
 

ַית ָגרֹון ְנטִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ החצנתי את הישגי , התפארתי בכשרונותי. שחצנות ויהירות, התנהגתי בגאוה - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 '.  אינם ראויים לי'ודחיתי אנשים ש

ְפתֹוֵתינּו יַח שִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבשִּ התחייבתי ללא כוונת , שישמעוניביקרתי רק כדי , דיברתי מן השפה ולחוץ - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 או כוונה. ברכתי ללא מודעות, התפללתי ללא כוונה, ביצוע

ן ּקּור ָעיִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבשִּ חמדתי לעצמי מה , התבוננתי במקומות מנמיכים, שפטתי אנשים על פי מראם - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .יצרתי תדמית שקרית ושיחקתי את מי שאינו אני, שראו עיני

ם ָרמֹות ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֵעיַניִּ למרות שלא  - חשתי מורם מעם. על סביבתי התבוננתי מגבוה. החזקתי מעצמי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .העזתי להחצין זאת ברבים

ַצח ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַעּזּות מֶׁ  .באוטובוס וברחוב, בבית המדרש, בעבודה, בבית: החצפתי פני למוכיחי ומבקרי - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ
 

יחֹות ר ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ְסַלח ָלנּו, ְוַעל כָֻּלם ֱאלֹוַה ְסלִּ  .ַכפֶׁ
 

יַקת ֹעל ְפרִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ הטלתי . ברחתי מאחריות. בחברה או במדינה, התחמקתי מלקיחת תפקידים בבית - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 '. מה שהיה בווגאס נשאר בווגאס. 'מצוות או מפרטי הלכות ג"פטרתי את עצמי מאחת מתרי. את אשמתי על אחרים

ילּות ְפלִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ הכרעתי . נחפזתי לקבוע דעה ולחרוץ דין. לא דנתי כראוי את עצמי ואת סביבתי - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .   ברשלנות ומתוך מניעים תועלתניים, במחלוקות שהובאו לפתחי בחופזה

ַית ֵרעַ ַעל ֵחְטא   ְצדִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ ' חיכיתי לו בפינה. 'הבאתי למפלתו ומבוכתו. שמחתי לאידו. חיכיתי לנפילת חברי - שֶׁ

 .                        לראות בקלונו ולשוש בכשלונו

ן ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָצרּות ָעיִּ גיליתי . חר והצלחותיו ניהלה אותיהקנאה בהישגי הא. לא פרגנתי להצלחת חברי - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .חשדנות וקמצנות בנתינת צדקה

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַקלּות רֹאש בבית הכנסת   , בנהיגה: הפגנתי קלילות במקומות בהם נדרש כובד ראש תהומי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .הכתובות והמדוברות ובקשר בין גברים לנשים בתגובותי, לנוכח צער חברי, בבית האבל, ובבית המדרש

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַקְשיּות עֹ  ףְוַעל ֵחְטא שֶׁ  .לא למדתי מכשלונות ולא ירדתי לסיבת המחלות, אטמתי אזני לעצות - רֶׁ

ם ְלָהַרע יַצת ַרְגַליִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְברִּ מרשים ויכולת התגברות מופלאה  כושר אילתור, הפגנתי עודף מוטיבציה - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .הקלוקל והמהרס, המנמיך, דוקא בדרך אל האסור

ילּות ְרכִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ אנשים בינוניים מדברים על אירועים ואנשים , אנשים גדולים מדברים על רעיונות" - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .לבושתי התברר כי קטן ורכלן אני  -" קטנים מדברים על אנשים

ְשבּוַעת ָשְואַעל חֵ  ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ לא כלפי עצמי ולא כלפי  - ון שהתחייבתי אך מעולם לא התחייבתי לקייםיכ - ְטא שֶׁ

 .לא כלפי בשר ודם ולא כלפי בורא עולם, חברי ומשפחתי

ָנם ְנַאת חִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבשִּ שנאתי  .נטפלתי לאדם על לא עוול בכפו .זיהיתי אוהב כאויב. שנאתי ללא סיבה - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .חלקים מן העם ללא הכרות אמיתית עמם

ת ָיד ְתשּומֶׁ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ . לא נזהרתי ברכוש האחר והכי גרוע ברכוש הציבור. לקחתי מה שאינו שלי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .אבדה ולא הכרזתימצאתי  ,שאלתי ולא השבתי ,לוויתי ולא החזרתי ,שאלתי מחבר ללא בקשת רשותו

