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s מעבר יבק חיי אדם וספר עם הוספות מספר - ל"א ז"וידוי הגדול של רבינו החיד r  
  'וכו יאקטיגור לבטל הנפלאה וסגולתו מעלות הוידויליקוט מו - וחפש דרכיל חובת האדםין בענ הקדמה :ונלוה אליו
ל"ז יעה חשובה ונפלאה מספרי הקדמוניםועוד יד, ענין אמירת וידוי בלשון רבים ועל עוונות שלא חטא בהם :ובסופו יבואר

  
  8 חובת האדם לחפש דרכיו 9

 ·˙Îל "רבינו יונה ז)È¯Ú˘ ‡ ‰·Â˘˙' Ï"Â( שמעיקרי התשובה הוא חיפוש 
 ונשובה קרהוונח דרכינו נחפשה" )'ÎÈ‡ ‚' Ó‰( שנאמר כענין, דרכיו

 הדברים כל יזכור למען, ראשוןה. דברים לשלשה כן ויעשה. "'ה עד
 למען, שניה. הכפרה מעיקרי הוידוי כי, כולם על ויתודה הםעלי שחטא

 שהוא פ"אע כי, שיישלוה. להכנע ויוסיף וחטאות נותועו לו כמה ידע
 כדי עליהם חטא אשר הדברים שידע צריך, חטא כל לעזוב עליו מקבל
 נפשו כי, היצר ממארב בהם לנפשו מאד ולהשמר גדרים בהם לעשות
 חולה נפשו והנה, בהם יצרו ושלט יניובע נקלו אשר אחרי בהם עלולה

 מהרבה להזהר צריך, להבריא יחל כאשר והחולה ,ההם מהמעשים
  .כ"ע .לחליו יחזירוהו שלא ענינים

  

Â„ÂÚ ל "כתב רבינו יונה ז)È¯Ú˘ ‰·Â˘˙ - ¯Ú˘ ·' ˙Â‡ ·'( העלם אם האדםש 
 מעשה ידע ולא דרכיו הפרו ולא רעיוניו ונשאו ונואלו עיניו יעלים

 כמו, מאד כבדה חטאתו, "חטאתי לא" ויאמר אצבעותיו עשו ואשר ידיו
  .ד"עכ .'וכו ,"חטאתי לא אמרך על ותךא נשפט הנני" )‰"ÈÓ¯È ·' Ï‰( שנאמר

  

Â‰	‰, גלוי וידוע לפני כסא הכבוד שרצוננו לעשות רצון ה ')ÈÚ 'ÊÈ ˙ÂÎ¯·(. 
כ "כמש, ובפרט בעשרת ימי תשובה .ולשוב אליו בלבב שלם

שהם ימים מיוחדים לתשובה ובהם  )'‡ „¯Á"‡ ˘Â(דבש  בספר יערות
דלעולם הרוצה  ,ממש מעורר ישנים ומקיץ רדומים לתשובתו ה"הקב

ואחר כך , לחזור בתשובה צריך להתעורר מלמטה ולעשות מעט בתשובה
 בלי בהובתש אותנו מעורר ה"הקב תשובה ימי בעשרת אבל ,עוזרו ה"הקב

" בהמצאו 'ה ודרש" וזהו .אותנו ררמעו הוא רק ,כלל דלמטה התעוררות
)� ‰ÈÚ˘È"Â ‰ ,'ÈÚÂ '¯"ÁÈ ‰(. ,רק , שהוא ממציא עצמו לנו טרם קראינו אליו

 וללב ולכן אם אדם יתן, אדרבה הוא נמצא מקודם לעורר לבנו לתשובה
 ',ה ויראת לתשובה התעוררות רוח אלו ימים בעשרה תמיד בלבו ירגיש
והוא כי , לתשובה ופקד לבו מקום מכל אחרים לדברים שמפליג אף

  .ד"עכ. ה מעורר אותנו בימים אלה לתשובה בלי הכנה דלמטה"הקב
  

 ÌÏÂ‡הרבה מפני היגיעה, כדבעי ל"הנ חיפוש לעשות היות וקשה לאדם 
הזכרת  הענין של קושי עצם וגם מצד, ומפני השכחה, שבו

¾îð−î ê ñîðè þ− כאן העתקנולכן  ,ונפששבזה הוא גורם צער ל יועוונות
þë−ì îò−ëþ ð−ìí"ê ל"ז )· ÒÙ„� ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ- È ˙Â‡ ˙Á‡ ÛÎ"Ë(, 

רוב  שימצא שם בין הדברים ,יקל עליו עבודת החיפוש וכשיעיין בד
 .ה"בע ונמצא תשובתו קרובה ,שנכשל בהם במשך ימות השנה חטאיםה

‰³îõ½îí þõ½ôóðê −−ì )Á"Ó˜ ÏÏÎ ·" ‚ -  Â˜˙ÚÂ ל "לוידוי הנ וגם הוספנו
˙Â„Â˜� ÈÏ· ÚÂ·¯ ÈˆÁ· ÂÈ¯·„ ]כזה[( îšë− þë¼ô þõ½ô ר"הומ החסיד המקובל הרבל 

ÈÁ‰ ÔÂ˘Ï"Ê ‡" ¯ÙÒ· ÏÌ˘ ÌÈÏÂ„‚‰ - ÌÈÏÂ„‚ ‡' Î˜"‡( ) ¯„Ò„( ממודינא ל"ז ברכיה אהרן
ÈÂ„ÈÂ  - ÂÈ¯·„ Â˜˙ÚÂ‰  ˙Â„Â˜� ÈÏ· ˙ÂÈ˙Â‡·Â‡�ÏÈÂÂ ‰ÊÎ( )כי אם  דבריהםלא העתקנו מ

Í¯Ú (ושוב מצאתי בספר פלא יועץ  .)ל בוידוי שלו"א ז"הדברים שלא כללם החיד
"ÈÂ„ÈÂ(" שבי וחו' ראוי ליראי ה: וכה דבריו, לעשות כן ישש שכבר כתב

שמו לישב בדד כפעם בפעם ולעיין כל פרטי הוידוי אחת לאחת על איזה 
ככה יעשה וירשום ', מהן צריך תיקון ועל איזה מהן צריך להזהר וכו

ואז יקרב לומר הוידוי כדת מה לעשות , בכתב ויקבל על עצמו לשמור
ואז בודאי יעשה פרי למעלה ונרצה לו , וישפוך שיחה ידרוש סליחה

. באובזה יזכה ויירש טובה וברכה לעולם ה, כך היא החובה .לכפר עליו
  :ת הוידויוכ קצת ממעל"ולתועלת הענין ליקטנו ג .ד"עכ

  

  8 ת הוידויוממעל 9
 ·˙Îל "הגאון בעל הנודע ביהודה זצ)Ïˆ‰ È˘Â¯„" Á - ‰ ˘Â¯„'( , התחלת

ועיקר התשובה על כל חטא ועון ואשמה ופשע מכל חטאת האדם 
והוא מצות עשה . התחלת כל התיקון הוא הוידוי, אשר יעשה לאשמה בה

והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא " )'‰' ÈÂ˜¯‡ ‰(בתורה 

ומודה ועוזב ", וכבר מפורסם מעלת הוידוי בכל ספרי התשובה". עליה
כי עיקר התשובה הוא , וטעם הוידוי על דרך הפשוט. )‚"Î ÈÏ˘Ó"È Á(" ירוחם

שאם אינו מתחרט אי אפשר , הא תליאוהא ב, החרטה ועזיבת החטא
והחרטה אי . 'ואם אינו עוזב החטא מה בצע בתשובתו כו, שיעזוב החטא

ולפי עוצם ההכרה בגנות הוא פרי , אפשר אם לא שיכיר גנות המעשה
ר עיניו עד "וכבר עיור היצה, אבל מי שכבר טחו עיניו מראות. החרטה

