
Viduy for Women בס"ד

א�ש	מ�נו
נ�ן ב� ר	 ד� ה ומ� ר� תו� ן ה	 ת מ� סורו� ת א� לו� כ� א� נו מ	 ל� אכ	

We have eaten non-kosher foods that are forbidden 
by the Torah or the Rabbis.

אוי ר� נו כ� ק� ד	 לא ב� ים ש4 ע� ל� תו� נו ב� ל� ש	 כ� נ� נו ו� ל� אכ	
We have eaten infested foods by not checking them 
properly for bugs. 

ת רו� ש� ע	 ת ומ	 רומו� ת ת� ש	 ר� פ� ה	 נו ב� ר� ה	 ז� לא נ� ם, ו� ר4 כ4 י ה	 Bא ל� כ� ה ו� ל� ר� נו ע� ל� אכ	
We have eaten orlah or kl’ei hakerem, and we have 
not been careful to separate terumos and maasros. 

נ�ה כו� נ� ה ה	 כ� ר� ב� נו ה	 כ� ר	 Bה, או� לא ב�כ ר� י ב� ל� נו ב� ל� אכ	
We have eaten without a bracha, or we have not 
said the right bracha.

ם י� מ	 ם ש� Bש נ�ה ל� ו� י כ	 ל� נו ב� Bמ צ� נ�את ע	 ה� נו ל	 ל� אכ	
We have eaten for personal pleasure without 
kavana l’shaym shamayim. 

ש ד� ק� מ� ית ה	 Bן ב ב	 ר� Kח ינ�ה ו� כ� ש� ל ג�לות ה	 ר ע	 Bע ט	 צ� ה� נו ל� מ� י	 לות לא ק� Bב א�
We have not mourned sufficiently for the galus of 
the Shechina and the destruction of the Bais 
Hamikdash.

כ�ה ל� ה� ן ב	 Bי ע	 נ� י ש4 ל� ר ב� ת� Kמ ר ה	 ב� ים ד� ר� Bח א� נו ל	 ר� אס	
We have forbidden others to do things that are 
actually permitted without properly checking out 
the halacha. 

ה טופ� ה וק� מ� תו� ן י� Bינו אמ נ� ה, או� ע� כ� ר� נו ב� ע� מ	 ש� ש4 ינו כ� נ� ן לא ע� Bאמ
We have not answered amen when we heard a 
bracha, or we answered amen too late, or before the 
bracha was finished.

ל ל� נו כ� Bר Bב ר ח� ע	 צ	 נו ב� פ� ת	 ת	 ש� לא ה� ינו ו� י� ים ה� י� ר� ז� אכ�
We have been cruel and did not feel the pain of our 
friends.

יג�ה ש� ה	 נו ל� ל� ד	 ת	 ש� לא ה� נו ו� י�ה ב� ה' לא ה� מונ�ה ב	 Xא
We did not have emunah in Hashem, and we did 
not try to acquire it.

יה� ל4 ע� ב� ת ל� ק4 פ4 ס� ינ�ה מ	 Bא ה ש4 ד� Kע ס� נו מ� ל� אכ	
We have eaten from the food of people who did not 
have enough for themselves.

ב�ג	ד�נו
אוי ר� יה� כ� ט4 ר� ל פ� כ� נו ב� ר� ה	 ז� ב לא נ� ל� ח� ר ו� ש� ב� ב�

We were not sufficiently careful about separating 
milk and meat with all its detailed laws. 

ים ל� ב� ה� ה ב	 ל� פ� ע ת� צ	 מ� א4 נו ב� Bת ע� נו ד	 ל� ב	 ל� ב�
We have let our minds wander to nonsense in the 
middle of davening.

מו� ך ש� ר	 ב� ת� ינו י� Bאלק Bנו ב ח� ט	 לא ב� ינו ו� Bת חו� כ� נו ב� ח� ט	 ב�
We have relied on our own strengths, rather than 
relying on Hashem.

