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  וידוי יום הכיפורים      

   ב פרק) ליברמן) (כפורים( יומא מסכת תוספתא

  א הלכה
   ?מתודה הוא כיצד
 5 החטאים ועל ולפשעים לעונות נא כפר השם אנא וביתי אני לפניך חטאתי פשעתי עויתי השם אנא

 לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי עבדך משה בתורת' ככת וביתי אני לפניך ושחטאתי ושפשעתי שעויתי
 פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות כל את עליו והתודה' ואומ תטהרו' ה לפני חטאתיכם מכל אתכם

   מאיר' ר דברי חטאתם לכל
 על שמתודה מאחר השגגות אילו חטאתם המרדים אילו פשעיהם הזדונות אילו עונות' או וחכמים
 10 פשעתי עויתי חטאתי השם אנא מתודה כיצד אלא השגגות על ומתודה חוזר המרדים ועל הזדונות

 עם חטאנו' אמ דוד מתודין המתודין כל דרך מצינו שכן' וגו שם ברוך אחריו עונין והן' וגו לפניך
 מהו אלא הרשענו ועוינו חטאנו' אמ דניאל ופשענו ועוינו חטאנו' אמ שלמה והרשענו העוינו אבותינו

   לפניך ופשעתי ועויתי חטאתי מתודה היה כך אלא ונקה וחטאה ופשע עון נושא' אמ שמשה

  תוספתא מסכת יומא (כפורים) (ליברמן) פרק ד 

 15  הלכה יד

  מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה 
  אבל אמרו חכמים מתודה אדן קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו בתוך אכיל' ושתיה 

ה ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה צריך שיתודה לאחר אכילה ושתיה שמא אירע דבר קלקל
  בסעודה 

 20  ואע"פ שהתודה לאחר אכילה ושתיה צריך שיתודה ערבית 

  ואע"פ שהתודה ערבית צריך שיתודה שחרית 
  ואע"פ שהתודה שחרית צריך שיתודה במוסף 
  ואע"פ שהתודה במוסף צריך שיתוד' במנחה 

  ואע"פ שהתודה במנחה צריך שיתודה בנעילה שמא אירע בו דבר קלקלה כל היום כולו 

 25   ?אומרןהיכן הוא 

  אחר תפלה והעובר לפני התיבה אומרה ברביעית 
  ר' מאיר או' מתפלל שבע וחותם בוידוי 

  וחכמים או' מתפלל שבע ואם רצה לחתום בוידוי חותם 
  וצריך לפרוט את החטא דברי ר' יהודה בן פתירא שנ' אנא חטא העם הזה חטאה גדולה 

אלי זהב אלא כך אמ' המקום מי גרם להם  ר' עקיבא אומ' אין צריך אם כן למה נאמ' ויעשו להם 30 

  שיעשו להם אלי זהב אני שהרביתי להם זהב 
  הלכה טו

דברים שהתודה עליהן ביום הכפורים שעבר אין צריך להתודות עליהן ליום הכפורים הבא אלא אם כן 
קיאו  עבר עליהן עבר עליהן צריך שיתודה עליהן לא עבר עליהן והתודה עליהן על זה נאמ' ככלב שב על

 35  ר' ליעזר בן יעקב או' הרי זה משובח שנ' כי פשעי אני אדע וגו' 

   ב עמוד פו דף יומא מסכת בבלי תלמוד

  : רבנן תנו
 צריך -  בהן שנה ואם, אחר הכפורים יום עליהן יתודה לא -  זה הכפורים יום עליהן שהתודה עבירות

+ כו משלי+ אומר הכתוב עליו - ןעליה והתודה וחזר בהן שנה לא ואם, אחר הכפורים יום להתודות
 40  . באולתו שונה כסיל קאו על שב ככלב

 וחטאתי אדע אני פשעי כי+ נא תהלים+ שנאמר, משובח שהוא שכן כל: אומר יעקב בן אליעזר רבי
 אדם שעבר כיון: הונא רב דאמר, הונא כדרב -' וגו קאו על שב ככלב מקיים אני מה אלא. תמיד נגדי

  . כהיתר לו נעשית: אימא אלא? דעתך סלקא לו הותרה -. לו רההות - בה ושנה עבירה
  

 45 זהב אלהי להם ויעשו גדלה חטאה הזה העם חטא אנא+ לב שמות+ שנאמר, החטא את לפרוט וצריך

  . בבא בן יהודה רבי דברי
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 כדרבי - זהב אלהי להם ויעשו משה שאמר מהו אלא. חטאה כסוי פשע נשוי אשרי: אומר עקיבא רבי
 להם שהרבית וזהב כסף, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני משה אמר: ינאי רבי מרדא. ינאי

