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סדר ודוי לחולה
ראוי להשתדל לדבר על לב החולה ,שיאמר וידוי בעוד שהוא בדעה צלולה ובישוב הדעת ,ולא בפני בני ביתו ,ואומרים לו :הרבה
התוודו ולא מתו ,והרבה שלא התוודו ומתו ,ובשכר שאתה מתוודה אתה חי ,וכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא.
אולי נכון להניח זה אצל החולה ,וכשיהי' בכח ובלי מבקרים ,בינו לבין עצמו ,יוכל לומר בנחת עד כמה שיש בכחו.
יעשה צואה ,ויבקש מחילה לכל מי שחטא ,ויבקש מרבים שיעזרוהו בתפלה ,ויעשה תשובה שלימה דהיינו שיגמור בלבו שלא לשוב
עוד לעשות מכל מה שעשה ,ויטול ידיו ,ויתעטף בציצית ,ואז יתוודה.
כתב בקיצור של"ה מצאתי במגילת סתרים של מקובל גדול וכו' כי האדם בשעת יציאת נשמתו השטן עומד על ימינו ואומר כפור
וכו' ,מאי תקנתיה יכוין בי"ג עקרים ,ואם אינו בשכלו או שאינו יודע על פה יקראו לפניו בנו או אביו או אוהבו והוא יודה להם
וטוב לו ,ולכן יש לפרט בוידוי את עיקרי האמונה וכדלהלן.
איבערזעצונג אויף אידיש
מען דארף רעדן צום קראנקען )נישט אין געגנווארט פון די בני בית( ער זאל זאגן וידוי ווילאנג ער איז ביים קלארן געוויסן און
רואיג ,און מען זאגט אים :אסאך מענטשן האבן געזאגט וידוי און זענען נישט געשטארבן ,און אסאך האבן נישט געזאגט וידוי און
זענען יא געשטארבן ,אין זכות וואס דו וועסט זאגן וידוי וועסטו לעבן ,אויך ווערט געברענגט אז ווער עס זאגט וידוי האט א חלק
לעולם הבא.
עס איז כדאי דעם סדר הוידוי איבער צולאזן ביים קראנקען ,אז ווען ער וועט זיך אביסל שטארקן ,און וועט נישט האבן קיינע
באזוכערס ,וועט ער מיט רואיגקייט זיך קענען בארעכענען און זאגן די תפלות וויפיל עס וועט אים מעגליך זיין.
עס איז ראטזאם אז ער זאל מאכן א צואה ,און איבערבעטן יעדן וועמען ער דארף ,אויך זאל ער בעטן פון אנדערע אז זאלן אים
ארויסהעלפן מיט מתפלל זיין און געבעט ,ער זאל תשובה טאן פון גאנצן הארץ ,און זיך אונטער נעמען אז ער וועט שוין מער נישט
טאן קיין זינד ווי ביז יעצט ,ער זאל זיך וואשן די הענט ,זיך איינהילן מיט ציצית ,און זאגן דעם וידוי.
דער קיצור של"ה ברענגט ,איך האב געטראפן אין די באהאלטענע שריפטן פון א גרויסן מענטש וואס האט געקענט די חכמה פון
קבלה ,און ער שרייבט "ווען די נשמה רישט זיך ארויס צו גיין פון מענטשנס קערפער ,שטייט דער שטן  -דער יצר הרע אויף זיין
רעכטע זייט און רעדט אים צו אז דער מענטש זאל לייקענען אינעם באשעפער א.ד.ג  ,איז די עצה דערצו ,ער זאל דעמאלס איזינען
האבן די )י"ג עקרים( דרייצן אני מאמין ,און אויב איז ער נישט ביים זינען ,אדער ער קען נישט זאגן אליין ,זאל זיין קינד אדער
גוטער פריינד זאגן ,און ער וועט זיי זייער דאנקבאר זיין דערפאר ,און עס וועט אים גוט צונוץ קומען ,דעריבער איז וויכטיג
אויסצורעכענען ביים ווידוי זאגן די אני מאמין'ס וואס ערהאלטן די טיפע אמונה אין הייליגן באשעפער ב"ה.
וידוי קצר מהרמב"ן
אם אינו בכח להתוודות בארוכה ,יאמר לכל הפחות:
ֶיך
יך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
ָד ָ
ית ִתי ְבּי ֶ
וּמ ָ
פוּאָתי ִ
ִ
אַבוֹתי ֶשׁ ְר
ַ
ֶיך יְ ָי ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי
אַני ְל ָפנ ָ
מוֹדה ִ
ווֹנוֹתיֶ ,
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַע ַ
י ְִהי ָרצוֹן ֶשׁ ְתּ ֵהא ִמ ָ
ֶיך ,וְ ֵתן
יתי וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְע ִתּי ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפּ ָשׁ ִעים ֶשׁ ָח ָט ִ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַח ָט ִאים ַעוֹנוֹת ְ
ימה ,וְ ִאם אָמוּתְ ,תּ ֵהא ִמ ָ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
יקים.
עוֹלם ַה ָבּא ַה ָצפוּן ַל ַצ ִד ִ
ַכּ ִני ְל ָ
ֶח ְל ִקי ְבּגַן ֵע ֶדן ,וְ ז ֵ
בספר מעבר יבק כתוב לומר זה:
ֶיך
ית ִתי ְבּי ְָד ָך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
וּמ ָ
פוּאָתי ְבּי ְָד ָך ִ
ִ
ַעקֹבֶ ,שׁ ְר
יִצ ָחק וֵאל ֵֹהי י ֲ
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי ְ
בוֹתיֱ ,אל ֵֹהי ְ
ֶיך ְי ָי ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנ ָ
ֶ
ַא ִני ִה ְר ָשׁ ְע ִתּיַ :הצוּר ָתּ ִמים ָפּ ֳעלוֹ
ית ,ו ֲ
אַתּה ַצ ִדיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ָליִ ,כּי ֱא ֶמת ָע ִשׂ ָ
קוּד ִתי ָלמוּתָ ,
יע ֵעת ְפּ ָ
ימה וְ ִאם ִה ִג ַ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ֲח ָט ִאים
ֶיך ֶשׁ ְתּ ֵהא ִמ ָ
יהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
ַפ ִשׂי ֶא ָשׂא :וִ ִ
יך יְ ָי נ ְ
ָשׁר הוּאֵ :א ֶל ָ
ִכּי ָכל ְד ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּט ֵאל ֶאמוּנָה וְ ֵאין ָעוֶל ַצ ִדיק וְ י ָ
יוֹתיֵ ,הן
וּב ָרצוֹןִ ,מיוֹם ֶה ִ
וּב ֵמזִ ידְ ,בּאוֹנֵס ְ
וּב ַמ ֲע ֶשׂהְ ,בּשׁוֹגֵג ְ
וּב ִדבּוּר ְ
ֶיךְ ,בּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְ
יתי וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְע ִתּי ְל ָפנ ָ
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפ ָשׁ ִעיםֶ ,שׁ ָח ָט ִ
ַעוֹנוֹת ְ
וֲ
עוֹלם
ַכּ ִני ְל ָ
לוֹה ְס ִליחוֹתְ ,ס ַלח ִלי ְמ ַחל ִלי ַכּ ֶפּר ִלי ,וְ ֵתן ֶח ְל ִקי ְבּגַן ֵע ֶדן ,וְ ז ֵ
ֻלםֶ ,א ַ
אַחרַ ,עד ָה ֵעת וְ ֶרגַע זֹאתַ :על כּ ָ
ְבּ ִג ְלגוּל זֶה וְ ֵהן ְבּ ִג ְלגוּל ֵ
רוּך ֵשׁם
ֶצחְ :שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ יְ ָי ֶא ָחדָ :בּ ְ
ימ ְינ ָך נ ַ
ֶיך ְנ ִעימוֹת ִבּ ִ
שׂוֹבע ְשׂ ָמחוֹת ֶאת ָפּנ ָ
יענוּ א ַֹרח ַחיִים ַ
תוֹד ֵ
יקים ,וְ ִ
ַה ָבּא ַה ָצפוּן ַל ַצ ִד ִ
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ָעד :יְ ָי הוּא
עוֹלם ו ֶ
לוֹך ְל ָ
יִמ ְ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָךְ :י ָי ֶמ ֶל ְך יְ ָי ָמ ָל ְך יְ ָי ְ
ַפ ְשׁ ָך ְ
וּב ָכל נ ְ
אָה ְב ָתּ ֵאת יְ ָי ֱאל ֶֹהי ָך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ָעד :וְ ַ
עוֹלם ו ֶ
ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
בוֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָךִ :כּי יְ ָי הוּא
ַה ֵשׁ ָ
ָד ְע ָתּ ַהיוֹם ו ֲ
תוֹרתוֹ ,וְ י ַ
זוּלתוַֹ ,כּ ָכּתוּב ְבּ ָ
ָה ֶאל ִֹהים ,יְ ָי הוּא ָה ֶאל ִֹהים :הוּא ֱאל ֵֹהינוּ ֵאין עוֹדֶ ,א ֶמת ַמ ְל ֵכּנוּ ֶא ֶפס ָ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹד:
ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
עוֹרף )אשה תאמר ֶשׁ ֵאין אָנ ִֹכי ַעזַת ָפּ ִנים
וּק ֵשׁה ֶ
ָתיֶ ,שׁ ֵאין ֲא ִני ַעז ָפּ ִנים ְ
ֶיך ְתּ ִפ ָל ִתי ,וְ אַל ִתּ ְת ַע ֵלם ִמ ְתּ ִחינ ִ
בוֹתיָ ,תּבֹא ְל ָפנ ָ
ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
בוֹתי:
ַא ַ
יתי ָמ ַר ְד ִתּיֲ ,א ִני ו ֲ
אתי ָעוִ ִ
