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פ מכתב "פירוש ע
  .מאליהו

  א"פ פירוש הגר"ע  נוסח על חטא
  …על ש

בהיות� יודע 
פנימיות שורשי 

טאי� לכ� תסלח הח
לנו כאשר נתוודה 
על השורשי� שנכיר 
אות� באמרינו על 

  :חטא כדלהל�

הלא . נספר לפני
 שוכ� שחקי��מה נאמר לפני
 יושב מרו� ומה
  .הנסתרות והנגלות אתה יודע

חדרי בט� �אתה חופש כל. חי�אתה יודע רזי עול� ותעלומות סתרי כל
  .ר מנגד עיני
אי� דבר נעל� ממ
 ואי� נסת. ראה כליות ולב

חטאתינו �כל�לנו את�א שתרח� עלינו ותמחל"או' יהי רצו� מלפני
 ה
  .פשעינו�עונותינו ותמחל ותסלח לכל�כל�לנו את�ותכפר

על חטא שחטאנו   

  לפני

ב והוא בסוד "צרי� לאומרו תחילה על סדר א
אור ישר וצרי� מאוד לכל אד� כי זה הוידוי הוא 

בו יש בו כוונות נורא ונשגב ועל על אות ואות ש
  .ש"עצומות כנזכר בסידור הרש

ומקלי� יותר מ� 
  הראוי

  לא נזהר להנצל מהאונס בתחבולות  ונסאב
חסרו� הבנה גור� 

  לחטא
ז נכשל "חטא במזיד ועי, חטא בשוגג ולא נזהר  לי דעתבב

  לא למד דיני� ולכ� חטא, בשוגג
, במחשבה 'ק נשוק וכוחיבו: כגו�(ובאביזרייהו   לוי עריותגב  עי� רואה ולב חומד

  )דבור ומעשה
מעשיו יותר 

  ממדרגתו
  הערמת עצמו

  עתדב
  

  ובמרמה
מידות : כגו�(גניבת דעת וכל ענייני אונאת ממו� 

  .)ומשקולות
, דבר אחד בפה ואחד בלב, רימה חבירו בעסק

  יודע האיסור ומרמה עצמו שמותר
: כגו�(הרהר הרהורי� רעי� , התגאה בליבו  רהור הלבהב  מחשבתו בחטא

הרהר אחר מדות , חושד בכשרי�, )הותאו החמד
  וכ� על הרהוריו באמונה ובטחו�, ח ורבו"ת', ה

קבלות שאינ� 
  מפני� הלב

  ולא חשב לעזוב חטאיומ� השפה ולחו" התודה   דוי פהוב
  בכוונה, חטא במזיד  דו�זב  יודע ומכוו� למרוד

לא , שלא כהוג�חיזק ידי עוברי עבירה ועושי   וזק ידחב  כוחי ועוצ� ידי
, כחכופה חבירו ב, חיזק ידי חבירו בעצה ובממו�

עשה דברי� שלא כהוג� , כופה דעתו על אחרי�
  בשל חוזק ידו

ניבול פה גור� 
  לתאוה

נבול פה : כגו�(טמא שפתיו בחטאי� שבלשונו   ומאת שפתי�טב
  )של תאווהוודברי� אסורי� 

שהאד� עושה 
  לעצמו

וגירה יצר הרע , ר עליוהניח ליצר הרע להתגב  צר הרעיב
  בעצמו

  מתבייש מאחרי�
לשמה של #חסר לא

  ידיעת אחרי�
  ודעי�יב

  ובלא יודעי�
בי� א� חברינו יודעי� , בי� במזיד ובי� בשוגג

יודעי� להורות ולא מורי� . שהזקנו לה� או לא
  או לא יודעי� ומורי�

מכחש ומכזב על 
  העבר

מ לא "מבטיח ע
ג� (לקיי� 

  )ה"להקב

  חשכב
  כזבבו

  , חייב או הבטיח לחבירו משהו ואינו מקיימו
  והמדבר שקר וכזב
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להרע ללא צור� 
  ותועלת

עשה בלשונו רעה לחבירו אפילו . המספר והמקבל  שו� הרעלב
  ואפילו בדר� שחוק או הפחדה, שלא בפניו