ות ליתן אמתלא על ומחפש אחרי שערי הזכ, שאינו רואה חוב לעצמו
וזה פרי . אי אפשר לו החרטה, מעשיו ולהצדיק נפשו ולומר לא חטאתי

ויוכל , ולבו נשבר בקרבו, שבזה מכיר ומודה בגנות מעשיו, הוידוי
î−¾¼ô ñ¼ íðî³ô óðêí óê, ..ëší ö−ê" µ−þ® í, והנה. להתחרט

óíë¾ ³îòèíô ¾õìñî î−¾¼ôë µõíñî ¾õ¾õñ , îô®¼ë êîí −þí¾

íðîô.  כתיב ואז)Ï ÌÈÏ‰˙"‰ ·'( "אמרתי , חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי
óðêí óê ñëê ". 'ואתה נשאת עון חטאתי סלה וגו', אודה עלי פשעי לה

î¾õòñ þôîêî îõþ¼ í¾šô ,−³−¾¼ íô −×î,. š−ð®íñ ³î×ï þìê ¾õìôî

î−¾¼ô ,ëší ïêî"µõíñ µ−þ® îô®¼ë í..³î×ï óíë ¾− óê î−¾¼ôë ,

íôîš³ îñ ö−ê ïêî ,ואז באין , וא חסר מחסה ומסתור התשובהכי ה
 ולזה כיון המדרש. מחסה ומסתור זרם הפשעים ישטפוהו ויאבד לנצח

)‡ ÌÈ·ˆ� ‡ÓÂÁ�˙'( ה "שהקב, ה מהפך במעשיהם של רשעים"כל זמן שהקב
. 'וכו, אז אין להם תקומה, צריך להפוך בהם והוא אינו מודה ומתודה
והוא העבירה , )‡"Â·‡ 'È˙ „(ונודע שאדם עובר עבירה קונה לו קטיגור 

 îð−îí −ð− ñ¼î− ³−×¹". פועל אדם ישלם לו" )‡"„ Ï ·ÂÈ‡"È(על דרך , בעצמו

èþ¬šñî ðîô¼ñ ì× îë ö−êî îòî¼ þ½ .כי אם עם , ואף כי לא נמחל לגמרי
כל חלק וחלק , גמר הכפרה ביום הכפורים או במירוק יסורים או במיתה

ואם תאמר ומה . לעמוד ולקטרג פ שוב אין בו כח"אבל עכ, לפי מדרגתו
, הנה ההפרש הוא. פעולה בדחיית המקטרג אם עון עצמו אכתי לא נמחל

שכל זמן שהמקטרג עומד הוא מסך מבדיל , וכיתרון האור מן החושך
תכף נקרע , אבל תיכף בהתחרטו ומתודה ושב. ואין תפילתו נשמעת

  .בקיצור ד"עכ. ותפילתו נשמעתונתקרב לאביו שבשמים , המסך המבדיל
  

„ÈÁ‰Â"‡ ל "ז) ˙ÂÓ„˜ ¯·„Ó- Â 'È"Ë( כתב :−îð−îí ó¼¬ð ó−òî¾êþí îë³× 

öñ êô−−šð )‚Ó ˙Â·Â˙Î(. þî¬õ ½òšë íðîô ,ה כובש "כי הקב
' ÈÚ(כ באו עדים פטור "ל מודה בקנס ואח"והו, עדותו כביכול ואינו מעיד

·"„È ˜(: .ש עוד ובספרו דברים אחדים "וע, ל"עכ)Ï Û„"ÂÙ„· ‡"¯(.  
  

Â ‡˙È‡ במדרש )Î ‰·¯ ¯·„Ó· 'Ë"Â(,  " חטאתי  'ה מלאךויאמר בלעם אל"  
)¯·„Ó· Î"· Ï"„(  שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני

אין רשות " חטאתי"שכל מי שחוטא ואומר , הפורעניות אלא תשובה
זה  הזכיר מאמר )„"· Î ¯·„Ó·"Ï(ת "ובשפתי כהן עה. למלאך ליגע בו

ובירושלמי תענית . ל"עכ. זהו סוד הוידוי, "ליגע בו 'שכל מי וכו: "וכתב
)· 'Ê' (לבש שמואל חלוקן של כל , ר שמואל בר רב יצחק"א: איתא

×ó−ôñî¼í öîëþ,.. ñ¼ êñê óðêí ³ê öð í³ê óîñ"אמר לפניו , ישראל

þôîê êîí¾  µ−òõñ'−³ê¬ì êñ'  êñ µþôîê ñ¼ µ³îê ¬õ¾ò −òòí

−³ê¬ì,.. µ−òõñ ó−þôîê îñêî'îòê¬ì'!" ל"ז אלשיךוה. כ"ע )Ï ˙ÂÓ˘"Î ·"‰( 
, íñ¼ôñ ó−èþ¬šôí µþðכי  )'ÂÓ˘"¯ Ó"Ë Ê(ל "ידענו מרבותינו ז, כתב

î³ô¾ê ö−¬šô ê¬îìí ³ê ó³îêþë¾,.ïê î®þ³− èþ¬šñ î−ñ¼, µê 

ó³îêþë ñ−ðèô¾ îê¬ì, ïê îñðë− .ש"ע.  
  

Â·˙Î בינה לעתים ספר ב) ˘Â¯„Ó'  -  ˙ÂÓ„˜ ¯·„Ó ¯ÙÒ· ‡·Â‰Â 'Á"È(  שעיקר
וזה . ושלא לבקש שום מין התנצלות, דוי לצייר שחטא בהחלטהוי

' ˘Ï‡ÂÓ ‡(דשאול כשאמר , ה"ה לדוד המלך ע"הפרש בין שאול המלך ע
Ë"Î Â"„( "אבל דוד , "'כי יראתי את העם וכו"לא החליט ואמר , "חטאתי

שייחס  העון  ,בהחלט" חטאתי" )‚"· Ï‡ÂÓ˘ 'È"È ·(ה תיכף אמר "המלך ע
מיד ו ,ב"ן התנצלות לתלות הדבר אל נטיית יצרו וכיוצולא נת, על עצמו

  .ד"עכ". 'העביר חטאתך וכו' גם ה" )˘Ì( אמר לו הנביא

 ט"תשס'ה אלול -' במהדורה 



N  

 „ÂÚÂבמדרש איתא ) È˙·¯ ‡˙˜ÈÒÙ ˜¯ÙÓ"Â  - ÈÒ Á˜Â¯· ‡·Â‰ 'Ë¯"Â( ,כיון 
והם [ ה"הקב לפני ומתודים נותיהםועואת  פורטים שישראל

 ,פשעיהם על ועובר עוונותיהם לכל להם סולח ה"הקב ,])¯Á˜Â(מתחרטין 
 מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי" )'ÈÂ Ë"Ê Ï˜¯‡( שנאמר

 מקלס התחיל ,כן הנביא שראה כיון ".תטהרו' ה לפני תיכםוחטא
 פשע על ועובר עון נושא כמוך ל-א מי" )ÎÈÓ Ê 'È"Á‰( ואמר כך על ה"להקב

  ."הוא חסד חפץ כי אפו לעד החזיק ולא נחלתו לשארית
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eò Ðô ÔL Öê. ורמשים שקצים וטרפות נבלות[ ֲאסּורֹות ַמֲאָכלֹות ָאַכְלנּו 

 מאכילות שניצול כמעט אדם אין הרבים שבעונותינו כידוע -
. ]במזיד כאוכל דומה בתולעים המוחזקים דברים לוהאוכ, שרצים
 ַלּסּוָּכה חּוץ ָאַכְלנּו. ִריםַהִּכּפּו ְּביֹום ְוָׁשִתינּו ָאַכְלנּו. ַּגָּסה ֲאִכיָלה ָאַכְלנּו
 ָאַכְלנּו. ֶׁשָּיַׁשנּו ַאַחר ַּבַּלְיָלה ָאַכְלנּו. ַּבֶּפַסח ָחֵמץ ָאַכְלנּו .ֶקַבע ֲאִכיַלת