נ�ה ו� י כ	 ל� ה וב� יכ� ר� ינ�ה צ� Bא ה ו� ל� ט� ב	 ת ל� כו� ר� נו ב� כ� ר	 Bב
We said brachos l’vatala, unnecessary brachos, and 
said brachos without kavana.

ים פור� ס� ים ו� ל� ב� ה� ן ב	 מ	 נו ז� ז� ב	 ז� ב�
We have wasted time on nonsense and frivolous 
stories.

ם ת� נו או� ד� ב	 לא כ� ים ו� ר� ים ומו� ר� ינו הו� ז� ב�
We have belittled our teachers and parents and 
have not honored them.

ים יק� ד� צ	 ים ו� ל� דו� ים וג� נ� ב� ר	 ים ו� מ� כ� י ח� Bיד מ� ל� ינו ת	 ז� ב�
We have belittled talmidei chachamim, rabbanim, 
gedolim and tzaddikim.

ים ב� נBי ר	 פ� נו ב� Bר Bב ינו ח� ז� ב�
We have belittled our friends in public.

ל י ח� Bר ב� נו ד� ח� ח	 ת שו� יו� נBס� י כ� Bת ב� ב�
We have discussed divrei chol in shul.

נ�ה ו� י כ	 ל� נו ב� ק� ר	 ת ז� כו� ר� ב�
We have tossed off brachos without kavana.

ג�ז	ל�נו
ים ח� ב� ד וש� בו� נו כ� ש� פ	 ח� ינו ו� א� ג�

We have been haughty, looking for honor and 
praise.

ין ד� לא כ	 נום ש4 ר� ע	 צ� ים ו� ר� Bב ים או� ח� ת� ר� ש� ים ומ� נ� ב� נו ב� ר� ע	 ג�
We have berated children, employees, or friends, 
and have pained them wrongfully.

ת יו� ר� ב� ת ה	 ע	 נו ד	 נ	ב� ג�
We have misinformed people.

ד ינו סו� ל� ג�
We have revealed secrets.

ל ז4ה נו ע	 ג	ח� ש� לא ה� נו ו� Bר Bב ח� ק ל	 נו נBז4 מ� ר	 ג�
We have caused damage to our friends, and have 
not been conscientious about it.

אוי  ר� ם כ� כ� נ� ח	 נו ל� ח� ג	 ש� לא ה� נBינו ו� נו ב� ל� ד	 ג�
We have raised our children without being careful 
to give them the proper chinuch.

נו Bר Bב ח� ב ל	 לא טו� ע ו� נו ר	 ל� מ	 ג�
We have treated our friends badly instead of nicely. 

ה ב� ר� ק� ת ג	ם ב� יו� ר� אר ע� ה וש� ד� סור נ� א� ת ב� יו� ר� ינו ע� ל� ג�
We have sinned with giluy arayos, by transgressing 
issur niddah, other arayos and inappropriate 
closeness and touching of men.

י פ� נו ד� ר� ב	 ד�
ילות כ� ע ור� ר� ן ה� שו� נו ל� ר� ב	 ד�

We have spoken lashon hara and rechilus.

תול ה� ק ו� חו� י ש� Bר ב� נו ד� ר� ב	 ד�
We have spoken words of mockery and derision.

ת ל4 ע4 י שום תו� ל� ים וב� ל� Bט ים ב� ר� ב� נו ד� ר� ב	 ד�
We have uttered empty and pointless words.

ן ת� א ומ	 ש� ל ומ	 י ח� Bר ב� ת ד� ב� ש	 נו ב� ר� ב	 ד�
We have spoken on Shabbos about mundane or 
business matters. 

ב Bל ד ב	 ח� א4 ה ו� פ4 ד ב	 ח� נו א4 ר� ב	 ד�
We have said one thing with our mouths and felt 
another in our hearts.

ל Bא ר� ש� י י� Bל דו� ל ג� אוי ע	 ר� ד ה� כ�בו� לא ב	 נו ש4 ר� ב	 ד�
We have spoken about Gedolei Yisrael without 
proper respect.