  . זהב אלהי שיעשו להם גרם - די שאמרו עד לישראל
 50 יען+ כ במדבר+ שנאמר, סורחני יכתב: אמר משה. ודוד משה, לישראל להם עמדו טובים פרנסים שני

  . חטאה כסוי פשע נשוי אשרי שנאמר ,סורחני יכתב אל: אמר דוד. להקדישני בי האמנתם לא
, שביעית פגי אכלה ואחת קלקלה אחת, דין בבית שלקו נשים לשתי? דומה הדבר למה ודוד דמשה משל

 שזו מה על יאמרו שלא, לוקה היא מה על הודיעו, מכם בבקשה: שביעית פגי שאכלה אותה להן אמרה
 היא שביעית עסקי על: ואומרין לפניה ריזיןמכ והיו, בצוארה ותלו שביעית פגי הביאו. לוקה זו לוקה
 55  . לוקה

   ב עמוד פז דף יומא מסכת בבלי תלמוד

  : רבנן תנו
 תטרף שמא, וישתה שיאכל קודם יתודה: חכמים אמרו אבל. חשכה עם הכפורים יום ערב וידוי מצות
  . בסעודה דעתו

 60 קלקלה דבר רעאי שמא, וישתה שיאכל לאחר מתודה - ושתה שאכל קודם שהתודה פי על ואף

  . בסעודה
 - במנחה, במנחה יתודה - במוסף, במוסף יתודה - שחרית, שחרית יתודה - ערבית שהתודה פי על ואף

  . בנעילה יתודה
  . באמצע אומרו צבור ושליח, תפלתו אחר יחיד? אומרו והיכן

 65   –? אמר מאי

  . עולם רזי יודע אתה: רב אמר
  . הלב ממעמקי: אמר ושמואל

  . לאמר כתוב תורתךוב: אמר ולוי
  . העולמים רבון: אמר יוחנן רבי
 70  . מספר עצמו וחטאתינו מלמנות רבו עונותינו כי: אמר יהודה רבי

 קל בחיי אני עפר נוצרתי לא כאילו שנוצרתי עכשיו כדאי איני נוצרתי שלא עד, אלהי: אמר המנונא רב
 שחטאתי ומה אחטא שלא לפניךמ רצון יהי וכלימה בושה מלא ככלי לפניך אני הרי במיתתי וחומר
 ביומא זוטא המנונא ודרב. שתא כולה דרבא וידויא והיינו. יסורין ידי על לא אבל ברחמיך מרוק

  . דכפורי
 75 לא תו - חטאנו אנחנו אבל אמר אבל. חטאנו אנחנו אבל אמר דלא אלא אמרן לא: זוטרא מר אמר

 ואמר דצבורא שליחא מטא וכי, תיבי והוה, דשמואל קמיה קאימנא הוה: המדודי בר דאמר. צריך
  .הוא האי וידוי עיקר: מינה שמע, אמר. מיקם קם חטאנו אנחנו אבל

  ירושלמי יומא ח', ט

. לא ואין. טבאות הא קבליה ואין. עלך סרחית. ליה מימר צריך חבריה על דחטא ההן'. אמ שמואל

 80 ויאמר. "שלאנשים שורה יעשה ".אנשים על ישר' "דכת הוא הדא. קומיהון ליה ומפייס נש בני מייתי

 באור וחייתו בשחת מעבר נפשו פדה' "או' הכת עליו. כן עשה אם". לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי
  .  עלך סרחית. ומימר קיבריה על מפייסתיה צריך. מית". תראה

 אם .הבא הכיפורים יום עליהן להתודות צריך אינו שעבר הכיפורים ביום עליהן שנתודה עבירות. תני
  ". באיוולתו שונה כסיל קיאו על שב ככלב' "או' הכת עליו כן עשה
 85  ".  תמיד נגדי וחטאתי. "ליעזר' דר' טע מה. ונשכר זריז זה הרי'. או ליעזר' ר. תני

  . העבירה באותה בשונה". באיוולתו שונה כסיל קיאו על שב ככלב. "דרבנן' טע ליעזר' ר מקיים מה
 כשעשאן אלא. עשאן לא כאילו בעיניו יהו שלא". תמיד נגדי וחטאתי. "עזרלי' דר' טע רבנן מקיימין מה

  .  לו ונמחל
  

 90  . ובמשתה במאכל נשתקע שלא עד חשיכה עם הכיפורים יום ערב הוידוי מצות

  . בשחרית להתודות צריך בערבית שנתודה פ'אע
  . במוסף להתודות צריך בשחרית שנתודה פ'אע
  . במנחה להתודות צריך במוסף שנתודה פ'אע
  .  לוידוי כשר היום שכל. בנעילה להתודות צריך במנחה שנתודה פ'אע

  95 
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  .מתודה הוא כיצד
 רחוקה ובדרך. עומד הייתי רעה ובדעת. עשיתי ומורע חטאתי. רבוני. בינה בר בא' ר בשם ברכיה' ר