ְמהֹון ֵלָבב ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבתִּ לא ניסיתי לראות את חציה המלא של . ה עלי ועל עולמו"פיקפקתי בהשגחת הקב - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

ה אוהבני וחפץ בי "חשתי שאין כפרה על מעשי ונפילותי ולא הבנתי שהקב '.הכל לטובה'ולא נפתחתי לאפשרות כי . הכוס

 .תנאי  בכל מצב וללא
 

יחֹות ר ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ְסַלח ָלנּו, ְוַעל כָֻּלם ֱאלֹוַה ְסלִּ   .ַכפֶׁ

 
 

 

 המצא לנו מחילה   
 

 

  .שגגות וזדונות  נפוצים ומצויים, חטאותהאלא מדגם אלפאבתי של פיספוסים ואינו  פירוט החטאים. א

 .כל אחד ידגיש את שלו ויוסיף או יחסר כפי הכרתו את עצמו

 .החרטה והוידוי אינם מועילים אלא בתוספת קבלה לעתיד וריצוי החבר בעברות שבין אדם לחברו. ב

 גמר חתימה טובה לכולנו

 

ָלֵתנּו ,ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָנֵתנּו, ָאָנא ָתבֹא ְלָפנֶׁיָך ְתפִּ ְתחִּ ְתַעַלם מִּ ף ,ְוַאל תִּ ים ּוְקֵשי ֹערֶׁ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵּזי ָפנִּ לֹוַמר  שֶׁ

ים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו יקִּ  .ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו ,ְלָפנֶׁיָך יהוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצדִּ

 

התנהלתי בכוחנות  - ָגַזְלנּו. בנית עלי ואני איכזבתיך. הייתי כפוי טובה - ָבַגְדנו. הנני לוקח אחריות על חטאי - ָאַשְמנּו

י. כדי להשיג את מטרותי ַבְרנּו ֹדפִּ ינּו. מצאתי בכל דבר פגם וחסרון -דִּ ֱעוִּ עיוותתי את דרך הישר כדי שתתאים  - הֶׁ

ְרַשְענּו. ילרצונות הרעתי בכוונה ובמזיד גם אם היתממתי לומר שהיתה זו  - ַזְדנּו .גרמתי לאחרים להפוך לרשעים - ְוהִּ

ר. שלא ישימו לב ואם ישימו לא יוכלו לתובעני, חטאתי בקטנות - ָחַמְסנּו. 'שגגה' קֶׁ , הדבקתי שקרים - ָטַפְלנּו שֶׁ

שלא יאיים יעצתי עצה רעה למי שביקש את עצתי כדי  - ָיַעְצנּו ָרע. יחידים וקהלים - םסטיגמות והאשמות שוא על אחרי

ַּזְבנּו .רכושי או מעמדי, על מקומי עשיתי צחוק  - ַלְצנּו. אכזבתי ולא נתתי את התמיכה למי שכה האמין בי וסמך עלי  - כִּ

עשיתי לך . 'מרדתי - ָמַרְדנּו .נמנעתי מעומק ותוכן והעדפתי הומור ירוד ושטחיות. הרדדתי את חיי. מדברים רציניים

ַאְצנּו .וצעדתי בכוונה בכיוון ההפוךידעתי מה האמת '. קאודו  .כעסתי ויצאתי מפרופורציות .קים ואנשיםוקיללתי אל - נִּ

בין אדם לחברו ובין אדם , סרתי מדרך הישר בין אדם למקום - ָסַרְרנּו. הייתי תוקפני בתגובותי המילוליות והמעשיות

ינּו. לעצמו הפכתי חלק  - ָפַשְענּו .תאוות ממון ותאוות עריות, כבודתאוות : כדי למלא תאוותי, עברתי עבירות במזיד - ָעוִּ

. הבאתי צרות וצער על עצמי ועל סובבי - ָצַרְרנּו .מעבירותי לדרך חיים והרגל טבעי ובכך הפכתי עצמי מחוטא לפושע

ף ינּו ֹערֶׁ שִּ ראיתי בעצמי  - ָרַשְענּו. לא רציתי להבין רמזים ואטמתי את אוזני מלשמוע לעצות, לא קיבלתי תוכחות - קִּ