"ץ  ש	 ת ה	 ר	 ז� ח� ה ו	 ל� פ� ה ות� ר� תו� יאת ה	 ר� ע ק� צ	 מ� א4 נו ב� ר� ב	 ד�
We have spoken during the reading of the Torah, 
tefilla, and the chazaras hashatz. 
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כות  ז� לא ל� ה ו� ב� חו� נו ל� נ� ד	
We have judged others negatively and not 
positively. 

ינו ו� Xע ה4
ה  ל� פ� ת� ת ב	 רו� ת ז� בו� ש� ח� נו מ	 ר� ה	 ר� ה�

We thought about irrelevant things during 
davening.

נ�ה  ו� י כ	 ל� נו ב� ל� ל	 פ	 ת� ה�
We have davened without kavana.

ים ר� Bח נו א� ח� ר	 ט� ה�
We have bothered other people.

נו  Bר Bב ן ח� לו� ק� נו ב� ד� ב	 כ	 ת� ה�
We have felt good when our friends have been 
shamed.

ים ר� Bח בול א� נו ג� ג� ס	 ה�
We have encroached on our neighbours’ property 
or business.

נ�ה  ו� י כ	 ל� ה וב� ל� ט� ב	 ם ל� Bש נו ה	 ר� כ	 ז� ה�
We have mentioned Hashem's name without 
proper kavana.

אוי ר� ר כ� Bר ב� י ל� ל� ת ב� או� ר� נו הו� Bר הו�
We have paskened halacha without proper 
verification. 

ו�ה�ר�ש	ע�נו
מו�  לול ש� ל ח� נו ע	 ח� ג	 ש� לא ה� ד ה' ו� בו� ל כ� נו ע	 ר� ת	 ו�

We have been indifferent to Hashem’s honor and 
we have not been concerned about Chillul Hashem.

נו Bת ן זול� מו� מ� ינו ב� י� ים ה� נ� ר� ת� ו	
We have been careless with other people’s money.

ה  מ� י� ק	 אוי ל� ר� נו כ� ל� תד	 ש� לא ה� נו ו� ב� ש	 לא ח� נו ו� ר� דוי אמ	 ו�
We have recited Viduy insincerely and have not 
thought it through or made efforts to keep our 
word.  

ת ל4 ע4 י תו� ל� ל וב� ב4 י ה4 Bר ב� נו ד� ר� ב	 ד� נו ו� ד� ע	 ו	 ת� ת נ� ידו� ע� ו�
We have gone to parties and hang-outs, talking 
trivially and pointlessly.  

ת  לק4 ח� מ	 נו ב� Bמ צ� נו ע	 ד� ע	 ו�
We have participated in machlokes.

נו ד� ז	
ה ל� ט� ב	 ם ל� י� מ	 ם ש� Bנו ש ר� כ	 ז�

We have said Hashem's name in vain.

ם  י� ת י�ד	 יל	 ט� נ� נו ב� ל� ז	 ל� ז�
We have been careless with washing our hands.

ים  ר� ים ומו� ר� ד הו� בו� כ� נו ב� ל� ז	 ל� ז�
We have belittled the mitzvah of honoring our 
teachers and parents. 

ינו י� ים ה� א� ב� סו� ים ו� ל� ל� זו�
We have behaved like gluttons. 

נו  Bכ תו� א ב� צ� מ� יצות נ� ר� נות ופ� ז�
Immorality and pritzus have been found among us.

נו ר� ה	 ז� לא נ� ים ו� ל� כ� hנו א ק� ר	 ז�
We have been careless about throwing out food. 

נו ס� מ	 ח�
ים ע� ש� לו ר� פ� א� ים ו	 ר� Bח נו א� נ	פ� ח�

We have manipulatively given compliments to 
others, even to wicked people.

נו Bש נ	פ� נו ול� י ל� ך או� ש� ד� ם ק� Bנו ש ל� ל	 ח�
We have desecrated Your Holy Name; woe to us 
and our souls!

ת עו� ת ר� בו� ש� ח� נו מ	 ב� ש	 ח�
We have thought inappropriate thoughts.

