ִמן הַ ִּדין הַ חוֹטֵ א צָ ִריְך לְ פָ ֵרט הַ חֵ ְטא ׁשֶ חָ טָ א ,וְ ַרק ָאז מוֹעִ יל ּתְ ׁשּובָ תוֹ.
ּכְ ֵדי ׁשֶ ּכָל אֶ חָ ד יָכוֹל ּבְ מַ חֲׁשַ בְ ּת ֹו לְ פָ ֵרט הַ ּכֹ ל
ָאדם עוֹבֵ ר וְ קַ ל ּבְ עֵ ינָיו.
הֵ בֵ אנּו ּכָאן לְ פִ י סֵ ֶדר א-ב חֲטָ אִ ים ׁשֶ ָ

ּגְ ד ֹולָה ּתְ ׁשּובָ ה ׁשֶ ּמַ ּגַעַ ת עַ ד ּכִ ּסֵ א הַ ּכָבוֹד
אָ ׁשַ ְמנּו
ּומ ְד ַרּבָ נָן
ָאכַלְ נּו מַ ֲאכָלוֹת אֲסּורוֹת ִמן הַ ּתו ָֹרה ִ
ָאכַלְ נּו וְ נִכְ ׁשַ לְ נּו ּבְ ת ֹולָעִ ים ׁשֶ ֹּלא ּבָ ַד ְקנּו ּכ ָָראּוי
ָאכַלְ נּו עָ ְרלָה וְ כִ לְ אֵ י הַ ּכ ֶֶרם ,וְ ֹלא נִזְ הַ ְרנּו ּבְ הַ פְ ָרׁשַ ת ּתְ רּומוֹת ּומַ עַ ְׂשרוֹת
ָאכַלְ נּו ּבְ לִ י ּבְ ָרכָה ,א ֹו ֹלא ּבֵ ַרכְ נּו הַ ּבְ ָרכָה הַ ּנְכ ֹונָה
ָאכַלְ נּו ַל ֲהנַָאת עַ צְ מֵ נּו ּבְ לִ י ַּכ ָּונָה לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִם
אֲבֵ לּות ֹלא ִקּי ְַמנּו לְ הִ צְ טַ עֵ ר עַ ל ּגָלּות הַ ְּׁשכִ ינָה וְ חֻ ְרּבַ ן ּבֵ ית הַ ִּמ ְק ָּדׁש
ָאסַ ְרנּו ַלאֲחֵ ִרים ָּדבָ ר הַ ּמֻּתָ ר ּבְ לִ י ׁשֶ ּנְעַ ּיֵן ּבַ ֲה ָלכָה
ָאמֵ ן ֹלא עָ נִינּו ּכְ ׁשֶ ּׁשָ מַ עְ נּו ּבְ ָרכָה ,א ֹו עָ נִינּו ָאמֵ ן יְתוֹמָ ה ְּוקטּופָ ה
ַאכְ ז ִָרּיִ ים הָ יִינּו וְ ֹלא הִ ְׁשּתַ ּתַ פְ נּו ּבְ צַ עַ ר חֲבֵ ֵרנּו ּכְ לָל
אֱמּונָה ּבַ ה' ֹלא הָ יָה ּבָ נּו וְ ֹלא הִ ְׁשּתַ ַּדלְ נּו לְ הַ ִּׂשיגָּה
ָאכַלְ נ ּו ִמּסְ ע ָֻּדה ׁשֶ אֵ ינָּה מַ סְ ּפֶ קֶ ת לִ בְ עָ לֶיהָ

