וּמ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ַעל ָכּל ָעוֹן
דוּע לְ ָפנֶ יֶ שׁ ֵאין ָבּנוּ כּ ַֹח לְ ִה ְת ַענּוֹת ֲא ִפלּוּ ַעל ֵח ְטא ֶא ָחד ִ
וְ יָ ַ
הינוּ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה
וֹנוֹתינוּ ִמלִּ ְספֹּר וְ ָכ ַשׁל כּ ֵֹחנוּ .לָ ֵכן יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ י ה' ֱא ֵ
וְ ָעוֹן ִכּי ַרבּוּ ֲע ֵ
טוֹבהַ ,כּ ָפּ ָרה ַעל ָכּל
פּוּרים ַה ָבּא ָעלֵ ינוּ לְ ָ
צוֹם ַה ַתּ ֲענִ ית ַבּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה ,יוֹם ַה ִכּ ִ
ווֹנוֹתינוּ.
ֲע ֵ
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שׁוּבת ְר ָשׁ ִעיםֶ ,שׁ ִתּ ֵתּן
רוֹצה ִבּ ְת ַ
יוֹשׁב ַעל ִכּ ֵסּא ַר ֲח ִמים ָה ֶ
יהי ָרצוֹן ִמלְּ ָפנֶ יֵ אל ֶמלֶ ֵ 
וִ ִ
תוֹכם
וּב ָ
אוֹתָ כּל ַהיָּ ִמיםְ .
וּבלֵ ב ָכּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ֲה ָב ְת וְ יִ ְר ָא ְת לְ יִ ְר ָאה ְ
ְבּלִ ֵבּנוּ ְ
פּוֹשׁ ֵעי ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵתן ְבּלִ ָבּם ַפּ ַחד ֲה ַדר גְּ אוֹנֶ  וְ ַה ְכנַ ע לְ ָב ָבם ָה ֶא ֶבן
ְתּ ַר ֵחם ַעל ְ
יא לְ ַבל יִ ַדּח ִמ ֶמּנּוּ נִ ָדּח .גַּ ם
וְ יָ שׁוּבוּ לְ ָפנֶ יְ בּלֵ ב ָשׁלֵ ם ְכּמוֹ ֶשׁ ִה ְב ַט ְח ָתּנוּ ַעל יְ ֵדי נְ ִב ֲ
שׁוּבהַ .א ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים
יהם ַדּ ְר ֵכי ְת ָ
ִכּי ִה ְרבּוּ ַא ְשׁ ָמה לְ ָפנֶ יַ עד ֶשׁנִּ נְ ֲעלוּ ִבּ ְפנֵ ֶ
שׁוּבה .וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ וְ ֶתן ָבּנוּ
וּת ַק ְבּלֵ ם ִבּ ְת ָ
בוֹדְ 
ַתּ ְחתֹּר לָ ֶהם ֲח ִת ָירה ִמ ַתּ ַחת ִכּ ֵסּא ְכ ְ
אוֹתנוּ
ָ
אוֹתָ כּל ַהיָּ ִמים .וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ ָכּל ַה ְמּנִ יעוֹת וְ ַה ִסּבּוֹת ַהמּוֹנְ עוֹת
ְ
כּ ַֹח לַ ֲעבֹד
סוֹרי ְבנֵ י ָא ָדם וְ ִט ְב ָעם ַה ְמ ַבלְ ְבּלִ ים
אוֹתִ .כּי ַא ָתּה יְ ַצ ְר ָתּנוּ וְ ֵת ַדע ָכּל ַמ ְח ֵ
ִמלַּ ֲעבֹד ָ
וּביָ ְד לַ ֲה ִס ָירם וּלְ ָמנְ ָעם .וְ א ִת ְטרֹף ָעלֵ ינוּ ֶאת ַה ָשּׁ ָעה ַעד ֶשׁנָּ שׁוּב
בוֹד ֶתְ ,
אוֹתם ֵמ ֲע ָ
ָ
טוֹבים ַעד סוֹף ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרוֹן
וּמ ֲעשים ִ
שׁוּבה ַ
לְ ָפנֶ יְ בּלֵ ב ָשׁלֵ ם .וְ נִ ְהיֶ ה ָכּל יָ ֵמינוּ ִבּ ְת ָ
בוּקים
בוֹתינוּ ְדּ ִ
מוֹתינוּ ֵאלֶ יָ אז יִ ְהיוּ ָכּל ַמ ְח ְשׁ ֵ
ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶ ה לְ ָרצוֹן לְ ָפנֶ י לֶ ֱאסֹף ֶאת נִ ְשׁ ֵ
וּב ָט ֳה ָרה .וְ ָאז נִ זְ ֶכּה לִ ְהיוֹת נֻ ְק ָבא לַ ֲעלוֹת ִמ ַמּ ָטּה
ָבּ ,וְ ָאז ֵתּ ֵצא נִ ְשׁ ָמ ֵתנוּ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה ְ
יע ֶשׁ ַפע ְבּ ָכל ָהעוֹלָ מוֹת ִמלְ ַמ ְעלָ ה לְ ַמ ָטּה .וְ ֶתן ָבּנוּ כּ ַֹח לְ ִה ְת ַענּוֹת
לְ ַמ ְעלָ ה וּלְ ַה ְשׁ ִפּ ַ
ַבּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה וּלְ ַה ְשׁלִ ים ַה ַתּ ֲענִ ית ְבּ ָכל ֲח ֵמ ֶשׁת ָה ִענּוּיִ ים ,וְ ֶשֹּׁלא יִ גְ ְרמוּ ַמ ֲעשינוּ
לִ ְהיוֹת נִ ְכ ָשׁלִ ים ַחס וְ ָשׁלוֹם ְבּשׁוּם ֶא ָחד ִמן ַה ֲח ִמ ָשּׁה ִענּוּיִ ים ִכּי ֻכלָּ נוּ ְבּנֵ י ַא ְב ָר ָהם
טוֹבים .וְ א יִ ָתּ ְפסוּ ַחס
תּוֹרה וּלְ ַמ ֲעשים ִ
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב יְ ִד ֶידי .וְ זַ ֵכּנוּ לְ גַ ֵדּל ָבּנֵ ינוּ לַ ָ
טוֹביםַ .חיִּ ים ֶשׁל יִ ְר ַאת ְשׁ ֶמַ .חיִּ ים ֶשׁנַּ ֲעבֹד
וֹנוֹתינוּ .וְ ָח ְת ֵמנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ ים ִ
וְ ָשׁלוֹם ַבּ ֲע ֵ
אוֹתְ בּלֵ ב ָשׁלֵ םַ .חיִּ ים ֶשֹּׁלא נִ ָכּ ֵשׁל ַחס וְ ָשׁלוֹם ְבּשׁוּם ֵח ְטא וְ ָעוֹן וְ ַא ְשׁ ָמהַ .חיִּ ים
ְ
וּב ֶה ֵתּר .וְ א ַת ְט ִר ֵידנוּ ַה ַפּ ְרנָ ָסה ְבּ ִט ְר ַדּת ַהזְּ ָמן .וְ ֶתן לָ נוּ
וּב ָכבוֹד ְ
ֶשׁל ַפּ ְרנָ ָסה ְבּנַ ַחת ְ
ַפּ ְרנָ ָסה ְבּ ַה ְשׁ ֵקט וְ ַשׁלְ וָ הַ .פּ ְרנָ ָסה ֶשֹּׁלא נִ ְצ ָט ֵר זֶ ה לָ זֶ ה וְ א לְ ַעם ַא ֵחרְ .כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה
בוּקים
בוֹתינוּ ְכּ ֵדי ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ ְדּ ִ
וּמ ְח ְשׁ ֵ
בוֹד ֶת .וְ ַט ֵהר ַר ְעיוֹנֵ נוּ ַ
לִ ֵבּנוּ ָפּנוּי ָתּ ִמיד לַ ֲע ָ
ְבָּ תּ ִמיד.
לּוֹתינוַּ .ק ֵבּל ִרנַּ ת ַע ְמּ שגְּ ֵבנוּ
וּב ֵכן יַ ֲעלוּ וְ יָ בוֹאוּ וְ יַ גִּ יעוּ וְ יֵ ָראוּ וְ יֵ ָרצוּ וְ יִ ָשּׁ ְמעוּ ְתּ ִפ ֵ
ְ
ֹאתינוּ.
דוֹשׁים ֶשׁנָּ ְפלוּ לַ ְקּלִ ָפּה ַעל יְ ֵדי ַחטּ ֵ
תוֹציא ָכּל ַהנִּ יצוֹצוֹת ַה ְקּ ִ
נוֹרא .וְ ִ
ַט ֲה ֵרנוּ ָ
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנֵּ ַצח
דּוֹתיַ הגְּ ֻדלָּ ה וְ ַהגְּ ָ
עוֹררוּ ִמ ֶ
פּוּרים יִ ְת ְ
וְ ַעל יְ ֵדי ְק ֻד ַשּׁת יוֹם ַה ִכּ ִ
שמ ָחה.
וּב ָא ֶרץ .לְ  ה' ַה ַמּ ְמלָ ָכה .אוֹר זָ ֻר ַע לַ ַצּ ִדּיק וּלְ יִ ְשׁ ֵרי לֵ ב ְ
וְ ַההוֹד ִכּי כֹל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
משׁה
תוֹרת ֶ
פּוּרים לְ ַכ ֵפּר ָעלֵ ינוּ ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְבּ ַ
יהם ְק ֻד ַשּׁת יוֹם ַה ִכּ ִ
וְ ִת ְת ַפּ ֵשּׁט ֲעלֵ ֶ
יכם לִ ְפנֵ י ה' ִתּ ְט ָהרוּ.
ֹאת ֶ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מכֹּל ַחטּ ֵ
ַע ְב ֶדִּ כּי ַביּוֹם ַהזֶּ ה יְ ַכ ֵפּר ֲעלֵ ֶ
וּמ ֲעשה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ.
וּמ ֲעשה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה ָעלֵ ינוּ ַ
הינוּ ָעלֵ ינוּ ַ
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
וִ ִ
בוֹד .וְ ִהנָּ שא ַעל ָכּל
וּמַ על ָכּל ָהעוֹלָ ם ֻכּלּוֹ ִבּ ְכ ֶ
וְ ַת ֲע ִביר ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת זָ דוֹן ִמן ָה ָא ֶרץְ .
יחת ֶק ֶרן לְ ָדוִ ד ַע ְב ֶדּ .יִ ְהיוּ
וּצ ִמ ַ
שמ ָחה לְ ַא ְר ֶצ וְ ששֹוֹן לְ ִע ֶירְ 
ָה ָא ֶרץ ִבּ ָיק ֶר .וְ ֵתן ְ
גוֹאלִ יָ .א ֵמן.
