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 לחולה סדר ודוי
הרבה : ואומרים לו, ולא בפני בני ביתו, שיאמר וידוי בעוד שהוא בדעה צלולה ובישוב הדעת, ראוי להשתדל לדבר על לב החולה

 .וכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, ובשכר שאתה מתוודה אתה חי, תוודו ומתווהרבה שלא ה, התוודו ולא מתו

 .יוכל לומר בנחת עד כמה שיש בכחו, בינו לבין עצמו, בכח ובלי מבקרים' וכשיהי, אולי נכון להניח זה אצל החולה

דהיינו שיגמור בלבו שלא לשוב ויעשה תשובה שלימה , ויבקש מרבים שיעזרוהו בתפלה, ויבקש מחילה לכל מי שחטא, יעשה צואה

 .ואז יתוודה, ויתעטף בציצית, ויטול ידיו, עוד לעשות מכל מה שעשה

כי האדם בשעת יציאת נשמתו השטן עומד על ימינו ואומר כפור ' ה מצאתי במגילת סתרים של מקובל גדול וכו"כתב בקיצור של

ו יודע על פה יקראו לפניו בנו או אביו או אוהבו והוא יודה להם ואם אינו בשכלו או שאינ, ג עקרים"מאי תקנתיה יכוין בי', וכו

 .ולכן יש לפרט בוידוי את עיקרי האמונה וכדלהלן, וטוב לו

 

 איבערזעצונג אויף אידיש

ער זאל זאגן וידוי ווילאנג ער איז ביים קלארן געוויסן און ) נישט אין געגנווארט פון די בני בית(מען דארף רעדן צום קראנקען 

און אסאך האבן נישט געזאגט וידוי און , אסאך מענטשן האבן געזאגט וידוי און זענען נישט געשטארבן: און מען זאגט אים, רואיג

אויך ווערט געברענגט אז ווער עס זאגט וידוי האט א חלק , אין זכות וואס דו וועסט זאגן וידוי וועסטו לעבן, זענען יא געשטארבן

 .לעולם הבא

און וועט נישט האבן קיינע , אז ווען ער וועט זיך אביסל שטארקן,  דעם סדר הוידוי איבער צולאזן ביים קראנקעןעס איז כדאי

 .     וועט ער מיט רואיגקייט זיך קענען בארעכענען און זאגן די תפלות וויפיל עס וועט אים מעגליך זיין, באזוכערס

אויך זאל ער בעטן פון אנדערע אז זאלן אים , עטן יעדן וועמען ער דארףאון איבערב, עס איז ראטזאם אז ער זאל מאכן א צואה

און זיך אונטער נעמען אז ער וועט שוין מער נישט , ער זאל תשובה טאן פון גאנצן הארץ, ארויסהעלפן מיט מתפלל זיין און געבעט

 .און זאגן דעם וידוי, יתזיך איינהילן מיט ציצ,  ער זאל זיך וואשן די הענט, טאן קיין זינד ווי ביז יעצט

איך האב געטראפן אין די באהאלטענע שריפטן פון א גרויסן מענטש וואס האט געקענט די חכמה פון , ה ברענגט"דער קיצור של

 דער יצר הרע אויף  זיין -שטייט דער שטן , ווען די נשמה רישט זיך ארויס צו גיין פון מענטשנס קערפער"און ער שרייבט  , קבלה

ער זאל דעמאלס איזינען , איז די עצה דערצו, ג .ד. זייט און רעדט אים צו אז דער מענטש זאל לייקענען אינעם באשעפער ארעכטע

זאל זיין קינד אדער , אדער ער קען נישט זאגן אליין, און אויב איז ער נישט ביים זינען, דרייצן אני מאמין) ג עקרים"י(האבן די 

דעריבער איז וויכטיג , און עס וועט אים גוט צונוץ קומען, ועט זיי זייער דאנקבאר זיין דערפאראון ער ו, גוטער פריינד זאגן

 .ה"ס וואס ערהאלטן די טיפע אמונה אין הייליגן באשעפער ב'אויסצורעכענען ביים ווידוי זאגן די אני מאמין

 

 ן"וידוי קצר מהרמב

 :יאמר לכל הפחות, אם אינו בכח להתוודות בארוכה

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , מֹוֶדה ַאִני ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ַאבֹוַתי ֶׁשְרפּוָאִתי ּוִמיָתִתי ְּבָיֶדיךָ , ָרצֹון ֶׁשְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ַעוֹונֹוַתי ְיִהי

ְוֵתן , ל ַחָטִאים ַעֹונֹות ּוְּפָׁשִעים ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניךָ ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ּכָ , ְוִאם ָאמּות, ֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה

 . ְוַזֵּכִני ְלעֹוָלם ַהָּבא ַהָצפּון ַלַצִדיִקים, ֶחְלִקי ְּבַגן ֵעֶדן

 : כתוב לומר זהמעבר יבקבספר 

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , ֶׁשְרפּוָאִתי ְּבָיְדָך ּוִמיָתִתי ְּבָיְדךָ , י ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹבֱאלֹהֵ ,  ֲאִני ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתימֹוֶדה

ַהצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו : י ִהְרָׁשְעִּתיַוֲאנִ , ִּכי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ , ַאָּתה ַצִדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעָלי, ֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ְוִאם ִהִגיַע ֵעת ְּפקּוָדִתי ָלמּות

ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶׁשְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ֲחָטִאים : ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִׂשי ֶאָׂשא: ִּכי ָכל ְדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֶאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדיק ְוָיָׁשר הּוא

ֵהן , ִמיֹום ֶהיֹוִתי, ְּבאֹוֵנס ּוְבָרצֹון, ְּבׁשֹוֵגג ּוְבֵמִזיד, ְּבַמֲחָׁשָבה ּוְבִדּבּור ּוְבַמֲעֶׂשה, ְוֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניךָ ֶׁשָחָטאִתי , ַוֲעֹונֹות ּוְפָׁשִעים

ְוַזֵּכִני ְלעֹוָלם , ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבַגן ֵעֶדן, ַחל ִלי ַּכֶּפר ִליְסַלח ִלי ְמ , ֶאלֹוַה ְסִליחֹות, ַעל ֻּכָלם: ַעד ָהֵעת ְוֶרַגע זֹאת, ְּבִגְלגּול ֶזה ְוֵהן ְּבִגְלגּול ַאֵחר

ָּברּוְך ֵׁשם : ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי ֶאָחד: ְותֹוִדיֵענּו אַֹרח ַחִיים ׂשֹוַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעימֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח, ַהָּבא ַהָצפּון ַלַצִדיִקים
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ְיָי הּוא : ְיָי ֶמֶלְך ְיָי ָמָלְך ְיָי ִיְמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ : ְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְּכבֹוד מַ 

ִּכי ְיָי הּוא : ְוָיַדְעָּת ַהיֹום ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶבךָ , ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו,  זּוָלתֹוֶאֶמת ַמְלֵּכנּו ֶאֶפס, הּוא ֱאלֵֹהינּו ֵאין עֹוד: ְיָי הּוא ָהֶאלִֹהים, ָהֶאלִֹהים

 :ָהֱאלִֹהים ַּבָׁשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

אשה תאמר ֶׁשֵאין ָאנִֹכי ַעַזת ָּפִנים ( ֲאִני ַעז ָּפִנים ּוְקֵׁשה עֹוֶרף ֶׁשֵאין, ְוַאל ִּתְתַעֵלם ִמְּתִחיָנִתי, ָּתבֹא ְלָפֶניָך ְּתִפָלִתי,  ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתיֱאלַֹהי

 :ֲאִני ַוֲאבֹוַתי, ֲאָבל ָחָטאִתי ָעִויִתי ָמַרְדִּתי, ֲאִני ְולֹא ָחָטאִתי) ַצִדיָקה(ַצִדיק , ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי, לֹוַמר ְלָפֶניךָ ) ּוְקַׁשת עֹוֶרף

, ֶהֱעִויִתי: ּוְדָבִרים ְּבֵטִלים, ִדַּבְרִּתי דֹוִפי: ָרמּו ֵעיָני, ָגַבה ִלִּבי, ָגַזְלִּתי: ִּבִטיִתי ִּבְׂשָפַתי, ָּבַגְדִּתי: י ְדָבִרים ֲאסּוִרים ּוְמתּוָעִביםָאַכְלִּת , ָאַׁשְמִּתי

ִחַלְלִּתי ֵׁשם , ָחַמְסִּתי: ִזְלַזְלִּתי מֹוִרים ְוהֹוִרים, ָזִניִתי, ַזְדִּתי: ִהְרהּור ָרָעהּובְ , ְּבִויעּוד ֲעֵביָרה, ְוִהְרַׁשְעִּתי: ְוִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַבָטָלה, הֹוֵצאִתי ִדָּבה

: ית קֹוֶדׁשִטֵמאִתי ְּברִ , ִטֵמאִתי ַרֲעיֹוַני ְּבַמֲחָׁשבֹות ּוְבִהְרהּוִרים ֲאסּוִרים, ָטַפְלִּתי ֶׁשֶקר: ִחַלְלִּתי ַׁשָּבתֹות ְוָיִמים טֹוִבים, ְיָי ַּבֵסֶתר ּוַבָגלּוי

, ִנַאְצִּתי: ָמִריִתי ְּבַמָׂשא ּוְבַמָּתן, ָמַרְדִּתי: ְלׂשֹוִני ִהְמֵרִתי, ַלְצִּתי: ָּכַנְסִּתי ְּכֵנִסיֹות ֶׁשלֹא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ִּכַזְבִּתי: ִיַהְרִּתי ְּבתֹוָרֶתךָ , ָיַעְצִּתי ָרע

ָצַחְנִּתי , ָצַרְרִּתי: ָּפַרְקִּתי עֹול ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים, ָּפַׁשְעִּתי: ֵהַעְזִּתי ֵמַצח, ָעִויִתי: ָסַקְרִּתי ַעִין, יָסַרְרִּת : ָנַׁשְכִּתי ְּבֶנֶׁשְך ְוַתְרִּבית, ִנַאְפִּתי

ָׂשֵנאִתי , ִׁשַחְתִּתי: ַרְגַלי ֵהַרְצִּתי ְלָרָעה, ַע ְוָעִמיתָרַכְלִּתי ַעל ֵרי, ָרַׁשְעִּתי: ָקַפְצִּתי ָיִדי ֵמָאִחי ָהֶאְביֹון, ִקְלַקְלִּתי ְּפעּולֹוַתי, ִקִׁשיִתי עֹוֶרף: ַמֲעַׂשי

ְוַאָּתה , ְוַסְרִּתי ִמִמְצֹוֶתיָך ּוִמִמְׁשָּפֶטיָך ַהטֹוִבים ְולֹא ָׁשֶוה ִלי, ְותֹוֵעָבה ָעִׂשיִתי, ּתֹוֶעה, ִּתְעָּתְעִּתי: ְוָּכַפְרִּתי ְתׂשּוֶמת ָיד, ָּתִעיִתי: ִׂשְנַאת ִחָנם

ַהלֹא ָּכל , ּוָמה ֲאַסֵּפר ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ָמה אֹוַמר ְלָפֶניָך יֹוֵׁשב ָמרֹום: ַוֲאִני ִהְרָׁשְעִּתי, ִּכי ֶאֶמת ָעִׂשיתָ , ל ָּכל ַהָּבא ָעַליַצִדיק עַ 

ֵאין ָדָבר , ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן, ָחיְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָּכל , ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם: ַהִנְסָּתרֹות ְוַהִנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ֶׁשִּתְסַלח ְוִתְמחֹול ִלי ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי , ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ַאבֹוַתי, ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶנֶגד ֵעיֶניךָ , ֶנֱעָלם ִמֶמּךָ 

, ְוַתְׁשִליֵכם ִּבְמצּולֹות ָים, ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ְיסּוִרים ָוֳחָלִאים ָרִעים, ְמרֹוק ַחְטאַֹתי ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ּוְתַכֵּפר ִלי ַעל ָּכל ַחטֹאַתי, ְפָׁשַעיּו

 :ָּכל ַחטֹאַתי ְוָכל ַחטֹאת ַעְמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, םִּבְמקֹום ֲאֶׁשר לֹא ִיָזְכרּו ְולֹא ִיָּפְקדּו ְולֹא ַיֲעלּו ַעל ֵלב ֵמַעָּתה ְוַעד עֹולָ 

 .פעמים' ג,  ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְולֹא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹוְוהּוא

הּוא ְּבַרֲחָמיו ָהַרִּבים ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל , לֹום ִּבְמרֹוָמיועֹוֶׂשה ׁשָ ,  ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִליִיְהיּו

 :ְוִאְמרּו ָאֵמן

 פעמים' ג, א"כ אומר מזמור קכ"אח

ִהֵנה לֹא ָינּום : ל ִיֵּתן ַלמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרךָ ַא: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיָי עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:  ַלַמֲעלֹות ֶאָׂשא ֵעיֵני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבא ֶעְזִריִׁשיר

ְיָי : ְיָי ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשךָ : יֹוָמם ַהֶׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָלְיָלה: ְיָי ׁשְֹמֶרָך ְיָי ִצְלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ : ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל

 :מֹר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםִיְׁש 

 העומדים עליו יבקשו עליו רחמים עם תשלום המזמור

 :כ אומרים"ואח

ֹוׁש ֲעֹונֹוֵתינּו ְוַתְׁשִליְך ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּב:  ֵאל ָּכמֹוָך נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׂשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהְחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּואִמי

ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָת אֹוִתי ְיָי ֵאל : ִּתֵּתן ֶאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם: ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחטֹאָתם

ְרָפֵאִני ְיָי ְוֵאָרֵפא הֹוִׁשיֵעִני ְוִאָוֵׁשָעה : ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ִלי: ְּבטֹוב ָאִלין ְוָאִקיץ ְּבַרֲחִמים: ָך ֶּפן ַּתְמִעיֵטִניַיְסֵרִני ְיָי ַאְך ַבִמְׁשָּפט ַאל ְּבַאּפְ : ֶאֶמת

ִקִויִתי ְיָי : ְיָי ִליׁשּוָעְתָך ִקִויִתי: ָעְתָך ִקִויִתי ְייָ ִליׁשּו: חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ְיָי ְּתׁשּוָעִתי: ַאל ַּתַעְזֵבִני ְיָי ֱאלַֹהי ַאל ִּתְרַחק ִמֶמִני: ִּכי ְתִהָלִתי ָאָּתה

יו ֵאֶליָך ִיָׂשא ְיָי ָּפנָ : ָיֵאר ְיָי ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּךָ : ְיָבֶרְכָך ְיָי ְוִיְׁשְמֶרךָ : ַסָּבִרית ְיָי ְלפּוְרָקָנךְ : ְיָי ְלפּוְרָקָנְך ַסָּבִרית: ְלפּוְרָקָנְך ַסָּבִרית ְייָ : ִליׁשּוָעְתךָ 

 :ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

 

 וידוי מרבינו ירוחם

 .ֶעדֱאלִֹהים ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת ּומֶֹׁשה ְנִביאֹו ֱאֶמת ּוָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם וָ  ְייָ :   מתחלה יאמר

