
 תפילה לערב ראש השנה
 

ראש השנה,  –בערב יום הדין הקדוש  התפילה ותחינה נפלאה, לאמר
להתוודות ולהתחנן לפני אבינו, אב הרחמן, שיסלח לנו על כל 

עוונותינו ויכפר לנו פשעינו, וישמע תפילתנו לשנה טובה, שנת שמחה 
 .וישועה

גְ  נֶׁ ָחָטאִתי ּכְ י ְלָפֵרׁש ֲחָטַאי ׁשֶׁ ל עֹוָלם! ִאם ָעַמְדּתִ ַמן ְוֵהם ֹלא ִרּבֹונֹו ׁשֶׁ ה ַהּזְ ָך, ִיְכלֶׁ ּדְ
ים ַעל ְיֵדי  קֹור ַמִים ַחּיִ יַצד הֹוֵצאִתיְך ִמּמְ ֵלב ַמר: ּכֵ י, ֲאקֹוֵנן ּבְ יָך ַנְפׁשִ ִיְכלּו. ָלֵכן, ָעלֶׁ
ת ְיָקָרה, וִמיֵלאִתיָה ְסִחי  ְקֵראת ְלבֹוְרָאּה ּבַ ָמִתי, ַהּנִ י ַעל ִנׁשְ יַצד ֹלא ַחְסּתִ ֲעוֹונֹוַתי? ּכֵ

 ?סּוִמאוּ 

ּפֹט  ב ִלׁשְ ה יֹוׁשֵ דֹוׁש, ּבֹו ַאּתָ ָנה ַהּקָ ָ יֹום ֹראׁש ַהׁשּ ה ְלָמָחר, ּבְ ֱעש ֶׁ ַמים, ָמה אֶׁ ׁשָ ּבַ ָאִבי ׁשֶׁ
ַמִים ָחִלים ְורֹוֲעִדים ֵמֵאיַמת  ׁשָ ר ּבַ ים ֲאׁשֶׁ דֹוׁשִ יָך ַהּקְ ַהֵרי ֲאִפּלּו ַמְלָאכֶׁ ֵאת עֹוָלְמָך? ׁשֶׁ

יְנָך  ׁש חֹוֵטאת –ּדִ פֶׁ ר נֶׁ ַגע. אֹוי ִלי  ַקל ָוֹחמֶׁ ָכל רֶׁ יָך ּבְ ָך ְוִהְכַעְסּתִ ְגּדְ ָחָטאִתי נֶׁ מֹוִני, ׁשֶׁ ּכָ
ת ) בֶׁ חֹוׁשֶׁ ֵעת ׁשֶׁ ל ָאָדם, ְלָכל  לגבר:ּבְ ם ּכָ ְחּתַ ב ְונֶׁ רֹון ָהֵאּלּו ִנְכּתַ יֵמי ִזּכָ ּבִ ב( ֲאִני ׁשֶׁ חֹוׁשֵ

ָכבוֹ  ָנתֹו ּבְ ה ֵאת ׁשְ ָנה ֲהָבָאה: ִאם ִיְחיֶׁ ׁשָ יו ּוִמְקָריו ּבְ ה; ִאם ַמֲעש ָ ד, ְוִאם ָחִליָלה ֹלא ִיְחיֶׁ
י  ל ַמֲעש ֵ ִיּסּוִרים ְוֹחִלי. ּכָ ָנה, אֹו יִדינּוהּו, ָחִליָלה, ּבְ ָ ְך ַהׁשּ ׁשֶׁ מֶׁ לֹום ּוְבִריאּות ִיְהיּו לֹו ּבְ ׁשָ

דוּ  ם ִיְכּבָ ט, ִלְראֹות ֵאּלּו ֵמהֶׁ ּפָ ס ּוְבֹמאְזֵני ִמׁשְ לֶׁ פֶׁ ָקִלים ּבְ ָרִעים, ִנׁשְ . ּוָמה ָאָדם, טֹוִבים ּכְ
יו ָהָרִעים ָקָלם ֵאת ַמֲעש ָ ִמׁשְ יו ַהּטֹוִבים ַיְכִריעּו ּבְ ֲעש ָ ּמַ  ?טֹוב לֹו ָלָאָדם ׁשֶׁ