אתיֲ ,א ָבל ָח ָט ִ
יקה( ֲא ִני וְ לֹא ָח ָט ִ
בוֹתיַ ,צ ִדיק ) ַצ ִד ָ
ֶיך ,יְ ָי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
לוֹמר ְל ָפנ ָ
עוֹרף( ַ
וּק ַשׁת ֶ
ְ
יתי,
וּד ָב ִרים ְבּ ֵט ִליםֶ :ה ֱעוִ ִ
דוֹפיְ ,
ָבה ִל ִבּיָ ,רמוּ ֵעינָיִ :ד ַבּ ְר ִתּי ִ
יתי ִבּ ְשׂ ָפ ַתיָ :גז ְַל ִתּי ,ג ַ
ַד ִתּיִ ,בּ ִט ִ
תוּע ִביםָ :בּג ְ
וּמ ָ
סוּרים ְ
אָכ ְל ִתּי ְד ָב ִרים ֲא ִ
אָשׁ ְמ ִתּיַ ,
ַ
הוֹריםָ :ח ַמ ְס ִתּיִ ,ח ַל ְל ִתּי ֵשׁם
מוֹרים וְ ִ
יתי ,זִ ְלז ְַל ִתּי ִ
וּב ִה ְרהוּר ָר ָעה :ז ְַד ִתּי ,ז ִָנ ִ
ירהְ ,
ֶרע ְל ַב ָט ָלה :וְ ִה ְר ַשׁ ְע ִתּיְ ,בּוִ יעוּד ֲע ֵב ָ
אתי ִד ָבּה ,וְ ִשׁ ְכ ַבת ז ַ
הוֹצ ִ
ֵ
קוֹדשׁ:
אתי ְבּ ִרית ֶ
סוּריםִ ,ט ֵמ ִ
הוּרים ֲא ִ
וּב ִה ְר ִ
אתי ַר ֲעיוֹנַי ְבּ ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְ
טוֹביםָ :ט ַפ ְל ִתּי ֶשׁ ֶקרִ ,ט ֵמ ִ
ָמים ִ
וּבגָלוּיִ ,ח ַל ְל ִתּי ַשׁ ָבּתוֹת וְ י ִ
יְ ָי ַבּ ֵס ֶתר ַ
אַצ ִתּי,
וּב ַמ ָתּןִ :נ ְ
יתי ְבּ ַמ ָשׂא ְ
שׂוֹני ִה ְמ ֵר ִתיָ :מ ַר ְד ִתּיָ ,מ ִר ִ
ֵסיוֹת ֶשׁלֹא ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ םַ :ל ְצ ִתּיְ ,ל ִ
ַס ִתּי ְכּנ ִ
ַב ִתּיָ ,כּנ ְ
תוֹר ֶת ָךִ :כּז ְ
ִה ְר ִתּי ְבּ ָ
ָע ְצ ִתּי ָרע ,י ַ
יַ
יִראַת ָשׁ ַמיִ םָ :צ ַר ְר ִתּיָ ,צ ַח ְנ ִתּי
תּוֹרה וְ ְ
וִיתיֵ ,ה ַעזְ ִתּי ֵמ ַצחָ :פּ ַשׁ ְע ִתּיָ ,פּ ַר ְק ִתּי עוֹל ָ
ֶשׁ ְך וְ ַת ְר ִבּיתָ :ס ַר ְר ִתּיָ ,ס ַק ְר ִתּי ַעיִןָ :ע ִ
ָשׁ ְכ ִתּי ְבּנ ֶ
אַפ ִתּי ,נ ַ
ִנ ְ
ֵאתי
אָחי ָה ֶא ְביוֹןָ :ר ַשׁ ְע ִתּיָ ,ר ַכ ְל ִתּי ַעל ֵרי ַע וְ ָע ִמיתַ ,ר ְג ַלי ֵה ַר ְצ ִתּי ְל ָר ָעהִ :שׁ ַח ְת ִתּיָ ,שׂנ ִ
עוּלוֹתיָ ,ק ַפ ְצ ִתּי י ִָדי ֵמ ִ
ַ
עוֹרףִ ,ק ְל ַק ְל ִתּי ְפּ
יתי ֶ
ַמ ֲע ַשׂיִ :ק ִשׁ ִ
אַתּה
טוֹבים וְ לֹא ָשׁוֶה ִלי ,וְ ָ
וּמ ִמ ְשׁ ָפּ ֶטי ָך ַה ִ
וֹתי ָך ִ
יתי ,וְ ַס ְר ִתּי ִמ ִמ ְצ ֶ
תוֹע ָבה ָע ִשׂ ִ
תּוֹעה ,וְ ֵ
שׂוּמת יָדִ :תּ ְע ָתּ ְע ִתּיֶ ,
יתי ,וְ ָכּ ַפ ְר ִתּי ְת ֶ
ִשׂ ְנאַת ִחנָםָ :תּ ִע ִ
שׁוֹכן ְשׁ ָח ִקיםַ ,הלֹא ָכּל
ֵ
ֶיך
וּמה ֲא ַס ֵפּר ְל ָפנ ָ
יוֹשׁב ָמרוֹםָ ,
ֶיך ֵ
אוֹמר ְל ָפנ ָ
ַ
ַא ִני ִה ְר ָשׁ ְע ִתּיָ :מה
ית ,ו ֲ
ַצ ִדיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ַליִ ,כּי ֶא ֶמת ָע ִשׂ ָ
ָלבֵ ,אין ָד ָבר
וּבוֹחן ְכּ ָליוֹת ו ֵ
ֵ
חוֹפשׂ ָכּל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן,
אַתּה ֵ
עוֹלם ,וְ ַת ֲעלוּמוֹת ִס ְת ֵרי ָכּל ָחיָ ,
יוֹד ַע ָרזֵי ָ
אַתּה ֵ
יוֹד ַעָ :
אַתּה ֵ
ַה ִנ ְס ָתּרוֹת וְ ַה ִנ ְגלוֹת ָ
וֹנוֹתי
יך ָה ַר ִבּים ַעל ָכּל ֲע ַ
אַבוֹתיֶ ,שׁ ִתּ ְס ַלח וְ ִת ְמחוֹל ִלי ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
ַ
ֶיך יְ ָי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי
יְהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
ֶיךִ ,
ֶע ָלם ִמ ֶמ ָךּ ,וְ ֵאין ִנ ְס ָתּר ִמ ֶנגֶד ֵעינ ָ
נֱ
יכם ִבּ ְמצוּלוֹת יָם,
ָח ָל ִאים ָר ִעים ,וְ ַת ְשׁ ִל ֵ
יְסוּרים ו ֳ
ִ
יְדי
יך ָה ַר ִבּיםֲ ,א ָבל לֹא ַעל ֵ
ֹאתיְ ,מרוֹק ַח ְטא ַֹתי ְבּ ַר ֲח ֶמ ָ
וּת ַכ ֵפּר ִלי ַעל ָכּל ַחט ַ
וּ ְפ ָשׁ ַעיְ ,
ֹאתי וְ ָכל ַחטֹאת ַע ְמ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל:
עוֹלםָ ,כּל ַחט ַ
ַעלוּ ַעל ֵלב ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר לֹא יִ ז ְָכרוּ וְ לֹא י ִָפּ ְקדוּ וְ לֹא י ֲ
ָעיר ָכּל ֲח ָמתוֹ ,ג' פעמים.
ַשׁ ִחית וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
יְכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ הוּא ַרחוּם ַ
ַע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָעלֵינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוֹמיו ,הוּא ְבּ ַר ֲח ָמיו ָה ַר ִבּים י ֲ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
גוֹא ִליֶ ,
צוּרי וְ ֲ
ֶיך ְי ָי ִ
י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
אָמן:
וְ ִא ְמרוּ ֵ
אח"כ אומר מזמור קכ"א ,ג' פעמים
ָאָרץ :אַל יִ ֵתּן ַלמוֹט ַר ְג ֶל ָך אַל יָנוּם שׁ ְֹמ ֶר ָךִ :הנֵה לֹא יָנוּם
ִשׁיר ַל ַמ ֲעלוֹת ֶא ָשׂא ֵעינֵי ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמאַיִן יָבא ֶעזְ ִריֶ :עזְ ִרי ֵמ ִעם יְ ָי ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ַפ ֶשׁ ָךְ :י ָי
ִשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע יִ ְשׁמֹר ֶאת נ ְ
יְלה :יְ ָי י ְ
ָר ַח ַבּ ָל ָ
ַכּ ָכּה וְ י ֵ
יוֹמם ַה ֶשׁ ֶמשׁ לֹא י ֶ
ֶךָ :
יְמינ ָ
שׁוֹמר יִ ְשׂ ָר ֵאל :יְ ָי שׁ ְֹמ ֶר ָך יְ ָי ִצ ְל ָך ַעל יַד ִ
יִישׁן ֵ
וְ לֹא ָ
עוֹלם:
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ֶ
את ָך
יִ ְשׁמֹר ֵצ ְ
העומדים עליו יבקשו עליו רחמים עם תשלום המזמור
ואח"כ אומרים:
יך
וֹנוֹתינוּ וְ ַת ְשׁ ִל ְ
יִכבּוֹשׁ ֲע ֵ
יְר ֲח ֵמנוּ ְ
ַח ָלתוֹ לֹא ֶה ְחזִ יק ָל ַעד אַפּוֹ ִכּי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא :יָשׁוּב ַ
עוֹבר ַעל ֶפּ ַשׁע ִל ְשׂ ֵא ִרית נ ֲ
נוֹשׂא ָעוֹן וְ ֵ
מוֹך ֵ
ִמי ֵאל ָכּ ָ
אוֹתי יְ ָי ֵאל
ית ִ
רוּחי ָפּ ִד ָ
אַפ ִקיד ִ
ימי ֶק ֶדםְ :בּי ְָד ָך ְ
בוֹתינוּ ִמ ֵ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ִנ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲא ֵ
ַעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ
ֹאתםִ :תּ ֵתּן ֶא ֶמת ְלי ֲ
ִבּ ְמצוּלוֹת יָם ָכּל ַחט ָ
ָשׁ ָעה
יע ִני וְ ִאו ֵ
הוֹשׁ ֵ
אָקיץ ְבּ ַר ֲח ִמיםֵ :אל נָא ְר ָפא נָא ִליְ :ר ָפ ֵא ִני יְ ָי וְ ֵא ָר ֵפא ִ
אָלין וְ ִ
יט ִניְ :בּטוֹב ִ
אַפּ ָך ֶפּן ַתּ ְמ ִע ֵ
אַך ַב ִמ ְשׁ ָפּט אַל ְבּ ְ
ַס ֵר ִני יְ ָי ְ
ֶא ֶמת :י ְ
יתי ְי ָי
יתיִ :קוִ ִ
ישׁוּע ְת ָך ִקוִ ִ
יתי ְי ָי :יְ ָי ִל ָ
שׁוּע ִתיִ :לישׁוּ ָע ְת ָך ִקוִ ִ
חוּשׁה ְל ֶעזְ ָר ִתי ְי ָי ְתּ ָ
אָתּה :אַל ַתּ ַעזְ ֵב ִני יְ ָי ֱאל ַֹהי אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמ ִניָ :
ִכּי ְת ִה ָל ִתי ָ
ִשׂא יְ ָי ָפּ ָניו ֵא ֶלי ָך
ֶךּ :י ָ
יחנ ָ
יך וִ ֻ
ָאר ְי ָי ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ִשׁ ְמ ֶר ָך :י ֵ
פוּר ָקנ ְָך :יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ ָי וְ י ְ
פוּר ָקנ ְָך ַס ָבּ ִריתַ :ס ָבּ ִרית יְ ָי ְל ְ
פוּר ָקנ ְָך ַס ָבּ ִרית ְי ָי :יְ ָי ְל ְ
ישׁוּע ְת ָךְ :ל ְ
ִל ָ
גוֹא ִלי:
צוּרי וְ ֲ
ֶיך יְ ָי ִ
יִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶה ְגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנ ָ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹםְ :
וְ י ֵ
וידוי מרבינו ירוחם
עוֹלם ָו ֶעד.
רוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
וּבּ ְ
תוֹרתוֹ ֱא ֶמת וּמ ֶֹשׁה ְנ ִביאוֹ ֱא ֶמת ָ
מתחלה יאמרְ :י ָי ֱאל ִֹהים ֱא ֶמת וְ ָ
ואח"כ יאמר וידוי שכיב מרע ,וזה נוסחתו
אָרץ
דוֹניםַ ,בּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ַאדוֹנֵי ָה ֲא ִ
ַעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ָה ֶאל ִֹהים ו ֲ
יִצ ָחק וְ י ֲ
אַב ָר ָהם ְ
בוֹתיֱ ,אל ֵֹהי ְ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
ֶ
ית ִתי ְבּי ְָד ָך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶי ָך
וּמ ָ
פוּאָתי ְבּי ְָד ָך ִ
ִ
אָרץָ ,היָה הֹוֶה וְ יִ ְהיֶהֶ ,שׁ ְר
וּמ ְשׁ ָפּט ָבּ ֶ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִ
ָאָרץֶ ,
עוֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹדֵ ,
יתי
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפּ ָשׁ ַעי ֶשׁ ָח ָט ִ
ַעווֹנַי ְ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַח ָטאַי ו ֲ
רוֹפא ַר ֲח ָמן ,וְ ִאם אָמוּת ְתּ ֵהא ִמ ָ
אַתּה ֵאל ֵ
ימה ִכּי ָ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
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יקים.
עוֹלם ַה ָבּא ַה ָצפוּן ַל ַצ ִד ִ
ַכּ ִני ְל ָ
וּבּגַן ֵעדֶן וְ ז ֵ
תּוֹר ֶת ָך ְ
ֶיך ,וְ ֵתן ֶח ְל ִקי ְבּ ָ
וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְע ִתּי ְל ָפנ ָ
אַח ִדים .וְ רֹאשׁ ְל ָכל ַה ִנ ְמ ָצ ִאים .ג( וְ ֵא ְינ ָך גוּף וְ לֹא כּ ַֹח
אַתּה ֶא ָחד וְ לֹא ְכּ ָכל ָה ָ
מוּרה .ב( וְ ָ
אַתּה ַה ִנ ְמ ָצא ְמ ִציאוּת ְג ָ
וּמ ֲא ִמין א( ִכּי ָ
מוֹדה ַ
ַאנִ י ֶ
וֲ
ַדל
וּלג ֵ
אַתּה ָראוּי להעבד ְ
אַתּה ַק ְדמוֹן ְל ָכל ַה ִנ ְמ ָצ ִאים .ה( וְ ָ
גוּפים .ד( וְ ָ
תּוֹאַרי ַה ִ
ֵ
וּמ ְק ָריו וְ ֵאין ְבּ ָך ָד ָבר ִמ
יגוּך ַמ ִשׂיגֵי ַהגוּף ִ
ַשׂ ָ
ְבּגוּף וְ לֹא י ִ
תּוֹרה ִמן
ָת ָתּ ָלנוּ ַעל ָידֹו ָ
אַתּה נ ַ
יאים .ח( וְ ָ
וּנבוּאַת מ ֶֹשׁה ַע ְב ְד ָך ְל ַמ ֲע ָלה ִמ ָכּל ַה ְנ ִב ִ
יאים .ז( ְ
נוֹתן ַה ְנבוּאָה ְבּ ִפי ָכּל ַה ְנ ִב ִ
אַתּה ַה ֵ
וּל ָה ִרים .ו( וְ ָ
ְ
בוּרה .ט( וְ לֹא ִת ְהיֶה זֹאת
יעה ֵא ֵלינוּ ִמ ִפּי ַה ְג ָ
תּוֹרה ַה ְקדוֹ ָשׁה ַה ְמצוּיָיה ֵבּינֵינוּ וְ ִה ִג ָ
ָפשׁ .וְ ִהיא זֹאת ַה ָ
יבת נ ֶ
וּמ ִשׁ ַ
ימה ְ
תּוֹרה ְשׁ ֵל ָ
ַה ָשׁ ַמיִ ם ָ
וּל ַה ֲע ִנישׁ ָל ְר ָשׁ ִעים .יב(
יקים ְ
אָדם וְ לֹא ִתּ ְת ַר ֵשׁל ָבּ ֶהם .יא( וְ ַד ְר ְכּ ָך ִל ְגמוֹל טוֹב ַל ַצ ִד ִ
ֵע ַמ ֲע ֵשׂה ְבּנֵי ָ
אַתּה יוֹד ַ
צוּחה .י( וְ ָ
מוּח ֶל ֶפת וְ לֹא ְנ ָ
תּוֹרה ְ
ַה ָ
אָמן ֵכּן י ְִהי ָרצוֹן.
וּת ַחיֶה ֵמ ֵתינוּ ְבּ ָקרוֹב ֵ
יחנוּ ָהאָהוּב .יג( ְ
וְ ָת ִביא ְמ ִשׁ ֵ
וידוי יותר קצת לרבינו ירוחם
ואם נדחק יותר יזקוף אצבעותיו למעלה ויאמר:
נוּח ִתי
ְהא ָשלוֹם ְמ ָ
עוֹלם יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁי ֵ
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ויכוין בשם יתעלה ומעמד הר סיני הגדול והנורא ,ויאמר:
ֶא ָמן ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ ָי ֱאל ֵֹהינוּ יְ ָי ֶא ָחד,
ֵאל ֶמ ֶל ְך נ ֱ
ָעד,
עוֹלם ו ֶ
ָבּרוּך ֵשׁם ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְל ָ
ולפי צחות החולה כן יאריך בדברי וידוי ותחנונים ,ויאמר עלינו לשבח עד על כן נקוה לך ואמת ויציב עד עזרת.
וידוי מבעל חכמת אדם
החכמת אדם שינה קצת נוסח הוידוי של רבינו ירוחם ,ונעתיק כל לשונו :אחר שאומר המזמורים הנ"ל אומר הוידוי וזה נוסחתו:
אָרץ
דוֹניםַ ,בּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ַאדוֹנֵי ָה ֲא ִ
ַעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ָה ֶאל ִֹהים ו ֲ
יִצ ָחק וְ י ֲ
אַב ָר ָהם ְ
בוֹתיֱ ,אל ֵֹהי ְ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
ֶ
ית ִתי ְבּי ְָד ָך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶי ָך
וּמ ָ
פוּאָתי ְבּי ְָד ָך ִ
ִ
אָרץָ ,היָה הֹוֶה וְ יִ ְהיֶהֶ ,שׁ ְר
וּמ ְשׁ ָפּט ָבּ ֶ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִ
ָאָרץֶ ,
עוֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹדֵ ,
יתי
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפּ ָשׁ ַעי ֶשׁ ָח ָט ִ
ַעווֹנַי ְ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַח ָט ֵאי ו ֲ
רוֹפא ַר ֲח ָמן ,וְ ִאם אָמוּת ְתּ ֵהא ִמ ָ
אַתּה ֵאל ֵ
ימה ִכּי ָ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְע ִתּי.
עוֹלמוֹת ,וְ ֵאין שׁוּם
יח ְל ַבדוֹ ְבּ ָכל ָה ָ
ָצר וְ ָע ָשׂה ,וְ הוּא ַה ַמ ְשׁ ִג ַ
וּב ָרא וְ י ַ
עוֹלמוֹת וְ ֶה ֱא ִציל ָ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ֵרך ְשׁמוֹ הוּא ָבּ ָרא ָכּל ָה ָ
וּמ ֲא ִמין ֶשׁ ָה ֵאל ַה ֵ
ַ
ֶימת ַעל יְדֵי
תּוֹרתוֹ ֲא ֶשׁר ִהיא ִנ ְצ ִחית וְ ַקי ֶ
ָתן ָלנוּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
בוֹתינּו ָבּ ַחר ְבּ ַעמוֹ י ְ
אַה ָבתוֹ ֶאת ֲא ֵ
וּמ ֲ
ָחתוֵֹ ,
עוֹלמוֹת ִבּ ְל ִתּי ַה ְשׁג ָ
ְמ ִציאוּת ְל ָכל ָה ָ
תּוֹרה וְ ִהיא
אַשׁר ְבּיָדֵינוּ וְ גַם ָמ ַסר לוֹ ַבּ ַעל ֶפּה ֵפּירוּשׁ ַה ָ
דוֹשׁה ֶ
תּוֹר ֵתינוּ ַה ְק ָ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ַתב ֶש ִהיא ָ
ָתן ָ
ֶא ַמן ֵבּיתוֹ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוּ ,וְ ַעל יָדוֹ נ ַ
נֱ
דוֹשׁים
וּמ ֲא ִמין ֶשׁ ִד ֵבּר ִעם ְנ ִביאָיו ַה ְק ִ
אַני ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ֶזה ָמ ַסר ַה ָק ָבּ"ה ְלמ ֶֹשׁה ַ
דוֹמה[ִ ,
וּכ ֶ
זוֹהר ְ
דוֹשׁה] ,וְ כֵן ִס ְפ ֵרי ַה ַק ָבּ ָלה ְכמוֹ ַה ַ
ַה ְג ָמ ָרא ַה ְק ָ
יְחיֶה ַה ֵמ ִתים.
ָא ֵלנוּ וְ ֶשׁ ַ
יח ִצ ְד ֵקינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִנ ְהיֶה ְראוּיִים ְל ָפנָיו ְלג ֳ
אַני ַמ ֲא ִמין ֶשׁי ִָביא ְל ַעמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמ ִשׁ ַ
תוּבים ,וְ ִ
וּכּ ִ
יאים ְ
וְ ֵהם ִס ְפ ֵרי ְנ ִב ִ
אוּלי ַח"וְ ִד ַבּ ְר ִתּי אוֹ ִה ְר ַה ְר ִתּי ֶנגֶד ָכּל ַה ִנזְ ָכּר אוֹ ַח"וְ ֲא ַד ֵבּר אוֹ ֲא ַה ְר ֵהר ַה ֵרי ֵהם ְבּ ֵט ִלים[.