 

 וזה נוסחתו, כ יאמר וידוי שכיב מרע"ואח

ַּבָׁשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ , ֱאלֵֹהי ָהֶאלִֹהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי'  ֲאִני ְלָפֶניָך המֹוֶדה

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , ֶׁשְרפּוָאִתי ְּבָיְדָך ּוִמיָתִתי ְּבָיְדךָ , ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָּבָאֶרץ, עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ַוֲעוֹוַני ּוְּפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוִאם ָאמּות ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ַחָטַאי , ֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ִּכי ַאָּתה ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן
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 .ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבּתֹוָרֶתָך ּוְּבַגן ֵעֶדן ְוַזֵּכִני ְלעֹוָלם ַהָּבא ַהָצפּון ַלַצִדיִקים, ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶניךָ 

ְוֵאיְנָך גּוף ְולֹא ּכַֹח ) ג. ְורֹאׁש ְלָכל ַהִנְמָצִאים. ד ְולֹא ְּכָכל ָהַאָחִדיםְוַאָּתה ֶאחָ ) ב. ִּכי ַאָּתה ַהִנְמָצא ְמִציאּות ְגמּוָרה)  מֹוֶדה ּוַמֲאִמין אַוֲאִני

ל ְוַאָּתה ָראּוי להעבד ּוְלַגדֵ ) ה. ְוַאָּתה ַקְדמֹון ְלָכל ַהִנְמָצִאים) ד. ְּבגּוף ְולֹא ַיִׂשיגּוָך ַמִׂשיֵגי ַהגּוף ּוִמְקָריו ְוֵאין ְּבָך ָדָבר ִמּתֹוַאֵרי ַהגּוִפים

ְוַאָּתה ָנַתָּת ָלנּו ַעל ָידֹו ּתֹוָרה ִמן ) ח. ּוְנבּוַאת מֶֹׁשה ַעְבְדָך ְלַמֲעָלה ִמָּכל ַהְנִביִאים) ז. ְוַאָּתה ַהנֹוֵתן ַהְנבּוָאה ְּבִפי ָּכל ַהְנִביִאים) ו. ּוְלָהִרים

ְולֹא ִתְהֶיה זֹאת ) ט. ָׁשה ַהְמצּוָייה ֵּביֵנינּו ְוִהִגיָעה ֵאֵלינּו ִמִּפי ַהְגבּוָרהְוִהיא זֹאת ַהּתֹוָרה ַהְקדֹו. ַהָׁשַמִים ּתֹוָרה ְׁשֵליָמה ּוְמִׁשיַבת ָנֶפׁש

) יב. ִעיםְוַדְרְּכָך ִלְגמֹול טֹוב ַלַצִדיִקים ּוְלַהֲעִניׁש ָלְרׁשָ ) יא. ְוַאָּתה יֹוֵדַע ַמֲעֵׂשה ְּבֵני ָאָדם ְולֹא ִּתְתַרֵׁשל ָּבֶהם) י. ַהּתֹוָרה מּוְחֶלֶפת ְולֹא ְנצּוָחה

 .ּוְתַחֶיה ֵמֵתינּו ְּבָקרֹוב ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון) יג. ְוָתִביא ְמִׁשיֵחנּו ָהָאהּוב

 

 וידוי יותר קצת לרבינו ירוחם

 :ואם נדחק יותר יזקוף אצבעותיו למעלה ויאמר

  ֶׁשל עֹוָלם ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְיֵהא ָשלֹום ְמנּוָחִתיִרּבֹונֹו

 :ויאמר,  הר סיני הגדול והנוראויכוין בשם יתעלה ומעמד

 , ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְיָי ֶאָחדֵאל

 , ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּוך

 .ויאמר עלינו לשבח עד על כן נקוה לך ואמת ויציב עד עזרת, ולפי צחות החולה כן יאריך בדברי וידוי ותחנונים

 כמת אדםוידוי מבעל ח

 :ל אומר הוידוי וזה נוסחתו"אחר שאומר המזמורים הנ: ונעתיק כל לשונו, החכמת אדם שינה קצת נוסח הוידוי של רבינו ירוחם

ָׁשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ּבַ , ֱאלֵֹהי ָהֶאלִֹהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי'  ֲאִני ְלָפֶניָך המֹוֶדה

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , ֶׁשְרפּוָאִתי ְּבָיְדָך ּוִמיָתִתי ְּבָיְדךָ , ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָּבָאֶרץ, עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ְוִאם ָאמּות ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ַחָטֵאי ַוֲעוֹוַני ּוְּפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי , ל רֹוֵפא ַרֲחָמןֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ִּכי ַאָּתה אֵ 

 .ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי

ְוֵאין ׁשּום ,  ְוהּוא ַהַמְׁשִגיַח ְלַבדֹו ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ֶׁשָהֵאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרך ְׁשמֹו הּוא ָּבָרא ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְוֶהֱאִציל ּוָבָרא ְוָיַצר ְוָעָׂשהּוַמֲאִמין

ֲאֶׁשר ִהיא ִנְצִחית ְוַקֶייֶמת ַעל ְיֵדי  ּוֵמַאֲהָבתֹו ֶאת ֲאבֹוֵתיּנו ָּבַחר ְּבַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוָרתֹו, ְמִציאּות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ִּבְלִּתי ַהְׁשָגָחתֹו

ְוַעל ָידֹו ָנַתן ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכַתב ֶשִהיא ּתֹוָרֵתינּו ַהְקדֹוָׁשה ַאֶׁשר ְּבָיֵדינּו ְוַגם ָמַסר לֹו ַּבַעל ֶּפה ֵּפירּוׁש ַהּתֹוָרה ְוִהיא , ה ַרֵּבינּוֶנֱאַמן ֵּביתֹו מֹׁשֶ 

ה ְלמֶֹׁשה ּוַמֲאִמין ֶׁשִדֵּבר ִעם ְנִביָאיו ַהְקדֹוִׁשים "ה ָמַסר ַהָקּבָ ַאִני ַמֲאִמין ֶׁשזֶ , ]ְוֵכן ִסְפֵרי ַהַקָּבָלה ְכמֹו ַהזֹוַהר ּוְכדֹוֶמה[, ַהְגָמָרא ַהְקדֹוָׁשה

. ְוַאִני ַמֲאִמין ֶׁשָיִביא ְלַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ַּכֲאֶׁשר ִנְהֶיה ְראּוִיים ְלָפָניו ְלָגֳאֵלנּו ְוֶׁשְיַחֶיה ַהֵמִתים, ְוֵהם ִסְפֵרי ְנִביִאים ּוְּכתּוִבים

 ].ְו ֲאַדֵּבר אֹו ֲאַהְרֵהר ַהֵרי ֵהם ְּבֵטִלים"ְו ִדַּבְרִּתי אֹו ִהְרַהְרִּתי ֶנֶגד ָּכל ַהִנְזָּכר אֹו חַ "ֵפירּוׁש ַאִני אֹוֵמר ִלְפֵניֶכם ִּכי אּוַלי חַ ּובְ [

 ובחכמת אדם הוסיף בזה דברים

 :וכשהשעה דחוקה יזקוף אצבעותיו למעלה ויאמר: ל"וז

ֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ַהִמיָתה ְּבפֹוַעל ַמָמׁש ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְלַקֵיים ִמְצַות ַעֵׂשה כֹוֶלֶלת ָּכל ַהִמְצֹות ְוִּתיקּון ָּכל ֲהַלאִוין  ֶׁשל עֹוָלם הַ ִרּבֹונֹו

