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 ְמנו  ָאש   
היינו אשמים והיתה נפשנו שוממה. )אכלתי דברים אסורים, אכלתי בלא ברכה ראשונה 

 ואחרונה, אכלתי מסעודה שאינה מספקת לבעליה(.

ְדנו   ג   ב ָ
כפרנו בטובות שה' עושה עימנו וחטאנו. )בגדתי בבין אדם לחבירו, ברכתי ברכה לבטלה 

 ה שאינה צריכה או בלי כונה, בטלתי מצוות עשה ולא תעשה(.וברכ

ְלנו   ז   גזלנו זה את זה, התגאיתי ג ָ

ְרנו   ב   ד ִּ
י ֹופִּ  ד 

אחד בפה ואחד בלב. )דברנו דיבורים אסורים, לשון הרע, רכילות, שקר, ניבול פה, דיברתי 
 בזמן תפילה(.

ינו    ים, הרמתי יד להכות, הרהרתי הרהורים רעים(.גרמנו לזולת שיחטא. )הלבנתי פני חברי ברב ֶהֱעוִּ

ְרש     גרמנו לאחרים שירשיעו ויחטאו. ְענו  ְוהִּ

ְדנו    ז 
חטאנו בכוונה ובזדון לב. )זלזלתי בכבוד שבת ויום טוב, זלזלתי בכבוד הורים ומורים, זלזלתי 

 בכבוד התורה ולומדיה(.

ְסנו    ָחמ 
 ר מה.גזל, שמכריח את חברו לתת לו או למכור לו דב

 )חללתי שבת ויום טוב, חללתי שם שמים(.

ְלנו   ָטפ 
ֶקר  ש ֶ

 הדבקנו דברי שקר על הזולת.

ְצנו  ָרע  יעצנו עיצה שהיא רעה לזולת כדי לגרום לו הפסד או בושה. ָיע 

ְבנו   ז    שקרנו והבטחנו בלי לקיים. )כעסתי(. כ ִּ

ְצנו    נועים, לא קיימתי את חובותי(.דברנו ועשינו מעשי ליצנות. )לבשתי בגדים בלתי צ ל 

ְדנו    פרקנו עול מלכות שמיים וחטאנו כמי שאינו מאמין במצוות. ָמר 

ְצנו   א   הכעסנו את ה'. )נשבעתי לשווא ולשקר, נהניתי מהעולם הזה בלא ברכה(. נִּ

ְרנו    סרנו מדרך הישר ומעם ה'. ָסר 

ינו    )עברתי על מצוות עשה ולא תעשה, עברתי על בל תשחית(.עברנו עבירות במזיד.  ָעוִּ

ְענו   ש   ָ  מרדנו בתורה ובה' וחטאנו. פ 

ְרנו    הצקנו לזולת. ָצר 

ינו   ִּ ש   קִּ
 עֹוֶרף

 כאשר באו עלינו צרות, וכאשר שמענו תוכחה, קשינו עורף ולא קבלנו תוכחה.

ְענו    עשינו מעשים שע"י זה נקרא רשע. ָרש  

ְתנו   ח   ש ִּ
נו עבירות הדומות לעבודה זרה )כמו המתגאה והכועס( ועבירות הדומות לגילוי עריות עבר

 )חוסר צניעות(.

ְבנו   ע   עשינו מעשים רעים שעל ידיהם נקרא אדם תועבה. ת ִּ

ינו   עִּ  לא הלכנו בדרך הישרה. ת ָ

ְענו   ָ ְעת   מכיון שחטאנו, לא עזרת לנו והנחת לנו ללכת בדרך הרע. ת ִּ

 ְמנו  ָאש   
היינו אשמים והיתה נפשנו שוממה. )אכלתי דברים אסורים, אכלתי בלא ברכה ראשונה 

 ואחרונה, אכלתי מסעודה שאינה מספקת לבעליה(.

ְדנו   ג   ב ָ
כפרנו בטובות שה' עושה עימנו וחטאנו. )בגדתי בבין אדם לחבירו, ברכתי ברכה לבטלה 
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ְלנו   ז   גזלנו זה את זה, התגאיתי ג ָ

ְרנו   ב   ד ִּ
י ֹופִּ  ד 

אחד בפה ואחד בלב. )דברנו דיבורים אסורים, לשון הרע, רכילות, שקר, ניבול פה, דיברתי 
 בזמן תפילה(.

ינו    גרמנו לזולת שיחטא. )הלבנתי פני חברי ברבים, הרמתי יד להכות, הרהרתי הרהורים רעים(. ֶהֱעוִּ

 גרמנו לאחרים שירשיעו ויחטאו. ְענו  ְרש   ְוהִּ 

ְדנו    ז 
חטאנו בכוונה ובזדון לב. )זלזלתי בכבוד שבת ויום טוב, זלזלתי בכבוד הורים ומורים, זלזלתי 

 בכבוד התורה ולומדיה(.

ְסנו    ָחמ 
 חברו לתת לו או למכור לו דבר מה.גזל, שמכריח את 

 )חללתי שבת ויום טוב, חללתי שם שמים(.

ְלנו  טָ  פ 
ֶקר  ש ֶ

 הדבקנו דברי שקר על הזולת.

ְצנו  ָרע  יעצנו עיצה שהיא רעה לזולת כדי לגרום לו הפסד או בושה. ָיע 

ְבנו   ז    שקרנו והבטחנו בלי לקיים. )כעסתי(. כ ִּ

ְצנו    דברנו ועשינו מעשי ליצנות. )לבשתי בגדים בלתי צנועים, לא קיימתי את חובותי(. ל 

ְדנו    עול מלכות שמיים וחטאנו כמי שאינו מאמין במצוות.פרקנו  ָמר 

ְצנו   א   הכעסנו את ה'. )נשבעתי לשווא ולשקר, נהניתי מהעולם הזה בלא ברכה(. נִּ

ְרנו    סרנו מדרך הישר ומעם ה'. ָסר 

ינו    עברנו עבירות במזיד. )עברתי על מצוות עשה ולא תעשה, עברתי על בל תשחית(. ָעוִּ

ְענו   ש   ָ  בתורה ובה' וחטאנו.מרדנו  פ 

ְרנו    הצקנו לזולת. ָצר 

ינו   ִּ ש   קִּ
 עֹוֶרף

 כאשר באו עלינו צרות, וכאשר שמענו תוכחה, קשינו עורף ולא קבלנו תוכחה.

ְענו    עשינו מעשים שע"י זה נקרא רשע. ָרש  

ְתנו   ח   ש ִּ
עריות  עברנו עבירות הדומות לעבודה זרה )כמו המתגאה והכועס( ועבירות הדומות לגילוי

 )חוסר צניעות(.

ְבנו   ע   עשינו מעשים רעים שעל ידיהם נקרא אדם תועבה. ת ִּ

ינו   עִּ  לא הלכנו בדרך הישרה. ת ָ

ְענו   ָ ְעת   מכיון שחטאנו, לא עזרת לנו והנחת לנו ללכת בדרך הרע. ת ִּ
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