
בס"ד

טבלת תיקוני נוסחאות התפילה
בסידורי ומחזורי רעדעלהיים

א' דראש השנה
הסימן * מסמל שיש כמה מקומות בתפילה גם של יום א' גם של יום ב' שטעונים התיקון הזה וחזקה

על המתפלל שהוא ימצא אותם.

מקור הטעותהגירסא המשובשתהגירסא הנכונהשורהעמוד

דפוסְיטֹוִביםְוטֹוִבים7011

דפוסַהְרַעָמּהַהְרִעָמּה775

מדקדקיםעל ַּגב המזבחעל ַּגֵּבי המזבח3*97

 ַהּיֹום ְּבַרֲחִמים ִּתְזֹּכר ֶׁשל ַיֲעֹקבְלַזְרעֹו12*97
דפוסֲחִליכֹותֲהִליכֹות17*112

מדקדקיםְּבִהַצְּדקֹוְּבִהָּצְדקֹו2*115

דפוסִּביִּכי6*119

דפוסְׂשעּוְׂשאּושניה מלמטה*124

דפוסַאֲחֵריַאֲחַרי14טור ימיני * 135

דפוסְּכָעׁשְּכָעׂש7*141

ב' דראש השנה
דפוסּוֵביןּוֶבן8*56

טשטושְּפַניְּפֵניתחתונה59

דפוסִנְרֶאהִנְרָאה606

דפוסְּבֶרֶגןְּבֶרֶנןשניה מלמטה65

דפוסִּכְסִריסִּכְתִריס707

דפוסֵּכןֵּבן7011

דפוסֵּבןֵּביןרביעית מלמטה71

צנזורֲאַרִּמיםֱאדֹוִמיםשניה מלמטה71

דפוסְוִהֵּללּוְוִחֵּללּו7711

דפוסְוִׁשיתְוִׁשיתּו1262

כל נדרי
נּו8*28 מדקדקיםאנחנוָאֽ



דפוסִסילּוִפיםִסילּוָפםששית מלמטה45

מדקדקיםָעָליוְלָפָניו5610

יום כיפור
המחכים לסליחתוהמחכים לֹו3413
דפוסַנֲחֵלנּוַנֲהֵלנּו365

דפוסְוִדּׁשּונּוְוִדּׁשּונֹו5516

דפוסֻיְרַּדתֻיְרַּדם5615

דפוסֶיַֽׁשעִיַֽׁשע6014

ַחר626 ַחדְּכַּצֽ דפוסְּכַּצֽ

דפוסַאַּפִים ֶאֶרץַאַּפִים ֶאֶרְךשלישית מלמטה63

דפוסַמֲעלֹוָתיוֵמֲעִלּיֹוָתיו642

דפוסֲעַנןָעָנן691

דפוס?ָּבֲעָנָוהַּבֲעָנָוה7110

דפוסּוְנטֹוָׁשהּוְנטּוָׁשה8112

דפוסִּפַּלְׂשָּתִּפַּלְׁשָּתחמישית מלמטה83

דפוסְוֶנֱאָּפִניםְוֶנֱאָפִניםשביעית מלמטה85

דפוסְלַהְדִריֵכםְלַהְדִריֵרםחמישית מלמטה85

צנזורַּגם ֵזִדיםּגֹוי ְוָנְכִרי888

ָך906 יָךַרְחֶמֽ דפוסַרֲחֶמֽ

דפוסֶהָהָיםֶהָהָיה912

דפוסַהִחִּציבַהִהִּציב921

דפוס?ַכַּבְרֶזלַּבַּבְרֶזלשניה מלמטה126

