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

 ה פרק                                              בס"ד

  והוידוי התפלות, האחרונות בשעות ההנהגות

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

 חמץ מכירת, הבנים ברכת. א"ס 

(כפור יום בערב הבנים בברכת כמו) כהנים בברכת ונכדותיו צ"מהוריי ר"אדמו ק"כ בנו את בירך ב"הרש ר"אדמו ק"כ. א
1

. 

אבידה השבת מדין הכרה המחוסר של חמצו את למכור יש – פסח ערב. ב
2
. 

 הווידוי לענין הקדמה. ב"ס

 לוידוי בנוגע נחוצה הקדמה

" אור תורה" מהסידור נעתק לקמן הבא. לווידוים נוסחאות וכמה כמה מובאים, יבוק מעבר בספר ובפרט, הקדושים בספרים

 .ואילך רנו' ע" חסד דרכי" ומהספר 404' ע

 :ווידוים שני ישנם בכללות

 . ממש האחרונות בשעות דוקא ולאו, צלולה בדעה שאומרים מה דהיינו" הרגיל הוידוי. "א

 .האחרונה בשעה ותפילות הווידוי. ב

 הרגיל הוידוי אומר, צלולה בדיעה עדיין והוא ספורים שעותיו או שימיו מרגיש ל"ר כשמישהו – הוא ביניהם החילוק, בכללות

כראוי וידוי לומר האחרונות להשעות לחכות צריך ואין[ כדלהלן ימים לאריכות סגולה והוא' ]ד בסימן לקמן שהובא
3

 כ"משא. 

 ".האחרונה בשעה ותפילות וידוי"ה אומרים אז, דחוקה כשהשעה

 .לומר וידוי איזה ולהחליט המצב את להעריך החולה ליד העומדים על, ולכן

 וזמנו אופנו, טעמו, מקורו: וידוי. ג"ס

במשנה איתא. א 
4

 מה לי נא הגד... בני: יהושע לו שאמר בעכן מצינו שכן ב"לעוה חלק לו יש המתוודה כל: 

 אתה ואי עכור אתה הזה ביום... יהושע ויאמר שנאמר? וידויו לו שכיפר ומנין. עשיתי וכזאת וכזאת חטאתי...ויאמר....עשית

 התוודו הרבה, מזה תדאג ואל, התוודה לו ואומרים, בדברים אותו מסבבים למות שנוטה שרואין חולה, לכן. כ"ע. ב"לעוה עכור

 .ב"לעוה חלק לו יש המתוודה וכל, חי אתה מתוודה שאתה ובשכר, בחיים והמה מחוליים ועמדו

                                                           
1

 .ואילך 98' ע דרבי אשכבתא 

2
 .ב"סי ג"פ ע"בנ הנסמן וראה. ח"ס ג"סתמ ז"אדה ע"שו משמעות 

3
 .זה אודות בארוכה 179' ע" יולדו בנים ידעו למען" בספר וראה 

4
 .ב, מג סנהדרין 
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. עוונותי על כפרה מיתתי תהא: אמור: לו אומרים, מעט רק לדבר יכול ואם, בלבו יתוודה בפיו להתוודות יכול אינו ואם. ב

 נשים בפני ולא, ה"ע בפני לא אומרים אין הדברים אלו וכל. בדברים בין בממון בין כנגדו שחטא אדם מכל מחילה שיבקש ונכון

לבו את וישברו יבכו שמא קטנים בפני ולא
5
. 

יבק ובמעבר: להחולי מיקל הווידוי .ג
6
 כוחות ממתק שבזה יען החולי מעליו מיקל פעמים הרבה לחולה הוידוי אמירת: כתב 

 '. וכו נשברה רוח אלקים זבחי כדכתיב... שעליו הדינים

ה"בשל איתא :צלולה בדיעה. ד
7
 .הדעת בישוב שיתוודה כדי צלולה שדעתו בעוד הוידוי החולה עם לומר שישתדל נכון 

הוידוי בשעת אנשים עשרה שיהיו נכון :מנין .ה
8

. 

 ר"אדמו צ"הצ ר"אדמו חסידי מגדולי, ראזענבוים חיים אברהם' ר' וכו ח"והרה ג"הרה אודות מהמסופר להעיר כדאי. ו

לאמעריקא שהגרו ליובאוויטש חסידי ומראשוני, ב"הרש ר"ואדמו ש"מהר
9
: 

 ל"ז דודי של ממקורביו שם' הי והוא, אמעריקא ממדינת בחזרה שבא אחד אורח שם ראיתי, בליובאוויץ למדתי אשר ובעת

 א"תו סידור לפניו והביא, וידוי לומר הזמן שהגיע דודי אז ואמר, פטירתו קודם אצלו' שהי איך לי וסיפר[, חיים אברהם הרב]

 במקום לומר והתחיל, וידוי מתנגדישער א איז דאס ואמר, זאת לומר ומיאן, מרע לשכיב הוידוי סדר שם שנדפס כפי שיאמר

 .גדולה ומתיקות בנעימות סופו ועד מתחילתו אותו ואמר, במנחה ק"עש בכל שאומרים' אלי פתח המאמר את וידוי

מונקעס שמואל' ר' וכו ח"הרה של האחרונות השעות אודות מהמסופר להעיר וגם. ז
10
. 