ים ר� Bש כ� נו ב� ד� ש	 ח�
We have falsely suspected innocent people.

ת  אכו� ל� מ� ב ב� ם טו� יו� ת ו� ב� נו ש	 ל� ל	 ח�
We have desecrated Shabbos and Yom Tov with 
forbidden melachos.

נו ע� ר	 לא פ� ם ו� Bל ש	 נו ל� ב� י	 Kח
We have owed money and have not paid it back. 

ים ר� Bח ן א� מו� נו מ� ד� מ	 ח�
We have coveted the money of others.

ט�פ	ל�נו ש4ק4ר
ה מ� ר� ר ומ� ק4 נו ש4 ל� פ	 ט�

We have made falsehood and deception parts of 
our lives.

נBנו יו� ע� ר	 נו ו� Bמ צ� אנו ע	 Bמ ט�
We have made ourselves and our thoughts impure. 

ב ם טו� יו� ת ו� ב� ש	 ה ב� צ4 ק� Kנו מ ל� ט	 ל� ט�
We have moved muktza on Shabbos and Yom Tov.

נו Bב נו ל� מ� ט	 מ� ט�
We have clogged our hearts with stupidity.

ע ר	 נו ב� ר� ח	 נו וב� אס� ב מ� טו�
We have despised good and chosen evil.

נו  ע� ג	 ת לא ה� רו� הו� ת ט� בו� ש� ח� מ	 נו ול� ר� מ	 ה לא ש� ר� hה ט�
We have been careless with purity, and we have 
never attained pure thoughts.  

י�ע	צ�נו ר	ע
אסור ן ה� פ4 א� ים ב� ר� ב� ם ג� נו ע� ד� ח	 י�

We have sinned in the halachos of yichud with 
men.

ים צ� Bב ל ש	 מו� נו ב� ב� י�ש	
We have willingly spent time with scoffers and 
lowlifes.

יו  ל� נו ע� ר� ב	 ע� ין ו� נו ד� ע� י�ד	
We have known the law but transgressed it 
anyways.

י�א ר� גו� Bט ק� נ�ם ו� את ח� נ� ת ש� בו� ר� ה	 ת ל� צו� Bנו ע צ� י�ע	
We have given advice to increase hatred and 
discord.

א ט� Bח Bד מ ח	 נו ופ	 י�ה ב� את ה' לא ה� ר� י�
We have not had fear of Hashem or fear of sin.

כ�ז	ב�נו
ך ר	 ב� ת� ם י� Bש נו ה	 ס� ע	 כ�

We have angered Hashem.

ינו י� ה ה� ב� פויBי טו� כ�
We have been ungrateful.
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נו Bר Bב ח� יק ל	 ז� ה	 נו ל� ו	 כ�
We have intentionally harmed our friends.

יק ר� ל ו� ב4 ה4 ינו ב� Bמ�ינו י ל� כ�
We have wasted our days with emptiness.

ים ע� ש� נו ר� ד� ב	 כ�
We have honored evil people.

נו  Bר Bב ח� ע ל	 ם ר	 Bינו ש נ� כ�
We have given our friends degrading nicknames.

יר כ� כ	ר ש� נו ש� ש� ב	 כ�
We have withheld payment to our employees.

ל	צ�נו
ק  ד� ב� נו ל� ר� ה	 ז� לא נ� נBז ו� ט� ע	 נו ש	 ש� ב	  ל�

We have worn shaatnez, and we have not been 
careful to check for it.

ינו  Bת בו� חו� ה כ� ק� ד� ד וצ� ס4 נו ח4 ל� מ	 לא ג�
We have not done enough chessed nor given 
enough tzedaka.

רוך הוא ש ב� דו� ק� ה	 Bאנו מ Bר�לא י
We have not feared Hashem.

ן בו� ש� ח4 ין ו� ן ד� Bת יד ל� ת� ה ע� ת� י א	 נBי מ� פ� ל� אנו ו� ן ב� אי� Bנו מ ל� כ	 ת	 ס� לא ה�
We have not paid attention to where we came from 
(a lowly fertilized ovum) and before Whom we will 
one day have to give an accounting of our lives.