ֵיכם ִכּי ַ
אוֹמר ִל ְפנ ֶ
אַני ֵ
וּב ֵפירוּשׁ ִ
] ְ
ובחכמת אדם הוסיף בזה דברים
וז"ל :וכשהשעה דחוקה יזקוף אצבעותיו למעלה ויאמר:
כוֹל ֶלת ָכּל ַה ִמ ְצוֹת וְ ִתּיקוּן ָכּל ֲה ַלאוִ ין
וּב ֵלב ָשׁ ֵלם ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ַע ֵשׂה ֶ
פוֹעל ַמ ָמשׁ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
יתה ְבּ ַ
עוֹלם ַה ֵר ִיני ְמ ַק ֵבּל ָע ַלי ַה ִמ ָ
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
רוּחי וְ ִנ ְשׁ ָמ ִתי ַעל
ַפ ִשׁי וְ ִ
גוּפי וְ נ ְ
מוֹסר ִ
קוֹדשׁ וְ ִה ְנ ִני ֵ
בוֹדת ַה ֶ
יח ִנ ְשׁ ָמ ִתי ֵמ ַע ַ
ֵצר ָה ָרע ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְל ַה ִד ַ
כוּלן ִנ ְתּ ִקין ְל ַע ֵשׂה ְל ַה ֲע ִביר ַמ ֲח ֶשׁ ֶבת י ֶ
ֶשׁ ָ
ירא נ ִָגיד
יקא ְד ֵב ָ
אַתר ְד ַשׁ ְקיָא ַע ִמ ָ
ילא ְל ַ
ירה ְל ַס ְל ָקא יְ ָק ָרא ִמ ַת ָתּא ְל ֵע ָ
יבּה יְ ֵת ָ
אַה ָבה ַר ָבּה וְ ִח ָ
וּב ֲ
ַחד ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך ְ
ַכּ ִני ְלי ֵ
יִחוּד ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ,וְ ז ֵ
ילא ְל ַת ָתּא
אַמ ָשׁ ָכא ִמ ֵע ָ
חוּדא ְשׁ ִלים וְ ְל ָב ָתר ְל ְ
וּד ִחילוּ ִביְ ָ
וּש ִכ ְינ ֵתּיה ְבּ ְר ִחימוּ ְ
קוּב"ה ְ
ַח ָדא ְ
נוּק ָבא ְלי ְ
ַפ ִשׁי ְבּסוֹד ֵמי ְ
ירת נ ְ
ָפיק וְ ִת ְהיֶה ְמ ִס ַ
וְ נ ִ
גוֹדל ֵלאל ֵֹהינוּ ,יְ ִהי
ֶאמר ִכּי ֵשׁם ְי ָי ֶא ְק ָרא ָהבוּ ֶ
כוּלא ְכּמוֹ ֶשׁנ ַ
קשׁ ָרא ְק ָשׁ ָרא ְד ָ
וּל ְ
ַח ָלא ְל ָכל ַד ְרגָא וְ ַד ְרגָא ַעד ַד ְרְגָא ַבּ ְת ָראָה ְ
ֵמ ַההוּא ַשׁ ְקיָא ְדנ ְ
נוּח ִתי.
ְהא ָשׁלוֹם ְמ ָ
ֶיך ֶשׁי ֵ
ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
מסירת מודעה
אם נמצא פנאי יש לו למסור מודעה שעושים ת"ח בימים נוראים.
וקודם מסירת מודעה צריך האדם שישוב בכל לבו מהעבירות שבידו
שעשה מנעוריו עד היום הזה ,וז"ל המודעה:
יה
וֹת ָ
הוֹרה אוֹ ְבּ ִמ ְצ ֶ
דוֹשׁה וְ ַה ְט ָ
תּוֹרתוֹ ַה ְק ָ
וּבוֹר ִאי אוֹּ ְב ָ
ְ
יוֹצ ִרי
עוֹשׂי ְ
אוֹתי ַח"וְ ִל ְכפּוֹר ְב ֵ
יִצ ִרי ָה ָרע ְל ַפתּוֹת ִ
יח ְ
ְבּ ִאם ֶשׁ ָיבֹא ַח"וְ ַה ֵמ ִסית ַה ֵמ ִד ַ
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וּמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַח"וְ ַה ֵר ִיני
ֶדר ִ
תּוֹרה ֶשׁ ַבּ ַעל ֶפּה אוֹ ְב ֵאיזֶה ְסיָיג וְ ג ֶ
תּוֹרה ֶש ִבּ ְכ ַתב אוֹ ָ
יְיתא אוֹ ִמ ִד ְב ֵרי ַק ָבּ ָלה אוֹ ִמ ְד ַר ָבּנָן ָ
אוֹר ָ
ֵהן ִמ ְצוָה ְד ַ
אוֹדה
מוֹד ָעה ֶשׁ ִת ְקנוּ ַחז"ל ְבּ ִאם ֶש ַח"וְ ֶ
ירת ָ
מוּרה ְכּ ָכל ִדינֵי ְמ ִס ַ
מוֹד ָעה ְג ָ
דוֹשׁה ְב ָ
ניכם ֵע ָדה ְק ָ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתּיה ִל ְפ ֶ
קוּב"ה ְ
מוֹד ָעה ְב ִצירוּף ְ
מוֹסר ָ
ֵ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד ,וְ אַנִ י
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ֵרך ְשׁמוֹ ֶשׁהוּא ֶא ָחד ְ
אַני ַמ ֲא ִמין ָבּ ֱאל ִֹהים ַה ֵ
ֵיכם ֶשׁ ִ
אַני ִל ְפנ ֶ
מוֹדה ִ
אַבל ֶ
וּכ ֶח ֶרס ַה ִנ ְשׁ ָבּרָ ,
וּכאַיִן ְ
לוֹ ֶשי ְִהיֶה ְכּ ֶא ֶפס ְ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ַתב וְ ֶשׁ ַבּ ַעל ֶפּה ֶא ֶמת ,וְ ָכל ִמ ְצוֹת
ֶא ַמן ֵבּיתוֹ ֶא ֶמת ,וְ ָ
תוֹרתוֹ ֶא ֶמת ,מ ֶֹשׁה ַע ְבדוֹ נ ֱ
ְמ ַק ֵבּל ָע ַלי עוֹל ַמ ְלכוּתוֹ ,וְ ְי ָי ֱאל ִֹהים ֶא ֶמת וְ ָ
וּב ְפ ַרט ֶשׁ ַהבּוֹרא יִ ְת" ְש הוּא
יק ִרים ִבּ ְכ ַלל ִ
אַני ַמ ֲא ִמין ִבּ ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ִע ְ
דוּקי ִמ ְצוֹת ֶא ֶמתִ ,
וּמ ְד ַר ָבּנָן ֶא ֶמת ,וְ ָכל ִד ְק ֵ
וּמ ִד ְב ֵרי ַק ָבּ ָלה ִ
יְיתא ִ
אוֹר ָ
ְד ַ
וּבּ ִביאַת
וּמר ִל ְר ָשׁ ִעים ,וְ ֶשׁי ְִהיֶה ְת ִחיַית ַה ֵמ ִתים ְ
עוֹה"ב וְ עוֹנֶשׁ ַרע ַ
יקים ְל ַ
וּמ ַבּ ְל ָע ָדיו ֵאין ֱאל ִֹהים וְ ֶשׁיֵשׁ ָשׂ ָכר טוֹב ְל ַצ ִד ִ
אַחרוֹן ִ
ִראשׁוֹן וְ הוּא ֲ
תּוֹצאוֹת ַחיִים.
וּמ ֶמנוּ ְ
בּוֹרא יִ ְת" ְש ֵאינוֹ גוּף וְ לֹא ְדמוּת ַהגוּף ְמקוֹר ַמיִם ַחיִים ִ
יח ,וְ ַה ֵ
ַה ָמ ִשׁ ַ
וידוי ארוך מבעל השל"ה
אם יש לו פנאי להאריך בוידוי ,יאמר נוסח הוידוי שכתב השל"ה וז"ל:
אָרץ
דוֹניםַ ,בּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ַאדוֹנֵי ָה ֲא ִ
ַעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ָה ֶאל ִֹהים ו ֲ
יִצ ָחק וְ י ֲ
אַב ָר ָהם ְ
בוֹתיֱ ,אלֹ ֵהי ְ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנֶי ָך ה' ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
ֶ
ית ִתי ְבּ ָי ְד ָך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶי ָך
וּמ ָ
פוּאָתי ְבּי ְָד ָך ִ
ִ
אָרץָ ,היָה הֹוֶה וְ יִ ְהיֶהֶ ,שׁ ְר
וּמ ְשׁ ָפּט ָבּ ֶ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִ
ָאָרץֶ ,
עוֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹדֵ ,
יתי
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפּ ָשׁ ַעי ֶשׁ ָח ָט ִ
ַעווֹנַי ְ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַח ָט ֵאי ו ֲ
רוֹפא ַר ֲח ָמן ,וְ ִאם אָמוּת ְתּ ֵהא ִמ ָ
אַתּה ֵאל ֵ
ימה ִכּי ָ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
ָתיֵ ,בּין ְבאוֹנֵס ֵבּין ְב ָרצוֹןֵ ,בּין ְבשׁוֹגֵג ֵבּין ְבּ ֵמזִ ידֵ ,בּין ְבּ ִנ ְס ָתּר ֵבּין ְבּגָלוּיֵ ,בּין
וּבּזִ ְקנ ִ
ישׁ ִתי ְ
וּתי ִבּיְ ִשׁ ָ
וּבּ ַב ְחר ִ
דוּתי ְ
ֶיך ְבּי ְַל ִ
וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְע ִתּי ְל ָפנ ָ
יעה ֵבּין ִבּ ְר ִאיָה ֵבּין ְבּ ִמישׁוּשׁ
ָשׁןֵ ,בּין ְבּ ִה ְרהוּר ֵבּין ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבהֵ ,בּין ְב ַמ ְע ֶשׂה בֵּין ְבּ ִדיבּוּרֵ ,בּין ִבּ ְשׁ ִמ ָ
ְבּ ִמ ְת ַכוֵין ֵבּין ֶשׁלֹא ְבּ ִמ ְת ַכוֵיןֵ ,בּין ֵער ֵבּין י ֵ
אַד ָמה ַעד ַהיוֹם ַהזֶהֵ ,הן ְבּ ִג ְלגוּל זֶה ֵהן
יוֹתי ַעל ָה ָ
אתי ִמיוֹם ֶה ִ
נוֹאַל ִתּי וְ ֲא ֶשׁר ָח ָט ִ
ְ
יחַ ,הכֹּל ַת ֲעבוֹר וְ ִת ְס ַלח ֲא ֶשׁר
ֵבּין ְבּ ַט ַעם ֵבּין ְבּ ֵר ַ
אָתּה.