צוּרי וְ ֲ
לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִבּי לְ ָפנֶ י ה' ִ
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שׁוּטה לְ ַק ֵבּל ָשׁ ִבים ,וְ ַא ָתּה
ִרבּוֹן כָּ ל ָהעוֹלָ ִמים ַאב ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּלִ יחוֹת ֲא ֶשׁר יְ ִמינְ ְ פּ ָ
את לוֹ ְשׁנֵ י יְ ָצ ִרים ,יֵ ֶצר טוֹב וְ יֵ ֶצר ָרע,
וּב ָר ָ
את ֶאת ָה ָא ָדם לְ ֵה ִטיב לוֹ ְבּ ַא ֲח ִריתוָֹ ,
ָבּ ָר ָ
וּכ ֵדי לִ ֵתּן לוֹ ָשׂ ָכר טוֹב ַעל טוּב
ְכּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ַה ְבּ ִח ָירה ְבּיָ דוֹ לִ ְבחֹר ְבּטוֹב אוֹ ְב ָרע ְ
ְבּ ִח ָירתוֹ ִכּי ֵכן גָּ זְ ָרה ָח ְכ ָמ ֶתְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ְ'ר ֵאה נָ ַת ִתּי לְ ָפנֶ יַ היּוֹם ֶאת ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת
הי ,א ָשׁ ַמ ְע ִתּי
וּב ַח ְר ָתּ ַבּ ַחיִּ ים' )דברים ל'( .וְ ַע ָתּה ֱא ַ
ַהטּוֹב וְ ֶאת ַה ָמּוֶ ת וְ ֶאת ָה ָרע ָ
וּב ַח ְר ִתּי ְב ָרע .וְ א
וּמ ַא ְס ִתּי ְבטוֹב ָ
וּב ַד ְר ֵכי לִ ִבּיָ ,
לְ קוֹלֶ  וְ ָהלַ ְכ ִתּי ַבּ ֲע ַצת ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע ְ
וּב ֶהם חוּשׁ
את ִבּי מ ַֹח וָ לֵ ב ָ
אוֹתםָ .בּ ָר ָ
אתי ָ
יב ַרי ֶאלָּ א ִט ֵמּ ִ
ַדי לִ י ֶשֹּׁלא ִק ַדּ ְשׁ ִתּי ֶאת ֵא ָ
טוֹבים ,וְ לֵ ב לְ ָה ִבין ִדּ ְב ֵרי ָק ְד ֶשׁ
ִ
הוּרים
ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה לַ ְחשֹׁב ַמ ֲח ָשׁבוֹת טוֹבוֹת וְ ִה ְר ִ
הוּרים
אוֹתם ְבּ ִה ְר ִ
אתי ָ
הוֹרה .וַ ֲאנִ י ִט ֵמּ ִ
וּלְ ִה ְת ַפּלֵּ ל וּלְ ָב ֵרָ כּל ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְט ָ
וּב ֶהם חוּשׁ ָה ְראוּת לִ ְראוֹת ָבּ ֶהם ַמה ֶשּׁ ָכּתוּב
את ִבּי ֵעינַ יִ ם ָ
וּמ ֲח ָשׁבוֹת זָ רוֹתָ .בּ ָר ָ
ָר ִעים ַ
תוֹר ֶת' וְ א ָתתוּרוּ
אוֹתן ִבּ ְר ִאיַּ ת ָכּל ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהִ .הזְ ַה ְר ָתּ ְבּ ָ
תּוֹרה וּלְ ַק ֵדּשׁ ָ
ַבּ ָ
אתי
יכם' )במדבר ט"ו( .אוֹי לִ י ִכּי ָהלַ ְכ ִתּי ַא ֲח ֵרי ֵעינַ י וְ ִט ֵמּ ִ
ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
תוֹרה,
את ִבּי ָאזְ נַ יִ ם לִ ְשׁמ ַֹע ִדּ ְב ֵרי ְק ֻד ָשּׁה וְ ִד ְב ֵרי ָ
אוֹתם לְ ִה ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ָכל ְדּ ַבר ֻט ְמ ָאהָ .בּ ָר ָ
ָ
סוּרים.
אוֹתם לִ ְשׁמ ַֹע ִדּ ְב ֵרי נְ ָבלָ ה וְ לָ שׁוֹן ָה ָרע וְ ָכל ְדּ ָב ִרים ָה ֲא ִ
ָ
אתי
אוֹי לִ י ִכּי ִט ֵמּ ִ
את ִבּי ֶפּה וְ לָ שׁוֹן וְ ִשׁנַּ יִ ם וְ ֵחי וְ גָ רוֹן וְ נָ ַת ָתּ ָבּ ֶהם כּ ַֹח
שׁוֹמעוֹתָ .בּ ָר ָ
ְ
אוֹי לְ ָאזְ נַ יִ ם ֶשׁ ָכּ
את
אוֹתיּוֹת ַה ְקּדוֹשׁוֹת ֶשׁל ָאלֶ ף ֵבּיתֲ ,א ֶשׁר ָבּ ֶהן ָבּ ָר ָ
מוֹצאוֹת ָה ִ
ְ
לְ ַד ֵבּר ָבּ ֶהם ָח ֵמשׁ
וּבכ ַֹח ַה ִדּבּוּר ִה ְב ַדּלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ָדם
דוֹשׁהְ ,
תּוֹר ְתַ ה ְקּ ָ
וּב ֶהן ָא ַרגְ ָתּ ָ
לוֹאםָ ,
וּמ ָ
ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ְ
אתי ִפי ְבּ ִד ְב ֵרי נְ ָבלָ הְ ,בּלָ שׁוֹן ָה ָרע,
יתיִ ,כּי ִט ֵמּ ִ
ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה .וַ ֲא ִפלּוּ ִכּ ְב ֵה ָמה א ָהיִ ִ
קתַ ,מלְ ִבּין ְפּנֵ י ֲח ֵברוְֹ ,מ ַקלֵּ ל ֶאת ֲח ֵברוִֹ ,מ ְת ַכּ ֵבּד
יצנוּתְ ,ר ִכילוּתַ ,מ ֲח ֶ
ִבּ ְשׁ ָק ִרים ,לֵ ָ
את ִבּי יָ ַדיִ ם
וּמ ָתּן ְבּ ַשׁ ָבּת וְ יוֹם טוֹבִ ,בּ ְשׁבוּעוֹת וּנְ ָד ִריםָ .בּ ָר ָ
ִבּ ְקלוֹן ֲח ֵברוִֹ ,דּ ְב ֵרי ַמ ָשּׂא ַ
מוּשׁים ֶשׁל ִאסּוּר,
אוֹתם ְבּ ִמ ְשׁ ִ
אתי ָ
וְ חוּשׁ ַה ִמּשּׁוּשׁ לַ ֲעסֹק ָבּ ֶהם ְבּ ִמ ְצווֹת .וַ ֲאנִ י ִט ֵמּ ִ
לְ ַהכּוֹת ְבּ ֶאגְ רוֹף ֶר ַשׁע וּלְ ָה ִרים יָ ד לְ ַהכּוֹת ֶבּן ָא ָדם וּלְ ַטלְ ֵטל ְדּ ָב ִרים ַה ֻמּ ְק ִצים ְבּ ַשׁ ָבּת
אוֹתם ְבּ ַרגְ לַ יִ ם
ָ
אתי
את ִבּי ַרגְ לַ יִ ם לַ ֲה לְ ָכל ְדּ ַבר ִמ ְצוָ ה ,וַ ֲאנִ י ִט ֵמּ ִ
וְ יוֹם טוֹבָ .בּ ָר ָ
מוּמיןִ .מ ַכּף
ִ
אוֹתם ַבּ ֲעלֵ י
ָ
אתי
וּמ ָצ ִ
ְמ ַמ ֲהרוֹת לָ רוּץ לְ ָר ָעהִ .מ ַשּׁ ְשׁ ִתּי ֶאת ָכּל ֵא ָב ַרי ָ
הי ָפּנַ י ֵאלֶ יִ .כּי ְבּ ֵאלֶּ ה
בּשׁ ִתּי וְ נִ ְכלַ ְמ ִתּי לְ ָה ִרים ֱא ַ
ֹאשׁי ֵאין ִבּי ְמתוֹםְ .
ַרגְ לִ י וְ ַעד ר ִ
יהם ָתּ ִמידָ ,בּ ֶהם
וּבכ ַֹח ַה ַחיִּ ים ֶשׁ ִה ְשׁ ַפּ ְע ָתּ ֲעלֵ ֶ
חוּשׁים ֶשׁ ֲחנַ נְ ַתּנִ י ָבּ ֶהםְ ,
יב ִרים וְ ַה ִ
ָה ֵא ָ
נִ ְשׁ ַתּ ַמּ ְשׁ ִתּי לַ ֲעשֹוֹת ָה ַרע ְבּ ֵעינֶ י וְ לַ ֲעבֹר ַעל ְרצוֹנֶ  .אוֹי לִ י וְ אוֹי לְ נַ ְפ ִשׁי.
וְ לִ ְהיוֹת ֶשׁיָּ ַד ְע ִתּי ֶשׁ ִכּ ְמ ַעט ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א יֶ ֱח ָטא ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ְבּ ָממוֹן
אוֹ ְבגוּפוְֹ ,בּ ַמ ֲעשה אוֹ ְב ִדבּוּר ֶפּה .וְ ַעל זֶ ה ָדוֶ ה לִ ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי ִכּי ַעל ֵח ְטא ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם
פּוּרים ְמ ַכ ֵפּר ַעד ֶשׁיְּ ַר ֶצּה ֶאת ֲח ֵברוֹ ,וְ ַעל זֶ ה נִ ְשׁ ַבּר לִ ִבּי ְבּ ִק ְר ִבּי
לַ ֲח ֵברוֹ ֵאין יוֹם ַה ִכּ ִ
יתה ֵאין ְמ ַכ ֵפּר .וְ לָ ֵכן ֲאנִ י ַמ ִפּילָ ה ְתּ ִחנָּ ִתי לְ ָפנֶ י
מוֹתיִ ,כּי ֲא ִפלּוּ יוֹם ַה ִמּ ָ
וְ ָר ֲחפוּ ַע ְצ ַ
וּב ֵעינֵ י ָכל ְבּנֵ י ָא ָדם .וְ ִהנְ נִ י
ֶשׁ ְתּ ַר ֵחם ָעלַ י וְ ִת ְתּנֵ נִ י לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים ְבּ ֵעינֶ יְ 
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וּבין ְבּ ָממוֹנָ ם ,אוֹ ֶשׁ ִדּ ְבּרוּ
גוּפם ֵ
מוּרה לְ ָכל ִמי ֶשׁ ַח ְטאוּ נֶ גְ ִדּיֵ ,בּין ְבּ ָ
מוֹחלֶ ת ִבּ ְמ ִחילָ ה גְ ָ
ֶ
הוֹצ ַאת ֵשׁם ָרע ,וְ ֵכן לְ ָכל ִמי ֶשׁ ִהזִּ יקוּ לִ י ְבּ ִ
ָעלַ י לָ שׁוֹן ָה ָרע ,וַ ֲא ִפלּוּ ָ
גוּפי אוֹ ְבּ ָממוֹנִ י,
הוֹציא ַעל ִפּי
אוּכל לְ ִ
וּלְ ָכל ַחטֹּאת ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ .חוּץ ִמ ָמּמוֹן ֲא ֶשׁר ַ
חוֹט ִאים
אוּכל וכו' .וכן ראוי לומר[ .וְ חוּץ ִמ ִמּי ֶשׁ ְ
רוֹצה לְ ָת ְב ָעם וְ ַ
ִדין] .נ"א ֲ -א ֶשׁר ֲאנִ י ָ
מוּרה
מוֹחלֶ ת ִבּ ְמ ִחילָ ה גְ ָ
אוֹמ ִרים ֶא ֱח ָטא לָ הּ וְ ִהיא ִת ְמ ַחל לִ י .וְ חוּץ ֵמ ֵאלּוּ ֲאנִ י ֶ
ְכּנֶ גְ ִדּי וְ ְ
מוֹחלֶ ת לְ ָכל ָא ָדם ֵכּן ִתּ ֵתּן ֶאת ִחנִּ י ְבּ ֵעינֵ י
וּכ ֵשׁם ֶשׁ ֲאנִ י ֶ
וְ א יֵ ָענֵ שׁ שׁוּם ָא ָדם ְבּ ִס ָבּ ִתיְ .