 ַהקֹוֶדׁש ְוִהְנִני מֹוֵסר גּוִפי ְוַנְפִׁשי ְורּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ַעל ֶׁשכּוָלן ִנְּתִקין ְלַעֵׂשה ְלַהֲעִביר ַמֲחֶׁשֶבת ֵיֶצר ָהָרע ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְלַהִדיַח ִנְׁשָמִתי ֵמַעבֹוַדת

ְוַזֵּכִני ְלַיֵחד ֵׁשם ָקְדֶׁשָך ּוְבַאֲהָבה ַרָּבה ְוִחיָּבה ְיֵתיָרה ְלַסְלָקא ְיָקָרא ִמַתָּתא ְלֵעיָלא ְלַאַתר ְדַׁשְקָיא ַעִמיָקא ְדֵביָרא ָנִגיד , ִיחּוד ִׁשְמָך ַהָגדֹול

ה ּוְשִכיְנֵּתיה ְּבְרִחימּו ּוְדִחילּו ִבְיחּוָדא ְׁשִלים ְוְלָבָתר ְלַאְמָׁשָכא ִמֵעיָלא ְלַתָּתא "ק ְוִתְהֶיה ְמִסיַרת ַנְפִׁשי ְּבסֹוד ֵמי נּוְקָבא ְלַיְחָדא קּובְ ְוָנִפי

ְיִהי , ָׁשָרא ְדכּוָלא ְּכמֹו ֶׁשֶנאַמר ִּכי ֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא ָהבּו גֹוֶדל ֵלאלֵֹהינּוֵמַההּוא ַׁשְקָיא ְדַנְחָלא ְלָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא ַעד ַדְרְָגא ַּבְתָרָאה ּוְלקְׁשָרא קְ 

 .ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶׁשְיֵהא ָׁשלֹום ְמנּוָחִתי

  מסירת מודעה

 .ח בימים נוראים"אם נמצא פנאי יש לו למסור מודעה שעושים ת

  שבידווקודם מסירת מודעה צריך האדם שישוב בכל לבו מהעבירות

 :ל המודעה"וז, שעשה מנעוריו עד היום הזה

ְו ִלְכּפֹור ְבעֹוֵׂשי יֹוְצִרי ּובֹוְרִאי אּוֹ ְבּתֹוָרתֹו ַהְקדֹוָׁשה ְוַהְטהֹוָרה אֹו ְּבִמְצֹוֶתיָה "ְו ַהֵמִסית ַהֵמִדיַח ִיְצִרי ָהָרע ְלַפּתֹות אֹוִתי חַ " ֶׁשָיבֹא חַ ְּבִאם



4 
 

2121-436) 718( com.ChesedShelEmes.www    com.ChesedShelEmes@Info  Chesed Shel Emes  

ְו ַהֵריִני "ִדְבֵרי ַקָּבָלה אֹו ִמְדַרָּבָנן ּתֹוָרה ֶשִּבְכַתב אֹו ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה אֹו ְבֵאיֶזה ְסָייג ְוֶגֶדר ּוִמְׁשֶמֶרת ְלִמְׁשֶמֶרת חַ ֵהן ִמְצָוה ְדאֹוַרְייָתא אֹו ִמ 

ְו אֹוֶדה "ל ְּבִאם ֶשחַ " ֶׁשִתְקנּו ַחז ֵני ְמִסיַרת מֹוָדָעהה ּוְׁשִכיְנֵּתיה ִלְפניֶכם ֵעָדה ְקדֹוָׁשה ְבמֹוָדָעה ְגמּוָרה ְּכָכל ִדי"מֹוֵסר מֹוָדָעה ְבִצירּוף קּובְ 

ְוַאִני , ַאָבל מֹוֶדה ַאִני ִלְפֵניֶכם ֶׁשַאִני ַמֲאִמין ָּבֱאלִֹהים ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרך ְׁשמֹו ֶׁשהּוא ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, לֹו ֶשִיְהֶיה ְּכֶאֶפס ּוְכַאִין ּוְכֶחֶרס ַהִנְׁשָּבר

ְוָכל ִמְצֹות , ְוּתֹוָרה ֶׁשִּבְכַתב ְוֶׁשַּבַעל ֶּפה ֶאֶמת, מֶֹׁשה ַעְבדֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו ֶאֶמת, ְוְיָי ֱאלִֹהים ֶאֶמת ְותֹוָרתֹו ֶאֶמת, י עֹול ַמְלכּותֹוְמַקֵּבל ָעלַ 

ְש הּוא "ִמין ִּבְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ִעיְקִרים ִּבְכַלל ּוִבְפַרט ֶׁשַהּבֹורא ִיְת ַאִני ַמאֲ , ְוָכל ִדְקדּוֵקי ִמְצֹות ֶאֶמת, ְדאֹוַרְייָתא ּוִמִדְבֵרי ַקָּבָלה ּוִמְדַרָּבָנן ֶאֶמת

ְוֶׁשִיְהֶיה ְתִחַיית ַהֵמִתים ּוְּבִביַאת , ב ְועֹוֶנׁש ַרע ּוַמר ִלְרָׁשִעים"ִראׁשֹון ְוהּוא ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעָדיו ֵאין ֱאלִֹהים ְוֶׁשֵיׁש ָׂשָכר טֹוב ְלַצִדיִקים ְלעֹוהַ 

  .ְש ֵאינֹו גּוף ְולֹא ְדמּות ַהגּוף ְמקֹור ַמִים ַחִיים ּוִמֶמנּו ּתֹוְצאֹות ַחִיים"ְוַהּבֹוֵרא ִיְת , ַהָמִׁשיחַ 

 

 ה"וידוי ארוך מבעל השל

 :ל"ה וז"יאמר נוסח הוידוי שכתב השל, אם יש לו פנאי להאריך בוידוי

ַּבָׁשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ , ֱאלֵֹהי ָהֶאלִֹהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹבֱאלֹ, ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי'  ֲאִני ְלָפֶניָך המֹוֶדה

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , ְדךָ ֶׁשְרפּוָאִתי ְּבָיְדָך ּוִמיָתִתי ְּביָ , ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה, עֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָּבָאֶרץ, עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ְוִאם ָאמּות ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ַחָטֵאי ַוֲעוֹוַני ּוְּפָׁשַעי ֶׁשָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי , ֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ִּכי ַאָּתה ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן

ֵּבין , ֵּבין ְּבִנְסָּתר ֵּבין ְּבָגלּוי, ֵּבין ְבׁשֹוֵגג ֵּבין ְּבֵמִזיד, ֵּבין ְבאֹוֵנס ֵּבין ְבָרצֹון, ּוִתי ִּבְיִׁשיָׁשִתי ּוְּבִזְקָנִתיְלָפֶניָך ְּבַיְלדּוִתי ּוְּבַבְחר ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי

ֵּבין ִּבְׁשִמיָעה ֵּבין ִּבְרִאָיה ֵּבין ְּבִמיׁשּוׁש , ַמְעֶׂשה ֵּבין ְּבִדיּבּורֵּבין בְ , ֵּבין ְּבִהְרהּור ֵּבין ְּבַמְחָׁשָבה, ֵּבין ֵער ֵּבין ָיֵׁשן, ְּבִמְתַכֵוין ֵּבין ֶׁשלֹא ְּבִמְתַכֵוין

ֵהן ְּבִגְלגּול ֶזה ֵהן , ַהּכֹל ַתֲעבֹור ְוִתְסַלח ֲאֶׁשר נֹוַאְלִּתי ְוֲאֶׁשר ָחָטאִתי ִמיֹום ֶהיֹוִתי ַעל ָהַאָדָמה ַעד ַהיֹום ַהֶזה, ֵּבין ְּבַטַעם ֵּבין ְּבֵריחַ 

