַאנִי ִטֵּמאתִי אֹותָם ּבְִמׁשְמּוׁשִים ׁשֶל 

ִאּסּור, לְַהּכֹות ּבְֶאגְרֹוף ֶרׁשַע ּולְָהִרים יָד לְַהּכֹות ּבֶן ָאָדם ּולְַטלְֵטל ְּדבִָרים ַהֻּמְקצִים ּבְׁשַּבָת וְיֹום טֹוב. ּבָָראתָ 

ּבִי ַרגְלַיִם לֲַהֹלְך לְכָל ְּדבַר ִמצְוָה, וֲַאנִי ִטֵּמאתִי אֹותָם ּבְַרגְלַיִם ְמַמֲהרֹות לָרּוץ לְָרעָה. ִמּׁשַׁשְּתִי ֶאת ּכָל ֵאבַָרי 

ּוָמצָאתִי אֹותָם ּבַעֲלֵי מּוִמין. ִמּכַף ַרגְלִי וְעַד ֹראׁשִי ֵאין ּבִי ְמתֹום. ּבׁשְּתִי וְנִכְלְַמּתִי לְָהִרים ֱאֹלַהי ּפָנַי ֵאלֶיָך. ּכִי 

ּבְֵאּלֶה ָהֵאיבִָרים וְַהחּוׁשִים ׁשֲֶחנַנְּתַנִי ּבֶָהם, ּובְכַֹח ַהַחּיִים ׁשִֶהׁשְּפַעְּתָ עֲלֵיֶהם ּתִָמיד, ּבֶָהם נִׁשְּתַַּמׁשְּתִי לַעֲשֹוֹות 

ָהַרע ּבְעֵינֶיָך וְלַעֲבֹר עַל ְרצֹונֶָך. אֹוי לִי וְאֹוי לְנַפְׁשִי.

וְלְִהיֹות ׁשֶּיַָדעְּתִי ׁשֶּכְִמעַט ֵאין צִַּדיק ּבָָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא יֱֶחָטא ּבֵין ָאָדם לֲַחבֵרֹו ּבְָממֹון אֹו בְגּופֹו, ּבְַמעֲשה אֹו 

בְִדּבּור ּפֶה. וְעַל זֶה ָדוֶה לִּבִי ּבְִקְרּבִי ּכִי עַל ֵחְטא ׁשֶּבֵין ָאָדם לֲַחבֵרֹו ֵאין יֹום ַהּכִּפּוִרים ְמכַּפֵר עַד ׁשֶּיְַרּצֶה ֶאת 

ֲחבֵרֹו, וְעַל זֶה נִׁשְּבַר לִּבִי ּבְִקְרּבִי וְָרֲחפּו עַצְמֹותַי, ּכִי ֲאפִּלּו יֹום ַהִּמיתָה ֵאין ְמכַּפֵר. וְלָכֵן ֲאנִי ַמּפִילָה ּתְִחּנָתִי 

ּבְִמִחילָה  וְִהנְנִי מֹוֶחלֶת  ָאָדם.  ּבְנֵי  כָל  ּובְעֵינֵי  ּבְעֵינֶיָך  ּולְַרֲחִמים  ּולְֶחֶסד  לְֵחן  וְתִּתְנֵנִי  עָלַי  לְפָנֶיָך ׁשֶּתְַרֵחם 

גְמּוָרה לְכָל ִמי ׁשֶַחְטאּו נֶגְִּדי, ּבֵין ּבְגּופָם ּובֵין ּבְָממֹונָם, אֹו ׁשִֶּדּבְרּו עָלַי לָׁשֹון ָהָרע, וֲַאפִּלּו הֹוצַָאת ׁשֵם ָרע, 

וְכֵן לְכָל ִמי ׁשִֶהּזִיקּו לִי ּבְגּופִי אֹו ּבְָממֹונִי, ּולְכָל ַחּטֹאת ָהָאָדם ֲאׁשֶר ּבֵין ָאָדם לֲַחבֵרֹו. חּוץ ִמָּממֹון ֲאׁשֶר אּוכַל 

