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 רחמנא ליצלן ת קורונהלאור התפשטות מחל -שובה תיסודות וליקוטים יקרים בעניני 


WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
 

 ולשוב אל ה' ודרכי חפשלחובת האדם 
שמעיקרי   ) שער כ"ו -חות צדיקים ר, וא(שערי תשובה א' ל"וז"ל  רבינו יונהכתב 

קרה  ו"נחפשה דרכינו ונח (איכה ג' מ')התשובה הוא חיפוש דרכיו, כענין שנאמר  
שיזכור כל הדברים   ,האחד: שה דבריםויש בזה תועלת לשלונשובה עד ה'". 

שידע כמה לו    ,שחטא בהם, ויתוודה על כולם, כי הוידוי מעיקרי הכפרה. השני
שהוא מקבל עליו   פ" עכי א ,עבירות וחטאים, ובזה יוסיף הכנעה. השלישי

הר  לעזוב כל חטא, צריך לידע הדברים שחטא עליהם, כדי לעשות גדר להיז
מאותם הדברים שנכשל בהם, כי צריך האדם יותר שמירה מאותן עבירות  
שהורגל בהן ושהן קלות בעיניו לעבור עליהן והיצר שולט בהן. והוא כחולה,  

כך  ;שלא יחזירוהו לחליו ,כשהוא מתחיל להבריא, צריך להיזהר מכמה ענינים
 ."דכ ע .מי שהוא חולה מן העבירות, כשיתחיל לשוב, צריך להיזהר מאד

אם האדם העלם יעלים  ש  שער ב' אות ב')  -(שערי תשובה  כתב רבינו יונה ז"ל    עודו
יניו ונואלו ונשאו רעיוניו ולא הפרו דרכיו ולא ידע מעשה ידיו ואשר עשו  ע

  (ירמיה ב' ל"ה) אצבעותיו ויאמר "לא חטאתי", חטאתו כבדה מאד, כמו שנאמר 
 עכ"ד. . , וכו'"הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"

 

 ובפרט בזמן המגפה
צריכים ש  ,בזמן שבאו פורעניות לעולם   וכל שכןהדבר כן בכל העתים,    הנה,ו

לשוב אל בוראנו יתברך, וכמו שאמרו חז"ל, אין פורענות   יותר ויותר  להתעורר
ליראם כדי שיחזרו בתשובה   - סג.) יבמות( באה לעולם אלא בשביל ישראל 

מאמר   -(דרוש ו', ודומה לזה בחיבור התשובה למאירי ז"ל   דרשות הר"ן. וכתב בשם)  - רש"י(
: ולפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים ק ב' מדרגה הו')א' פר

הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל התשובה, וייראו ויפחדו פן יגיעם 
"הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי   ז')-(צפניה ג ו'הפורענות, והוא מאמר הנביא 

אותי  חוצותם מבלי עובר, נצדו עריהם מבלי איש מאין יושב, אמרתי אך תיראי  
תקחי מוסר". וכשאינם מתיסרים ברעת האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע,  
וילך הלוך וקרב. ואין ספק כי מי שרואה כל אלו התלאות אשר הם באמת  

יתברך, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא כמי שעובר עבירה    'התראות ה
ן ספק כי בזמנים וקיבל עליו התראה, שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך. לכן אי

 האלו ראוי לחפש היטב על רפואת הנפש, ולהקדימה על רפואת הגוף. עכ"ד 
רבא ואיתימא רב חסדא, אם רואה אדם אמר  (ה.) מסכת ברכותוב .הר"ן ז"ל 

יפשפש מעשיו שעשה כבר, ויבדוק עבירות (פי'  שיסורין באין עליו, יפשפש במעשיו  
"נחפשה   (איכה ג' מ'), שנאמר ) עירובין יג: ד"ה יפשפש) -(רש"י  שבידו, ויתודה וישוב

 דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'". 
יחד לבבכם  :בזמן המגפה אות ע"ג) -(אגרות הגרע"א ז"ל  הג"ר עקיבא איגרוכ"כ 

לה' עד אשר לא יבואו ימי הרעה ומורא מפני פחד ה' והדר גאונו לפשפש  
(רפואה וחיים פרק ה' אות  ז"ל    הגר"ח פאלאג'יבמעשים לתקן המעוות. עכ"ד. וכתב  

על זמן המגפה: מי האיש החפץ חיים, צריך לו שישוב אל ה' על הכלל ועל    נ"א)
הפרט ולעזוב עוונות שבידו ולנקות עצמו מבית ומחוץ. ואמרו רז"ל שכח  

 התשובה ומעשים טובים קורעין גזר דינו של שבעים שנה. עכ"ד. 

לא ערוד ממית, אלא החטא ממית    (שם אות פ')ז"ל    פאלאג'יהגר"ח  ב  כת  ועוד
. וכבר אירע פעם שהתחכמו לגרש המגפה ע"י אופנים שונים, ומן  (ברכות לג.)

"אנה    (תהלים קל"ט ז')השמים שלחו חולי רע דהוא יותר במהרה. ועל זה אמר דוד  
ל חטא  אלך מרוחך ואנה מפניך אברח וגו'". ה' ברחמיו יזכנו לשמור דרכינו מכ 

ועון, ונעשה רצונו יתברך כדי להכריע את העולם לכף זכות, ויתגברו הרחמים  
בעולם ולא ישלוט הקצף בשום מקום, ותשליך במצולות ים הדבר ומגפה  

ויערקו ויבריחו מעל בריותיו ברחמים והחולי רע וכל מיני חולאים רעים, 
 . עכ"ל. לחיים

 

 עבודת החיפושוידוי החיד"א ז"ל: עזר גדול ב
  (עי' ברכות יז.)גלוי וידוע לפני כסא הכבוד שרצוננו לעשות רצון ה' הנה, ו

חפש דרכיו ולחקור למצוא  ל  אולם היות וקשה לאדם  ולשוב אליו בלבב שלם. 
  הענין של  קושי עצם וגם מצד ומפני השכחה, , שבו הרבה מפני היגיעה, עוונו

גדול אשר   וידוי  כאן  העתקנולכן    ,ונפששבזה הוא גורם צער ל  יוהזכרת עוונות

  ו כשיעיין ב ד ,)כף אחת אות י"ט -ספר עבודת הקודש נדפס ב( ז"ל החיד"א רבינו חיבר
שנכשל בהם    חטאיםרוב ה  שימצא שם בין הדברים  יקל עליו עבודת החיפוש,

לוידוי הנ"ל   וגם הוספנו .בע"ה ונמצא תשובתו קרובה במשך ימות השנה,
 ) [כזה] הועתקו דבריו בחצי רבוע בלי נקודות -(ח"ב כלל קמ"ג  מספר חיי אדםהוספות 

הרב המקובל החסיד מוה"ר אהרן ברכיה ז"ל ממודינא (לשון החיד"א ז"ל  [ל מספר מעבר יבק ו
  )כז‰ ווילנ‡וב‡ו˙יו˙ הועתקו דבריו בלי נקודות  - (סדר וידוי  ]גדולים א' קכ"א) -בספר שם הגדולים 

ושוב   .הדברים שלא כללם החיד"א ז"ל בוידוי שלו) רק דבריהםמהשתדלנו להעתיק (
לעשות כן, וכה דבריו:   שיש שכבר כתב (ערך "וידוי")  פלא יועץמצאתי בספר 

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 

ודאי יעשה פרי למעלה ונרצה לו  לעשות וישפוך שיחה ידרוש סליחה, ואז ב 
 . עכ"ד. באלכפר עליו. כך היא החובה, ובזה יזכה ויירש טובה וברכה לעולם ה

 
 

 מצות תשובה ועיקריה
 -בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן  -כל מצות שבתורה 

בין בזדון בין בשגגה, מצות עשה שהחוטא ישוב מחטאו לפני ה' ויתודה.  
 . עשה ט"ז) - סמ"גהקדמה להל' תשובה, ושם פ"א הל' א', ו - רמב"ם(

(ליקוטי ז"ל  החפץ חייםכתב רבינו , כמו שענין התשובה קרוב לנו מאד והנה, 
: פן יפתה אותנו היצר לומר כי התשובה קשה לנו מאד ונפלאת  פרק י"ב)   -אמרים  

קרוב  היא ממנו, על זה באת תורתנו הקדושה והודיעה לנו בכלל ובפרט "כי 
כו', דענין התשובה לא   )דברים ל' י"ד (אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" 

 דבר קשה הוא, וקרוב לנו הדבר מאד. עכ"ל. 

