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וידוי



כב-כא, טזויקרא 

י ָיָדו ַעל ֹראש ַהָשע  -ְוָסַמְך ַאֲהֹרן ֶאת ְתַוָדה ָעָליו ְשתֵּ יר ַהַחי ְוה 

ל ְוֶאתֹֹנתֲעו-ָכל-ֶאת ְשָראֵּ י י  ְש -ָכל-ְבנֵּ יֶהם פ  ַחֹטאָתם  -ְלָכלעֵּ

ַלח ְבַיד-ֹאָתם ַעלְוָנַתן  יר ְוש  ְדָבָרה  -ֹראש ַהָשע  י ַהמ  ת  יש ע  א 

יר ָעָליו  ָרה ץ ֶארֶ -ֶאלֹֹנָתםֲעו-ָכל-ֶאתְוָנָשא ַהָשע  ְגזֵּ

ַלח  יר -ֶאתְוש  ְדָברַהָשע  ,ַבמ 



ה, תהלים לב

יֲעָך  ת  ַחָטא י אֹוד 

י   ית  ס  י לא כ  ַוֲעֹונ 

י ְפָשעַ  י אֹוֶדה ֲעלֵּ ' י להָאַמְרת 

י ְוַאָתה ָנָשאָת ֲעֹון ַחָטא ,ֶסלהת 



ז-ה,הבמדבר

ר רלֵּאֹמרֹמֶשה-ֶאל'הַוְיַדבֵּ י-ֶאלַדבֵּ ְש ְבנֵּ לי  ישָראֵּ ָשה-אוֹ א  יכ  א 

ָכלַיֲעשּו ְמֹעלָהָאָדםַחֹטאת-מ  ַהֶנֶפשָאְשָמהוְ ;'ַבהַמַעלל 

וא ְתַודּוַהה  יבוְ ָעשּוֲאֶשרַחָטאָתם-ֶאתְוה  ש  ְבֹראשוֹ ֲאָשמוֹ -ֶאתהֵּ

תוֹ  יש  ףַוֲחמ  ,ָעָליוֹיסֵּ

כ-יט,זיהושע

עַ ַוֹיאֶמר יָעָכן-ֶאלְיהֹושֻׁ יםְבנ  י'ַלהָכבֹודָנא-ש  לֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ לוֹ -ְוֶתןי 

יָנא-ְוַהֶגד;תֹוָדה יתָ ֶמהל  ד-ַאלָעש  מֶ ְתַכחֵּ ימ  עַ ְיהֹושֻׁ -ֶאתָעָכןַוַיַעןנ 

יָאְמָנהַוֹיאַמר יָאֹנכ  י'הלַ ָחָטאת  ְשָראֵּ ֱאֹלהֵּ ְוָכֹזאתְוָכֹזאתלי 

י ית  ,ָעש 



נא-מושושנהספר

השופטיםהזקניםדבריאלהעםויאמן

שושנהותזעק,מוותמשפטאותהוישפטו

כלנגלולךאלוהים'ה,ותאמרנפשהבצרת

בטרםיודעאתהוחדשות,תעלומות

בפיהםאיןכיידעתגםידעת,תצמחנה

הנניועתה,עליהעידושקרוכי,נכונה

אשרהפשעמןניקיתיכיגם,למותהולכת

נאקתהאתאלוהיםוישמע,הרעמלבםבדו

,להוייעתר



נא-מושושנהספר

השופטיםהזקניםדבריאלהעםויאמן

שושנהותזעק,מוותמשפטאותהוישפטו

כלנגלולךאלוהים'ה,ותאמרנפשהבצרת

בטרםיודעאתהוחדשות,תעלומות

בפיהםאיןכיידעתגםידעת,תצמחנה

הנניועתה,עליהעידושקרוכי,נכונה

אשרהפשעמןניקיתיכיגם,למותהולכת

נאקתהאתאלוהיםוישמע,הרעמלבםבדו

,להוייעתר



ח,גיומאמשנה
ולמזבחהאולםביןעומדהיהופרופרואצללובא

ופניובמזרחעומדוהכהןלמערבופניולדרוםראשו
,אומרהיהוכךומתודהעליוידיושתיוסומךלמערב

אנאוביתיאנילפניךחטאתיפשעתיעויתיהשםאנא
שעויתיולחטאיםולפשעיםלעונותנאכפרהשם

בתורתככתובוביתיאנילפניךושחטאתיושפשעתי
[טזויקרא]'וגועליכםיכפרהזהביוםכי',עבדךמשה
,ועדלעולםמלכותוכבודשםברוךאחריו,עוניןוהן

וידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים א



ד, משנה סנהדרין ו

יָלה ְכֶעֶשר ַאמוֹ  ית ַהְסק  בֵּ ים לוֹ , תָהָיה ָרחֹוק מ  ה, אֹוְמר  ְתַודֵּ ,ה 
ן ֶדֶרְך  יןֶשכֵּ יןַהמּוָמת  ְתַוד  ְתַוֶדה ֶשכָ , מ  ֶלק  –ל ַהמ  יֵּש לֹו חֵּ

