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פרק ה

בס"ד

ההנהגות בשעות האחרונות ,התפלות והוידוי
ס"א .ברכת הבנים .ס"ב .הקדמה לענין הווידוי .ס"ג .הווידוי :מקורו ,טעמו ,אופנו וזמנו .ס"ד .הווידוי
הרגיל .ס"ה .הווידוי בשעות האחרונות .ס"ו .כשהשעה דחוקה .ס"ז .בשעת יציאת הנשמה.

ס"א .ברכת הבנים ,מכירת חמץ
1

א .כ"ק אדמו"ר הרש"ב בירך את בנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ונכדותיו בברכת כהנים (כמו בברכת הבנים בערב יום כפור) .
2

ב .ערב פסח – יש למכור את חמצו של המחוסר הכרה מדין השבת אבידה .

ס"ב .הקדמה לענין הווידוי
הקדמה נחוצה בנוגע לוידוי
בספרים הקדושים ,ובפרט בספר מעבר יבוק ,מובאים כמה וכמה נוסחאות לווידוים .הבא לקמן נעתק מהסידור "תורה אור"
ע'  404ומהספר "דרכי חסד" ע' רנו ואילך.
בכללות ישנם שני ווידוים:
א" .הוידוי הרגיל" דהיינו מה שאומרים בדעה צלולה ,ולאו דוקא בשעות האחרונות ממש.
ב .הווידוי ותפילות בשעה האחרונה.
בכללות ,החילוק ביניהם הוא – כשמישהו ר"ל מרגיש שימיו או שעותיו ספורים והוא עדיין בדיעה צלולה ,אומר הוידוי הרגיל
3

שהובא לקמן בסימן ד' [והוא סגולה לאריכות ימים כדלהלן] ואין צריך לחכות להשעות האחרונות לומר וידוי כראוי  .משא"כ
כשהשעה דחוקה ,אז אומרים ה"וידוי ותפילות בשעה האחרונה".
ולכן ,על העומדים ליד החולה להעריך את המצב ולהחליט איזה וידוי לומר.
ס"ג .וידוי :מקורו ,טעמו ,אופנו וזמנו
4

א .איתא במשנה  :כל המתוודה יש לו חלק לעוה"ב שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע :בני ...הגד נא לי מה
עשית....ויאמר...חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי .ומנין שכיפר לו וידויו? שנאמר ויאמר יהושע ...ביום הזה אתה עכור ואי אתה
עכור לעוה"ב .ע"כ .לכן ,חולה שרואין שנוטה למות מסבבים אותו בדברים ,ואומרים לו התוודה ,ואל תדאג מזה ,הרבה התוודו
ועמדו מחוליים והמה בחיים ,ובשכר שאתה מתוודה אתה חי ,וכל המתוודה יש לו חלק לעוה"ב.
1

אשכבתא דרבי ע'  98ואילך.
2

משמעות שו"ע אדה"ז סתמ"ג ס"ח .וראה הנסמן בנ"ע פ"ג סי"ב.

3

וראה בספר "למען ידעו בנים יולדו" ע'  179בארוכה אודות זה.

4

סנהדרין מג ,ב.
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ב .ואם אינו יכול להתוודות בפיו יתוודה בלבו ,ואם יכול לדבר רק מעט ,אומרים לו :אמור :תהא מיתתי כפרה על עוונותי.
ונכון שיבקש מחילה מכל אדם שחטא כנגדו בין בממון בין בדברים .וכל אלו הדברים אין אומרים לא בפני ע"ה ,ולא בפני נשים
5

ולא בפני קטנים שמא יבכו וישברו את לבו .
6

ג .הווידוי מיקל להחולי :ובמעבר יבק כתב :אמירת הוידוי לחולה הרבה פעמים מיקל מעליו החולי יען שבזה ממתק כוחות
הדינים שעליו ...כדכתיב זבחי אלקים רוח נשברה וכו'.
7

ד .בדיעה צלולה :איתא בשל"ה נכון שישתדל לומר עם החולה הוידוי בעוד שדעתו צלולה כדי שיתוודה בישוב הדעת.
8

ה .מנין :נכון שיהיו עשרה אנשים בשעת הוידוי .
ו .כדאי להעיר מהמסופר אודות הרה"ג והרה"ח וכו' ר' אברהם חיים ראזענבוים ,מגדולי חסידי אדמו"ר הצ"צ אדמו"ר
9

מהר"ש ואדמו"ר הרש"ב ,ומראשוני חסידי ליובאוויטש שהגרו לאמעריקא :
ובעת אשר למדתי בליובאוויץ ,ראיתי שם אורח אחד שבא בחזרה ממדינת אמעריקא ,והוא הי' שם ממקורביו של דודי ז"ל
[הרב אברהם חיים] ,וסיפר לי איך שהי' אצלו קודם פטירתו ,ואמר אז דודי שהגיע הזמן לומר וידוי ,והביא לפניו סידור תו"א
שיאמר כפי שנדפס שם סדר הוידוי לשכיב מרע ,ומיאן לומר זאת ,ואמר דאס איז א מתנגדישער וידוי ,והתחיל לומר במקום
וידוי את המאמר פתח אלי' שאומרים בכל עש"ק במנחה ,ואמר אותו מתחילתו ועד סופו בנעימות ומתיקות גדולה.
10

ז .וגם להעיר מהמסופר אודות השעות האחרונות של הרה"ח וכו' ר' שמואל מונקעס .
11

ח .שבת ויום טוב :יכולים לומר הוידוי גם בשבת ויו"ט ובימים שאין אומרים תחנון .

ס"ד .הווידוי הרגיל
12

בכללות ישנם ג' חלקים להווידוי הרגיל :
 .1הווידוי לשכיב מרע .2 .הווידוי להרמב"ן .3 .מסירת מודעה.