תוֹח ְל ֵתּנוּ ֱאל ֵֹהי ַה ְס ִליחוֹת ,אָנָא ְס ַלח נָא ֵאל טוֹב וְ ַס ָלח ִכּי ֵאל ֶמ ֶלך ַחנוּן וְ ַרחוּם ָ
ְשׁוּעה ְבּ ָך ַ
גוּלים ֲא ֵח ִריםִ ,כּי ְל ָך יְ ָי ַהי ָ
ְבּ ִג ְל ִ
יך ְבּ ַמ ֲע ַשׂי
יתי ,וְ ִה ְכ ַע ְס ִתּ ָ
ַס ָתּ ִני וְ ִכּ ְל ַכּ ְל ָתּ ִני ַעד ַהיוֹם ַהזֶה ,וְ אָנ ִֹכי ְבּ ִאו ְַל ִתּי ָה ַרע ְבּ ֵעינֶי ָך ָע ִשׂ ִ
וּפ ְרנ ְ
את ִני וְ ִג ַד ְל ָתּ ִני וְ ז ְַנ ָתּ ִני ִ
בּוֹראְ ,בּ ָר ָ
אָנָא ְי ָי ֵ
אַל ִפים
יתי ָפּ ַש ְע ִתּי ְל ָ
אתי ָעוִ ִ
ֶיךָ ,ח ָט ִ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנ ָ
עוֹבר וְ שׁוֹנֶה ִמי ָמנָה .אָנָא יְ ָי ֶ
יִיתי ֵ
ידי יוֹם ְבּיוֹםַ ,עד ִכּי ָח ַדל ִל ְספּוֹרָ ,ה ִ
ָה ָר ִעים ִמ ֵ
נוֹצר ֶח ֶסד
ֶא ֶמת ֵ
אַפּיִם וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ֶא ַמר :יְ ָי ְי ָי ֵאל ַרחוּם וְ ַחנוּן ֶא ֶר ְך ַ
אַתּה ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםְ ,כּמוֹ ְשׁנ ֱ
וְ ִל ְר ָבבוֹת ,אוֹי נָא ִליֲ ,א ִני ָמ ֵלא ָעוֹן וְ ָ
לוֹח ,חוּס ָע ַלי ְל ַמ ֲען
זוּל ֶת ָך ִל ְמחוֹל וְ ִל ְס ַ
יחה וְ ֵאין ָ
ַקהְ .ל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ַעבוֹר ַעל ִפּ ְשׁ ִעיִ ,כּי ִע ְמ ָך ַה ְס ִל ָ
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטאָה וְ נ ֵ
נוֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
אַל ִפים ֵ
ָל ָ
ֹוהג ִעם
טוּב ָך ֲא ָתּה נ ֵ
וּב ִמ ַדת ְ
יך ִעם ָכּל ָבּ ָשׂרְ ,
אַתּה ְי ָי ַהלֹא ַח ָס ֶד ָ
דוֹלים ,וְ ָ
ידנוּ ַשׁ ַחת ְבּ ַח ָטאַי ַה ְג ִ
תּוֹר ֵ
דוֹלים וְ אַל ִ
יך ַה ְג ִ
יך ָה ַר ִבּים וְ ַח ָס ֶד ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
עוּריו ָל ֵכן ִה ְת ַק ְנ ָתּ לוֹ ְרפוּאָה
אָדם ַרע ִמ ְנ ָ
ֵצר ֵלב ָה ָ
עתּ י ֶ
ָד ָ
עוֹל ְמ ָךִ ,כּי י ַ
את ָ
קוֹדם ֶשׁ ָבּ ָר ָ
שוּבה ֶ
את ַה ְתּ ָ
דוֹלים ָבּ ָר ָ
יך ַה ְג ִ
וּבּ ֲעבוּר ַח ָס ֶד ָ
ָכּל ַחיַ ,
אַשׁ ָמ ִתי
אתי וְ ַה ֲע ֵבר ֶאת ְ
ֶיךְ ,ס ַלח נָא ְל ַח ָט ִ
וּב ָק ָשׁ ִתי ְל ָפנ ָ
ָתי ַ
וּמטוּנָף ַמ ִפּיל ְתּ ִחינ ִ
גוֹאל ְ
תוֹל ָעה ְמ ִ
חוֹטא ַבּ ַעל ִר ָמה וְ ֵ
קוֹדם ְל ַמ ָכּה ,וְ ַעל ֵכּן ֲא ִני ַה ֵ
ֶ
וּכ ִמ ְפ ָע ִלי אַל
ָדי ָתּשׁוּב ְ
יךֳ ,חנ ִֵני יְ ָי ֳחנ ִֵני וְ לֹא ְכּ ַמ ֲע ֵשׂה י ַ
לוֹח ְל ָשׁ ִבים ֵא ֶל ָ
עוֹל ְמ ָך ִל ְמחוֹל וְ ִל ְס ַ
את ָ
יך ִמיוֹם ֶשׁ ָבּ ָר ָ
דוֹת ָ
וֹניַ ,הלֹא ַכּך ִמ ֶ
ַק ִני ֵמ ֲע ִ
וְ נ ֵ
יך ִבּ ְמצוּלוֹת יָם ָכּל ַחטא ָֹתי ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשר לֹא יִ ז ְָכרוּ
דוֹני וְ ַה ֲע ֵבר ֶאת ִפּ ְשׁ ִעי ,וְ ַת ְשׁ ִל ְ
וּמ ֵחה ֶאת זְ ִ
ַהג ִע ִמי ְ
יך ִה ְתנ ֵ
טוּב ָך וְ ַח ָס ֶד ָ
ְת ַשׁ ֵלםַ ,רק ִמ ַדת ְ
שׁוּבה וְ וִ ידוּי
וּפּ ָשׁ ַעי ֲא ֶשׁר ָח ְלפוּ וְ ָע ְברוִּ ,אם ִבּ ְת ָ
נוֹתי ְ
וּבּ ֶמה ִתּ ְת ַר ֶצה וְ ְת ַכ ֵפר ִלי ַעל ָכּל ַחטא ַֹתי וְ ַעוְ ַ
ֶיך ַ
אַק ֵדם ָפּנ ָ
עוֹלםַ .בּ ֶמה ֲ
וְ לֹא יִ ָפ ְקדוּ ְל ָ
שׁוּבי ִנ ַח ְמ ִתּי
אַחר ִ
יתי וְ לֹא ָשׁוֶה ִלי .וְ ַע ָתּה ְי ָי ֱאל ַֹהיַ ,
ָשׁר ֶה ֱעוִ ִ
אתי ָפּ ַשׁ ְע ִתּי וְ י ָ
אַבוֹתי ָח ָט ִ
ַ
ֶיךְ ,י ָי ֱאל ֵֹהי וֵאל ֵֹהי
ַדה ְל ָפנ ָ
וּמ ְתו ֶ
ִתּ ְת ַר ֶצהִ ,ה ְנ ִני ָשב ִ
וּב ְשׁ ִתּי וְ גַם ִנ ְכ ָל ְמ ִתּי.
ָרךָ ,
אַחר ִהו ְָד ִעי ָס ַפ ְק ִתּי ַעל י ֵ
וְ ַ
יך ְי ָי
וּכ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל ְג ִב ְר ָתּה ֵכּן ֵעינַי ְנשׂוּאוֹת ֵא ֶל ָ
ֶיךְ ,כּ ֵעינֵי ֶע ֶבד ֶאל אַדוֹנָיו ְ
ָתי ְל ָפנ ָ
נוּנים ִתּ ְמחוֹלִ ,ה ְנ ִני ַמ ִפּיל ְתּ ִחינ ִ
וּב ַת ֲח ִ
וְ ִאם ִבּ ְת ִפ ָלה ְ
ֱאל ִֹהים.
רוּחי ַעל רוֹב ְפּ ָש ַעי ,וְ ִאם ְבּ ֶשׁ ֶבר רוּח ְת ַכ ֵפרִ ,הנֵה
וּב ַח ְד ִרי ֶתּ ֱאנַח ִ
ַפ ִשׁי ִמ ְפּנֵי ַח ְטא ַֹתיְ ,
וְ ִאם ִבּ ְב ִכיָה וּזְ ָע ָקה ִתּ ְס ַלחִ ,הנֵה ְבּ ִמ ְס ָתּ ִרים ִת ְב ֶכּה נ ְ
ִנ ְשׁ ָבר ִל ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי.
ילת ַע ְב ְד ָך וְ ֶאל
ֶיךְ ,שׁ ַמע ֶאל ְת ִפ ַ
שׁוּבה ְשׁ ֵליָמה ְל ָפנ ָ
ֵיע ְל ָבּא ְל ַט ֵהרְ ,פּ ַתח י ְָד ָך ְל ַק ְבּ ֵל ִני ִבּ ְת ָ
וּמ ַסי ַ
שׁוּבת ַה ָשׁ ִבים ְ
פּוֹת ַח יָד ִבּ ְת ַ
וְ ַע ָתּה ְי ָי ֱאל ַֹהי ַה ֵ
וֹנוֹתי ָה ַר ִבּים ֵאין ֵמ ִליץ ַבּ ֲע ִדי וְ ֵאין ְמ ַל ֵמד
ֶיך ,וְ ִאם ְבּ ַע ַ
יל ִתי ְבּאָזְ נ ָ
וּל ַה ְכ ִניס ְת ִפ ָ
יוֹשׁר ְל ָה ִליץ ַבּ ֲע ִדי ְ
יצי ֶ
בוֹד ָך ְמ ִל ֵ
ַתּ ְחנוּנָיו ,וְ יִהיוּ ִל ְפנֵי ִכּ ֵסא ְכ ֶ
שׁוּבה ֵמרֹאשׁ ִה ְב ַט ְח ָתנוּ ַכּ ָכּתוּב
תּוֹך דוּד ַהנְ ח ֶֹשּתִ ,כּי ַעל ַה ְתּ ָ
יך ִמ ְ
ַשׁה ְבּ ַשׁוְ עוֹ ֵא ֶל ָ
תּר ָתּ ִל ְמנ ֶ
בוֹד ָך ַכּ ֲא ֶשׁר ָח ְ
ָע ַלי זְ כוּתַ ,חתּוֹר נָא ִלי ִמ ִכּ ֵסא ְכּ ֶ
יך ָכּתוּב ֵלאמֹר ְִדרשׁו ְי ָי ְבּ ִה ָמ ְצאוֹ
יא ָ
וּב ִד ְב ֵרי ְנ ִב ֶ
ַפ ְשׁ ָךְ .