תחנון אומרים שאין ובימים ט"ויו בשבת גם הוידוי לומר יכולים :טוב ויום שבת. ח
11
. 

 הרגיל הווידוי. ד"ס

הרגיל  להווידוי חלקים' ג ישנם  בכללות
12
: 

 .מודעה מסירת. 3. ן"להרמב הווידוי. 2. מרע לשכיב הווידוי. 1

 

                                                           
5

 .כז' ע ח"מד הם והקודמו זה סעיף 

6
 .ו"פט נ"א מאמר 

7
 .פסחים' מס 

8
 .ט"פי צדק שפתי יבק מעבר 

9
 .בסופו חמישי פרק" חיים אברהם תולדות" 

10
 ,נשמתו יציאת בשעת נוכחים להיות שיבואו שעברו לאנשים וקרא בעצמו הלך פטירתו קודם: ושם. 46' ע( שם אהלי הוצאת) מונקעס שמואל תולדות 

' ר פתח ....אתה תאמר וידוי :בבדיחותא שמואל' ר השיבו ,וידוי עמו שיאמר הנוכחים אחד לו אמר מנין נתאסף וכאשר ,עז של פגירתה וראו באו להם באמרו

 ,שאני כפי אותי לקחת אתה תחפוץ אם ,מתיירא איני שלך מהגיהנם ,צריך איני שלך עדן הגן ,קיימתי לא שלך המכוון עיקר ,עולם של ריבונו" :ואמר שמואל

 .ה"תנצב. הגסיסה התחילה ותיכף, במיטה עצמו והשכיב .שתרצה מה עשה לאו ואם ,מוטב

11
 .רנה. קעג ח"ד 

 

12
 .404' ע אור תורה וסידור רסב-רנו עמודים חסד מדרכי העתק זה להלן, ל"כנ 
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הווידוים אמירת בשעת מנין' שיהי – אפשרי אם :מנין. א
13
. 

  

  מרע לשכיב וידוי( 1)

 א"הרמ שהוסיף מה) יכפרנה חכם ואיש וגו׳ מלך חמת שנאמר רחמים עליו ויבקש חכם אצל ילך בביתו חולה לו שיש מי

 ((:א"ע ז"קט ב"ב'( )כו להרב שהולך נ"י י"מנ הוא שבעיר תיבת

 (:שם הוא באשר דכתיב נ״ג' פ בראשית רבות) מכל יותר לעצמו החולה תפלת יפה

 ִמְלָפנֶיָך ָרצֹון יְִהי ְביֶָדָך ּוִמיָתִתי ְביֶָדָך ֶשְרפּוָאִתי ֲאבֹוַתי וֵאֹלֵהי ֱאֹלַהי יְהֹוָה ְלָפנֶיָך ֲאנִי מֹוֶדה

 ֶשָחָטאִתי ּוְפָשִעים וֲַעֹונֹות ֲחָטִאים ָכל ַעל. ַכָפָרה ִמיָתִתי ְתֵהא ָאמּות וְִאם ְשֵלָמה ְרפּוָאה ֶשִתְרָפֵאנִי

 :ַלַצִדיִקים ַהָצפּון ַהָבא ָלעֹוָלם וְזֵַכנִי ֵעֶדן ְבַגן ֶחְלִקי וְֵתן ְלָפנֶיָך וְֶשָפַשְעִתי וְֶשָעוִיִתי

 (.ח"לש סימן יו״ד ע"שו) בידו הרשות כ"יוה לוידוי אפילו להאריך ירצה ואם

  ל"ז ן"להרמב מרע לשכיב וידוי סדר( 2)

 :ש ש״מ לכל ראוי: נוסחו וזה מעשה ואנשי מחסידים קבלנו כן מרע שכיב של וידוי סדר הרמב״ן כתב

  צוואה יעשה. 1

  שחטא מי לכל מחילה ויבקש. 2

  בתפלה שיעזרוהו מרבים ויבקש. 3

  שלימה תשובה ויעשה. 4

  ידיו ויטול. 5

  בציצית ויתעטף. 6

 . ועד לעולם מלכותו כבוד שם וברוך אמת נביאו ומשה אמת ותורתו אמת אלהים ה׳ ויאמר. 7

 סימן ענני בקראי ויאמר פ״ו סימן אזנך' ה הטה לדוד תפלה ומזמור. המזמור סוף עד ביתך יושבי אשרי[ בתהילים] ויקרא. 8

 :א"קכ סימן עיני אשא למעלות שיר. ד׳

 ְתִהָלה א קמה. ֱאֹלָהיו ֶשיי ָהָעם ַאְשֵרי לֹו ֶשָכָכה ָהָעם ַאְשֵרי. סלה יהללוך עוד ביתיך יושבי ַאְשֵרי

 .וֶָעד ְלעֹוָלם ִשְמָך וֲַאַהְלָלה ֲאָבֲרֶכךָ יֹום ְבָכל ב .וֶָעד ְלעֹוָלם ִשְמָך וֲַאָבֲרָכה ַהֶמֶלְך ֱאלֹוַהי ֲארֹוִמְמָך ְלָדוִד

