תפילה זכה לנשים /הרב אמנון בזק

מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה

גרסה נשית לתפילה המרגשת הנאמרת בערב יום הכיפורים
ִרּבֹון ּכָל הָעֹולָמִים אַב הַָר ֲחמִים וְ ַה ְּסלִיחֹות ֲאׁשֶר יְמִינ ְָך ּפְׁשּוטָה לְ ַקּבֵל ׁשָבִים ,וְ ַאּתָה ּבָָראתָ אֶת ָהאָדָ ם לְ ֵהטִיב
לֹו ּבְ ַאחֲִריתֹוּ ,ובָָראתָ לֹו ׁשְנ ֵי יְצִָרים ,יֵצֶר טֹוב וְיֵצֶר ָרעּ ,כ ְדֵ י ׁשֶּתִ ְהיֶה ַהּבְחִיָרה ּבְיָדֹו לִבְחֹר ּבְטֹוב אֹו בְָרע ּוכְדֵ י
לִּתֵן לֹו ׂשָכ ָר טֹוב עַל טּוב ּבְחִיָרתֹו ּכ ִי כ ֵן ּגָז ְָרה ָחכ ְ ָמתֶָךּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ְראֵה נָתַּתִי לְפָנ ֶיָך הַּיֹום אֶת ַה ַחּיִים

טאִים ּכְנֶג ְּדִ י
לְהֹוצִיא עַל ּפִי דִ ין[ .נ"א ֲ -אׁשֶר ֲאנ ִי רֹוצָה לְתָבְעָם וְאּוכ ַל וכו .וכן ראוי לומר] .וְחּוץ ִמּמִי ׁשֶחֹו ְ
וְאֹומְִרים ֶא ֱחטָא לָּה וְהִיא תִ ְמחַל לִי .וְחּוץ ֵמאֵּלּו ֲאנ ִי מֹו ֶחלֶת ּבִ ְמחִילָה ג ְמּוָרה וְֹלא יֵעָנ ֵׁש ׁשּום אָדָ ם ּבְ ִסּבָתִי.
ּוכְׁשֵם ׁשֶ ֲאנ ִי מֹו ֶחלֶת לְכָל אָדָ ם ּכֵן ּתִּתֵן אֶת ִחּנ ִי ּבְעֵינ ֵי כ ָל אָדָ ם ׁשֶּיִ ְמחֲלּו לִי ּבִ ְמחִילָה ג ְמּוָרה.

וְאֶת הַּטֹוב וְאֶת ַה ָּמוֶת וְאֶת הָָרע ּובָחְַרּתָ ּבַ ַחּיִים (דברים ל) .וְעַּתָה אֱֹלהַיֹ ,לא ׁשָ ַמעְּתִי לְקֹולֶָך וְ ָהלַכְּתִי ּבַעֲצַת

טאִים וְ ָהעֲוֹונֹות לְ ַהכְעִיסְָך וְלִמְֹרד ּכְנֶג ְּדֶ ָך .אְַך
וְעַּתָה ה אֱֹלהַי ּג ָלּוי וְיָדּועַ לְפָנ ֶיָך ׁשֶֹּלא נִתְּכַּוַנְּתִי ּבְכ ָל ַה ֲח ָ

טּמֵאתִי
ַהּיֵצֶר הָָרע ּובְדַ ְרכ ֵי לִּבִיּ ,ו ָמ ַא ְסּתִי בְטֹוב ּובָחְַרּתִי בְָרע .וְֹלא דַ י לִי ׁשֶֹּלא קִּדַ ׁשְּתִי אֶת אֵיבַָרי ֶאּלָא ִ

ָהלַכְּתִי ּבַעֲצַת יִצְִרי הָָרע ֲאׁשֶר ּתָמִיד ּבְכָל יֹום ּפֹוֵרשֹ ֶרׁשֶת לְַרגְלַי לְלָכ ְדֵ נ ִי .וַ ֲאנ ִי עָנ ִי וְ ֶאבְיֹון (תהילים מ ,יח)

אֹותָםּ .בָָראתָ ּבִי מֹ ַח וָלֵב ּובָהֶם חּוׁש ַה ַּמ ֲחׁשָבָה לַ ְחׁשֹב ַמ ֲחׁשָבֹות טֹובֹות וְהְִרהּוִרים טֹובִים ,וְלֵב לְ ָהבִין ּדִ בְֵרי

ּתֹולַעַת וְֹלא אִיׁש (תהילים כ"ב ,ז) ּכָׁשַל ּכֹחִי לַעֲמֹד ּכְנֶג ְּדֹו ,וַעֲמַל ַהּפְַרנָסָה לְפְַרנ ֵס אֶת ּבְנ ֵי בֵיתִי וְטְִרּדַ ת

טּמֵאתִי אֹותָם ּבְהְִרהּוִרים ָרעִים ּו ַמ ֲחׁשָבֹות
קָדְ ׁשֶָך ּולְ ִהתְּפַּלֵל ּולְבֵָרְך ּכ ָל ַהּבְָרכֹות ּבְ ַמ ֲחׁשָבָה טְהֹוָרה .וַ ֲאנ ִי ִ