- ) עזיבת החטא1-2, ואלו הם: עיקרי התשובההראשונים ז"ל ביארו לנו 
הל'   - רמב"ם(שיעזוב החוטא את חטאו ויסירו ממחשבתו  בלה על להבא:ק

, ויקבל  שער ז' פרק ד')  -מאמר ה', ובחובות הלבבות    -תשובה ב' ב', וכ"כ בהאמונות והדעות לרס"ג  
עליו בלב שלם ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד; ויעיד עליו יודע תעלומות שהוא  

ד עליו שבשעה שהוא עושה (פי' יקח ה' לעגמר בלבו שלא ישוב לזה החטא לעולם  
תשובה גמר בלבו באמת שלא ישוב לזה החטא לעולם; לא שיעיד עליו ה' שלמעשה לא  

סימן כ' וסימן  - ספר חסידיםשם, ו רמב"ם( )שם) -(לחם משנה ישוב לזה החטא בעתיד 
תהיה עזיבתו העבירות מבשתו מן הבורא או מיראת עונש הבורא, לא  . מ"ב) 

כל   .ז' ה') חובות הלבבות( קותו להם ולא לבשתו מהם מיראת בני אדם ולא לת 
המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין 

 . הל' תשובה ב' ג') - רמב"ם( הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ 

יהא תוהא ומתנחם ומתחרט על מה שחטא  :) החרטה על מה שעבר 3
ובכלל זה, שלא ימצא מרגוע בנפשו במה   .שם) ספר חסידיםשם, ו רמב"ם(

שחטאו השיג מן התענוג ובהנאות העולם והשלים תאות יצרו; שזה מסך 
מבדיל בינו ובין התשובה אע"פ שחוזר מן העבירות ושב עתה מהם, כי זאת 
המחשבה מביאה האדם לעמוד בשלום עם היצר ולבלתי הלחם עמו; וגם 

ר עליו, לא הראה חרטה גמורה בעמוד החוטא בשלום עם היצר שכבר התגב
בזה. כאשר מצטער ומתאונן על מה שחטא, אז יהיה סיבה שלא לחטוא עוד. 

 . משיב נפש א' ח')  -למאירי ז"ל  חיבור התשובה(

(פי' שיאמר צריך להתודות בשפתיו ולומר ענינות אלו שגמר בלבו  ) וידוי.4
, דהיינו: שיתודה כי חטא, ויאמר שהוא עוזב מצוה שס"ד)  -(ספר החינוך  דברי התשובה בפיו  

 - רמב"ם( את החטא, ומקבל על להבא שלא יעשהו עוד, ושהוא מתחרט על מה שחטא)
מצות עשה  -לרמב"ם  ספר המצוות( , ויבקש המחילה על מה שחטא הל' תשובה ב' ב')

ְעִּתי ְלָפֶני ְוָעִׂשיִתי  "ָאָּנא ה', ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁש . יאמר:  ע"ג, וכ"כ בחובות הלבבות ז' ד')
קרו  י, ַוֲהֵרי ִנַחְמִּתי ּוֹבְׁשִּתי ִמַּמֲעַׂשי, ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה". זהו ע ְוכַ ּכַ 

 'הל רמב"ם( בח.ו דוי, וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משישל ו
לה ויאמר: ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ה' ֱאַקי ֶׁשְּתַכֵּפר ִלי ַעל ָּכל י ויבקש מח.  ')א' תשובה א

. ח' ז') ירושלמי יומא(ְּפָׁשַעי ְוִתְמחֹל ִלי ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוַתי ְוִתְסַלח ִלי ַעל ָּכל ַחֹּטאַתי 
משנה  (וידוי  תיצא ידי מצו" חטאתי"אלא כשאומר ( החטא לפרט צריך להלכה אין

ח "או  שלחן ערוך(החטא   לפרט נכון בלחש כשמתודה כל מקוםומ ,)')ק ה"ברורה ס
 .')בסעיף ז "תרסימן 



אין התשובה ולא יום הכפורים   :שובה על עבירות שבין אדם לחבירות
אלא על עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור. אבל   מכפרין

עבירות שבין אדם לחבירו, כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו  
או ציערו או סיפר עליו לשון הרע, וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיתן 

יב לו, צריך  לחבירו מה שהוא חייב לו, וירצהו; אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חי
.  א' מ"ד) שערי תשובההל' תשובה ב' ט', ו  רמב"ם( לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו.  

וכשיתפייס חבירו וימחול לו, לא נשאר עליו כי אם העון דבין אדם למקום,  
ויעשה שאר עיקרי התשובה על אשר עבר על רצון בוראו בעשותו אותה 

 . ד' י"ב) הל' לשון הרע - חפץ חיים(העבירה נגד חבירו. 

מי שחזר וחוטא אחר   דין החוזר לחטוא בדבר שכבר עשה בו תשובה:
התשובה וכבר מחל לו הקב"ה באותה תשובה, אע"פ שחוזר וחוטא עכשיו אין  
הקב"ה חוזר ופוקד אותן עונות עם אלו, לפי שאותן עונות כבר נמחלו לו 

רב . וכ"כ כפורים ב') -[לרבינו בחיי ז"ל]  כד הקמח(באותה תשובה שעשה עליהם. 
: האדם כאשר יסכים בעת תשובתו  מאמר ה') -(האמונות והדעות ז"ל  סעדיה גאון

בלב שלם שלא ישנה, תהיה תשובתו מקובלת. ואם תשיאהו התאוה אחר כן  
נות שהיו קודם התשובה ויכתב  ולשנות, אין תשובתו נפסדת, אך ימחלו לו העו 

, משיב נפש א' ט')  -(חיבור התשובה  ז"ל    המאיריאחריה. עכ"ל. וכ"כ  עליו מה שיהיה ל
וז"ל: ראוי לבאר ענין התשובה    פרק ו')  -(שער התשובה    בית אלקיםע"ש. וכ"כ בספר  

ששב האדם בכל שנה ושנה, וחוזר אחר כך למה שחטא, אם תועיל התשובה  
או אם  שעשה על העונות הקודמים גם כי חזר אח"כ לחטוא אותם החטאים, 

נאמר שכיון שחזר למה שחטא יראה שלא היתה תשובתו נכונה ושלימה ולא  
גמר בלבו לעזוב החטאים והעונות הואיל וחזר אליהן אחר כך. ואומר כי נראה  
מדברי רבותינו ע"ה כי כיון שחזר האדם בתשובה מן החטאים שעשה וגמר  

אם אח"כ  בלבו שלא לעשותם עוד, ה' יתברך מעביר חטאתו בתשובה זאת, ו 
הוא שפתה אותו מחדש לחזור למה שחטא, ולא יהיו  ר הרעחוזר לחטוא, יצ

החטאים הראשונים חוזרים וניעורים אחר שנתבטלו בתשובה הקודמת. עכ"ל, 
 ועוד.  יין שםוע

 

 גדולה תשובה
. גדולה ב' כ"ד) דברים רבה(אין לך דבר גדול מן התשובה  גדולה תשובה:

מדרש  (; יותר מן הצדקה  זוטא פרק כ"ב)   -  תנא דבי אליהו(תשובה יותר מן התפילה  
. היא פרק מ"ד) - פסיקתא רבתי(. תשובה חביבה מן הקרבנות פרק ו') - משלי

ת ו שקולה היא כנגד כל המצו  .זוטא פרשה כ"ב) - תנא דבי אליהו( שקולה כתורה 
שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם יפה    .דברים ל' י')  -  בעל הטורים( כולן  

 . ד' י"ז) אבות( הזה מכל חיי העולם הבא 

.  נג.)  סוכה( אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו    קבלת השבים:
שער האותיות אות  - של"ה( התשובה מועלת על כל דבר פשע ועל כל חטא ורשע 

. אמר לו הקב"ה לישעיה "לך ואמור להם לישראל, אין לכם מדה טובה יותר  ק')
זוטא   -תנא דבי אליהו  (מן התשובה, שהיא מרפאת את ישראל מכל עונותיהם!"  

. עומד אדם ועושה גדישין של עבירות, אומר הקב"ה "יעשה אדם תשובה,  כ"ב)
המקדש קיים . בזמן הזה שאין בית פרק ה') - מדרש תהלים(וכמי שלא חטא" 

ואין לנו מזבח כפרה, אין לנו אלא תשובה, והתשובה מכפרת על כל העבירות 
 (ע"ש בשערי תשובה) . התבארמצוה שס"ד) - ספר החינוךהל' תשובה א' ג', ו - רמב"ם(

כי התשובה מקובלת גם אם ישוב החוטא מרוב צרותיו, כל שכן אם ישוב  
 . שער התשובה)  -  אורחות צדיקיםת א', ושער א' או  -  שערי תשובה( מיראת ה' ואהבתו.  