לְהֹוצִיא עַל ּפִי ִדין. ]נ"א - ֲאׁשֶר ֲאנִי רֹוצָה לְתָבְעָם וְאּוכַל וכו. וכן ראוי לומר[. וְחּוץ ִמִּמי ׁשֶחֹוְטִאים ּכְנֶגְִּדי 

וְאֹוְמִרים ֶאֱחָטא לָּה וְִהיא תְִמַחל לִי. וְחּוץ ֵמֵאּלּו ֲאנִי מֹוֶחלֶת ּבְִמִחילָה גְמּוָרה וְֹלא יֵעָנֵׁש ׁשּום ָאָדם ּבְִסּבָתִי. 

ּוכְׁשֵם ׁשֲֶאנִי מֹוֶחלֶת לְכָל ָאָדם ּכֵן ּתִּתֵן ֶאת ִחּנִי ּבְעֵינֵי כָל ָאָדם ׁשֶּיְִמֲחלּו לִי ּבְִמִחילָה גְמּוָרה.

ַאְך  ּכְנֶגְֶּדָך.  וְלְִמֹרד  לְַהכְעִיְסָך  וְָהעֲוֹונֹות  ַהֲחָטִאים  ּבְכָל  נִתְּכַּוַנְּתִי  לְפָנֶיָך ׁשֶֹּלא  וְיָדּועַ  ּגָלּוי  ֱאֹלַהי  ה  וְעַּתָה 

ָהלַכְּתִי ּבַעֲצַת יִצְִרי ָהָרע ֲאׁשֶר ּתִָמיד ּבְכָל יֹום ּפֹוֵרשֹ ֶרׁשֶת לְַרגְלַי לְלָכְֵדנִי. וֲַאנִי עָנִי וְֶאבְיֹון )תהילים מ, יח( 

ּתֹולַעַת וְֹלא ִאיׁש )תהילים כ"ב, ז( ּכָׁשַל ּכִֹחי לַעֲמֹד ּכְנֶגְּדֹו, וַעֲַמל ַהּפְַרנָָסה לְפְַרנֵס ֶאת ּבְנֵי בֵיתִי וְִטְרַּדת 

ַהּזְַמן ּוִמְקָריו ֵהם ָהיּו ּבְעֹוכְָרי. ּולְפִי ׁשֶּכָל זֶה ּגָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך ּכִי ָאָדם ֵאין צִַּדיק ּבָָאֶרץ ֲאׁשֶר ֹלא יֱֶחָטא 

)קהלת ז, כ(, לָכֵן ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים נָתַּתָ ּלָנּו יֹום ֶאָחד ּבַּׁשָנָה יֹום ַאִּדיר וְָקדֹוׁש יֹום ַהּכִּפּוִרים ַהּזֶה ַהּבָא עָלֵינּו 

לְטֹובָה לָׁשּוב לְפָנֶיָך ּולְכַּפֵר ֶאת ּכָל עֲוֹונֹותֵינּו ּולְַטֵהר אֹותָנּו ִמּכָל ֻטְמאֹותֵינּו. ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּכִי בַיֹום ַהּזֶה 

יְכַּפֵר עֲלֵיכֶם לְַטֵהר ֶאתְכֶם, ִמּכֹל ַחּטֹאתֵיכֶם לִפְנֵי ה ּתְִטָהרּו )ויקרא ט"ז, ל(.

וְעַּתָה ְרֵאה עְַּמָך יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר לַָקְחּתָ אֹותָם לְָך לְעָם ִמי ּכְעְַּמָך יִׂשְָרֵאל ְטהֹוִרים ּוְקדֹוׁשִים ַהְמיֲַחלִים ּוְמצַּפִים 

לְִמִחילָתֶָך. ּבָאנּו לְפָנֶיָך ּבְלֵב נִׁשְּבָר וְנְִדּכֶה ּכַעֲנִּיִים וְַדּלִים וְָרׁשִים לְבֵַּקׁש ִמְּמָך ְמִחילָה ְסלִיָחה וְכַּפָָרה עַל 