מדקדקיםְיֻחָּדׁשַיֲחדֹוׁש12914

דפוסָּפקּורָּפקּוד17612

דפוסְּבׁשֹורְּבׂשֹור1784

דפוסצּוֵמנּוצֹוֵמנּו18219

דפוסִּכְׁשִביֵביִּבְׁשִביֵבישניה מלמטה183

דפוסּוֵמֲחִניַטיּוֵמֲחִניֵטי1843

דפוסִזכּותְזכּותתחתונה189

ָך19215 יָךַרְחֶמֽ דפוסַרֲחֶמֽ

דפוסְוֵעינּוְוֵעינֹושניה מלמטה193



ַצֲחָנתֹו ְוֶׁשְּלַמֵּטהּוַצַחן ַמֵּטהּו2049
דפוסְּבֵכןְּכֵבן2278

ֶחְרָּפֵתנּו ַהֲעֵבר2398
ְוֵׂשָאֵתינּו ְּבֵחיֵקנּו

ְגמּוֵלמֹו, ְּגמּוֵלמֹו ָהֵׁשב
ְלֵחיָקם, ְוִיְּפלּו ַּבל

ָיקּומּו

חרפתנו העבר
וחוסיך לא יכלמו,
יכלמו הנחרים בך
ויפלו ולא יקומו

צנזור

דפוסַלבֹואָלבֹוא26311

ָך2846 יָךַרְחֶמֽ דפוסַרֲחֶמֽ

דפוסָׂשְרפֹוָׂשְרפּושלישית מלמטה308

ַחי ְזעֹוְך קֹוָמָתם30917
ְּבִבעּור יֹום ַהָּבא

ַחי ַזֲעִקי ְקׁשֹוב ִּבעּור
יֹום ַהָּבא

צנזור

ָך34015 יָךַרְחֶמֽ דפוסַרֲחֶמֽ

ִׁשְבַעת ֵאיָתִניםְׁשֻבַעת ֵאיָתִניםחמישית מלמטה348
ָהֵׁשב ִׁשְבָעַתִים ֶאל35014

ֵחיק ְמַעֵּנינּו
השב שבותינו מחיק

מענינו

צנזור

סוכות
ְׁשבֹור ָקְדקֹוד ְמֳאָּדם,1513

יָך ִמָּדם, ַׁשֵּכר ִחֶּצֽ
ֻאּמֹות ַהְּנסּוכֹות

שבור זרוע רשע
שלח לצדק ישע
אמץ וסמכות

צנזור

ְׁשָּת ָצִרים1516 צנזורכהכנעת זדיםַּדֽ

נּו12 42 צנזורתכה קמיךַּתֶּכה אֹוְיֵבֽ

דפוסחולליםהוללים473

צנזורּתֹוְלדֹות ָצרּתֹוְלדֹות ָׂשִעיר10 48

דפוסיהומתיחומת518

דפוסְמַׁשִּלִׁשיםְמַׁשְּלִׁשיםתחתונה52

דפוסְוָיְׁשָבהְוָיְׁשבּו727

דפוס?ָאִסיףָהָאִסיף10413

דפוסכגבוראכגבורי13017

דפוס?ְּבֶׁשַועְּבֶׁשַבע13115

דפוסְוִלִּביְבִלִּבי1593

דפוסְוִיְׁשַּתִּכחּוְוִיְׁשַּתְּכחּותחתונה166



דפוסְיֻבַחר , אל הכתיב:ְיֻחַּבר להוסיף את הקרי:תחתונה167

ָּדרֹוְך ּפּוָרה ִיְדֹרְך אֹוֵיב ַּבֲחָמתֹו. ֱהיֹות: להוסיף שורות מלמטה1868
ֻסָּכה ְלֵצל ְלׁשֹוְמֵרי ֻסָּכתֹו