ַחְתנּו .דרתי עצמי מתורה ותפילה וחסמתי את דרכי מחזרה בתשובהה  . רשע הכשרונות , השחתתי את העוצמות - שִּ

ַעְבנּו.  ביזבזתים ואף ניצלתים לרעה. והכוחות בהם נתברכתי תיעבתי עוברי עבירה המתריסים בראש חוצות ובכך  - תִּ

ינּו . ומלרוממםהבם וחסמתי את עצמי מלא ְעָתְענּו. איבדתי את הדרך בכוונת מכוון - ָתעִּ ואתה משקף כלפי את  - תִּ

 .כמים הפנים אל הפנים .התנהלותי ומותיר את הבחירה בידי
 

 ֹ ים ְול יָך ַהּטֹובִּ ְשָפטֶׁ מִּ יָך ּומִּ ְצֹותֶׁ מִּ  ,א ָשָוה ָלנּוַסְרנּו מִּ

יק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינּו  יתָ ְוַאָתה ַצדִּ ת ָעשִּ י ֱאמֶׁ ְרָשְענּו, כִּ  :ַוֲאַנְחנּו הִּ

ים ּוַמה ְנַסֵפר ְלָפנֶׁיָך, ַמה נֹאַמר ְלָפנֶׁיָך יֹוֵשב ָמרֹום  ,שֹוֵכן ְשָחקִּ

ְגלֹות ַאָתה יֹוֵדעַ  ְסָתרֹות ְוַהנִּ ְתֵרי ָכל ָחיוְ , ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם .ֲהלֹא ָכל ַהנִּ  ,ַתֲעלּומֹות סִּ

ן ּובֹוֵחן ְכָליֹות ָוֵלבַאָתה חֹו  .ֵפש ָכל ַחְדֵרי ָבטֶׁ

ד ֵעינֶׁיָך גֶׁ נֶׁ ְסָתר מִּ ָך ְוֵאין נִּ מֶׁ ְלָפנֶׁיָך ה .ֵאין ָדָבר נְֶׁעָלם מִּ י ָרצֹון מִּ ְסַלח ָלנּו ַעל ָכל  ,ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 'ּוְבֵכן ְיהִּ תִּ שֶׁ

ְמָחל ָלנּו ַעל ָכל ֲעֹונֹו ,ַחּטֹאֵתינּו ר ָלנּו ַעל ָכל ְפָשֵעינּו, ֵתינּוְותִּ  ְוְתַכפֶׁ



 

 

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֹאנֶׁס ּוְבָרצֹון  -קא שמחתי בהן ויש מנפילותי שהינן הכרח כלפי חוץ אך בתוכי פנימה דו - ַעל ֵחְטא שֶׁ

ממראות לא צנועים שבמקרה נתקלתי בהם ובכוונה התמקדתי בהם  נהנתי, התענגתי על לשון הרע ששמעתי בטעות

 .וכדומה

מּוץ ַהֵלב  ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבאִּ זמני , לא ריחמתי על הזקוק לרחמים ולא התגייסתי למען הנזקקים למעט מכספי -ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .או תשומת לבי

י ָדַעת ְבלִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ . לא הקדשתי כוחות להפנמה וכישלוני אינו אלא פרי הזנחתי, יתי זמן ללמידהלא פינ - ַעל ֵחְטא שֶׁ

בל אתפלא על הדמעה  ,יתום הוא העומד לפניאם לא בררתי אם . אם לא למדתי הלכות שבת  ודאי שנכשלתי באיסורי שבת

 .בעינו כששאלתי מה עושה אביו

ם ּטּוי ְשָפָתיִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבבִּ הוצאתי מילה שלא במקומה ומישהו . דיברתי לשון הרע .פגמתי במידת האמת - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

זיהמתי את . לא הענקתי מחמאות שנדרשו. הצחקתי במקום הראוי לכובד ראש והעכרתי שמחה בדיבור לא שקול. נפגע

 .  האויר והאוירה בדיבור גס

לּוי ֲעָריֹות ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבגִּ  .התבוננתי להיכן שמנמיך ודיברתי על מה שמביך, שאסור נגעתי במי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

ר ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָגלּוי ּוַבָסתֶׁ גיליתי את שאמור הייתי להסתיר כסודות של אחרים וקלונם של חברים  - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 . והסתרתי דברים שראוי היה לפרסם כמעלת חברינו וחסדי אלהינו