 הֹוֶדָך ְכבֹוד ֲהַדר ה .יִַגידּו ּוְגבּורֶֹתיָך ַמֲעֶשיָך יְַשַבח ְלדֹור דֹור ד .ֵחֶקר ֵאין וְִלְגֻדָלתֹו ְמאֹד ּוְמֻהָלל יי ָגדֹול ג

 ְתָךוְִצְדקָ  יִַביעּו טּוְבָך ַרב זֵֶכר ז .ֲאַסְפֶרנָה ּוְגדּוָלְתָך יֹאֵמרּו נֹוְראֶֹתיָך וֱֶעזּוז ו .ָאִשיָחה נְִפְלאֹוֶתיָך וְִדְבֵרי

 ַמֲעֶשיָך ָכל יי יֹודּוָך י .ַמֲעָשיו ָכל ַעל וְַרֲחָמיו ַלכֹל יי טֹוב ט .ָחֶסד ּוְגָדל ַאַפיִם ֶאֶרְך יי וְַרחּום ַחנּון ח .יְַרנֵנּו

 ּוְכבֹוד ְגבּורָֹתיו ָהָאָדם ִלְבנֵי ְלהֹוִדיעַ  יב. יְַדֵברּו ּוְגבּוָרְתָך יֹאֵמרּו ַמְלכּוְתָך ְכבֹוד יא. יְָבֲרכּוָכה וֲַחִסיֶדיָך

                                                           
 

13
 .פי״ט צדק שפתי יבק מעבר עי׳ 
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 וְזֹוֵקף ַהנְֹפִלים ְלָכל יי סֹוֵמְך יד. וָדֹור דֹור ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך עָֹלִמים ָכל ַמְלכּות ַמְלכּוְתָך יג. ַמְלכּותֹו ֲהַדר

 ּוַמְשִביעַ  יֶָדָך ֶאת פֹוֵתחַ  טז. ְבִעתֹו ָאְכָלם ֶאת ָלֶהם נֹוֵתן וְַאָתה יְַשֵברּו ֵאֶליָך כֹל ֵעינֵי טו. ַהְכפּוִפים ְלָכל

 יְִקָרֻאהּו ֲאֶשר ְלכֹל קְֹרָאיו ְלָכל יי ָקרֹוב יח. ַמֲעָשיו ְבָכל וְָחִסיד ְדָרָכיו ְבָכל יי ַצִדיק יז. ָרצֹון ַחי ְלָכל

 ָהְרָשִעים ָכל וְֵאת אֲֹהָביו ָכל ֶאת יי שֹוֵמר כ. וְיֹוִשיֵעם יְִשַמע ַשוְָעָתם וְֶאת יֲַעֶשה יְֵרָאיו ְרצֹון יט. ֶבֱאֶמת

 וְַעד ֵמַעָתה יָּה נְָבֵרְך וֲַאנְַחנּו. וֶָעד ְלעֹוָלם ָקְדשֹו ֵשם ָבָשר ָכל וִיָבֵרְך ִפי יְַדֶבר יי ְתִהַלת כא. יְַשִמיד

 .יָּה ַהְללּו עֹוָלם

 ַעְבְדָך הֹוַשע ָאנִי ָחִסיד ִכי נְַפִשי ָשְמָרה ב. ָאנִי וְֶאְביֹון ָענִי ִכי ֲענֵנִי ָאזְנְָך יי ַהֵטה ְלָדוִד ְתִפָלה א פו

 ֲאדֹנָי ֵאֶליָך ִכי ַעְבֶדָך נֶֶפש ַשֵמחַ  ד. ַהּיֹום ָכל ֶאְקָרא ֵאֶליָך ִכי ֲאדֹנָי ָחנֵנִי ג. ֵאֶליָך ַהבֹוֵטחַ  ֱאֹלַהי ַאָתה

 ְבקֹול וְַהְקִשיָבה ְתִפָלִתי יי ַהֲאזִינָה ו. קְֹרֶאיָך ְלָכל ֶחֶסד וְַרב וְַסָלח טֹוב ֲאדֹנָי ַאָתה ִכי ה. ֶאָשא נְַפִשי

 ֲאֶשר גֹויִם ָכל ט. ְכַמֲעֶשיָך וְֵאין ֲאדֹנָי ָבֱאֹלִהים ָכמֹוָך ֵאין ח. ַתֲענֵנִי ִכי ֶאְקָרֶאךָ ָצָרִתי ְביֹום ז. ַתֲחנּונֹוָתי

. ְלַבֶדָך ֱאֹלִהים ַאָתה נְִפָלאֹות וְעֵֹשה ַאָתה ָגדֹול ִכי י. ִלְשֶמָך וִיַכְבדּו ֲאדֹנָי ְלָפנֶיָך וְיְִשַתֲחוּו יָבֹואּו ָעִשיתָ 

 וֲַאַכְבָדה ְלָבִבי ְבָכל ֱאֹלַהי ֲאדֹנָי אֹוְדָך יב. ְשֶמָך ְליְִרָאה ְלָבִבי יֵַחד ַבֲאִמֶתָך ֲאַהֵלְך ַדְרֶכָך יי הֹוֵרנִי יא

