שה ְד ָרכֵ ינ ּו וְ נ ְַחק ָֹרה D
 Eנ ְַח ּ ְפ ָׂ

מהדורה ב'  -אלול ה'תשס"ט

 sוידוי הגדול של רבינו החיד"א ז"ל  -עם הוספות מספר חיי אדם וספר מעבר יבק r
ונלוה אליו :הקדמה בענין חובת האדם לחפש דרכיו  -וליקוט ממעלות הוידוי וסגולתו הנפלאה לבטל קטיגוריא וכו'
ובסופו יבואר :ענין אמירת וידוי בלשון רבים ועל עוונות שלא חטא בהם ,ועוד ידיעה חשובה ונפלאה מספרי הקדמונים ז"ל
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 ·˙Îרבינו יונה ז"ל )˘ (Â"Ï '‡ ‰·Â˘˙ È¯Úשמעיקרי התשובה הוא חיפוש
דרכיו ,כענין שנאמר )‡" ('Ó '‚ ‰ÎÈנחפשה דרכינו ונחוקרה ונשובה
עד ה'" .ויעשה כן לשלשה דברים .הראשון ,למען יזכור כל הדברים
שחטא עליהם ויתודה על כולם ,כי הוידוי מעיקרי הכפרה .השני ,למען
ידע כמה לו עוונות וחטאות ויוסיף להכנע .והשלישי ,כי אע"פ שהוא
מקבל עליו לעזוב כל חטא ,צריך שידע הדברים אשר חטא עליהם כדי
לעשות בהם גדרים ולהשמר מאד לנפשו בהם ממארב היצר ,כי נפשו
עלולה בהם אחרי אשר נקלו בעיניו ושלט יצרו בהם ,והנה נפשו חולה
מהמעשים ההם ,והחולה כאשר יחל להבריא ,צריך להזהר מהרבה
ענינים שלא יחזירוהו לחליו .ע"כ.
 „ÂÚÂכתב רבינו יונה ז"ל )˘ ('· ˙Â‡ '· ¯Ú˘ - ‰·Â˘˙ È¯Úשאם האדם העלם
יעלים עיניו ונואלו ונשאו רעיוניו ולא הפרו דרכיו ולא ידע מעשה
ידיו ואשר עשו אצבעותיו ויאמר "לא חטאתי" ,חטאתו כבדה מאד ,כמו
שנאמר )" (‰"Ï '· ‰ÈÓ¯Èהנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי" ,וכו' .עכ"ד.

 ,‰ ‰Âגלוי וידוע לפני כסא הכבוד שרצוננו לעשות רצון ה' )(.ÊÈ ˙ÂÎ¯· 'ÈÚ
ולשוב אליו בלבב שלם .ובפרט בעשרת ימי תשובה ,כמש"כ
בספר יערות דבש ) ('‡ ˘Â¯„ ‡"Áשהם ימים מיוחדים לתשובה ובהם
הקב"ה ממש מעורר ישנים ומקיץ רדומים לתשובתו ,דלעולם הרוצה
לחזור בתשובה צריך להתעורר מלמטה ולעשות מעט בתשובה ,ואחר כך
הקב"ה עוזרו ,אבל בעשרת ימי תשובה הקב"ה מעורר אותנו בתשובה בלי
התעוררות דלמטה כלל ,רק הוא מעורר אותנו .וזהו "דרשו ה' בהמצאו"
) ,(.ÁÈ ‰"¯ 'ÈÚÂ ,'Â ‰" ‰ÈÚ˘Èשהוא ממציא עצמו לנו טרם קראינו אליו ,רק
אדרבה הוא נמצא מקודם לעורר לבנו לתשובה ,ולכן אם אדם יתן ללבו
ירגיש בלבו תמיד בעשרה ימים אלו רוח התעוררות לתשובה ויראת ה',
אף שמפליג לדברים אחרים מכל מקום לבו דופק לתשובה ,והוא כי
הקב"ה מעורר אותנו בימים אלה לתשובה בלי הכנה דלמטה .עכ"ד.

‡ ÌÏÂהיות וקשה לאדם לעשות חיפוש הנ"ל כדבעי ,מפני היגיעה הרבה
שבו ,ומפני השכחה ,וגם מצד עצם קושי הענין של הזכרת
עוונותיו שבזה הוא גורם צער לנפשו ,לכן העתקנו כאן þ¾ê ñîðè −îð−î
 ê"ð−ìí îò−ëþ þë−ìז"ל )„,(Ë"È ˙Â‡ ˙Á‡ ÛÎ - ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ· ÒÙ
דכשיעיין בו יקל עליו עבודת החיפוש ,שימצא שם בין הדברים רוב
החטאים שנכשל בהם במשך ימות השנה ,ונמצא תשובתו קרובה בע"ה.
וגם הוספנו לוידוי הנ"ל Â˜˙ÚÂ‰ - ‚"Ó˜ ÏÏÎ ·"Á) óðê −−ì þõ½ô ³îõ½îí
„·¯] ˙Â„Â˜ ÈÏ· ÚÂ·¯ ÈˆÁ· ÂÈכזה[(  šë− þë¼ô þõ½ôîלהרב המקובל החסיד מוה"ר
אהרן ברכיה ז"ל ממודינא )¯„Ò) (‡"Î˜ '‡ ÌÈÏÂ„‚ - ÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘ ¯ÙÒ· Ï"Ê ‡"„ÈÁ‰ ÔÂ˘Ï
) (‰ÊÎ ‡ÏÈÂÂ ˙ÂÈ˙Â‡·Â ˙Â„Â˜ ÈÏ· ÂÈ¯·„ Â˜˙ÚÂ‰ - ÈÂ„ÈÂלא העתקנו מדבריהם כי אם
הדברים שלא כללם החיד"א ז"ל בוידוי שלו( .ושוב מצאתי בספר פלא יועץ )Í¯Ú
" ("ÈÂ„ÈÂשכבר כתב שיש לעשות כן ,וכה דבריו :ראוי ליראי ה' וחושבי

שמו לישב בדד כפעם בפעם ולעיין כל פרטי הוידוי אחת לאחת על איזה
מהן צריך תיקון ועל איזה מהן צריך להזהר וכו' ,ככה יעשה וירשום
בכתב ויקבל על עצמו לשמור ,ואז יקרב לומר הוידוי כדת מה לעשות
וישפוך שיחה ידרוש סליחה ,ואז בודאי יעשה פרי למעלה ונרצה לו
לכפר עליו .כך היא החובה ,ובזה יזכה ויירש טובה וברכה לעולם הבא.
עכ"ד .ולתועלת הענין ליקטנו ג"כ קצת ממעלות הוידוי:
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 ·˙Îהגאון בעל הנודע ביהודה זצ"ל )„¯ ,('‰ ˘Â¯„ - Á"Ïˆ‰ È˘Âהתחלת
ועיקר התשובה על כל חטא ועון ואשמה ופשע מכל חטאת האדם
אשר יעשה לאשמה בה ,התחלת כל התיקון הוא הוידוי .והוא מצות עשה
בתורה )" ('‰ '‰ ‡¯˜ÈÂוהיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא

עליה" .וכבר מפורסם מעלת הוידוי בכל ספרי התשובה" ,ומודה ועוזב
ירוחם" ) .(‚"È Á"Î ÈÏ˘Óוטעם הוידוי על דרך הפשוט ,כי עיקר התשובה הוא
החרטה ועזיבת החטא ,והא בהא תליא ,שאם אינו מתחרט אי אפשר
שיעזוב החטא ,ואם אינו עוזב החטא מה בצע בתשובתו כו' .והחרטה אי
אפשר אם לא שיכיר גנות המעשה ,ולפי עוצם ההכרה בגנות הוא פרי
החרטה .אבל מי שכבר טחו עיניו מראות ,וכבר עיור היצה"ר עיניו עד
שאינו רואה חוב לעצמו ,ומחפש אחרי שערי הזכות ליתן אמתלא על
מעשיו ולהצדיק נפשו ולומר לא חטאתי ,אי אפשר לו החרטה .וזה פרי
הוידוי ,שבזה מכיר ומודה בגנות מעשיו ,ולבו נשבר בקרבו ,ויוכל
להתחרט .והנהµ−þ® í"ëší ö−ê.. ,î−¾¼ô ñ¼ íðî³ô óðêí óê ,
îô®¼ë êîí −þí¾ ,óíë¾ ³îòèíô ¾õìñî î−¾¼ôë µõíñî ¾õ¾õñ
 .íðîôואז כתיב )˙" ('‰ ·"Ï ÌÈÏ‰חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי ,אמרתי
אודה עלי פשעי לה' ,ואתה נשאת עון חטאתי סלה וגו'"óðêí óê ñëê .
š−ð®íñ ³î×ï þìê ¾õìôî.,−³−¾¼ íô −×î ,î¾õòñ þôîêî îõþ¼ í¾šô
,³î×ï óíë ¾− óê î−¾¼ôë..µõíñ µ−þ® îô®¼ë í"ëší ïêî ,î−¾¼ô
 ,íôîš³ îñ ö−ê ïêîכי הוא חסר מחסה ומסתור התשובה ,ואז באין