מוּרה.
ָכל ָא ָדם ֶשׁיִּ ְמ ֲחלוּ לִ י ִבּ ְמ ִחילָ ה גְ ָ
יס
דוּע לְ ָפנֶ יֶ שֹּׁלא נִ ְת ַכּוַּ נְ ִתּי ְבּ ָכל ַה ֲח ָט ִאים וְ ָה ֲעווֹנוֹת לְ ַה ְכ ִע ְ
הי גָּ לוּי וְ יָ ַ
וְ ַע ָתּה ה' ֱא ַ
פּוֹרשֹ ֶר ֶשׁת לְ ַרגְ לַ י
וְ לִ ְמרֹד ְכּנֶ גְ ֶדַּ .אָ הלַ ְכ ִתּי ַבּ ֲע ַצת יִ ְצ ִרי ָה ָרע ֲא ֶשׁר ָתּ ִמיד ְבּ ָכל יוֹם ֵ
לְ לָ ְכ ֵדנִ י' .וַ ֲאנִ י ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן' )תהילים מ' ,יח( 'תּוֹלַ ַעת וְ א ִאישׁ' )תהילים כ"ב ,ז( ָכּ ַשׁל כּ ִֹחי
וּמ ְק ָריו ֵהם ָהיוּ
יתי וְ ִט ְר ַדּת ַהזְּ ַמן ִ
לַ ֲעמֹד ְכּנֶ גְ דּוֹ ,וַ ֲע ַמל ַה ַפּ ְרנָ ָסה לְ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ְבּנֵ י ֵב ִ
דוּע לְ ָפנֶ יִ כּי ָ'א ָדם ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א יֶ ֱח ָטא'
עוֹכ ָרי .וּלְ ִפי ֶשׁ ָכּל זֶ ה גָּ לוּי וְ יָ ַ
ְבּ ְ
)קהלת ז' ,כ( ,לָ ֵכן ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים נָ ַת ָתּ לָּ נוּ יוֹם ֶא ָחד ַבּ ָשּׁנָ ה יוֹם ַא ִדּיר וְ ָקדוֹשׁ יוֹם
ווֹנוֹתינוּ וּלְ ַט ֵהר
טוֹבה לָ שׁוּב לְ ָפנֶ י וּלְ ַכ ֵפּר ֶאת ָכּל ֲע ֵ
פּוּרים ַהזֶּ ה ַה ָבּא ָעלֵ ינוּ לְ ָ
ַה ִכּ ִ
יכם לְ ַט ֵהר ֶא ְת ֶכםִ ,מכֹּל
אוֹתינוְּ .כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ִ'כּי ַביוֹם ַהזֶּ ה יְ ַכ ֵפּר ֲעלֵ ֶ
אוֹתנוּ ִמ ָכּל ֻט ְמ ֵ
ָ
יכם לִ ְפנֵ י ה' ִתּ ְט ָהרוּ' )ויקרא ט"ז ,ל(.
ֹאת ֶ
ַחטּ ֵ
הוֹרים
אוֹתם לְ  לְ ָעם ִמי ְכּ ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְט ִ
וְ ַע ָתּה ְר ֵאה ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר לָ ַק ְח ָתּ ָ
וּמ ַצ ִפּים לִ ְמ ִחילָ ֶתָ .בּאנוּ לְ ָפנֶ יְ בּלֵ ב נִ ְשׁ ָבּר וְ נִ ְד ֶכּה ַכּ ֲענִ יִּ ים
דוֹשׁים ַה ְמיַ ֲחלִ ים ְ
ְוּק ִ
וּפ ַשׁ ְענוּ
יחה וְ ַכ ָפּ ָרה ַעל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָח ָטאנוּ וְ ָעוִ ינוּ ָ
וְ ַדלִּ ים וְ ָר ִשׁים לְ ַב ֵקּשׁ ִמ ְמְּ מ ִחילָ ה ְסלִ ָ
בּשׁנוּ וְ נִ ְכלַ ְמנוּ לְ ָה ִרים ָפּנֵ ינוּ ֵאלֶ יְ כּב ֶֹשׁת גַּ נָּ ב
בוֹתינוְּ .