ינּו ְבָעָכן, ָלעֹוָלם ַהָבא ן ָמצ  עַ ֶשָאמַ , ֶשכֵּ י", ר לֹו ְיהֹושֻׁ ים, ְבנ  ש 
י' ָנא ָכבֹוַלה ל ְוֶתן לֹו תֹוָדהֱאֹלהֵּ ְשָראֵּ ,  (יט, יהושע ז)' ְוגוֹ " י 

ַע ַוֹיאַמר י ָאְמָנה ָא", ַוַיַען ָעָכן ֶאת ְיהֹושֻׁ י ָחָטאת  י' ַלה]ֹנכ  ֱאֹלהֵּ
ל ְשָראֵּ י]ְוָכֹזאת [ י  ית  ',ְוגוֹ , (שם[" )ְוָכֹזאת ָעש 



ב,דיומאמשנה
עליוידיושתיוסומךשנייהפרואצללובא[,,,]

פשעתיעויתיהשםאנא,אומרהיהוכךומתודה
אנאקדושךעםאהרןובניוביתיאנילפניךחטאתי
שעויתיולחטאיםולפשעיםלעונותנאכפרהשם

עםאהרןובניוביתיאנילפניךושחטאתיושפשעתי
יכפרהזהביוםכי',עבדךמשהבתורתככתובקדושך
'תטהרו'הלפניחטאתיכםמכלאתכםלטהרעליכם

מלכותוכבודשםברוך,אחריועוניןוהן[טזויקרא]
,ועדלעולם

וידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים ב



ב,ויומאמשנה
עליוידיושתיוסומךהמשתלחשעיראצללובא

חטאופשעועווהשםאנאאומרהיהוכךומתוודה
לעונותנאכפרבשםאנאישראלביתעמךלפניך

עמךלפניךושחטאוושפשעושעווולחטאיםולפשעים
ביוםכי',לאמרעבדךמשהבתורתככתובישראלבית
'הלפניחטאתיכםמכלאתכםלטהרעליכםיכפרהזה

בעזרההעומדיםוהעםוהכהנים,(טזויקרא)'תטהרו
גדולכהןמפייוצאשהואהמפורששםשומעיםכשהיו

,ואומריםפניהםעלונופליםומשתחויםכורעיםהיו
,ועדלעולםמלכותוכבודשםברוך

וידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים ג



ב"ע,טזתעניתבבלי

למהבהחוזרואינוומתודהעבירהבידושישאדםאהבהבראדארבאמר

לאשבעולםמימותבכלטובל'שאפיבידושרץשתופסלאדםדומההוא

לועלתהמידסאהבארבעיםשטבלכיוןמידוזרקוטבילהלועלתה

אללבבינונשא',ואומר,(כחמשלי)'םירוחועוזבומודה',שנאמרטבילה

(גאיכה)'בשמיםאלאלכפים

ט, משנה יומא ח
,!בידו לעשות תשובהמספיקיןאין , אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, האומר



יזכריתותבבלי

,החטאעלבשפתיומודהלהיות,בפההואהוידויעיקר

תשובההלכותם"רמב

[,,,]ויתוודה',הלפנימחטאוהחוטאשישובוהיא,אחתעשהמצות

אדםעבראם--תעשהלאביןעשהבין,שבתורההמצוותכלא,א

,מחטאווישובתשובהכשיעשה--בשגגהביןבזדוןבין,מהןאחתעל

כיאישהאואיש"שנאמר,הואברוךהאללפנילהתוודותחייב

"עשואשרחטאתםאת,והתוודו[,,,]האדםחטאתמכליעשו

,עשהמצותזהווידוי,דבריםוידויזה(ז-ו,הבמדבר)