 .ָאָנא ְסַלח ָנא ֵאל טֹוב ְוַסָלח ִּכי ֵאל ֶמֶלך ַחנּון ְוַרחּום ָאָּתה, ִּכי ְלָך ְיָי ַהְיׁשּוָעה ְּבָך תֹוַחְלֵּתנּו ֱאלֵֹהי ַהְסִליחֹות, גּוִלים ֲאֵחִריםְּבִגלְ 

ְוִהְכַעְסִּתיָך ְּבַמֲעַׂשי , ְוָאנִֹכי ְּבִאַוְלִּתי ָהַרע ְּבֵעיֶניָך ָעִׂשיִתי, ד ַהיֹום ַהֶזהְּבָראָתִני ְוִגַדְלָּתִני ְוַזְנָּתִני ּוִפְרַנְסָּתִני ְוִּכְלַּכְלָּתִני עַ ,  ְיָי ּבֹוֵראָאָנא

ְלַאָלִפים ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַשְעִּתי , ָאָנא ְיָי מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניךָ . ָהִייִתי עֹוֵבר ְוׁשֹוֶנה ִמי ָמָנה, ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסּפֹור, ָהָרִעים ִמיֵדי יֹום ְּביֹום

ְיָי ְיָי ֵאל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת נֹוֵצר ֶחֶסד : ְּכמֹו ְׁשֶנֱאַמר, ֲאִני ָמֵלא ָעֹון ְוַאָּתה ָמֵלא ַרֲחִמים, אֹוי ָנא ִלי, ְוִלְרָבבֹות

חּוס ָעַלי ְלַמֲען , ִּכי ִעְמָך ַהְסִליָחה ְוֵאין זּוָלֶתָך ִלְמחֹול ְוִלְסלֹוחַ , ל ַעבֹור ַעל ִּפְׁשִעיְלַמַען ִׁשְמָך ַהָגדֹו. ָלַאָלִפים נֹוֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה

 טּוְבָך ֲאָּתה נֹוֵהג ִעם ּוְבִמַדת, ְוַאָּתה ְיָי ַהלֹא ַחָסֶדיָך ִעם ָּכל ָּבָׂשר, ַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְוַחָסֶדיָך ַהְגדֹוִלים ְוַאל ּתֹוִריֵדנּו ַׁשַחת ְּבַחָטַאי ַהְגדֹוִלים

ִּכי ָיַדעָּת ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנעּוָריו ָלֵכן ִהְתַקְנָּת לֹו ְרפּוָאה , ּוַּבֲעבּור ַחָסֶדיָך ַהְגדֹוִלים ָּבָראָת ַהְּתשּוָבה קֹוֶדם ֶׁשָּבָראָת עֹוָלְמךָ , ָּכל ַחי

ְסַלח ָנא ְלַחָטאִתי ְוַהֲעֵבר ֶאת ַאְׁשָמִתי ,  ְותֹוֵלָעה ְמגֹוִאל ּוְמטּוָנף ַמִּפיל ְּתִחיָנִתי ּוַבָקָׁשִתי ְלָפֶניךָ ְוַעל ֵּכן ֲאִני ַהחֹוֵטא ַּבַעל ִרָמה, קֹוֶדם ְלַמָּכה

לֹא ְּכַמֲעֵׂשה ָיַדי ָּתׁשּוב ּוְכִמְפָעִלי ַאל ֳחֵנִני ְיָי ֳחֵנִני וְ , ַהלֹא ַּכך ִמדֹוֶתיָך ִמיֹום ֶׁשָּבָראָת עֹוָלְמָך ִלְמחֹול ְוִלְסלֹוַח ְלָׁשִבים ֵאֶליךָ , ְוַנֵקִני ֵמֲעֹוִני

ְוַתְׁשִליְך ִּבְמצּולֹות ָים ָּכל ַחטאָֹתי ִּבְמקֹום ֲאֶשר לֹא ִיָזְכרּו , ַרק ִמַדת טּוְבָך ְוַחָסֶדיָך ִהְתַנֵהג ִעִמי ּוְמֵחה ֶאת ְזדֹוִני ְוַהֲעֵבר ֶאת ִּפְׁשִעי, ְתַׁשֵלם

ִאם ִּבְתׁשּוָבה ְוִוידּוי , ה ַאֲקֵדם ָּפֶניָך ּוַּבֶמה ִּתְתַרֶצה ְוְתַכֵפר ִלי ַעל ָּכל ַחטאַֹתי ְוַעְונֹוַתי ּוְּפָׁשַעי ֲאֶׁשר ָחְלפּו ְוָעְברּוַּבמֶ . ְולֹא ִיָפְקדּו ְלעֹוָלם

ַאַחר ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי , ְוַעָּתה ְיָי ֱאלַֹהי. ר ֶהֱעִויִתי ְולֹא ָׁשֶוה ִליְיָי ֱאלֵֹהי ֵואלֵֹהי ַאבֹוַתי ָחָטאִתי ָּפַׁשְעִּתי ְוָיׁשָ , ִהְנִני ָשב ּוִמְתַוֶדה ְלָפֶניךָ , ִּתְתַרֶצה

 .ּוָבְׁשִּתי ְוַגם ִנְכָלְמִּתי, ְוַאַחר ִהָוְדִעי ָסַפְקִּתי ַעל ָיֵרך

דֹוָניו ּוְכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ְגִבְרָּתה ֵּכן ֵעיַני ְנׂשּואֹות ֵאֶליָך ְיָי ְּכֵעיֵני ֶעֶבד ֶאל ַא, ִהְנִני ַמִּפיל ְּתִחיָנִתי ְלָפֶניךָ ,  ִּבְתִפָלה ּוְבַתֲחנּוִנים ִּתְמחֹולְוִאם

 .ֱאלִֹהים

ִהֵנה , ַכֵפרְוִאם ְּבֶׁשֶבר רּוח ְת  ,ּוְבַחְדִרי ֶּתֱאַנח רּוִחי ַעל רֹוב ְּפָשַעי, ִהֵנה ְּבִמְסָּתִרים ִתְבֶּכה ַנְפִׁשי ִמְּפֵני ַחְטאַֹתי,  ִּבְבִכָיה ּוְזָעָקה ִּתְסַלחְוִאם

 .ִנְׁשָבר ִלִּבי ְּבִקְרִּבי

ְׁשַמע ֶאל ְתִפיַלת ַעְבְדָך ְוֶאל , ְּפַתח ָיְדָך ְלַקְּבֵלִני ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָימה ְלָפֶניךָ ,  ְיָי ֱאלַֹהי ַהּפֹוֵתַח ָיד ִּבְתׁשּוַבת ַהָׁשִבים ּוְמַסֵייַע ְלָּבא ְלַטֵהרְוַעָּתה

ְוִאם ְּבַעֹונֹוַתי ָהַרִּבים ֵאין ֵמִליץ ַּבֲעִדי ְוֵאין ְמַלֵמד ,  ִּכֵסא ְכבֹוֶדָך ְמִליֵצי יֹוֶׁשר ְלָהִליץ ַּבֲעִדי ּוְלַהְכִניס ְתִפיָלִתי ְּבָאְזֶניךָ ְוִיהיּו ִלְפֵני, ַּתְחנּוָניו

ִּכי ַעל ַהְּתׁשּוָבה ֵמרֹאׁש ִהְבַטְחָתנּו ַּכָּכתּוב ,  ִמּתֹוְך דּוד ַהְנחֶֹּשתַחּתֹור ָנא ִלי ִמִּכֵסא ְּכבֹוֶדָך ַּכֲאֶׁשר ָחּתְרָּת ִלְמַנֶׁשה ְּבַׁשְועֹו ֵאֶליךָ , ָעַלי ְזכּות