גדולה תשובה שמקרבת את האדם   מתקרב ומתחבב לה' יתברך:
לפני המקום  לשכינה. התשובה מקרבת את הרחוקים, אמש היה זה שנאוי

משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד. כמה מעולה  
י ישראל, צועק ואינו נענה,  קמעלת התשובה, אמש היה זה מובדל מה' אל

ועושה מצות וטורפין אותן בפניו, והיום הוא מודבק בשכינה, צועק ונענה מיד,  

לא שמתאוים להם.  ת ומקבלין אותן בנחת ושמחה, ולא עוד א וועושה מצו 
. משלי ט"ו ט') - אלשיך(. כן דרכו יתברך, לאהוב השבים ז')-הל' תשובה ז' ו' רמב"ם(

"וימינו   (שיר השירים ב' ו')הקב"ה מחבק לכל השבים, ומקבל אותם, שנאמר 
(שיר השירים  . "ַמה ָיִפית ּוַמה ָנַעְמְּת"  ז"ל)  הרוקחבשם    -סימן ס"ו    -  ספר כלבו(תחבקני"  

. כל העושה תשובה  פרשה ז')  - שיר השירים רבה("מה נעמת" בתשובה  - ז' ז')
פרק   -  מדרש תהלים(מעבירה שבידו, הקב"ה מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב  

. אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות י"ח)
ו לא  והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאיל 

חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו  
מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים   (ברכות לד:) וכבש יצרו, אמרו חכמים 

גמורין יכולין לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם 
המקשה לבו   .ד')  הל' תשובה ז' -  רמב"ם(מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם. 

"תועבת   (משלי י"א כ') מלעשות תשובה, הקב"ה קורא אותו "תועבה", שנאמר
ה' עקשי לב". ואם חוזר בו ועושה תשובה, קורא אותו "תמים", אשריו לזה  

הכופה את יצרו לשוב   .פרק י"א) - מדרש משלי( נותיו ועשה תשובה. ושתם מעו 
 ראשיהן על מכבודו לתת, כלומר(ה להיות עטרה בראשו "עתיד הקב, בתשובה 

 . :)כ בסנהדרין קיא"וכ, י שם"ורש:, טו מגילה(. ))שם  סנהדרין -ה "רמ יד (כעטרה 
 

התשובה גורמת לרחמים ולזכות האבות    מעוררת רחמים וזכות אבות:
. הקב"ה, פעמים עונה פרק מ"ד) -  פסיקתא רבתי( (פי' מעורר רחמים וזכות אבות)

ופעמים אינו עונה, פעמים מצוי ופעמים אינו מצוי, וכו'. ובזמן שישראל עושין  
 . האזינו סי' ד') -  תנחומא(תשובה, מצוי להם. 

 

ראש (גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם    מצילה מן הפורעניות:
קונה  ,אחת . העובר עבירהמ"ד י"ב) בראשית רבה( ושאר גזירות רעות  יז:) השנה

. ד' י"א)  אבות(לו קטיגור אחד; תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות 
אומר להביא עליהן רעות, אם עשו  - (במדבר כ"ג י"ט)"ההוא אמר ולא יעשה" 

תשובה הוא מבטלן. עשו את העגל, והיו ראויים לכליה, והייתי סבור לקללן  
. (שמות ל"ב י"ד)  "וינחם ה' על הרעה" ומעט עשו תשובה וביטלולהכחידן, 

 . כ' כ') במדבר רבה(
 

אמר הקב"ה "כל מי שיבוא אצלי, אני בא אצלו ומרפא   מביאה רפואה:
 יומא(. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם פרק ק"כ) - מדרש תהלים(אותו" 

של תשובה, שממלכת   . בוא וראה כמה גדולה כחהירמיה סי' רס"ט) "שילקופו., ו
את בני אדם בעולם, וקושרת לבני אדם קשרים בראשיהן, ומרפא את חולה  

תנא דבי  ( מחוליו, ומצילתו מכל צער יגון ואנחה, ומצילתו מדינה של גיהינם 
 . רבה פרק י"ח) - אליהו

 

גדולה תשובה שמארכת שנותיו של מביאה שלום:  -מארכת ימים 
 . י"א ז') במדבר רבה(יתן לעושי תשובה  . גדול השלום שנפו:) יומא(אדם 

 

.  :)פו יומא( להושמקרבת את הגא  גדולה תשובה מקרבת את הגאולה:
  ממה  יותר לישראל, להן ומצפה יושב ה"שהקב  וארץ שמים עלי אני מעיד

  ויבנה  אותם שיגאל כדי תשובה שיעשו לבעלה, והאשה לבנו האב שמצפה
כתב  [. ל"א) רבה פרק - אליהו דבי תנא( לעולם.  יחרב שלא המקדש בית להם

: האמנתי כי אדבר דבכל פעם שאני קורא  ט"ו ג')  -(מועד לכל חי  ז"ל    הגר"ח פאלאג'י
המאמר הנכבד הלזה, עיני עיני יורדה מים, דאיך יתכן דמלך הכבוד אלקי עולם  

כל טובות    -ה' הוא יושב ומצפה אותנו דנחזור בתשובה כדי לעשות טובה עמנו  
ל אחד הולך בשרירות לבו ואין איש שם על לב לאמור "לכו  שבעולם, וכ 

 . ] ונשובה אל ה'". עכ"ל
ראשי העדה, או עדה אחת,   ](מתוק מדבש)[כראוי אפילו אם יחזרו בתשובה 

 . פרשת נח מ.) - זוהר חדש( בזכותם יתקבצו כל הגליות 
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ר וֹ ִוידּוי ַהָגד ר ִחיּבֵ ינוּ  ַאׁשֶ נ"  תוֹ ָספוֹ ִעם ְקַצת ה  - ַהִחיָד"א ז" ַרּבֵ ּכְ
 

[נבלות וטרפות שקצים ורמשים   ָאַכְלנּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות  . ָאַׁשְמנּו
כידוע שבעונותינו הרבים אין אדם כמעט שניצול מאכילות   -

. שרצים, והאוכל דברים המוחזקים בתולעים דומה כאוכל במזיד]
יֹום   ִתינּו ּבְ ה. ָאַכְלנּו ְוׁשָ ּסָ ּפוּ ָאַכְלנּו ֲאִכיָלה ּגַ ה  ַהּכִ ִרים. ָאַכְלנּו חּוץ ַלּסּוּכָ

נּו. ָאַכְלנּו ֲאִכיַלת ֶקַבע. ָאַכ  ׁשַ ּיָ ְיָלה ַאַחר ׁשֶ ּלַ ַסח. ָאַכְלנּו ּבַ ּפֶ ְלנּו ָחֵמץ ּבַ

ְטֵננּו, וְ לֹ ּבְ  א ּבִ ִחיָלה ָוסֹוף. ָאַכְלנּו ְלַמּלֵ ָרָכה ּתְ ְבנּו ִלְהיֹות  לֹ א ּבְ א ָחׁשַ
ִריִאים ַלֲעבֹוד ה נּו. ַאְכָזִרים   'ּבְ ְצנּו ֶאת ִלּבֵ ָוונֹות טֹובֹות. ִאּמַ ָאר ּכַ ּוׁשְ

ְרנּו. ָאַסְרנּו ַלֲאֵחִרים ָה  ר, ְוֶאת ֶהָאסּור ִהּתַ ִיינּו. ָאַסְרנּו ֶאת ַהמּוּתָ
ֵאיָנּה  עּוָדה ׁשֶ ִלי ְנִטיַלת ָיָדִים. ָאַכְלנּו ִמּסְ ְרנּו ְלַעְצֵמנּו. ָאַכְלנּו ּבְ ְוִהּתַ

ֶקת ִלְבָעֶליָה:   ַמְסּפֶ



חיים  [אנו בוגדים בהקב"ה שמטיב עמנו לעולם ונותן לנו ָּבַגְדנּו. 
ְלנּו  ופרנסה. בגדנו בין אדם לחבירו וגמלנו לו רעה תחת טובה].   ּטַ ּבִ