מחסה ומסתור זרם הפשעים ישטפוהו ויאבד לנצח .ולזה כיון המדרש
)˙ ('‡ ÌÈ·ˆ ‡ÓÂÁכל זמן שהקב"ה מהפך במעשיהם של רשעים ,שהקב"ה
צריך להפוך בהם והוא אינו מודה ומתודה ,אז אין להם תקומה ,וכו'.
ונודע שאדם עובר עבירה קונה לו קטיגור )‡· ,(‡"È '„ ˙Âוהוא העבירה
בעצמו ,על דרך )‡" (‡"È „"Ï ·ÂÈפועל אדם ישלם לו"¹×−³ −îð−îí −ð− ñ¼î .
½ .èþ¬šñî ðîô¼ñ ì× îë ö−êî îòî¼ þואף כי לא נמחל לגמרי ,כי אם עם
גמר הכפרה ביום הכפורים או במירוק יסורים או במיתה ,כל חלק וחלק
לפי מדרגתו ,אבל עכ"פ שוב אין בו כח לעמוד ולקטרג .ואם תאמר ומה
פעולה בדחיית המקטרג אם עון עצמו אכתי לא נמחל .הנה ההפרש הוא,
וכיתרון האור מן החושך ,שכל זמן שהמקטרג עומד הוא מסך מבדיל
ואין תפילתו נשמעת .אבל תיכף בהתחרטו ומתודה ושב ,תכף נקרע
המסך המבדיל ,ונתקרב לאביו שבשמים ותפילתו נשמעת .עכ"ד בקיצור.
 ‡"„ÈÁ‰Âז"ל ) (Ë"È 'Â - ˙ÂÓ„˜ ¯·„Óכתב−îð−îí ó¼¬ð ó−òî¾êþí îë³× :
 ,þî¬õ ½òšë íðîô (.‚Ó ˙Â·Â˙Î) öñ êô−−šðכי הקב"ה כובש
עדותו כביכול ואינו מעיד ,והו"ל מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור )'ÈÚ
·"˜  .(:„Èעכ"ל ,וע"ש עוד ובספרו דברים אחדים )„.(¯"ÂÙ„· ‡"Ï Û
 ‡˙È‡Âבמדרש )·" ,(Â"Ë 'Î ‰·¯ ¯·„Óויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי"
)· („"Ï ·"Î ¯·„Óשהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני
הפורעניות אלא תשובה ,שכל מי שחוטא ואומר "חטאתי" אין רשות
למלאך ליגע בו .ובשפתי כהן עה"ת )· („"Ï ·"Î ¯·„Óהזכיר מאמר זה
וכתב" :שכל מי וכו' ליגע בו" ,זהו סוד הוידוי .עכ"ל .ובירושלמי תענית
)·'  ('Êאיתא :א"ר שמואל בר רב יצחק ,לבש שמואל חלוקן של כל
ישראל ,אמר לפניו "ñ¼ êñê óðêí ³ê öð í³ê óîñ×..,ó−ôñî¼í öîëþ
¾êñ µþôîê ñ¼ µ³îê ¬õ¾ò −òòí −³ê¬ì êñ' µ−òõñ þôîê êîí
 "!'îòê¬ì' µ−òõñ ó−þôîê îñêî..,−³ê¬ìע"כ .והאלשיך ז"ל )˘(‰"Î ·"Ï ˙ÂÓ
כתב ,ידענו מרבותינו ז"ל )˘ ('Ë Ê"Ó ¯"ÂÓכי ,íñ¼ôñ ó−èþ¬šôí µþð
¾µê ,î−ñ¼ èþ¬šñ î®þ³− ïê.,î³ô¾ê ö−¬šô ê¬îìí ³ê ó³îêþë
 .îñðë− ïê ,îê¬ì ñ−ðèô¾ ó³îêþëע"ש.
 ·˙ÎÂבספר בינה לעתים )„¯ (È"Á 'Â ˙ÂÓ„˜ ¯·„Ó ¯ÙÒ· ‡·Â‰ - 'Ó ˘Âשעיקר
הוידוי לצייר שחטא בהחלט ,ושלא לבקש שום מין התנצלות .וזה
הפרש בין שאול המלך ע"ה לדוד המלך ע"ה ,דשאול כשאמר )˘'‡ Ï‡ÂÓ
" („"Î Â"Ëחטאתי" ,לא החליט ואמר "כי יראתי את העם וכו'" ,אבל דוד
המלך ע"ה תיכף אמר )˘" (‚"È ·"È '· Ï‡ÂÓחטאתי" בהחלט ,שייחס העון
על עצמו ,ולא נתן התנצלות לתלות הדבר אל נטיית יצרו וכיוצ"ב ,ומיד
אמר לו הנביא )˘" (Ìגם ה' העביר חטאתך וכו'" .עכ"ד.
'

 „ÂÚÂאיתא במדרש ) ,(Â"Ë¯ 'ÈÒ Á˜Â¯· ‡·Â‰ - Â"Ó ˜¯Ù È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙכיון
שישראל פורטים את עוונותיהם ומתודים לפני הקב"ה ]והם
מתחרטין )¯ ,[(Á˜Âהקב"ה סולח להם לכל עוונותיהם ועובר על פשעיהם,
שנאמר )" ('Ï Ê"Ë ‡¯˜ÈÂכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל

חטאותיכם לפני ה' תטהרו" .כיון שראה הנביא כן ,התחיל מקלס
להקב"ה על כך ואמר )" (Á"È 'Ê ‰ÎÈÓמי א-ל כמוך נושא עון ועובר על פשע
לשארית נחלתו ולא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא".
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.  Ï" k¿ ˙BÙ»ÒB‰ ˙«ˆ˜¿ ÌƒÚ - Ï"Ê ‡"»„ÈƒÁ‰« e Èa≈«¯ ¯≈aÈƒÁ ¯∆L‡« ÏB„»‚‰« Èe„ÈƒÂ
ֲכלוֹת אֲסוּרוֹת ]נבלות וטרפות שקצים ורמשים
אָכ ְלנוּ ַמא ָ
ַ .eòôÐ LÔ êÖ
 כידוע שבעונותינו הרבים אין אדם כמעט שניצול מאכילותשרצים ,והאוכל דברים המוחזקים בתולעים דומה כאוכל במזיד[.
סּוּכּה
אָכ ְלנוּ חוּץ ַל ָ
ְשׁ ִתינוּ ְבּיוֹם ַה ִכּפּוּ ִריםַ .
אָכ ְלנוּ ו ָ
ַסּהַ .
ילה גּ ָ
ֲכ ָ
אָכ ְלנוּ א ִ
ַ
אָכ ְלנוּ
ָשׁנוַּ .
אַחר ֶשׁיּ ַ
אָכ ְלנוּ ַבּ ַלּי ְָלה ַ
אָכ ְלנוּ ָח ֵמץ ַבּ ֶפּ ַסחַ .
ילת ֶק ַבעַ .
ֲכ ַ
אִ
אָכ ְלנוּ ְל ַמלֵּא ִבּ ְטנֵנוְּ ,וא ָח ַשׁ ְבנוּ ִל ְהיוֹת
ילה וָסוֹףַ .
ָכה ְתּ ִח ָ
ְבּא ְבּר ָ
אַכז ִָרים
וּשׁאָר ַכּוָונוֹת טוֹבוֹתִ .א ַמּ ְצנוּ ֶאת ִל ֵבּנוְּ .
יאים ַלעֲבוֹד ה' ְ
ְבּ ִר ִ
ֲח ִרים ו ְִה ַתּ ְרנוּ
אָס ְרנוּ ַלא ֵ
ְאת ֶהאָסוּר ִה ַתּ ְרנוַּ .
מוּתּר ,ו ֶ
אָס ְרנוּ ֶאת ַה ָ
ָהיִינוַּ .
עוּדה ֶשׁ ֵאינָהּ ַמ ְס ֶפּ ֶקת
אָכ ְלנוּ ִמ ְסּ ָ
ָדיִםַ .
ילת י ָ
אָכ ְלנוּ ְבּ ִלי נ ְִט ַ
ְל ַע ְצ ֵמנוַּ .
יה:
ִל ְב ָע ֶל ָ
] .eòðÔאנו בוגדים בהקב"ה שמטיב עמנו לעולם ונותן לנו חיים
Ð èaÖ
ופרנסה .בגדנו בין אדם לחבירו וגמלנו לו רעה תחת טובה[ִ .בּ ַטּ ְלנוּ
לּוֹמ ִדיםִ .בּ ַטּ ְלנוּ עוֹ ֵשׂי
ֲח ִרים ַה ְ
ָמים ו ְֵלילוֹתִ .בּ ַטּ ְלנוּ א ֵ
ָת י ִ
ַת ְלמוּד תּוֹר ֶ
וּשׁנִיּוֹת ,ו ְִאסּוּרֵי ִבּיאָה ִמ ִדּ ְברֵי
ִמ ְצוֹתָ .בּאנוּ ַעל ָכּל ֲערָיוֹת ֶשׁ ַבּתּוֹרָהְ ,
ַכנוּ ְבּ ָר ָכה
יכהֵ .בּר ְ
ָכה ֶשׁ ֵאינָהּ ְצ ִר ָ
וּבר ָ
ַכנוּ ְבּרָכוֹת ְל ַב ָטּ ָלהְ ,
סוֹפ ִריםֵ .בּר ְ
ְ
וּב ִלי
ְאוֹתיּוֹתְ ,
וּב ֶח ְסרוֹן ֵתּיבוֹת ו ִ
וּמ ְלכוּתְ ,
ֲטוּפה ְבּ ִלי ַהז ְָכּרַת ֵשׁם ַ
ח ָ
ֲמרֶי.
ידּוּשׁי תוֹרָהָ .בּזִינוּ א ָ
שׁוּם ַכּ ָוּנָהָ .בּ ִדינוּ ַה ְק ָדּמוֹת ִמ ִלּ ֵבּנוָּ .בּזִינוּ ִח ֵ
ְאָחינוּ
ָאם ו ִ
וּת ִפ ִיליןָ .בּזִינוּ אָב ו ֵ
יצית ְ
וּת ִפ ָלּה ו ְִצ ִ
ִבּ ַטּ ְלנוּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְ
ֲכ ִמים ְוי ְִר ֵאי ָשׁ ַמיִםִ .בּ ַטּ ְלנוּ ְר ַמ"ח ִמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה
ַהגָּדוֹלָ .בּזִינוּ ח ָ
סוֹפ ִריםָ .בּזִינוּ ָח ְכ ַמת ַח ְכ ֵמי
וּמ ִדּ ְברֵי ְ
וּמ ִדּ ְברֵי ַק ָבּ ָלה ִ
ְיתא ִ
ִמ ְדּאוֹ ַרי ָ
עוֹלם
ֵיהםִ .בּ ְל ַבּ ְלנוּ ַדּ ְע ֵתּנוּ ִבּ ְת ִפ ָלּה ו ְִלמּוּד ְבּ ַה ְב ֵלי ָה ָ
ַהדּוֹרוֹת ו ְִס ְפר ֶ
ַהזֶּה:
רוֹבינוָּ .גּנ ְַבנוּ ַדּ ַעת ַה ְבּ ִריּוֹת.
וּמגּוֹיִםָ .גּנ ְַבנוּ ִמ ְקּ ֵ
ָאל ִ
ָ .eòñÔגּנ ְַבנוּ ִמ ִיּ ְשׂר ֵ
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סוֹדי תוֹרָה ְל ִמי
ֲח ִריםִ .גּ ִלּינוּ סוֹדִ .גּ ִלּינוּ ֵ
ידּוּשׁי תוֹרָה ֵמא ֵ
ָגּנ ְַבנוּ ִח ֵ
ָאינוּ
עוֹלםִ .גּ ִלּינוּ ֲערָיוֹת .גּ ִ
ֶשׁ ֵאי ָנם ְראוּיִםִ .גּ ִלּינוּ ִדּ ְברֵי תוֹרָה ְלאוּמוֹת ָה ָ
וּמ ֲע ֶשׂה ְבּ ָכל ִמינֵי ַגּ ֲאוָה ְוזָדוֹן ַעד ֶשׁ ַנּ ֲע ָשׂה ָלנוּ ֶט ַבע
ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה ִדּבּוּר ַ
ֲח ִרים
ָע ְרנוּ ַבּא ֵ
ָעים .גּ ַ
דּוּלים ר ִ
ָד ְלנוּ ָבּנֵינוּ ִגּ ִ
ָד ְענוּ ִאם הוּא ַגּ ֲאוָה .גּ ַ
ְוא י ַ
יהםִ .גּ ִלּינוּ
ֲל ֶ
ַבנוּ ִע ָמּ ֶהם ו ְִה ְק ַפּ ְדנוּ ע ֵ
רוֹבינוּ ְור ְ
וּק ֵ
יחים ְל ָבנֵינוּ ְ
מּוֹכ ִ
ַה ִ
ַמנוּ ִב ְלשׁוֹנֵינוּ
ָע ְרנוּ ְבּעוֹ ֵשׂי ִמ ְצוֹתִ .גּ ְמגּ ְ
ֲל ָכה .גּ ַ
ָפנִים ַבּתּוֹרָה ֶשׁא ַכה ָ
ֲפילוּ ְבּ ַמה ֶשׁ ֵאין ָבּנוּ.
וּת ִפ ָלּהִ .גּ ַדּ ְלנוּ ו ְִשׁ ַבּ ְחנוּ ַע ְצ ֵמינוּ ַוא ִ
ְבּ ִד ְברֵי תוֹרָה ְ
ָע ְרנוּ
ָמ ְלנוּ רַע ְל ִמי ֶשׁ ֵה ִטיב ֵא ֵלינוּ .גּ ַ
ֵעינוּ .גּ ַ
ַלנוּ ְדּ ָב ִרים ְל ַה ְכ ִשׁיל ר ֵ
ִגּ ְלגּ ְ
ְשׁא ַכ ִדּין:
וּמ ָשׁ ְר ֵתינוּ ֶשׁא ַכ ָדּת ו ֶ
וּבנֵינוּ ְ
ָשׁינוּ ָ
ְבּנּ ֵ
ְשׁ ֶקר
 −õÒו ְָלשׁוֹן ָהרָע ָתּ ִדיר] ,דיברנו דברים בטלים[ ו ֶ
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ִיכּר ָלנוּ
ַשׁנוּ ַעד ֶשׁ ֵאינוֹ נ ָ
ִשׁ ָתּר ְ
יצנוּת ְונ ְִבלוּת ַה ֶפּה ,ו ְָכל ַכּ נ ְ
ֲנוּפה ו ְֵל ָ
ַוח ָ
ֶסת ו ְִעם ְתּ ִפ ִלּין.
וּל ִמ ְצוָה ֵתּ ָח ֵשׁב ְבּ ֵעינֵינוִּ .דּ ַבּ ְרנוּ ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ָה ִאיסוּר ְ
אוּלה ִל ְת ִפ ָלּה,
וּבין ְגּ ָ
וּב ֶא ְמ ַצע ְק ִריאַת ְשׁ ַמעֵ ,
ִדּ ַבּ ְרנוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע ְתּ ִפ ָלּהְ ,
וּב ֲח ָזרָהִ .דּ ַבּ ְרנוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע ִלמּוּדֵנוִּ .דּ ַבּ ְרנוּ ְבּ ַשׁ ָבּת ִדּבּוּר ֶשׁל חוֹלִ .דּ ַבּ ְרנוּ
ַ
ֲברֵינוּ
דּוֹפיִ .דּ ַבּ ְרנוּ ִבּ ְגנוּת ח ֵ
ַשׁנוּ ְדּרָשׁוֹת ֶשׁל ִ
גוֹדל ֵל ָבבָ .דּר ְ
וּב ֶ
ְבּזָדוֹן ְ
חוֹבה ְל ָכל
ָיבים אָנוּ ִבּ ְכבוֹדוָֹ .דּנִינוּ ְל ָ
ֲבוֹתינוּ ו ְָכל ִמי ֶשׁ ַחיּ ִ
ַבּוֹתינוּ ַוא ֵ
ְור ֵ
ֲח ִריםִ .דּ ַבּ ְרנוּ ֶא ָחד ַבּ ֶפּה
אַחר ְלא ֵ
אָדםָ .דּנִינוּ ִדּין ֶא ָחד ְל ַע ְצ ֵמינוּ ו ְִדין ַ
ָ
אכת ִאיסוּרִ .דּ ַבּ ְרנוּ ִעם
ְא ָחד ַבּ ֵלּבִ .דּ ַבּ ְרנוּ ְלגוֹי ְבּ ַשׁ ָבּת ַל ֲעשׂוֹת ְמ ֶל ֶ
וֶ
וּמ ָתּן ֶשׁל תּוֹרָה
יּוֹצאִ .דּ ַבּ ְרנוּ ְבּ ַמ ָשׂא ַ
ָה ֲערָיוֹת ִדּ ְברֵי ְשׂחוֹק ו ְִהיתּוּל ו ְַכ ֵ
ֲריפוּת
וּבח ִ
ֱמת ְבּ ִע ְקּשׁוּת ַ
וּל ַה ִפּיל ָהא ֶ
זוּל ֵתינוְּ ,
ְטר ו ְִל ְדחוֹת ִדּ ְברֵי ָ
ְל ַקנ ֵ
ֱמת ִאתּוִֹ .דּ ַבּ ְרנוּ ז ְִלזוּל ַעל
ָתינוּ וְאַף ֶשׁ ָהא ֶ
ֶשׁ ֶקרְ ,וז ְִלז ְַלנוּ ָל ֶהם ֶנגֶד ִל ְס ָבר ֵ