 וֲַעַדת ָעַלי ָקמּו זִֵדים ֱאֹלִהים יד. ַתְחִתּיָה ִמְשאֹול נְַפִשי וְִהַצְלתָ  ָעָלי ָגדֹול ַחְסְדָך ִכי יג. ְלעֹוָלם ִשְמָך

. וֱֶאֶמת ֶחֶסד וְַרב ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום ֵאל ֲאדֹנָי וְַאָתה טו. ְלנְֶגָדם ָשמּוָך וְֹלא נְַפִשי ִבְקשּו ָעִריִצים

 וְיֵבֹשּו שֹנְַאי וְיְִראּו ְלטֹוָבה אֹות ִעִמי ֲעֵשה יז. ֲאָמֶתָך ְלֶבן וְהֹוִשיָעה ְלַעְבֶדָך ֻעְזָך ְתנָה וְָחנֵנִי ֵאַלי ְפנֵה טז

 .וְנִַחְמָתנִי ֲעזְַרַתנִי יי ַאָתה ִכי

. ְתִפָלִתי ּוְשַמע ָחנֵנִי ִלי ִהְרַחְבתָ  ַבָצר ִצְדִקי ֱאֹלֵהי ֲענֵנִי ְבָקְרִאי ב. ְלָדוִד ִמזְמֹור ִגינֹותִבנְ  ַלְמנֵַצחַ  א ד

 יְִשַמע יי לֹו ָחִסיד יי ִהְפָלה ִכי ּוְדעּו ד. ֶסָלה ָכזָב ְתַבְקשּו ִריק ֶתֱאָהבּון ִלְכִלָמה ְכבֹוִדי ֶמה ַעד ִאיש ְבנֵי ג

 ּוִבְטחּו ֶצֶדק זְִבֵחי זְִבחּו ו. ֶסָלה וְדֹמּו ִמְשַכְבֶכם ַעל ִבְלַבְבֶכם ִאְמרּו ֶתֱחָטאּו וְַאל ִרְגזּו ה. ֵאָליו ְבָקְרִאי

 ְדָגנָם ֵמֵעת ְבִלִבי ִשְמָחה נַָתָתה ח. יי ָפנֶיָך אֹור ָעֵלינּו נְָסה טֹוב יְַרֵאנּו ִמי אְֹמִרים ַרִבים ז .יי ֶאל

 .תֹוִשיֵבנִי ָלֶבַטח ְלָבָדד יי ַאָתה ִכי וְִאיָשן ֶאְשְכָבה יְַחָדו ְבָשלֹום ט. ָרבּו וְִתירֹוָשם

 ג: וָָאֶרץ ָשַמיִם עֵֹשה יי ֵמִעם ֶעזְִרי ב: ֶעזְִרי יָבֹא ֵמַאיִן ֶהָהִרים ֶאל ֵעינַי ֶאָשא ַלַמֲעלֹות ִשיר א קכא

 יַד ַעל ִצְלָך יי שְֹמֶרָך יי ה: יְִשָרֵאל שֹוֵמר יִיָשן וְֹלא יָנּום ֹלא ִהנֵה ד: שְֹמֶרָך יָנּום ַאל ַרְגֶלָך ַלמֹוט יִֵתן ַאל

 ֵצאְתָך יְִשָמר יי ח: נְַפֶשָך ֶאת יְִשמֹר ָרע ִמָכל יְִשָמְרָך יי ז: ַבָליְָלה וְיֵָרחַ  יֶַכָכה ֹלא ַהֶשֶמש יֹוָמם ו: יְִמינֶָך

 :עֹוָלם וְַעד ֵמַעָתה ּובֹוֶאָך

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

 ַבָשַמיִם ָהֲאדֹוִנים וֲַאדֹוֵני ָהֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי וְיֲַעקֹב יְִצָחק ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי וֵאֹלֵהי ֵאֹלַהי יי ְלָפֶניָך ֲאִני מֹוֶדה

. וְיְִהיֶה הֹוֶה ָהיָה. ָבָאֶרץ וְְצָדָקה ִמְשָפט ֶחֶסד עֹוֶשה. וָָאֶרץ ָשַמיִם עֹוֶשה. עֹוד ֵאין ִמָתַחת ָהָאֶרץ וְַעל ִמַמַעל

 ְרפוָאה ֶשִתְרָפֵאִני ֲאבֹוַתי וֵאֹלֵהי ֱאֹלַהי יי ִמְלָפֶניְך ָרצֹון יְִהי. ְביְָדָך וִמיָתִתי ְביֶָדָך ֶשְרפוָאִתי ַהכֹל ֶאת ְמַהֶוה

 וְפָשַעי וֲַעֹונֹוַתי ַחטֹאַתי ָכל ַעל ַכָפָרה ִמיָתִתי ְתֵהא ָאמות ִמיָנן ָבר וְִאם ַרֲחָמן רֹוֵפא ֵאל ַאָתה ִכי ְשֵלָמה
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 וֲַאִני. ַלַצִדיִקים ַהָצפון ַהָבא ָלעֹוָלם וְַזֵכִני ֵעֶדן וְבַגן ְבתֹוָרְתָך ֶחְלִקי וְֵתן ְלָפֶניָך וְֶשָפַשְעִתי וְֶשָעוִיִתי ֶשָחָטאִתי

