וידוי מבעל חכמת אדם
ֹלהים וַ ֲאדֹונֵ י
ֹלהי ָה ֶא ִ
ֹלהי ַא ְב ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ יַ עֲ קֹבֱ ,א ֵ
בֹותיֱ ,א ֵ
אֹלהי ֲא ַ
ֹלהי וֵ ֵ
מֹודה ֲאנִ י לְ ָפנֶ יָך ה’ ֱא ֵ
ֶ
ּומ ְׁש ָּפט
עֹושה ֶח ֶסד ִ
עֹושה ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץֶ ,
ָה ֲאדֹונִ יםַּ ,ב ָש ַמיִ ם ִמ ַמעַ ל וְ עַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עֹודֵ ,
פּואה ְׁשלֵ ָימה
ּומ ָית ִתי ְּביָ ְדָך ,יְ ִהי ָרצֹון ִמלְ ָפנֶ יָך ֶש ִּת ְר ָּפ ֵאנִ י ְר ָ
פּוא ִתי ְּביָ ְדָך ִ
ָּב ָא ֶרץָ ,היָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ הֶ ,ש ְר ָ
אתי
רֹופא ַר ֲח ָמן ,וְ ִאם ָאמּות ְּת ֵהא ִמ ָית ִתי ּכַ ָּפ ָרה עַ ל ּכָ ל ַח ָט ֵאי וַ עֲ וֹונַ י ְּוּפ ָשעַ י ֶש ָח ָט ִ
ּכִ י ַא ָּתה ֵאל ֵ
וְ ֶשעָ וִ ִיתי וְ ֶש ָּפ ַשעְ ִּתי.
ּבֹורא יִ ְת ָּב ֵרך ְׁשמֹו הּוא ָּב ָרא ּכָ ל ָהעֹולָ מֹות וְ ֶה ֱאצִ יל ָּוב ָרא וְ יָ צַ ר וְ ָע ָשה ,וְ הּוא
ּומ ֲא ִמין ֶׁש ָה ֵאל ַה ֵ
ַ
ּומ ַא ֲה ָבתֹו ֶאת
ַה ַמ ְׁשגִ ַיח לְ ַבדֹו ְבכָ ל ָהעֹולָ מֹות ,וְ ֵאין ׁשּום ְמצִ יאּות לְ כָ ל ָהעֹולָ מֹות ִבלְ ִּתי ַה ְׁשגָ ָחתֹוֵ ,
ּתֹורתֹו ֲא ֶשר ִהיא נִ צְ ִחית וְ ַקיֶ ֶימת עַ ל יְ ֵדי נֶ ֱא ַמן ֵּביתֹו מ ֶֹשה
בֹותיּנו ָּב ַחר ְּבעַ מֹו יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נָ ַתן לָ נּו ָ
ֲא ֵ
דֹושה ַא ֶשר ְּביָ ֵדינּו וְ גַ ם ָמ ַסר לֹו ַּב ַעל ֶּפה
ּתֹור ֵתינּו ַה ְק ָ
ּתֹורה ֶש ִּבכְ ַתב ֶש ִהיא ָ
ַר ֵּבינּו ,וְ עַ ל יָ דֹו נָ ַתן ָ
דֹומה]ַ ,אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶשזֶ ה
זֹוהר ּוכְ ֶ
דֹוׁשה[ ,וְ כֵ ן ִס ְפ ֵרי ַה ַק ָּבלָ ה כְ מֹו ַה ַ
ּתֹורה וְ ִהיא ַהגְ ָמ ָרא ַה ְק ָ
ֵּפירּוׁש ַה ָ
תּובים ,וְ ַאנִ י ַמ ֲא ִמין
דֹוׁשים וְ ֵהם ִס ְפ ֵרי נְ ִב ִיאים ּוּכְ ִ
ּומ ֲא ִמין ֶש ִד ֵּבר עִ ם נְ ִב ָיאיו ַה ְק ִ
ָמ ַסר ַה ָק ָּב“ה לְ מ ֶֹשה ַ
[ּוב ֵפירּוׁש
ֶש ִיָביא לְ עַ מֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ָמ ִׁש ַיח צִ ְד ֵקינּו ּכַ ֲא ֶשר נִ ְהיֶ ה ְראּויִ ים לְ ָפנָ יו לְ גָ ֳאלֵ נּו וְ ֶשיְ ַחיֶ ה ַה ֵמ ִתיםְ .
אֹומר לִ ְפנֵ יכֶ ם ּכִ י אּולַ י ַח“וְ ִד ַּב ְר ִּתי אֹו ִה ְר ַה ְר ִּתי נֶ גֶ ד ּכָ ל ַהנִ זְ ּכָ ר אֹו ַח“וְ ֲא ַד ֵּבר אֹו ֲא ַה ְר ֵהר ַה ֵרי
ַאנִ י ֵ
ֵהם ְב ֵטלִ ים].

