Short version of viduy to be said moments before passing
וידוי בעת יציאת הנשמה לפי נוסח אשכנזי

ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל אֲ דֹ נָי אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ דֹ נָי אֶ חָ ד:
בָ רּוְך שֵ ם כְׁ בֹוד מַ לְׁ כּותֹו לְׁ עֹולָם וָעֶ ד:
ּובכָל ְׁמאֹ דֶ ָך :וְׁ הָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶה
ּובכָל נַפְׁ ְׁשָך ְׁ
וְׁ אָ הַ ְׁבתָ אֵ ת אֲ דֹ נָי אֱ ֹלהֶ יָך ְׁבכָל לְׁ בָ ְׁבָך ְׁ
ּובלֶכְׁ ְׁתָך
אֲ שֶ ר אָ נֹ כִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיֹום עַ ל לְׁ בָ בֶ ָך :וְׁ ִשנַנְׁ תָ ם לְׁ בָ נֶיָך וְׁ ִדבַ ְׁרתָ בָ ם ְׁב ִש ְׁב ְׁתָך ְׁבבֵ יתֶ ָך ְׁ
ּובקּומֶ ָךּ :וקְׁ שַ ְׁרתָ ם לְׁ אֹות עַ ל יָדֶ ָך וְׁ הָ יּו לְׁ טֹ טָ פֹ ת בֵ ין עֵ ינֶיָךּ :וכְׁ תַ ְׁבתָ ם
ּובשָ כְׁ ְׁבָך ְׁ
בַ דֶ ֶרְך ְׁ
ּוב ְׁשעָ ֶריָך:
עַ ל ְׁמז ֻזֹות בֵ יתֶ ָך ִ
וְׁ הָ יָה ִאם שָ מֹ עַ ִת ְׁש ְׁמעּו אֶ ל ִמ ְׁצֹותַ י אֲ שֶ ר אָ נֹ כִ י ְׁמצַ ּוֶה אֶ ְׁתכֶם הַ ּיֹום לְׁ אַ הֲבָ ה
ּוב ָכל נַפְׁ ְׁשכֶם :וְׁ נָתַ ִתי ְׁמטַ ר אַ ְׁר ְׁצכֶם ְׁבעִ תֹו
אֶ ת אֲ דֹ נָי אֱ ֹלהֵ י ֶכם ּולְׁ עָ ְׁבדֹו ְׁבכָל לְׁ בַ ְׁב ֶכם ְׁ
ירשָך וְׁ יִ ְׁצהָ ֶרָך :וְׁ נָתַ ִתי עֵ שֶ ב ְׁבשָ ְׁדָך לִ ְׁבהֶ ְׁמתֶ ָך וְׁ אָ כַלְׁ תָ
יֹורה ּומַ לְׁ קֹוש וְׁ אָ סַ פְׁ תָ ְׁד ָגנֶָך וְׁ ִת ְׁ
ֶ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְׁ ִה ְׁשתַ חֲוִ יתֶ ם
וְׁ שָ בָ עְׁ תָ ִ :השָ ְׁמרּו ָלכֶם פֶ ן יִ פְׁ תֶ ה לְׁ בַ ְׁבכֶם וְׁ סַ ְׁרתֶ ם ַועֲבַ ְׁדתֶ ם אֱ ִ
לָהֶ ם :וְׁ חָ ָרה אַ ף אֲ דֹ נָי בָ כֶם וְׁ עָ צַ ר אֶ ת הַ שָ מַ יִ ם וְׁ ל ֹא יִ ְׁהיֶה מָ טָ ר וְׁ הָ אֲ דָ מָ ה ל ֹא ִתתֵ ן אֶ ת
יְׁ בּולָּה וַאֲ בַ ְׁדתֶ ם ְׁמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ אָ ֶרץ הַ טֹ בָ ה אֲ שֶ ר אֲ דֹ נָי נֹ תֵ ן ָלכֶם :וְׁ שַ ְׁמתֶ ם אֶ ת ְׁדבָ ַרי