א,תשובההלכות,ם"רמב

,לפניךפשעתיעוויתיחטאתי'האנאאומר--מתוודהכיצדב

איניולעולם,במעשייובושתיניחמתיוהרי,וכךכךועשיתי

להתוודותהמרבהוכל;וידוישלעיקרוהואזה,זהלדברחוזר

,משובחזההרי,זהבענייןולהאריך

עלקרבנותיהםשמביאיןבעת--ואשמותחטאותבעליוכןג

שיעשועד,בקרבנםלהןמתכפראין,זדונןעלאושגגתן

,חטאאשר--והתוודה"שנאמר,דבריםוידויויתוודו,תשובה

,(ה,הויקרא)"עליה



הלכה יד  , כפורים ד, תוספתא

אבל אמרו  , חשיכהמצות וידוי ערב יום הכפורים עם 

תטרףשמא , מתודה אדם קודם שיאכל וישתה, חכמים

פ שהתודה קודם שיאכל  "ואע, ושתיה' דעתו בתוך אכיל

שמא אירע  , לאחר אכילה ושתיהשיתודהצריך , וישתה

פ שהתודה לאחר אכילה  "ואע, בסעודהדבר קלקלה 

פ שהתודה ערבית  "ואע, ערביתשיתודהושתיה צריך 

פ שהתודה שחרית צריך  "ואע, שחריתשיתודהצריך 

'  שיתודפ שהתודה במוסף צריך "ואע, במוסףשיתודה

בנעילה  שיתודהפ שהתודה במנחה צריך "ואע, במנחה

,  כולושמא אירע בו דבר קלקלה כל היום 



(  המשך)הלכה יד , כפורים ד, תוספתא

אחר תפלה והעובר לפני התיבה ? היכן הוא אומרן

מתפלל שבע וחותם  ', מאיר או' ר, ברביעיתאומרה 

מתפלל שבע ואם רצה לחתום  ', וחכמים או, בוידוי

יהודה בן  ' דברי ר, וצריך לפרוט את החטא, חותםבוידוי

שמות )' אנא חטא העם הזה חטאה גדולה' 'שנפתירא

ויעשו ' 'נאמאם כן למה , צריךאין ', אומעקיבא ' ר, (לב

מי גרם להם  , המקום' אמאלא כך '? להם אלי זהב

,זהבאני שהרביתי להם ? שיעשו להם אלי זהב



עמוד ב, בבלי יומא פו

לא יתוודה , עבירות שהתוודה עליהן יום הכיפורים זה, תנו רבנן

צריך להתוודות יום , ואם שנה בהן; עליהן יום הכיפורים אחר

עליו הכתוב , ואם לא שנה בהן וחזר והתוודה עליהן, הכיפורים אחר

רבי אליעזר בן יעקב  , כסיל שונה באיוולתו, קיאוככלב שב על , אומר

ָדע ְוחַ ", שנאמר, כל שכן שהוא משובח, אומר י אֵּ י ְפָשַעי ֲאנ  י  כ  ָטאת 

יד י ָתמ  (ה, תהלים נא" )ֶנְגד 

ָאה ְגֹדָלה ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ֲחטָ ", שנאמר, וצריך לפרוט את החטא

יַוַיֲעשּו ָלֶהם  רבי  , ן בבאדברי רבי יהודה ב, (לא, שמות לב" )ָזָהבֱאֹלהֵּ

י ְנשּוי ֶפַשע ְכסּוי ֲחָטָאה", עקיבא אומר (א, לים לבתה" )ַאְשרֵּ



בעמודפזדףיומאמסכתבבליתלמוד
ממשיך],חשכהעםהכפוריםיוםערבוידוימצות,רבנןתנו

–?אמרמאי,[כבתוספתא
,עולםרזייודעאתה,רבאמר

,הלבממעמקי,אמרושמואל
,לאמרכתובובתורתך,אמרולוי
,העולמיםרבון,אמריוחנןרבי
,מספרעצמווחטאתינומלמנותרבועונותינוכי,אמריהודהרבי
שנוצרתיעכשיוכדאיאינינוצרתישלאעד,אלהי,אמרהמנונארב

לפניךאניהריבמיתתיוחומרקלבחייאניעפרנוצרתילאכאילו
ומהאחטאשלאמלפניךרצוןיהיוכלימהבושהמלאככלי

<<,יסוריןידיעללאאבלברחמיךמרוקשחטאתי



(המשך)בעמודפזדףיומאמסכתבבליתלמוד
,דכפוריביומאזוטאהמנונאודרב,שתאכולהדרבאוידויאוהיינו
אבל,חטאנואנחנואבלאמרדלאאלאאמרןלא,זוטראמראמר
,צריךלאתו-חטאנואנחנואבלאמר

וכי,יתיבוהוה,דשמואלקמיהקאימנאהוה,המדודיברדאמר
,אמר,מיקםקםחטאנואנחנואבלואמרדצבוראשליחאמטא
,הואהאיוידויעיקר,מינהשמע



הקצרהוידוי

(סידור תפילת האדם)



הארוךהוידוי

ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ ַעל ,צֹוןֶנס ּוְברָ אֹ חֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ ְוַעל .לֵּבמּוץ הַ א  חֵּ

ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ב   י ָדַעתבְ ַעל חֵּ ,ל 
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך  םְש טּויב  בְ ְוַעל חֵּ .ָפָתי 
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  ,ֶתרלּוי ּוַבסָ גָ ַעל חֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  .ָריֹותלּוי עֲ ג  ְוַעל חֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  ,הבּור פֶ ד  ַעל חֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  ְרָמהַעת ּובְ דַ ְוַעל חֵּ .מ 
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  עַ הַעל חֵּ ,ֹוָנַאת רֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  בְרהּור הַ ה  ְוַעל חֵּ .לֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך  יַדתוְ ב  ַעל חֵּ ,נּותזְ ע 
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך  .הפֶ דּויו  בְ ְוַעל חֵּ
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  יםְלזּול הֹור  ז  ַעל חֵּ ,ים ּומֹור 
ְטא ֶשָחָטאנּו ְלָפֶניָך בְ  ]...[ְשָגָגה ּוב  דון זָ ְוַעל חֵּ

יחֹותֱאלֹוַה סְ , ְוַעל כָֻׁלם , ל 
.ֶפר ָלנּוכַ , ְמַחל ָלנּו, ְסַלח ָלנּו



דוב אברמסון, וידוי
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