5

סעיף זה והקודמו הם מד"ח ע' כז.

6

מאמר א"נ פט"ו.

7

מס' פסחים.

8

מעבר יבק שפתי צדק פי"ט.

9

"תולדות אברהם חיים" פרק חמישי בסופו.

10

תולדות שמואל מונקעס (הוצאת אהלי שם) ע'  .46ושם :קודם פטירתו הלך בעצמו וקרא לאנשים שעברו שיבואו להיות נוכחים בשעת יציאת נשמתו,
באמרו להם באו וראו פגירתה של עז ,וכאשר נתאסף מנין אמר לו אחד הנוכחים שיאמר עמו וידוי ,השיבו ר' שמואל בבדיחותא :וידוי תאמר אתה ....פתח ר'
שמואל ואמר" :ריבונו של עולם ,עיקר המכוון שלך לא קיימתי ,הגן עדן שלך איני צריך ,מהגיהנם שלך איני מתיירא ,אם תחפוץ אתה לקחת אותי כפי שאני,
מוטב ,ואם לאו עשה מה שתרצה .והשכיב עצמו במיטה ,ותיכף התחילה הגסיסה .תנצב"ה.
11

ד"ח קעג .רנה.

12

כנ"ל ,להלן זה העתק מדרכי חסד עמודים רנו-רסב וסידור תורה אור ע' .404
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א .מנין :אם אפשרי – שיהי' מנין בשעת אמירת הווידוים .

( )1וידוי לשכיב מרע
מי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים שנאמר חמת מלך וגו׳ ואיש חכם יכפרנה (מה שהוסיף הרמ"א
תיבת שבעיר הוא מנ"י י"נ שהולך להרב כו') (ב"ב קט"ז ע"א)):
יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל (רבות בראשית פ' נ״ג דכתיב באשר הוא שם):

מֹודֶ ה אֲ נִי ְל ָפנֶיָך י ְהֹו ָה אֱ ֹלהַ י ו ֵאֹלהֵ י אֲ בֹותַ י שֶ ְרפּוָאתִ י ְבי ָדֶ ָך ּומִ יתָ תִ י ְבי ָדֶ ָך י ְהִ י ָרצֹון מִ ְל ָפנֶיָך
שֶ תִ ְרפָאֵ נִי ְרפּוָאה שְ לֵמָ ה ו ְאִ ם ָאמּות תְ הֵ א מִ יתָ תִ י ַכפ ָָרה .עַל כָל חֲ טָ אִים ו ַעֲֹונֹות ּופְשָ עִים שֶ חָ טָ אתִ י
ו ְשֶ עָ ו ִיתִ י ו ְשֶ פָשַ עְתִ י ְל ָפנֶיָך ו ְתֵ ן חֶ לְקִ י ְבגַן עֵ דֶ ן ו ְ ַז ֵכנִי לָעֹולָם הַ בָא הַ צָפּון ַלצַדִ יקִ ים:
ואם ירצה להאריך אפילו לוידוי יוה"כ הרשות בידו (שו"ע יו״ד סימן של"ח).

( )2סדר וידוי לשכיב מרע להרמב"ן ז"ל
כתב הרמב״ן סדר וידוי של שכיב מרע כן קבלנו מחסידים ואנשי מעשה וזה נוסחו :ראוי לכל ש״מ ש:
 .1יעשה צוואה
 .2ויבקש מחילה לכל מי שחטא
 .3ויבקש מרבים שיעזרוהו בתפלה
 .4ויעשה תשובה שלימה
 .5ויטול ידיו
 .6ויתעטף בציצית
 .7ויאמר ה׳ אלהים אמת ותורתו אמת ומשה נביאו אמת וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 .8ויקרא [בתהילים] אשרי יושבי ביתך עד סוף המזמור .ומזמור תפלה לדוד הטה ה' אזנך סימן פ״ו ויאמר בקראי ענני סימן
ד׳ .שיר למעלות אשא עיני סימן קכ"א:

אַ שְ ֵרי יושבי ביתיך עוד יהללוך סלה .אַ שְ ֵרי הָ עָם שֶ ָככָה לֹו אַ שְ ֵרי הָ עָם שֶ יי אֱ ֹלהָ יו .קמה א תְ הִ לָה
לְדָ ו ִד אֲ רֹומִ מְ ָך אֱ לֹוהַ י הַ מֶ לְֶך ו ַאֲ ב ֲָרכָה שִ מְ ָך לְעֹולָם ו ָעֶ ד .ב ְבכָל יֹום אֲ ב ֲָר ֶכךָ ו ַאֲהַ ְללָה שִ מְ ָך לְעֹולָם ו ָעֶ ד.
ג גָדֹול יי ּומְ הֻ לָל מְ א ֹד ו ְ ִלגְדֻ לָתֹו אֵ ין חֵ קֶ ר .ד דֹור ְלדֹור י ְשַ בַח מַ עֲ שֶ יָך ּוגְבּור ֹתֶ יָך יַגִידּו .ה הֲ דַ ר כְבֹוד הֹודֶ ָך
נֹורא ֹתֶ יָך י ֹאמֵ רּו ּוגְדּולָתְ ָך אֲ סַ פ ְֶרנָה .ז ֵזכֶר ַרב טּובְָך יַבִיעּו וְצִדְ קָ תְ ָך
ו ְדִ ב ְֵרי נ ִ ְפלְאֹותֶ יָך אָ שִ יחָ ה .ו ו ֶעֱ זּוז ְ
י ְַרנֵנּו .ח חַ נּון ו ְַרחּום יי אֶ ֶרְך אַ ַפי ִם ּוגְדָ ל חָ סֶ ד .ט טֹוב יי לַכ ֹל ו ְַרחֲ מָ יו עַל כָל מַ עֲשָ יו .י יֹודּוָך יי כָל מַ עֲשֶ יָך
ְבּורתְ ָך י ְדַ בֵרּו .יב לְהֹודִ יעַ ִל ְבנֵי הָ ָאדָ ם גְבּור ֹתָ יו ּוכְבֹוד
ו ַחֲ סִ ידֶ יָך יְב ֲָרכּוכָה .יא כְבֹוד מַ לְכּותְ ָך י ֹאמֵ רּו ּוג ָ