ָמְצאֹו ּוְבִדְבֵרי ְנִביֶאיָך ָּכתּוב ֵלאמֹר ְִדרׁשו ְיָי ְּבהִ . ְּבּתֹוָרֶתָך ּוִבַקְׁשֶּתם ִמָׁשם ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת ִּכי ִתְדְרֶׁשנּו ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשךָ 

ְוֶנֱאַמר ִמי ֵאל ָּכמֹוָך . ְקָראּוהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב ַיֲעזֹוב ָרָׁשע ַדְרּכֹו ְואיׁש ָאֶון ַמֲחְשבֹוָתיו ְוָיׁשֹוב ֶאל ְיָי ִוַיְרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ִּכי ַיְרֶבה ִלְסלֹוחַ 

ִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא ְוֶנֱאַמר ָאמֹור ַאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ְיָי ֱאלִֹהים ִאם נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהחֱ 

ֶאְחּפּוץ ּבמות ְוֶנֱאַמר ִּכי לֹא . ֶאֱחפוץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּובֹו ִמַדְרּכֹו ָוָחָיה ׁשּובּו ׁשּובּו ִמַדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָמה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
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ֵיָאְמנּו ָנא ְדָבֶריָך וַיֱעֶלה ְלָפֶניָך ְלָרצֹון ֶׁשְתַכֵפר , ּוְדָבְרָך ֶאֶמת ְוַקָים ָלַעד, ְלעֹוָלם ְיָי ְדָבְרָך ִנָצב ַּבָׁשַמים, ַהֵמת ְנאּום ְיָי ֱאלִֹהים ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו

ַהִנֱגלֹות ִלי , ְמֵחה ְוַהֲעֵבר ַהָזדֹון ְוַהׁשֹוֵגג ָהאֹוֵנס ְוַהָרצֹון ְּבִדּבּור ּוְבַמֲחָׁשָבה ּוְבַמֲעֶשה, יַתי ְוִתְסַלח ִלְפָׁשעַ ֹונֹוְלַחטאַֹתי ְוִתְמחֹול ְלַעו

ּוְּכֶׁשַיִגיַע ֵעת . ַהּכֹל ַתֲעִביר ְוִתְסַלח ,ִתי ְּבִזְקָנִתי ֵהן ְּבִגְלגּול ֶזה ֵהן ְּבִגְלגּול ַאֵחר|ַמה ֶׁשָעִׂשיִתי ְּבַיְלדּוִתי ְּבַבְחרּוִתי ִּביִׁשיׁש, ְוַהִנְסָּתרֹות ִמֶמִני

, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ַאבֹוַתי. ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִׁשי ֶאָׂשא, ַהֵריִני ְמַקֵּבל ַהִמיָתה ְּבַאֲהָבה, ִקיִצי ִלְפטֹור ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוָלׁשּוב ֵאֶליךָ 

ּוְתַקֵּבל ִנְׁשָמִתי ְּבִׂשְמָחה ַּכֲאֶׁשר ִתָקֵחִני ִמֶמנּו ְויֹום ֶלְכִּתי ְלָפֶניָך ְרֵצה ָנא , ַעוֹונֹוַתי ֶׁשָבעֹוָלם ִמָגדֹול ְוַעד ָקָטן ה ַעל ָּכלֶׁשִּתְהֶיה ִמיָתִתי ַּכָּפרָ 

ְּבִביָאִתי ְיִביאּוִני ְלַגן ֵעֶדן ְוָׁשם ִתְהֶיה ְיִׁשיָבִתי ְוֶאְתַעֵדן , ֶאָחדְוָׁשלֹום ּבֹוַאָך יאְֹמרּו ְּבקֹול , ַהִליָכִתי ּוְׁשַלח ַמְלַאֵכי ַרֲחִמים ְוֵיְצאּו ָנא ְלעּוָמִתי

ְוַתַחת ֵצל ְכָנֶפיָך ְּתָנה ִלי ֶאת , ְלָפֶניָך ְיִהי ִסְתִרי ְוסּוָכִתי] הוא הנעימות הנצחי: פירוש[ְוִשים ָּכבוד ְמנּוָחִתי ְואֹור ָגַנוז , ְּבִזיו אֹוֶרך ָיִמים

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי , ִּכי ַאָּתה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֲאֶׁשר ָּבָך ָּבָטְחִּתי, ַאל ַּתֲעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְווָעִתי, ְׁשַמע ְתִחיָנִתי ִחיש ָנא ְיׁשּוָעִתי, ְמִחיָצִתי

 .ש עוד"ה ועיי"ל השל"עכ.  ְוֶהגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניך ְיָי צּוִרי ְוגֹוַאִלי

 :ל"ן ז" לחולה מהרמבסדר הוידוי

ַּבָׁשַמִים ִמַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ , ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב,  ֲאִני ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתימֹוֶדה

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך , ֶׁשְרפּוָאִתי ְּבָיְדָך ּוִמיָתִתי ְּבָיְדךָ , ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה, ָּפט ָּבָאֶרץעֹוֶׂשה ֶחֶסד ּוִמְׁש , עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ִמָּתַחת ֵאין עֹוד

ָחָטאִתי ְוֶׁשָעִויִתי ְוִאם ָאמּות ְּתֵהא ִמיָתִתי ַּכָּפָרה ַעל ָּכל ַחָטַאי ְוַעוֹוַני ּוְפָׁשַעי ׁשֶ , ֶׁשִּתְרָּפֵאִני ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ִּכי ַאָּתה ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן

ְוֲאִני מֹוֶדה ּוַמֲאִמין ֶׁשָהֵאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרך ְׁשמֹו הּוא . ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶתָך ּוְבַגן ֵעֶדן ְוַזֵּכִני ְלעֹוָלם ַהָּבא ַהָצפּון ַלֲצִדיִקים, ְוֶׁשָּפַּשְעִּתי ְלָפֶניךָ 

, ְוֵאין ׁשּום ְמִציאּות ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ִּבְלִּתי ַהְׁשָגָחתֹו, ְוהּוא ַהֲמְׁשִגיַח ְלַבדֹו ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ָיַצר ְוָעָׂשהָּבָרא ָּכל ָהעֹוָלמֹות ְוֶהֱאִציל ּוָבָרא וְ 

ְוַעל ָידֹו ָנַתן , ֱאַמן ֵּביתֹו מֶֹׁשה ַרֵּבינּוּוֵמַאֲהָבתֹו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ָּבַחר ְּבַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוָרתֹו ֲאֶשר ִהיא ִנְצִחִיית ְוַקֶייֶמת ַעל ְיֵדי נֶ 

ְוֵכן ִסְפֵרי ַהַקָּבָלה ְּכמֹו [, ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכַתב ֶׁשִהיא ּתֹוָרֵתינּו ַהְקדֹוָׁשה ֲאֶׁשר ְּבָיֵדינּו ְוַגם ָמַסר לֹו ַּבַעל ֶּפה ֵּפירּוׁש ַהּתֹוָרה ְוִהיא ַהְגָמָרא ַהְקדֹוָׁשה

ְוֲאִני ַמֲאִמין , ה ְלמֶֹׁשה ּוַמֲאִמין ֶׁשִדֵּבר ִעם ְנִביָאיו ַהְקדֹוִׁשים ְוֵהם ִסְפֵרי ְנִביִאים ּוְּכתּוִבים"ִני ַמֲאִמין ֶׁשֶזה ָמַסר ַהָקּבָ אֲ , ]ַהזֹוַהר ּוְכדֹוֶמה