לְ ָפנֶ י .יָ ַד ְענוּ ה' ִר ְשׁ ֵענוּ וַ ֲעוֹן ֲא ֵ
ִכּי יִ ָמּ ֵצא .וְ ֵאי נִ ְפ ַתּח ֶפּה וְ נָ ִרים רֹאשִׁ .כּי ְברֹב ֲעוֹנֵ נוּ ֶה ֱע ַב ְרנוּ ֵמ ָעלֵ ינוּ ַה ֶצּלֶ ם ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹתנוֲּ ,א ֶשׁר ָכּל ַה ַמּזִּ ִיקים וְ ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ֵאינָ ם יְ כוֹלִ ים לְ ַה ִבּיט ְבּ ָפנָ יו
ֲא ֶשׁר הוּא ַמלְ ִבּישׁ ָ
ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב 'וְ ָראוּ ָכּל ַע ֵמּי ָה ָא ֶרץ ִכּי ֵשׁם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ י וְ יָ ְראוּ ִמ ֶמּךָּ' )דברים כ"ח ,י(,
צוֹאים .וְ ֵאי נָ בוֹא ְבּ ַשׁ ַער ַה ֶמּלֶ ִ בּלְ בוּשׁ
וְ ֶה ֱחלַ ְפנוּ אוֹתוֹ ְבּ ֶצלֶ ם ָט ֵמא ,וְ לָ ַב ְשׁנוּ ְבּגָ ִדים ִ
תּוֹע ָבה ַהזֹּאת ִכּי
יהים ֲאנַ ְחנוּ ַעל נַ ְפ ֵשׁנוּ ֵאי נֶ ֶע ְשׂ ָתה ַה ֵ
צוֹאהַ .מ ְת ִמ ִ
ָשׂק ְמלֻ ְכלָ ְ בּ ָ
וּב ַר ְחנוּ לִ ְמקוֹם ִמ ְד ָבּר ִציָּ ה וְ ַצלְ ָמוֶ ת לִ ְמקוֹם
רוּחנוּ ֵמ ָהעוֹלָ ם ַה ָקּדוֹשׁ ָ
הוֹצאנוּ נַ ְפ ֵשׁנוּ וְ ֵ
ֵ
שׁוּבת ְר ָשׁ ִעים ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב 'שׁוּבוּ
רוֹצה ִבּ ְת ַ
הינוּ ָה ֶ
ַה ֻטּ ְמ ָאה וְ ַה ְקּלִ פּוֹת .וְ ַא ָתּה ה' ֱא ֵ
יכם ָה ָר ִעים וְ לָ ָמּה ָתמוּתוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל' )יחזקאל ל"ג ,יא( .וְ נֶ ֱא ַמר ֶ'ה ָחפֹץ
שׁוּבוּ ִמ ַדּ ְר ֵכ ֶ
הים ֲהלוֹא ְבּשׁוּבוֹ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ ָחיָ ה' )יחזקאל י"ח ,כג(ַ .ע ָתּה
ֶא ְחפֹּץ מוֹת ָר ָשׁע נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ֱא ִ
בשׁת ָפּנִ ים.
שמנוּ ֶאל לִ ֵבּנוּ לָ שׁוּב וְ לָ בוֹא לְ ָפנֶ יְ בּ ֶ
ְ
וּבשׁוּבוֹ ֶאל
ָא ִבינוּ ַמלְ ֵכּנוּ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ְכּ ַר ֵחם ָאב ַעל ְבּנוֹ ֶשׁ ָמּ ַרד ְבּ ָא ִביו וְ יָ ָצא ִמ ֵבּיתוְֹ .
וּמ ְתנַ ֵפּל לְ ָפנָ יוִ ,מ ֶדּ ֶרָ ה ָאב לְ ַר ֵחם ַעל ְבּנוֹ .וְ ִאם
וּצ ָע ָקה ִ
בשׁת ָפּנִ ים ִבּ ְב ִכי ְ
ָא ִביו ְבּ ֶ
סּוּרים ְכּ ֶשׁ ָמּ ַרד בּוִֹ ,הנֵּ ה ְכּ ָבר לָ ִקינוּ ְבּ ִשׁ ְעבּוּד
ֲע ָב ִדים ֲאנַ ְחנוַּ ,ה ַמּ ֶכּה ֶאת ַע ְבדּוֹ ְבּיִ ִ
אוֹבים .יַ ְסּ ֵרנוּ ה' ַא
וּשׁ ָאר ַמ ְכ ִ
סּוּרים ֶשׁ ַבּגּוּף .אוֹ ֲענִ יּוּת וְ ַצ ַער גִּ דּוּל ָבּנִ ים ְ
גָּ לֻ יּוֹת וְ יִ ִ
דוֹשׁים ַה ְמ ֻמנִּ ים
יטנוַּ .ר ֵחם ָעלֵ ינוּ וְ ַצוֵּ ה לְ ַמלְ ָא ֶכיַ ה ְקּ ִ
ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ַאל ְבּ ַא ְפֶּ פּן ַתּ ְמ ִע ֵ