ּבָ ג ְַדנּו
ּבְ בָ ׂשָ ר וְ חָ לָב ֹלא נִזְ הַ ְרנּו ּבְ כָל ּפְ ָרטֶ יהָ ּכ ָָראּוי
ּבִ לְ ּבַ לְ נּו ַּדעְ ּתֵ נּו ּבְ אֶ ְמצַ ע ּתְ פִ ּלָה ּבַ הֲבָ לִ ים
ּבָ טַ ְחנּו ּבְ כֹ חוֹתֵ ינּו וְ ֹלא ּבָ טַ ְחנּו ּבֵ אֹלקֵ ינּו יִתְ ּבָ ַרְך ְׁשמ ֹו
ּבֵ ַרכְ נּו ּבְ ָרכוֹת לְ בַ ּטָ לָה וְ אֵ ינָּה צְ ִריכָה ּובְ לִ י ַּכ ָּונָה
ּפּורים
ּבִ זְ ּבַ זְ נּו זְ מַ ן ּבַ הֲבָ לִ ים וְ סִ ִ
ּבָ זִ ינּו הו ִֹרים ּומו ִֹרים וְ ֹלא ּכִ ּבַ ְדנּו אוֹתָ ם
ּבָ זִ ינּו ּתַ לְ ִמ ֵידי ֲחכ ִָמים וְ ַרּבָ נִים ּוגְ דוֹלִ ים וְ צַ ִּד ִיקים
ּבָ זִ ינּו חֲבֵ ֵרנּו ּבִ פְ נֵי ַרּבִ ים
ּבְ בָ ּתֵ י ּכְ נֵסִ ּיוֹת ׂשוֹחַ ְחנּו ִּדבְ ֵרי חֹ ל
ּבְ ָרכוֹת ז ַָר ְקנּו ּבְ לִ י ַּכ ָּונָה

(יומא פו).

ִּדּבַ ְרנּו ּדֹפִ י

טָ פַ לְ נּו ׁשֶ קֶ ר

ִּדּבַ ְרנּו לָׁשוֹן הָ ָרע ְּורכִ ילּות
ִּדּבַ ְרנּו ִּדבְ ֵרי ְׂשחוֹק וְ הִ ּתּול
ִּדּבַ ְרנּו ְּדבָ ִרים ּבְ טֵ לִ ים וּבְ לִ י ׁשּום ּתוֹעֶ לֶת
ִּדּבַ ְרנּו ּבְ ׁשַ ּבָ ת ִּדבְ ֵרי חֹ ל ּומַ ּׂשָ א ּומַ ּתָ ן
ִּדּבַ ְרנּו אֶ חָ ד ּבַ ּפֶ ה וְ אֶ חָ ד ּבַ ּלֵב
ִּדּבַ ְרנּו ׁשֶ ֹּלא ּבַ ּכָבוֹד הָ ָראּוי עַ ל ּגְ ד ֹולֵי י ְִׂש ָראֵ ל
ִּדּבַ ְרנּו ּבְ אֶ ְמצַ ע ְק ִריַאת הַ ּתו ָֹרה ּותְ פִ ּלָה ַו ֲחז ַָרת הַ ּׁשַ "ץ
ַּדנְנּו לְ חוֹבָ ה וְ ֹלא לִ זְ כּות

ּומ ְרמָ ה
טָ פַ לְ נּו ׁשֶ קֶ ר ִ
ִטּמֵ אנּו עַ צְ מֵ נּו וְ ַרעְ י ֹונֵנּו
ִטלְ טַ לְ נּו מֻ ְקצֶ ה ּבְ ׁשַ ּבָ ת וְ יוֹם טוֹב
ִט ְמטַ ְמנּו לִ ּבֵ נּו
טוֹב מָ ַאסְ נּו ּובָ חַ ְרנּו ּבְ ַרע
טָ ה ֳָרה ֹלא ׁשָ מַ ְרנּו ּולְ מַ חֲׁשָ בוֹת ְטהוֹרוֹת ֹלא הִ ּגַעְ נּו