 .ֶיה ַהֵמִתיםֶׁשָיִביא ְלַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ַּכֲאֶׁשר ִנְהֶיה ְראּוִיים ְלָפָניו ְלָגֳאֵלנּו ְוֶׁשְיחַ 

 וכשהשעה דחוקה יזקוף אצבעותיו למעלה ואומר

 ֶׁשל עֹוָלם ַהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ַהִמיָתה ְבּפֹוַעל ַמָמׁש ְּבִׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׁשֵלם ְלַקֵיים ִמְצַות ַעֵׂשה כֹוֶלֶלת ָּכל ַהִמְצֹות ְוִתיקּון ָּכל ַהַלאִוין ִרבֹונֹו

ְלַהֲעִביר ַמְחֶׁשֶבת ֵיֶצר ָהָרע ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְלַהִדיַח ִנְׁשָמִתי ֵמַעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש ְוִהְנִני מֹוֵסר גּוִפי ְוַנְפִׁשי ְורּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ַעל ֶׁשּכּוָלן ִנָּתִקין ְלַעֵׂשה 

א ְיָקָרא ִמַתָּתא ְלֵעיָלא ְלַאַתר ְדַׁשְקָיא ַעִמיָקא ְדִּביָרא ָנִגיד ְוַזֵּכִני ְלַיֵחד ֵׁשם ָקְדֶׁשָך ּוְּבַאֲהָבה ַרָּבה ְוִחיָּבה ְיֵתיָרה ְלַסְלקָ , ִיחּוד ִׁשְמָך ַהָגדֹול

ה ּוְׁשִכיְנֵּתיה ְּבִרִחימּו ְדִחילּו ִּבְיחּוָדא ְׁשִלים ּוְלָבַתר ְלַאְמָׁשָכא ִמֵעיָלא ְלַתָּתא "ְוָנִפיק ְוִתְהֶיה ְמִסיַרת ַנְפִׁשי ְּבסֹוד ֵמי נּוְקָבא ְלַיֲחָדא קּוּבְ 

ְיִהי ,  ַׁשְקָיא ְדַנֲחָלא ְלָכל ַדְרָגא ְוַדְרָגא ַעד ַדְרָגא ַּבְתָרָאה ּוְלַקְׁשָרא ְקָׁשָרא ְדּכּוָלא כְֹמֹו ְׁשֶנֱאַמר ִּכי ֵׁשם ְיָי ֱאְקָרא ָהבּו גֹוֶדל ֵלאלֵֹהינּוֵמַההֹוא

 ל"ן ז"כ הנוסח מהרמב"ע:      ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶׁשְיֵהא ָׁשלֹום ְמנּוָחִתי

 

 ויאמרו תפלה זאת עליו  יתלו פניהם למרום, וקרבו פקידות הפרדו, ומדים שם כי ֵחמה עזה יש בעולם עליובראות הע

נֹוֵתן ְנָׁשָמה וְ , ֱאְהֶיה ֲאֶׁשר ֱאְהֶיה ׁשֹוֵמר רּוח ָהָאָדם ְּבִקְרבֹו, ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹת ְלָכל ָּבָׂשר:  ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ְיהָֹוה ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹוְּתִפָּלה

ְוִתָמֵלא ָנא , ְמַחֵיה ַחִיים סֹוֵמך נֹוְפִלים סֹוֵעד חֹוִלים ּוֵמִמית ְּבַרֲחִמים ָּתבֹא ָנא ְתִפָלֵתנּו ִלְמעֹון ָקְדְׁשָך ַלָׁשַמִים, ְטהֹוָרה ְלַעם ְסֻגָלתֹו

ַהׁשֹוֵאג , ַהמּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי) פלוני בן פלונית(ְבָך ַחִיים ָוֶחֶסד ַעל ָהִאיׁש ַהָלֶזה ְוַתְׁשִּפיַע ְּבִמַדת טּו, ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ְוִתְתַעֵטף ְּבַחִסידּוֶתיךָ 

ְוחּוָׁשה ָנא , ֶמךָ ְוִלּבֹו ְסַחְרַחר ְוַעָזֻבהּו ּכֹחֹו ִּתיַקר ָנא ַנְפׁשֹו ְּבֵעיֶניָך ְוהֹוִציָאה ִמַמְסֵגר ַנְפׁשֹו ְלהֹודֹות ֶאת ְׁש , ִמַנֲהַמת ִלבֹו ְוֵאין ְמתֹום ִּבְבָׂשרֹו

ּוֵמאֹור ַהֵמִאיר , ִמֶּפַתח ָהְרִביִעי ֶשְּבֵהיַכל ַהנֹוַגה ֶׁשּבֹו ַהְׁשָכַנת ַהַמְלָאך ַהֵמִליץ ֶאָחד ִמִני ָאֶלף, ְוִּתְׁשַלח ַארּוָכה ּוַמְרֵּפא ְלַמְכאֹובֹו, ְלֶעְזָרתֹו

ּוֵמִאיר ַעֵליֶהם ְלַהֲחיֹות חֹוִלים ֵמָחְלָים , ְפַקְדָּת אֹוָתם ְּבּכַֹח ִׁשְמָך ֱאְהֶיה ַאְך טֹוב ְלִיְׂשָרֵאלַאֶׁשר הִ , ְלַצד ִמְזָרח ֵמֵהיָכל ָהְרִביִעי ְרָפֵאל ְׁשמֹו

 :ּוְלַהִציָלם ֵמָרָעָתם

 :עד כאן טוב לומר על רוב חולים הקרובים לחיים

ָאָנה ַמְלָטה ַנְפׁשֹו ְוִיתֹוֵסף ָעָליו רּוח ַטֲהָרה , ַאָפפּוהּו ֱחְבֵלי ָמֶות, ו ְוִנְׁשָמתֹוֶלֱאסֹוף ֵאֶליָך ַעָּתה רּוחֹ,  ִנְגַזר ָעָליו ִמֵּבית ִדיְנָך ַהֶצֶדקְוִאם

,  ְּבאֹור ַהְׁשִכיָנהְוִיְתַדֵּבק ַנְפׁשֹו רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו, ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ְּפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, ְוִיְסּבֹול ְוְיַקֵּבל ִיסּוֵרי ְיָי ֵמַאֲהָבה, ּוְקדֹוָׁשה ְוטֹוַהר ֵלב

ְוֵתֵצא ִנְׁשָמתֹו ִּבְנִׁשיָקה ּוְדֵבקּוָתא ְדרּוָחא . ַיֲעְמדּו ָעָליו, ְוַאְרָּבָעה ַמְלָאֶכיָך ַהְממּוִנים ְּבֵהיָכל ַהִׁשִׁשי ֵמִׁשָׁשה ֵהיָכלֹות ַהִנְכָלִלים ְּבֵהיָכל ַהָרצֹון

ְולֹא ְתאּוֶנה ֵאָליו ָרָעה ְוֶנַגע לֹא , ְוִתְׁשמֹור ָנא ֵצאתֹו ְּבָכל ְדָרָכיו, ְוַרֲעיֹונֹוִהי ַאל ַיְבִהלּוהּו, אְּברּוָחא ְולֹא ִיְצַטֵער ִּבְׁשִליַטת ִסְטָרא ַאֲחרָ 



6 
 

2121-436) 718( com.ChesedShelEmes.www    com.ChesedShelEmes@Info  Chesed Shel Emes  

ֵלהּו ֵמַּכף ָּכל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ָרע ְותֹוִליֵכהּו ְלָׁשלֹום ְוַתְצִעיֵדהּו ְלָׁשלֹום ְוִתְסְמֵכהּו ְלָׁשלֹום ְוַתִצי, ְּבָׁשלֹום ְוּתֹוִציאֹו ֵמעֹוָלם ֶזה, ִיְקַרב ְּבָאֳהלֹו