ַהּזְמַן ּו ִמקְָריו הֵם הָיּו ּבְעֹוכְָריּ .ולְפִי ׁשֶּכָל ז ֶה ּג ָלּוי וְיָדּועַ לְפָנ ֶיָך ּכ ִי אָדָ ם אֵין צַּדִ יק ּבָאֶָרץ ֲאׁשֶר ֹלא יֶ ֱחטָא

ז ָרֹותּ .בָָראתָ ּבִי עֵינַיִם ּובָהֶם חּוׁש הְָראּות לְִראֹות ּבָהֶם מַה ּׁשֶּכ ָתּוב ּבַּתֹוָרה ּולְקַּדֵ ׁש אֹותָן ּבְִר ִאּיַת ּכָל ּדְ בִָרים

(קהלת ז ,כ) ,לָכֵן ּבְַר ֲחמֶיָך הַָרּבִים נָתַּתָ ּלָנּו יֹום ֶאחָד ּבַּׁשָנ ָה יֹום אַּדִ יר וְקָדֹוׁש יֹום ַהּכִּפּוִרים ַהּז ֶה ַהּבָא עָלֵינּו

ׁשֶּבִקְדֻ ּׁשָהִ .הזְהְַרּתָ ּבְתֹוָרתֶָך וְֹלא תָתּורּו ַאחֲֵרי לְבַבְכ ֶם וְ ַאחֲֵרי עֵינ ֵיכ ֶם (במדבר ט"ו) .אֹוי לִי ּכִי ָהלַכְּתִי ַאחֲֵרי

טמְאֹותֵינּוּ .כְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּכִי בַיֹום ַהּז ֶה
טהֵר אֹותָנּו ִמּכ ָל ֻ
לְטֹובָה לָׁשּוב לְפָנ ֶיָך ּולְכַּפֵר אֶת ּכָל עֲוֹונֹותֵינּו ּולְ ַ

ט ְמאָהּ .בָָראתָ ּבִי ָאזְנַיִם לִׁשְמֹעַ ּדִ בְֵרי קְדֻ ּׁשָה וְדִ בְֵרי תֹוָרה ,אֹוי לִי ּכִי
טּמֵאתִי אֹותָם לְ ִה ְסּתַּכ ֵל ּבְכ ָל ּדְ בַר ֻ
עֵינ ַי וְ ִ

טהָרּו (ויקרא ט"ז ,ל).
טהֵר ֶאתְכֶםִ ,מּכֹל ַחּטֹאתֵיכ ֶם לִפְנ ֵי ה ּתִ ְ
יְכַּפֵר עֲלֵיכֶם לְ ַ

טּמֵאתִי אֹותָם לִׁשְמֹעַ ּדִ בְֵרי נְבָלָה וְלָׁשֹון הָָרע וְכ ָל ּדְ בִָרים ָהאֲסּוִרים .אֹוי לְ ָאזְנַיִם ׁשֶּכ ְָך ׁשֹומְעֹותּ .בָָראתָ ּבִי
ִ

וְעַּתָה ְראֵה עַּמְָך יִׂשְָראֵל ֲאׁשֶר לָ ַק ְחּתָ אֹותָם לְָך לְעָם מִי ּכְעַּמְָך יִׂשְָראֵל טְהֹוִרים ּוקְדֹוׁשִים ַה ְמיַ ֲחלִים ּו ְמצַּפִים