צנזור

דפוסברבד שורות מלמטה1932

יֶהם שורות מלמטה2024 יָךִמְתקֹוְמֵמֽ צנזורִמְתקֹוְמֶמֽ

דפוסְוַהִציץְוֵהִציץ שורות מלמטה2083

צנזורֵׁשם רשעים ְלַהֲאִבידֵׁשם ֲעִדיָנה ְלַהֲאִביד20915

שמיני עצרת
מדקדקיםִלְפֵני ְמַנֶּׁשהִלְפֵני ְמַנִּׁשי1514

דפוסֵׁשםָׁשם1811

דפוסַיַֽחרַיַֽחד919

דפוסְלַפְרָנָסּהְלַפְרְנָסה9114

דפוסַוּיֹאֶמרַוּיֹאַמר12319

היידנהיים נגד הכלְלַהְפִריעֹוְלַהְכִריעֹו שורות מלמטה1272

ראשון של פסח
צנזור ודפוסָקָמיו ַוֲחֶצּנּוֱאדֹום ַיֲחֶצּנּו1214

ֶרב ַחָּדה ַעל1512 ַסח ֶחֽ ֶּפֽ
ֱאדֹום

פסח חרב על רשעי
הדם

צנזור

דפוסורפא ִעּמֹוורפא ַעּמֹו1519

צנזורָּכל צוררָּכל ּגֹוי1520

ָטעּון ַהְקָּדָמה ֶעֶרב1713
ְּפָסִחים

ָטעּון ַהְקָּדָמה ָעֵרב
ְּפָסִחים

דפוס

דפוסאֹור ֵיַׁשעאֹור ֶיַֽׁשע351

דפוסַנְחָלהַנֲחָלה3713

ִצּיֹון¶ִצּיּון שורות מלמטה405
דפוסְּכָאבְּכֵאב441

דפוסַמֲחַרִּכיַמֲחַרֵּכי502

צנזורַמְלֵכי יוןַמְלֵכי ֱאדֹום שורות מלמטה516

דפוסְוַאֶּתםְוִאָּתם8117

דפוסִהְמִּתירִהְמִטיר8215

דפוסִיְׁשקֹוט ַטלִיְׁשקֹוט ְּכַעב ַטל שורות מלמטה862



)(כולל שבת חול המועדשביעי של פסח
ַעל ֱאדֹום ֶעֶׂשר ְנָגִעיםאחרונה18

ֹּתהּו ָוֹבהּועֹוד ְיַחֵּמׁש, 
ִּבְכַרְך ָּגדֹול רֹוִמי

ְלַׁשֵּמׁש

ַעל ָצָריו ֶעֶׂשר ְנָגִעים
עֹוד ְיַחֵּמׁש, ֹּתהּו ָוֹבהּו
ִּבְכַרְך ָּגדֹול ְלַׁשֵּמׁש

צנזור

דפוסֵמְרדּוֵמְררּו3714

צנזורנא שית אויביךנא שית ֱאדֹום403

ֵּביןִּבין447
ְזִהירּוי4812 ַיְזִהירַ
תכסיסטכסיס4818
ִׂשיֵמנּוִׂשיֵמִני5011
צנזורבטופלי שקרְּבַמְלכּות ָזדֹון627