וּב ָכל נ ְ
את ִכּי ִת ְד ְר ֶשׁנוּ ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
וּמ ָצ ָ
יך ָ
וּב ַק ְשׁ ֶתּם ִמ ָשׁם ֶאת יְ ָי ֱאל ֶֹה ָ
תּוֹר ֶת ָך ִ
ְבּ ָ
מוֹך
ֶא ַמר ִמי ֵאל ָכּ ָ
לוֹח .וְ נ ֱ
בוֹתיו וְ יָשׁוֹב ֶאל ְי ָי וִ י ְַר ֲח ֵמהוּ וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי י ְַר ֶבה ִל ְס ַ
ַעזוֹב ָר ָשׁע ַד ְרכּוֹ וְ אישׁ אָוֶן ַמ ֲח ְש ָ
ְק ָראוּהוּ ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב י ֲ
אָני ְנ ֻאם יְ ָי ֱאל ִֹהים ִאם
יהם ַחי ִ
אַל ֶ
ֶא ַמר אָמוֹר ֵ
ַח ָלתוֹ לֹא ֶה ֱחזִ יק ָל ַעד אַפּוֹ ִכּי ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא וְ נ ֱ
עוֹבר ַעל ֶפּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ
נוֹשׂא ָעוֹן וְ ֵ
ֵ
ֶא ַמר ִכּי לֹא ֶא ְחפּוּץ בּמות
יכם ָה ָר ִעים וְ ָל ָמה ָתמוּתוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ נ ֱ
ָחיָה שׁוּבוּ שׁוּבוּ ִמ ַד ְר ֵכ ֶ
ֶא ֱחפוץ ְבּמוֹת ָה ָר ָשׁע ִכּי ִאם ְבּשׁוּבוֹ ִמ ַד ְרכּוֹ ו ָ
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ֶיך ְל ָרצוֹן ֶשׁ ְת ַכ ֵפר
ַע ֶלה ְל ָפנ ָ
יך וי ֱ
ֵאָמנוּ נָא ְד ָב ֶר ָ
וּד ָב ְר ָך ֶא ֶמת וְ ַקיָם ָל ַעד ,י ְ
עוֹלם ְי ָי ְד ָב ְר ָך ִנ ָצב ַבּ ָשׁ ַמיםְ ,
ַה ֵמת ְנאוּם יְ ָי ֱאל ִֹהים וְ ָה ִשׁיבוּ וִ ְחיוְּ ,ל ָ
וּב ַמ ֲע ֶשהַ ,ה ִנגֱלוֹת ִלי
וּב ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְ
ְל ַחטא ַֹתי וְ ִת ְמחוֹל ְל ַעווֹנוֹ ַתי וְ ִת ְס ַלח ִל ְפ ָשׁ ַעיְ ,מ ֵחה וְ ַה ֲע ֵבר ַהזָדוֹן וְ ַהשׁוֹגֵג ָהאוֹנֵס וְ ַה ָרצוֹן ְבּ ִדבּוּר ְ
יע ֵעת
וּכּ ֶשׁי ִַג ַ
אַחרַ ,הכֹּל ַת ֲע ִביר וְ ִת ְס ַלחְ .
ָתי ֵהן ְבּ ִג ְלגוּל זֶה ֵהן ְבּ ִג ְלגוּל ֵ
ישׁישׁ| ִתי ְבּזִ ְקנ ִ
רוּתי ִבּ ִ
דוּתי ְבּ ַב ְח ִ
יתי ְבּי ְַל ִ
וְ ַה ִנ ְס ָתּרוֹת ִמ ֶמ ִניַ ,מה ֶשׁ ָע ִשׂ ִ
אַבוֹתי,
ַ
ֶיך יְ ָי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי
ַפ ִשׁי ֶא ָשׂא .יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
יך יְ ָי נ ְ
אַה ָבהֵ ,א ֶל ָ
יתה ְבּ ֲ
יךַ ,ה ֵר ִיני ְמ ַק ֵבּל ַה ִמ ָ
עוֹלם ַהזֶה וְ ָלשׁוּב ֵא ֶל ָ
יצי ִל ְפטוֹר ִמן ָה ָ
ִק ִ
ֶיך ְר ֵצה נָא
וּת ַק ֵבּל ִנ ְשׁ ָמ ִתי ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַכּ ֲא ֶשׁר ִת ָק ֵח ִני ִמ ֶמנוּ וְ יוֹם ֶל ְכ ִתּי ְל ָפנ ָ
עוֹלם ִמגָדוֹל וְ ַעד ָק ָטןְ ,
ווֹנוֹתי ֶשׁ ָב ָ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַע ַ
ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ִמ ָ
יב ִתי וְ ֶא ְת ַעדֵן
יְשׁ ָ
יאוּני ְלגַן ֵעדֶן וְ ָשׁם ִת ְהיֶה ִ
יאָתי יְ ִב ִ
בּוֹאַך יא ְֹמרוּ ְבּקוֹל ֶא ָחדְ ,בּ ִב ִ
ָ
עוּמ ִתי ,וְ ָשׁלוֹם
ֵצאוּ נָא ְל ָ
אַכי ַר ֲח ִמים וְ י ְ
וּשׁ ַלח ַמ ְל ֵ
יכ ִתי ְ
ַה ִל ָ
יך ְתּנָה ִלי ֶאת
ָפ ָ
סוּכ ִתי ,וְ ַת ַחת ֵצל ְכנ ֶ
נוּח ִתי וְ אוֹר ָגנַוז ]פירוש :הוא הנעימות הנצחי[ ְל ָפנֶי ָך י ְִהי ִס ְת ִרי וְ ָ
ָמים ,וְ ִשים ָכּבוד ְמ ָ
אוֹרך י ִ
ְבּזִ יו ֶ
שׁוּע ִתי ֲא ֶשׁר ָבּ ָך ָבּ ָט ְח ִתּי ,י ְִהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי
אַתּה ֵאל יְ ָ
וע ִתיִ ,כּי ָ
שׁוּע ִתי ,אַל ַתּ ֲע ֵלם אָזְ ְנ ָך ְל ַרוְ ָח ִתי ְל ַשׁוְ ָ
ָתי ִחיש נָא יְ ָ
יצ ִתיְ ,שׁ ַמע ְת ִחינ ִ
ְמ ִח ָ
גוֹאַלי .עכ"ל השל"ה ועיי"ש עוד.
צוּרי וְ ִ
וְ ֶהגיוֹן ִל ִבּי ְל ָפנֶיך יְ ָי ִ
סדר הוידוי לחולה מהרמב"ן ז"ל:
אָרץ
דוֹניםַ ,בּ ָשׁ ַמיִ ם ִמ ַמ ַעל וְ ַעל ָה ֶ
ַאדוֹנֵי ָה ֲא ִ
ַעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ו ֲ
יִצ ָחק וְ י ֲ
אַב ָר ָהם ְ
בוֹתיֱ ,אל ֵֹהי ְ
מוֹדה ֲא ִני ְל ָפנֶי ָך יְ ָי ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲא ַ
ֶ
ית ִתי ְבּי ְָד ָך ,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנֶי ָך
וּמ ָ
פוּאָתי ְבּי ְָד ָך ִ
ִ
אָרץָ ,היָה הֹוֶה וְ יִ ְהיֶהֶ ,שׁ ְר
וּמ ְשׁ ָפּט ָבּ ֶ
עוֹשׂה ֶח ֶסד ִ
ָאָרץֶ ,
עוֹשׂה ָשׁ ַמיִם ו ֶ
ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹדֵ ,
יתי
אתי וְ ֶשׁ ָעוִ ִ
וּפ ָשׁ ַעי ֶשׁ ָח ָט ִ
ית ִתי ַכּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַח ָטאַי וְ ַעווֹנַי ְ
רוֹפא ַר ֲח ָמן ,וְ ִאם אָמוּת ְתּ ֵהא ִמ ָ
אַתּה ֵאל ֵ
ימה ִכּי ָ
ֶשׁ ִתּ ְר ָפּ ֵא ִני ְרפוּאָה ְשׁ ֵל ָ
וּמ ֲא ִמין ֶשׁ ָה ֵאל ַהבּוֹרֵא יִ ְת ָבּ ֵרך ְשׁמוֹ הוּא
מוֹדה ַ
יקים .וְ ֲא ִני ֶ
עוֹלם ַה ָבּא ַה ָצפוּן ַל ֲצ ִד ִ
ַכּ ִני ְל ָ
וּבגַן ֵעדֶן וְ ז ֵ
תוֹר ֶת ָך ְ
ֶיך ,וְ ֵתן ֶח ְל ִקי ְבּ ָ
וְ ֶשׁ ָפּ ַשּ ְע ִתּי ְל ָפנ ָ
ָחתוֹ,
עוֹלמוֹת ִבּ ְל ִתּי ַה ְשׁג ָ
עוֹלמוֹת ,וְ ֵאין שׁוּם ְמ ִציאוּת ְל ָכל ָה ָ
יח ְל ַבדוֹ ְבּ ָכל ָה ָ
ָצר וְ ָע ָשׂה ,וְ הוּא ַה ֲמ ְשׁ ִג ַ
וּב ָרא וְ י ַ
עוֹלמוֹת וְ ֶה ֱא ִציל ָ
ָבּ ָרא ָכּל ָה ָ
ָתן
יְדי ֶנ ֱא ַמן ֵבּיתוֹ מ ֶֹשׁה ַר ֵבּינוּ ,וְ ַעל יָדוֹ נ ַ
ֶימת ַעל ֵ
תּוֹרתוֹ ֲא ֶשר ִהיא ִנ ְצ ִחיִית וְ ַקי ֶ
ָתן ָלנוּ ָ
בוֹתינוּ ָבּ ַחר ְבּ ַעמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
אַה ָבתוֹ ֶאת ֲא ֵ
וּמ ֲ
ֵ
דוֹשׁה] ,וְ ֵכן ִס ְפ ֵרי ַה ַק ָבּ ָלה ְכּמוֹ
תּוֹרה וְ ִהיא ַה ְג ָמ ָרא ַה ְק ָ
ָדינוּ וְ גַם ָמ ַסר לוֹ ַבּ ַעל ֶפּה ֵפּירוּשׁ ַה ָ
דוֹשׁה ֲא ֶשׁר ְבּי ֵ
תּוֹר ֵתינוּ ַה ְק ָ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּ ְכ ַתב ֶשׁ ִהיא ָ
ָ
תוּבים ,וְ ֲא ִני ַמ ֲא ִמין
וּכּ ִ
יאים ְ
דוֹשׁים וְ ֵהם ִס ְפ ֵרי ְנ ִב ִ
וּמ ֲא ִמין ֶשׁ ִד ֵבּר ִעם ְנ ִביאָיו ַה ְק ִ
דוֹמה[ֲ ,א ִני ַמ ֲא ִמין ֶשׁזֶה ָמ ַסר ַה ָק ָבּ"ה ְלמ ֶֹשׁה ַ
וּכ ֶ
זוֹהר ְ
ַה ַ
יְחיֶה ַה ֵמ ִתים.