יִטי ַעל ַעְצִמי ִלְפֵני  ַהּבִ ָכל ֵאיָבַרי, ּבְ י ְוַרַעד עֹוֵבר ּבְ ִקְרּבִ י ָנַמס ּבְ ל עֹוָלם! ִלּבִ ִרּבֹונֹו ׁשֶׁ
ָאה ) ין ַוֲאִני ְמּלֵ ת ָמֵלא(  לגבר:יֹום ַהּדִ י ַהּטֹוִבים ְלֻעּמַ ֹקל ַמֲעש ַ ׁשְ ַעוֹונֹות. ְוִאם ּתִ ּבְ

ה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון,  י ַאּתָ ֹיְדִעי ּכִ א ּבְ ּלָ ף לרעתי. אֶׁ ָעוֹונֹות ֵאת ַהּכָ ֲעוֹונֹוַתי, ַיְכִריעּו הֶׁ
ה ֵאינֹו ִמְתַוּדֶׁ ָעיו ֹלא ַיְצִליַח" ָאַדם ׁשֶׁ ׁשָ ה ּפְ תּוב "ְמַכסֶׁ ָך ּכָ ל ַעוֹונֹוָתיו  ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשֶׁ ַעל ּכָ

ְתׁשּוָבה  ב ּבִ ה ַעל ַעוֹונֹוָתיו, ְוׁשָ ְתַוּדֶׁ ה ְועֹוֵזב ְירּוָחם" ַאְך ַהּמִ ם; "ּומֹודֶׁ ֵיָעֵנׁש ֲעֵליהֶׁ
ֲעִויִתי  ה ֲאִני ַעל ֲעוֹונֹוַתי ׁשֶׁ ם, ְמַרֵחם ָעָליו יֹוְצרֹו ּומֹוֵחל לֹו ַעוֹונֹוָתיו. ָלֵכן ִמְתַוּדֶׁ ֲעֵליהֶׁ

יָך, ּוְמקַ  ת )ְלָפנֶׁ לֶׁ ם  לגבר:ּבֶׁ ֵ ה, ַהׁשּ יָך, ְוַאּתָ ֱחָטא עֹוד ְלָפנֶׁ ּלֹא אֶׁ ל( ֲאִני ָעַלי ׁשֶׁ ּוְמַקּבֵ
מֹו  ׁשֹוַתי, ּכְ ִפּלֹוַתי ּוַבּקָ ל ּתְ ִתי ֵריָקם, ְוַהֲאֵזן ּכָ ִפּלָ יב ּתְ ׁשִ ם, ְוֵאל ּתָ ַהּטֹוב, ְמַחל ִלי ֲעֵליהֶׁ

מּוֵאל, ְוש ִ  ה, ֵאם ׁשְ ת ַחּנָ ַמְעּתָ ִלְתִפּלַ ָ ׁשּ ְעִלי ׁשֶׁ ה אֹוִתי ְוֵאת ּבַ ָכל ְמבּוָקָשה. ְוְתַזּכֶׁ ה ּבְ ְחּתָ ּמַ
ה, ותכתבנו ְלַחיִים טֹוִבים,  לגבר:) ין ַהּזֶׁ ט יֹום ַהּדִ ּפָ ִמׁשְ י( ְוֵאת ַזְרִעי ּבְ ּתִ ְוֵאת ִאׁשְ

ּלֹא ִנְצָטֵרְך ְלמַ  ֵלָאה ְוַהְרָחָבה, ְוׁשֶׁ ְדָך ַהּמְ ָכבֹוד ִמּיָ ר ָוָדם ִלְבִריאּות ּוְלַפְרָנָסה ּבְ ש ָ ַנת ּבָ ּתְ
י ׁשּום ַצַער ְוִיּסּוִרים, ְוֵיְלכּו  ּלִ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ּבְ ל ּבָ ה ְלַגּדֵ ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ְוִנְזּכֶׁ

ָיֵמינּו, ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ ק ּבִ דֶׁ יַאת ּגֹוֵאל צֶׁ ה ְלּבִ יָך, ְוִנְזּכֶׁ ָרה ְלָפנֶׁ ׁשָ ְך ַהּיְ רֶׁ דֶׁ  .ּבְ

 )ספר התחינות ביידיש(
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