תיקונים ושינויים
)ימים נוראים ה'תשע"ח(

עמ'

ד״ה

הנוסח במחزור زה

הנוסח הנכון

24

ברך עלינו

וברך שנתנו

שנותנו )בחולם(

-

ובכן תן פחדך

להינוּ )חסר חולם(
כמה שידענו ה' ֱא ֵ

ֱאלֹ ֵהינוּ )חולם בלמ'ד(

130

שם טוב

מיום לדה יום מיתה מוטב

לידה )עם יו'ד(

135

יהמו מעיך

ואתה יי אבינו

אתה יי אבינו )בלי ו'(

160

התכן מתחת

הצר ביה עולמים וסובלם

הצד )עם ד'(

212

הפטרה לשחרית

ולא לנצח ֶא ְ*צ.וֹף )ק' דגושה(

ֶא ְקצ.וֹף )ק' רפויה(

219

ומפני חטאינו

תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם

תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן )ן'(

219

ומנחתם

ושני תמידים כהלכתם

תמידין כהלכתן )עם ן'(

226

מסוד חכמים

פני לחלות ולחנן

לחלות ולחנן פני

242

האוחز

הכל יוכל וְ ִכלְּ לָ ם יחד

וְ כוֹלְ לָ ם )בחולם(

242

האוחز

ַה ְ* ַצר בزעם ומאריך אף

ַה ָ* ַצר

247

היה עם פיפיות

הורם מה שיאמרו...שידברו ...שישאלו

יאמרו ...ידברו ...ישאלו )בלי ש'(

252

שקד ובא

שקד ובא אצל שעיר החי

שעיר חי )בלי ה'(

238

ובכן ולך תעלה

כי אתה הוא אלהינו מלך

כי אתה אלהינו )בלי "הוא"(

חנון ורחום רחם נא למען שמך

רחום וחנון רחם נא...

בפירוש על "ביציאות" :כשיראל

כשישראל

חנון ורחום רחם נא למען שמך

רחום וחנון רחם נא...

 287בעבור כבוד שמך
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מיכאל מימין
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בעמ'  239סיום הסילוק ע"פ מחزורי אשכנز העתיקים שונה) ,החל מהשורה החמישית מסוף העמ' עד סיום
הסילוק( כדלהלן:

נוֹא ִמים .לִ ְמצֹא לְ ָפנֶ י> ֶח ֶסד
ימיםָ .ח ָטאנוּ לְ > ֲ
וֹתי> ֲ=ֻר ִ@ים .וְ לָ שׁוּב ֵאלֶ י> ַמ ֲ= ִר ִ
ֲא ֶשׁר ֵהם ִמ ִ@ ְצ ֶ
ימים ,וְ ִת ְתנַ ֵהג
בוֹתם ַה ְתּ ִמ ִ
בוּ=ת ֲא ָ
וְ ַר ֲח ִמים ,וְ ִאם ְתּ ַפלֵּ שׂ ַמ ֲ= ֵשׂימוֹ יִ ְהיוּ נִ ְכלָ ִמים :וְ ִתزְ ֹDר לָ מוֹ ְשׁ ַ
דוֹמ ִמיםDִ .י ַת ְצ ִEיק
רוֹמיםֲ .א ֶשׁר ֵהם ִמ ִEינֶ > ַח ִתּים וְ ְ
שׁוּרם ַמלְ ֲא ֵכי ְמ ִ
וּב ָ
ִעם زַ ְר ָ=ם ְבּ ִמ ַEת ַר ֲח ִמיםְ ,
ימים.וְ יַ ְשׁ ִ ֽמיעוּ לְ ַא ְֶ Eר> ִשׁיר
רוֹמ ִמים .וְ יַ ְשׁ ִמיעוּ לְ ַא ְֶ Eר> ִשׁיר נְ ִע ִ
ַבּ ִדין נִ ְכ ָתּ ִמים ,יִ ְפ ְצחוּ ֶפה וְ יִ ְהיוּ ְמ ְ
רוֹמים.
דוֹמים .וְ ֹֽג ֶדל ַח ְס ְֵ >Eמ ַ=ל ְמ ִ
ימיםָ .מה ַא ִEיר ִשׁ ְמ> ְבּ ָכל ֲה ִ
ימים .וּלְ ַהגְ ִבּיר ֲֹ Dח> קוֹל ַמ ְר ִע ִ
נְ ִע ִ
רוֹמים .לְ ַה ֲ= ִריץ לְ ַה ְק ִEישׁ
א ֶר Hיָ ִמים .וְ ָ ֽד ֵרי ַ ֽמ ָטּה ִעם ְצ ָבא ְמ ִ
ִDי לֹא ִתزְ נַ ח לְ עוֹלָ ִמים .וְ לֹא ִת ְקצֹף לְ ֽ ֹ
רוֹמ ִמים.
וּמ ְ
יחים ְ
יוֹמין .וְ ִשׁלּוּשׁ ְק ֻדשּׁוֹת ַמ ְפ ִצ ִ
לְ ַ= ִתּיק ִ