ְּכמֹו ְׁשֶנֱאַמר ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהָׂשָטן ִיְגַער , ּוִמן ַגֲעָרְתָך ְינּוסּון ָּכל רּוַח ַמִזיק ּוַמְׂשִטין. ַּבֶדֶרְך ּוְתעּוָטה ִנְׁשָמתֹו אֹור ְּכַׂשְלָמה ְויּוַׂשם ָעִבים ְרכּובֹו

ְוִיְגַדל ָנא ּכֹח , ְּכִדְכִתיב ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי ְׁשמֹו, ִמקֹול ַרֲעְמָך ֵיָחֵפזּון, ָי ְּבָך ַהּבֹוֵחר ִּבְירּוָׁשָלִים ַהלֹא ֶזה אּוד מּוָצל ֵמֵאׁשְיָי ְּבָך ַהָׂשָטן ְוִיְגַער יְ 

, ְלַהְצִהיל ָּפִנים ֵמָׁשֶמן, ְוִצָּפִרים ְיַקֵננּו, ְוַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְּבָקעֹות, ר ָנָטעְוִיְׂשְּבעּו ַעֵצי ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ , ֲאדָֹני ְּבָקְרַּבן ִנְׁשָמתּו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו

ַׁשֲעֵרי ,  ֵחן ָוֶחֶסדַׁשֲעֵרי, ַׁשֲעֵרי אֹוָרה, ְוִיָּפְתחּו לֹו ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ְוְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיָי ְּבַמֲעָׂשיו, ֵמַהֲחִסיָדה ֲאֶׁשר ִּבְברֹוִׂשים ֵּביָתה

ּוִמְצָחא ִעיָלָאה ִיְתַמֵצי ְויֹוִפיַע , ְוָיִאיר אֹור לֹוֶבן ָהֶעְליֹון ְלַאְרָּבָעה ֵמָאה ָעְלִמין ִדְכסּוָפא ְוָרצֹון, ַׁשֲעֵרי ֶחְמָלה ְוַחִניָנה, ַׁשֲעֵרי ָרצֹון, ַרֲחִמים

ת ַעַׂשר ִּתקּוֵני ִדיְקָנא ַיִקיָרא ִעיָלָאה ִיַתְקנּון ֵליה ְּתַלת ַעַׂשר ַנַהֵרי ְדַאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ְויּוְפַקח ּוִמְּתלַ , ְלַעֵדן ִנְׁשָמתֹו ְורּוחֹו ְוַנְפׁשֹו, ֵאָליו

ְוִאם ִיְצַטֵרְך ְלאֹוָצר ָגדֹול ֶׁשל . ִליםְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ְּבִּתקּון ַמֲעָׂשיו ְלעֹוָלם ַהָּבא ְּבֶחֶסד ֵאל אֵ , ְוֵאל ֶעְליֹון ְּתִהָלתֹו ֶיְחַטם לֹו, ֵעיָנא ְּפִקיָחא ָעָליו

ְוְיַרֵחם ָעָליו ְוַעל ָּכל חֹוֵלי ַמֲאִמיֶניָך : ְּכִדְכִתיב ְוַחנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹון ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם, ֶחֶסד ֵאל ְיחֹוֵנן אֹותֹו ִמֶמנּו, ַמְּתַנת ִחָנם

ְוַתֲעמֹוד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע , ּוְתַקְדֶמָך ְּתִחָנתֹו ּוְתִחָנֵתנּו ָעָליו, ָהֵאר ָנא ָּפֶניָך ֶלָעִני ְוֶאְביֹון ַהָלֶזה, יָ ֵאל ֱאלִֹהים יְ : ַהְצִריִכים ְלַרֲחִמים

יֶדיָך ַהיֹוְׁשִבים ְלָפֶניָך ְוַעֶטֶרת אוָרה ַעל רֹאָׁשם ִעם ַנְפׁשֹות ַחִס , ִוְיַזֶמְרָך ְּכבֹודֹו ְּבַגן ֵעֶדן ְולֹא ִידֹום, ְוַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד, ִמׁשֹוְפֵטי ַנְפׁשֹו

 :ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון, ִעם ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַחֵבִרים, ְואֹוֶרְך ָימִים ּוְׁשנֹות ַחִיים ְוָׁשלֹום יֹוִסיפּו ָלנּו ְּברֹוב עֹוז ְוַתֲעצּומֹות, ֵליָהנֹות ֵמאֹור ָּפֶניךָ 

 :ו פסוקים אלו אם אפשריקראו עמ, וסמוך ליציאת נשמתו

 ה"ואם הזמן דחוק יאמרו הפסוקי יחוד בעמוד ק

 

ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם : ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ַהַּמְלָאךְ 

ְמַכלֵּכל ַחִיים ְּבֶחֶסד ְמַחֵיה : ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ : מָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלאְיהָֹוה ִמי ּכָ 

  :ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים

 

 קרים העומדים אצלו את הנוסח השני דלהלןלומר יאמרו המב ואם אינו יכול, זה הנוסח אומר החולה אם יש ביכולתו

 :ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניתָ :  ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתיַהִּציָלה

ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָת אֹוִתי : ְלפּוְרָקָנְך ַסָּבִרית ְייָ : ִקִּויִתי ְיהָֹוה ִליׁשּוָעְתךָ  :ים ַרֲחָמיו ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָֹלהֶאּפֹול ָּנא ְבַיד ְיהָֹוה ִּכי ַרּבִ 

ַיִּציֵלִני ֵמאְֹיִבי ָעז ִמּשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו : ִמַּמִים ַרִּביםִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני : ְּבטֹוב ָאִלין ְוָאַקיץ ְּבַרֲחִמים טֹוִבים ָאֵמן: ְיהָֹוה ֵאל ֱאֶמת

ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך : ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתךָ : ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים :ִמֶּמִני

 :ָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתךָ ֶאְׂשּבְ 

 

 :נוסח שהמבקרים העומדים אצל החולה אומרים

 :ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניתָ :  ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדתֹוַהִּציָלה

ְּבָיְדָך ַיְפִקיד רּוחֹו ָּפִדיָת אֹותֹו ְיהָֹוה : ְלפּוְרָקָנְך ַסָּבִרית ְייָ : ִקִּויִתי ְיהָֹוה ִליׁשּוָעְתךָ : ִיּפֹול ַאל ל ָּנא ְבַיד ְיהָֹוה ִּכי ַרִּבים ַרֲחָמיו ּוְבַיד ָאָדםִיּפֹו

 :ַיִּציְלָך ֵמאְֹיֶבָך ָעז ּוִמּשְֹנֶאָך ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמּךָ : ָּמרֹום ִיָּקֶחָך ַיְמֵׁשְכָך ִמַּמִים ַרִּביםִיְׁשַלח ִמ : ְּבטֹוב ָתִלין ְוָתַקיץ ְּבַרֲחִמים טֹוִבים ָאֵמן: ֵאל ֱאֶמת

ַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְוהּוא ְּברֹב ַחְסְּדָך ָיבֹוא ֵביֶתָך ִיְׁש : ִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים

ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ַעל ְּדַבר ְּכבֹוד ְׁשֶמָך ְוַהִּציֵלנּו : ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה: ְוהּוא ְּבֶצֶדק ֶיֱחֶזה ָפֶניָך ִיְׂשַּבע ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתךָ : ְּבִיְרָאֶתךָ 

 :ַען ְׁשֶמךָ ְוַכֵּפר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלמַ 

 