 גוף וְֵאיְנָך. ַהִנְמָצִאים ְלָכל וְרֹאש. ָהֲאָחִדים ְכָכל וְֹלא ֶאָחד וְַאָתה. ְגמוָרה ְמִציאֹות ִנְמָצא ַאָתה ִכי וַמֲאִמין מֹוֶדה

יגוָך וְֹלא. ְבגוף כֹחַ  וְֹלא ִֹ . ַהִנְמָצִאים ְלָכל ַקְדמֹון וְַאָתה ַהגוִפים ִמתֹוֲאֵרי ָדָבר ְבָך וְֵאין. וִמקָריו ַהגוף ַמִשיֵגי יַש

 ִמָכל ְלַמְעָלה נְִביֶאָך ַעְבְדָך מֶֹשה ונְבוַאת. ַהְנִביִאים ָכל ְבִפי ְנבוָאה ַהנֹוֵתן וְַאָתה. וֶלָהִרים ְלֵהָעֵבד ָראוי וְַאָתה

 ַהְמצויָה ַהְקדֹוָשה ַהתֹוָרה זֹאת וְִהיא. ָנֶפש וְמִשיַבת ְשֵלָמה תֹוָרה ַהָשַמיִם ִמן יָדֹו ַעל ָלנו ָנַתתָ  וְַאָתה. ַהְנִביִאים

 ְבֵני ַמְחְשבֹות יֹוֵדעַ  וְַאָתה. נְסוָדה וְֹלא תֶנְעֶדרֶ  ַהתֹוָרה זֹאת ִתְהיֶה וְֹלא. ַהְגבוָרה ִמִפי ֵאָליו וְִהִגיָעה. ֵביֵנינו

 וְתַחיֶה ָהָאהוב ְמִשיֵחנו וְָתִביא. ָלְרָשִעים וְלַהֲעִניש ַלַצִדיִקים טֹוב ִלְגמֹול וְַדְרְכָך. ָבֶהם ִתְתַרֵשל וְֹלא ָאָדם

 :וְגֹוֲאִלי צוִרי יי ְלָפֶניָך ִלִבי וְֶהְגיֹון ִפי ִאְמִרי ְלָרצֹון יְִהיו: ֵמֵתינו

 :ויאמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר יזקוף עליו דחוקה השעה ואם

 :ְמנּוָחִתי ָשלֹום ֶשּיְִהיֶה ִמְלָפנֶיָך ָרצֹון יְִהי עֹוָלם ֶשל ִרבֹונֹו

 [%כאן להוסיף עקיבא]: מלך ל-א יאמר הוידוי סיום ואחר. והנורא הגדול סיני הר ובמעמד ויחודו יתברך בשם ויכיון

  מרע לשכיב מודעה מסירת סדר( 3)
 ממאנת והנשמה ישראל אלהי' בה כפור לו ואומר לשטנו ימינו על עומד השטן נשמתו יציאת בעת האדם כי המקובלים כתבו

. הרעה ימי יבואו לא אשר עד ה׳ אל להתפלל בשכלו בעודו להקדים צריך כ"ע הודאה לידי הבא הטירוף מחמת שח״ו ואפשר

 :מודעה ימסור הדברים אלו וכסדר

 ַאַחת ַעל ַלֲעבֹר אֹוִתי ְלָהִסית ִדיֵלּה ַכת אֹו ַהָשָטן ֶשיָבֹא ְבִאם ִבְפֵניֶכם מֹוָדָעה מֹוֵסר ֲאִני ֲהֵרי ַרבֹוַתי ִשְמעו

 אֹו ְגָדִרים אֹו ִדין ֵבית ִמיתֹות אֹו ְכִריתֹות ֲעֵליֶהן ֶשַחָיִבין ִמְצות ֵהן ַתֲעֶשה ֹלא ִמצוַת וְֵהן ֲעֵשה ִמצוַת ֵהן יי ִמִמְצֹות

ָדִתי ֵעת ֶשיָבֹא ְבִאם וִבְפַרט וְָשלֹום ַחס כֻּלֹו ַהְכָלל ַעל אֹו ְסיִָגים  וְיִַדיחַ  יִָסית ִאִתי ָהְפַקד ֲאֶשר ַהִפָקדֹון ְלָהִשיב ְפקֻּ

 ַמה ְבָכל אֹו ְבִדבור ֵהן ְבַמְחָשָבה ֵהן וְָחִליָלה ָחִליָלה לֹו מֹוֶדה ֲאִני ַדַעת וִבְלבול וְֵטרוף וַָרַעד ֵאיָמה וֵמֲחַמת אִֹתי

 ֵאין ִאם. ַצֲערוׁ   ַעל ִנְתַפס ָאָדם ֵאין ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינו ֶשָאְמרו ִפי ַעל ַאף ַלַחשֹוב וְֵלב ְלַדֵבר יוַכל ֶשַהֶפה

 ַמְחָשָבה אֹו ִדבור אֹותֹו ֶשִיְהיֶה ִבְפֵניֶכם מֹוָדָעה מֹוֵסר ֲאִני ְבֵכן. ֶשַבָשַמיִם ָאִבינו ְלֵבין ֵבינֹו ְמִחָצה עֶֹשה ָכָלה עֶֹשה