הֶ עֱוִ ינּו
הִ ְרהַ ְרנּו מַ חֲׁשָ בוֹת זָרוֹת ּבַ ּתְ פִ ּלָה
הִ תְ ּפַ ּלַלְ נּו ּבְ לִ י ַּכ ָּונָה
הִ ְט ַר ְחנּו אֲחֵ ִרים
הִ תְ ּכַּבַ ְדנּו ּבִ ְקלוֹן חֲבֵ ֵרנּו
הִ ּסַ גְ נּו ּגְ בּול אֲחֵ ִרים
הִ זְ ּכ ְַרנּו הַ ּׁשֵ ם לְ בַ ּטָ לָה ּובְ לִ י ַּכ ָּונָה
הו ֵֹרנּו הו ָֹראוֹת ּבְ לִ י לְ בָ ֵרר ּכ ָָראּוי

וְ הִ ְרׁשַ עְ נּו
וִ ּתַ ְרנּו עַ ל ּכְ בוֹד ה' וְ ֹלא הִ ְׁשּג ְַחנּו עַ ל ִחּלּול ְׁשמ ֹו
וַּתְ ָרנִים הָ יִינּו ּבְ מָ מוֹן זּולָתֵ נּו
וִ ּדּוי ָאמַ ְרנּו וְ ֹלא חָ ׁשַ בְ נּו וְ ֹלא הִ ְׁשּת ַַּדלְ נּו ּכ ָָראּוי לְ קַ ּיְ מָ ּה
וְ עִ ידוֹת נִתְ וַעַ ְדנּו וְ ִדּבַ ְרנּו ִּדבְ ֵרי הֶ בֶ ל ּובְ לִ י ּתוֹעֶ לֶת
וִ עַ ְדנּו עַ צְ מֵ נּו ּבְ מַ חֲֹלקֶ ת

ז ְַדנּו
ָזכ ְַרנּו ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִם לְ בַ ּטָ לָה
זִ לְ זַלְ נּו ּבִ נ ְִטילַת י ַָדיִם
זִ לְ זַלְ נּו ּבִ כְ בוֹד הו ִֹרים ּומו ִֹרים
זוֹלְ לִ ים וְ סוֹבְ אִ ים הָ יִינּו
זְ נּות ּופְ ִריצּות נ ְִמצָ א ּבְ ת ֹוכֵנּו
ז ַָר ְקנּו ֳאכָלִ ים וְ ֹלא נִזְ הַ ְרנּו

ָּגזַלְ נּו
ּוׁשבָ ִחים
ּגָאִ ינּו וְ ִחּפַ ְׂשנּו ּכָבוֹד ְ
ּומׁשָ ְרתִ ים א ֹו חֲבֵ ִרים וְ צִ עַ ְרנּום ׁשֶ ֹּלא ּכ ִַּדין
ּגָעַ ְרנּו ּבְ בָ נִים ְ
ָּגנַבְ נּו ַּדעַ ת הַ ּבְ ִרּיוֹת
ּגִ ּלִ ינּו סוֹד
ּג ַָר ְמנּו ֵנזֶק ַלחֲבֵ ֵרנּו וְ ֹלא הִ ְׁשּג ְַחנּו עַ ל זֶה
ּגִ ַּדלְ נּו ּבָ נֵינּו וְ ֹלא הִ ְׁשּג ְַחנּו לְ חַ ְּנכָם ּכ ָָראּוי
ּגָמַ לְ נּו ַרע וְ ֹלא טוֹב ַלחֲבֵ ֵרנּו
ּוׁשָאר ע ֲָריוֹת ּגַם ּבְ ִק ְרבָ ה
ּגִ ּלִ ינּו ע ֲָריוֹת ּבְ אִ ּסּור נ ִָּדה ְ

חָ מַ סְ נּו
חָ נַפְ נּו אֲחֵ ִרים ַואֲפִ ּלּו ְרׁשָ עִ ים
ִחּלַלְ נּו ׁשֵ ם קָ ְד ְׁשָך אוֹי לָנּו ּולְ נַפְ ׁשֵ נּו
חָ ׁשַ בְ נּו מַ חֲׁשָ בוֹת ָרעוֹת
חָ ׁשַ ְדנּו ּבִ כְ ׁשֵ ִרים
ִחּלַלְ נּו ׁשַ ּבָ ת וְ יוֹם טוֹב ּבִ ְמלָאכוֹת
חֻ ּיַבְ נּו לְ ׁשַ ּלֵם וְ ֹלא ּפָ ַרעְ נּו
חָ מַ ְדנּו מָ מוֹן אֲחֵ ִרים