 שתמחול]. 1יפשע כל על לי שתכפר[ אלהיי י'י מלפניך רצון יהי. עושה איני שעשיתי וכשם. מהלך הייתי
  .  חטאותיי כל על לי) 1ותמחול( ותסלח. עונותיי כל על לי
  100 

  . בתירה בן יהודה' ר דברי. מעשיו את לפרוט צריך תני
  . מעשיו את לפרוט צריך אינו' או עקיבה' ר

  ". זהב אלהי להם ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא. "יהודה' דר' טע מה
 מתוך ק]9ה)[ק(נו חמור שאין. למה. וזהב כסף להם שהרביתי. אני .להם גרם מי. עקיבה' ר לה עבד מה

 105  ).  1. ([...]שלחרובין כפיפה

  
 הוא וכן. ישראל את מטהר ה'הקב אף. הטמאים את מטהר המקוה מה'. וגו" י'י ישראל מקוה' "כת
  ".  אתכם אטהר גילוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי' "או

  הרמב"ן מסכת יומא דף פז עמוד ב  חידושי

הא דתנו רבנן מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה  110 

שמא תטרף דעתו בסעודה ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה מתודה לאחר שיאכל וישתה כו'. נראה 
שון הזה שאין הוידוי שהוא מתודה לאחר אכילה בתפילת ערבית, מדלא קתני ואע"פ לפי דקדוק הל

שהתודה קודם שיאכל וישתה מתודה ערבית וכדקתני ואע"פ שהתודה ערבית, ועוד הא (ד)קתני דמצות 
וידוי ערב יוה"כ הוא עם חשיכה דהיינו לאחר שיאכל וישתה אלא שהקדימו לו חכמים להתודות קודם 

שמא תטרף דעתו בסעודה, ועלה קאמר שאע"פ שהצריכו לו להקדים ולהתודות, עיקר שיאכל משום  115 

הוידוי לא הפסיד את מקומו וצריך להתוודות לאחר שאכל ושתה דהיינו עם חשיכה, ואלו ערבית לא 
מיקרי לאחר שאכל ושתה דלאו סמוך לאכילה הוא, ותפלת ערבית שמה עלה, ועוד מאי אע"פ וכי 

יתודה ביום הכפורים עצמו ואין וידוי ערבית אלא משום שמא אירע דבר קלקלה תעלה על דעתך שלא 
של עבירה בסעודה, ואנן מצות וידוי של ערב יוה"כ קאמרינן דהוא עם חשיכה אבל של יוה"כ ודאי 
בעצומו של יום הוא, אלא משמע דהכי קתני, מצות וידוי של ערב יוה"כ שצריך להתודות כדי שיכנס  120 

א עם חשיכה סמוך ליום עצמו, שלא יהא שהות לחטוא בין הוידוי והיום, אבל חששו ליום בתשובה הו
חכמים שמא תטרף דעתו בסעודה וימנע בשכרותו מן הוידוי לפיכך החמירו עליו להתודות קודם 
אכילה, ואע"פ שהתודה קודם אכילה חוזר ומתודה בזמנו עם חשיכה סמוך ליום עצמו שמא אירע דבר 

בסעודה, ווידוי של ערבית שהוא וידוי של יוה"כ עצמו לא קתני דודאי מתודה הוא קלקלה של עבירה 

ביוה"כ, אלא קתני אע"פ שהתודה ערבית מתודה שחרית וכל היום שמא אירע לו דבר עבירה כל היום,  125 

  דיוה"כ עם חשיכה הוא מכפר, זו היא שיטת הברייתא הזו על נכון.
ספתא דקתני מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה אבל ומה שמסייעני עוד סיוע ברור שמצאתי בתו

אמרו חכמים מתודה אדם קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו בתוך אכילה ושתייה ואע"פ 
שהתודה קודם שיאכל וישתה צריך שיתודה לאחר אכילה ושתייה שמא אירע דבר קלקלה בסעודה 

"פ שהתודה ערבית צריך שיתודה שחרית ואע"פ שהתודה לאחר שאכל ושתה צריך שיתודה ערבית ואע 130 

כו' עד צריך שיתודה בנעילה שמא אירע דבר קלקלה כל היום כו', הרי זה מפורש, אלא שבעלי הגמ' לא 
שנו בברייתא שהביאו בגמ' אע"פ מוידוי של ערב יום הכפורים לוידוי של ערבית מן הטעם שפירשנו, 

ידוי יותר סמוך ליום הכפורים לא פטר של ובתוספתא שנו אותו בפירוש לומר שאע"פ שהתודה ו
ערבית, אבל כולם לדבר אחד נתכוונו שמתודה קודם אכילה ומתודה אחר אכילה סמוך לחשיכה 
ומתודה ערבית וכל היום. ורש"י ז"ל מפרש עם חשיכה ערבית משקדש היום, ואינו כן בשום מקום, וכן  135 

ם בערב יום הכפורים, ולא דקדקו בברייתא הראשונים כולם לא כתבו זה בחבוריהם שיתודה שני פעמי
זו, ומה שכתבנו הוא האמת והנכון והישר. ואלהי אמת רב חסד ואמת יעננו באמת ובחסד וברחמים 

  וימחול לעונותינו ולפשעינו אמן וכן יהי רצון.