ּפֶה וְלָׁשֹון וְׁשִּנַיִם וְחֵיְך וְג ָרֹון וְנָתַּתָ ּבָהֶם ּכֹ ַח לְדַ ּבֵר ּבָהֶם ָחמֵׁש מֹוצְאֹות הָאֹותִּיֹות ַהּקְדֹוׁשֹות ׁשֶל ָאלֶף ּבֵית,
ֲאׁשֶר ּבָהֶן ּבָָראתָ ׁשָ ַמיִם וָאֶָרץ ּומְלֹואָםּ ,ובָהֶן אַָרגְּתָ ּתֹוָרתְָך ַהּקְדֹוׁשָהּ ,ובְכֹ ַח הַּדִּבּור ִהבְּדַ לְּתָ אֶת ָהאָדָ ם מִן
טּמֵאתִי פִי ּבְדִ בְֵרי נְבָלָהּ ,בְלָׁשֹון הָָרעּ ,בִׁשְקִָרים ,לֵיצָנּותְ ,רכִילּות,
ַהּבְ ֵהמָה .וַ ֲאפִּלּו ּכִבְ ֵהמָה ֹלא ָהיִיתִיּ ,כ ִי ִ
ַמחֲֹלקֶתַ ,מלְּבִין ּפְנ ֵי ֲחבֵרֹוְ ,מ ַקּלֵל אֶת ֲחבֵרֹוִ ,מתְּכַּבֵד ּבִקְלֹון ֲחבֵרֹוּ ,דִ בְֵרי ַמּׂשָא ּו ַמּתָן ּבְׁשַּבָת וְיֹום טֹוב,
טּמֵאתִי אֹותָם ּבְ ִמׁשְמּוׁשִים ׁשֶל
ּבִׁשְבּועֹות ּונ ְדָ ִריםּ .בָָראתָ ּבִי יָדַ יִם וְחּוׁש ַהּמִּׁשּוׁש לַעֲסֹק ּבָהֶם ּבְ ִמצְוֹות .וַ ֲאנ ִי ִ
טלְטֵל ּדְ בִָרים ַה ֻּמ ְקצִים ּבְׁשַּבָת וְיֹום טֹובּ .בָָראתָ
אִּסּור ,לְהַּכֹות ּבְ ֶאג ְרֹוף ֶרׁשַע ּולְהִָרים יָד לְהַּכֹות ּבֶן אָדָ ם ּולְ ַ
טּמֵאתִי אֹותָם ּבְַרגְלַיִם ְמ ַמהֲרֹות לָרּוץ לְָרעָהִ .מּׁשַׁשְּתִי אֶת ּכָל ֵאבַָרי
ּבִי ַרגְלַיִם לַהֲֹלְך לְכ ָל ּדְ בַר ִמצְוָה ,וַ ֲאנ ִי ִ
ּו ָמצָאתִי אֹותָם ּבַעֲלֵי מּומִיןִ .מּכ ַף ַרגְלִי וְעַד ֹראׁשִי אֵין ּבִי מְתֹוםּ .בׁשְּתִי וְנִכְלַ ְמּתִי לְהִָרים אֱֹלהַי ּפָנ ַי ֵאלֶיָךּ .כִי
ּבְ ֵאּלֶה ָהאֵיבִָרים וְהַחּוׁשִים ׁשֶ ֲחנַנְּתַנ ִי ּבָהֶםּ ,ובְכֹ ַח ַה ַחּיִים ׁשֶ ִהׁשְּפַעְּתָ עֲלֵיהֶם ּתָמִידּ ,בָהֶם נִׁשְּתַ ַּמׁשְּתִי לַעֲשֹ�ֹות
הַָרע ּבְעֵינ ֶיָך וְלַעֲבֹר עַל ְרצֹונ ֶָך .אֹוי לִי וְאֹוי לְנַפְׁשִי.

לִ ְמחִילָתֶָךּ .בָאנּו לְפָנ ֶיָך ּבְלֵב נִׁשְּבָר וְנ ִדְ ּכֶה ּכַעֲנִּיִים וְדַ ּלִים וְָרׁשִים לְבַּקֵׁש ִמּמְָך ְמחִילָה ְסלִיחָה וְכַּפָָרה עַל
ּכ ָל מַה ּׁשֶ ָחטָאנּו וְעָוִינּו ּופָׁשַעְנּו לְפָנ ֶיָך .יָדַ עְנּו ה ִרׁשְעֵנּו וַעֲ�ֹון אֲבֹותֵינּוּ .בׁשְנּו וְנִכְלַמְנּו לְהִָרים ּפָנ ֵינּו ֵאלֶיָך
ּכְבֹׁשֶת ּגַּנ ָב ּכִי יִ ָּמצֵא .וְאֵיְך נִפְּתַח ּפֶה וְנ ִָרים ֹראׁשּ .כ ִי בְֹרב עֲ�ֹונ ֵנּו ֶהעֱבְַרנּו ֵמעָלֵינּו ַהּצֶלֶם ַהּקָדֹוׁש ֲאׁשֶר הּוא
ַמלְּבִיׁש אֹותָנּוֲ ,אׁשֶר ּכָל ַה ַּמּז ִיקִים וְ ַה ְמ ַקטְְרג ִים אֵינ ָם יְכֹולִים לְ ַהּבִיט ּבְפָנ ָיו ּכ ְמֹו ׁשֶּכָתּוב וְָראּו ּכ ָל עַּמֵי ָהאֶָרץ
טמֵא ,וְלָבַׁשְנּו ּבְג ָדִ ים צֹואִים .וְאֵיְך
ּכ ִי ׁשֵם ה נִקְָרא עָלֶיָך וְיְָראּו ִמ ֶּמּךָ (דברים כ"ח ,י) ,וְ ֶה ֱחלַפְנּו אֹותֹו ּבְצֶלֶם ָ
נ ָבֹוא ּבְׁשַעַר ַה ֶּמלְֶך ּבִלְבּוׁש ׂשָק ְמלֻכְלְָך ּבְצֹואָהַ .מתְמִיהִים ֲאנַחְנּו עַל נַפְׁשֵנּו אֵיְך נֶעֶׂשְתָה הַּתֹועֵבָה ַהּזֹאת
ּט ְמאָה וְ ַה ְּקלִּפֹות.
ּכ ִי הֹוצֵאנּו נַפְׁשֵנּו וְרּוחֵנּו ֵמהָעֹולָם ַהּקָדֹוׁש ּובַָרחְנּו לִמְקֹום מִדְ ּבָר צִּיָה וְצַלְ ָמוֶת לִמְקֹום ַה ֻ
וְ ַאּתָה ה אֱֹלהֵינּו הָרֹוצֶה ּבִתְׁשּובַת ְרׁשָעִים ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ׁשּובּו ׁשּובּו מִּדַ ְרכ ֵיכֶם הָָרעִים וְלָּמָה תָמּותּו ּבֵית
יִׂשְָראֵל (יחזקאל ל"ג ,יא) .וְנ ֶ ֱאמַר ֶה ָחפֹץ ֶא ְחּפֹץ מֹות ָרׁשָע נְאֻם ֲאדֹנ ָי אֱֹלהִים הֲלֹוא ּבְׁשּובֹו מִּדְ ָרכָיו וְ ָחיָה
(יחזקאל י"ח ,כג) .עַּתָה שמְנּו אֶל לִּבֵנּו לָׁשּוב וְלָבֹוא לְפָנ ֶיָך ּבְבׁשֶת ּפָנ ִים.