ה ע� ש� י ר� Bש נו נ4ג4ד עו� Bח כ�ל כ� ינו ב� ח� לא מ�
We have not protested with all our strength against 
evildoers.

ם ל יו� ה כ� ישוע� ינו ל� פ� לא צ�
We have not constantly awaited the salvation of 
Mashiach.

ם יה4 Bדוק ק� ד� ם ו� יה4 Bט ר� ל פ� כ� ה ב� כ� ל� ה� ם כ	 מ� י� ק	 ת ל� וו� צ� מ� נו ב	 ק� ד	 ק� לא ד�
We have not been meticulous to fulfill mitzvos 
with all their detailed halachos.

נBנו בו� ל� ל ע4 נו ע	 ל� ח	 לא מ�
We have not been forgiving when we were 
insulted. 

נ�אה או� ית ו� ב� סור ר� א� נו ב� ר� ה	 ז� לא נ�

We have not been careful with the monetary 
prohibitions of interest and unfair pricing.

ים נוע� ינ�ם צ� Bא ים ש4 ד� ג� נו ב� ש� ב	 ל�
We have worn immodest clothing.

נו ד� ר	 מ�
ה  ו� צ� ת מ� שו� ע� ים ל	 ר� Bח נו א� נ	ע� מ�

We have prevented others from doing mitzvos.

אוי ר� מונ�ה כ� Xא אנו ב4 ר לא נ�ש� כ� מ� ח ומ� ק� מ� ב�
We have lacked appropriate faith (that everything 
comes from Hashem) in our business dealings.

ק חו� ינו ש� אנו פ� Bל מ�
We have filled our mouths with mockery.

ך ק4 ד� י צ� Bט פ� ש� נו מ� אס� מ�
We have despised Your righteous judgement.

ם  י� מ	 כות ש� ל� מ	 נו ב� ד� ר	 מ�
We have rebelled against the Kingship of Heaven.

נו אצ� נ�
נו מ� י	 לא ק� ים ו� ר� ד� נו נ� ר� נ�ד	

We have made promises and not kept them.

ם  י� נו י�ד	 ל� לא נ�ט	 ים ו� כKס� מ� ת ה	 מו� קו� מ� נו ב	 ע� נ�ג	
We have touched the parts of our bodies that are 
normally covered without washing our hands.  

ם  י� מ	 ם ש� Bש נ�ה ל� ו� י כ	 ל� ה ב� ז4 ם ה	 ל� עו� Bינו מBנ Xנ4ה
We have enjoyed the pleasures of This World 
without kavana l’shaim shamayim.

נו ין ב� Bא נו אף ש4 ת� ים או� ח� ב� ש	 מ� נBינו כ� Xנ4ה
We have taken pleasure in undeserved praise. 

ב Bל אה ב	 נ� נו ש� ר� נ�ט	 נו ו� מ� נ�ק	
We have taken revenge, and kept grudges and 
hatred in our hearts.

ה  נוע� ינ�ה צ� Bא גות ש4 נ	ה� ת� ה� נו ב� ג� נ�ה	
We have engaged in immodest behaviour.

ס�ר	ר�נו
ל Bא ר� ש� י י� Bג ה� נ� מ� נו מ� ר� ס	

We have deviated from minhagei Yisrael.

יך ת4 ו� צ� יך ומ� ר4 אח� Bנו מ ר� ר	 ס�
We have strayed from You and Your mitzvos.

נו ת� א� Bים מ ל� דו� י ג� Bר ב� נו ד� ר� ת	 ס�
We have hidden the words of gedolim from 
ourselves.

ב Bל נו ב	 ד� פ	 ק� ה� ה ו� פ4 נו ב	 ח� ל	 ס�
We have forgiven with our mouths and remained 
unforgiving in our hearts.

ים סור� א� ים ה� ר� ב� ד� נו ב� ר� ח	 ס�
We have done business with halachically 
forbidden things. 