יָעַ צְ נּו ַרע
יִחַ ְדנּו עִ ם ּגְ בָ ִרים ּבְ אֹ פֶ ן הָ ָאסּור
יָׁשַ בְ נּו ּבְ מוֹׁשַ ב לֵצִ ים
י ַָדעְ נּו ִּדין וְ עָ בַ ְרנּו עָ לָיו
יָעַ צְ נּו עֵ צוֹת לְ הַ ְרּבוֹת ִׂשנְַאת ִחּנָם וְ קָ טֵ גו ְֹריָא
י ְִרַאת ה' ֹלא הָ יָה ּבָ נּו ּופַ חַ ד מֵ חֵ ְטא

ּכִ זַבְ נּו
ּכִ עַ סְ נּו הַ ּׁשֵ ם יִתְ ּבָ ַרְך
ּכְ פּויֵי טוֹבָ ה הָ יִינּו
ּכִ ּוַּנּו לְ הַ ּזִ יק ַלחֲבֵ ֵרנּו
ּכִ ּלִ ינּו יָמֵ ינּו ּבְ הֶ בֶ ל ו ִָריק
ּכִ ּבַ ְדנּו ְרׁשָ עִ ים
ּכִ ּנִינּו ׁשֵ ם ַרע ַלחֲבֵ ֵרנּו
ּכָבַ ְׁשנּו ְׂשכַר ׂשָ כִ יר

לַצְ נּו
לָבַ ְׁשנּו ׁשַ עַ ְטנֵז וְ ֹלא נִזְ הַ ְרנּו לִ בְ ּדֹק
ֹלא ּגָמַ לְ נּו חֶ סֶ ד ּוצְ ָדקָ ה ּכְ חוֹבוֹתֵ ינּו
ֹלא י ֵָראנּו מֵ הַ ּקָ דוֹׁש ּבָ רּוְך הּוא
ֹלא הִ סְ ּתַ ּכַלְ נּו מֵ ַאיִן ּבָ אנּו וְ לִ פְ נֵי ִמי אַ ּתָ ה עָ תִ יד לִ ּתֵ ן ִּדין וְ חֶ ְׁשּבוֹן
ֹלא מָ ִחינּו ּבְ כָל ּכֹ חֵ נּו ֶנגֶד עוֹׂשֵ י ִר ְׁשעָ ה
ֹלא צִ ּפִ ינּו לִ יׁשּועָ ה ּכָל יוֹם
ֹלא ִּד ְק ַּד ְקנּו ּבַ ִּמצְ ווֹת לְ קַ ּיְ מָ ם ַּכ ֲה ָלכָה ּבְ כָל ּפְ ָרטֵ יהֶ ם וְ ִד ְקּדּוקֵ יהֶ ם
ֹלא מָ חַ לְ נּו עַ ל עֶ לְ ּב ֹונֵנּו
ֹלא נִזְ הַ ְרנּו ּבְ אִ ּסּור ִרּבִ ית וְ א ֹונָָאה
לָבַ ְׁשנּו ּבְ ג ִָדים ׁשֶ אֵ ינָם צְ נּועִ ים

מָ ַר ְדנּו
מָ נַעְ נּו אֲחֵ ִרים ַלעֲׂשוֹת ִמצְ וָה
ּומ ְמּכָר ֹלא נָׂשָ אנּו ּבֶ אֱמּונָה ּכ ָָראּוי
ּבְ ִמּקָ ח ִ
ִמּלֵאנּו ּפִ ינּו ְׂשחוֹק
מָ ַאסְ נּו ִמ ְׁשּפְ טֵ י צִ ְדקֶ ָך
מָ ַר ְדנּו ּבְ מַ לְ כּות ׁשָ מַ יִם