וְלִהְיֹות ׁשֶּיָדַ עְּתִי ׁשֶּכ ִ ְמעַט אֵין צַּדִ יק ּבָאֶָרץ ֲאׁשֶר ֹלא יֶ ֱחטָא ּבֵין אָדָ ם לַ ֲחבֵרֹו ּבְמָמֹון אֹו בְגּופֹוּ ,בְ ַמעֲשה אֹו

ָאבִינּו ַמלְּכֵנּו ַרחֵם עָלֵינּו ּכְַרחֵם אָב עַל ּבְנֹו ׁשֶּמַָרד ּבְ ָאבִיו וְיָצָא ִמּבֵיתֹוּ .ובְׁשּובֹו אֶל ָאבִיו ּבְבׁשֶת ּפָנ ִים ּבִבְכִי

בְדִּבּור ּפֶה .וְעַל ז ֶה דָ וֶה לִּבִי ּבְקְִרּבִי ּכִי עַל ֵחטְא ׁשֶּבֵין אָדָ ם לַ ֲחבֵרֹו אֵין יֹום ַהּכ ִּפּוִרים ְמכַּפֵר עַד ׁשֶּיְַרּצֶה אֶת

ּוצְעָקָה ּו ִמתְנַּפֵל לְפָנ ָיו ,מִּדֶ ֶרְך ָהאָב לְַרחֵם עַל ּבְנֹו .וְאִם עֲבָדִ ים ֲאנַחְנּוַ ,ה ַּמּכ ֶה אֶת עַבְּדֹו ּבְיִּסּוִרים ּכְׁשֶּמַָרד

ֲחבֵרֹו ,וְעַל ז ֶה נִׁשְּבַר לִּבִי ּבְקְִרּבִי וְָרחֲפּו עַצְמֹותַיּ ,כ ִי ֲאפִּלּו יֹום ַהּמִיתָה אֵין ְמכַּפֵר .וְלָכֵן ֲאנ ִי ַמּפִילָה ּתְ ִחּנָתִי

ּבֹוִ ,הּנ ֵה ּכְבָר לָקִינּו ּבְׁשִעְּבּוד ּגָלֻּיֹות וְיִּסּוִרים ׁשֶּבַּגּוף .אֹו עֲנִּיּות וְצַעַר ּג ִּדּול ּבָנ ִים ּוׁשְאָר ַמכְאֹובִים .יַּסְֵרנּו ה

לְפָנ ֶיָך ׁשֶּתְַרחֵם עָלַי וְתִּתְנֵנ ִי לְחֵן ּולְ ֶחסֶד ּולְַר ֲחמִים ּבְעֵינ ֶיָך ּובְעֵינ ֵי כ ָל ּבְנ ֵי אָדָ ם .וְ ִהנְנ ִי מֹו ֶחלֶת ּבִ ְמחִילָה

ּטהֳָרה לְ ַהפְׁשִיט
אְַך ּבְ ִמׁשְּפָט אַל ּבְ ַאּפְָך ּפֶן ּתַ ְמעִיטֵנּוַ .רחֵם עָלֵינּו וְצַּוֵה לְ ַמלְ ָאכ ֶיָך ַהּקְדֹוׁשִים ַה ְמ ֻמּנ ִים עַל ַה ָ

ג ְמּוָרה לְכ ָל מִי ׁשֶ ַחטְאּו נֶג ְּדִ יּ ,בֵין ּבְגּופָם ּובֵין ּבְמָמֹונ ָם ,אֹו ׁשֶּדִ ּבְרּו עָלַי לָׁשֹון הָָרע ,וַ ֲאפִּלּו הֹוצָאַת ׁשֵם ָרע,

טהֲֵרנּו ִמּכָל ַחּטֹאתֵינּו ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ָהסִירּו ַהּבְג ָדִ ים הַּצֹואִים ֵמעָלָיו וַּיֹאמֶר
אֶת ַהּבְג ָדִ ים הַּצֹואִים ֵמעָלֵינּו ּולְ ַ

וְכ ֵן לְכ ָל מִי ׁשֶ ִהּז ִיקּו לִי ּבְגּופִי אֹו ּבְמָמֹונ ִיּ ,ולְכָל ַחּטֹאת ָהאָדָ ם ֲאׁשֶר ּבֵין אָדָ ם לַ ֲחבֵרֹו .חּוץ ִמּמָמֹון ֲאׁשֶר אּוכַל

ֵאלָיו ְראֵה ֶהעֱבְַרּתִי ֵמעָלֶיָך עֲ�ֹונ ֶָך וְ ַהלְּבֵׁש אֹותְָך ַמ ֲחלָצֹות (זכריה ג ,ד) .וְכִתְפִּלַת ּדָ וִד ַה ֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום

ָהׁשִיבָה ּלִי ששֹ�ֹון יִׁשְעֶָך וְרּו ַח נ ְדִ יבָה תִ ְס ְמכֵנ ִי (תהילים נ"א ,יד) .לֵב טָהֹור ּבְָרא לָנּו אֱֹלהִים וְרּו ַח חֲדָ ׁשָה
ּתִּתֵן ּבְקְִרּבֵנּו .וְאִם ּפָׁשַעְנּו ּומַָרדְ נּו ּכְמִּדַ ת ּבָׂשָר וָדָ םַ ,אּתָה עֲׂשֵה ּכְמִּדָ תְָך לִ ְמחֹל וְלִסְֹלחַ ,וְאַל יְעַּכְבּו עֲוֹונֹותֵינּו

וִיהִי ָרצֹון ִמּלְפָנ ֶיָך אֵל ֶמלְֶך יֹוׁשֵב עַל ּכִּסֵא ַר ֲחמִים הָרֹוצֶה ּבִתְׁשּובַת ְרׁשָעִיםׁ ,שֶּתִּתֵן ּבְלִּבֵנּו ּובְלֵב ּכָל עַּמְָך

ִמּלָׁשּוב לְפָנ ֶיָך ּכְמִּדָ תְָך לְ ַקּבֵל ׁשָבִים .וְ ַחּז ֵק לִּבֵנּו ּבְתֹוָרתְָך ּובְיְִר ָאתֶָךׁ ,שֶּתִ ְהיֶה יְִר ָאתְָך ּתָמִיד קְבּועָה ּבְלִּבֵנּו.

יִׂשְָראֵל ַא ֲהבָתְָך וְיְִר ָאתְָך לְיְִראָה אֹותְָך ּכָל ַהּיָמִיםּ .ובְתֹוכ ָם ּתְַרחֵם עַל ּפֹוׁשְעֵי עַּמְָך ּבֵית יִׂשְָראֵל וְתֵן ּבְלִּבָם

טהֵר ַרעְיֹונ ֵינּו ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵינּו לַעֲבֹודָ תֶָךּ .וְראֵה ּבְׁשִבְרֹון לִּבִי ּכ ִי ִמתְנ ַ ֶחמֶת ֲאנ ִי עַל ַמעֲׂשַי הָָרעִים ׁשֶעָשִיתִי עַד
וְ ַ

ט ְחּתָנּו עַל יְדֵ י נְבִיאֲָך לְבַל יִּדַ ח
ּפַחַד הֲדַ ר ּג ְאֹונ ֶָך וְ ַהכְנ ַע לְבָבָם ָה ֶאבֶן וְיָׁשּובּו לְפָנ ֶיָך ּבְלֵב ׁשָלֵם ּכ ְמֹו ׁשֶ ִהבְ ַ

הַּיֹום ַהּז ֶהּ ,ובֹוכ ָה ּו ִמתְאֹונֶנ ֶת ּו ִמתְוַּדָ ה עֲלֵיהֶם וְאֹומֶֶרתָ :חטָאתִי עָוִיתִי ּפָׁשַעְּתִי לְפָנ ֶיָך .וְ ַקּבֵל ּתְׁשּובָתִי ּבְתֹוְך

ִמּמֶּנּו נ ִּדָ חּ .ג ַם ּכִי הְִרּבּו ַאׁשְמָה לְפָנ ֶיָך עַד ׁשֶּנִנְעֲלּו ּבִפְנ ֵיהֶם ּדַ ְרכ ֵי תְׁשּובָהַ .אּתָה ּבְַר ֲחמֶיָך הַָרּבִים ּתַ ְחּתֹר לָהֶם

ּתְׁשּובַת ּכָל עַּמְָך יִׂשְָראֵל ַהּׁשָבִים לְפָנ ֶיָך ּבְכ ָל לִּבָםּ ,כ ִי ג ַם ֲאנ ִי ִמּבְנ ֵי ַאבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב .וְאַל יְעַּכְבּונ ִי

ֲחתִיָרה ִמּתַחַת ּכִּסֵא כְבֹודְ ָך ּותְ ַקּבְלֵם ּבִתְׁשּובָה .וְַרחֵם עָלֵינּו וְתֶן ּבָנּו ּכֹ ַח לַעֲבֹד אֹותְָך ּכָל ַהּיָמִים .וְ ָהסֵר ִמּמֶּנּו

עֲוֹונֹותַי הַָרּבִים ִמּלָׁשּוב לְפָנ ֶיָך ּבְכ ָל לֵב .וְזַּכֵנ ִי ׁשֶאָׁשּוב לְפָנ ֶיָך ּבְלֵב ׁשָלֵם ּולְ ִהתְחֵָרט עַל עֲ�ֹונֹותַי חֲָרטָה

טבְעָם
ּכ ָל ַה ְּמנ ִיעֹות וְ ַהּסִּבֹות הַּמֹונ ְעֹות אֹותָנּו ִמּלַעֲבֹד אֹותְָךּ .כ ִי ַאּתָה יְצְַרּתָנּו וְתֵדַ ע ּכ ָל ַמחְסֹוֵרי בְנ ֵי אָדָ ם וְ ִ