 ִלְהיֹות ָחַׁשְבנּו אוְ , ִּבְטֵננּו ְלַמֵּלא ָאַכְלנּו. ָוסֹוף ִחיָלהְּת  ְּבָרָכה אְּב 
 ַאְכָזִרים. ִלֵּבנּו ֶאת ִאַּמְצנּו. טֹובֹות ַּכָוונֹות ּוְׁשָאר 'ה ַלֲעבֹוד ְּבִריִאים
 ְוִהַּתְרנּו ַלֲאֵחִרים ָאַסְרנּו. ִהַּתְרנּו ֶהָאסּור ְוֶאת, ַהמּוָּתר ֶאת ָאַסְרנּו. ָהִיינּו

 ַמְסֶּפֶקת ֶׁשֵאיָנּה ִמְּסעּוָדה ָאַכְלנּו .ָיָדִים ְנִטיַלת ְּבִלי ָאַכְלנּו. ַעְצֵמנּולְ 
  :ִלְבָעֶליהָ 

  

eò ÐðÔè Öa. ]חיים לנו ונותן לעולם עמנו שמטיב ה"בהקב בוגדים אנו 

 ִּבַּטְלנּו. ]טובה תחת רעה לו וגמלנו לחבירו אדם בין בגדנו. ופרנסה
 יֵׂש עֹו ִּבַּטְלנּו. ַהּלֹוְמִדים ֲאֵחִרים ִּבַּטְלנּו. ְוֵלילֹות יםָיִמ  ּתֹוָרתֶ  ַתְלמּוד
 ִמִּדְבֵרי ִּביָאה ְוִאּסּוֵרי, ּוְׁשִנּיֹות, ֶׁשַּבּתֹוָרה ֲעָריֹות ָּכל ַעל ָּבאנּו. ִמְצֹות

 ָכהְּברָ  ֵּבַרְכנּו. ְצִריָכה ֶׁשֵאיָנּה ּוְבָרָכה, ְלַבָּטָלה ְּבָרכֹות ֵּבַרְכנּו. סֹוְפִרים
 ּוְבִלי, ְואֹוִתּיֹות ֵּתיבֹות ּוְבֶחְסרֹון, ּוַמְלכּות ֵׁשם ַהְזָּכַרת ְּבִלי ֲחטּוָפה
. ֲאָמֶרי ָּבִזינּו. תֹוָרה ִחיּדּוֵׁשי ָּבִזינּו. ִמִּלֵּבנּו ַהְקָּדמֹות ָּבִדינּו. ַּכָּוָנה ׁשּום

 ְוָאִחינּו ָוֵאם ָאב ָּבִזינּו. ּוְתִפיִלין ְוִציִצית ּוְתִפָּלה ְׁשַמע ְקִריַאת ִּבַּטְלנּו
 הֵׂש עֲ  ִמְצֹות ח"ְרמַ  ִּבַּטְלנּו. ָׁשַמִים ְוִיְרֵאי ֲחָכִמים ָּבִזינּו. ַהָּגדֹול

 ַחְכֵמי ָחְכַמת ָּבִזינּו. סֹוְפִרים ּוִמִּדְבֵרי ַקָּבָלה ּוִמִּדְבֵרי ִמְּדאֹוַרְייָתא
 ָהעֹוָלם ְּבַהְבֵלי ְוִלּמּוד ְתִפָּלהִּב  ַּדְעֵּתנּו ִּבְלַּבְלנּו .ְוִסְפֵריֶהם ַהּדֹורֹות

  :ַהֶּזה
  

eò ÐñÔïÖb. ַהְּבִרּיֹות ַּדַעת ָּגַנְבנּו. ִמְּקרֹוֵבינּו ָּגַנְבנּו. ּוִמּגֹוִים ָרֵאלְׂש ִמּיִ  ָּגַנְבנּו .

 ְלִמי תֹוָרה סֹוֵדי ִּגִּלינּו. סֹוד ִּגִּלינּו. ֵמֲאֵחִרים תֹוָרה ִחיּדּוֵׁשי ָּגַנְבנּו
 ָּגִאינּו. ֲעָריֹות ִּגִּלינּו. ָהעֹוָלם ְלאּומֹות תֹוָרה ִּדְבֵרי ִּגִּלינּו. ְראּוִים םֶׁשֵאינָ 

 ֶטַבע ָלנּו הָׂש ֶׁשַּנעֲ  ַעד ְוָזדֹון ַּגֲאָוה ִמיֵני ְּבָכל הֶׂש ּוַמעֲ  ִּדּבּור ְּבַמְחָׁשָבה
 ַּבֲאֵחִרים ָּגַעְרנּו. יםָרִע  ִּגּדּוִלים ָּבֵנינּו ָּגַדְלנּו. ַּגֲאָוה הּוא ִאם ָיַדְענּו אוְ 

 ִּגִּלינּו. ֲעֵליֶהם ְוִהְקַּפְדנּו ִעָּמֶהם ְוַרְבנּו ּוְקרֹוֵבינּו ְלָבֵנינּו ַהּמֹוִכיִחים
 ִבְלׁשֹוֵנינּו ִּגְמַּגְמנּו. ִמְצֹות יֵׂש ְּבעֹו ָּגַעְרנּו. ַכֲהָלָכה אֶׁש  ַּבּתֹוָרה ָפִנים

. ָּבנּו ֶׁשֵאין ְּבַמה ַוֲאִפילּו ַעְצֵמינּו ְוִׁשַּבְחנּו ּוִּגַּדְלנ. ּוְתִפָּלה תֹוָרה ְּבִדְבֵרי
 ָּגַעְרנּו. ֵאֵלינּו ֶׁשֵהִטיב ְלִמי ַרע ָּגַמְלנּו. ֵרֵעינּו ְלַהְכִׁשיל ְּדָבִרים ִּגְלַּגְלנּו
  :ַכִּדין אְוֶׁש  ַכָּדת אֶׁש  ּוְמָׁשְרֵתינּו ּוָבֵנינּו ְּבָּנֵׁשינּו

  

eò Ðþ Ôa Ìc − Ìõ Òîc  ְָוֶׁשֶקר ]דיברנו דברים בטלים[, ָּתִדיר ָהָרע ׁשֹוןְול 

 ָלנּו ִניָּכר ֶׁשֵאינֹו ַעד ִנְׁשָּתַרְׁשנּו ּכַ  ְוָכל, ַהֶּפה ְוִנְבלּות ְוֵליָצנּות ַוֲחנּוָפה
. ְּתִפִּלין ְוִעם ַהְּכֶנֶסת ְּבֵבית ִּדַּבְרנּו. ְּבֵעיֵנינּו ֵּתָחֵׁשב ּוְלִמְצָוה ָהִאיסּור
, ִלְתִפָּלה ְּגאּוָלה ּוֵבין, ְׁשַמע ְקִריַאת ּוְבֶאְמַצע, ְּתִפָּלה ְּבֶאְמַצע ִּדַּבְרנּו

 ִּדַּבְרנּו. חֹול ֶׁשל ִּדּבּור ְּבַׁשָּבת ִּדַּבְרנּו. ִלּמּוֵדנּו ְּבֶאְמַצע ִּדַּבְרנּו. ּוַבֲחָזָרה
 ֲחֵבֵרינּו ִּבְגנּות נּוִּדַּברְ . ּדֹוִפי ֶׁשל ְּדָרׁשֹות ָּדַרְׁשנּו. ֵלָבב ּוְבגֹוֶדל ְּבָזדֹון

 ְלָכל ְלחֹוָבה ָּדִנינּו. ִּבְכבֹודֹו ָאנּו ֶׁשַחָּייִבים ִמי ְוָכל ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַרּבֹוֵתינּו
 ַּבֶּפה ֶאָחד ִּדַּבְרנּו. ְלֲאֵחִרים ַאַחר ְוִדין ְלַעְצֵמינּו ֶאָחד ִּדין ָּדִנינּו. ָאָדם
 ִעם ִּדַּבְרנּו. ִאיסּור ְמֶלאֶכת ֹותׂשַלעֲ  ָּבתְּבַׁש  ְלגֹוי ִּדַּבְרנּו. ַּבֵּלב ְוֶאָחד