אֵ לֶה עַ ל לְׁ בַ ְׁבכֶם וְׁ עַ ל נַפְׁ ְׁשכֶם ּוקְׁ שַ ְׁרתֶ ם אֹ תָ ם לְׁ אֹות עַ ל י ְֶׁד ֶכם וְׁ הָ יּו לְׁ טֹוטָ פֹ ת בֵ ין
ּובשָ כְׁ ְׁבָך
עֵ ינֵי ֶכם :וְׁ לִ מַ ְׁדתֶ ם אֹ תָ ם אֶ ת ְׁבנֵי ֶכם לְׁ דַ בֵ ר בָ ם ְׁב ִש ְׁב ְׁתָך ְׁבבֵ יתֶ ָך ְׁבלֶכְׁ ְׁתָך בַ דֶ ֶרְך ְׁ
ּוב ְׁשעָ ֶריָך:
ּובקּומֶ ָךּ :וכְׁ תַ ְׁבתָ ם עַ ל ְׁמזּוזֹות בֵ יתֶ ָך ִ
ְׁ
לְׁ מַ עַ ן יִ ְׁרבּו יְׁ מֵ יכֶם וִ ימֵ י ְׁבנֵיכֶם עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נִ ְׁשבַ ע אֲ דֹ נָי לַאֲ בֹ תֵ יכֶם לָתֵ ת לָהֶ ם
כִ ימֵ י הַ שָ מַ יִ ם עַ ל הָ אָ ֶרץ:
יצת
ַוּי ֹאמֶ ר אֲ דֹ נָי אֶ ל משֶ ה לֵאמֹ ר :דַ בֵ ר אֶ ל ְׁבנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ אָ מַ ְׁרתָ אֲ לֵהֶ ם וְׁ עָ שּו לָהֶ ם ִצ ִ
יצת
יצת הַ כָ נָף פְׁ ִתיל ְׁת ֵכלֶת :וְׁ הָ יָה ָלכֶם לְׁ ִצ ִ
עַ ל כַנְׁ פֵ י ִבגְׁ דֵ יהֶ ם לְׁ דֹ רֹ תָ ם וְׁ נ ְָׁתנּו עַ ל ִצ ִ
ְּׁור ִאיתֶ ם אֹ תֹו ּו ְׁזכ ְַׁרתֶ ם אֶ ת ָכל ִמ ְׁצֹות אֲ דֹ נָי ַוע ֲִשיתֶ ם אֹ תָ ם וְׁ ל ֹא תָ תּורּו אַ ח ֲֵרי לְׁ בַ ְׁב ֶכם
וְׁ אַ ח ֲֵרי עֵ ינֵי ֶכם אֲ שֶ ר אַ תֶ ם זֹ נִ ים אַ ח ֲֵריהֶ ם :לְׁ מַ עַ ן ִתזְׁכְׁ רּו ַוע ֲִשיתֶ ם אֶ ת כָל ִמ ְׁצֹותָ י
אתי אֶ ְׁת ֶכם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם
דשים לֵאֹלהֵ יכֶם :אֲ נִ י אֲ דֹ נָי אֱ ֹלהֵ י ֶכם אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
וִ ְׁהיִ יתֶ ם קְׁ ִ
ֵאֹלהים אֲ נִ י אֲ דֹ נָי אֱ ֹלהֵ יכֶ ם .אֱ מֶ ת:
לִ ְׁהיֹות לָכֶ ם ל ִ
ואומרים  7פעמים:
ֹלהים:
ֹלהים .אֲ דֹ נָי הּוא הָ אֱ ִ
אֲ דֹ נָי הּוא הָ אֱ ִ
ואומרים  3פעמים:
אֲ דֹ נָי מֶ לְֶך אֲ דֹ נָי מָ לְָך אֲ דֹ נָי יִ ְׁמֹלְך לְׁ עֹולָם וָעֶ ד:
לאחר יציאת הנפש אומרים צידוק הדין וזה לשונו:
"אדני נתן ואדני לקח יהי שם אדני מבורך הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט
אל אמונה ואין עוון צדיק וישר הוא והלך לפניך צדקך וכבוד אדני יאספך תשכב
בשלום ותישן בשלום עד בא מנחם משמיע שלום".