ְלנּו עוֹ  ךָ ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת  ּטַ ְלנּו ֲאֵחִרים ַהּלֹוְמִדים. ּבִ ּטַ י  ׂשֵ ָיִמים ְוֵלילֹות. ּבִ
ְבֵרי  יָאה ִמּדִ ִנּיֹות, ְוִאּסּוֵרי ּבִ ּתֹוָרה, ּוׁשְ ּבַ ל ֲעָריֹות ׁשֶ אנּו ַעל ּכָ ִמְצֹות. ּבָ
ָרָכה   ַרְכנּו ּבְ ֵאיָנּה ְצִריָכה. ּבֵ ָלה, ּוְבָרָכה ׁשֶ ָרכֹות ְלַבּטָ ַרְכנּו ּבְ סֹוְפִרים. ּבֵ

יבוֹ  ם ּוַמְלכּות, ּוְבֶחְסרֹון ּתֵ ַרת ׁשֵ ִלי ַהְזּכָ ת ְואֹוִתּיֹות, ּוְבִלי ׁשּום  ֲחטּוָפה ּבְ
ִזינּו ֲאָמֶרי י תֹוָרה. ּבָ ִזינּו ִחיּדּוׁשֵ נּו. ּבָ ּבֵ מֹות ִמּלִ ִדינּו ַהְקּדָ ָנה. ּבָ ּוָ . ךָ ּכַ

ִזינּו ָאב ָוֵאם ְוָאִחינּו   ה ְוִציִצית ּוְתִפיִלין. ּבָ ַמע ּוְתִפּלָ ְלנּו ְקִריַאת ׁשְ ּטַ ּבִ
ִזינּו ֲחָכִמים ְוִיְר  דֹול. ּבָ ְלנּו ְרַמ"ח ִמְצֹות ַהּגָ ּטַ ַמִים. ּבִ ה ׂשֵ ֲע ֵאי ׁשָ

ִזינּו ָחְכַמת ַחְכֵמי   ְבֵרי סֹוְפִרים. ּבָ ָלה ּוִמּדִ ְבֵרי ַקּבָ אֹוַרְייָתא ּוִמּדִ ִמּדְ
ַהְבֵלי ָהעֹוָלם   ה ְוִלּמּוד ּבְ ְתִפּלָ נּו ּבִ ְעּתֵ ְלנּו ּדַ ְלּבַ ַהּדֹורֹות ְוִסְפֵריֶהם. ּבִ

ה:   ַהּזֶ
 

ַנְבנּו   ָּגַזְלנּו.  ִרּיֹות. ׂשְ ִמיִּ ּגָ ַעת ַהּבְ ַנְבנּו ּדַ רֹוֵבינּו. ּגָ ַנְבנּו ִמּקְ ָרֵאל ּוִמּגֹוִים. ּגָ
ינּו סֹוֵדי תֹוָרה ְלִמי   ּלִ ינּו סֹוד. ּגִ ּלִ י תֹוָרה ֵמֲאֵחִרים. ּגִ ַנְבנּו ִחיּדּוׁשֵ ּגָ

ְבֵרי תֹוָרה ְלאּומֹות   ינּו ּדִ ּלִ ֵאיָנם ְראּוִים. ּגִ ִאינּו ׁשֶ ינּו ֲעָריֹות. ּגָ ּלִ ָהעֹוָלם. ּגִ
ּבּור ּוַמֲע  ָבה ּדִ ַמְחׁשָ ֲע ׂשֶ ּבְ ּנַ ֲאָוה ְוָזדֹון ַעד ׁשֶ ָכל ִמיֵני ּגַ ה ָלנּו ֶטַבע  ׂשָ ה ּבְ

ֲאֵחִרים לֹ וְ  ַעְרנּו ּבַ ּדּוִלים ָרִעים. ּגָ ֵנינּו ּגִ ַדְלנּו ּבָ ֲאָוה. ּגָ א ָיַדְענּו ִאם הּוא ּגַ
ינּו  ַהּמֹוִכיִחים ְלָבֵני ּלִ ְדנּו ֲעֵליֶהם. ּגִ ֶהם ְוִהְקּפַ נּו ּוְקרֹוֵבינּו ְוַרְבנּו ִעּמָ
ּתֹוָרה ׁשֶ  עוֹ לֹ ָפִנים ּבַ ַעְרנּו ּבְ ְמנּו ִבְלׁשֹוֵנינּו ׂשֵ א ַכֲהָלָכה. ּגָ ְמּגַ י ִמְצֹות. ּגִ

ַמה ׁשֶ  ְחנּו ַעְצֵמינּו ַוֲאִפילּו ּבְ ּבַ ְלנּו ְוׁשִ ּדַ ה. ּגִ ִדְבֵרי תֹוָרה ּוְתִפּלָ נּו. ּבְ ֵאין ּבָ
ַעְרנּו  ֵהִטיב ֵאֵלינּו. ּגָ ַמְלנּו ַרע ְלִמי ׁשֶ יל ֵרֵעינּו. ּגָ ָבִרים ְלַהְכׁשִ ְלנּו ּדְ ְלּגַ ּגִ

ְרֵתינּו ׁשֶ  ינּו ּוָבֵנינּו ּוְמׁשָ ׁשֵ ּנָ ת ְוׁשֶ לֹ ּבְ ין:לֹ א ַכּדָ  א ַכּדִ
 

ִדיר ִּדַּבְרנּו ּדֹוִפי  ֶקר   בטלים], [דיברנו דברים ְוָלׁשֹון ָהָרע ּתָ ְוׁשֶ
ה, ְוָכל ּכַ  ר ָלנּו   ְך ַוֲחנּוָפה ְוֵליָצנּות ְוִנְבלּות ַהּפֶ ֵאינֹו ִניּכָ נּו ַעד ׁשֶ ַרׁשְ ּתָ ִנׁשְ

ין.  ִפּלִ ֶנֶסת ְוִעם ּתְ ֵבית ַהּכְ ְרנּו ּבְ ּבַ ֵעיֵנינּו. ּדִ ב ּבְ ָחׁשֵ ָהִאיסּור ּוְלִמְצָוה ּתֵ
ה, ּוְבֶאְמַצע  ִפּלָ ֶאְמַצע ּתְ ְרנּו ּבְ ּבַ ה, ּדִ אּוָלה ִלְתִפּלָ ַמע, ּוֵבין ּגְ ְקִריַאת ׁשְ

ְרנּו  ּבַ ל חֹול. ּדִ ּבּור ׁשֶ ת ּדִ ּבָ ׁשַ ְרנּו ּבְ ּבַ ֶאְמַצע ִלּמּוֵדנּו. ּדִ ְרנּו ּבְ ּבַ ּוַבֲחָזָרה. ּדִ
ְגנּות ֲחֵבֵרינּו  ְרנּו ּבִ ּבַ ל ּדֹוִפי. ּדִ ָרׁשֹות ׁשֶ נּו ּדְ ַרׁשְ ָזדֹון ּוְבגֹוֶדל ֵלָבב. ּדָ ּבְ

ִנינּו ְלחֹוָבה ְלָכל  ְוַרּבוֹ  ְכבֹודֹו. ּדָ יִבים ָאנּו ּבִ ַחּיָ ֵתינּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוָכל ִמי ׁשֶ
ה  ּפֶ ְרנּו ֶאָחד ּבַ ּבַ ין ֶאָחד ְלַעְצֵמינּו ְוִדין ַאַחר ְלֲאֵחִרים. ּדִ ִנינּו ּדִ ָאָדם. ּדָ

ת ַלֲע  ּבָ ׁשַ ְרנּו ְלגֹוי ּבְ ּבַ ב. ּדִ ּלֵ ְרנּו ִעם  ֹות ְמֶלאֶכת ִאיסּור.שׂ ְוֶאָחד ּבַ ּבַ ּדִ
ְבֵרי  ְרנּו ׂשְ ָהֲעָריֹות ּדִ ּבַ ַמׂשָ חֹוק ְוִהיּתּול ְוַכּיֹוֵצא. ּדִ ל ּתֹוָרה  ּבְ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ

ׁשּות ִעּקְ יל ָהֱאֶמת ּבְ ְבֵרי זּוָלֵתינּו, ּוְלַהּפִ ּוַבֲחִריפּות   ְלַקְנֵטר ְוִלְדחֹות ּדִ
ְרנּו ִזְלזּול   ּבַ ָהֱאֶמת ִאּתֹו. ּדִ ֶקר, ְוִזְלַזְלנּו ָלֶהם ֶנֶגד ִלְסָבָרֵתינּו ְוַאף ׁשֶ ׁשֶ
ר   ה ַוֲאׁשֶ ים ֵהּמָ ֶאֶרץ ַהַחּיִ ר ּבְ ִנים ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים ֲאׁשֶ ַעל ָהַרּבָ