עוֹדם
ֲשׁר ָ
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ ַה ַחיִּים ֵה ָמּה ַוא ֶ
ַבּנִים ִראשׁוֹנִים וְאַחֲרוֹנִים א ֶ
ָהר ָ
מוּסר ְוי ְִראַת ה'ִ .דּ ַבּ ְרנוּ
וּב ִלי ָ
ֵיהם ִמ ְבּ ִלי ֵשׂ ֶכל ְ
ַבּ ַחיִּים ,ו ְָד ִחינוּ ִדּ ְבר ֶ
וּסחוֹרָה ְורֵיוַח:
וּמ ָתּן ְ
ְבּ ַשׁ ָבּת ְבּ ַמ ָשׂא ַ
] .eò−Ìî¼Í íÓפי' גרמנו לעוות מה שהיה ישר ,כענין המחטיא את חבירו[ֵ .ה ַק ְלנוּ
ָעים ַבּיּוֹם
הוּרים ר ִ
ֲבירָהִ .ה ְר ַה ְרנוּ ִה ְר ִ
רֹאשֵׁ .ה ַעזְנוּ ֶמ ַצחִ .ה ְר ַה ְרנוּ ַבּע ֵ
ֲברֵינוּ
ַכנוּ ַמ ֲע ֵשׂה ח ֵ
ידי ֶק ִרי ְו ִשׁ ְכ ַבת ֶזרַע ְל ַב ָטּ ָלהֶ .ה ֱער ְ
וּבאנוּ ִל ֵ
וּב ַלּי ְָלה ָ
ַ
הוֹצאנוּ ֵשׁם רַע
ַבּיםֵ .
ֲברֵינוּ ָבּר ִ
ְח ְסרוֹנוִֹ .ה ְל ַבּנְנוּ ְפּנֵי ח ֵ
ְל ַה ְראוֹת ְקלוֹנוֹ ו ֶ
ָעים ְבּתוַֹ ה ְתּ ִפ ָלּה
הוּרים ר ִ
ַעל ַה ַחיִּים ו ְַעל ַה ֵמּ ִתיםִ .ה ְר ַה ְרנוּ ִה ְר ִ
וּב ִלימוּד ו ְִעם ְתּ ִפ ִיליןִ .ה ַסּ ְחנוּ ַד ְע ֵתּינוּ ִמן ַה ְתּ ִפ ִיליןִ .ה ַסגְ נוּ ְגבוּל
ְ
אַחר י ְִצרֵנוּ ָהרַעָ .ה ַל ְכנוּ
ֲברֵינוָּ .ה ַל ְכנוּ ַ
ָשׁינוּ ו ְִעם ח ֵ
ֵעינוִּ .ה ְק ַפּ ְדנוּ ִעם נ ֵ
רֵ
וּבנ ְִפ ָלאוֹת ִמ ֶמּנּוָּ .ה ַל ְכנוּ ְבּ ִגילוּי
ְקוּפהָ .ה ַל ְכנוּ ִב ְגדוֹלוֹת ְ
קוֹמה ז ָ
ְב ָ
וּב ִלי ְס ָברָא
ַבּוֹתינוּ .הוֹרֵינוּ הוֹרָאוֹת ְבּ ִלי ִעיּוּן ְ
ָהרֹאשִׁ .ה ְר ַה ְרנוּ אַ ֲחרֵי ר ֵ
דוּל ֵתינוּ] .הוריתי הוראות בטעות והכשלתי
וּמיַּד ְל ַה ְראוֹת ְגּ ָ
ְת ֶכּף ִ
וֵ
ָשׁינוּ ו ְַעל
ֲרימוֹנוּ יַד ַעל נ ֵ
ַבּוֹתינוּ .ה ִ
רבים[ .הוֹרֵינוּ הוֹרָאוֹת ִבּ ְפנֵי ר ֵ
יתינוּ ו ְַעל
ימה י ְֵתירָה ְבּתוֵֹ בּ ֵ
ֲלוֹקתִ .ה ַטּ ְלנוּ ֵא ָ
ֲח ֵברֵינוֶּ .ה ֱחז ְַקנוּ ְבּ ַמח ֶ
וּל ָבנָה ַה ְר ֵבּהִ .ה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ְבּא ַכּ ָוּנַת ַה ֵלּב.
ְמ ָשׁ ְר ֵתינוִּ .ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ ַבּ ֶק ֶשׁת ְ
כּוֹריםִ .ה ְר ַה ְרנוּ
ְהיִינוּ ְצ ִר ִיכים ִלנ ְָק ִביםִ .ה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ְואָנוּ ִשׁ ִ
ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ו ָ
וּב ָמקוֹם ֶשׁ ֵאינוֹ נ ִָקי.
וּב ְמּבוֹאוֹת ַה ְמטוּנָפוֹת ְ
ִד ְברֵי תוֹרָה ְבּ ֵבית ַה ִכּ ֵסּא ַ
ַבּים ו ְַכ ְר ְמ ִליתִ .ה ְק ִשׁינוּ ַע ְצ ֵמנוּ
שׁוּתינוּ ְבּ ַשׁ ָבּת ִל ְרשׁוּת ָהר ִ
הוֹצאנוּ ֵמ ְר ֵ
ֵ
ְשׁוֹתינוִּ .ה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ו ְָק ִרינוּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ו ְָל ַב ְשׁנוּ
ֵעינוּ וּנ ֵ
ָל ַד ַעתִ .ה ִכּינוּ ר ֵ
וּב ְפנֵי
ַחנוּ ַעל ַה ִצּבּוּרִ .ה ְס ַתּ ַכּ ְלנוּ ְבּ ֶע ְרוָה ִ
ְמנָּםִ .ה ְטר ְ
קוֹדם ז ַ
ְתּ ִפ ִילין ֶ
ְר ָשׁ ִעים] .הסתכלנו בנשים ליהנות מהן[:
] .eò¼Ð LÔ þÐ íÌ îÐפי' הרשענו אחרים ,שנעשו רשעים על ידינו[ .ו ְִה ְר ִבּינוּ ֶפּ ַשׁע
ַתּ ָרנִים ָהיִינוּ
ֲבירָה .ו ְ
ֲלוֹקת ו ְַלע ֵ
ָע ְדנוּ ַע ְצ ֵמנוּ ְל ַמח ֶ
ֶשׁע ִל ְב ִלי חֹקְ .וי ַ
ָור ַ
וּמ ִחינוּ ַעל
וּכבוֹד ַהתּוֹרָהָ ,
ִתּ ְרנוּ ַעל ְכּבוֹד ה' ְ
זוּל ֵתינוּ .ו ַ
ְבּ ָממוֹן ָ
בוֹדנוּ:
ְכּ ֵ
אַחר ִל ֵבּנוּ
ָכ ְרנוּ ֵשׁם ָשׁ ַמיִם ְל ַב ָטּ ָלהָ .זנִינוּ ַ
] .eòðÔפי' היינו אנשי רוע לב[ .ז ַ
Ðï
ַבּוֹתינוּ.
אָבינוּ ו ְִא ֵמּנוּ ְור ֵ
ְסוֹב ִאים ָהיִינוּ .ז ְִלז ְַלנוּ ְבּ ִ
זוֹל ִלים ו ְ
ְעינֵינוְּ .
וֵ
ָדיִם] .זלזלנו בכבוד
ילת י ָ
ֲכ ִמים .ז ְִלז ְַלנוּ ִבּנ ְִט ַ
ז ְִלז ְַלנוּ ַבּתּוֹרָה .ז ְִלז ְַלנוּ ַבּח ָ
ַכּאי:
ַיבנוּ ַהזּ ַ
ַקנוּ ַה ִצּ ָפּ ְר ַניִם .ז ִִכּינוּ ַה ַחיָּיב ו ְִחיּ ְ
שבתות וימים טובים[ָ .זר ְ
] .eò½Ð ôחמס הוא כמו גזל ,כגון שיש לחבירו איזה חפץ והוא אינו רוצה למכרו
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ולוקח ממנו בחזקה ומשלם לו מעות כדי שויו או אפילו יותר ,רק כיון שאינו מוכר
וּלנ ְַפ ֵשׁנוּ.
לו ברצון ,זה נקרא "חמס"[ִ .ח ַלּ ְלנוּ ֶאת ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ,אוֹי ָלנוּ ְ

