
ִמן ַהִּדין ַהחֹוֵטא ָצִריְך ְלָפֵרט ַהֵחְטא ֶׁשָחָטא, ְוַרק ָאז מֹוִעיל ְּתׁשּוָבתֹו.
ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְלָפֵרט ַהֹּכל

ֵהֵבאנּו ָּכאן ְלִפי ֵסֶדר א-ב ֲחָטִאים ֶׁשָאָדם עֹוֵבר ְוַקל ְּבֵעיָניו.

ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָבה ֶׁשַּמַּגַעת ַעד ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד )יומא פו.(

ָאַׁשְמנּו
ָאַכְלנּו ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמְדַרָּבָנן
ָאַכְלנּו ְוִנְכַׁשְלנּו ְּבתֹוָלִעים ֶׁשֹּלא ָּבַדְקנּו ָּכָראּוי

ָאַכְלנּו ָעְרָלה ְוִכְלֵאי ַהֶּכֶרם, ְוֹלא ִנְזַהְרנּו ְּבַהְפָרַׁשת ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות
ָאַכְלנּו ְּבִלי ְּבָרָכה, אֹו ֹלא ֵּבַרְכנּו ַהְּבָרָכה ַהְּנכֹוָנה

ָאַכְלנּו ַלֲהָנַאת ַעְצֵמנּו ְּבִלי ַּכָּוָנה ְלֵׁשם ָׁשַמִים
ֲאֵבלּות ֹלא ִקַּיְמנּו ְלִהְצַטֵער ַעל ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ְוֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ָאַסְרנּו ַלֲאֵחִרים ָּדָבר ַהֻּמָּתר ְּבִלי ֶׁשְּנַעֵּין ַּבֲהָלָכה
ָאֵמן ֹלא ָעִנינּו ְּכֶׁשָּׁשַמְענּו ְּבָרָכה, אֹו ָעִנינּו ָאֵמן ְיתֹוָמה ּוְקטּוָפה

ַאְכָזִרִּיים ָהִיינּו ְוֹלא ִהְׁשַּתַּתְפנּו ְּבַצַער ֲחֵבֵרנּו ְּכָלל
ֱאמּוָנה ַּבה' ֹלא ָהָיה ָּבנּו ְוֹלא ִהְׁשַּתַּדְלנּו ְלַהִּׂשיָגּה

ָאַכְלנ ּו ִמְּסֻעָּדה ֶׁשֵאיָנּה ַמְסֶּפֶקת ִלְבָעֶליָה

ָּבַגְדנּו
ְּבָבָׂשר ְוָחָלב ֹלא ִנְזַהְרנּו ְּבָכל ְּפָרֶטיָה ָּכָראּוי

ִּבְלַּבְלנּו ַּדְעֵּתנּו ְּבֶאְמַצע ְּתִפָּלה ַּבֲהָבִלים
ָּבַטְחנּו ְּבֹכחֹוֵתינּו ְוֹלא ָּבַטְחנּו ֵּבאֹלֵקינּו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו

ֵּבַרְכנּו ְּבָרכֹות ְלַבָּטָלה ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ּוְבִלי ַּכָּוָנה
ִּבְזַּבְזנּו ְזַמן ַּבֲהָבִלים ְוִסּפּוִרים 

ָּבִזינּו הֹוִרים ּומֹוִרים ְוֹלא ִּכַּבְדנּו אֹוָתם
ָּבִזינּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַרָּבִנים ּוְגדֹוִלים ְוַצִּדיִקים

ָּבִזינּו ֲחֵבֵרנּו ִּבְפֵני ַרִּבים
ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ׂשֹוַחְחנּו ִּדְבֵרי ֹחל

ְּבָרכֹות ָזַרְקנּו ְּבִלי ַּכָּוָנה

ָּגַזְלנּו
ָּגִאינּו ְוִחַּפְׂשנּו ָּכבֹוד ּוְׁשָבִחים

ָּגַעְרנּו ְּבָבִנים ּוְמָׁשְרִתים אֹו ֲחֵבִרים ְוִצַעְרנּום ֶׁשֹּלא ַּכִּדין
ָּגַנְבנּו ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות

ִּגִּלינּו סֹוד
ָּגַרְמנּו ֵנֶזק ַלֲחֵבֵרנּו ְוֹלא ִהְׁשַּגְחנּו ַעל ֶזה

ִּגַּדְלנּו ָּבֵנינּו ְוֹלא ִהְׁשַּגְחנּו ְלַחְּנָכם ָּכָראּוי
ָּגַמְלנּו ַרע ְוֹלא טֹוב ַלֲחֵבֵרנּו

ִּגִּלינּו ֲעָריֹות ְּבִאּסּור ִנָּדה ּוְׁשָאר ֲעָריֹות ַּגם ְּבִקְרָבה

ִּדַּבְרנּו ֹּדִפי
ִּדַּבְרנּו ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות
ִּדַּבְרנּו ִּדְבֵרי ְׂשחֹוק ְוִהּתּול

ִּדַּבְרנּו ְּדָבִרים ְּבֵטִלים וְּבִלי ׁשּום ּתֹוֶעֶלת
ִּדַּבְרנּו ְּבַׁשָּבת ִּדְבֵרי ֹחל ּוַמָּׂשא ּוַמָּתן

ִּדַּבְרנּו ֶאָחד ַּבֶּפה ְוֶאָחד ַּבֵּלב
ִּדַּבְרנּו ֶׁשֹּלא ַּבָּכבֹוד ָהָראּוי ַעל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל

ִּדַּבְרנּו ְּבֶאְמַצע ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ַוֲחָזַרת ַהַּׁש"ץ
ַּדְננּו ְלחֹוָבה ְוֹלא ִלְזכּות