ִלי   ְבֵריֶהם ִמּבְ ים, ְוָדִחינּו ּדִ ַחּיִ ְרנּו 'ִלי מּוָסר ְוִיְרַאת הֶכל ּוְב ׂשֵ עֹוָדם ּבַ ּבַ . ּדִ
ת  ּבָ ׁשַ ַמׂשָ ּבְ ן ּוְסחֹוָרה ְוֵריַוח:ּבְ  א ּוַמּתָ

 

  [פי' גרמנו לעוות מה שהיה ישר, כענין המחטיא את חבירו].  ֶהֱעִוינּו. 
ֲעֵביָרה. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים   ֵהַקְלנּו רֹאׁש. ֵהַעְזנּו ֶמַצח. ִהְרַהְרנּו ּבַ

ּיֹום וּ  ָלה. ֶהֱעַרְכנּו ַמֲע ּבַ ְכַבת ֶזַרע ְלַבּטָ ְיָלה ּוָבאנּו ִליֵדי ֶקִרי ְוׁשִ ה  ׂשֵ ַבּלַ
ים. הֹוֵצאנּו   ַרּבִ ֵני ֲחֵבֵרינּו ּבָ ְננּו ּפְ ֲחֵבֵרינּו ְלַהְראֹות ְקלֹונֹו ְוֶחְסרֹונֹו. ִהְלּבַ

ת ִתים. ִהְרַהְרנּו ִהְרהּוִרים ָרִעים ּבְ ים ְוַעל ַהּמֵ ם ַרע ַעל ַהַחּיִ  ְך וֹ ׁשֵ
ִפיִלין. ִה  ינּו ִמן ַהּתְ ְחנּו ַדְעּתֵ ִפיִלין. ִהּסַ ה ּוְבִלימּוד ְוִעם ּתְ ִפּלָ ְגנּו ַס ַהּתְ

ינּו ְוִעם ֲחֵבֵרינּו. ָהַלְכנּו ַאַחר ִיְצֵרנּו ָהַרע.   ְדנּו ִעם ָנׁשֵ ְגבּול ֵרֵעינּו. ִהְקּפַ
ּנּו. ָהַלְכנּו   ָהַלְכנּו ְבקֹוָמה ְזקּוָפה. ָהַלְכנּו ִבְגדֹולֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ

ִגילּוי ָהרֹאׁש. ִהְרַהְרנּו ַאֲחֵרי ַרּבֹוֵתינּו. הֹוֵרינּו הוֹ  ִלי ִעּיּון ּוְבִלי  ּבְ ָראֹות ּבְ
דּוָלֵתינּו. ד ְלַהְראֹות ּגְ ף ּוִמּיַ [הוריתי הוראות בטעות  ְסָבָרא ְוֵתּכֶ

ְפֵני ַרּבֹוֵתינּו. ֲהִרימֹונּו ַיד ַעל  והכשלתי רבים]. הֹוֵרינּו הֹוָראֹות ּבִ
ְלנּו ֵאיָמה יְ  ַמֲחלֹוֶקת. ִהּטַ ינּו ְוַעל ֲחֵבֵרינּו. ֶהֱחַזְקנּו ּבְ תוֹ ָנׁשֵ  ְך ֵתיָרה ּבְ

ְלנּו ּבְ  ּלַ ה. ִהְתּפַ ת ּוְלָבָנה ַהְרּבֵ ֶקׁשֶ ְלנּו ּבַ ּכַ ְרֵתינּו. ִהְסּתַ יֵתינּו ְוַעל ְמׁשָ א  לֹ ּבֵ
ּכֹוִרים.  ְלנּו ְוָאנּו ׁשִ ּלַ ְלנּו ְוָהִיינּו ְצִריִכים ִלְנָקִבים. ִהְתּפַ ּלַ ב. ִהְתּפַ ַנת ַהּלֵ ּוָ ּכַ

ֵבית בֹואֹות ַהְמטּוָנפֹות ּוְבָמקֹום  ִהְרַהְרנּו ִדְבֵרי תֹוָרה ּבְ א ּוַבּמְ ּסֵ ַהּכִ

ים ְוַכְרְמִלית. ת ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּבָ ׁשַ ֵאינֹו ָנִקי. הֹוֵצאנּו ֵמְרׁשּוֵתינּו ּבְ  ׁשֶ
ְלנּו ְוָקִרינּו  ּלַ ינּו ֵרֵעינּו ּוְנׁשֹוֵתינּו. ִהְתּפַ ינּו ַעְצֵמנּו ָלַדַעת. ִהּכִ ִהְקׁשִ

ַמע ְוָלַבׁשְ  ּבּור.  ְקִריַאת ׁשְ ם. ִהְטַרְחנּו ַעל ַהּצִ ִפיִלין קֹוֶדם ְזַמּנָ נּו ּתְ
ִעים ֶעְרָוה ּוִבְפֵני ְרׁשָ ְלנּו ּבְ ּכַ  :בנשים ליהנות מהן] נו[הסתכל .ִהְסּתַ

 

ע    [פי' הרשענו אחרים, שנעשו רשעים על ידינו].   ְוִהְרַׁשְענּו.  ׁשַ ינּו ּפֶ ְוִהְרּבִ
ע ִלְבִלי חֹק. וִ  ָרִנים ָהִיינּו  ָוֶרׁשַ יַעְדנּו ַעְצֵמנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ְוַלֲעֵביָרה. ַוּתְ

בֹוד ה ְרנּו ַעל ּכְ ָממֹון זּוָלֵתינּו. ִוּתַ בֹוֵדנּו:  ,ּוְכבֹוד ַהּתֹוָרה 'ּבְ  ּוָמִחינּו ַעל ּכְ
 

ָלה. ָזִנינּו ַאַחר  ָזַכְרנּו ׁשֵ  [פי' היינו אנשי רוע לב]. ַזְדנּו.  ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ
נּו ְוַרּבֹוֵתינּו.  ָאִבינּו ְוִאּמֵ נּו ְוֵעיֵנינּו. זֹוְלִלים ְוסֹוְבִאים ָהִיינּו. ִזְלַזְלנּו ּבְ ִלּבֵ

ְנִטיַלת ָיָדִים. ֲחָכִמים. ִזְלַזְלנּו ּבִ ּתֹוָרה. ִזְלַזְלנּו ּבַ [זלזלנו   ִזְלַזְלנּו ּבַ
יְבנּו  .ים]בכבוד שבתות וימים טוב  יב ְוִחּיַ ינּו ַהַחּיָ ְרַנִים. ִזּכִ ּפָ ָזַרְקנּו ַהּצִ

אי:  ּכַ  ַהּזַ

 

[חמס הוא כמו גזל, כגון שיש לחבירו איזה חפץ והוא אינו רוצה   ָחַמְסנּו. 
או אפילו יותר, רק כיון    למכרו ולוקח ממנו בחזקה ומשלם לו מעות כדי שויו 

ם ָקְדׁשֶ  זה נקרא "חמס"]. ,שאינו מוכר לו ברצון ְלנּו ֶאת ׁשֵ אֹוי ָלנּו   ,ךָ ִחּלַ
תֹות ּומֹוֲעֵדי ָקְדׁשֶ  ּבָ ְלנּו ׁשַ נּו. ִחּלַ ְבנּו ךָ ּוְלַנְפׁשֵ . ָחַמְדנּו. ָחַנְפנּו. ָחׁשַ

ְקנּו ְונָ  ִרים. ָחּבַ ְכׁשֵ ְדנּו ּבִ בֹות ָרעֹות. ָחׁשַ ְקנּו ָהֶעְרָוה ּוְנׁשֹוֵתינּו ַמֲחׁשָ ַ ׁשּ
ה:  ִנּדָ

 

 .[נתחברנו ונטפלנו עצמנו לעוברי עבירה] ּוִמְרָמה. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר
הֹוָרָאה. נּו.  ָטִעינּו ּבְ אנּו ַעְצֵמנּו ְוַרְעיֹוֵנינּו. ִטְמַטְמנּו ֶאת ִלּבֵ טמ‡˙י ִטּמֵ

ֲהָלָכה   ברי˙ ˜ו„˘. ת ְויֹום טֹוב. ָטִעינּו ּבַ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִטְלַטְלנּו מּוְקֶצה ּבְ
ָטעּוֵתינּו וְ  ָטעּוֵתינּו ְוֶהְחַזְקנּו ּבְ ְרנּו ּבְ  א הֹוִדינּו ַעל ָהֱאֶמת:לֹ ְוִהּכַ

 

כדי להבאיש ריחו בפני בני אדם,   [שלפעמים מיעץ את חבירו ע. ַר  ָיַעְצנּו
ֵעצֹות  ָיַעְצנּו  או שנותן לו עצה להנאתו לפי דרכו וגורם לחבירו הפסד].