 ּתֹוָרה ֶׁשל ּוַמָּתן אְּבַמָׂש  ִּדַּבְרנּו. ְוַכּיֹוֵצא ְוִהיּתּול חֹוקְׂש  ִּדְבֵרי ָהֲעָריֹות
 ּוַבֲחִריפּות ְּבִעְּקׁשּות ָהֱאֶמת ּוְלַהִּפיל, זּוָלֵתינּו ִּדְבֵרי ְוִלְדחֹות ְלַקְנֵטר
 ַעל ִזְלזּול ִּדַּבְרנּו. ִאּתֹו ֶׁשָהֱאֶמת ְוַאף ִלְסָבָרֵתינּו ֶנֶגד ָלֶהם נּוְוִזְלַזלְ , ֶׁשֶקר

 עֹוָדם ַוֲאֶׁשר ֵהָּמה ַהַחִּיים ְּבֶאֶרץ ֲאֶׁשר ְוַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹוִנים ָהַרָּבִנים
 נּוִּדַּברְ . 'ה ְוִיְרַאת מּוָסר ּוְבִלי ֶכלֵׂש  ִמְּבִלי ִּדְבֵריֶהם ְוָדִחינּו, ַּבַחִּיים
  :ְוֵריַוח ּוְסחֹוָרה ּוַמָּתן אְּבַמָׂש  ְּבַׁשָּבת

  

eò− Ìî Í¼ Óí. ]ֵהַקְלנּו ].כענין המחטיא את חבירו, גרמנו לעוות מה שהיה ישר' פי 

 ַּבּיֹום ָרִעים ִהְרהּוִרים ִהְרַהְרנּו. ַּבֲעֵביָרה ִהְרַהְרנּו. ֶמַצח ֵהַעְזנּו. רֹאׁש
 ֲחֵבֵרינּו הֵׂש ַמעֲ  ֶהֱעַרְכנּו. ְלַבָּטָלה ֶזַרע ִׁשְכַבתוְ  ֶקִרי ִליֵדי ּוָבאנּו ּוַבַּלְיָלה
 ַרע ֵׁשם הֹוֵצאנּו. ָּבַרִּבים ֲחֵבֵרינּו ְּפֵני ִהְלַּבְננּו. ְוֶחְסרֹונֹו ְקלֹונֹו ְלַהְראֹות

 ַהְּתִפָּלה ְּבתֹו ָרִעים ִהְרהּוִרים ִהְרַהְרנּו. ַהֵּמִתים ְוַעל ַהַחִּיים ַעל
 ְגבּול ְגנּוסַ ִה . ַהְּתִפיִלין ִמן ַדְעֵּתינּו ִהַּסְחנּו. ְּתִפיִלין ְוִעם ּוְבִלימּוד

 ָהַלְכנּו. ָהַרע ִיְצֵרנּו ַאַחר ָהַלְכנּו. ֲחֵבֵרינּו ְוִעם ָנֵׁשינּו ִעם ִהְקַּפְדנּו. ֵרֵעינּו
 ְּבִגילּוי ָהַלְכנּו. ִמֶּמּנּו ּוְבִנְפָלאֹות ִבְגדֹולֹות ָהַלְכנּו. ְזקּוָפה ְבקֹוָמה
 ְסָבָרא ּוְבִלי ִעּיּון ְּבִלי הֹוָראֹות הֹוֵרינּו. ַרּבֹוֵתינּו ַאֲחֵרי ִהְרַהְרנּו. ָהרֹאׁש
 והכשלתי בטעות הוראות הוריתי[ .ְּגדּוָלֵתינּו ְלַהְראֹות ּוִמַּיד ְוֵתֶּכף
 ְוַעל ָנֵׁשינּו ַעל ַיד ֲהִרימֹונּו. ַרּבֹוֵתינּו ִּבְפֵני הֹוָראֹות הֹוֵרינּו .]רבים

 ְוַעל ֵּביֵתינּו ְּבתֹו ְיֵתיָרה ֵאיָמה ִהַּטְלנּו. ְּבַמֲחלֹוֶקת ֶהֱחַזְקנּו. ֵבֵרינּוחֲ 
. ַהֵּלב ַּכָּוַנת אְּב  ִהְתַּפַּלְלנּו. ַהְרֵּבה ּוְלָבָנה ַּבֶקֶׁשת ִהְסַּתַּכְלנּו. ְמָׁשְרֵתינּו
 ִהְרַהְרנּו. ִׁשּכֹוִרים ָאנּווְ  ִהְתַּפַּלְלנּו. ִלְנָקִבים ְצִריִכים ְוָהִיינּו ִהְתַּפַּלְלנּו

. ָנִקי ֶׁשֵאינֹו ּוְבָמקֹום ַהְמטּוָנפֹות ּוַבְּמבֹואֹות ַהִּכֵּסא ְּבֵבית תֹוָרה ִדְבֵרי
 ַעְצֵמנּו ִהְקִׁשינּו .ְוַכְרְמִלית ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ְּבַׁשָּבת ֵמְרׁשּוֵתינּו הֹוֵצאנּו
 ְוָלַבְׁשנּו ְׁשַמע ְקִריַאת ְוָקִרינּו ִהְתַּפַּלְלנּו. ּוְנׁשֹוֵתינּו ֵרֵעינּו ִהִּכינּו. ָלַדַעת
 ּוִבְפֵני ְּבֶעְרָוה ִהְסַּתַּכְלנּו. ַהִּצּבּור ַעל ִהְטַרְחנּו. ְזַמָּנם קֹוֶדם ְּתִפיִלין
  :]מהן ליהנות בנשים נוהסתכל[ .ְרָׁשִעים

  

eò Ð¼ ÔL Ðþ Ìí Ðî. ]ֶּפַׁשע ינּוְוִהְרִּב  ].שנעשו רשעים על ידינו, הרשענו אחרים' פי 

 ָהִיינּו ַוְּתָרִנים. ְוַלֲעֵביָרה ְלַמֲחלֹוֶקת ַעְצֵמנּו ְוָיַעְדנּו. חֹק ִלְבִלי ָוֶרַׁשע
 ַעל ּוָמִחינּו ,ַהּתֹוָרה ּוְכבֹוד 'ה ְּכבֹוד ַעל ִוַּתְרנּו. זּוָלֵתינּו ְּבָממֹון
  :ְּכבֹוֵדנּו

  

eò ÐðÔï. ]ִלֵּבנּו ַאַחר ָזִנינּו. ְלַבָּטָלה ַמִיםָׁש  ֵׁשם ָזַכְרנּו ].היינו אנשי רוע לב' פי 

. ְוַרּבֹוֵתינּו ְוִאֵּמנּו ְּבָאִבינּו ִזְלַזְלנּו. ָהִיינּו ְוסֹוְבִאים זֹוְלִלים. ְוֵעיֵנינּו
זלזלנו בכבוד [ .ָיָדִים ִּבְנִטיַלת ִזְלַזְלנּו. ַּבֲחָכִמים ִזְלַזְלנּו. ַּבּתֹוָרה ִזְלַזְלנּו

  :ַהַּזַּכאי ְוִחַּייְבנּו ַהַחָּייב ִזִּכינּו. ַהִּצָּפְרַנִים ַרְקנּוזָ  .]שבתות וימים טובים
  

eò Ð½ Ôô Öì. ]למכרו רוצה אינו והוא חפץ איזה לחבירו כגון שיש, חמס הוא כמו גזל 

 מוכר שאינו כיון רק, יותר אפילו או שויו כדי מעות לו ומשלם בחזקה ממנו ולוקח

. ּוְלַנְפֵׁשנּו ָלנּו אֹוי ,ָקְדֶׁש  ֵׁשם ֶאת ִחַּלְלנּו "].חמס" נקרא זה ,ברצון לו
 ַמֲחָׁשבֹות ָחַׁשְבנּו. ָחַנְפנּו. ָחַמְדנּו. ָקְדֶׁש  ּומֹוֲעֵדי ַׁשָּבתֹות ִחַּלְלנּו
  :ִנָּדה ּוְנׁשֹוֵתינּו ָהֶעְרָוה ְוָנַּׁשְקנּו ָחַּבְקנּו. ִּבְכֵׁשִרים ָחַׁשְדנּו. ָרעֹות

  

eò Ðñ Ôõ Ö¬ þ Óš ÓL עבירה לעוברי עצמנו ונטפלנו נתחברנו[ .ִמְרָמהּו[. 