ֶהֱעִוינּו
ִהְרַהְרנּו ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות ַּבְּתִפָּלה

ִהְתַּפַּלְלנּו ְּבִלי ַּכָּוָנה
ִהְטַרְחנּו ֲאֵחִרים

ִהְתַּכַּבְדנּו ִּבְקלֹון ֲחֵבֵרנּו
ִהַּסְגנּו ְּגבּול ֲאֵחִרים

ִהְזַּכְרנּו ַהֵּׁשם ְלַבָּטָלה ּוְבִלי ַּכָּוָנה
הֹוֵרנּו הֹוָראֹות ְּבִלי ְלָבֵרר ָּכָראּוי

ְוִהְרַׁשְענּו
ִוַּתְרנּו ַעל ְּכבֹוד ה' ְוֹלא ִהְׁשַּגְחנּו ַעל ִחּלּול ְׁשמֹו

ַוְּתָרִנים ָהִיינּו ְּבָממֹון זּוָלֵתנּו
ִוּדּוי ָאַמְרנּו ְוֹלא ָחַׁשְבנּו ְוֹלא ִהְׁשּת ַַּדְלנּו ָּכָראּוי ְלַקְּיָמּה

ְוִעידֹות ִנְתַוַעְדנּו ְוִדַּבְרנּו ִּדְבֵרי ֶהֶבל ּוְבִלי ּתֹוֶעֶלת
ִוַעְדנּו ַעְצֵמנּו ְּבַמֲחֹלֶקת

ַזְדנּו
ָזַכְרנּו ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה

ִזְלַזְלנּו ִּבְנִטיַלת ָיַדִים
ִזְלַזְלנּו ִּבְכבֹוד הֹוִרים ּומֹוִרים

זֹוְלִלים ְוסֹוְבִאים ָהִיינּו
ְזנּות ּוְפִריצּות ִנְמָצא ְּבתֹוֵכנּו

ָזַרְקנּו ֳאָכִלים ְוֹלא ִנְזַהְרנּו

ָחַמְסנּו
ָחַנְפנּו ֲאֵחִרים ַוֲאִפּלּו ְרָׁשִעים

ִחַּלְלנּו ֵׁשם ָקְדְׁשָך אֹוי ָלנּו ּוְלַנְפֵׁשנּו
ָחַׁשְבנּו ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות

ָחַׁשְדנּו ִּבְכֵׁשִרים
ִחַּלְלנּו ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב ִּבְמָלאכֹות

ֻחַּיְבנּו ְלַׁשֵּלם ְוֹלא ָּפַרְענּו 
ָחַמְדנּו ָממֹון ֲאֵחִרים

ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר
ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה

ִטֵּמאנּו ַעְצֵמנּו ְוַרְעיֹוֵננּו
ִטְלַטְלנּו ֻמְקֶצה ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב

ִטְמַטְמנּו ִלֵּבנּו
טֹוב ָמַאְסנּו ּוָבַחְרנּו ְּבַרע

ָטֳהָרה ֹלא ָׁשַמְרנּו ּוְלַמֲחָׁשבֹות ְטהֹורֹות ֹלא ִהַּגְענּו

ָיַעְצנּו ַרע
ִיַחְדנּו ִעם ְּגָבִרים ְּבֹאֶפן ָהָאסּור

ָיַׁשְבנּו ְּבמֹוַׁשב ֵלִצים
ָיַדְענּו ִּדין ְוָעַבְרנּו ָעָליו

ָיַעְצנּו ֵעצֹות ְלַהְרּבֹות ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוָקֵטגֹוְרָיא
ִיְרַאת ה' ֹלא ָהָיה ָּבנּו ּוַפַחד ֵמֵחְטא

ִּכַזְבנּו
ִּכַעְסנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך

ְּכפּוֵיי טֹוָבה ָהִיינּו
ִּכַּוּנּו ְלַהִּזיק ַלֲחֵבֵרנּו

ִּכִּלינּו ָיֵמינּו ְּבֶהֶבל ָוִריק
ִּכַּבְדנּו ְרָׁשִעים

ִּכִּנינּו ֵׁשם ַרע ַלֲחֵבֵרנּו
ָּכַבְׁשנּו ְׂשַכר ָׂשִכיר

ַלְצנּו
ָלַבְׁשנּו ַׁשַעְטֵנז ְוֹלא ִנְזַהְרנּו ִלְבֹּדק

ֹלא ָּגַמְלנּו ֶחֶסד ּוְצָדָקה ְּכחֹובֹוֵתינּו
ֹלא ָיֵראנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

ֹלא ִהְסַּתַּכְלנּו ֵמַאִין ָּבאנּו ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון
ֹלא ָמִחינּו ְּבָכל ֹּכֵחנּו ֶנֶגד עֹוֵׂשי ִרְׁשָעה

ֹלא ִצִּפינּו ִליׁשּוָעה ָּכל יֹום
ֹלא ִּדְקַּדְקנּו ַּבִּמְצוֹות ְלַקְּיָמם ַּכֲהָלָכה ְּבָכל ְּפָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם

ֹלא ָמַחְלנּו ַעל ֶעְלּבֹוֵננּו
ֹלא ִנְזַהְרנּו ְּבִאּסּור ִרִּבית ְואֹוָנָאה

ָלַבְׁשנּו ְּבָגִדים ֶׁשֵאיָנם ְצנּוִעים

ָמַרְדנּו
ָמַנְענּו ֲאֵחִרים ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה

ְּבִמָּקח ּוִמְמָּכר ֹלא ָנָׂשאנּו ֶּבֱאמּוָנה ָּכָראּוי
ִמֵּלאנּו ִּפינּו ְׂשחֹוק

ָמַאְסנּו ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך
ָמַרְדנּו ְּבַמְלכּות ָׁשַמִים
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