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁי ְרָמהַעל ֵחְטא שֶׁ הנחתי לחבר לחשוב שלא קורה כלום כדי שלא  :גנבתי את דעתם של סובבי - ָך ְבַדַעת ּוְבמִּ

כדי לצאת מתסבוכות  'השקרים הלבנים'להבין שביצעתי את המשימה ממנה שכחתי ופתחתי את מחסן ' בוס'נתתי ל, יגיע

 .חשקתימעמד או תפקיד בהם , רכוש, ויח כסףורימיתי כדי  להר. אליהן נקלעתי

ה  בּור פֶׁ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבדִּ אמרתי מילים . הצגתי ודאות גם כשלא הייתי בטוח .דיברתי בתקיפות שלא במקומה -ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 . נכנסתי לעימותים מילוליים חסרי צורך או מעוטי תוכן. ופיזרתי הבטחות שמראש לא התכוונתי לעמוד בהן

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך התחזיתי לחבר . בביקורות נוקבות ופומביות, ציערתי חברים במילים לא שקולות - ְבהֹוָנַאת ֵרעַ  ַעל ֵחְטא שֶׁ

הצעתי לחבר עצה שלא היתה לטובתו אלא באה לשרת את רצונותי  .נאמן בעוד החברות הייתה חד צדדית וחסרת כיסוי

 . שלי

ְרהּור ַהֵלב ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבהִּ גאוה על , גנות חברי: עת מניח אני למחשבות שליליות להציף את לבבימעת ל - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .היוהתמכרות לחסרונותי והרהורי כפירה באל, קנאה בשותפי, הישגי

יַדת ְזנּות ְועִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך בִּ מנמיך אני את , לעיתים הופך אני את ההתמודדות עם יצרי ופיתוייו לעניין ציבורי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .משלהב את יצרי ופורץ את מחסום הבושה שעוד איכשהו מגן על עולמי, חברי

ה דּוי פֶׁ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבוִּ התנצלתי ללא . כמה פעמים הבטחתי לשנות את דרכי ולא התכוונתי לכך ברצינות - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

, נטול מחשבה' וידוי אוטומטי' -בי בהתחייבתי לשינוי רק כדי לנקות את המצפון ולהרוויח זמן ודפקתי על ל, שמץ  חרטה

 . כוונה או רגש

ים ים ּומֹורִּ ְלזּול הֹורִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבזִּ כישרונותי והישגי חייב אני להורי שבאמת , חיי, שכחתי שאת קיומי - ַעל ֵחְטא שֶׁ

ולפנות משאבי זמן ונפש להיענות לבקשותיהם , להקשיב לעצותיהם, שכחתי שצריך להתקשר אליהם'. הביאוני עד הלום'

כישרון וניסיון שהועמד לרשותי ולא , ידע, לא הבנתי שמורי ורבני הנם מאגר עצום של מידות .להעמקת הקשר עמם

 .השכלתי להוקירו ולנצלו כראוי

ְשָגָגה ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָזדֹון ּובִּ ם שידעתי כי יובילוני נכנסתי למצבי. לעיתים חטאתי בשגגה המעורבת בזדון - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

דחיתי משימות למרות שידעתי שהזמן לא יאפשר את . הלכתי לישון בלי להשאיר שעון מעורר .מחוסר ברירה לחטא

ונכנסתי לעולם הוירטואלי כשאיני ממוגן ומחוסן  למפגש שהיה ברור שיתדרדר למחוזות הגסות ולשון הרע  הגעתי .ביצוען

 .כראוי

 

 

ָחָטאנּו    הייתי קשוח מידי. ולהשיג את מבוקשי את דעתי   כוחי ומעמדי כדי לכפות  ניצלתי את - ְלָפנֶׁיָך ְבֹחזֶׁק ָידַעל ֵחְטא שֶׁ

חיזקתי ופרגנתי לתופעות . ברגעים שדרשו רוך ועדינות והייתי עדין ורפוס דווקא במצבים שדרשו תקיפות ונחרצות דווקא

 .ליבוי וחיזוק, קים לעידודמעשים נאצלים הזקו ומזערתישליליות בעוד התעלמתי 

לּול ַהֵשם ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבחִּ ' הרחקתי אנשים מדרך ה. ה ותורתו עלי אדמות"שכחתי שגם אני נציג הקב - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