נִַאצְ נּו

ִק ִּׁשינּו עֹ ֶרף

נ ַָד ְרנּו נ ְָד ִרים וְ ֹלא ִקּי ְַמנּו
נָקַ ְמנּו וְ נָטַ ְרנּו
ָנגַעְ נּו ּבַ ְּמקוֹמוֹת הַ ְמכֻּסִ ים וְ ֹלא נָטַ לְ נּו י ַָדיִם
ֶנ ֱהנֵינּו מֵ ע ֹולָם הַ ּזֶה ּבְ לִ י ַּכ ָּונָה לְ ׁשֵ ם ׁשָ מַ יִם
ֶנ ֱהנֵינּו ּכִ ְמׁשַ ּבְ ִחים אוֹתָ נּו ַאף ׁשֶ אֵ ין ּבָ נּו
נָקַ ְמנּו וְ נָטַ ְרנּו ִׂשנְָאה ּבַ ּלֵב
נָהַ גְ נּו ּבְ הִ תְ ַנהֲגּות ׁשֶ אֵ ינָּה צְ נּועָ ה

ִקלְ קַ לְ נּו ְּד ָרכֵינּו
קָ בַ עְ נּו עַ צְ מֵ נּו לְ ַדּבֵ ר הֲבָ לִ ים
ִקּנֵאנּו ּבַ אֲחֵ ִרים
קָ פַ צְ נּו י ֵָדינּו ִמּלִ ּתֵ ן צְ ָדקָ ה
ִקּלַלְ נּו חֲבֵ ֵרינּו
קָ ָראנּו סְ פָ ִרים ִחיצ ֹונִּיִ ים וְ כַּדוֹמֶ ה
ִקּבַ לְ נּו לָׁשוֹן הָ ָרע
קַ צְ נּו ּבְ תוֹרוֹתֵ ינּו

סַ ְרנּו ִמ ִּמ ְנ ֲהגֵי י ְִׂש ָראֵ ל
ּומצְ וֹתֶ יָך
סָ ַר ְרנּו מֵ ַאח ֲֶריָך ִ
סָ תַ ְרנּו ִּדבְ ֵרי ּגְ דוֹלִ ים מֵ אִ ּתָ נּו
סָ ל ְַחנּו ּבַ ּפֶ ה וְ הִ ְקּפַ ְדנּו ּבַ ּלֵב
ֲסּורים
סָ חַ ְרנּו ּבִ ְדבָ ִרים הָ א ִ

ָרׁשַ עְ נּו

סָ ַר ְרנּו

עִ ּנִינּו
עָ ִׂשינּו עַ צְ מֵ נּו ֲענָוִ ים ּובְ לִ ּבֵ נּו ַ ּג ֲאוָה
ּומׁשָ ְרתֵ ינּו
עָ ִׂשינּו עָ וֶל לִ בְ עָ לֵינּו ְ
עָ סַ ְקנּו ּבִ ְדבָ ִרים ּבְ טֵ לִ ים
עִ ּנִינּו יְתו ִֹמים וְ ַאלְ מָ נוֹת וְ ֹלא נִזְ הַ ְרנּו
ּומנְהָ גִ ים
ּסּורים ִ
עָ בַ ְרנּו עַ ל אִ ִ
עָ בַ ְרנּו עַ ל ְּדבָ ִרים ׁשֶ חַ ּיָבִ ין ֲעלֵיהֶ ם נִּדּוי
עָ ִׂשינּו נַבְ לּות ַלּי ִָחיד וְ ל ַָרּבִ ים