ג ְמּוָרה .וְלַעֲזֹב ַמעֲׂשַי הָָרעִים עֲז ִיבָה עֹולָמִית .וְַרחֵם עָלַי וְ ַהּצִילֵנ ִי עַד עֹולָם ִמּכ ָל ֵחטְא וְעָ�ֹוןּ .כִי לּולֵא ַר ֲחמֶיָך

ַה ְמבַלְּבְלִים אֹותָם ֵמעֲבֹודָ תֶָךּ ,ובְיָדְ ָך לַ ֲהסִיָרם ּולְ ָמנְעָם .וְֹלא תִטְֹרף עָלֵינּו אֶת ַהּׁשָעָה עַד ׁשֶּנ ָׁשּוב לְפָנ ֶיָך

וַ ֲחסָדֶ יָך הַָרּבִים אִי ֶאפְׁשָר לַעֲמֹד נֶג ֶד ַהּיֵצֶר הָָרע ֲאׁשֶר הּוא ּכָאֵׁש ּבֹועֵר ּבְעַצְמֹותָי .וְלָכֵן ַרחֵם עָלַי וְתֶן ּבִי ּכֹ ַח
ּטהֵר ְמ ַסּיְעִין אֹותֹו.
לַעֲמֹד ּכְנֶג ְּדֹוּ .כ ְמֹו ׁשֶ ָאמְרּו ַה ֲחכָמִים ַהּצַּדִ יקִים ּבְדִ בְֵרי קָדְ ׁשָםַ ,הּבָא לִ ָ

ּבְלֵב ׁשָלֵם .וְנ ִ ְהיֶה ּכָל יָמֵינּו ּבִתְׁשּובָה ּו ַמעֲשים טֹובִים עַד סֹוף ֶרג ַע ָה ַאחֲרֹון ֲאׁשֶר יִ ְהיֶה לְָרצֹון לְפָנ ֶיָך לֶ ֱאסֹף
טהֳָרה .וְאָז נִזְּכֶה
אֶת נִׁשְמֹותֵינּו ֵאלֶיָך אָז יִהְיּו ּכָל ַמ ְחׁשְבֹותֵינּו ּדְבּוקִים ּבְָך ,וְאָז ּתֵצֵא נִׁשְ ָמתֵנּו ּבִקְדֻ ּׁשָה ּובְ ָ

וְ ִהּנ ֵה ֲאנ ִי ְמ ַקּבֶלֶת עָלַי קְדֻ ׁשַת יֹום ַהּכ ִּפּוִרים ּולְ ִהתְעַּנֹות ּבֹו ּבַ ֲח ִמּׁשָה עִּנּויִים ׁשֶּצִּוִיתָ לָנּו עַל יְדֵ י מׁשֶה עַבְּדְ ָך

לִהְיֹות נ ֻ ְקבָא לַעֲלֹות ִמ ַּמּטָה לְ ַמעְלָה ּולְ ַהׁשְּפִיעַ ׁשֶפַע ּבְכ ָל הָעֹולָמֹות ִמלְ ַמעְלָה לְ ַמּטָה .וְתֶן ּבָנּו ּכֹ ַח לְ ִהתְעַּנֹות

ּבְתֹוָרתְָך ַהּקְדֹוׁשָהֲ :אכ ִילָה ּוׁשְתִּיָהְ ,רחִיצָה ,סִיכ ָה ,נְעִילַת ַה ַּסנ ְּדָ לּ ,תַׁשְמִיׁש ַה ִּמּטָה ,וְלִׁשְּבֹות ּבַּיֹום ַהּקָדֹוׁש

ּבַּיֹום ַהּקָדֹוׁש ַהּז ֶה ּולְ ַהׁשְלִים ַהּתַעֲנ ִית ּבְכָל ֲח ֵמׁשֶת ָהעִּנּויִים ,וְׁשֶֹּלא יִג ְְרמּו ַמעֲשינּו לִהְיֹות נִכְׁשָלִים חַס

ַהּז ֶה ִמּכ ָל ְמלָאכ ָה .וְעַל יְדֵ י עִּנּוי ֵמ ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָה ּתְכַּפֶר לָנּו מַה ּׁשֶ ָחטָאנּו ּבַ ֲאכ ִילֹות ּוׁשְתִּיֹות אֲסּורֹות .וְעַל

וְׁשָלֹום ּבְׁשּום ֶאחָד מִן ַה ֲח ִמּׁשָה עִּנּויִים ּכִי כֻּלָנּו ּבְנ ֵי ַאבְָרהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב יְדִ ידֶ יָך .וְזַּכ ֵנּו לְג ַּדֵ ל ּבָנ ֵינּו לַּתֹוָרה

יְדֵ י עִּנּוי מְֵרחִיצָה וְסִיכ ָה ּתְכַּפֶר לָנּו מַה ּׁשֶ ָחטָאנּו ּבְתַעֲנּוג ֵי הָעֹולָם ַהּז ֶה ֲאׁשֶר ִהתְעַּנַג ְנּו ּבִימֵי ַהחֹל ּובִפְָרט

ּולְ ַמעֲשים טֹובִים .וְֹלא יִּתָפְסּו חַס וְׁשָלֹום ּבַעֲ�ֹונֹותֵינּו .וְ ָחתְמֵנּו ּבְ ֵספֶר ַחּיִים טֹובִיםַ .חּיִים ׁשֶל יְִראַת ׁשְמֶָך.