13

עי׳ מעבר יבק שפתי צדק פי״ט.
Page 3 of 8

ההנהגות בשעות האחרונות ר"ל  -תדפיס מהמדריך של לוי יצחק גרליק – SICHOSOACADEMY.ORG

הֲ דַ ר מַ לְכּותֹו .יג מַ לְכּותְ ָך מַ לְכּות כָל עֹלָמִ ים ּומֶ מְ שַ לְתְ ָך ְבכָל דֹור וָדֹור .יד סֹומֵ ְך יי ְלכָל הַ נ ֹ ְפלִים ו ְזֹוקֵ ף
ְלכָל הַ כְפּופִים .טו עֵינֵי כ ֹל אֵ לֶיָך י ְשַ בֵרּו ו ְאַתָ ה נֹותֵ ן לָהֶ ם אֶ ת ָא ְכלָם בְעִתֹו .טז פֹותֵ חַ אֶ ת י ָדֶ ָך ּומַ שְ בִי ַע
ְלכָל חַ י ָרצֹון .יז צַדִ יק יי ְבכָל דְ ָרכָיו ו ְחָ סִ יד ְבכָל מַ עֲשָ יו .יח קָ רֹוב יי ְלכָל ק ְֹרָאיו לְכ ֹל אֲ שֶ ר י ִקְ ָראֻ הּו
בֶאֱמֶ ת .יט ְרצֹון י ְֵרָאיו י ַעֲ שֶ ה ו ְאֶ ת שַ וְעָתָ ם י ִשְ מַ ע ו ְיֹושִ יעֵם .כ שֹומֵ ר יי אֶ ת כָל א ֹהֲ בָיו ו ְאֵת כָל הָ ְרשָ עִים
י ַשְ מִ יד .כא תְ הִ לַת יי י ְדַ בֶר פִי ו ִיב ֵָרְך כָל בָשָ ר שֵ ם קָ דְ שֹו לְעֹולָם ו ָעֶד .ו ַאֲ נ ַחְ נּו נְב ֵָרְך י ָּה מֵ עַתָ ה ו ְעַד
עֹולָם הַ לְלּו י ָּה.
פו א תְ ִפלָה לְדָ ו ִד הַ טֵה יי ָאזְנְָך ֲענֵנִי כִי ָענִי ו ְאֶ בְיֹון ָאנִי .ב שָ מְ ָרה נַפְשִ י כִי חָ סִ יד ָאנִי הֹושַ ע ַעבְדְ ָך
אַ תָ ה אֱ ֹלהַ י הַ בֹוטֵ חַ אֵ לֶיָך .ג חָ נֵנִי אֲדֹנָי כִי אֵ לֶיָך אֶ קְ ָרא כָל הַ ּיֹום .ד שַ מֵ חַ נֶפֶש ַעבְדֶ ָך כִי אֵ לֶיָך אֲדֹנָי
נַפְשִ י אֶ שָ א .ה כִי אַ תָ ה אֲ דֹנָי טֹוב ו ְסַ לָח ו ְַרב חֶ סֶ ד ְלכָל ק ְֹראֶ יָך .ו הַ אֲ זִינָה יי תְ ִפלָתִ י ו ְהַ קְ שִ יבָה בְקֹול
תַ חֲ נּונֹותָ י .ז בְיֹום צ ָָרתִ י אֶ קְ ָראֶ ךָ כִי תַ ֲענֵנִי .ח אֵין ָכמֹוָך בָאֱ ֹלהִ ים אֲדֹנָי ו ְאֵ ין כְמַ עֲשֶ יָך .ט כָל גֹוי ִם אֲשֶ ר
עָ שִ יתָ י ָבֹואּו וְי ִשְ תַ חֲ וּו ְל ָפנֶיָך אֲדֹנָי ו ִי ַכבְדּו לִשְ מֶ ָך .י כִי גָדֹול אַ תָ ה ו ְע ֹשֵ ה נ ִ ְפלָאֹות אַתָ ה אֱֹלהִ ים ְל ַבדֶ ָך.
יא ֵ
הֹורנִי יי דַ ְרכֶָך אֲהַ לְֵך בַאֲמִ תֶ ָך י ַחֵ ד ְל ָבבִי ְלי ְִרָאה שְ מֶ ָך .יב אֹודְ ָך אֲ דֹנָי אֱ ֹלהַ י ְבכָל ְל ָבבִי ו ַאֲ ַכבְדָ ה
שִ מְ ָך לְעֹולָם .יג כִי חַ סְ דְ ָך גָדֹול עָ לָי ו ְהִ ַצלְתָ נַפְשִ י מִ שְ אֹול תַ חְ תִ ּיָה .יד אֱ ֹלהִ ים זֵדִ ים קָ מּו ָעלַי ו ַעֲדַ ת
עָ ִריצִים בִקְ שּו נַפְשִ י ו ְֹלא שָ מּוָך ְלנֶגְדָ ם .טו ו ְאַ תָ ה אֲ דֹנָי אֵ ל ַרחּום ו ְחַ נּון אֶ ֶרְך אַ ַפי ִם ו ְַרב חֶ סֶ ד ו ֶאֱמֶ ת.
טז ְפנֵה אֵ לַי ו ְחָ נֵנִי תְ נָה עֻ זְָך לְעַ בְדֶ ָך ו ְהֹושִ יעָה ְלבֶן אֲמָ תֶ ָך .יז עֲשֵ ה עִמִ י אֹות לְטֹובָה וְי ְִראּו שֹנְַאי וְי ֵב ֹשּו
כִי אַ תָ ה יי ֲעז ְַרתַ נִי וְנ ִחַ מְ תָ נִי.
ד א לַמְ נַצֵחַ ִבנ ְגִינֹות מִ זְמֹור לְדָ ו ִד .ב בְקָ ְראִ י ֲענֵנִי אֱ ֹלהֵ י צִדְ קִ י ַבצָר הִ ְרחַ בְתָ לִי חָ נֵנִי ּושְ מַ ע תְ ִפלָתִ י.
ג ְבנֵי אִיש עַד מֶ ה כְבֹודִ י ִל ְכלִמָ ה תֶ אֱהָ בּון ִריק תְ בַקְ שּו ָכזָב סֶ לָה .ד ּודְ עּו כִי הִ ְפלָה יי חָ סִ יד לֹו יי י ִשְ מַ ע
בְקָ ְראִ י אֵ לָיו .ה ִרגְזּו ו ְַאל תֶ חֱ טָ אּו אִמְ רּו ִב ְל ַב ְבכֶם עַל מִ שְ ַכ ְבכֶם ו ְד ֹמּו סֶ לָה .ו זִבְחּו זִבְחֵ י צֶדֶ ק ּובִטְ חּו
אֶ ל יי .ז ַרבִים א ֹמְ ִרים מִ י י ְַראֵ נּו טֹוב נְסָ ה ָעלֵינּו אֹור ָפנֶיָך יי .ח נ ָתַ תָ ה שִ מְ חָ ה ְב ִלבִי מֵ עֵת דְ ָגנָם
ו ְתִ ירֹושָ ם ָרבּו .ט בְשָ לֹום י ַחְ דָ ו אֶ שְ ְכבָה ו ְאִישָ ן כִי אַ תָ ה יי ְלבָדָ ד ָל ֶבטַ ח תֹושִ י ֵבנִי.
ָָארץ:
קכא א שִ יר לַמַ עֲלֹות אֶ שָ א עֵינַי אֶ ל הֶ הָ ִרים מֵ ַאי ִן י ָב ֹא עֶ ז ְִרי :ב עֶ ז ְִרי מֵ עִם יי ע ֹשֵ ה שָ מַ י ִם ו ֶ
ַאל י ִתֵ ן לַמֹוט ַר ְגלֶָך ַאל י ָנּום ש ֹמְ ֶרָך :ד הִ נֵה ֹלא י ָנּום ו ְֹלא י ִישָ ן שֹומֵ ר י ִשְ ָראֵ ל :ה יי ש ֹמְ ֶרָך יי ִצלְָך עַל י ַד
י ְמִ ינֶָך :ו יֹומָ ם הַ שֶ מֶ ש ֹלא י ַ ֶככָה וְי ֵָרחַ ַב ָליְלָה :ז יי י ִשְ מָ ְרָך מִ כָל ָרע י ִשְ מ ֹר אֶ ת נַפְשֶ ָך :ח יי י ִשְ מָ ר צֵאתְ ָך
ּובֹואֶ ָך מֵ עַתָ ה ו ְעַד עֹולָם:
ג