נּו ִעם ׂשִ ּוְלַהְרּבֹות  ְך ָרעֹות ְלַהֲעִרי ם ּוַמֲחלֹוֶקת ְוַקֵטיגֹוְרָיא. ָיׁשַ ְנַאת ִחּנָ
ֵהמֹות  ּבְ נּו ָיִמים ְוֵלילֹות ּכַ ִפיִלין. ָיׁשַ ה ַהּתְ ַמע ּוְתִפּלָ ְדנּו ְקִריַאת ׁשְ ְוִאּבַ

ב ֵלִצים ְוסֹוד   מֹוׁשַ ְבנּו ּבְ ין ְוָעַבְרנּו ָעָליו. ָיׁשַ ְזַמן ּוְבִצּבּור. ָיַדְענּו ַהּדִ ּבִ
בין נכרית או  ([יחדתי עצמי עם נשים  י‰ר˙י ב˙ור˙ך. .ֲחִקיםׂשַ ְמ 

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

בין לתועלת או ללא תועלת (וגדול החטא    ,[ר"ל שדיברנו דברי כזב  ּו. ִּכַּזְבנ
חֹול  .  ]"דובר שקרים לא יכון לנגד עיני")  (תהילים ק"א ז')הזה כמש"כ   ַעְסנּו ּבְ ּכָ

ֵנינּו  ינּו ָיֵמינּו ְוׁשָ ּלִ ָכל ַהּתֹוָרה. ּכִ ַפְרנּו ּבְ ינּו. ּכָ ַאּפֵ נּו ּבְ ת ְוָטְרָפה ַנְפׁשֵ ּבָ ְוׁשַ
ם ָרע   יִנינּו ׁשֵ ינּו ְקלֹוֵנינּו. ּכִ ּסִ ִעים. ּכִ ְדנּו ָלְרׁשָ ּבַ ַהְבֵלי ָהעֹוָלם. ּכִ ּבְ

יק ְלֵריֵע  ְננּו ְלַהּזִ יּוַ נּו ְלֵריֵענּו. ּכִ ַבׁשְ  ִכיר: ׂשָ ַכר ׂשְ נּו. ּכָ
 

ָמּה ְוׁשֶ לֹ לֹוַצְצנּו. ָלַמְדנּו ּתֹוָרה ׁשֶ  ַלְצנּו.  ה ּוְבָטֳהָרה.  לֹ א ִלׁשְ ְקדּוׁשָ א ּבִ
ָבה ְוִדיּבּור לֹ  ַמֲחׁשָ ָקָנן ּבְ ּתְ ְצֹות ּכִ יְמנּו ַהּמִ ה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה  ׂשֶ ּוַמֲע א ִקּיַ

ָקָנּה. לֹ ְמָחה. ְוׂשִ  ּתְ יְמנּו ֲאִפילּו ִמְצָוה ַאַחת ּכִ ָראּוי.  לֹ א ִקּיַ א ָעִנינּו ָאֵמן ּכָ
ֵני לֹ  ְלִמיד ָחָכם.לֹ יָבה וְ ׂשֵ א ַקְמנּו ִמּפְ שכר   נו[לא שילמ א ָהַדְרנּו ּתַ

נּו  .פעולת שכיר בזמנו] ֵאיָנם ְמהּוָגִנים. ָלַבׁשְ ָלַמְדנּו ְלַתְלִמיִדים ׁשֶ
ַעְטֵנז.  ְתִפילֹות ּוְבָרכֹות ּוִמְצֹות. לֹ ׁשַ ְננּו ּבִ ין.  לֹ א ִכיּוַ ּדִ א ָהִיינּו ְמתּוִנים ּבַ

ֶר לֹ  ּדֶ כֹוֶבד רֹאׁש ּוִבְגֵדי לֹ . 'ָהָראּוי ְלִיְרֵאי ה ְך א ִהְתַנַהְגנּו ּבַ ְלנּו ּבְ ּלַ א ִהְתּפַ
ָכל יֹום לֹ ֹוד. ָכב יְמנּו ּבְ ָרכֹות ֵמָאהא ִקּיַ ִעים ּבְ ָרה  ׂשָ ֳאֵמִנים ַוֲע  ְוִתׁשְ

ים  יׁשִ עַקּדֵ ְדנּו  לֹ א הֹוַכְחנּו ֶאת ֵרֵעינּו ּוְנׁשֹוֵתינּו. לֹ ְקדּוׁשֹות.  ְוַאְרּבַ א ִכּבַ
נּו ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  יעּוֵרינלֹ ָאִבינּו ְוִאּמֵ ִפי ׁשִ א לֹ ּו. א ָגַמְלנּו ֶחֶסד ּכְ

ה.   ינּו ִנּדָ ׁשֵ ָראּוי ֵמָהֲעָריֹות ּוִמּנָ א ֶהֱחַזְקנּו לֹ .  'א ָיֵראנּו ֶאת הלֹ ִנְתַרַחְקנּו ּכָ
מּוָסר.  ְלנוּ לֹ ּבַ ּכַ אנּו ּוְלָאן ָאנּו הֹוְלִכים ְוִלְפֵני ִמי ָאנּו א ִנְסּתַ  ֵמַאִין ּבָ

ית ְקצּוָצה ַוֲאַבק  ית. ָלַקְחנּו ִרּבִ ִרּבִ ּבֹון. ָלִוינּו ּבְ ן ִדין ְוֶחׁשְ ֲעִתיִדים ִליּתֵ
ית.  ָבִרים לֹ ִרּבִ יֶניָה. ָלַקְחנּו ׁשֹוַחד ּדְ ָכל ּדִ יְמנּו ִמְצַות ֲאֵבילּות ּכְ א ִקּיַ

ינּו ִליׁשּוָעה. לֹ מֹון ְוׁשֹוַחד ְמאּוָחר. ְוׁשֹוַחד ָמ  א ִנְצַטַעְרנּו ַעל  לֹ א ִצּפִ
ׁש.  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְבֵרי תֹוָרה ַעל ַהׁשּוְלָחן: לֹ חּוְרּבַ  א ָאַמְרנּו ּדִ

 



ֵבית   ָמַרְדנּו ִוד. ָמַאְסנּו ּבְ ית ּדָ ַמְלכּות ּבֵ ַמִים. ָמַרְדנּו ּבְ ַמְלכּות ׁשָ ּבְ
ׁש, ּוׁשְ  ְקּדָ ַיד ּגֹוִים. ַהּמִ ים. ָמַסְרנּו ֲחֵביֵרנּו ּוָממֹונֹו ּבְ ן ָאנּו ְמַבְקׁשִ ּתָ ָלׁשְ

אנּו ִפינּו  ָהל. ִמּלֵ מֹות ַהּקָ ֵחֶרם ְוַהְסּכָ ָבֶריׂשְ ָמַעְלנּו ּבְ . ךָ חֹוק. ָמִרינּו ּדְ
ֵטי ִצְדֶק  ּפְ  :מרי˙י במ˘‡ ובמ˙ן. ךָ ָמַאְסנּו ִמׁשְ

 

, ואוי לו לעבד שמכעיס את  עד שהכעסנו את ה'   [פי' גרמנו בעוונינו  ִנַאְצנּו. 
ְענּו וְ  ].רבו ּבַ ֶקר. ִנׁשְ ָ ְוא ְוַלׁשּ ָ ְענּו ַלׁשּ ּבַ ָכל ִמיֵני ִנאּוף. ִנׁשְ א  לֹ ָנַאְפנּו ּבְ

ֶסֶר  ְדנּו ּבְ יְמנּו. ִנְלּכַ ַעת. ָנַדְרנּו וְ  ְך ִקּיַ ְבִלי ּדָ ְמנּו. לֹ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבִ ּלַ א ׁשִ
ֲענּוָגיוֶנֱהֵנינּו ֵמעֹוָלם ַה  ה ּוִמּתַ ִעים. [בלא ברכה] ּזֶ . ְנָתַננּו ַיד ַלּפֹוׁשְ