ּבַּתַעֲנּוג ִים ָהאֲסּוִרים .וְעַל יְדֵ י עִּנּוי ִמּנְעִילַת ַה ַּסנ ְּדָ ל ּתְכַּפֶר לָנּו מַה ּׁשֶ ָחטָאנּו ּבְַרגְלַיִם ְמ ַמהֲרֹות לָרּוץ לְָרעָה,

ַחּיִים ׁשֶּנַעֲבֹד אֹותְָך ּבְלֵב ׁשָלֵםַ .חּיִים ׁשֶֹּלא נִּכָׁשֵל חַס וְׁשָלֹום ּבְׁשּום ֵחטְא וְעָ�ֹון וְ ַאׁשְמָהַ .חּיִים ׁשֶל ּפְַרנָסָה

וְאֵת ֲאׁשֶר עָבְַרנּו עַל עֶשִרים וְאְַרּבָעָה ּדְ בִָרים ׁשֶּבֵית ּדִ ין ְמנ ַּדִ ין עֲלֵיהֶם וְנִתְ ַחּיַבְנּו לִהְיֹות יְ ֵחפֵי ַרגְלַיִם

ּבְנַחַת ּובְכָבֹוד ּובְ ֶהּתֵר .וְֹלא תַטְִרידֵ נּו ַהּפְַרנָסָה ּבְטְִרּדַ ת ַהּזְמָן .וְתֶן לָנּו ּפְַרנָסָה ּבְ ַהׁשְקֵט וְׁשַלְוָהּ .פְַרנָסָה ׁשֶֹּלא

ּכִ ְמנ ֻּדִ ים .וְעַל יְדֵ י ָחמֵׁש ּתְפִּלֹות ּותְחִּנֹות ּובַּקָׁשֹות יְתֻּקַן מַה ּׁשֶּפָגַמְנּו ּבְ ָחמֵׁש מֹוצָאֹות ַהּפֶהַ ,החְֵך וְ ַהּג ָרֹון
טּמֵאתִי אֹותָם ּבְכָל הַּדְ בִָרים ָהאֲסּוִריםּ ,ונ ְדָ ִרים ּוׁשְבּועֹות.
וְ ַהּלָׁשֹון וְ ַהּׁשִּנַיִם וְהַּשפָתַיִםׁ ,שֶ ֵּמהֶם יֹוצֵא הַּדִּבּור ,וְ ִ
וְעַל יְדֵ י ז ְכּות ַהּתְפִּלֹות ׁשֶּנִתְּפַּלֵל ּבַּיֹום ַהּקָדֹוׁש ַהּז ֶה יַעֲלּו וְיָבֹואּו וְיַּג ִיעּו וְיִצְטְָרפּו עִ ָּמהֶם ּכ ָל ַהּתְפִּלֹות
ׁשֶ ִהתְּפַּלַלְנּו ּבְכ ָל ַהּׁשָנ ָה ּבְֹלא כַּוָנ ָה וְיִהְיּו כֻּלָן נִכְלָלֹות ּבִתְפִּלֹות הַּיֹום ַהּז ֶה .וְיַּג ִיעּו לְֹראׁשְָך לִהְיֹות עֲטָָרה
טמֵא .וְעַל
לְֹראׁשְָך ּבִכְלַל ּתְפִּלֹות יִׂשְָראֵל .וְעַל יְדֵ י דִ מְעֹות עֵינ ֵינּו יְתֻּקַן מַה ּׁשֶּפָגַמְנּו ּבְִר ִאּיַת עֵינַיִם ּבְכָל ּדָ בָר ָ
יְדֵ י ְרתִיחַת ּגּופֵנּו עַל יְדֵ י ַהּתַעֲנ ִית וְ ַהּתְפִּלֹות יְתֻּקַן מַה ּׁשֶהְִרּתַחְנּו מָאתַיִם וְאְַרּבָעִים ּוׁשְמֹונ ָה אֵיבֵָרינּו ּוׁשְלׁש
מֵאֹות וְׁשִּׁשִים וַ ֲח ִמּׁשָה ג ִידֵ ינּו ּבָאֵׁש ׁשֶל יֵצֶר הָָרעּ .ובְמִעּוט ֶחלְּבֵנּו וְדָ מֵנּו עַל יְדֵ י ַהּתַעֲנ ִית יְכֻּפַר ּכָל מַה