ּכָל ַמה ּׁשֶָחָטאנּו וְעָוִינּו ּופָׁשַעְנּו לְפָנֶיָך. יַָדעְנּו ה ִרׁשְעֵנּו וַעֲוֹון ֲאבֹותֵינּו. ּבׁשְנּו וְנִכְלְַמנּו לְָהִרים ּפָנֵינּו ֵאלֶיָך 

ּכְבֹׁשֶת ּגַּנָב ּכִי יִָּמצֵא. וְֵאיְך נִפְּתַח ּפֶה וְנִָרים ֹראׁש. ּכִי בְֹרב עֲוֹונֵנּו ֶהעֱבְַרנּו ֵמעָלֵינּו ַהּצֶלֶם ַהָּקדֹוׁש ֲאׁשֶר הּוא 

ַמלְּבִיׁש אֹותָנּו, ֲאׁשֶר ּכָל ַהַּמּזִיִקים וְַהְמַקְטְרגִים ֵאינָם יְכֹולִים לְַהּבִיט ּבְפָנָיו ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב וְָראּו ּכָל עֵַּמי ָהָאֶרץ 

ּכִי ׁשֵם ה נְִקָרא עָלֶיָך וְיְָראּו ִמֶּמּךָ )דברים כ"ח, י(, וְֶהֱחלַפְנּו אֹותֹו ּבְצֶלֶם ָטֵמא, וְלָבַׁשְנּו ּבְגִָדים צֹוִאים. וְֵאיְך 

נָבֹוא ּבְׁשַעַר ַהֶּמלְֶך ּבִלְבּוׁש ׂשָק ְמלֻכְלְָך ּבְצֹוָאה. ַמתְִמיִהים ֲאנְַחנּו עַל נַפְׁשֵנּו ֵאיְך נֶעֶׂשְתָה ַהּתֹועֵבָה ַהּזֹאת 

ּכִי הֹוצֵאנּו נַפְׁשֵנּו וְרּוֵחנּו ֵמָהעֹולָם ַהָּקדֹוׁש ּובַָרְחנּו לְִמקֹום ִמְדּבָר צִּיָה וְצַלְָמוֶת לְִמקֹום ַהֻּטְמָאה וְַהְּקלִּפֹות. 

וְלָָּמה תָמּותּו ּבֵית  ִמַּדְרכֵיכֶם ָהָרעִים  וְַאּתָה ה ֱאֹלֵהינּו ָהרֹוצֶה ּבִתְׁשּובַת ְרׁשָעִים ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ׁשּובּו ׁשּובּו 

יִׂשְָרֵאל )יחזקאל ל"ג, יא(. וְנֱֶאַמר ֶהָחפֹץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרׁשָע נְֻאם ֲאדֹנָי ֱאֹלִהים ֲהלֹוא ּבְׁשּובֹו ִמְּדָרכָיו וְָחיָה 

)יחזקאל י"ח, כג(. עַּתָה שְמנּו ֶאל לִּבֵנּו לָׁשּוב וְלָבֹוא לְפָנֶיָך ּבְבׁשֶת ּפָנִים.

ָאבִינּו ַמלְּכֵנּו ַרֵחם עָלֵינּו ּכְַרֵחם ָאב עַל ּבְנֹו ׁשֶָּמַרד ּבְָאבִיו וְיָצָא ִמּבֵיתֹו. ּובְׁשּובֹו ֶאל ָאבִיו ּבְבׁשֶת ּפָנִים ּבִבְכִי 

ּוצְעָָקה ּוִמתְנַּפֵל לְפָנָיו, ִמֶּדֶרְך ָהָאב לְַרֵחם עַל ּבְנֹו. וְִאם עֲבִָדים ֲאנְַחנּו, ַהַּמּכֶה ֶאת עַבְּדֹו ּבְיִּסּוִרים ּכְׁשֶָּמַרד 

ּבֹו, ִהּנֵה ּכְבָר לִָקינּו ּבְׁשִעְּבּוד ּגָלֻּיֹות וְיִּסּוִרים ׁשֶּבַּגּוף. אֹו עֲנִּיּות וְצַעַר ּגִּדּול ּבָנִים ּוׁשְָאר ַמכְאֹובִים. יְַּסֵרנּו ה 