ָטל ָבֵטל  ַהָגדֹול ְבִשְמָך ַמֲאִמין ֲאִני ִכי ָזִתיִבְרִמי אֹו ְבַמְחַשְבִתי אֹו ְבִדבוִרי ַמָמש יְִהיֶה וְֹלא ַהִנְשָבר ְכֶחֶרס וְמבֻּ

ֱאֶמת ַעְבְדָך ומֵשֶה ֱאֶמת ֶשַאָתה
14
 הֹוֶה ָהיָה ָפִנים ְבשום ָכמֹוָך יְִחידות וְֵאין וְמיָֻּחד יִָחיד וְַאָתה ֱאֶמת וְתֹוָרתֹו 

 ַבָשַמיִם ָבֱאֹלִהים ָכמֹוָך ֵאין ִכי. ֶאָחד וְשמֹו ֶאָחד יי יְִהיֶה ַההוא ַביֹום. וֶָעד ְלעָֹלם יְִמֹלְך יי, ָמָלְך יי, ֶמֶלְך יי, וְיְִהיֶה

 :וֶָעד ְלעֹוָלם ַמְלכותֹו ְכבֹוד ֵשם ָברוְך. ָלַעד ְשמֹו וָברוְך הוא ָברוְך. עֹוד ֵאין ִמָתַחת ָהָאֶרץ וְַעל ִמַמַעל

 [%נקודות להוסיף]: ויאמרו יענו והיושבים

                                                           
14

 שמותיהם את מנה אלה למילים וכשהגיע ווידוי ואמר מסוכן חולה' הי שפעם – מאצקין פרץ' ר של תולדותיו – 82' ע" פרץ תולדות אלה"ב מהמסופר להעיר 

 . נשיאנו רבותינו של

 



 

Page 6 of 8 
 

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

 רוחו ונפשו גופו( פלוני בן פלוני) מסר אשר המסירות קבלנו ושכינתיה הוא בריך קודשא בצירוף

 הן הזאת המודעה מסירת נגד מהיום שיעשה כה וכל הסבות כל וסבת העלות כל לעלת ונשמתו

 ושכינתיה הוא בריך קודשא בצירוף המעשה אותו מבטלים אנחנו במחשבה הן בדבור הן במעשה

 :כלל רושם שום( פלוני בן בפלוני) יעשה ולא

 ".הרגיל ווידוי"ה כאן עד

 האחרונות בשעות הווידוי. ה סימן

 הגסיסה פרק
 לדחות כח בה שיש זו מצוה וגדולה. ימותו חכמים יראה כי השחת יראה לא, לזה וסמך נשמה יציאת בשעת לעמוד מצוה רז״ל אמרו

 בענין שיודע אחר אדם שם ואין למות שנוטה בשעה חולה לפני שישב מי: ל"וז( תשמ״ב סי׳) חסידים בספר שכתוב כמו, תפילה מצות

 סי׳ בשו״ג ויעויין. עכ״ל להתפלל משם יצא לא התפלה זמן והגיע בו ויעסוק, עיניו ויעצים איבריו ויפשוט, נפשו תצא מתי עליו לעיין המת

 להיות וישתדלו. קדושה ודברי בת״ת אלא, בטילה בשיחה יתעסקו לא נשמה יציאת בשעת והעומדים(. קנו דף סלת קמח ובספר, של״ה

 (.המחבר צוואת י׳ כרך חמד שדה) הגסיסה בעת עשרה הפחות לכל נמצאים

 הכלה העכור החומר חולשת מחמת רגלים ומי מצואה עצמם מטנפים חולים כמה אשר רואות עינינו להיות כי להודיע מצוה דא וכגון

 מהטינוף ריח יש אם, שם להיושבים להזהיר ונכון, קדוש מחניך' והי כדכתיב מטונף במקום תורה בדברי להרהר דאסור לן וקיימא, ונאבד

 שהריח כגון אפשר אי ואם. הריח שכלה ממקום, אמות ד׳ עוד ירחיקו ומשם, ריח שם שאין למקום להרחיק וצריך, הכיסוי מועיל אינו אז

 שם לומר מותר ואזי הריח המבטל אחר בדבר או, הטינוף ריח יבטל השרוף בגד וריח, בגד חתיכת ישרפו אזי, צר שהמקום או, נודף

 (.שם) שבקדושה דברים

 

 : חלקים לארבע נחלק לקמן הבא

 .תהילים פרקי. 1

 .ביותר קצר הזמן אם. 2

 . דחוקה כשהשעה. 3

 .הנשמה יציאת בשעת. 4

 :תהילים פרקי. 1

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

 (.פעמים' ג) כֹונְנֵהּו יֵָדינּו ּוַמֲעֵשה ָעֵלינּו כֹונְנָה יֵָדינּו ּוַמֲעֵשה ָעֵלינּו ֱאֹלֵהינּו ֲאדֹנָי נַֹעם וִיִהי

 ַלמֹוט יִֵתן ַאל ג: וָָאֶרץ ָשַמיִם עֵֹשה יי ֵמִעם ֶעזְִרי ב: ֶעזְִרי יָבֹא ֵמַאיִן ֶהָהִרים ֶאל ֵעינַי ֶאָשא ַלַמֲעלֹות ִשיר א קכא