בכסףבחסף שורות לפני הסוף625
דפוסֲהִכינֹוֵהִכינֹו658

צנזורלאיביו יעשה כלהֶלֱאדֹום יעשה כלה7210

קרנות רשעיםקרנות ּגֹוִים בהפילו7215
בהפילו

צנזור

צנזורבאיוביו יתן נקמתוֶּבֱאדֹום יתן נקמתושורה לפני הסוף72

שבועות
דפוסַוָיֶפקְוָיֵפק4210

דפוסִׁשְבָעה / ַׂשְּבָעּהָׂשְבָעה4217

יַע538 יַחְוִהְזִרֽ דפוסְוִהְזִרֽ

דפוסַּבֲהָדָרהַּבֲהָדרֹוארבע שורות מלמטה 56

דפוסִהֵּנחִהֵּנה571

 נּו5712 ֽ מדקדקיםֲאנּוָאֽ

דפוסַּבֲחִזיָדםַּבֲהִזיָדם6214

דפוסַמְחָּתהְמַחָּתהשש שורות מלמטה62

דפוסהודרתחודרתחמש שורות מלמטה62

דפוסְיָגְדלֹוְוָגְדלֹו6621

דפוסנפשונפשי927

דפוסַמְלָוהִמְלָוה1019

דפוסִמֵּמיִמִּמי1033



דפוסּוְׂשתּוֶמתּוְתׂשּוֶמת מלמטה1042

דפוסְּבַמֲחַּבתְּבַמֲחַבת10810

דפוסַהֵּכרּוסַהֵּסרּוס1103

הגירסאות המצונזרות בסידורים
הגירסא המשובשתהגירסא הנכונהשפת אמתעבודת ישראל

ָהעֹוֵבד ָּבּה ִיָּמֵחץ ְּכַעל ַיד ָלַקח ּכּוִׁשית, ֹחֶזק ַזְעּמֹו:  להוסיף243,14133,3
ָקָמיו ָיִפיץ ֲחִריִׁשית

רֹוזני  ְבָעִליםרֹוִמי  ְבָעִלים642,1728,3
ָּדת ֲחָדָׁשה ְיַחֵּדׁש ַהּטֹות ֹאֶזן244,1133,6

ֵמַהְכִּביד, ֲחלֹוף ֱאִליִלים
ְזבּול.

דעה חדשה יחדש הטות
אזן מהכביד, הדר חמדת

זבול
השיבנו למנוחתך כי ידךְּבַאְּפָך ֽקּוָמה ַעל צֹוֵרר ַהָּצר621,15178,7

לא תקצר
ברוכה אסתר מגנה בעדיברוכה אסתר בעדי448276

ֲארּוִרים ָּכל ָהֲעֵרִלים.: להוסיף448,17276,15
ְּברּוִכים ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ארורים כל הרשעים
ברוכים כל הצדיקים

הזכר לעריםהזכר ֶלֱאדֹוִמים663,18
יֶהם ִּפְתֹאם ְלָהֵדׁש694,382,14 ושנאיך פתאם להדשְוצֹוְרֵרֽ
הדם אשר מוגר והודשֲהֹדם ִמֵּגר ְנזּוד ֶעֶדׁש696,1286,8
יַע ְלרֹוֵׁשׁש ַאְרַּבע702,794,9 ַצֲאָנן ַיִּצֽ

ַמְלֻכּיֹות, ַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות
ָנדּוׁש ָנא

צאת למרחב מלחץ ארבע
מלכיות: ארבע מלכיות

נראה נא

ַּתִּפיל אויביךַּתִּפיל ַצר706,11100,1
ישמע לצרישמע ֶלֱאדֹום706,13100,3
בצר ִּתָּפַרעֶּבֱאדֹום ִּתָּפַרע706,14100,4
נקמת דם עגומותִנְקָמִתי ֵמֵאת ָהאּומֹות716,15113,8
ְּפֵני ה' ִׁשְפִכי ִלֵּבְך ְלַאְּבָדם, ִלְנקֹום ִנְקָמֵתְך ַיְׁשִּכיר ִחָּציו719,16118,3

ינּו ּתֹאַכל ִמָּדם, צֹוְרֵרֽ
בחדודי תער גלבַעל ִעְסֵקי ֲעֹון ֶצֶלב720,5119,2
ללא אלהים סֹוְגִדיםְלבּול ֵעץ סֹוְגִדים721,13121,7
אהלי כושָאֳהֵלי ֱאדֹום721,18121.14



קינות
שונאיך תצמיתׂשֹוְנַאי תצמית88,5כ"א
אם בכזהִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר ָּכֶזה88,6כ"א
ְּבַמְבִּכיָרהְּכַמְבִּכיָרה122,14מ"ד
ְּבֵבן ָחִצירְּבֵבין ָחִציר139,12נ"ג
עשירים להתכבדֲעׂשּוִיים להתכבד140,14נ"ד

ַעל ָהָהרֶאל ָהָהר