  .עושה המצוות לעיני אחרי� ואי� תוכו כברו  ראית העי�מב  
בלי היתר עסקא ) כס$ ואוכל(בריבית ווה הל  ש� ובמרביתנב  שנעשה אכזר וכילי

  )והסרסור העדי� ,הערב, הלווה, ועובר המלוה(
נ ובשעת "ובפרט בביהכ, על שיחות בטלות  בשיח שפתותינו  שיחה בטילה

  .בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני. התפילה
עובד בהחבא מפחד בני אד� ועושה עי� של מעלה   תרסב  באומרו אי� רואה

  'א ולא מה"שירא מבנו אהכאינה רו
  התגאה בלבו וכלפי חו" עשה עצמו עניו  יני� רמותעב  מבטל אחרי� בליבו

, מטיח דברי� קשי� כלפי הבורא, מרבה דברי�  תחו� פהפב  
: כגו�(חטא בדיבורו . מצדיק מעשיו המקולקלי�

מלבי� , קללות, ת במקומות המטונפי�"הזכרת ד
מתכבד , תמחלוקו, מורה שלא כהלכה, פני חבירו

, נטירה, מחזיק ידי עוברי עבירה, בקלו� חבירו
מגלה , מצער חבירו, דברי כעס, מ בשבת"דברי מו

שחוק וקלות ראש , דברי� בטלי�, סוד חבירו
  )ש בשעת התפילה ודברי שקר"בבית המדרש וכ

זריזות שלא 
  במקומה

ר" , )ואפילו לא עלתה בידו(ר" לדבר עבירה   עדי רגלי� להרעצב
וא$ שההוכחה (חבירו בלי לחשוב היטב להוכיח 

  )היתה כדי�
  סוגר ידו מלת� צדקה או עזרה לאחרי�  פיצת ידקב  
עצ� שרוצה את העברה נוס$ על , שלא באונס  צו�רב  

  עשייתה
  חטא בשוגג  גגהשב  

  מעילה בפיקדו�  שומת ידתב  השתתפות לרשע
  ק והוא בסוד אור חוזר"על סדר תשר
חטא בגלל , מתמיה על צרותיו, טימות הלבא  מהו� לבבתב  טמטו� הלב

המסתפק ביסודות והמפקפק ,  טרדתו או צערו
ושכר ' הדת האמונה התורה הנבואה השגחת ה

  .בדברי חכמי� ומקל בה�ו ועונש
שורש לעברות 

  חמורות
חבירו  �וכל שלא דבר ע, שנא לרעהו בלבו  נאת חנ�שב

  שלושי� יו� מחמת שנאה
מהרות גלי� מרב  זריזות שלא לשמה

  לרו" לרעה
ר" לדבר עבירה , מראה שמחה בהליכתו לעבירה

ר" להוכיח חבירו בלי , )ואפילו לא עלתה בידו(
  )וא$ שההוכחה היתה כדי�(לחשוב היטב 

, היפ� בעל סוד
  חוסר נאמנות

, המקבל מחבירו, )ואפילו אמת(מרכל על חבירו   כילותרב
  המגלה סוד חבירו

עקשנות מתאווה 
  חזקה

וא$ (הקשה ערפו מלשמוע לדברי המוכיחי�   $שוי עורקב
  )לאחר שבאו עליו יסורי�

  גאוה  ואר עתקצב  
עצלות ובעיטה 

  בעמל התורה
, )ואפילו מצוה אחת(פרק ממנו עול מצוות   ריקת עולפב

  הפורק עול מצוארו על צוארי חבירו
 ח או גדול ממנו ולא דבר אליה�"העז פניו נגד ת  זות מצחעב  אי� מעצור לחטאיו

  בהכנעה
  על כל ההסתכלויות האסורות  קור עי�סב  וחיזוק לרשעי�
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מראה גאוה 
  לאחרי�

הול� בקומה : כגו�(על גאוה הניכרת מבחו"   טית גרו�נב
  )מדבר רק ע� נכבדי� וכדומה, זקופה