אנשי מעלה  מבקשי ' ורדוד והרחקתי מדרך ה 'חלול' -הפכתי את עולמי הרוחני ל. בהופעתי ובהליכותי, בדברי, במעשי

 .  ושגבאמת 

ם ְמַאת ְשָפָתיִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבטֻּ להרדדת מפגשים , לחיפוש חטאים, השתמשתי בשפתי לפסילת אחרים - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .ולדיבורים גסים

ה ְפשּות פֶׁ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבטִּ  שוב, שוב לא התאמתי את דברי למי שניצב למולי, שוב דיברתי לפני שחשבתי- ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .ניסיתי להתחזות לחכם ויצאתי טיפש ושוב שתקתי כאלו הבנתי ופספסתי עוד הזדמנות לרכוש דעת

ר ָהָרע ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבֵיצֶׁ את עוצמות היצר המיועדות . היצר הנו כח ליצירה ואני בחטאי הפכתי אותו לרע - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .אחרי אשליות מיניות מתפוגגות והנאות רגעיות ומתסכלותת זוגיות מופלאה ומשפחה מדהימה השקעתי במרדף ילבני

ים ים ּוְבלֹא יֹוְדעִּ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְביֹוְדעִּ ישנם חטאים שידעתי כבר  בעת עשייתם כי חטאים הם וישנם חטאים  - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

התאוה או  ,הקנאה - יםאת חומרתם ואת המקום הפגום באישיותי ממנו הנם נובע, שרק לאחר זמן זיהיתי את עיוותם

 .הכבוד

 

יחֹות ר ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ְסַלח ָלנּו, ְוַעל כָֻּלם ֱאלֹוַה ְסלִּ  .ַכפֶׁ

 

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַכַחש ּוְבָכָזב הכזבן הנו  - כיזבתי. הכחשתי טעויות שעשיתי וחמקתי מלקיחת אחריות עליהן - ַעל ֵחְטא שֶׁ

ואף אני נשבה לעיתים  ברשתו  ,בני בית באישיותו וברירת המחדל בהתנהלותו השקרן המקצועי שהשקר והכזב הנם

 .המפתה של הכזב

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַכַפת שַחד מחמיאים או מחניפים לי ומרשימים , לעיתים מעדיף אני אנשים המחייכים אלי - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

 .נוטל אני בכפי את שוחד חיצוניותם וחוטא בהעדפתם על פני אחרים .הופעתם או בתאריהם, אותי בשמם

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָלצֹון מגן על עצמי . אני את הסובבים אותי' מייבש, 'הציניות, לעיתים נוקט אני בדרך הלצון - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 .שאים הם עבורימנסה להתקדם על חשבונם ולא קשוב למתנות אשר נו  .מפני תוכחתם בציניות מושחזת

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבָלשון ָהָרע לעיתים מאזין אני רב קשב '. לשון הרע' -גם אני מחריב לעיתים  את החברה ב - ְוַעל ֵחְטא שֶׁ

מפיץ סיפורי רוע וקלון כדי לזכות לתשומת לב ולקדם את מעמדי החברתי ושוכח שעונשה , לגנותם של אחרים ומאמין בה

 . צרעת ונידוי מן החברהשל לשון הרע הנו 

ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַמָשא ּוְבַמָתן אהבת החיים אינה נתונה '. משא ומתן'שכחתי כי יש דברים בחיים שאין עליהם  - ַעל ֵחְטא שֶׁ

 . לא מתחילים דיונים שהרי אין אשף שכנוע כמותו 'יצר הרע'ועם  '.משא ומתן'מצוות התורה אינן ברות . לדיון

הְוַעל  ְשתֶׁ ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבַמֲאָכל ּוְבמִּ אכלתי עם העיניים ולא עם . נתתי לאוכל ולעיסוק בו מקום מרכזי מדי בחיי - ֵחְטא שֶׁ

 . לא הקפדתי בהלכות כשרות ולא ברכתי כדי להודות על מזוני.  נתתי לאלכוהול לשלוט בי ובמעשי .הראש

ְך ָחָטאנּו ְלָפנֶׁיָך ְבנֶׁשֶׁ יתַעל ֵחְטא שֶׁ ניצלתי את חולשת סובבי כדי להשיג טובות . נתתי לכסף שלי לעבוד במקומי -  ּוְבַמְרבִּ

 .לא הייתי רגיש למצוקת חברי ולא העמדתי את עצמי ואת ממוני לעזרתם. הנאה

 