ַאְך ּבְִמׁשְּפָט ַאל ּבְַאּפְָך ּפֶן ּתְַמעִיֵטנּו. ַרֵחם עָלֵינּו וְצַּוֵה לְַמלְָאכֶיָך ַהְּקדֹוׁשִים ַהְמֻמּנִים עַל ַהָּטֳהָרה לְַהפְׁשִיט 

ֶאת ַהּבְגִָדים ַהּצֹוִאים ֵמעָלֵינּו ּולְַטֲהֵרנּו ִמּכָל ַחּטֹאתֵינּו ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ָהִסירּו ַהּבְגִָדים ַהּצֹוִאים ֵמעָלָיו וַּיֹואֶמר 

ֵאלָיו ְרֵאה ֶהעֱבְַרּתִי ֵמעָלֶיָך עֲוֹונֶָך וְַהלְּבֵׁש אֹותְָך ַמֲחלָצֹות )זכריה ג, ד(. וְכִתְפִּלַת ָּדוִד ַהֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום 

מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה



ָהׁשִיבָה ּלִי ששֹוֹון יִׁשְעֶָך וְרּוַח נְִדיבָה תְִסְמכֵנִי )תהילים נ"א, יד(. לֵב ָטהֹור ּבְָרא לָנּו ֱאֹלִהים וְרּוַח ֲחָדׁשָה 

ּתִּתֵן ּבְִקְרּבֵנּו. וְִאם ּפָׁשַעְנּו ּוָמַרְדנּו ּכְִמַּדת ּבָׂשָר וָָדם, ַאּתָה עֲׂשֵה ּכְִמָּדתְָך לְִמחֹל וְלְִסֹלַח, וְַאל יְעַּכְבּו עֲוֹונֹותֵינּו 

ִמּלָׁשּוב לְפָנֶיָך ּכְִמָּדתְָך לְַקּבֵל ׁשָבִים. וְַחּזֵק לִּבֵנּו ּבְתֹוָרתְָך ּובְיְִרָאתֶָך, ׁשֶּתְִהיֶה יְִרָאתְָך ּתִָמיד ְקבּועָה ּבְלִּבֵנּו. 

וְַטֵהר ַרעְיֹונֵינּו ּוַמְחׁשְבֹותֵינּו לַעֲבֹוָדתֶָך. ּוְרֵאה ּבְׁשִבְרֹון לִּבִי ּכִי ִמתְנֶַחֶמת ֲאנִי עַל ַמעֲׂשַי ָהָרעִים ׁשֶעָׂשִיתִי עַד 

ַהּיֹום ַהּזֶה, ּובֹוכָה ּוִמתְאֹונֶנֶת ּוִמתְוַָּדה עֲלֵיֶהם וְאֹוֶמֶרת: ָחָטאתִי עָוִיתִי ּפָׁשַעְּתִי לְפָנֶיָך. וְַקּבֵל ּתְׁשּובָתִי ּבְתֹוְך 

יְעַּכְבּונִי  וְַאל  וְיַעֲקֹב.  יִצְָחק  יִׂשְָרֵאל ַהּׁשָבִים לְפָנֶיָך ּבְכָל לִּבָם, ּכִי גַם ֲאנִי ִמּבְנֵי ַאבְָרָהם  ּתְׁשּובַת ּכָל עְַּמָך 

ֲחָרָטה  עֲוֹונֹותַי  עַל  ּולְִהתְָחֵרט  ׁשָלֵם  ּבְלֵב  לְפָנֶיָך  ׁשֶָאׁשּוב  וְזַּכֵנִי  לֵב.  ּבְכָל  לְפָנֶיָך  ִמּלָׁשּוב  ָהַרּבִים  עֲוֹונֹותַי 

גְמּוָרה. וְלַעֲזֹב ַמעֲׂשַי ָהָרעִים עֲזִיבָה עֹולִָמית. וְַרֵחם עָלַי וְַהּצִילֵנִי עַד עֹולָם ִמּכָל ֵחְטא וְעָוֹון. ּכִי לּולֵא ַרֲחֶמיָך 