 ֹלא ַהֶשֶמש יֹוָמם ו: יְִמינֶָך יַד ַעל ִצְלָך יי שְֹמֶרָך יי ה: יְִשָרֵאל שֹוֵמר יִיָשן וְֹלא יָנּום ֹלא ִהנֵה ד: שְֹמֶרָך יָנּום ַאל ַרְגֶלָך

 : עֹוָלם וְַעד ֵמַעָתה ּובֹוֶאָך ֵצאְתָך יְִשָמר יי ח: נְַפֶשָך ֶאת יְִשמֹר ָרע ִמָכל יְִשָמְרָך יי ז: ַבָליְָלה וְיֵָרחַ  יֶַכָכה

 ִאם ג: ַתֲחנּונָי ְלקֹול ַקֻשבֹות ָאזְנֶיָך ִתְהיֶינָה ְבקֹוִלי ִשְמָעה ֲאדֹנָי ב: יי ְקָראִתיָך ִמַמֲעַמִקים ַהַמֲעלֹות ִשיר א קל

 נְַפִשי ו: הֹוָחְלִתי וְִלְדָברֹו נְַפִשי ִקּוְָתה יי ִקּוִיִתי ה: ִתּוֵָרא ְלַמַען ַהְסִליָחה ִעְמָך ִכי ד: יֲַעמֹד ִמי ֲאדֹנָי יָּה ִתְשָמר ֲעֹונֹות
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 ֶאת יְִפֶדה וְהּוא ח: ְפדּות ִעמֹו וְַהְרֵבה ַהֶחֶסד יי ִעם ִכי יי ֶאל יְִשָרֵאל יֵַחל ז: ַלבֶֹקר שְֹמִרים ַלבֶֹקר ִמשְֹמִרים ַלאדֹנָי

 : ֲעֹונָֹתיו ִמכֹל יְִשָרֵאל

 יָקּוש ִמַפח יִַציְלָך הּוא ִכי ג: בֹו ֶאְבַטח ֱאֹלַהי ּוְמצּוָדִתי ַמְחִסי ַליי אַֹמר ב: יְִתלֹונָן ַשַדי ְבֵצל ֶעְליֹון ְבֵסֶתר יֵֹשב א צא

: יֹוָמם יָעּוף ֵמֵחץ ָליְָלה ִמַפַחד ִתיָרא ֹלא ה: ֲאִמתֹו וְסֵֹחָרה ִצנָה ֶתְחֶסה ְכנָָפיו וְַתַחת ָלְך יֶָסְך ְבֶאְבָרתֹו ד: ַהּוֹות ִמֶדֶבר

 ַתִביט ְבֵעינֶיָך ַרק ח: יִָגש ֹלא ֵאֶליָך ִמיִמינֶָך ּוְרָבָבה ֶאֶלף ִמִצְדָך יִפֹל ז: ָצֳהָריִם יָשּוד ִמֶקֶטב יֲַהֹלְך ָבאֶֹפל ִמֶדֶבר ו

 יא: ְבָאֳהֶלָך יְִקַרב ֹלא וְנֶַגע ָרָעה ֵאֶליָך ְתֻאנֶה ֹלא י: ְמעֹונֶָך ַשְמתָ  ֶעְליֹון ַמְחִסי יי ַאָתה ִכי ט: ִתְרֶאה ְרָשִעים וְִשֻלַמת

 ִתְרמֹס ִתְדרְֹך וֶָפֶתן ַשַחל ַעל יג: ַרְגֶלָך ָבֶאֶבן ִתגֹף ֶפן יִָשאּונְָך ַכַפיִם ַעל יב: ְדָרֶכיָך ְבָכל ִלְשָמְרָך ָלְך יְַצּוֶה ַמְלָאָכיו ִכי

: וֲַאַכְבֵדהּו ֲאַחְלֵצהּו ְבָצָרה ָאנִֹכי ִעמֹו וְֶאֱענֵהּו יְִקָרֵאנִי טו: ְשִמי יַָדע ִכי ֲאַשְגֵבהּו וֲַאַפְלֵטהּו ָחַשק ִבי ִכי יד: וְַתנִין ְכִפיר

  :ִבישּוָעִתי וְַאְרֵאהּו ַאְשִביֵעהּו יִָמים אֶֹרְך טז

 : הסדר בזה אומרים ביותר קצר הזמן ואם( 2)

 ִכְכלֹות וְַאֲחֵרי. ִנְקָרא ְשמֹו ֶמֶלְך ֲאַזי כל ְבֶחְפצֹו ַנֲעָשה ְלֵעת. ִנְבָרא יְצור ָכל ְבֶטֶרם ָמַלְך ֲאֶשר עֹוָלם ֲאדֹון

. ְלַהְחִביָרה לֹו ְלַהְמִשיל ֵשִני וְֵאין ֶאָחד וְהוא. ְבִתְפָאָרה יְִהיֶה וְהוא הֹוֶה וְהוא ָהיָה וְהוא. נֹוָרא יְִמלְך ְלַבדֹו ַהכל

 ִלי וָמנֹוס ִנִסי וְהוא. ָצָרה ְבֵעת ֶחְבִלי וְצור גֹוֲאִלי וְַחי ֵאִלי וְהוא. וְַהִמְשָרה ָהעֹז וְלֹו ַתְכִלית ְבִלי ֵראִשית ְבִלי