È˙‡ÓË . ִלֵּבנּו ֶאת ִטְמַטְמנּו. ְוַרְעיֹוֵנינּו ַעְצֵמנּו ִטֵּמאנּו .ְּבהֹוָרָאה ָטִעינּו
˘„Â˜ ˙È¯·. ַּבֲהָלָכה ָטִעינּו. טֹוב ְויֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום מּוְקֶצה ִטְלַטְלנּו 

  :ָהֱאֶמת ַעל הֹוִדינּו אוְ  ְּבָטעּוֵתינּו ַזְקנּוְוֶהְח  ְּבָטעּוֵתינּו ְוִהַּכְרנּו
  

eò Ð® Ô¼Ö−  Ôþ¼. ]או ,אדם בני בפני ריחו להבאיש כדי חבירו את מיעץ שלפעמים 

 ָרעֹות ֵעצֹותָיַעְצנּו  ].הפסד לחבירו וגורם דרכו לפי להנאתו עצה לו שנותן
 ִעם ָיַׁשנּו. יגֹוְרָיאְוַקטֵ  ּוַמֲחלֹוֶקת ִחָּנם ְנַאתִׂש  ּוְלַהְרּבֹות ְלַהֲעִרי

 ּוְתִפָּלה ְׁשַמע ְקִריַאת ְוִאַּבְדנּו ַּכְּבֵהמֹות ְוֵלילֹות ָיִמים ָיַׁשנּו. ַהְּתִפיִלין
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 ְוסֹוד ֵלִצים ְּבמֹוַׁשב ָיַׁשְבנּו. ָעָליו ְוָעַבְרנּו ַהִּדין ָיַדְענּו. ּוְבִצּבּור ִּבְזַמן
 או נכרית בין(שים יחדתי עצמי עם נ[ .Í˙¯Â˙· È˙¯‰È .ֲחִקיםַׂש ְמ 

  :)]ערוה או איש אשת שכן וכל ,פנויה אפילו ,ישראלית
  

eò ÐëÔf Ìk. ]הזה החטא וגדול( תועלת ללא או לתועלת בין ,ל שדיברנו דברי כזב"ר 

 ְוַׁשָּבת ְּבחֹול ָּכַעְסנּו. ])"עיני לנגד יכון לא שקרים דובר" )'ÌÈÏÈ‰˙ ˜"‡ Ê( כ"כמש
 ְּבַהְבֵלי ְוָׁשֵנינּו ָיֵמינּו ִּכִּלינּו. ַהּתֹוָרה ְּבָכל ָּכַפְרנּו. ינּוְּבַאּפֵ  ַנְפֵׁשנּו ְוָטְרָפה
 ִּכיַּוְננּו. ְלֵריֵענּו ָרע ֵׁשם ִּכיִנינּו. ְקלֹוֵנינּו ִּכִּסינּו. ָלְרָׁשִעים ִּכַּבְדנּו. ָהעֹוָלם
  :ִכירָׂש  ַכרְׂש  ָּכַבְׁשנּו. ְלֵריֵענּו ְלַהִּזיק

  

eò Ð® Ôñ. ֶׁש  ּתֹוָרה ָלַמְדנּו. לֹוַצְצנּוְוֶׁש  ִלְׁשָמּה אּוְבָטֳהָרה ִּבְקדּוָׁשה א .

ְוַאֲהָבה ְוִיְרָאה הֶׂש ּוַמעֲ  ְוִדיּבּור ְּבַמֲחָׁשָבה ִּכְּתָקָנן ַהִּמְצֹות ִקַּייְמנּו א 
. ָּכָראּוי ָאֵמן ָעִנינּו א. ִּכְּתָקָנּה ַאַחת ִמְצָוה ֲאִפילּו ִקַּייְמנּו א. ְמָחהִׂש וְ 
וְ  יָבהֵׂש  ִמְּפֵני ַקְמנּו אשכר נושילמ לא[ .ָחָכם ַּתְלִמיד ָהַדְרנּו א 

 ָלַבְׁשנּו. ְמהּוָגִנים ֶׁשֵאיָנם ְלַתְלִמיִדים ָלַמְדנּו .]בזמנו שכיר פעולת
. ַּבִּדין ְמתּוִנים ָהִיינּו א. ּוִמְצֹות ּוְבָרכֹות ִּבְתִפילֹות ִכיַּוְננּו א. ַׁשַעְטֵנז

ַּבֶּדרֶ  ְגנּוִהְתַנהַ  א ה ְלִיְרֵאי ָהָראּוי' .ּוִבְגֵדי רֹאׁש ְּבכֹוֶבד ִהְתַּפַּלְלנּו א 
 ָרהָׂש ַועֲ  ֳאֵמִנים ְוִתְׁשִעים ְּבָרכֹות ֵמָאה יֹום ְּבָכל ִקַּייְמנּו א. ָכבֹוד

 ּוִכַּבְדנ א. ּוְנׁשֹוֵתינּו ֵרֵעינּו ֶאת הֹוַכְחנּו א. ְקדּוׁשֹות ְוַאְרַּבע ַקֵּדיִׁשים
 א. ִׁשיעּוֵרינּו ְּכִפי ֶחֶסד ָגַמְלנּו א. ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ְוִאֵּמנּו ָאִבינּו

 ֶהֱחַזְקנּו א. 'ה ֶאת ָיֵראנּו א. ִנָּדה ּוִמָּנֵׁשינּו ֵמָהֲעָריֹות ָּכָראּוי ִנְתַרַחְקנּו
 ָאנּו ִמי ִלְפֵניוְ  הֹוְלִכים ָאנּו ּוְלָאן ָּבאנּו ֵמַאִין ִנְסַּתַּכְלנּו א. ַּבמּוָסר
 ַוֲאַבק ְקצּוָצה ִרִּבית ָלַקְחנּו. ְּבִרִּבית ָלִוינּו. ְוֶחְׁשּבֹון ִדין ִליֵּתן ֲעִתיִדים
 ְּדָבִרים ׁשֹוַחד ָלַקְחנּו. ִּדיֶניהָ  ְּכָכל ֲאֵבילּות ִמְצַות ִקַּייְמנּו א. ִרִּבית

 ַעל ִנְצַטַעְרנּו א. ָעהִליׁשּו ִצִּפינּו א. ְמאּוָחר ְוׁשֹוַחד ָממֹון ְוׁשֹוַחד
  :ַהׁשּוְלָחן ַעל תֹוָרה ִּדְבֵרי ָאַמְרנּו א. ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית חּוְרַּבן

  

eò Ðð Ôþ Öô ְּבֵבית ָמַאְסנּו. ָּדִוד ֵּבית ְּבַמְלכּות ָמַרְדנּו. ָׁשַמִים ְּבַמְלכּות 

. ּגֹוִים ְּבַיד ּוָממֹונֹו ּוֲחֵביֵרנ ָמַסְרנּו. ְמַבְקִׁשים ָאנּו ּוְׁשָלְׁשָּתן, ַהִּמְקָּדׁש
. ְּדָבֶרי ָמִרינּו. חֹוקְׂש  ִפינּו ִמֵּלאנּו. ַהָּקָהל ְוַהְסָּכמֹות ְּבֵחֶרם ָמַעְלנּו
  : .Ô˙Ó·Â ‡˘Ó· È˙È¯Óִצְדקֶ  ִמְׁשְּפֵטי ָמַאְסנּו