ויאמר אח״כ וידוי של ש״מ בכוונה גדולה וכן קבלנוהו מחסידים ואנשי מעשה וזה נוסחו:

מֹודה אֲ נִי לְפָ נֶיָך יי אֵ ֹלהַ י וֵאֹלהֵ י אֲ בֹותַ י אֱ ֹלהֵ י ַאב ְָרהָ ם יִצְחָ ק וְי ַעֲ ק ֹב אֱ ֹלהֵ י הָ אֱ ֹלהִ ים וַאֲ דֹונֵי הָ אֲ דֹונִים בַשָ מַ י ִם
ֶ
ָָארץ .הָ י ָה הֹוֶה וְי ִהְ י ֶה.
ָָארץ .עֹושֶ ה חֶ סֶ ד מִ שְ פָ ט וְצ ְָדקָ ה ב ֶ
ָארץ מִ תָ חַ ת אֵ ין עֹוד .עֹושֶ ה שָ מַ י ִם ו ֶ
מִ מַ עַ ל וְעַ ל הָ ֶ
מְ הַ וֶה אֶ ת הַ כ ֹל שֶ ְרפוָאתִ י ְבי ֶָדָך ומִ יתָ תִ י ְבי ָדְ ָך .י ְהִ י ָרצֹון מִ לְ פָ נֶיְך יי אֱֹלהַ י וֵאֹלהֵ י אֲ בֹותַ י שֶ תִ ְרפָ אֵ נִי רְ פוָאה
שְ לֵ מָ ה כִי אַ תָ ה אֵ ל רֹופֵ א ַרחֲ מָ ן ו ְאִ ם בָר מִ ינָן ָאמות תְ הֵ א מִ יתָ תִ י כַפָ ָרה עַ ל כָל חַ ט ֹאתַ י וַעֲ ֹונֹותַ י ופְ שָ עַ י
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ְתֹורתְ ָך ו ְבגַן עֵ ֶדן ו ְ ַז ֵכנִי לָ עֹולָ ם הַ בָא הַ צָפון לַ צ ִַדיקִ ים .וַאֲ נִי
שֶ חָ טָ אתִ י וְשֶ עָ וִיתִ י וְשֶ פָ שַ עְ תִ י לְ פָ נֶיָך וְתֵ ן חֶ לְקִ י ב ָ
ְמורה .וְאַ תָ ה אֶ חָ ד וְֹלא ְככָל הָ אֲ חָ ִדים .וְר ֹאש לְ כָל הַ נִמְ צָאִ ים .וְאֵ ינְָך גוף
מֹודה ומַ אֲ מִ ין כִי אַ תָ ה נִמְ צָא מְ צִיאֹות ג ָ
ֶ
קריו .ו ְאֵ ין בְָך ָדבָר מִ תֹואֲ ֵרי הַ גופִ ים וְאַ תָ ה קַ דְ מֹון לְ כָל הַ נִמְ צָאִ ים.
וְֹלא כ ֹחַ בְגוף .וְֹלא י ִַש ֹיגוָך מַ שִ יגֵי הַ גוף ומִ ָ
וְאַ תָ ה ָראוי לְ הֵ עָ בֵד ולֶ הָ ִרים .וְאַ תָ ה הַ נֹותֵ ן נְבוָאה בְפִ י כָל הַ ְנבִיאִ ים .ונְבוַאת מ ֹשֶ ה עַ בְדְ ָך נְבִיאֶ ָך לְמַ עְ לָ ה מִ כָל
תֹורה הַ קְ דֹושָ ה הַ מְ צוי ָה
תֹורה שְ לֵ מָ ה ומְ שִ יבַת נָפֶ ש .וְהִ יא ז ֹאת הַ ָ
הַ ְנבִיאִ ים .ו ְאַ תָ ה נָתַ תָ לָ נו עַ ל י ָדֹו מִ ן הַ שָ מַ י ִם ָ
ְסודה .ו ְאַ תָ ה ֵ
יֹודעַ מַ חְ שְ בֹות ְבנֵי
ֶעְד ֶרת וְֹלא נ ָ
ְבורה .וְֹלא תִ הְ י ֶה ז ֹאת הַ ָ
בֵינֵינו .וְהִ גִיעָ ה אֵ לָ יו מִ פִ י הַ ג ָ
תֹורה נ ֶ
ָאדם וְֹלא תִ תְ ַרשֵ ל בָהֶ ם .ו ְַד ְרכְָך לִ גְמֹול טֹוב לַ צ ִַדיקִ ים ולְ הַ עֲ נִיש לָ ְרשָ עִ ים .וְתָ בִיא מְ שִ יחֵ נו הָ ָאהוב ותְ חַ י ֶה