ָא ֵלנוּ וְ ֶשׁ ַ
יח ִצ ְד ֵקינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ִנ ְהיֶה ְראוּיִים ְל ָפנָיו ְלג ֳ
ִשׂ ָר ֵאל ָמ ִשׁ ַ
ֶשׁי ִָביא ְל ַעמוֹ י ְ
וכשהשעה דחוקה יזקוף אצבעותיו למעלה ואומר
כוֹל ֶלת ָכּל ַה ִמ ְצוֹת וְ ִתיקוּן ָכּל ַה ַלאוִ ין
וּב ֵלב ָשׁ ֵלם ְל ַקיֵים ִמ ְצוַת ַע ֵשׂה ֶ
פּוֹעל ַמ ָמשׁ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
יתה ְב ַ
עוֹלם ַה ֵר ִיני ְמ ַק ֵבּל ָע ַלי ַה ִמ ָ
ִרבוֹנוֹ ֶשׁל ָ
רוּחי וְ ִנ ְשׁ ָמ ִתי ַעל
ַפ ִשׁי וְ ִ
גוּפי וְ נ ְ
מוֹסר ִ
קוֹדשׁ וְ ִה ְנ ִני ֵ
בוֹדת ַה ֶ
יח ִנ ְשׁ ָמ ִתי ֵמ ַע ַ
ֵצר ָה ָרע ֲא ֶשׁר ָח ֵפץ ְל ַה ִד ַ
כּוּלן ִנ ָתּ ִקין ְל ַע ֵשׂה ְל ַה ֲע ִביר ַמ ְח ֶשׁ ֶבת י ֶ
ֶשׁ ָ
ירא נ ִָגיד
יקא ְד ִבּ ָ
אַתר ְד ַשׁ ְקיָא ַע ִמ ָ
ילא ְל ַ
ירה ְל ַס ְל ָקא יְ ָק ָרא ִמ ַת ָתּא ְל ֵע ָ
יבּה יְ ֵת ָ
אַה ָבה ַר ָבּה וְ ִח ָ
וּבּ ֲ
ַחד ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך ְ
ַכּ ִני ְלי ֵ
יִחוּד ִשׁ ְמ ָך ַהגָדוֹל ,וְ ז ֵ
ילא ְל ַת ָתּא
אַמ ָשׁ ָכא ִמ ֵע ָ
וּל ָב ַתר ְל ְ
ְחוּדא ְשׁ ִלים ְ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתּיה ְבּ ִר ִחימוּ ְד ִחילוּ ִבּי ָ
קוּבּ"ה ְ
ַח ָדא ְ
נוּק ָבא ְלי ֲ
ַפ ִשׁי ְבּסוֹד ֵמי ְ
ירת נ ְ
ָפיק וְ ִת ְהיֶה ְמ ִס ַ
וְ נ ִ
גוֹדל ֵלאל ֵֹהינוּ ,יְ ִהי
ֶא ַמר ִכּי ֵשׁם ְי ָי ֱא ְק ָרא ָהבוּ ֶ
כּוּלא כְֹמוֹ ְשׁנ ֱ
וּל ַק ְשׁ ָרא ְק ָשׁ ָרא ְד ָ
ַח ָלא ְל ָכל ַד ְרגָא וְ ַד ְרגָא ַעד ַד ְרגָא ַבּ ְת ָראָה ְ
ֵמ ַההוֹא ַשׁ ְקיָא ְדנ ֲ
ע"כ הנוסח מהרמב"ן ז"ל
נוּח ִתי:
ְהא ָשׁלוֹם ְמ ָ
ֶיך ֶשׁי ֵ
ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
בראות העומדים שם כי ֵחמה עזה יש בעולם עליו ,וקרבו פקידות הפרדו ,יתלו פניהם למרום ויאמרו תפלה זאת עליו
נוֹתן ְנ ָשׁ ָמה
אָדם ְבּ ִק ְרבוֹ ,וְ ֵ
שׁוֹמר רוּח ָה ָ
ִשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֵֹ :אל ֱאל ֵֹהי ָהרוּחֹת ְל ָכל ָבּ ָשׂרֱ ,א ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֱא ְהיֶה ֵ
ַעטֹף וְ ִל ְפנֵי יְ הֹוָה י ְ
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָע ִני ִכי י ֲ
וּמ ִמית ְבּ ַר ֲח ִמים ָתּבֹא נָא ְת ִפ ָל ֵתנוּ ִל ְמעוֹן ָק ְד ְשׁ ָך ַל ָשׁ ַמיִ ם ,וְ ִת ָמ ֵלא נָא
חוֹלים ֵ
סוֹעד ִ
נוֹפ ִלים ֵ
סוֹמך ְ
ֻלתוְֹ ,מ ַחיֵה ַחיִים ֵ
הוֹרה ְל ַעם ְסג ָ
ְט ָ
שׁוֹאג
מוּטל ַעל ֶע ֶרשׂ ְדוָיַ ,ה ֵ
ָח ֶסד ַעל ָה ִאישׁ ַה ָלזֶה )פלוני בן פלונית( ַה ָ
יע ְבּ ִמ ַדת טוּ ְב ָך ַחיִים ו ֶ
יך ,וְ ַת ְשׁ ִפּ ַ
ידוּת ָ
יך ָה ַר ִבּים וְ ִת ְת ַע ֵטף ְבּ ַח ִס ֶ
ְב ַר ֲח ֶמ ָ
חוּשׁה נָא
ַפשׁוֹ ְלהוֹדוֹת ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ,וְ ָ
הוֹציאָה ִמ ַמ ְסגֵר נ ְ
ַפשׁוֹ ְבּ ֵעינֶי ָך וְ ִ
יקר נָא נ ְ
ַה ַמת ִלבוֹ וְ ֵאין ְמתוֹם ִבּ ְב ָשׂרוֹ ,וְ ִלבּוֹ ְס ַח ְר ַחר וְ ַע ָזבֻהוּ כֹּחוֹ ִתּ ַ
ִמנ ֲ
וּמאוֹר ַה ֵמ ִאיר
אָלףֵ ,
יכל ַהנוֹגַה ֶשׁבּוֹ ַה ְשׁ ָכנַת ַה ַמ ְלאָך ַה ֵמ ִליץ ֶא ָחד ִמ ִני ֶ
יעי ֶש ְבּ ֵה ַ
וּמ ְר ֵפּא ְל ַמ ְכאוֹבוִֹ ,מ ֶפּ ַתח ָה ְר ִב ִ
אַרוּכה ַ
ָ
ְל ֶעזְ ָרתוֹ ,וְ ִתּ ְשׁ ַלח
חוֹלים ֵמ ָח ְליָם
יהם ְל ַה ֲחיוֹת ִ
וּמ ִאיר ַע ֵל ֶ
אַך טוֹב ְליִ ְשׂ ָר ֵאלֵ ,
אוֹתם ְבּכּ ַֹח ִשׁ ְמ ָך ֱא ְהיֶה ְ
אַשׁר ִה ְפ ַק ְד ָתּ ָ
יעי ְר ָפ ֵאל ְשׁמוֶֹ ,
יכל ָה ְר ִב ִ
ְל ַצד ִמזְ ָרח ֵמ ֵה ָ
ילם ֵמ ָר ָע ָתם:
וּל ַה ִצ ָ
ְ
עד כאן טוב לומר על רוב חולים הקרובים לחיים:
תוֹסף ָע ָליו רוּח ַט ֲה ָרה
ַפשׁוֹ וְ יִ ֵ
אַפפוּהוּ ֱח ְב ֵלי ָמוֶת ,אָנָה ַמ ְל ָטה נ ְ
יך ַע ָתּה רוּחֹו וְ ִנ ְשׁ ָמתוָֹ ,
וְ ִאם ִנ ְגזַר ָע ָליו ִמ ֵבּית ִד ְינ ָך ַה ֶצ ֶדקֶ ,ל ֱאסוֹף ֵא ֶל ָ
ַפשׁוֹ רוּחוֹ וְ ִנ ְשׁ ָמתוֹ ְבּאוֹר ַה ְשׁ ִכינָה,
אַה ָבה ,וְ יִזְ ֶכּה ִל ְראוֹת ְפּנֵי שׁוֹכֵן ְמעוֹנָה ,וְ יִ ְת ַד ֵבּק נ ְ
יִסבּוֹל וְ יְ ַק ֵבּל יִסוּרֵי יְ ָי ֵמ ֲ
טוֹהר ֵלב ,וְ ְ
דוֹשׁה וְ ַ
וּק ָ
ְ
רוּחא
קוּתא ְד ָ
וּד ֵב ָ
יקה ְ
ַע ְמדוּ ָע ָליו .וְ ֵת ֵצא ִנ ְשׁ ָמתוֹ ִבּ ְנ ִשׁ ָ
יכל ַה ָרצוֹן ,י ֲ
יכלוֹת ַה ִנ ְכ ָל ִלים ְבּ ֵה ָ
יכל ַה ִשׁ ִשׁי ֵמ ִשׁ ָשׁה ֵה ָ
מוּנים ְבּ ֵה ָ
יך ַה ְמ ִ
אָכ ָ
אַר ָבּ ָעה ַמ ְל ֶ
וְ ְ
יוֹנוֹהי אַל י ְַב ִהלוּהוּ ,וְ ִת ְשׁמוֹר נָא ֵצאתוֹ ְבּ ָכל ְד ָר ָכיו ,וְ לֹא ְתאוּנֶה ֵא ָליו ָר ָעה וְ ֶנגַע לֹא
אַח ָרא ,וְ ַר ֲע ִ
יטת ִס ְט ָרא ֲ
יִצ ַט ֵער ִבּ ְשׁ ִל ַ
רוּחא וְ לֹא ְ
ְבּ ָ
(718) 436-2121
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אוֹרב ָרע
ידהוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ִת ְס ְמ ֵכהוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ַת ִצי ֵלהוּ ֵמ ַכּף ָכּל אוֹיֵב וְ ֵ
יכהוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ַת ְצ ִע ֵ
תוֹל ֵ
עוֹלם זֶה ְבּ ָשׁלוֹם ,וְ ִ
תּוֹציאוֹ ֵמ ָ
אָהלוֹ ,וְ ִ
יִ ְק ַרב ְבּ ֳ
ֹאמר יְ ָי ֶאל ַה ָשׂ ָטן יִ ְג ַער
ֶא ַמר ַוי ֶ
וּמ ְשׂ ִטיןְ ,כּמוֹ ְשׁנ ֱ
רוּח ַמזִיק ַ
ַע ָר ְת ָך יְ נוּסוּן ָכּל ַ
וּמן ג ֲ
יוּשׂם ָע ִבים ְרכוּבוִֹ .