  

eò Ð® Ôê Ìò. ]ואוי לו לעבד שמכעיס את , 'גרמנו בעוונינו עד שהכעסנו את ה' פי

 אוְ  ִנְׁשַּבְענּו. ְוַלָּׁשֶקר ַלָּׁשְוא ִנְׁשַּבְענּו. ִנאּוף ִמיֵני ְּבָכל ָנַאְפנּו ].רבו
. ִׁשַּלְמנּו אוְ  ָנַדְרנּו. ָּדַעת ִּבְבִלי ָזָרה ֲעבֹוָדה ְּבֶסרֶ  ִנְלַּכְדנּו. ִקַּייְמנּו
. םַלּפֹוְׁשִעי ַיד ְנָתַננּו. ]בלא ברכה[ ּוִמַּתֲענּוָגיו ַהֶּזה ֵמעֹוָלם ֶנֱהֵנינּו
. ַהּקֶֹדׁש ְּבֵׁשמֹות ִנְׁשַּתַמְׁשנּו. ּתֹוָרה ֶׁשל ְּבִכְתָרּה ִנְׁשַּתַמְׁשנּו. 'ה ֶאת ִנִּסינּו
 ִלְלמֹוד ִנְתַעַּצְלנּו .�˘È·¯˙Â Í˘�· È˙Î˙ .ַּבֵּלב ְנָאהִׂש  ְוָנַטְרנּו ָנַקְמנּו

 ִמי ִלְפֵני ְכַנְענּונִ  אוְ  ָרָרהְׂש ּוִב  ְּבַרָּבנּות ַעְצֵמינּו ָנַהְגנּו. ּוְלִהְתַּפֵּלל
 ְּבַמה ֶנֱהֵנינּו. ֶהָהמֹון ִלְפֵני ְוִנְמֲאסּו ַּבֲחָכִמים ּדֹוִפי ָנַתְננּו. ִמֶּמּנּו ֶׁשָּגדֹול

  :ָּבנּו ָהָיה אֶׁש  ַוֲאִפּלּו אֹוָתנּו ֶׁשְמַׁשְּבִחים
  

eò Ðþ Ôþ Ö½. ]ַסְרנּו. ָהִיינּו ּומֹוִרים סֹוְרִרים ].סר לבנו מעבודת הבורא' פי 

 ִּדְבֵרי ָסַתְרנּו. טֹוִבים ִמִּמְנָהִגים ַסְרנּו. ְותֹוָרתֶ  ּוִמִּמְצֹוֶתי ֵמַאֲחֶרי
  :ÔÈÚ È˙¯˜Ò. ַרּבֹוֵתינּו ְוִדְבֵרי ָאִבינּו

  

eò− Ìî Ö¼. "]ה"ְׁשסָ  ַעל ָעַבְרנּו ].הוא העושה עבירה במזיד למלאות תאותו" עון 

ְוַעל ֲעֵליֶהן ,סֹוְפִרים ּוִמִּדְבֵרי ָלהַקּבָ  ּוִמִּדְבֵרי ְּדאֹוַרְייָתא הֶׂש ַתעֲ  א 
. ַעּמֶ  ְוֶאְביֹוֵני ְוַאְלָמנֹות ְיתֹוִמים ִעִּנינּו. ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן ְוַעְנֵפיֶהן ְּפָרֵטיֶהן
 ְוִלְנׁשֹוֵתינּו ִלְמָׁשְרֵתינּו ָעֶול ינּוִׂש עָ . ַוֲחטּוָפה ְקטּוָפה ָאֵמן ָעִנינּו

 ַעְצֵמינּו ֶאת ינּוִׂש עָ . ַהִּדין ֶאת ְתנּוִעיּוַ . ִּדיןהַ  ֶאת ִעִּנינּו. ְוַלֲחֵבֵרינּו
 ַהֶּזה ָהעֹוָלם ְלַהְבֵלי ָעַמְלנּו. ָלנּו א ִריב ַעל ָעַבְרנּו. ַהַּדָּייִנים ְּכעֹוְרֵכי

. ַּבּתֹוָרה ָעַסְקנּו אוְ  ַבָּטָלה ִמיֵני ְּבָכל ָעַסְקנּו. ַּבּתֹוָרה ָעַמְלנּו אוְ 
. ִניּדּוי ֲעֵליֶהם ֶׁשַחָּייִבים ְּדָבִרים ד"כ ַעל ָעַבְרנּו. יֶהםֵׂש ְּכַמעֲ  ינּוִׂש עָ 

 ַּבֲחֵׁשִכים ָהלַ  ְוִלֵּבנּו ,ַּבֶּפה ֲעָנִוים ַעְצֵמינּו ינּוָעִש  .ָרֵאלְׂש יִ  ָעַכְרנּו
  :ִנְסֶּתֶרת ְּבַגֲאָוה

  

eò Ð¼ ÔL Öt. "]בה שמאמין' א, מורדים' ב שיש ל"וי(. הוא כענין מרד" פשע '

 )].בכל שכפר מחמת שמורד ,'ב ;המצוות לקיים רוצה ואינו מורד כ"ואעפ הובתור
 ֵאָבִרים ח"ִּבְרמַ  ָּפַגְמנּו. ָׁשַמִים ְוִיְרַאת ּוִמְצֹות ּתֹוָרה עֹול ֵמָעֵלינּו ָּפַרְקנּו
 ֶזה ְּבִגְלּגּול, ְוִנְׁשָמֵתינּו רּוֵחנּו ַנְפֵׁשנּו ּגּוֵפנּו ֶׁשל ִּגיִדים ה"ּוְׁשסָ 
 ַנְפֵׁשנּו ִמּׁשֶֹרׁש ֲאֵחִרים ֶׁשל ּוְנָׁשָמה רּוחַ  ּוְבֶנֶפׁש, ֲאֵחִרים ּגּוִליםּוְבִגלְ 

 ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ָהֶעְליֹוִנים ָּבעֹוָלמֹות ָּפַגְמנּו. ִמָּׁשְרֵׁשינּו ְוֶׁשֵאיָנם
 צֹוִנּיּותְּבִחי, ָּיהֲעִש  ְיִציָרה ְּבִריָאה ֲאִצילּות ַּפְרצּוֵפי ּוְבָכל, ָּיהִׂש עֲ 

 ִּבְכָלֵליֶהן ּוַמְלָאִכים ּוְנָׁשמֹות ְּבאֹורֹות, ָויֹוֶׁשר ְּבִעיגּוִלים, ּוְפִניִמּיּות
 ָלנּו אֹוי ַהִּדין ִמּיֹום ָלנּו אֹוי ַנְפֵׁשינּו ְוַעל ָעֵלינּו ֲאָהּה ָלנּו אֹוי, ּוְפָרֵטיֶהן

 ב"כ ַהּתֹוָרה אֹוִתּיֹותּוְב  ַהּקֶֹדׁש ְּבֵׁשמֹות ָּפַגְמנּו. ַהּתֹוֵכָחה ִמּיֹום
. הֶׂש ּוַמעֲ  ְּבִדּבּור ּוְבָקָלא ִּבְרִאָּיה ּוְבֵריָחא ְּבַמֲחָׁשָבה ְּבִהְרהּור, "ּוַמְנְצפַ 
  :ָאֶון ָּפַעְלנּו. ַהִּצּבּור ִמן ִּפיַרְׁשנּו. ְלַבָּטָלה ִלֵּבנּו ָּפִנינּו

  

eò Ðþ Ôþ Ö®. ]ְוַחְכֵמי ְוִאֵּמנּו ינּוָאִב  ִציַעְרנּו ].היינו צוררים אחד לחבירו' פי 