ָ
לְרצֹון אִ מְ ִרי פִ י וְהֶ גְיֹון לִ בִי לְ פָ נֶיָך יי ִ
צורי וְגֹואֲ לִ י:
מֵ תֵ ינו :י ִהְ יו ָ
ואם השעה דחוקה עליו יזקוף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ויאמר:

ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָם י ְהִ י ָרצֹון מִ ְל ָפנֶיָך שֶ ּיִהְ י ֶה שָ לֹום מְ נּוחָ תִ י:
ויכיון בשם יתברך ויחודו ובמעמד הר סיני הגדול והנורא .ואחר סיום הוידוי יאמר א-ל מלך[ :עקיבא להוסיף כאן]%

( )3סדר מסירת מודעה לשכיב מרע
כתבו המקובלים כי האדם בעת יציאת נשמתו השטן עומד על ימינו לשטנו ואומר לו כפור בה' אלהי ישראל והנשמה ממאנת
ואפשר שח״ו מחמת הטירוף הבא לידי הודאה ע"כ צריך להקדים בעודו בשכלו להתפלל אל ה׳ עד אשר לא יבואו ימי הרעה.
וכסדר אלו הדברים ימסור מודעה:

מֹודעָ ה בִפְ נֵיכֶם בְאִ ם שֶ י ָב ֹא הַ שָ טָ ן אֹו כַת ִדילֵ ּה לְ הָ סִ ית אֹותִ י לַ עֲ ב ֹר עַ ל ַאחַ ת
שִ מְ עו ַרבֹותַ י הֲ ֵרי אֲ נִי מֹוסֵ ר ָ
מִ מִ צְֹות יי הֵ ן מִ צוַת עֲ שֵ ה וְהֵ ן מִ צוַת ֹלא תַ עֲ שֶ ה הֵ ן מִ צְות שֶ חַ יָבִין עֲ לֵ יהֶ ן כ ְִריתֹות אֹו מִ יתֹות בֵית ִדין אֹו ג ְָד ִרים אֹו
פְק ָדתִ י לְ הָ שִ יב הַ פִ קָ דֹון אֲ שֶ ר הָ פְקַ ד אִ תִ י יָסִ ית וְי ִַדיחַ
סְ יָגִים אֹו עַ ל הַ כְלָ ל כֻּלֹו חַ ס וְשָ לֹום ובִפְ ַרט בְאִ ם שֶ יָב ֹא עֵ ת ֻּ
מֹודה לֹו חָ לִ ילָ ה וְחָ לִ ילָ ה הֵ ן בְמַ חְ שָ בָה הֵ ן ב ְִדבור אֹו ְבכָל מַ ה
א ֹתִ י ומֵ חֲ מַ ת אֵ ימָ ה ו ַָרעַ ד וְטֵ רוף ובִלְבול ַדעַ ת אֲ נִי ֶ
שֶ הַ פֶ ה יוכַל ַ
ָאדם נִתְ פַ ס עַ ל צַעֲ רוׁ .אִ ם אֵ ין
לְדבֵר וְלֵ ב לַ חַ שֹוב ַאף עַ ל פִ י שֶ ָאמְ רו חֲ כָמֵ ינו ִזכְרֹונָם לִ ב ְָרכָה אֵ ין ָ
מֹודעָ ה בִפְ נֵיכֶם שֶ יִהְ יֶה אֹותֹו ִדבור אֹו מַ חְ שָ בָה
ע ֹשֶ ה כָלָ ה ע ֹשֶ ה מְ חִ צָה בֵינֹו לְבֵין ָאבִינו שֶ בַשָ מַ י ִםְ .בכֵן אֲ נִי מֹוסֵ ר ָ
בָטֵ ל ומְ בֻּטָ ל כְחֶ ֶרס הַ נִשְ בָר וְֹלא יִהְ י ֶה מַ מָ ש ב ְִד ִ
בורי אֹו בְמַ חְ שַ בְתִ י אֹו ב ְִרמִ יזָתִ י כִי אֲ נִי מַ אֲ מִ ין בְשִ מְ ָך הַ גָדֹול
14