וֲַחָסֶדיָך ָהַרּבִים ִאי ֶאפְׁשָר לַעֲמֹד נֶגֶד ַהּיֵצֶר ָהָרע ֲאׁשֶר הּוא ּכֵָאׁש ּבֹועֵר ּבְעַצְמֹותָי. וְלָכֵן ַרֵחם עָלַי וְתֶן ּבִי ּכַֹח 

לַעֲמֹד ּכְנֶגְּדֹו. ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו ַהֲחכִָמים ַהּצִַּדיִקים ּבְִדבְֵרי ָקְדׁשָם, ַהּבָא לִָּטֵהר ְמַסּיְעִין אֹותֹו.

וְִהּנֵה ֲאנִי ְמַקּבֶלֶת עָלַי ְקֻדׁשַת יֹום ַהּכִּפּוִרים ּולְִהתְעַּנֹות ּבֹו ּבֲַחִמּׁשָה עִּנּויִים ׁשֶּצִּוִיתָ לָנּו עַל יְֵדי מׁשֶה עַבְְּדָך 

ּבְתֹוָרתְָך ַהְּקדֹוׁשָה: ֲאכִילָה ּוׁשְתִּיָה, ְרִחיצָה, ִסיכָה, נְעִילַת ַהַּסנְָּדל, ּתַׁשְִמיׁש ַהִּמָּטה, וְלִׁשְּבֹות ּבַּיֹום ַהָּקדֹוׁש 

ַהּזֶה ִמּכָל ְמלָאכָה. וְעַל יְֵדי עִּנּוי ֵמֲאכִילָה ּוׁשְתִּיָה ּתְכַּפֶר לָנּו ַמה ּׁשֶָחָטאנּו ּבֲַאכִילֹות ּוׁשְתִּיֹות ֲאסּורֹות. וְעַל 

יְֵדי עִּנּוי ֵמְרִחיצָה וְִסיכָה ּתְכַּפֶר לָנּו ַמה ּׁשֶָחָטאנּו ּבְתַעֲנּוגֵי ָהעֹולָם ַהּזֶה ֲאׁשֶר ִהתְעַּנַגְנּו ּבִיֵמי ַהחֹל ּובִפְָרט 

ּבַּתַעֲנּוגִים ָהֲאסּוִרים. וְעַל יְֵדי עִּנּוי ִמּנְעִילַת ַהַּסנְָּדל ּתְכַּפֶר לָנּו ַמה ּׁשֶָחָטאנּו ּבְַרגְלַיִם ְמַמֲהרֹות לָרּוץ לְָרעָה, 

ַרגְלַיִם  יְֵחפֵי  לְִהיֹות  וְנִתְַחּיַבְנּו  עֲלֵיֶהם  ְמנִַּדין  ִּדין  ׁשֶּבֵית  ְּדבִָרים  וְַאְרּבָעָה  עֶשִרים  עַל  עָבְַרנּו  ֲאׁשֶר  וְֵאת 

וְַהּגָרֹון  ַהֵחְך  ַהּפֶה,  ּבְָחֵמׁש מֹוצָאֹות  ַמה ּׁשֶּפָגְַמנּו  יְתַֻּקן  ּובַָּקׁשֹות  ּותְִחּנֹות  ּתְפִּלֹות  ָחֵמׁש  יְֵדי  וְעַל  ּכְִמנִֻּדים. 

וְַהּלָׁשֹון וְַהּׁשִּנַיִם וְַהּשפָתַיִם, ׁשֵֶּמֶהם יֹוצֵא ַהִּדּבּור, וְִטֵּמאתִי אֹותָם ּבְכָל ַהְּדבִָרים ָהֲאסּוִרים, ּונְָדִרים ּוׁשְבּועֹות. 