 ִציַעְרנּו. ִלְמָׁשְרֵתינּו ִציַעְרנּו. ֵביֵתינּו ְּבֵני ְוָכל ְנׁשֹוֵתינּו ִציַעְרנּו. ָרֵאלְׂש יִ 
 ֵיֶצר ַּתֲאַות ְלַבֵּקׁש ַאִּדיִרים ְּבַמִים ָצַלְלנּו. ַחִּיים ַּבֲעֵלי ִציַעְרנּו. ְלֵרֵענּו
  :ִמֶּמּנּו דֹולֶׁשּגָ  ִמי ִּבְפֵני ָצַעְדנּו. ָהָרע

  

eò− ÌM Ìš ¹ Óþ Òî¼. ]כשרואה או המוכיח לדברי כשישמע לאדם מהראוי' פי 

 אבל', ה אל וישוב שיכנע מהראוי בודאי, בניו או הוא ל"ר בחולי או בממון שנענש

 ִקְלַקְלנּו ].'ה מן ולא במקרה בא שזה ותלינו תשובה עשינו ולא עורף קשינו
 ִמן ַהּיֹוְרִדים ְוַהְּבָרָכה ְוַהְּקדּוָׁשה ַהֶּׁשַפע נֹורֹותִצי ִקְלַקְלנּו. ְדָרֵכינּו
, ַהַּמִים ָיִכילּו א ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבִרים ְלּבֹורֹות אֹוָתם ְוָהַפְכנּו, ַהָּׁשַמִים
 ְּגִביְרָּתּה ָיְרָׁשה ִּכי ִׁשְפָחה, ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ְוֻחְרַּבן ַהְׁשִכיָנה ָגלּות ְוָגַרְמנּו
 ִהּטּו ֲעֹונֹוֵתינּו ִּכי, ְּכִליָמֵתנּו ְוִכיָסְתנּו ְּבָבְׁשֵּתנּו ָׁשַכְבנּו. ָמלַ  יּכִ  ְוֶעֶבד
 ָלֶהם אֹוי ,ִמֶּמּנּו ַהּטֹוב ָמְנעּו ְוַחּטֹאֵתינּו, ִקֵצינּו ֶהֱאִריכּו ּוְפָׁשֵעינּו, ֵאֶּלה

 ַרִּבים ָׁשִניםוְ  ָיִמים אֹרֶ  ַּכָמה ֶזה ֲאִביֶהם ׁשּוְלַחן ֵמַעל ֶׁשָּגלּו ְלָבִנים
 ֲחֵבֵרינּו ִקַּלְלנּו. ָהָרע ָלׁשֹון ִקַּבְלנּו. ְצָדָקה ִמִליֵּתן ָיֵדינּו ָקַפְצנּו. ְוָרִעים

 ִקֵּנאנּו. ִחיצֹוִנים ִּבְסָפִרים ָקִרינּו. ּוָבֵנינּו ַעְצֵמנּו ִקַּלְלנּו. ּוְנׁשֹוֵתינּו
  :ִּבְגנּוָתם ְלַדֵּבר ּוִבַּקְׁשנּו, ֲאֵחִרים ְוָחְכַמת ְוָכבֹוד ֵמעֹוֶׁשר

  

eò Ð¼ ÔL Öþ. ]ְוַלְּבִרּיֹות ַלָּׁשַמים ָרִעים ].רשע נקרא זה ידי שעל מעשים עשינו' פי 

 ֶאת ִרִּמינּו. ְוַהָּכבֹוד ָרָרהְׂש הַ  ַאַחר ָרַדְפנּו. ִחָּנם ָאָדם ִעם ַרְבנּו. ָהִיינּו
  :ַוֲעֵביָרה ְלַמֲחלֹוֶקת ַרְצנּו. ֵרֵעינּו

  

eò Ð³ Ôì ÌL. ]תֹוָרתֶ  ָׁשַכְחנּו .]עשינו מעשי השחתה' פי .ּותֶ ֱאָלק ָׁשַכְחנּו .

, ְלַחֵּבל ַמְׁשִחיִתים ּוָבָראנּו קֹוֶדׁש ֶזַרע ִׁשַחְתנּו. ָקְדֶׁש  ִּבְבִרית ִׁשַּקְרנּו
 ִׁשַּבְרנּו. ָהֲעׁשּוִקים ְוִדְמַעת ֶאְביֹוִנים ַנְפׁשֹות ַּדם ִנְמְצאּו ִּבְכָנֵפינּו ַּגם
 ִׁשַּקְרנּו. ְוַהָּזָקן ָהרֹאׁש ֵּפאֹות ִׁשַחְתנּו. ֵייָנם ְסַתם ָׁשִתינּו. ַּבֲחָמֵתנּו םֵּכִלי
   ˙È˘�‡ .אֹוְיֵבינּו ְּבַמָּפַלת ַמְחנּוָׂש  .ּוִמְרמֹות ְוַתְחּבּולֹות ֶׁשֶקר ִמיֵני ְּבָכל
˙‡�˘ Ì�Á:  

  

eò Ðë Ô¼ Ìz. ]ִאיׁש ָּכל נּוִּתַעְב  ].ז נקרא האדם תועבה"עשינו מעשים רעים שעי' פי 

 ּתֹוִהים. ִלְׁשמֹוֵתינּו ינּוִׂש עָ  ַּתְבִלין. ִקַּייְמנּו אוְ  ַּכֵּפינּו ָּתַקְענּו. ּתֹוָכַחת
  :ָהִראׁשֹונֹות ַעל ָהִיינּו

  

eò− Ì¼ Öz. ]שכתוב כמו היינו ,כללית וידוי זהו )‰ÈÚ˘È �"‚ Â'( "כצאן כולנו 

 ˘·˙( ל"כאז, לשוב עזרתנו לא אתה אף ולכן .הישר בדרך הלכנו לא כי ,"תעינו

 עד שישוב לסייעו משמים אותו משמרין שאין ל"ר ,לו פותחין לטמא הבא .)˜„

 שאמר וזה ,אותו מסייעין לטהר הבא ואז ,שישוב לבו אל האדם שישים

eò Ð¼ Öz Ð¼ Ìz, תועים להיות בחירתנו על אותנו שהנחת לומר רצה[:  
  

N
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‡˙È‡ חסידים בספר )ÔÓÈÒ ¯˙"‡(, כתיב )Ï‡È�„ Ë 'Ë"Â( "רשענו חטאנו "- 
 ,:)ÈÚ 'ÊÎ ÔÈ¯„‰�Ò( לזה זה ערבים ישראל שכל לפי בכלל עצמו כלל

 צריך לכך, "בעונו גוע לא אחד איש והוא" )'Ú˘Â‰È Î"· Î( בעכן שנאמר
 אנו מתודים אנווכש ,"חטאנו כי אבינו לנו סלח" לבקש רבים בלשון
 ,"וחנק הרג שריפה סקילה עליהם חייבים שאנו חטאים על" אומרים

 שיתוודה צריך כ"אעפ ,חייב שיהא בכך חטא שלא האדם שידע פ"ואע
 שלא ,החייב שיודה כדי ,ועוד .לזה זה ערבים ישראל שכל לפי כך

ÈÁ ˘È‡ Ô·· ‡·Â‰-  ÈÎ (הכונות  בשערל "ז י"הארכ "כו .ל"עכ .להודות יתבייש
  .כטעם הראשון )˙˘‡

  

·˙ÎÂ ל "א ז"החיד) ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú - È ˙Á‡ ÛÎ"Ë(  שהמתודה יכוון להתודות
על עצמו ועל ביתו ועל כל אשר הוא משורש נפש רוח ונשמה 

כ בספר חיי "וכ. ד"עכ. בגלגול זה וגלגולים אחרים בחדא מחתא, שלו
 לא עשהלהתוודות גם על עבירות ש אדם לכל שנכון )‚"· Á"Ó˜ ÏÏÎ(אדם 
  .אחר בגלגול בהם חטא שמא

  

‰	‰Â, ל  "כתב רבינו יונה ז)‰·Â˘˙ È¯Ú˘ - ‡ ¯Ú˘ 'Ó ˙Â‡'( עליו יש, שהמתודה 
 באחזו עליהם נענש היה כי, אבותיו נותוועו ונותיווע להזכיר

 עונם את והתודו" )'ÈÂÎ"Â Ó˜¯‡ ( כתוב וכן ,).·¯ÈÚ 'Ê ˙ÂÎ( בידו אבותיו מעשי
 עזי אנחנו שאין", ל בנוסח הוידוי"וכן קבעו רז .ד"עכ". אבותם עון ואת
 ,חטאנו ולא אנחנו צדיקים אבותינו א"וא 'ה לפניך לומר רףוע וקשי פנים
הרי לנו עוד טעם לאמירת הוידוי בלשון  ".חטאנו ואבותינו אנחנו אבל
יכנע לבו בקרבו  ז עוד"שעי ,כיר עון אבותיויז שהמתודה טעם ל עוד"אולי יו( .רבים

 .)‚"‡ÈÚ ' ‰·Â˘˙ È¯Ú˘ - ‡ ¯Ú˘ 'Î ˙Â(וההכנעה היא מעיקרי התשובה  ,ש"לפני אלקיו ית
)�ÚÏ�Î"„((.  
  