עוּטה ִנ ְשׁ ָמתוֹ אוֹר ְכּ ַשׂ ְל ָמה וְ ַ
וּת ָ
ַבּ ֶד ֶר ְך ְ
ֵח ֵפזוּןְ ,כּ ִד ְכ ִתיב יְ ָי ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה יְ ָי ְשׁמוֹ ,וְ יִ ְג ַדל נָא כֹּח
מוּצל ֵמ ֵאשִׁ ,מקוֹל ַר ֲע ְמ ָך י ָ
יְרוּשׁ ָליִ ם ַהלֹא זֶה אוּד ָ
בּוֹחר ִבּ ָ
יְ ָי ְבּ ָך ַה ָשׂ ָטן וְ יִ ְג ַער ְי ָי ְבּ ָך ַה ֵ
ֵרדוּ ְבּ ָקעוֹת ,וְ ִצ ָפּ ִרים יְ ַקנֵנוְּ ,ל ַה ְצ ִהיל ָפּ ִנים ֵמ ָשׁ ֶמן,
ַעלוּ ָה ִרים י ְ
ָטע ,וְ י ֲ
אַרזֵי ְל ָבנוֹן ֲא ֶשׁר נ ָ
ַפשׁוֹ ,וְ יִ ְשׂ ְבּעוּ ַע ֵצי יְ ָי ְ
ֲאדֹנָי ְבּ ָק ְר ַבּן ִנ ְשׁ ָמתוּ רוּחוֹ וְ נ ְ
ָח ֶסדַ ,שׁ ֲערֵי
אוֹרהַ ,שׁ ֲע ֵרי ֵחן ו ֶ
ִשׂ ַמח יְ ָי ְבּ ַמ ֲע ָשׂיו ,וְ יִ ָפּ ְתחוּ לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי ֶצ ֶדקַ ,שׁ ֲע ֵרי ָ
עוֹלם י ְ
יְהי ְכבוֹד ְי ָי ְל ָ
יתה ,וְ ִ
רוֹשׂים ֵבּ ָ
ידה ֲא ֶשׁר ִבּ ְב ִ
ֵמ ַה ֲח ִס ָ
יע
יוֹפ ַ
ילאָה יִ ְת ַמ ֵצי וְ ִ
וּמ ְצ ָחא ִע ָ
סוּפא וְ ָרצוֹןִ ,
אַר ָבּ ָעה ֵמאָה ָע ְל ִמין ִד ְכ ָ
לוֹבן ָה ֶע ְליוֹן ְל ְ
ָאיר אוֹר ֶ
ַר ֲח ִמיםַ ,שׁ ֲע ֵרי ָרצוֹןַ ,שׁ ֲערֵי ֶח ְמ ָלה וְ ַח ִנינָה ,וְ י ִ
יוּפ ַקח
אַפ ְר ְסמוֹנָא ַד ְכיָא וְ ְ
ַהרֵי ְד ַ
ילאָה יִ ַת ְקנוּן לֵיה ְתּ ַלת ַע ַשׂר נ ַ
ירא ִע ָ
ַק ָ
יקנָא י ִ
וּמ ְתּ ַלת ַע ַשׂר ִתּקוּנֵי ִד ְ
ַפשׁוִֹ ,
ֵא ָליוְ ,ל ַע ֵדן ִנ ְשׁ ָמתוֹ וְ רוּחוֹ וְ נ ְ
אוֹצר גָדוֹל ֶשׁל
יִצ ַט ֵר ְך ְל ָ
עוֹלם ַה ָבּא ְבּ ֶח ֶסד ֵאל ֵא ִלים .וְ ִאם ְ
ֶח ַטם לוֹ ,וְ יִ זְ ֶכּה ִל ְראוֹת ְבּ ִתּקוּן ַמ ֲע ָשׂיו ְל ָ
יחא ָע ָליו ,וְ ֵאל ֶע ְליוֹן ְתּ ִה ָלתוֹ י ְ
ֵעינָא ְפּ ִק ָ
ֶיך
יְר ֵחם ָע ָליו וְ ַעל ָכּל חוֹלֵי ַמ ֲא ִמינ ָ
ַמ ְתּנַת ִחנָםֶ ,ח ֶסד ֵאל יְחוֹנֵן אוֹתוֹ ִמ ֶמנוְּ ,כּ ִד ְכ ִתיב וְ ַחנ ִֹתי ֶאת ֲא ֶשׁר אָחוֹן וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת ֲא ֶשׁר ֲא ַר ֵחם :וְ ַ
יע
הוֹשׁ ַ
ימין ֶא ְביוֹן ְל ִ
ָתנוּ ָע ָליו ,וְ ַת ֲעמוֹד ִל ִ
וּת ִחנ ֵ
וּת ַק ְד ֶמ ָך ְתּ ִחנָתוֹ ְ
ֶיך ֶל ָע ִני וְ ֶא ְביוֹן ַה ָלזֶהְ ,
יכים ְל ַר ֲח ִמיםֵ :אל ֱאל ִֹהים יְ ָיָ ,ה ֵאר נָא ָפּנ ָ
ַה ְצ ִר ִ
ֹאשׁם
אורה ַעל ר ָ
ֶיך וְ ַע ֶט ֶרת ָ
יוֹשׁ ִבים ְל ָפנ ָ
יך ַה ְ
יד ָ
ַפשׁוֹת ַח ִס ֶ
ַמ ְר ָך ְכּבוֹדוֹ ְבּגַן ֵעדֶן וְ לֹא יִדוֹםִ ,עם נ ְ
ַפשׁוֹ ,וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם ְבּ ָכבוֹד ,וִ יְ ז ֶ
שׁוֹפ ֵטי נ ְ
ִמ ְ
אָמן ֵכּן יְ ִהי ָרצוֹן:
יוֹסיפוּ ָלנוּ ְבּרוֹב עוֹז וְ ַת ֲעצוּמוֹתִ ,עם ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַח ֵב ִריםֵ ,
וּשׁנוֹת ַחיִים וְ ָשׁלוֹם ִ
אוֹר ְך יָמיִם ְ
ֶיך ,וְ ֶ
יהנוֹת ֵמאוֹר ָפּנ ָ
ֵל ָ
וסמוך ליציאת נשמתו ,יקראו עמו פסוקים אלו אם אפשר:
ואם הזמן דחוק יאמרו הפסוקי יחוד בעמוד ק"ה
אָרץִ :מי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם
יִדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
אַב ָר ָהם וְ י ְִצ ָחק וְ ְ
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַה ְנּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
ַה ַמּ ְל ְ
לכּל ַחיִים ְבּ ֶח ֶסד ְמ ַחיֵה
יעְ :מ ַכ ֵ
הוֹשׁ ַ
אַתּה ַרב ְל ִ
עוֹלם ֲאדֹנָי ְמ ַחיֵה ֵמ ִתים ָ
אַתּה ִגבּוֹר ְל ָ
נוֹרא ְת ִהלֹּת ע ֵֹשׂה ֶפ ֶלאָ :
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ָ
יְ הֹוָה ִמי ָכּמ ָֹכה נ ְ
ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים:
זה הנוסח אומר החולה אם יש ביכולתו ,ואם אינו יכול לומר יאמרו המבקרים העומדים אצלו את הנוסח השני דלהלן
ית:
ַעבֹר ַעם זוּ ָק ִנ ָ
ַעבֹר ַע ְמּ ָך ְיהֹוָה ַעד י ֲ
אָבן ַעד י ֲ
יִדּמוּ ָכּ ֶ
רוֹע ָך ְ
ָפ ַחד ִבּ ְגדֹל זְ ֲ
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
יד ִתיִ :תּפֹּל ֲע ֵל ֶ
יְח ָ
ַפ ִשׁי ִמיַּד ֶכּ ֶלב ִ
ילה ֵמ ֶח ֶרב נ ְ
ַה ִצּ ָ
אוֹתי
ית ִ
רוּחי ָפּ ִד ָ
אַפ ִקיד ִ
פוּר ָקנ ְָך ַס ָבּ ִרית יְ ָיְ :בּי ְָד ָך ְ
יתי יְ הֹוָהְ :ל ְ
ישׁוּע ְת ָך ִקוִּ ִ
אָדם אַל ֶאפּ ָֹלהִ :ל ָ
וּביַד ָ
ֶאפּוֹל נָּא ְביַד יְ הֹוָה ִכּי ַר ִבּים ַר ֲח ָמיו ְ
אָמצוּ
יל ִני ֵמאֹיְ ִבי ָעז ִמשּ ְֹנאַי ִכּי ְ
ַצּ ֵ
ַמ ֵשׁ ִני ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים :י ִ
ִשׁ ַלח ִמ ָמּרוֹם יִ ָקּ ֵח ִני י ְ
אָמן :י ְ
טוֹבים ֵ
אָקיץ ְבּ ַר ֲח ִמים ִ
אָלין וְ ַ
יְ הֹוָה ֵאל ֱא ֶמתְ :בּטוֹב ִ
אָת ָךֲ :א ִני ְבּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנֶי ָך
יִר ֶ
יכל ָק ְד ְשׁ ָך ְבּ ְ
ית ָך ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל ֵה ַ
ַא ִני ְבּרֹב ַח ְס ְדּ ָך אָבוֹא ֵב ֶ
אַרצוֹת ַה ַחיִּים :ו ֲ
ִמ ֶמּ ִניֶ :א ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי יְ הֹוָה ְבּ ְ
ָת ָך:
ֶא ְשׂ ְבּ ָעה ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנ ֶ
נוסח שהמבקרים העומדים אצל החולה אומרים:
ית:
ַעבֹר ַעם זוּ ָק ִנ ָ
ַעבֹר ַע ְמּ ָך יְ הֹוָה ַעד י ֲ
אָבן ַעד י ֲ
יִדּמוּ ָכּ ֶ
רוֹע ָך ְ
ָפ ַחד ִבּ ְגדֹל זְ ֲ
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ידתוִֹ :תּפֹּל ֲע ֵל ֶ
יְח ָ
ַפ ִשׁי ִמיַּד ֶכּ ֶלב ִ
ילה ֵמ ֶח ֶרב נ ְ
ַה ִצּ ָ
ית אוֹתוֹ ְיהֹוָה
פוּר ָקנ ְָך ַס ָבּ ִרית יְ ָיְ :בּי ְָד ָך י ְַפ ִקיד רוּחוֹ ָפּ ִד ָ
יתי יְ הֹוָהְ :ל ְ
ישׁוּע ְת ָך ִקוִּ ִ
אָדם אַל יִ פּוֹלִ :ל ָ
וּביַד ָ
יִ פּוֹל נָּא ְביַד יְ הֹוָה ִכּי ַר ִבּים ַר ֲח ָמיו ְ
אָמצוּ ִמ ֶמּ ָךּ:
וּמשּ ְֹנ ֶא ָך ִכּי ְ
יל ָך ֵמאֹיְ ֶב ָך ָעז ִ
ַצּ ְ
ַמ ֵשׁ ְכ ָך ִמ ַמּיִ ם ַר ִבּים :י ִ
אָמן :יִ ְשׁ ַלח ִמ ָמּרוֹם יִ ָקּ ֶח ָך י ְ
טוֹבים ֵ
ֵאל ֱא ֶמתְ :בּטוֹב ָת ִלין וְ ָת ַקיץ ְבּ ַר ֲח ִמים ִ
יכל ָק ְד ְשׁ ָך
ית ָך יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל ֵה ַ
אַרצוֹת ַה ַחיִּים :וְ הוּא ְבּרֹב ַח ְס ְדּ ָך יָבוֹא ֵב ֶ
אַרצוֹת ַה ַחיִּיםִ :ה ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי יְ הֹוָה ְבּ ְ
ֶא ְת ַה ֵלּ ְך ִל ְפנֵי יְ הֹוָה ְבּ ְ
ילנוּ
ִשׁ ֵענוּ ַעל ְדּ ַבר ְכּבוֹד ְשׁ ֶמ ָך וְ ַה ִצּ ֵ
ָת ָך :כֹּל ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהּ ַה ְללוּיָהָּ :עזְ ֵרנוּ ֱאל ֵֹהי י ְ
ֶיך יִ ְשׂ ַבּע ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנ ֶ
ֶחזֶה ָפנ ָ
אָת ָך :וְ הוּא ְבּ ֶצ ֶדק י ֱ
יִר ֶ
ְבּ ְ
ֹאתינוּ ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
וְ ַכ ֵפּר ַעל ַחטּ ֵ
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