ֲשׁבוֹת
ֲדי ָק ְד ֶשָׁ .ח ַמ ְדנוָּ .חנ ְַפנוָּ .ח ַשׁ ְבנוּ ַמח ָ
ִח ַלּ ְלנוּ ַשׁ ָבּתוֹת וּמוֹע ֵ
ְשׁוֹתינוּ נ ִָדּה:
ָשּׁ ְקנוּ ָה ֶע ְרוָה וּנ ֵ
רָעוֹתָ .ח ַשׁ ְדנוּ ִבּ ְכ ֵשׁ ִריםָ .ח ַבּ ְקנוּ ְונ ַ
 þšÓ LÓ eòñÐ õÔ ¬Öוּ ִמ ְר ָמה] .נתחברנו ונטפלנו עצמנו לעוברי עבירה[.
ַעיוֹנֵינוִּ .ט ְמ ַט ְמנוּ ֶאת ִל ֵבּנוּÈ˙‡ÓË .
ָט ִעינוּ ְבּהוֹרָאָהִ .ט ֵמּאנוּ ַע ְצ ֵמנוּ ְור ְ
ֲל ָכה
מוּק ֶצה ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וְיוֹם טוֹבָ .ט ִעינוּ ַבּה ָ
·¯ִ .˘„Â˜ ˙Èט ְל ַט ְלנוּ ְ
ֱמת:
הוֹדינוּ ַעל ָהא ֶ
עוּתינוּ ְוא ִ
ְה ְחז ְַקנוּ ְבּ ָט ֵ
עוּתינוּ ו ֶ
ו ְִה ַכּ ְרנוּ ְבּ ָט ֵ
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]שלפעמים מיעץ את חבירו כדי להבאיש ריחו בפני בני אדם ,או

ָע ְצנוּ ֵעצוֹת רָעוֹת
שנותן לו עצה להנאתו לפי דרכו וגורם לחבירו הפסד[ .י ַ
ָשׁנוּ ִעם
יגוֹריָא .י ַ
ֲלוֹקת ו ְַק ֵט ְ
וּמח ֶ
וּל ַה ְרבּוֹת ִשׂנְאַת ִחנָּם ַ
ֲריְ 
ְל ַהע ִ
וּת ִפ ָלּה
ָמים ו ְֵלילוֹת ַכּ ְבּ ֵהמוֹת ו ְִא ַבּ ְדנוּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמע ְ
ָשׁנוּ י ִ
ַה ְתּ ִפ ִילין .י ַ

ֵצים וְסוֹד
מוֹשׁב ל ִ
ָשׁ ְבנוּ ְבּ ַ
ָד ְענוּ ַה ִדּין ו ְָע ַב ְרנוּ ָע ָליו .י ַ
וּב ִצבּוּר .י ַ
ְמן ְ
ִבּז ַ
ֲקים] .Í˙¯Â˙· È˙¯‰È .יחדתי עצמי עם נשים )בין נכרית או
ְמ ַשׂח ִ
ישראלית ,אפילו פנויה ,וכל שכן אשת איש או ערוה([:
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]ר"ל שדיברנו דברי כזב ,בין לתועלת או ללא תועלת )וגדול החטא הזה

ְשׁ ָבּת
כמש"כ )˙" ('Ê ‡"˜ ÌÈÏÈ‰דובר שקרים לא יכון לנגד עיני"([ָ .כּ ַע ְסנוּ ְבּחוֹל ו ַ
ְשׁנֵינוּ ְבּ ַה ְב ֵלי
ָמינוּ ו ָ
אַפּינוָּ .כּ ַפ ְרנוּ ְבּ ָכל ַהתּוֹרָהִ .כּ ִלּינוּ י ֵ
ְט ְר ָפה נ ְַפ ֵשׁנוּ ְבּ ֵ
וָ
ֵיענוִּ .כּי ַוּנְנוּ
עוֹלםִ .כּ ַבּ ְדנוּ ָל ְר ָשׁ ִעיםִ .כּ ִסּינוּ ְקלוֹנֵינוִּ .כּינִינוּ ֵשׁם רָע ְלר ֵ
ָה ָ
ֵיענוָּ .כּ ַב ְשׁנוּ ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר:
ְל ַהזִּיק ְלר ֵ
וּב ָט ֳהרָה.
דוּשׁה ְ
ְשׁא ִבּ ְק ָ
לוֹצ ְצנוָּ .ל ַמ ְדנוּ תּוֹרָה ֶשׁא ִל ְשׁ ָמהּ ו ֶ
ַ .eò®Ð ñÔ
ֲבה
וּמ ֲע ֶשׂה ְוי ְִראָה וְאַה ָ
ֲשׁ ָבה ו ְִדיבּוּר ַ
ַימנוּ ַה ִמּ ְצוֹת ִכּ ְתּ ָקנָן ְבּ ַמח ָ
א ִקיּ ְ
אָמן ָכּרָאוּי.
אַחת ִכּ ְתּ ָקנָהּ .א ָענִינוּ ֵ
ֲפילוּ ִמ ְצוָה ַ
ַימנוּ א ִ
ְו ִשׂ ְמ ָחה .א ִקיּ ְ
יבה ְוא ָה ַד ְרנוּ ַתּ ְל ִמיד ָח ָכם] .לא שילמנו שכר
א ַק ְמנוּ ִמ ְפּנֵי ֵשׂ ָ
פעולת שכיר בזמנו[ָ .ל ַמ ְדנוּ ְל ַת ְל ִמ ִידים ֶשׁ ֵאינָם ְמהוּ ָגנִיםָ .ל ַב ְשׁנוּ
וּמ ְצוֹת .א ָהיִינוּ ְמתוּנִים ַבּ ִדּין.
וּברָכוֹת ִ
ַשׁ ַע ְטנֵז .א ִכי ַוּנְנוּ ִבּ ְת ִפילוֹת ְ
וּב ְג ֵדי
כוֹבד רֹאשׁ ִ
ַה ְגנוּ ַבּ ֶדּ ֶרָ הרָאוּי ְלי ְִר ֵאי ה' .א ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ְבּ ֶ
א ִה ְתנ ַ
ֳמנִים ַו ֲע ָשׂרָה
ַימנוּ ְבּ ָכל יוֹם ֵמאָה ְבּרָכוֹת ו ְִת ְשׁ ִעים א ֵ
ָכבוֹד .א ִקיּ ְ
ְשׁוֹתינוּ .א ִכ ַבּ ְדנוּ
ֵעינוּ וּנ ֵ
הוֹכ ְחנוּ ֶאת ר ֵ
ְאַר ַבּע ְקדוּשׁוֹת .א ַ
ישׁים ו ְ
ַק ֵדּ ִ
ָמ ְלנוּ ֶח ֶסד ְכּ ִפי ִשׁיעוּרֵינוּ .א
ֲכ ִמים .א ג ַ
ידי ח ָ
ְת ְל ִמ ֵ
אָבינוּ ו ְִא ֵמּנוּ ו ַ
ִ
ָשׁינוּ נ ִָדּה .א ָירֵאנוּ ֶאת ה' .א ֶה ֱחז ְַקנוּ
וּמנּ ֵ
ַח ְקנוּ ָכּרָאוּי ֵמ ָה ֲערָיוֹת ִ
נ ְִתר ַ
הוֹל ִכים ְו ִל ְפנֵי ִמי אָנוּ
וּלאָן אָנוּ ְ
מוּסר .א נ ְִס ַתּ ַכּ ְלנוּ ֵמאַיִן ָבּאנוּ ְ
ַבּ ָ
ֲבק
צוּצה ַוא ַ
ְח ְשׁבּוֹןָ .לוִינוּ ְבּ ִר ִבּיתָ .ל ַק ְחנוּ ִר ִבּית ְק ָ
יתּן ִדין ו ֶ
ֲת ִידים ִל ֵ
עִ
שׁוֹחד ְדּ ָב ִרים
ֶיהָ .ל ַק ְחנוּ ַ
ֲבילוּת ְכּ ָכל ִדּינ ָ
ַימנוּ ִמ ְצוַת א ֵ
ִר ִבּית .א ִקיּ ְ
אוּחר .א ִצ ִפּינוּ ִלישׁוּ ָעה .א נ ְִצ ַט ַע ְרנוּ ַעל
ְשׁוֹחד ְמ ָ
ְשׁוֹחד ָממוֹן ו ַ
ו ַ
שׁוּל ָחן:
אָמ ְרנוּ ִדּ ְברֵי תוֹרָה ַעל ַה ְ
חוּר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ .א ַ
ְ
אַסנוּ ְבּ ֵבית
ַדנוּ ְבּ ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִדָ .מ ְ
ְ eòðÐ þÔ ôÖבּ ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִםָ .מר ְ
וּממוֹנוֹ ְבּיַד גּוֹיִם.
ֲבירֵנוּ ָ
וּשׁ ָל ְשׁ ָתּן אָנוּ ְמ ַב ְק ִשׁיםָ .מ ַס ְרנוּ ח ֵ
ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ ,
ְה ְס ָכּמוֹת ַה ָקּ ָהלִ .מ ֵלּאנוּ ִפינוּ ְשׂחוֹקָ .מ ִרינוּ ְדּ ָברֶי.
ָמ ַע ְלנוּ ְבּ ֵחרֶם ו ַ
אַסנוּ ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק:Ô˙Ó·Â ‡˘Ó· È˙È¯Ó .
ָמ ְ
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]פי' גרמנו בעוונינו עד שהכעסנו את ה' ,ואוי לו לעבד שמכעיס את