ינו ו� ע�
ה  ו� א� נו ג	 Bב ל� ים וב� נ�ו� נו ע� Bמ צ� ינו ע	 ש� ע�

We have made ourselves outwardly humble, while 
remaining haughty in our hearts.

ינו Bת ר� ש� ינו ומ� Bל ע� ב� ל ל� ו4 ינו ע� ש� ע�
We have caused injustice to our husbands and our 
servants (housekeepers / maids). 

ים ל� Bט ים ב� ר� ב� ד� נו ב� ק� ס	 ע�
We have busied ourselves with pointless things.

נו  ר� ה	 ז� לא נ� ת ו� נו� מ� אל� ים ו� מ� תו� ינו י� נ� ע�
We have carelessly oppressed orphans and 
widows.

ים ג� ה� נ� ים ומ� סור� ל א� נו ע	 ר� ב	 ע�
We have violated prohibitions and customs.

דוי ם נ� יה4 Bל ין ע� ב� י� ח	 ים ש4 ר� ב� ל ד� נו ע	 ר� ב	 ע�
We have transgressed things punishable by 
excommunication.

ים ב� ר	 ל� יד ו� ח� י� לות ל	 ינו נ	ב� ש� ע�
We have acted despicably to individuals and to the 
public.

פ�ש	ע�נו
ם י� מ	 את ש� ר� י� ת ו� ו� צ� ל מ� ינו ע� Bל ע� Bנו מ ק� ר	 פ�

We have thrown off the yoke of mitzvos and yiras 
shamayim.
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ה ר� Bב י ע� Bר ב� עו� ת ב� חו� מ� נו ל� ד� ח	 פ�
We have been afraid to protest the behaviour of 
sinners.

שות  י ר� ל� ים ב� ב� ת� כ� נו מ� ח� ת	 פ�
We have opened letters without permission.

ן נו או4 ל� ע	 פ�
We have acted iniquitously.

ים נ� יו� ל� ע4 ת ה� מו� ל� עו� נו ב� מ� ג	 פ�
We have (by sinning) caused damage to the Higher 
Worlds. 

בור צ� ן ה	 נו מ� ש� ר	 פ�
We have kept ourselves apart from the community.

נו ר ל� Bס א ח� ט� Bח Bד מ ח	 פ	
We have lacked fear of sin. 

צ�ר	ר�נו
ים ר� Bח נו א� ר� ע	 צ�

We have caused pain to others.

ינו Bת Bי בBנ ינו וב� Bל ע� נו ב� ר� ע	 צ�
We have caused pain to our husbands and 
members of our household.

ינו Bת ר� ש� נו מ� ר� ע	 צ�
We have oppressed our servants (housekeepers / 
maids).

ע ר� ר ה� ת יBצ4 ו	 א� ת ת	 או� ל� מ	 ש ול� Bק ב	 ים ל� יר� ד� ם א	 י� מ	 נו ב� ל� ל	 צ�
We have dived to the depths of murky waters to try 
to fulfill the desires of our yetzer hara.

ם קו� מ� י ה	 Bכ ר� צ� נו ל� מ� ד	 ק� ינו ה� Bכ ר� צ�
We have placed our needs above those of Hashem.

ף ר4 ינו ע� ש� ק�
ינו Bכ ר� נו ד� ל� ק	 ל� ק�

We have distorted our path.

ים  ל� ב� ר ה� Bב ד	 נו ל� Bמ צ� נו ע	 ע� ב	 ק�
We have gotten together to speak foolishness.

ים  ר� Bח א� נBאנו ב	 ק�
We have been jealous of others.

ה ק� ד� ן צ� Bת ל� ינו מ� Bד�נו י צ� פ	 ק�
We have been tight-fisted in giving tzedaka.

ינו  Bר Bב נו ח� ל� ל	 ק�
We have cursed our friends.

ה  מ4 דו� כ	 ים ו� י� נ� יצו� ים ח� ר� פ� אנו ס� ר� ק�
We have read sefarim chitzoniim (books of 
inappropriate content) and the like.