ַהּתְפִּלֹות  ּכָל  עִָּמֶהם  וְיִצְָטְרפּו  וְיַּגִיעּו  וְיָבֹואּו  יַעֲלּו  ַהּזֶה  ַהָּקדֹוׁש  ּבַּיֹום  ׁשֶּנִתְּפַּלֵל  ַהּתְפִּלֹות  זְכּות  יְֵדי  וְעַל 

וְיַּגִיעּו לְֹראׁשְָך לְִהיֹות עֲָטָרה  וְיְִהיּו כֻּלָן נִכְלָלֹות ּבִתְפִּלֹות ַהּיֹום ַהּזֶה.  ׁשִֶהתְּפַּלַלְנּו ּבְכָל ַהּׁשָנָה ּבְֹלא כַּוָנָה 

לְֹראׁשְָך ּבִכְלַל ּתְפִּלֹות יִׂשְָרֵאל. וְעַל יְֵדי ִדְמעֹות עֵינֵינּו יְתַֻּקן ַמה ּׁשֶּפָגְַמנּו ּבְִרִאּיַת עֵינַיִם ּבְכָל ָּדבָר ָטֵמא. וְעַל 

יְֵדי ְרתִיַחת ּגּופֵנּו עַל יְֵדי ַהּתַעֲנִית וְַהּתְפִּלֹות יְתַֻּקן ַמה ּׁשִֶהְרּתְַחנּו ָמאתַיִם וְַאְרּבָעִים ּוׁשְמֹונָה ֵאיבֵָרינּו ּוׁשְלׁש 

ַמה  יְכֻּפַר ּכָל  ַהּתַעֲנִית  יְֵדי  וְָדֵמנּו עַל  ֶחלְּבֵנּו  ּובְִמעּוט  יֵצֶר ָהָרע.  גִיֵדינּו ּבֵָאׁש ׁשֶל  וֲַחִמּׁשָה  וְׁשִּׁשִים  ֵמאֹות 

ּׁשֶָחָטאנּו וְׁשֶעָוִינּו וְׁשֶּפָׁשַעְנּו לְפָנֶיָך. וְיְִהיֶה נְֶחׁשָב לְפָנֶיָך ַהּתַעֲנִית ּכְִאּלּו ִהְקַרבְנּו ֶאת ּגּופֵנּו עַל ּגַּבֵי ַהִּמזְּבֵַח 

וִיֻקּבַל לְפָנֶיָך לְֵריַח נִיחֹוַח ּכְָקְרּבָן ּוכְעֹולָה.

ּגּופֵנּו  ֶאת  ּולְַסּגֵף  וֵָחְטא,  ֵחְטא  ּכָל  עַל  ַהּתְׁשּובָה  ּתִּקּונֵי  ּפִי  עַל  לְִהתְעַּנֹות  ְמֻחּיָבִים  ֲאנְַחנּו  ּכִי  יַָדעְנּו  וְִהּנֵה 

ּבִתְׁשּובַת ַהִּמׁשְָקל נֶגֶד ַמה ּׁשִֶהתְעַּנַגְנּו ּבַעֲבֵרֹות. ַאְך ּגָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך ׁשֵֶאין ּבָנּו ּכַֹח לְִהתְעַּנֹות ֲאפִּלּו עַל 

ֵחְטא ֶאָחד ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן עַל ּכָל עָוֹון וְעָוֹון ּכִי ַרּבּו עֲוֹונֹותֵינּו ִמּלְִסּפֹר וְכָׁשַל ּכֵֹחנּו. לָכֵן יְִהי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ה ֱאֹלֵהינּו 

ׁשֶּיְִהיֶה צֹום ַהּתַעֲנִית ּבַּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהּזֶה, יֹום ַהּכִּפּוִרים ַהּבָא עָלֵינּו לְטֹובָה, ּכַּפָָרה עַל ּכָל עֲוֹונֹותֵינּו.