ינּו ֶאת ה מֹות 'ִנּסִ ׁשֵ נּו ּבְ ַמׁשְ ּתַ ל ּתֹוָרה. ִנׁשְ ִכְתָרּה ׁשֶ נּו ּבְ ַמׁשְ ּתַ . ִנׁשְ
ב.ׂשִ ַהּקֶֹדׁש. ָנַקְמנּו ְוָנַטְרנּו  ּלֵ ְלנוּ  נ˘כ˙י בנ˘ך ו˙רבי˙. ְנָאה ּבַ   ִנְתַעּצַ

נּות  ַרּבָ ל. ָנַהְגנּו ַעְצֵמינּו ּבְ ּלֵ א ִנְכַנְענּו ִלְפֵני  לֹ ָרָרה וְ ּוִבׂשְ ִלְלמֹוד ּוְלִהְתּפַ
ֲחָכִמים ְוִנְמֲאסּו ִלְפֵני ֶהָהמֹון. ֶנֱהֵנינּו  ּנּו. ָנַתְננּו ּדֹוִפי ּבַ דֹול ִמּמֶ ּגָ ִמי ׁשֶ

ִחים אֹוָתנּו ַוֲאִפּלּו ׁשֶ  ּבְ ְמׁשַ ַמה ׁשֶ  נּו: א ָהָיה ּבָ לֹ ּבְ
 

סֹוְרִרים ּומֹוִרים ָהִיינּו. ַסְרנּו   [פי' סר לבנו מעבודת הבורא]. ָסַרְרנּו. 
ְצֹוֶתי ךָ ֵמַאֲחֶרי ְבֵרי ךָ ְותֹוָרֶת  ךָ ּוִמּמִ ְנָהִגים טֹוִבים. ָסַתְרנּו ּדִ . ַסְרנּו ִמּמִ

 :ס˜ר˙י עין. ָאִבינּו ְוִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינוּ 
 

ָעַבְרנּו ַעל   " הוא העושה עבירה במזיד למלאות תאותו].["עון ָעִוינּו. 
ָס"ה  ְבֵרי סֹוְפִריםַתֲעׂשֶ א לֹ ׁשְ ָלה ּוִמּדִ ְבֵרי ַקּבָ אֹוַרְייָתא ּוִמּדִ ֲעֵליֶהן   , ה ּדְ

ינּו ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות ְוֶאְביֹוֵני   ָרֵטיֶהן ְוַעְנֵפיֶהן ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן. ִעּנִ ְוַעל ּפְ
ְרֵתינּו ְוִלְנׁשֹוֵתינּו ָעׂשִ ָאֵמן ְקטּוָפה ַוֲחטּוָפה.  . ָעִנינוּ ךָ ַעּמֶ  ינּו ָעֶול ִלְמׁשָ

ין.  ינּו ֶאת ַהּדִ ין. ִעיוַּ ְוַלֲחֵבֵרינּו. ִעּנִ ינּו ֶאת ַעְצֵמינּו  ָעׂשִ ְתנּו ֶאת ַהּדִ
יִנים. ָעַבְרנּו ַעל ִריב  ּיָ עֹוְרֵכי ַהּדַ ה  א ָלנּו. ָעַמְלנּו ְלַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהזֶּ לֹ ּכְ

ָלה וְ לֹ וְ  ָכל ִמיֵני ַבּטָ ּתֹוָרה. ָעַסְקנּו ּבְ ּתֹוָרה. לֹ א ָעַמְלנּו ּבַ א ָעַסְקנּו ּבַ
ַמֲעׂשֵ ינּו ָעׂשִ  יִבים ֲעֵליֶהם ִניּדּוי. ּכְ ַחּיָ ָבִרים ׁשֶ יֶהם. ָעַבְרנּו ַעל כ"ד ּדְ

נּו ָהלַ ָעִש ָרֵאל. ִיׂשְ ָעַכְרנּו  ה, ְוִלּבֵ ּפֶ ִכים  ְך ינּו ַעְצֵמינּו ֲעָנִוים ּבַ ֲחׁשֵ ּבַ
ֶרת: ַגֲאָוה ִנְסּתֶ  ּבְ

 

מרד. (וי"ל שיש ב' מורדים, א' שמאמין בה'   ["פשע" הוא כענין ָּפַׁשְענּו. 
ובתורה ואעפ"כ מורד ואינו רוצה לקיים המצוות; ב', שמורד מחמת שכפר 

ְרַמ"ח  בכל)]. ַגְמנּו ּבִ ַמִים. ּפָ ַרְקנּו ֵמָעֵלינּו עֹול ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְוִיְרַאת ׁשָ ּפָ
נּו רּוֵח  ל ּגּוֵפנּו ַנְפׁשֵ יִדים ׁשֶ ָס"ה ּגִ ִגְלּגּול ֶזה  ֵאָבִרים ּוׁשְ ָמֵתינּו, ּבְ נּו ְוִנׁשְ

נּו  ֶֹרׁש ַנְפׁשֵ ל ֲאֵחִרים ִמׁשּ ָמה ׁשֶ ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ּוְבֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ
ִריָאה   עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ֲאִצילּות ּבְ ַגְמנּו ּבָ ינּו. ּפָ ְרׁשֵ ָ ֵאיָנם ִמׁשּ ְוׁשֶ

ְרצּוֵפיֲעׂשִ ְיִציָרה   ה, ּוְבָכל ּפַ ִריָאה ְיִציָרה    ּיָ ִחיצֹוִנּיּות  ֲעִש ֲאִצילּות ּבְ ה, ּבְ ּיָ
ְכָלֵליֶהן   מֹות ּוַמְלָאִכים ּבִ אֹורֹות ּוְנׁשָ ר, ּבְ ִעיגּוִלים ָויֹוׁשֶ ּוְפִניִמּיּות, ּבְ
ין אֹוי ָלנּו   ינּו אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ַהּדִ ּוְפָרֵטיֶהן, אֹוי ָלנּו ֲאָהּה ָעֵלינּו ְוַעל ַנְפׁשֵ

מֹות ַהּקֶֹדׁש ּוְבאֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה כ"ב ִמּיֹום ַהּת  ׁשֵ ַגְמנּו ּבְ ֹוֵכָחה. ּפָ

ִדּבּור  ְך ּוַמְנְצַפ" ה ּוְבֵריָחא ּוְבָקָלא ּבְ ְרִאּיָ ָבה ּבִ ַמֲחׁשָ ִהְרהּור ּבְ ה. ּוַמֲעׂשֶ , ּבְ
ַעְלנּו ָאֶון:  ּבּור. ּפָ נּו ִמן ַהּצִ יַרׁשְ ָלה. ּפִ נּו ְלַבּטָ ִנינּו ִלּבֵ  ּפָ

 

נּו ְוַחְכֵמי   היינו צוררים אחד לחבירו].פי' [ . ָצַרְרנּו ִציַעְרנּו ָאִבינּו ְוִאּמֵ
ֵני ֵביֵתינוּ ׂשְ יִ  ְרֵתינּו. ִציַעְרנּו  ָרֵאל. ִציַעְרנּו ְנׁשֹוֵתינּו ְוָכל ּבְ . ִציַעְרנּו ִלְמׁשָ

ֲאַות ֵיֶצר   ׁש ּתַ יִרים ְלַבּקֵ ַמִים ַאּדִ ים. ָצַלְלנּו ּבְ ֲעֵלי ַחּיִ ְלֵרֵענּו. ִציַעְרנּו ּבַ
ּנּו: דֹול ִמּמֶ ּגָ ְפֵני ִמי ׁשֶ  ָהָרע. ָצַעְדנּו ּבִ

 

[פי' מהראוי לאדם כשישמע לדברי המוכיח או כשרואה   ִקִׁשינּו עֹוֶרף.
נענש בממון או בחולי ר"ל הוא או בניו, בודאי מהראוי שיכנע וישוב אל ה',  ש

  אבל קשינו עורף ולא עשינו תשובה ותלינו שזה בא במקרה ולא מן ה'].
ָרָכה   ה ְוַהּבְ דּוׁשָ ַפע ְוַהּקְ ֶ ִקְלַקְלנּו ְדָרֵכינּו. ִקְלַקְלנּו ִצינֹורֹות ַהׁשּ

ַמִים, ְוָהַפְכנ ָ ר ַהּיֹוְרִדים ִמן ַהׁשּ ִרים ֲאׁשֶ ּבָ א ָיִכילּו  לֹ ּו אֹוָתם ְלּבֹורֹות ִנׁשְ
ה   י ָיְרׁשָ ְפָחה ּכִ ׁש, ׁשִ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִכיָנה ְוֻחְרּבַ ִים, ְוָגַרְמנּו ָגלּות ַהׁשְ ַהּמַ