„ÂÚÂ ל "א ז"כתב החיד)· ˙Â·‡ È„ÒÁ 'Á ,'ÎÂ" ¯ÙÒ· Î „Â„ ·Ï - È ˘Â¯„"·(  מעשה
 כסדר( הכפורים יום קרות וידויל רוצה היה לאש באדם גדול אחד

 לפניו שקרים ידבר ולמה ,באלה חטא שלא בעצמו ידע כי, )המקובל וידוי
 אתה ידעת אילו ,ם"הרמב והשיבו .).˘·˙ �‰( אמת חותמו והוא ,יתברך

 והיית הזה האלוה לעבוד צריך וכמה יתעלה' ה עבודת חומר כמה הנלבב
 כל שאין בודאי יודע היית ,הזה לאדון והמוכרחת הראויה העבודה מקיף
 אדם וכל ,וכהנה כהנה נוסף ועוד בוידוי האמור כל עושה אתה שאין יום

 עון עליו נכתב ה"ע המלך ודשד מצינו שהרי ,חכמתו גודל לפי נידון
 הריגתו ועון ,.)˘·˙ �Â( מאוריה מגורשת היתה )בת שבע( והיא ,איש אשת
 היה כי אף שאול המלך של ציצית ועון ,)˘Ì˘·˙ ( מיתה חייב 'הי כי אף

 האדם שהוא מה לפי ,בזה כיוצא כל וכן ,מחתרת מדין חייב והיה רודפו
 האיש יחרד דומא: שם ל"ז א"החיד מסייםו .ל"עכ. פטו ושאתומש כן

 התעודה אבי קדוש אמרי נגלות בהגלות נפשו תבכה ובמסתרים וילפת
 לבבו יכנע אז ,אדם נפש ן"מחשבו יצאה אש כי ,הללו ם"הרמב

 .הוא רחום אל כי והסליחות הרחמים שמים רחמי לבקש יאנח ובמרירות
  .ל"עכ
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‰ÂˆÓ נתגלגל זו על בודאי ,מבאחרות יותר בה מתאוה אדם של שנפשו  
ואם לא יחזיק בה לקיימה צריך להתגלגל פעמים , בזה העולם          

  .)'ÒÂÓ Ë·˘  - ‡ ˜¯Ù¯(. אחרים עד שיקיים אותה מצוה
  

ÂÓÎÂ"Î כל איש אשר כל ימיו תקיף יצרו על מצוה אחת שלא ,לצד השני  
בודאי על אותה המצוה נתגלגל בזה העולם , יניח אותו לעשותה              
יצרו מנגדו ולכן , שיקיים אותה משום שלא קיימה בגלגול ראשון כדי

וידע המשכיל ויבין על כל . כדי לטורדו מן העולם בידים ריקניות לבטלה
שזהו תכלית ביאתו , ישתדל בכל כחו לקיימה, מצוה שקשה לו לקיימה

  .)'„¯ÒÂÓ Ë·˘ - ‡ ˜¯Ù ,'Â‰ÈÏ‡ ˘¯„ÓÂ  - ‚ ˘Â¯(. לזה העולם
  

ÔÎÂ הפכו נגד להתגבר צריך  ,מהשאר יותר אחת לעבירה יצרו תאב אם  
כי אולי שולח הנה לתקן , ולעשות משמרת למשמרת לבל יכשל בו       

ולכן יצרו מפתהו שיהיה נכריה עבודתו באשר שמה הנפש , עוות ההוא
  .)·"˘È ¯·ÚÓ - È ˜„ˆ È˙Ù·˜ (. ההיא

  

N  
  

Q Ú·˘Â ÌÈÚ·¯‡ ÔÈ„· ˙ÂÎÊÏ ˙ÂˆÚ - Ú"ÊÁ Ù"Ï R  
  

להתרחק  -לעסוק במצוות שמשקלם רב  - להרבות במצוות   .א
  מעבירות שמשקלם רב

  להעמיד עצמו על דרך שתביאהו לשלמות  .ב
  פ התורה אשר יורוהו החכמים"לקבל על נפשו לעשות ע  .ג
 וידוי ואמירת סליחות -תשובה   .ד

 תפילה  .ה

 צדקה  .ו

 החזקת התורה -לימוד התורה   .ז

 לרחם על הבריות -גמילות חסדים   .ח

 תורה וחסד  .ט

 כתיבת חידושי תורה - חידושי תורה   .י

 לימוד תורת הקרבנות - אמירת הקרבנות   .יא

 לדון אחרים לכף זכות  .יב

 למחול לחבירו -חסד  -לעבור על מדותיו   .יג

 רבים צריכים לו - להיות פועל לטובת אחרים   .יד

 -' להיות נמוך הרוח לפני ה - להיות ירא וחרד מיום הדין   .טו
 'להשתחוות בהכנעה לפני ה - להתרחק מגאוה 

 לימוד עניני שבת -הכנה לשבת  -עונג שבת  -שמירת שבת   .טז

 בכל כחו" אמן יהא שמיה רבה"עניית   .יז

 שיהנו תלמידי חכמים מנכסיו  .יח

 להשתדל להחזיר אחרים בתשובה  .יט

 לשמוע דברי חכם שדורש יראת שמים ודברי אגדה  .כ

 להיות נבדל וניכר בין העמים  .כא

 כדומהגלות לבית המדרש ו - גלות   .כב

 שמירת הלשון  .כג

 תענית דיבור -להתיסר ברסן פיו   .כד

 

 למעט מתאוותיו - תענית   .כה

 אמירת שלש עשרה מדות  .כו

 כיבוד אב ואם  .כז

 בליל שבת" ויכולו"אמירת   .כח

 לכוון בשירת הים  .כט

כראוי או על ' להצטער על מה שאינו יכול לעבוד את ה  .ל
 ו באיזו חטא"מה שנכשל ח

 להתבייש מעוונותיו  .לא

 קבלת עול תורה  .לב

 לדקדק במצוות - מצוות לשמה לקיים   .לג

 לקבלם מאהבה, אם באו עליו יסורין  .לד

 ולהאריך שם, להקדים לבית הכנסת  .לה

 הכנסת אורחים  .לו

 להצטער על יסוריהם ועל מיתתם של צדיקים  .לז

 התבודדות  .לח

 להתרחק מניבול פה  .לט

 להתרחק ממידת הכעס  .מ

 להתרחק מליצנות  .מא

 ללמוד ספר תהלים  .מב

 תלהתרחק ממחלוק - לעשות שלום בין אדם לחבירו   .מג
 לא למסור דין לשמים על חבירו -לא לבטוח בתפילתו   .מד

 פ שמתבייש בעשייתה"לעשות מצוה אע  .מה

 ה"לשבח הקב  .מו
 להדבק בעושי מצוה -להתרחק מעוברי עבירה   .מז
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