ִשׁ ַבּ ְענוּ ְוא
ִשׁ ַבּ ְענוּ ַל ָשּׁוְא ו ְַל ָשּׁ ֶקר .נ ְ
ָאַפנוּ ְבּ ָכל ִמינֵי נִאוּף .נ ְ
רבו[ .נ ְ
ָד ְרנוּ ְוא ִשׁ ַלּ ְמנוּ.
ֲבוֹדה ָזרָה ִבּ ְב ִלי ָדּ ַעת .נ ַ
ַימנוּ .נ ְִל ַכּ ְדנוּ ְבּ ֶס ֶר ע ָ
ִקיּ ְ
פּוֹשׁ ִעים.
ְתנַנוּ יַד ַל ְ
וּמ ַתּעֲנוּגָיו ]בלא ברכה[ .נ ָ
עוֹלם ַהזֶּה ִ
ֶנ ֱהנֵינוּ ֵמ ָ
ִשׁ ַתּ ַמ ְשׁנוּ ְבּ ֵשׁמוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ.
ִשׁ ַתּ ַמ ְשׁנוּ ְבּ ִכ ְתרָהּ ֶשׁל תּוֹרָה .נ ְ
נ ִִסּינוּ ֶאת ה' .נ ְ
ָט ְרנוּ ִשׂנְאָה ַבּ ֵלּב .˙È·¯˙Â Í˘· È˙Î˘ .נ ְִת ַע ַצּ ְלנוּ ִל ְלמוֹד
ָק ְמנוּ ְונ ַ
נַ
וּב ְשׂ ָררָה ְוא ִנ ְכנ ְַענוּ ִל ְפנֵי ִמי
ַבּנוּת ִ
ָהגְ נוּ ַע ְצ ֵמינוּ ְבּר ָ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל .נ ַ
ְ
ֲכ ִמים ְונ ְִמאֲסוּ ִל ְפנֵי ֶה ָהמוֹןֶ .נ ֱהנֵינוּ ְבּ ַמה
דּוֹפי ַבּח ָ
ָתנְנוּ ִ
ֶשׁגָּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ .נ ַ
ֲפלּוּ ֶשׁא ָהיָה ָבּנוּ:
אוֹתנוּ ַוא ִ
ֶשׁ ְמ ַשׁ ְבּ ִחים ָ
וּמוֹרים ָהיִינוַּ .ס ְרנוּ
ִ
סוֹר ִרים
] .eòþÐ þÔ ½Öפי' סר לבנו מעבודת הבורא[ְ .
טוֹביםָ .ס ַת ְרנוּ ִדּ ְברֵי
ְה ִגים ִ
ָתַ .ס ְרנוּ ִמ ִמּנ ָ
וֹתי וְתוֹר ֶ
וּמ ִמּ ְצ ֶ
ֵמאַ ֲחרֶיִ 
ַבּוֹתינוּ:ÔÈÚ È˙¯˜Ò .
אָבינוּ ו ְִד ְברֵי ר ֵ
ִ
"] .eò−Ìî¼Öעון" הוא העושה עבירה במזיד למלאות תאותו[ָ .ע ַב ְרנוּ ַעל ְשׁ ָס"ה
יהן ו ְַעל
ֲל ֶ
סוֹפ ִרים ,ע ֵ
וּמ ִדּ ְברֵי ְ
וּמ ִדּ ְברֵי ַק ָבּ ָלה ִ
ְיתא ִ
א ַת ֲע ֶשׂה ְדּאוֹ ַרי ָ
ְא ְביוֹנֵי ַע ֶמּ.
ְאַל ָמנוֹת ו ֶ
ְתוֹמים ו ְ
יהןִ .ענִּינוּ י ִ
דוֹת ֶ
ְתוֹל ֵ
יהן ו ְ
ְפ ֶ
יהן ו ְַענ ֵ
ָט ֶ
ְפּר ֵ
ְשׁוֹתינוּ
ֲטוּפהָ .ע ִשׂינוּ ָעוֶל ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתינוּ ו ְִלנ ֵ
טוּפה ַוח ָ
אָמן ְק ָ
ָענִינוּ ֵ
ֲברֵינוִּ .ענִּינוּ ֶאת ַה ִדּיןִ .עי ַוּ ְתנוּ ֶאת ַה ִדּיןָ .ע ִשׂינוּ ֶאת ַע ְצ ֵמינוּ
ו ְַלח ֵ
עוֹלם ַהזֶּה
עוֹר ֵכי ַה ַדּיָּינִיםָ .ע ַב ְרנוּ ַעל ִריב א ָלנוָּ .ע ַמ ְלנוּ ְל ַה ְבלֵי ָה ָ
ְכּ ְ
ְוא ָע ַמ ְלנוּ ַבּתּוֹרָהָ .ע ַס ְקנוּ ְבּ ָכל ִמינֵי ַב ָטּ ָלה ְוא ָע ַס ְקנוּ ַבּתּוֹרָה.
יהם נִידּוּי.
ֲל ֶ
ָיבים ע ֵ
יהםָ .ע ַב ְרנוּ ַעל כ"ד ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ַחיּ ִ
ָע ִשׂינוּ ְכּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶ

ֲשׁ ִכים
ָאלָ .ע ִשינוּ ַע ְצ ֵמינוּ ֲע ָנוִים ַבּ ֶפּה ,ו ְִל ֵבּנוּ ָה ַלַ בּח ֵ
ָע ַכ ְרנוּ ִי ְשׂר ֵ
ְבּ ַג ֲאוָה נ ְִס ֶתּרֶת:
"] .eò¼Ð Lפשע" הוא כענין מרד) .וי"ל שיש ב' מורדים ,א' שמאמין בה'
Ô tÖ
ובתורה ואעפ"כ מורד ואינו רוצה לקיים המצוות; ב' ,שמורד מחמת שכפר בכל([.

ַמנוּ ִבּ ְר ַמ"ח ֵא ָב ִרים
וּמ ְצוֹת ְוי ְִראַת ָשׁ ַמיִםָ .פּג ְ
ַקנוּ ֵמ ָע ֵלינוּ עוֹל תּוֹרָה ִ
ָפּר ְ
ִשׁ ָמ ֵתינוְּ ,בּ ִג ְלגּוּל זֶה
רוּחנוּ ְונ ְ
גּוּפנוּ נ ְַפ ֵשׁנוּ ֵ
וּשׁ ָס"ה ִגּ ִידים ֶשׁל ֵ
ְ
ֲח ִרים ִמשֹּׁרֶשׁ נ ְַפ ֵשׁנוּ
ְשׁ ָמה ֶשׁל א ֵ
רוּח וּנ ָ
ֶפשׁ ַ
וּבנ ֶ
ֲח ִריםְ ,
גּוּלים א ֵ
וּב ִג ְל ִ
ְ
ֲצילוּת ְבּ ִריאָה י ְִצירָה
עוֹלמוֹת ָה ֶע ְליוֹנִים א ִ
ַמנוּ ָבּ ָ
ְשׁ ֵאינָם ִמ ָשּׁ ְר ֵשׁינוָּ .פּג ְ
וֶ
ֲשיָּהְ ,בּ ִחיצוֹנִיּוּת
ֲצילוּת ְבּ ִריאָה י ְִצירָה ע ִ
צוּפי א ִ
וּב ָכל ַפּ ְר ֵ
ֲע ִשׂיָּהְ ,
יהן
אָכים ִבּ ְכ ָל ֵל ֶ
וּמ ְל ִ
ְשׁמוֹת ַ
ָיוֹשׁרְ ,בּאוֹרוֹת וּנ ָ
יגוּלים ו ֶ
ִימיּוּתְ ,בּ ִע ִ
וּפנ ִ
ְ
ֲההּ ָע ֵלינוּ ו ְַעל נ ְַפ ֵשׁינוּ אוֹי ָלנוּ ִמיּוֹם ַה ִדּין אוֹי ָלנוּ
יהן ,אוֹי ָלנוּ א ָ
ָט ֶ
וּפר ֵ
ְ
אוֹתיּוֹת ַהתּוֹרָה כ"ב
וּב ִ
ַמנוּ ְבּ ֵשׁמוֹת ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
תּוֹכ ָחהָ .פּג ְ
ִמיּוֹם ַה ֵ
וּמ ֲע ֶשׂה.
וּב ָק ָלא ְבּ ִדבּוּר ַ
ֵיחא ְ
וּבר ָ
ֲשׁ ָבה ִבּ ְר ִאיָּה ְ
וּמנ ְְצ ַפ"ְ ,בּ ִה ְרהוּר ְבּ ַמח ָ
ַ
ַשׁנוּ ִמן ַה ִצּבּוּרָ .פּ ַע ְלנוּ אָוֶן:
ָפּנִינוּ ִל ֵבּנוּ ְל ַב ָטּ ָלהִ .פּיר ְ
ְח ְכ ֵמי
אָבינוּ ו ְִא ֵמּנוּ ו ַ
יע ְרנוּ ִ
] .eòþÐ þÔ ®Öפי' היינו צוררים אחד לחבירו[ִ .צ ַ
יע ְרנוּ
יע ְרנוּ ִל ְמ ָשׁ ְר ֵתינוִּ .צ ַ
יתינוִּ .צ ַ
ְשׁוֹתינוּ ו ְָכל ְבּנֵי ֵב ֵ
יע ְרנוּ נ ֵ
ָאלִ .צ ַ
ִי ְשׂר ֵ
ֵצר
אַדּ ִירים ְל ַב ֵקּשׁ ַתּ ֲאוַת י ֶ
ֲלי ַחיִּיםָ .צ ַל ְלנוּ ְבּ ַמיִם ִ
יע ְרנוּ ַבּע ֵ
ֵענוִּ .צ ַ
ְלר ֵ
ָהרָעָ .צ ַע ְדנוּ ִבּ ְפנֵי ִמי ֶשׁ ָגּדוֹל ִמ ֶמּנּוּ:
] .¹þÒפי' מהראוי לאדם כשישמע לדברי המוכיח או כשרואה
Ó î¼ eò−MÌ šÌ
שנענש בממון או בחולי ר"ל הוא או בניו ,בודאי מהראוי שיכנע וישוב אל ה' ,אבל
קשינו עורף ולא עשינו תשובה ותלינו שזה בא במקרה ולא מן ה'[ִ .ק ְל ַק ְלנוּ