וִיִהי ָרצֹון ִמּלְפָנֶיָך ֵאל ֶמלְֶך יֹוׁשֵב עַל ּכִֵּסא ַרֲחִמים ָהרֹוצֶה ּבִתְׁשּובַת ְרׁשָעִים, ׁשֶּתִּתֵן ּבְלִּבֵנּו ּובְלֵב ּכָל עְַּמָך 

יִׂשְָרֵאל ַאֲהבָתְָך וְיְִרָאתְָך לְיְִרָאה אֹותְָך ּכָל ַהּיִָמים. ּובְתֹוכָם ּתְַרֵחם עַל ּפֹוׁשְעֵי עְַּמָך ּבֵית יִׂשְָרֵאל וְתֵן ּבְלִּבָם 

ּפַַחד ֲהַדר ּגְאֹונֶָך וְַהכְנַע לְבָבָם ָהֶאבֶן וְיָׁשּובּו לְפָנֶיָך ּבְלֵב ׁשָלֵם ּכְמֹו ׁשִֶהבְַטְחּתָנּו עַל יְֵדי נְבִיֲאָך לְבַל יִַּדח 

ִמֶּמּנּו נִָּדח. ּגַם ּכִי ִהְרּבּו ַאׁשְָמה לְפָנֶיָך עַד ׁשֶּנִנְעֲלּו ּבִפְנֵיֶהם ַּדְרכֵי תְׁשּובָה. ַאּתָה ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ּתְַחּתֹר לֶָהם 

ֲחתִיָרה ִמּתַַחת ּכִֵּסא כְבֹוְדָך ּותְַקּבְלֵם ּבִתְׁשּובָה. וְַרֵחם עָלֵינּו וְתֶן ּבָנּו ּכַֹח לַעֲבֹד אֹותְָך ּכָל ַהּיִָמים. וְָהֵסר ִמֶּמּנּו 

ּכָל ַהְּמנִיעֹות וְַהִּסּבֹות ַהּמֹונְעֹות אֹותָנּו ִמּלַעֲבֹד אֹותְָך. ּכִי ַאּתָה יְצְַרּתָנּו וְתֵַדע ּכָל ַמְחסֹוֵרי בְנֵי ָאָדם וְִטבְעָם 

לְפָנֶיָך  ַהּׁשָעָה עַד ׁשֶּנָׁשּוב  ֶאת  עָלֵינּו  וְֹלא תְִטֹרף  ּולְָמנְעָם.  ּובְיְָדָך לֲַהִסיָרם  ֵמעֲבֹוָדתֶָך,  ַהְמבַלְּבְלִים אֹותָם 

ּבְלֵב ׁשָלֵם. וְנְִהיֶה ּכָל יֵָמינּו ּבִתְׁשּובָה ּוַמעֲשים טֹובִים עַד סֹוף ֶרגַע ָהַאֲחרֹון ֲאׁשֶר יְִהיֶה לְָרצֹון לְפָנֶיָך לֱֶאסֹף 

ֶאת נִׁשְמֹותֵינּו ֵאלֶיָך ָאז יְִהיּו ּכָל ַמְחׁשְבֹותֵינּו ְּדבּוִקים ּבְָך, וְָאז ּתֵצֵא נִׁשְָמתֵנּו ּבְִקֻדּׁשָה ּובְָטֳהָרה. וְָאז נִזְּכֶה 

לְִהיֹות נְֻקבָא לַעֲלֹות ִמַּמָּטה לְַמעְלָה ּולְַהׁשְּפִיעַ ׁשֶפַע ּבְכָל ָהעֹולָמֹות ִמלְַמעְלָה לְַמָּטה. וְתֶן ּבָנּו ּכַֹח לְִהתְעַּנֹות 

ַחס  נִכְׁשָלִים  לְִהיֹות  ַמעֲשינּו  יִגְְרמּו  וְׁשֶֹּלא  ָהעִּנּויִים,  ֲחֵמׁשֶת  ּבְכָל  ַהּתַעֲנִית  ּולְַהׁשְלִים  ַהּזֶה  ַהָּקדֹוׁש  ּבַּיֹום 

וְׁשָלֹום ּבְׁשּום ֶאָחד ִמן ַהֲחִמּׁשָה עִּנּויִים ּכִי כֻּלָנּו ּבְנֵי ַאבְָרָהם יִצְָחק וְיַעֲקֹב יְִדיֶדיָך. וְזַּכֵנּו לְגֵַּדל ּבָנֵינּו לַּתֹוָרה 

ּולְַמעֲשים טֹובִים. וְֹלא יִּתָפְסּו ַחס וְׁשָלֹום ּבַעֲוֹונֹותֵינּו. וְָחתְֵמנּו ּבְֵספֶר ַחּיִים טֹובִים. ַחּיִים ׁשֶל יְִרַאת ׁשְֶמָך. 