ֵ
ְתֹורתֹו אֱמֶ ת וְאַ תָ ה יָחִ יד ומְ י ֻּחָ ד וְאֵ ין י ְחִ ידות כָמֹוָך בְשום פָ נִים הָ י ָה הֹוֶה
ומש ֶה עַ ב ְְדָך אֱמֶ ת ו ָ
שֶ אַ תָ ה אֱמֶ ת
וְי ִהְ יֶה ,יי מֶ לֶ ְך ,יי מָ לָ ְך ,יי י ִמְ ֹלְך לְע ֹלָ ם וָעֶ ד .בַיֹום הַ הוא יִהְ י ֶה יי אֶ חָ ד ושְ מֹו אֶ חָ ד .כִי אֵ ין כָמֹוָך בָאֱֹלהִ ים בַשָ מַ י ִם
ָארץ מִ תָ חַ ת אֵ ין עֹוד .בָרוְך הוא ובָרוְך שְ מֹו לָ עַ ד .בָרוְך שֵ ם כְבֹוד מַ לְכותֹו לְ עֹולָ ם וָעֶ ד:
מִ מַ עַ ל וְעַ ל הָ ֶ
והיושבים יענו ויאמרו[ :להוסיף נקודות]%

14

להעיר מהמסופר ב"אלה תולדות פרץ" ע'  – 82תולדותיו של ר' פרץ מאצקין – שפעם הי' חולה מסוכן ואמר ווידוי וכשהגיע למילים אלה מנה את שמותיהם
של רבותינו נשיאנו.
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בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה קבלנו המסירות אשר מסר (פלוני בן פלוני) גופו ונפשו רוחו
ונשמתו לעלת כל העלות וסבת כל הסבות וכל כה שיעשה מהיום נגד מסירת המודעה הזאת הן
במעשה הן בדבור הן במחשבה אנחנו מבטלים אותו המעשה בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה
ולא יעשה (בפלוני בן פלוני) שום רושם כלל:
עד כאן ה"ווידוי הרגיל".

סימן ה .הווידוי בשעות האחרונות
פרק הגסיסה
אמרו רז״ל מצוה לעמוד בשעת יציאת נשמה וסמך לזה ,לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו .וגדולה מצוה זו שיש בה כח לדחות
מצות תפילה ,כמו שכתוב בספר חסידים (סי׳ תשמ״ב) וז"ל :מי שישב לפני חולה בשעה שנוטה למות ואין שם אדם אחר שיודע בענין
המת לעיין עליו מתי תצא נפשו ,ויפשוט איבריו ויעצים עיניו ,ויעסוק בו והגיע זמן התפלה לא יצא משם להתפלל עכ״ל .ויעויין בשו״ג סי׳
של״ה ,ובספר קמח סלת דף קנו) .והעומדים בשעת יציאת נשמה לא יתעסקו בשיחה בטילה ,אלא בת״ת ודברי קדושה .וישתדלו להיות
נמצאים לכל הפחות עשרה בעת הגסיסה (שדה חמד כרך י׳ צוואת המחבר).
וכגון דא מצוה להודיע כי להיות עינינו רואות אשר כמה חולים מטנפים עצמם מצואה ומי רגלים מחמת חולשת החומר העכור הכלה
ונאבד ,וקיימא לן דאסור להרהר בדברי תורה במקום מטונף כדכתיב והי' מחניך קדוש ,ונכון להזהיר להיושבים שם ,אם יש ריח מהטינוף
אז אינו מועיל הכיסוי ,וצריך להרחיק למקום שאין שם ריח ,ומשם ירחיקו עוד ד׳ אמות ,ממקום שכלה הריח .ואם אי אפשר כגון שהריח
נודף ,או שהמקום צר ,אזי ישרפו חתיכת בגד ,וריח בגד השרוף יבטל ריח הטינוף ,או בדבר אחר המבטל הריח ואזי מותר לומר שם
דברים שבקדושה (שם).

הבא לקמן נחלק לארבע חלקים:
 .1פרקי תהילים.
 .2אם הזמן קצר ביותר.
 .3כשהשעה דחוקה.
 .4בשעת יציאת הנשמה.

 .1פרקי תהילים:
[כתוב בספר מעבר יבק (שפתי צדק פ״ז) סדר התפלות שמתפללים בשעה אחרונה] .ואם אין זמן ,יאמרו מזמורים אלו:

ו ִיהִ י נ ֹעַם אֲ דֹנָי אֱֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה י ָדֵ ינּו כֹונְנָה עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה י ָדֵ ינּו כֹונְנֵהּו (ג' פעמים).
ָָארץ :ג ַאל י ִתֵ ן לַמֹוט
קכא א שִ יר לַמַ עֲ לֹות אֶשָ א עֵ ינַי אֶ ל הֶהָ ִרים מֵ ַאי ִן י ָב ֹא עֶ ז ְִרי :ב עֶ ז ְִרי מֵ עִ ם יי ע ֹשֵ ה שָ מַ י ִם ו ֶ
ַר ְגלֶָך ַאל י ָנּום ש ֹמְ ֶרָך :ד הִ נֵה ֹלא י ָנּום ו ְֹלא י ִישָ ן שֹומֵ ר י ִשְ ָראֵל :ה יי ש ֹמְ ֶרָך יי ִצלְָך עַ ל י ַד י ְמִ ינֶָך :ו יֹומָ ם הַ שֶ מֶ ש ֹלא
י ַ ֶככָה וְי ֵָרחַ ַב ָליְלָה :ז יי י ִשְ מָ ְרָך מִ כָל ָרע י ִשְ מ ֹר אֶ ת נַפְשֶ ָך :ח יי י ִשְ מָ ר צֵאתְ ָך ּובֹואֶ ָך מֵ עַתָ ה ו ְעַד עֹולָם:
קל א שִ יר הַ מַ עֲ לֹות מִ מַ עֲ מַ קִ ים קְ ָראתִ יָך יי :ב אֲ דֹנָי שִ מְ עָה בְקֹולִי תִ הְ י ֶינָה ָאזְנֶיָך קַ שֻ בֹות לְקֹול תַ חֲ נּונָי :ג אִם
עֲֹונֹות תִ שְ מָ ר י ָּה אֲדֹנָי מִ י י ַעֲ מ ֹד :ד כִי עִ מְ ָך הַ סְ לִיחָה לְמַ עַן תִ ּו ֵָרא :ה קִ ּוִיתִ י יי קִ ּוְתָ ה נַפְשִ י וְלִדְ ָברֹו הֹוחָ לְתִ י :ו נַפְשִ י
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לַאדֹנָי מִ ש ֹמְ ִרים לַב ֹקֶ ר ש ֹמְ ִרים לַב ֹקֶ ר :ז י ַחֵ ל י ִשְ ָראֵל אֶל יי כִי עִם יי הַ חֶ סֶ ד ו ְהַ ְרבֵה עִ מֹו פְדּות :ח ו ְהּוא י ִפְדֶ ה אֶת
י ִשְ ָראֵ ל מִ כ ֹל עֲֹונ ֹתָ יו:
צא א י ֹשֵ ב בְסֵ תֶ ר עֶ לְיֹון ְבצֵל שַ דַ י י ִתְ לֹונָן :ב א ֹמַ ר לַיי מַ חְ סִ י ּומְ צּודָ תִ י אֱֹלהַ י אֶ בְטַ ח בֹו :ג כִי הּוא יַצִילְָך מִ פַח י ָקּוש
מִ דֶ בֶר הַ ּוֹות :ד בְאֶ ב ְָרתֹו י ָסֶ ְך לְָך ו ְתַ חַ ת ְכנָפָיו תֶ חְ סֶ ה ִצנָה ו ְס ֹחֵ ָרה אֲ מִ תֹו :ה ֹלא תִ ָירא מִ פַחַ ד ָליְלָה מֵ חֵ ץ י ָעּוף יֹומָ ם:
ּור ָבבָה מִ ימִ ינֶָך אֵ לֶיָך ֹלא יִגָש :ח ַרק בְעֵ ינֶיָך תַ בִיט
ו מִ דֶ בֶר בָא ֹפֶל י ַהֲ ֹלְך מִ קֶ טֶ ב י ָשּוד צָהֳ ָרי ִם :ז י ִפ ֹל מִ צִדְ ָך אֶ לֶף ְ
ו ְשִ לֻמַ ת ְרשָ עִ ים תִ ְראֶה :ט כִי אַתָ ה יי מַ חְ סִ י עֶ לְיֹון שַ מְ תָ מְ עֹונֶָך :י ֹלא תְ אֻ נֶה אֵ לֶיָך ָרעָה וְנֶגַע ֹלא י ִקְ ַרב בְָאהֳ לֶָך :יא
כִי מַ לְָאכָיו י ְ ַצּוֶה לְָך לִשְ מָ ְרָך ְבכָל דְ ָרכֶיָך :יב עַל כַפַ י ִם י ִשָ אּונְָך פֶן תִ ג ֹף בָאֶ בֶן ַר ְגלֶָך :יג עַל שַ חַ ל וָפֶתֶ ן תִ דְ רְֹך תִ ְרמ ֹס
כְפִיר ו ְתַ נִין :יד כִי בִי חָ שַ ק ו ַאֲ פַ לְטֵ הּו אֲשַ ְגבֵהּו כִי י ָדַ ע שְ מִ י :טו י ִקְ ָראֵ נִי ו ְאֶעֱ נֵהּו עִ מֹו ָאנֹכִי ְבצ ָָרה אֲחַ ְלצֵהּו ו ַאֲ ַכבְדֵ הּו:
ְַאראֵהּו בִישּועָתִ י:
טז א ֶֹרְך י ָמִ ים אַשְ בִיעֵהּו ו ְ
( )2ואם הזמן קצר ביותר אומרים בזה הסדר:
אֲ דֹון עֹולָ ם אֲ שֶ ר מָ לַ ְך בְטֶ ֶרם כָל י ְצור ִנב ְָרא .לְעֵ ת נַעֲ שָ ה בְחֶ פְצֹו כל אֲ זַי מֶ לֶ ְך שְ מֹו נִקְ ָרא .ו ְַאחֲ ֵרי ִככְלֹות
נֹורא .וְהוא הָ י ָה וְהוא הֹוֶה וְהוא י ִהְ י ֶה בְתִ
ִירה.
פְָארה .וְהוא אֶ חָ ד וְאֵ ין שֵ נִי לְ הַ מְ שִ יל לֹו לְהַ חְ ב ָ
ָ
הַ כל לְ בַדֹו י ִמְ לְך ָ
בְלִ י ֵראשִ ית בְלִ י תַ כְלִ ית וְלֹו הָ ע ֹז וְהַ מִ שְ ָרה .וְהוא אֵ לִ י וְחַ י גֹואֲ לִ י וְצור חֶ בְלִ י בְעֵ ת צ ָָרה .וְהוא נִסִ י ומָ נֹוס לִ י
ירא:
ירה .וְעִ ם רוחִ י ְגוִיָתִ י ה' לִ י וְֹלא אִ ָ
מְ נָת כֹוסִ י בְיֹום אֶ קְ ָראְ .בי ָדֹו ַאפְקִ יד רוחִ י בְעֵ ת אִ ישַ ן וְָאעִ ָ
שמעתי מזקנים ואנשי מעשה כי קבלה בידם שנכון לומר אנא בכח כמה וכמה פעמים ובעיקר טרם יציה״נ .וכן ידוע
שנהגו הרבה מאחינו בני ישראל הקדושים והטהורים (בימי המלחמה האחרונה) טרם מסרו נפשם על קדושת השם
על ידי הנאצים הארורים.