ע ר� ן ה� שו� נו ל� ל� ב	 ק�
We have accepted Lashon Hara.

ינו  Bת רו� תו� נו ב� צ� ק	
We have been disgusted with our Torah.

ר�ש	ע�נו
נו Bע Bינו ר מ� ר�

We have deceived our friends.

ה ר� Bב ע� ת ו	 לק4 ח� מ	 נו ל� צ� ר	
We have rushed towards machlokes and sin.

ד בו� כ� ה ו� ר� ר� י ש� Bר נו אח� פ� ד	 ר�
We have chased after positions of power and 
honor.

ינו י� ת ה� יו� ר� ב� ל	 ם ו� י� מ	 ש� ע ל	 ר	
We have been evil to both Hashem and man. 

נ�ם ח� נו ב� ב� ר	
We have quarrelled needlessly.

ע ר� נו ה� Bר צ� י י� Bר נו אח� צ� ר	
We have run after our yetzer hara.

נו ת� ח	 ש�
ר ק4 ינBי ש4 ל מ� כ� נו ב� ר� ק	 ש�

We have lied in many ways.

נו  Bב ל� ך ב� את� ר� נו י� מ� לא ש	 ך ו� ת� נו או� כ	ח� ש�
We have forgotten You and not placed fear of You 
in our hearts.

ינו ח� לא מ� ד ה' ו� בו� ים כ� ל� ל� ח	 ינו מ� א� ר� ש4 נו כ� ק� ת	 ש�
We have been silent when we saw desecration to 
Hashem's honor and we have not protested.

נו Bר צ� ל י� קו� נו ל� ע� מ	 ש�

We have listened to the voice of our yetzer hara.

ר נBאנו מוס� ש�
We have hated mussar.

ינו Bב י� ת או� יל	 פ� נ� נו ב� ח� מ	 ש�
We have rejoiced at the downfall of our enemies.

נ�ם את ח� נ� ינו ש� Bר Bב נBאנו ח� ש�
We have hated our friends without real 
justification.

נו ר� ע	 ט	 צ� לא נ� נו ו� ע� מ	 ת ש� עו� ת ר� מועו� ש�
We have heard bad news and were not pained.

נו ע� ת� ע� ינו, ת� ע� נו, ת� ב� ע	 ת�
ת רו� Bב ע� נו ל	 אב� ת�

We have craved sin.

נו ד� ב	 ים לא כ� מ� כ� י ח� Bיד מ� ל� ת	
We have not respected Torah scholars.

ינBינו  Bע זוי�ה ב� ה ב� ש� דו� ק� ה ה	 ר� תו�
The holy Torah was degraded in our eyes.

ת  Bת אסור ל� ת ש4 מו� קו� מ� נו ל� Bפ ס� כ	 נו מ� מ� ר	 ת�
We have donated money to places that it is 
forbidden to give to.

ה  ר� Bב נו ע� ר� ב	 ע� ש4 ד כ� י� ינו מ� ש� ה לא ע� שוב� ת�
We have failed to do teshuva immediately after 
sinning.

אוי ר� נו כ� ו	 ה לא כ� ל� פ� ת� ב	
We have not had sufficient kavana in davening.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

This based on ,וידוי לנשים   was produced under HaGaon ,הדרך לתשובה 
Rav Moshe Shternbuch’s guidance by Rabbi Menachem Nissel.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

 נדפס להצלחת דבורה זיסל בת רחל מינדל ושמחה לייב בן
 רחל מינדל והדסה פרומה בת דבורה זיסל ואהרון יצחק בן

דבורה זיסל

Taken from the sefer “Haderech L’tshuva” of Hagaon Rav Moshe Shternbuch shlit”a  /  Abridged for women by Rav Menachem Nissel, author of “Rigshei Lev – Women and Prayer” under Rav Shternbuch’s guidance.   
© All rights reserved.   viduyforwomen@gmail.com  052.716.6010

mailto:viduyforwomen@gmail.com