יּוֹר ִדים ִמן
ָכה ַה ְ
ְה ְבּר ָ
דוּשׁה ו ַ
ְה ְקּ ָ
ָכינוִּ .ק ְל ַק ְלנוּ ִצינוֹרוֹת ַה ֶשּׁ ַפע ו ַ
ְדר ֵ
ֲשׁר א י ִָכילוּ ַה ַמּיִם,
ִשׁ ָבּ ִרים א ֶ
אוֹתם ְלבּוֹרוֹת נ ְ
ְה ַפ ְכנוּ ָ
ַה ָשּׁ ַמיִם ,ו ָ
ְח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ ,שׁ ְפ ָחה ִכּי י ְָר ָשׁה ְגּ ִב ְיר ָתּהּ
ַמנוּ גָלוּת ַה ְשׁ ִכינָה ו ֻ
ְו ָגר ְ
ֲוֹנוֹתינוּ ִהטּוּ
ימ ֵתנוִּ ,כּי ע ֵ
יס ְתנוּ ְכּ ִל ָ
ְע ֶבד ִכּי ָמ ַלָ .שׁ ַכ ְבנוּ ְבּ ָב ְשׁ ֵתּנוּ ו ְִכ ָ
וֶ
ֹאתינוּ ָמנְעוּ ַהטּוֹב ִמ ֶמּנּוּ ,אוֹי ָל ֶהם
ְחטּ ֵ
ֱריכוּ ִק ֵצינוּ ,ו ַ
וּפ ָשׁ ֵעינוּ ֶהא ִ
ֵא ֶלּהְ ,
ַבּים
ָמים ְו ָשׁנִים ר ִ
יהם זֶה ַכּ ָמה אֹ ֶר י ִ
ֲב ֶ
שׁוּל ַחן א ִ
ְל ָבנִים ֶשׁגָּלוּ ֵמ ַעל ְ
ֲברֵינוּ
יתּן ְצ ָד ָקהִ .ק ַבּ ְלנוּ ָלשׁוֹן ָהרָעִ .ק ַלּ ְלנוּ ח ֵ
ָדינוּ ִמ ִל ֵ
ָעיםָ .ק ַפ ְצנוּ י ֵ
ְור ִ
וּבנֵינוָּ .ק ִרינוּ ִבּ ְס ָפ ִרים ִחיצוֹנִיםִ .קנֵּאנוּ
ְשׁוֹתינוִּ .ק ַלּ ְלנוּ ַע ְצ ֵמנוּ ָ
וּנ ֵ
נוּתם:
וּב ַקּ ְשׁנוּ ְל ַד ֵבּר ִבּ ְג ָ
ֲח ִריםִ ,
ְח ְכ ַמת א ֵ
עוֹשׁר ו ְָכבוֹד ו ָ
ֵמ ֶ
ָעים ַל ָשּׁ ַמים ו ְַל ְבּ ִריּוֹת
] .eò¼Ð LÔ þÖפי' עשינו מעשים שעל ידי זה נקרא רשע[ .ר ִ
ְה ָכּבוֹדִ .ר ִמּינוּ ֶאת
אַחר ַה ְשׂ ָררָה ו ַ
ָד ְפנוּ ַ
אָדם ִחנָּם .ר ַ
ַבנוּ ִעם ָ
ָהיִינוּ .ר ְ
ֲבירָה:
ֲלוֹקת ַוע ֵ
ַצנוּ ְל ַמח ֶ
ֵעינוּ .ר ְ
רֵ
וּת.
ֱלק ֶ
ָתָ .שׁ ַכ ְחנוּ א ָ
] .eò³Ð ìÔ LÌפי' עשינו מעשי השחתה[ָ .שׁ ַכ ְחנוּ תוֹר ֶ
יתים ְל ַח ֵבּל,
וּברָאנוּ ַמ ְשׁ ִח ִ
ִשׁ ַקּ ְרנוּ ִבּ ְב ִרית ָק ְד ֶשִׁ .שׁ ַח ְתנוּ ֶזרַע קוֹדֶשׁ ָ
ֲשׁוּקיםִ .שׁ ַבּ ְרנוּ
ָפינוּ נ ְִמ ְצאוּ ַדּם נ ְַפשׁוֹת ֶא ְביוֹנִים ו ְִד ְמ ַעת ָהע ִ
גַּם ִבּ ְכנ ֵ
ָקןִ .שׁ ַקּ ְרנוּ
ְהזּ ָ
ֲמ ֵתנוָּ .שׁ ִתינוּ ְס ַתם יֵינָםִ .שׁ ַח ְתנוּ ֵפּאוֹת ָהרֹאשׁ ו ַ
ֵכּ ִלים ַבּח ָ
וּמ ְרמוֹתָ .שׂ ַמ ְחנוּ ְבּ ַמ ָפּ ַלת אוֹי ְֵבינוּÈ˙‡˘ .
ְת ְחבּוּלוֹת ִ
ְבּ ָכל ִמינֵי ֶשׁ ֶקר ו ַ
˘‡˙ :ÌÁ
] .eòëÐ ¼Ô zÌפי' עשינו מעשים רעים שעי"ז נקרא האדם תועבה[ִ .תּ ַע ְבנוּ ָכּל ִאישׁ
תּוֹהים
מוֹתינוִּ .
ַימנוַּ .תּ ְב ִלין ָע ִשׂינוּ ִל ְשׁ ֵ
תּוֹכ ַחתָ .תּ ַק ְענוּ ַכּ ֵפּינוּ ְוא ִקיּ ְ
ָ
ָהיִינוּ ַעל ָה ִראשׁוֹנוֹת:
] .eò−¼Ì zזהו וידוי כללית ,היינו כמו שכתוב )" ('Â ‚" ‰ÈÚ˘Èכולנו כצאן
Ö
תעינו" ,כי לא הלכנו בדרך הישר .ולכן אף אתה לא עזרתנו לשוב ,כאז"ל )˘·˙
˜„ (.הבא לטמא פותחין לו ,ר"ל שאין משמרין אותו משמים לסייעו שישוב עד
שישים האדם אל לבו שישוב ,ואז הבא לטהר מסייעין אותו ,וזה שאמר
 ,eò¼Ð zרצה לומר שהנחת אותנו על בחירתנו להיות תועים[:
Ö ¼Ð zÌ
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 9ענין אמירת וידוי בלשון רבים ועל עוונות שלא חטא
‡ ‡˙Èבספר חסידים ) ,(‡"¯˙ ÔÓÈÒכתיב )„" (Â"Ë 'Ë Ï‡Èחטאנו רשענו" -
כלל עצמו בכלל לפי שכל ישראל ערבים זה לזה ),(:ÊÎ ÔÈ¯„‰Ò 'ÈÚ
שנאמר בעכן )" ('Î ·"Î Ú˘Â‰Èוהוא איש אחד לא גוע בעונו" ,לכך צריך
בלשון רבים לבקש "סלח לנו אבינו כי חטאנו" ,וכשאנו מתודים אנו
אומרים "על חטאים שאנו חייבים עליהם סקילה שריפה הרג וחנק",
ואע"פ שידע האדם שלא חטא בכך שיהא חייב ,אעפ"כ צריך שיתוודה
כך לפי שכל ישראל ערבים זה לזה .ועוד ,כדי שיודה החייב ,שלא
יתבייש להודות .עכ"ל .וכ"כ האר"י ז"ל בשער הכונות )ÈÎ - ÈÁ ˘È‡ Ô·· ‡·Â‰
˙˘‡( כטעם הראשון.
 ·˙ÎÂהחיד"א ז"ל ) (Ë"È ˙Á‡ ÛÎ - ˘„Â˜‰ ˙„Â·Úשהמתודה יכוון להתודות
על עצמו ועל ביתו ועל כל אשר הוא משורש נפש רוח ונשמה
שלו ,בגלגול זה וגלגולים אחרים בחדא מחתא .עכ"ד .וכ"כ בספר חיי
אדם ) (‚"Ó˜ ÏÏÎ ·"Áשנכון לכל אדם להתוודות גם על עבירות שלא עשה
שמא חטא בהם בגלגול אחר.
 ,‰ ‰Âכתב רבינו יונה ז"ל )˘ ('Ó ˙Â‡ '‡ ¯Ú˘ - ‰·Â˘˙ È¯Úשהמתודה ,יש עליו
להזכיר עוונותיו ועוונות אבותיו ,כי היה נענש עליהם באחזו
מעשי אבותיו בידו ) ,(.Ê ˙ÂÎ¯· 'ÈÚוכן כתוב )" ('Ó Â"Î ‡¯˜ÈÂוהתודו את עונם
ואת עון אבותם" .עכ"ד .וכן קבעו רז"ל בנוסח הוידוי" ,שאין אנחנו עזי
פנים וקשי עורף לומר לפניך ה' או"א אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו,
אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" .הרי לנו עוד טעם לאמירת הוידוי בלשון
רבים) .ואולי י"ל עוד טעם שהמתודה יזכיר עון אבותיו ,שעי"ז עוד יכנע לבו בקרבו
לפני אלקיו ית"ש ,וההכנעה היא מעיקרי התשובה ).(‚"Î ˙Â‡ '‡ ¯Ú˘ - ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ 'ÈÚ
).((„"ÚÏÎ
 „ÂÚÂכתב החיד"א ז"ל ) (·"È ˘Â¯„ - „Â„ ·Ï ¯ÙÒ· Î"ÎÂ ,'Á '· ˙Â·‡ È„ÒÁמעשה
באדם גדול אחד שלא היה רוצה לקרות וידוי יום הכפורים )כסדר
וידוי המקובל( ,כי ידע בעצמו שלא חטא באלה ,ולמה ידבר שקרים לפניו
יתברך ,והוא חותמו אמת )˘·˙  .(.‰והשיבו הרמב"ם ,אילו ידעת אתה