 :ִאיָרא וְֹלא ִלי' ה ְגוִָיִתי רוִחי וְִעם. וְָאִעיָרה ִאיַשן ְבֵעת רוִחי ַאְפִקיד ְביָדֹו. ֶאְקָרא ְביֹום כֹוִסי ְמָנת

 ידוע וכן. יציה״נ טרם ובעיקר פעמים וכמה כמה בכח אנא לומר שנכון בידם קבלה כי מעשה ואנשי מזקנים שמעתי
 השם קדושת על נפשם מסרו טרם( האחרונה המלחמה בימי) והטהורים הקדושים ישראל בני מאחינו הרבה שנהגו

 .הארורים הנאצים ידי על

 
 (ץ"ית ג"אב)  ְצרּוָרה ַתִתיר יְִמינְָך ְגֻדַלת ְבכֹחַ  1ָאנָא
 (ן"שט ע"קר)  נֹוָרא ַטֲהֵרנּו ַשְגֵבנּו ַעְמָך ִרנַת ַקֵבל

 (ש"יכ ד"נג)  ָשְמֵרם ְכָבַבת יִחּוְדָך דֹוְרֵשי ִגבֹור נָא
 (ג"צת ר"בט) ָגְמֵלם ָתִמיד ִצְדָקְתָך ַרֲחֵמי ַטֲהֵרם ָבְרֵכם
 (ע"טנ ב"חק)  ֲעָדֶתָך נֵַהל טּוְבָך ְברֹוב ָקדֹוש ֲחִסין
 (ק"פז ל"יג)  ְקֻדָשֶתָך זֹוְכֵרי ְפנֵה ְלַעְמְך ֵגֶאה יִָחיד

  (ת"צי ו"שק) ַתֲעֻלמֹות יֹוֵדעַ  ַצֲעָקֵתנּו ּוְשַמע ַקֵבל ַשוְָעֵתנּו
 וֶָעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותֹו ְכבֹוד ֵשם ָברּוְך

 ָכרֹות וְָהֱאִליִלים ָהָאֶרץ ִמן ִגלּוִלים ְלַהֲעִביר ֻעֶזָך ְבִתְפֶאֶרת ְמֵהָרה ִלְראֹות ֱאֹלֵהינּו יי ְלָך נְַקֶּוה ֵכן וְַעל

 יִַכירּו; ָאֶרץ ִרְשֵעי ָכל ֵאֶליָך ְלַהְפנֹות ִבְשֶמָך יְִקְראּו ָבָשר ְבנֵי וְָכל. ַשַדי ְבַמְלכּות עֹוָלם ְלַתֵקן יִָכֵרתּון

ֹ  יְִכְרעּו ֱאֹלֵהינּו יי ְלָפנֶיָך. ָלשֹון ָכל ִתָשַבע ֶבֶרְך ָכל ִתְכַרע ְלָך ִכי ֵתֵבל יֹוְשֵבי ָכל וְיְֵדעּו  וְִלְכבֹוד לּווְיִפ

 ַהַמְלכּות ִכי. וֶָעד ְלעֹוָלם ְמֵהָרה ֲעֵליֶהם וְִתְמֹלְך ַמְלכּוֶתָך עֹל ֶאת ֲעֵליֶהם ֻכָלם וִיַקְבלּו יִֵתנּו יְָקר ִשְמָך

 : וֶָעד ְלעָֹלם יְִמֹלְך יי ְבתֹוָרֶתָך ַכָכתּוב. ְבָכבֹוד ִתְמֹלְך ַעד ּוְלעֹוְלֵמי ִהיא ֶשְלָך
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 דחוקה כשהשעה. ו"ס

(3 ) 
 (:זה לפני נאמר לא אם) פ"עכ יאמר שהחולה ישתדלו, דחוקה והשעה להחולה תרופה שאין רואים אם

 .אמת ותורתו אמת אלקים' ה. א

 .ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך. ב

 '??(ע לעיל נדפס. )המזמור סוף עד ביתך יושבי אשרי. ג

 .בתפילה שיעזרוהו מרבים ויבקש. ד

 .שלמה תשובה ויעשה. ה

 .ידיו ויטול. ו

בציצית ויתעטף. ז
15

. 

 הנשמה יציאת בשעת. ז"ס

(4) 

 :אומרים הנשמה יציאת בשעת. א

 (אחת פעם) ֶאָחד יי ֱאֹלֵהינו יי יְִשָרֵאל ְשַמע

 (בלחש פעמים' ג) וֶָעד ְלעֹוָלם ַמְלכותֹו ְכבֹוד ֵשם ָברוְך

 (פעמים' ז) ָהֱאֹלִהים הוא יי

 (אחת פעם) וֶָעד ְלעֹוָלם יְִמלְך יי. ָמָלְך יי. ֶמֶלְך יי

אין כופלים את הפסוקים אפילו אם עדיין לא יצאה נשמתו
16

, ומדברים דברי תורה בשעה זו
17
. 

                                                           
15

 .רנה ח"ד 

 

16
 .א"ס ד"פ ע"נ 

17
 .46' הע ה"פ מ"ז. א"ס ג"פ ע"נ 

 