י ָמלַ  ּה ְוֶעֶבד ּכִ ִביְרּתָ י ְך ּגְ ִליָמֵתנּו, ּכִ נּו ְוִכיָסְתנּו ּכְ ּתֵ ָבׁשְ ַכְבנּו ּבְ . ׁשָ
ֵעינּו ֶהֱאִריכּו ִקֵצינּו, ְוַחּטֹאֵתינּו ָמְנעּו ַהּטֹוב   ֲעֹונֹוֵתינוּ  ה, ּוְפׁשָ ִהּטּו ֵאּלֶ

ּנוּ  ָמה אֶֹר  ,ִמּמֶ לּו ֵמַעל ׁשּוְלַחן ֲאִביֶהם ֶזה ּכַ ּגָ ָיִמים  ְך אֹוי ָלֶהם ְלָבִנים ׁשֶ
ְלנּו ָלׁשֹון ָהָרע.   ן ְצָדָקה. ִקּבַ ים ְוָרִעים. ָקַפְצנּו ָיֵדינּו ִמִליּתֵ ִנים ַרּבִ ְוׁשָ
ְסָפִרים   ְלנּו ַעְצֵמנּו ּוָבֵנינּו. ָקִרינּו ּבִ ְלנּו ֲחֵבֵרינּו ּוְנׁשֹוֵתינּו. ִקּלַ ִקּלַ

ר ְוָכבֹוד ְוָחְכַמת ֲאֵחִרים, ּוִב  אנּו ֵמעֹוׁשֶ ר ִחיצֹוִנים. ִקּנֵ נּו ְלַדּבֵ ׁשְ ּקַ
ְגנּוָתם:  ּבִ

 

ַמים  [פי' עשינו מעשים שעל ידי זה נקרא רשע]. ָרַׁשְענּו.  ָ ָרִעים ַלׁשּ
ם. ָרַדְפנּו ַאַחר ַה  ִרּיֹות ָהִיינּו. ַרְבנּו ִעם ָאָדם ִחּנָ בֹוד. ׂשְ ְוַלּבְ ָרָרה ְוַהּכָ

ינּו ֶאת ֵרֵעינּו. ַרְצנּו ְלַמֲחלֹוֶקת ַוֲעֵביָרה:   ִרּמִ
 

ַכְחנּו תֹוָרֶת  .]עשינו מעשי השחתה[פי'  ִׁשַחְתנּו.  ַכְחנּו ךָ ׁשָ . ךָ ּוֶת ֱאָלק . ׁשָ
ְבִרית ָקְדׁשֶ  ְרנּו ּבִ ּקַ ל, ךָ ׁשִ ִחיִתים ְלַחּבֵ ַחְתנּו ֶזַרע קֹוֶדׁש ּוָבָראנּו ַמׁשְ . ׁשִ

ם ַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים ְוִדְמַעת ָהֲעׁשּוִקים. ׁשִ  ְכָנֵפינּו ִנְמְצאּו ּדַ ם ּבִ ְרנּו ּגַ ּבַ
ְרנּו  ּקַ ָקן. ׁשִ אֹות ָהרֹאׁש ְוַהּזָ ַחְתנּו ּפֵ ִתינּו ְסַתם ֵייָנם. ׁשִ ֲחָמֵתנּו. ׁשָ ִלים ּבַ ּכֵ

ָכל ֶקר ִמיֵני ּבְ ַלת ַמְחנוּ ׂשָ  ּוִמְרמֹות. ְוַתְחּבּולֹות ׁשֶ ַמּפָ  ˙י˘נ‡ .אֹוְיֵבינוּ  ּבְ
 :חנם ˘נ‡˙

 

ל  [פי' עשינו מעשים רעים שעי"ז נקרא האדם תועבה]. ִּתַעְבנּו.  ַעְבנּו ּכָ ּתִ
ינּו וְ  ּפֵ ַקְענּו ּכַ ְבִלין ָע לֹ ִאיׁש ּתֹוָכַחת. ּתָ יְמנּו. ּתַ מֹוֵתינּו. ׂשִ א ִקּיַ ינּו ִלׁשְ

 ּתֹוִהים ָהִיינּו ַעל ָהִראׁשֹונֹות: 
 

"כולנו כצאן תעינו",    (ישעיה נ"ג ו')  [זהו וידוי כללית, היינו כמו שכתוב  ָּתִעינּו. 
 (שבת קד.)ולכן אף אתה לא עזרתנו לשוב, כאז"ל  .כי לא הלכנו בדרך הישר

הבא לטמא פותחין לו, ר"ל שאין משמרין אותו משמים לסייעו שישוב עד  
וזה שאמר  ,שישים האדם אל לבו שישוב, ואז הבא לטהר מסייעין אותו

 :נו להיות תועים], רצה לומר שהנחת אותנו על בחירת ִּתְעָּתְענּו
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 ה', וגם בגאולה העתידה יתוקן הכל  לפנישבקשה זו רצויה ביותר  - גם על הגאולההלב בימי הצרה להתפלל התעוררות ניצול 
ידוע שאנחנו :  א' ד"ה מדרש אילו זכיתם)איכה סוף פרק    -(קול בוכים  ז"ל    המגיד מדובנאכתב  

בלנו עלינו בשעת יגם ממה שקו ,להתפלל על גאולה העתידה מחוייבים מכח השכל
. וגם כל צבא השמים )תהלים קל"ז ו' ( החורבן שנזכור את ירושלים על ראש שמחתנו

מצפין מתי ישמע קול התור בארץ להתעורר מלמטה ולהתפלל על חורבן הבית ועל 
רבות ויוסי שנכנס לחורבה אחת מח ביבמעשה דר ).(ברכות גכמוזכר בגמרא הגלות, ו
אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את "בת קול שמנהמת כיונה ואומרת  ושמע  ירושלים  

בכל יום ויום שלש ו אליהו שואמר ל  ",ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות
ע"ש. ואנחנו לא כן עושים היום הזה, כי אם בבוא עת התפילה אנו   ,פעמים אומרת כך

מבלין אותה בעוה"ר להתפלל על צרותנו, איש איש על נגעי לבבו אשר יחסר לו מעניני 
 -ותכלית הבקשה הרצויה בעיני ה', לא יעלה על לב איש להתפלל עליו  ,העולם הזה 

 עכ"ד. !לא יתוקן כל מחסורנואשר ממנו תוצאות כל מחסורינו, כי בבנין המקדש ממי
 

 היינו : אם)יום א' דסליחות שנת תקע"בלש  ודר(ז"ל    הגר"ח מוואלאזין  ודומה לזה בדרשת
 נענים להיות זוכים כביכול, היינו השכינה צער על רק ובקשות התפילות בכל מכוונים

 אנו שאין בעצמנו, אנחנו אשמים אבל שלימה. גאולה ולהגאל ענין בקשתינו על
 ודאגת צערנו על רק מבקשים אנחנו ואין כביכול השכינה  צער כלל לבנו על משימים

 גויתנו. עכ"ל. את להחיות לפרנסתנו הנוגע מעט רק נושעים אנו אין פרנסתנו, לכן
 

 ההתעוררות זו לתפילה, צריכים לנצל את מתעורריםולכן בתקופה זו שהלבבות 
בלב אחד נעבוד את הי"ת, אז הגאולה, שיתגלה כבוד שמים בעולם ו על להתפלל גם

עיקר כוונתנו בזה לשם   צריכים להשתדל שיהא  וגם נהיה ניצולים מכל צרותינו. ועכ"פ
 לחכות  צריכין  דאנו  הא:  פרק י"א)  -(ליקוטי אמרים    ז"ל  החפץ חייםשמים, כמו שכתב רבינו  

זכריה י"ד (הכתוב  וכמאמר בעולם, שמים מלכות כבוד שיתגלה  היינו משיחנו, לביאת
 ונשמותינו. לגופינו גם -דבר  בכל יתוקן וממילא הארץ", כל על למלך' ה "והיה )ט' 

 לעולם ובאות המתרגשות הצרות מן שנסתלק כדי רק לישועה  כשנצפה ולאפוקי
 מצפה הוא כזה  דבאופן לנו, טוב יהיה ושם ודבש חלב זבת שהיא ישראל לארץ ונבוא

 לו "חכה )חבקוק ב' ג' (הפסוק  ונתוכ וזהו עצמו. לטובת רק
 לכבודו, ל"ר דייקא, לו"חכה " -" כי בוא יבוא לא יאחר

עכ"ד. יאחר. ולא יבא בודאי דאז
 
מצוה לפרסם -מותר לצלם      /  732-363-0879  /  hht613@gmail.com 
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