ּפָ ׁשַ עְ נּו
ּפָ ַר ְקנּו מֵ עָ לֵינּו עֹ ל ִמצְ וֹת וְ י ְִרַאת ׁשָ מַ יִם
ּפָ חַ ְדנּו לִ ְמחוֹת ּבְ עוֹבְ ֵרי עֲבֵ ָרה
ּפָ תַ ְחנּו ִמכְ ּתָ בִ ים ּבְ לִ י ְרׁשּות
ּפָ עַ לְ נּו ָאוֶן
ּפָ ג ְַמנּו ּבָ ע ֹולָמוֹת הָ עֶ לְ י ֹונִים
ּפָ ַר ְׁשנּו ִמן הַ ּצִ ּבּור
ּפַ חַ ד מֵ חֵ ְטא חָ סֵ ר לָנּו

צָ ַר ְרנּו
צִ עַ ְרנּו אֲחֵ ִרים
צִ עַ ְרנּו ּבְ עָ לֵינּו ּובְ נֵי ּבֵ תֵ ינּו
צִ עַ ְרנּו ְמׁשָ ְרתֵ ינּו
צָ לַלְ נּו ּבְ מַ יִם אַ ִּד ִירים לְ בַ ּקֵ ׁש ּולְ מַ ּלְ אוֹת ּתַ ֲאוַת יֵצֶ ר הָ ָרע
צְ ָרכֵינּו הִ ְק ַּד ְמנּו לְ צָ ְרכֵי הַ ּמָ קוֹם

ִר ִּמינּו ֵרעֵ נּו
ַרצְ נּו לְ מַ חֲֹלקֶ ת ַועֲבֵ ָרה
ָר ַדפְ נּו ַאח ֲֵרי ְׂש ָר ָרה וְ כָבוֹד
ַרע לַּׁשָ מַ יִם וְ לַּבְ ִרּיוֹת הָ יִינּו
ַרבְ נּו ּבְ ִחּנָם
ַרצְ נּו ַאח ֲֵרי יִצְ ֵרנּו הָ ָרע

ִׁשחַ תְ נּו
ִׁשּקַ ְרנּו ּבְ כָל ִמינֵי ׁשֶ קֶ ר
ׁשָ כ ְַחנּו אוֹתְ ָך וְ ֹלא ׂשַ ְמנּו י ְִרָאתְ ָך ּבְ לִ ּבֵ נּו
ׁשָ תַ ְקנּו ּכְ ׁשֶ ָראִ ינּו ְמחַ ּלְ לִ ים ּכְ בוֹד ה' וְ ֹלא מָ ִחינּו
ׁשָ מַ עְ נּו לְ קוֹל יִצְ ֵרנּו
ׂשָ נֵאנּו מּוסָ ר
ׂשָ מַ ְחנּו ּבִ נְפִ ילַת א ֹויְבֵ ינּו
ׂשָ נֵאנּו חֲבֵ ֵרינּו ִׂשנְַאת ִחּנָם
ְׁשמּועוֹת ָרעוֹת ׁשָ מַ עְ נּו וְ ֹלא נִצְ טַ עַ ְרנּו
ׁשָ כ ְַחנּו אוֹתְ ָך וְ ֹלא ׂשַ ְמנּו י ְִרָאתְ ָך ּבְ לִ ּבֵ נּו

ּתִ עַ בְ נּוּ ,תָ עִ ינּוּ ,תִ עְ ּתָ עְ נּו
ּתָ ַאבְ נּו ַלעֲבֵ רוֹת
ּתַ לְ ִמ ֵידי ֲחכ ִָמים ֹלא ּכִ ּבַ ְדנּו
ּתו ָֹרה הַ ְּקדוֹׁשָ ה ּבְ זּויָה ּבְ עֵ ינֵינּו
ּתָ ַר ְמנּו ִמּכַסְ ּפֵ נּו לִ ְמקוֹמוֹת ׁשֶ ָאסּור לָתֵ ת
ּתְ ׁשּובָ ה ֹלא עָ ִׂשינּו ִמּיָד ּכְ ׁשֶ עָ בַ ְרנּו עֲבֵ ָרה
ּבַ ּתְ פִ ּלָה ֹלא ּכִ ּוַּנּו ּכ ָָראּוי
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