ֹאתינוּ ְכּמוֹ
צּוֹאים ֵמ ָעלֵ ינוּ וּלְ ַט ֲה ֵרנוּ ִמ ָכּל ַחטּ ֵ
ַעל ַה ָטּ ֳה ָרה לְ ַה ְפ ִשׁיט ֶאת ַה ְבּגָ ִדים ַה ִ
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ֹאמר ֵאלָ יו ְר ֵאה ֶה ֱע ַב ְר ִתּי ֵמ ָעלֶ יֲ עוֹנֶ 
צּוֹאים ֵמ ָעלָ יו וַ יּ ֶ
ֶשׁ ָכּתוּב ָ'ה ִסירוּ ַה ְבּגָ ִדים ַה ִ
יבה לִּ י
אוֹתַ מ ֲחלָ צוֹת' )זכריה ג' ,ד( .וְ ִכ ְת ִפלַּ ת ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ָ עלָ יו ַה ָשּׁלוֹם ָ'ה ִשׁ ָ
וְ ַהלְ ֵבּשׁ ְ
רוּח
הים וְ ַ
יבה ִת ְס ְמ ֵכנִ י' )תהילים נ"א ,יד( .לֵ ב ָטהוֹר ְבּ ָרא לָ נוּ ֱא ִ
רוּח נְ ִד ָ
ששֹוֹן יִ ְשׁ ֶע וְ ַ
וּמ ַר ְדנוּ ְכּ ִמ ַדּת ָבּ ָשׂר וָ ָדםַ ,א ָתּה ֲע ֵשׂה ְכּ ִמ ָדּ ְת
ֲח ָד ָשׁה ִתּ ֵתּן ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ .וְ ִאם ָפּ ַשׁ ְענוּ ָ
לִ ְמחֹל וְ לִ ְס ַ
ווֹנוֹתינוּ ִמלָּ שׁוּב לְ ָפנֶ יְ כּ ִמ ָדּ ְת לְ ַק ֵבּל ָשׁ ִבים .וְ ַחזֵּ ק
ח ,וְ ַאל יְ ַע ְכּבוּ ֲע ֵ
בוּעה ְבּלִ ֵבּנוּ .וְ ַט ֵהר ַר ְעיוֹנֵ ינוּ
וּביִ ְר ָא ֶתֶ ,שׁ ִתּ ְהיֶ ה יִ ְר ָא ְתָ תּ ִמיד ְק ָ
תוֹר ְתְ 
לִ ֵבּנוּ ְבּ ָ
בוֹד ֶתְ .וּר ֵאה ְבּ ִשׁ ְברוֹן לִ ִבּי ִכּי ִמ ְתנַ ֶח ֶמת ֲאנִ י ַעל ַמ ֲע ַשׂי ָה ָר ִעים
בוֹתינוּ לַ ֲע ָ
וּמ ְח ְשׁ ֵ
ַ
יתי
אתי ָעוִ ִ
אוֹמ ֶרתָ :ח ָט ִ
יהם וְ ֶ
וּמ ְתוַ ָדּה ֲעלֵ ֶ
וּמ ְתאוֹנֶ נֶ ת ִ
וּבוֹכה ִ
ָ
ׂיתי ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּ ה,
ֶשׁ ָע ִש ִ
שׁוּבת ָכּל ַע ְמּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָשּׁ ִבים לְ ָפנֶ יְ בּ ָכל
שׁוּב ִתי ְבּתוְֹ תּ ַ
ָפּ ַשׁ ְע ִתּי לְ ָפנֶ י .וְ ַק ֵבּל ְתּ ָ
ווֹנוֹתי ָה ַר ִבּים ִמלָּ שׁוּב
לִ ָבּםִ ,כּי גַ ם ֲאנִ י ִמ ְבּנֵ י ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב .וְ ַאל יְ ַע ְכּבוּנִ י ֲע ַ
מוּרה.
וֹנוֹתי ֲח ָר ָטה גְ ָ
לְ ָפנֶ יְ בּ ָכל לֵ ב .וְ זַ ֵכּנִ י ֶשׁ ָאשׁוּב לְ ָפנֶ יְ בּלֵ ב ָשׁלֵ ם וּלְ ִה ְת ָח ֵרט ַעל ֲע ַ
יבה עוֹלָ ִמית .וְ ַר ֵחם ָעלַ י וְ ַה ִצּילֵ נִ י ַעד עוֹלָ ם ִמ ָכּל ֵח ְטא וְ ָעוֹן.
וְ לַ ֲעזֹב ַמ ֲע ַשׂי ָה ָר ִעים ֲעזִ ָ
ִכּי לוּלֵ א ַר ֲח ֶמי וַ ֲח ָס ֶדיָ ה ַר ִבּים ִאי ֶא ְפ ָשׁר לַ ֲעמֹד נֶ גֶ ד ַהיֵּ ֶצר ָה ָרע ֲא ֶשׁר הוּא ָכּ ֵאשׁ
מוֹתי .וְ לָ ֵכן ַר ֵחם ָעלַ י וְ ֶתן ִבּי כּ ַֹח לַ ֲעמֹד ְכּנֶ גְ דּוְֹ .כּמוֹ ֶשׁ ָא ְמרוּ ַה ֲח ָכ ִמים
בּוֹער ְבּ ַע ְצ ָ
ֵ
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ְבּ ִד ְב ֵרי ָק ְד ָשׁםַ ,ה ָבּא לִ ָטּ ֵהר ְמ ַסיְּ ִעין אוֹתוֹ.