הנלבב כמה חומר עבודת ה' יתעלה וכמה צריך לעבוד האלוה הזה והיית
מקיף העבודה הראויה והמוכרחת לאדון הזה ,היית יודע בודאי שאין כל
יום שאין אתה עושה כל האמור בוידוי ועוד נוסף כהנה וכהנה ,וכל אדם
נידון לפי גודל חכמתו ,שהרי מצינו שדוד המלך ע"ה נכתב עליו עון
אשת איש ,והיא )בת שבע( היתה מגורשת מאוריה )˘·˙  ,(.Âועון הריגתו
אף כי הי' חייב מיתה )˘·˙ ˘ ,(Ìועון ציצית של המלך שאול אף כי היה
רודפו והיה חייב מדין מחתרת ,וכן כל כיוצא בזה ,לפי מה שהוא האדם
כן משפטו ושאתו .עכ"ל .ומסיים החיד"א ז"ל שם :ומאד יחרד האיש
וילפת ובמסתרים תבכה נפשו בהגלות נגלות אמרי קדוש אבי התעודה
הרמב"ם הללו ,כי אש יצאה מחשבו"ן נפש אדם ,אז יכנע לבבו
ובמרירות יאנח לבקש רחמי שמים הרחמים והסליחות כי אל רחום הוא.
עכ"ל.
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 9עוד ידיעה חשובה
 ‰ÂˆÓשנפשו של אדם מתאוה בה יותר מבאחרות ,בודאי על זו נתגלגל
בזה העולם ,ואם לא יחזיק בה לקיימה צריך להתגלגל פעמים
אחרים עד שיקיים אותה מצוה.('‡ ˜¯Ù - ¯ÒÂÓ Ë·˘) .
 Î"ÂÓÎÂלצד השני ,כל איש אשר כל ימיו תקיף יצרו על מצוה אחת שלא
יניח אותו לעשותה ,בודאי על אותה המצוה נתגלגל בזה העולם
כדי שיקיים אותה משום שלא קיימה בגלגול ראשון ,ולכן יצרו מנגדו
לבטלה כדי לטורדו מן העולם בידים ריקניות .וידע המשכיל ויבין על כל
מצוה שקשה לו לקיימה ,ישתדל בכל כחו לקיימה ,שזהו תכלית ביאתו
לזה העולם.('‚ ˘Â¯„ - Â‰ÈÏ‡ ˘¯„ÓÂ ,'‡ ˜¯Ù - ¯ÒÂÓ Ë·˘) .
 ÔÎÂאם תאב יצרו לעבירה אחת יותר מהשאר ,צריך להתגבר נגד הפכו
ולעשות משמרת למשמרת לבל יכשל בו ,כי אולי שולח הנה לתקן
עוות ההוא ,ולכן יצרו מפתהו שיהיה נכריה עבודתו באשר שמה הנפש
ההיא.(·"È ˜„ˆ È˙Ù˘ - ˜·È ¯·ÚÓ) .
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R Ï"ÊÁ Ù"Ú - ÔÈ„· ˙ÂÎÊÏ ˙ÂˆÚ Ú·˘Â ÌÈÚ·¯‡Q
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.

להרבות במצוות  -לעסוק במצוות שמשקלם רב  -להתרחק
מעבירות שמשקלם רב
להעמיד עצמו על דרך שתביאהו לשלמות
לקבל על נפשו לעשות ע"פ התורה אשר יורוהו החכמים
תשובה  -וידוי ואמירת סליחות
תפילה
צדקה
לימוד התורה  -החזקת התורה
גמילות חסדים  -לרחם על הבריות
תורה וחסד
חידושי תורה  -כתיבת חידושי תורה
אמירת הקרבנות  -לימוד תורת הקרבנות
לדון אחרים לכף זכות
לעבור על מדותיו  -חסד  -למחול לחבירו
להיות פועל לטובת אחרים  -רבים צריכים לו
להיות ירא וחרד מיום הדין  -להיות נמוך הרוח לפני ה' -
להתרחק מגאוה  -להשתחוות בהכנעה לפני ה'
שמירת שבת  -עונג שבת  -הכנה לשבת  -לימוד עניני שבת
עניית "אמן יהא שמיה רבה" בכל כחו
שיהנו תלמידי חכמים מנכסיו
להשתדל להחזיר אחרים בתשובה
לשמוע דברי חכם שדורש יראת שמים ודברי אגדה
להיות נבדל וניכר בין העמים
גלות  -גלות לבית המדרש וכדומה
שמירת הלשון
להתיסר ברסן פיו  -תענית דיבור

כה.
כו.
כז.
כח.
כט.
ל.
לא.
לב.
לג.
לד.
לה.
לו.
לז.
לח.
לט.
מ.
מא.
מב.
מג.
מד.
מה.
מו.
מז.

תענית  -למעט מתאוותיו
אמירת שלש עשרה מדות
כיבוד אב ואם
אמירת "ויכולו" בליל שבת
לכוון בשירת הים
להצטער על מה שאינו יכול לעבוד את ה' כראוי או על
מה שנכשל ח"ו באיזו חטא
להתבייש מעוונותיו
קבלת עול תורה
לקיים מצוות לשמה  -לדקדק במצוות
אם באו עליו יסורין ,לקבלם מאהבה
להקדים לבית הכנסת ,ולהאריך שם
הכנסת אורחים
להצטער על יסוריהם ועל מיתתם של צדיקים
התבודדות
להתרחק מניבול פה
להתרחק ממידת הכעס
להתרחק מליצנות
ללמוד ספר תהלים
לעשות שלום בין אדם לחבירו  -להתרחק ממחלוקת
לא לבטוח בתפילתו  -לא למסור דין לשמים על חבירו
לעשות מצוה אע"פ שמתבייש בעשייתה
לשבח הקב"ה
להתרחק מעוברי עבירה  -להדבק בעושי מצוה
‡ È„Ï ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ ÌÈ˜¯Ù‰ È˘‡¯ Ì‰ ÂÏ‡s
.˘"Ú ,‰"Ú· ‰·Á¯‰· ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯‡Â·Ó Ì˘Â
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