ַחּיִים ׁשֶּנַעֲבֹד אֹותְָך ּבְלֵב ׁשָלֵם. ַחּיִים ׁשֶֹּלא נִּכָׁשֵל ַחס וְׁשָלֹום ּבְׁשּום ֵחְטא וְעָוֹון וְַאׁשְָמה. ַחּיִים ׁשֶל ּפְַרנָָסה 

ּבְנַַחת ּובְכָבֹוד ּובְֶהּתֵר. וְֹלא תְַטִריֵדנּו ַהּפְַרנָָסה ּבְִטְרַּדת ַהּזְָמן. וְתֶן לָנּו ּפְַרנָָסה ּבְַהׁשְֵקט וְׁשַלְוָה. ּפְַרנָָסה ׁשֶֹּלא 

נִצְָטֵרְך זֶה לָזֶה וְֹלא לְעַם ַאֵחר. ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה לִּבֵנּו ּפָנּוי ּתִָמיד לַעֲבֹוָדתֶָך. וְַטֵהר ַרעְיֹונֵנּו ּוַמְחׁשְבֹותֵינּו ּכְֵדי 

ׁשֶּנְִהיֶה ֲאנְַחנּו ְּדבּוִקים ּבְָך ּתִָמיד.

ּובְכֵן יַעֲלּו וְיָבֹואּו וְיַּגִיעּו וְיֵָראּו וְיֵָרצּו וְיִּׁשְָמעּו ּתְפִּלֹותֵינּו. ַקּבֵל ִרּנַת עְַּמָך שּגְבֵנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. וְתֹוצִיא ּכָל 

ִמּדֹותֶיָך  יִתְעֹוְררּו  ַהּכִּפּוִרים  יֹום  ְקֻדּׁשַת  יְֵדי  וְעַל  ַחּטֹאתֵינּו.  יְֵדי  עַל  לְַּקלִּפָה  ׁשֶּנָפְלּו  ַהְּקדֹוׁשִים  ַהּנִיצֹוצֹות 

ַהּגְֻדּלָה וְַהּגְבּוָרה וְַהּתִפְֶאֶרת וְַהּנֵצַח וְַההֹוד ּכִי כֹל ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ. לְָך ה ַהַּמְמלָכָה. אֹור זָֻרעַ לַּצִַּדיק ּולְיִׁשְֵרי 

לֵב שְמָחה. וְתִתְּפַּׁשֵט עֲלֵיֶהם ְקֻדּׁשַת יֹום ַהּכִּפּוִרים לְכַּפֵר עָלֵינּו ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְתֹוַרת מׁשֶה עַבְֶּדָך ּכִי בַּיֹום 

ַהּזֶה יְכַּפֵר עֲלֵיכֶם לְַטֵהר ֶאתְכֶם, ִמּכֹל ַחּטֹאתֵיכֶם לִפְנֵי ה ּתְִטָהרּו. וִיִהי נֹעַם ֲאדֹנָי ֱאֹלֵהינּו עָלֵינּו ּוַמעֲשה 

ּכֻּלֹו  ָהעֹולָם  ּכָל  עַל  ּוְמֹלְך  ָהָאֶרץ.  ִמן  זָדֹון  ֶמְמׁשֶלֶת  וְתַעֲבִיר  ּכֹונְנֵהּו.  יֵָדינּו  ּוַמעֲשה  עָלֵינּו  ּכֹונְנָה  יֵָדינּו 

ּבִכְבֹוֶדָך. וְִהּנָשא עַל ּכָל ָהָאֶרץ ּבִיָקֶרָך. וְתֵן שְמָחה לְַאְרצֶָך וְששֹוֹון לְעִיֶרָך ּוצְִמיַחת ֶקֶרן לְָדוִד עַבְֶּדָך. יְִהיּו 

לְָרצֹון ִאְמֵרי פִי וְֶהגְיֹון לִּבִי לְפָנֶיָך ה צּוִרי וְגֹוֲאלִי. ָאֵמן
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