עסקי� אסורי� 
המסכני� אותו 

  'מבטוח בה
שכסה : כגו�(מ "על אונאות שעשה בשעת מו  שא ומת�מב

, השתמש במשכו� שלא כדי� ,)פגמי� שבחפ"
  שואל שלא מדעת

    שו� תרמיתלב  
סיה שלא לש� כנב  

  שמי�
  

    והראיב  
    מאת רעיו�טב  

לא , שידוע לצבור) ה� בשוגג ה� במזיד(חטא חטא   לול הש�חב  בעיקר כלפי עצמו
  התנהג כראוי ע� בני אד�

כשאי� הכרת 
  חשיבות אי� לימוד

  לזול הורי�זב
  ומורי�

, )וכ� לגבי אחיו הגדול(שמע צווי� לא כבד� ולא 
ובשאר לומדי תורה ) ואפילו אינו גדול(זלזל ברבו 

  ח"לא ק� מפני זק� ומפני ת, ויראי שמי�
קביעה לדבר שהלב 

  זונה אחריו
  התועדו לדבר ערוה  יעוד עבירהוב

    וצאת דבההב  
    ברי� בטלי�דב  
    אוה ובוזגב  
לגול זה ובגלגולי� גב  

  אחרי�
  

, עוו� נדרי� ושבועות, הקניט את חבירו בדבריו  טוי שפתי�בב  הרתהבטחה נמ
  הטחת דברי� קשי� כלפי מעלה

    כילת אסוראב  
ח איברי� "ברמ  

ה גידי� של "ושס
גופנו ונפשנו ורוחנו 
ונשמתנו ונשמה 

  לנשמתנו

  

שגרמנו פג� ... ו   
ח "ומו� ברמ
ה "איברי� ושס

גידי� של אחרי� 
ובגופ� ונפש� 
 ורוח� ונשמת�

  ונשמה לנשמת�

  

על חטאי� שאנחנו   
  חייבי� עליה�

  
ות ועל ביטול מצ  

 עשה
  

   על לאו הניתק לעשה  
על לאו שאי� בו   

 מעשה
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לאו , לאו שאי� בו מעשה, ביטול מצות עשה עולה  שבמחשבהעבירות 

אהבת , תפילי� לא כשרי�: כגו�(הניתק לעשה 
השבת , משהה נקביו, בל תשחית', ויראת ה

  )אבידה
מלאכה האסורה : כגו�(איסור כרת בשוגג  חטאת  

לפי שלא הבי� או ששכח , מדאורייתא בשבת
  )ששבת הוא

  נשבע על דבר לעשות או לא לעשות ועבר בשוגג קרב� עולה ויורד  
 אש� תלוי  

 ואש� ודאי
שתי חתיכות : כגו�(מי שעשה בשוגג ספק עבירה 

  )'וכו
ונשבע  מי שהיה בידו ממו� חבירו שלא כדי� וכפר

  לשקר
  על אסורי� דרבנ� מכת מרדות  
  )השחתת זק� בתער: כגו�(לאו שיש בו מעשה  מלקות ארבעי�  
זר שאכל את , אכל עיסה שלא הורמה חלתה מיתה בידי שמי�  

  .החלה
   מיתות משונות  
, כ"האוכל ביוה, כ במזיד"עושה מלאכה ביוה כרת וערירי  

  אוכל חמ" בפסח
גלגול בדומ� וצומח   

חי בלתי מדבר וחי ו
 מדבר

  

מיני יסורי�#כל      
מיני ענשי�#כל      
על חטאי� שאנחנו   

ארבע חייבי� עליה� 
  ד"מיתות בי

  

  מחלל שבת ומקלל אביו ואמו סקילה  
  אישה ובתה, בא על בתו שריפה  
  רוצח הרג  
  בא על אשת איש, חובל באביו ובאמו וחנק  
על מצוות עשה ועל   

  ת"מצוות ל
  

ש ב� קו� בי� שי  
  עשה

  כגו� תפילי�
ובי� שאי� ב� קו�   

  עשה
  כנפות' כגו� ציצית א� אי� לו בגד של ד

בי� שגלוי� לנו ובי�   
, שאינ� גלוי� לנו

  'וכו
כפר , מחל לנו, סליחות סלח לנוה הועל כול� אלו

  .לנו
  