ית
פּוּרים וּלְ ִה ְת ַענּוֹת בּוֹ ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ִענּוּיִ ים ֶשׁ ִצּוִּ ָ
וְ ִהנֵּ ה ֲאנִ י ְמ ַק ֶבּלֶ ת ָעלַ י ְק ֻד ַשׁת יוֹם ַה ִכּ ִ
יכה ,נְ ִעילַ ת
יצהִ ,ס ָ
וּשׁ ִתיָּ הְ ,ר ִח ָ
דוֹשׁהֲ :א ִכילָ ה ְ
תוֹר ְתַ ה ְקּ ָ
משׁה ַע ְב ְדְּ בּ ָ
לָ נוּ ַעל יְ ֵדי ֶ
אכה .וְ ַעל יְ ֵדי ִענּוּי
ַה ַסּנְ ָדּלַ ,תּ ְשׁ ִמישׁ ַה ִמּ ָטּה ,וְ לִ ְשׁבּוֹת ַבּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה ִמ ָכּל ְמלָ ָ
וּשׁ ִתיּוֹת ֲאסוּרוֹת .וְ ַעל יְ ֵדי ִענּוּי
וּשׁ ִתיָּ ה ְתּ ַכ ֶפּר לָ נוּ ַמה ֶשּׁ ָח ָטאנוּ ַבּ ֲא ִכילוֹת ְ
ֵמ ֲא ִכילָ ה ְ
ימי
יכה ְתּ ַכ ֶפּר לָ נוּ ַמה ֶשּׁ ָח ָטאנוּ ְבּ ַת ֲענוּגֵ י ָהעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַענַּ גְ נוּ ִבּ ֵ
יצה וְ ִס ָ
ֵמ ְר ִח ָ
סוּרים .וְ ַעל יְ ֵדי ִענּוּי ִמנְּ ִעילַ ת ַה ַסּנְ ָדּל ְתּ ַכ ֶפּר לָ נוּ ַמה
וּב ְפ ָרט ַבּ ַתּ ֲענוּגִ ים ָה ֲא ִ
ַהחֹל ִ
שרים וְ ַא ְר ָבּ ָעה
ֶשּׁ ָח ָטאנוּ ְבּ ַרגְ לַ יִ ם ְמ ַמ ֲהרוֹת לָ רוּץ לְ ָר ָעה ,וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ַב ְרנוּ ַעל ֶע ִ
יהם וְ נִ ְת ַחיַּ ְבנוּ לִ ְהיוֹת יְ ֵח ֵפי ַרגְ לַ יִ ם ִכּ ְמנֻ ִדּים .וְ ַעל יְ ֵדי
ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵבּית ִדּין ְמנַ ִדּין ֲעלֵ ֶ
מוֹצאוֹת ַה ֶפּהַ ,ה ֵח וְ ַהגָּ רוֹן
וּב ָקּשׁוֹת יְ ֻת ַקּן ַמה ֶשּׁ ָפּגַ ְמנוּ ְבּ ָח ֵמשׁ ָ
וּת ִחנּוֹת ַ
ָח ֵמשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְ
אוֹתם ְבּ ָכל ַה ְדּ ָב ִרים
ָ
אתי
יוֹצא ַה ִדּבּוּר ,וְ ִט ֵמּ ִ
שּפ ַתיִ םֶ ,שׁ ֵמּ ֶהם ֵ
וְ ַהלָּ שׁוֹן וְ ַה ִשּׁנַּ יִ ם וְ ַה ָ
וּשׁבוּעוֹת .וְ ַעל יְ ֵדי זְ כוּת ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁנִּ ְת ַפּלֵּ ל ַבּיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּ ה
סוּרים ,וּנְ ָד ִרים ְ
ָה ֲא ִ
יַ ֲעלוּ וְ יָ בוֹאוּ וְ יַ גִּ יעוּ וְ יִ ְצ ָט ְרפוּ ִע ָמּ ֶהם ָכּל ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ִה ְת ַפּלַּ לְ נוּ ְבּ ָכל ַה ָשּׁנָ ה ְבּא ַכוָּ נָ ה
ֹאשִׁ בּ ְכלַ ל
ֹאשׁ לִ ְהיוֹת ֲע ָט ָרה לְ ר ְ
וְ יִ ְהיוּ ֻכלָּ ן נִ ְכלָ לוֹת ִבּ ְת ִפלּוֹת ַהיּוֹם ַהזֶּ ה .וְ יַ גִּ יעוּ לְ ר ְ
ְתּ ִפלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ַעל יְ ֵדי ִד ְמעוֹת ֵעינֵ ינוּ יְ ֻת ַקּן ַמה ֶשּׁ ָפּגַ ְמנוּ ִבּ ְר ִאיַּ ת ֵעינַ יִ ם ְבּ ָכל ָדּ ָבר
אתיִ ם
גּוּפנוּ ַעל יְ ֵדי ַה ַתּ ֲענִ ית וְ ַה ְתּ ִפלּוֹת יְ ֻת ַקּן ַמה ֶשּׁ ִה ְר ַתּ ְחנוּ ָמ ַ
יחת ֵ
ָט ֵמא .וְ ַעל יְ ֵדי ְר ִת ַ
וּשׁלשׁ ֵמאוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים וַ ֲח ִמ ָשּׁה גִ ֵידינוּ ָבּ ֵאשׁ ֶשׁל יֵ ֶצר ָה ָרע.
יב ֵרינוּ ְ
וּשׁמוֹנָ ה ֵא ָ
וְ ַא ְר ָבּ ִעים ְ
וּב ִמעוּט ֶחלְ ֵבּנוּ וְ ָד ֵמנוּ ַעל יְ ֵדי ַה ַתּ ֲענִ ית יְ ֻכ ַפּר ָכּל ַמה ֶשּׁ ָח ָטאנוּ וְ ֶשׁ ָעוִ ינוּ וְ ֶשׁ ָפּ ַשׁ ְענוּ
ְ
גּוּפנוּ ַעל גַּ ֵבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וִ ֻיק ַבּל
לְ ָפנֶ י .וְ יִ ְהיֶ ה נֶ ְח ָשׁב לְ ָפנֶ יַ ה ַתּ ֲענִ ית ְכּ ִאלּוּ ִה ְק ַר ְבנוּ ֶאת ֵ
וּכעוֹלָ ה.
יחוֹח ְכּ ָק ְר ָבּן ְ
ַ
יח נִ
לְ ָפנֶ י לְ ֵר ַ
שׁוּבה ַעל ָכּל ֵח ְטא
וְ ִהנֵּ ה יָ ַד ְענוּ ִכּי ֲאנַ ְחנוּ ְמ ֻחיָּ ִבים לְ ִה ְת ַענּוֹת ַעל ִפּי ִתּקּוּנֵ י ַה ְתּ ָ
שׁוּבת ַה ִמּ ְשׁ ָקל נֶ גֶ ד ַמה ֶשּׁ ִה ְת ַענַּ גְ נוּ ַבּ ֲע ֵברוֹתַ .א גָּ לוּי
גּוּפנוּ ִבּ ְת ַ
וָ ֵח ְטא ,וּלְ ַסגֵּ ף ֶאת ֵ
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