טהֵר ַרעְיֹונ ֵנּו ּו ַמ ְחׁשְבֹותֵינּו ּכְדֵ י
נִצְטֵָרְך ז ֶה לָז ֶה וְֹלא לְעַם ַאחֵרּ .כְדֵ י ׁשֶּיִ ְהיֶה לִּבֵנּו ּפָנּוי ּתָמִיד לַעֲבֹודָ תֶָך .וְ ַ
ׁשֶּנ ִ ְהיֶה ֲאנַחְנּו ּדְבּוקִים ּבְָך ּתָמִיד.
טהֲֵרנּו נֹוָרא .וְתֹוצִיא ּכָל
ּובְכֵן יַעֲלּו וְיָבֹואּו וְיַּג ִיעּו וְיֵָראּו וְיֵָרצּו וְיִּׁשָמְעּו ּתְפִּלֹותֵינּוַ .קּבֵל ִרּנ ַת עַּמְָך שּגְבֵנּו ַ
ַהּנ ִיצֹוצֹות ַהּקְדֹוׁשִים ׁשֶּנָפְלּו לַ ְּקלִּפָה עַל יְדֵ י ַחּטֹאתֵינּו .וְעַל יְדֵ י קְדֻ ּׁשַת יֹום ַהּכִּפּוִרים יִתְעֹוְררּו מִּדֹותֶיָך
ַהּג ְדֻ ּלָה וְ ַהּג ְבּוָרה וְ ַהּתִפְאֶֶרת וְ ַהּנֵצַח וְהַהֹוד ּכ ִי כֹל ּבַּׁשָ ַמיִם ּובָאֶָרץ .לְָך ה ַה ַּמ ְמלָכ ָה .אֹור ז ָֻרעַ לַּצַּדִ יק ּולְיִׁשְֵרי

ּׁשֶ ָחטָאנּו וְׁשֶעָוִינּו וְׁשֶּפָׁשַעְנּו לְפָנ ֶיָך .וְיִ ְהיֶה נ ֶ ְחׁשָב לְפָנ ֶיָך ַהּתַעֲנ ִית ּכְאִּלּו ִהקְַרבְנּו אֶת ּגּופֵנּו עַל ּגַּבֵי ַה ִּמזְּבֵ ַח

לֵב ש ְמחָה .וְתִתְּפַּׁשֵט עֲלֵיהֶם קְדֻ ּׁשַת יֹום ַהּכ ִּפּוִרים לְכַּפֵר עָלֵינּו ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבְתֹוַרת מׁשֶה עַבְּדֶ ָך ּכִי בַּיֹום

וִי ֻקּבַל לְפָנ ֶיָך לְֵרי ַח נ ִיחֹו ַח ּכְקְָרּבָן ּוכ ְעֹולָה.

טהָרּו .וִיהִי נֹעַם ֲאדֹנ ָי אֱֹלהֵינּו עָלֵינּו ּו ַמעֲשה
טהֵר ֶאתְכֶםִ ,מּכֹל ַחּטֹאתֵיכ ֶם לִפְנ ֵי ה ּתִ ְ
ַהּז ֶה יְכַּפֵר עֲלֵיכֶם לְ ַ
יָדֵ ינּו ּכֹונְנ ָה עָלֵינּו ּו ַמעֲשה יָדֵ ינּו ּכֹונְנ ֵהּו .וְתַעֲבִיר ֶמ ְמׁשֶלֶת ז ָדֹון מִן ָהאֶָרץּ .ומְֹלְך עַל ּכָל הָעֹולָם ּכֻּלֹו

וְ ִהּנ ֵה יָדַ עְנּו ּכ ִי ֲאנַחְנּו ְמ ֻחּיָבִים לְ ִהתְעַּנֹות עַל ּפִי ּתִּקּונ ֵי ַהּתְׁשּובָה עַל ּכ ָל ֵחטְא וָ ֵחטְאּ ,ולְ ַסּג ֵף אֶת ּגּופֵנּו
ּבִתְׁשּובַת ַה ִּמׁשְקָל נֶג ֶד מַה ּׁשֶ ִהתְעַּנַג ְנּו ּבַעֲבֵרֹות .אְַך ּג ָלּוי וְיָדּועַ לְפָנ ֶיָך ׁשֶאֵין ּבָנּו ּכֹ ַח לְ ִהתְעַּנֹות ֲאפִּלּו עַל
ֵחטְא ֶאחָד ּו ִמּכ ָל ׁשֶּכ ֵן עַל ּכ ָל עָ�ֹון וְעָ�ֹון ּכ ִי ַרּבּו עֲ�ֹונֹותֵינּו ִמּלִ ְסּפֹר וְכָׁשַל ּכֹחֵנּו .לָכ ֵן יְהִי ָרצֹון ִמּלְפָנ ֶיָך ה אֱֹלהֵינּו
ׁשֶּיִ ְהיֶה צֹום ַהּתַעֲנ ִית ּבַּיֹום ַהּקָדֹוׁש ַהּז ֶה ,יֹום ַהּכ ִּפּוִרים ַהּבָא עָלֵינּו לְטֹובָהּ ,כַּפָָרה עַל ּכָל עֲוֹונֹותֵינּו.

ּבִכְבֹודֶ ָך .וְ ִהּנ ָשא עַל ּכָל ָהאֶָרץ ּבִיקֶָרָך .וְתֵן ש ְמחָה לְאְַרצֶָך וְששֹ�ֹון לְעִיֶרָך ּוצְמִיחַת קֶֶרן לְדָ וִד עַבְּדֶ ָך .יִהְיּו
לְָרצֹון ִאמְֵרי פִי וְ ֶהג ְיֹון לִּבִי לְפָנ ֶיָך ה צּוִרי וְגֹו ֲאלִיָ .אמֵן
לזיכוי הרבים  -הקובץ ניתן להורדה ללא עלות באתר כיפהkipa.co.il :

