ֵס ֶדר ַּכ ָּפרֹות

בערב יום כיפור ,בשעה מוקדמת נוהגים לערוך כפרות.
אומרים את הפסוקים להלן  3פעמים

וּב ְרזֶל:
ירי עֳנִ י ַ
חשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת ֲא ִס ֵ
יוֹשׁ ֵבי ֶ
אָדם ְ
ְבּנֵי ָ
ַתּק:
יהם יְ נ ֵ
רוֹת ֶ
וּמוֹס ֵ
ְ
חשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת
יאם ֵמ ֶ
יוֹצ ֵ
ִ
יהם יִ ְת ַענּוּ:
וּמעֲוֹנ ֵֹת ֶ
ילים ִמ ֶדּ ֶר ְך ִפּ ְשׁ ָעם ֵ
ֱאוִ ִ
ֲרי ָמוֶת:
ַפ ָשׁם ַויַּגִּ יעוּ ַעד ַשׁע ֵ
ָכּל א ֶֹכל ְתּ ַת ֵעב נ ְ
יעם:
יוֹשׁ ֵ
יהם ִ
צוּקוֹת ֶ
ֵ
וַיִּ ְזעֲקוּ ֶאל יי ַבּ ַצּר ָל ֶהם ִמ ְמּ
יתוֹתם:
ימ ֵלּט ִמ ְשּׁ ִח ָ
יִ ְשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ וְ יִ ְר ָפּ ֵאם וִ ַ
אָדם:
אוֹתיו ִל ְבנֵי ָ
יוֹדוּ ַליי ַח ְסדּוֹ וְ נִ ְפ ְל ָ
ָשׁרוֹ:
אָדם י ְ
אָלףְ .ל ַהגִּ יד ְל ָ
אָך ֵמ ִליץ ֶא ָחד ִמנִּ י ֶ
ִאם יֵשׁ ָע ָליו ַמ ְל ְ
אתי כ ֶֹפר:
ֹאמר ְפּ ָד ֵעהוּ ֵמ ֶר ֶדת ַשׁ ַחת ָמ ָצ ִ
וַיְ ֻחנֶּנּוּ ַויּ ֶ
אם עורך כפרות עם כסף יאמר:

ַאנִ י ֵא ֵל ְך
ֵל ְך ִל ְצ ָד ָקה ,ו ֲ
מוּר ִתי .זֶה ַכּ ָפּ ָר ִתי .זֶה ַה ֶכ ֶסף י ֵ
יפ ִתי .זֶה ְתּ ָ
זֶה ֲח ִל ָ
וּל ָשׁלוֹם:
רוּכים ְ
טוֹבים ֲא ִ
ְל ַחיִּ ים ִ

אם עורך כפרות עם תרנגול ,יסובב אותו  3פעמים סביב ראשו ויאמר:

ַאנִ י ֶא ָכּנֵס וְ ֵא ֵל ְך ְל ַחיִּ ים
יתה .ו ֲ
ֵל ְך ְל ִמ ָ
מוּר ִתי .זֶה ַכּ ָפּ ָר ִתי .זֶה ַה ַתּ ְרנְ גוֹל י ֵ
יפ ִתי .זֶה ְתּ ָ
זֶה ֲח ִל ָ
וּל ָשׁלוֹם:
רוּכים ְ
טוֹבים ֲא ִ
ִ
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