ְרּורה
אָ נָא 1בְכ ֹחַ גְדֻ לַת י ְמִ ינְָך תַ תִ יר צ ָ
נֹורא
קַ בֵל ִרנַת עַ מְ ָך שַ ְגבֵנּו טַ הֲ ֵרנּו ָ
דֹורשֵ י י ִחּודְ ָך ְכ ָבבַת שָ מְ ֵרם
נָא גִבֹור ְ
ב ְָרכֵם טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ י צִדְ קָ תְ ָך תָ מִ יד גָמְ לֵם
חֲ סִ ין קָ דֹוש בְרֹוב טּובְָך נַהֵ ל עֲ דָ תֶ ָך
י ָחִ יד גֵאֶ ה לְעַ מְ ְך פְ נֵה זֹוכ ְֵרי קְ דֻ שָ תֶ ָך
שַ ו ְעָ תֵ נּו קַ בֵל ּושְ מַ ע צַעֲ קָ תֵ נּו יֹודֵ עַ תַ עֲ לֻמֹות
בָרּוְך שֵ ם כְבֹוד מַ לְכּותֹו לְעֹולָם ו ָעֶ ד

(אב"ג ית"ץ)
(קר"ע שט"ן)
(נג"ד יכ"ש)
(בט"ר צת"ג)
(חק"ב טנ"ע)
(יג"ל פז"ק)
(שק"ו צי"ת)

ָארץ ו ְהָ אֱ לִילִים כָרֹות
ו ְעַל כֵן נְקַ ּוֶה לְָך יי אֱ ֹלהֵ ינּו ל ְִראֹות מְ הֵ ָרה בְתִ פְאֶ ֶרת עֻ זֶָך לְהַ ֲעבִיר גִלּולִים מִ ן הָ ֶ
ָארץ; יַכִירּו
יִכ ֵָרתּון לְתַ קֵ ן עֹולָם בְמַ לְכּות שַ דַ י .וְכָל ְבנֵי בָשָ ר י ִקְ ְראּו בִשְ מֶ ָך לְהַ פְנֹות אֵ לֶיָך כָל ִרשְ עֵי ֶ
וְי ֵדְ עּו כָל יֹושְ בֵי תֵ בֵל כִי לְָך תִ כ ְַרע כָל ב ֶֶרְך תִ שָ בַע כָל לָשֹוןְ .ל ָפנֶיָך יי אֱ ֹלהֵ ינּו יִכ ְְרעּו וְי ִפ ֹלּו ו ְ ִלכְבֹוד
שִ מְ ָך י ְקָ ר י ִתֵ נּו ו ִיקַ בְלּו ֻכלָם ֲע ֵליהֶ ם אֶ ת ע ֹל מַ לְכּותֶ ָך ו ְתִ מְ ֹלְך ֲע ֵליהֶ ם מְ הֵ ָרה לְעֹולָם ו ָעֶ ד .כִי הַ מַ לְכּות
ְתֹורתֶ ָך יי י ִמְ ֹלְך לְעֹלָם ו ָעֶ ד:
שֶ לְָך הִ יא ּולְעֹולְמֵ י עַד תִ מְ ֹלְך ְבכָבֹודַ .ככָתּוב ב ָ
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ס"ו .כשהשעה דחוקה
()3
אם רואים שאין תרופה להחולה והשעה דחוקה ,ישתדלו שהחולה יאמר עכ"פ (אם לא נאמר לפני זה):
א .ה' אלקים אמת ותורתו אמת.
ב .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ג .אשרי יושבי ביתך עד סוף המזמור( .נדפס לעיל ע'??)
ד .ויבקש מרבים שיעזרוהו בתפילה.
ה .ויעשה תשובה שלמה.
ו .ויטול ידיו.
15

ז .ויתעטף בציצית .

ס"ז .בשעת יציאת הנשמה
()4
א .בשעת יציאת הנשמה אומרים:

שְ מַ ע י ִשְ ָראֵ ל יי אֱ ֹלהֵ ינו יי אֶ חָ ד (פעם אחת)
בָ רוְך שֵ ם כְבֹוד מַ לְ כותֹו לְ עֹולָ ם וָעֶ ד (ג' פעמים בלחש)
יי הוא הָ אֱ ֹלהִ ים (ז' פעמים)
יי מֶ לֶ ְך .יי מָ לָ ְך .יי י ִמְ לְך לְ עֹולָ ם וָעֶ ד (פעם אחת)
16

17

אין כופלים את הפסוקים אפילו אם עדיין לא יצאה נשמתו  ,ומדברים דברי תורה בשעה זו .

15

ד"ח רנה.

16

נ"ע פ"ד ס"א.

17

נ"ע פ"ג ס"א .ז"מ פ"ה הע' .46
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