  ב עמוד פז דף יומא מסכת ישנים תוספות

 140 גב על ואף ושתיה אכילה אחר שיתודה גרס) ד"פ( ובתוספתא'. כו אכילה קודם שיתודה צריך א"וחכ

 טעות ושמא בתלמוד אותו מצינו לא זה יתירא וידוי' כו ערבית יתודה ושתיה אכילה אחר שהתודה
 קלקלה דבר יארע שמא ושתיה אכילה קודם מתודה חכמים אמרו אבל כן גרס ג"ובה לשם הוא סופר

 ואף עליו דעתו תטרף שמא ושתיה אכילה אחר יתודה ושתיה אכילה קודם שהתודה פי על ואף בסעודה
  :באחרות ע"וצ בשיבוש הוא שם הגירסא כי ונראה' כו ערבית שהתודה פי על
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 145  רמב"ם הלכות תשובה פ"ב

  הלכה ז
יחה לישראל, לפיכך חייבים הכל יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסל

לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל 
שמא יחנק בסעודה קודם שיתודה, ואע"פ שהתודה קודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים 

ודה יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור ערבית וחוזר ומתודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה, והיכן מת 150 

  באמצע תפלתו בברכה רביעית. 
  הלכה ח

הוידוי שנהגו בו כל ישראל ה אבל אנחנו חטאנו (כולנו) והוא עיקר הוידוי, עבירות שהתודה עליהם 
ביום הכפורים זה חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר אע"פ שהוא עומד בתשובתו שנאמר כי 

 155  נגדי תמיד.  פשעי אני אדע וחטאתי

  ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ד 

, כי מה שנאמר "לפני ה' תטהרו" מצות עשה על התשובה, שנחפש דרכינו ונחקורה ריז ועל זה שאמ
החיוב נוסף ביום הכפורים,  -ונשובה אל ה' ביום הכפורים. ואף על פי שנתחייבנו על זה בכל עת 

מעשים, אבל מה שכתוב (שם): "כי ביום הזה יכפר עליהם והטהרה אשר בידינו היא התשובה ותיקון ה
שהוא אמור על הטהרה, שהשם יתברך מטהר אותנו מן העון ומכפר עלינו כפרה שלמה  -לטהר אתכם"  160 

ביום הכפורים בלא יסורים, זה נאמר על מצות לא תעשה, אבל על כריתות ומיתות בית דין תשובה 
  ויום הכפורים תולים ויסורים ממרקים.

  קכא]  - פר יראים סימן רסג [דפוס ישן ס

וידוי יום הכפורים. צוה יוצרינו לכהן גדול שיתודה על חטאת יום הכפורים ב' וידויין אחד עליו ועל 
ביתו ועל שעיר המשתלח עון ישראל. בשעיר המשתלח בהדיא כתוב בפ' אחרי מות והתודה עליו את כל  165 

וכבר מסקינן לה ביומא פ' אמר להם הממונה [ל"ה ב'] עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם. 
דתנן התם בא לו אצל פרו ופרו [וכו'] וסמך שתי ידיו והתודה עליו את כל עונות וכך היה אומר כו'. 
ותניא בגמ' [ל"ו ב'] כיצד מתודה עויתי פשעתי [חטאתי] וכן בשעיר וכו' דברי ר' מאיר וחכמים אומרים 

דתרווייהו מפרש התם ומסקינן התם כרבנן. ומן התורה בכפרת דברים  חטאתי עויתי פשעתי. וטעמא
הכתוב מדבר או אינו אלא בכפרת דמים נאמר כאן לכפר ונאמר להלן לכפר מה להלן בעגלה ערופה  170 

בכפרת דברים הכתוב מדבר אף כאן בכפרת דברים. ואם נפשך לומר הרי הוא אומר והקריב וכפר 
ין שבאנא נאמר כאן כפר ונאמר להלן כפר מה להלן באנא אף כאן ושחט ועדיין לא נשחט הפר. ומני

  באנא. ומניין שבשם נאמר כאן כפר ונאמר בעגלה ערופה כפר מה להלן בשם אף כאן בשם. 
  

תולדה למצות עשה. צוו חכמים שכל ישראל יתודו בין איש בין אשה ביום הכפורים. כדתניא בסוף פ'  175 

פ עם חשיכה וחכמים אומרים צריך שיתודה קודם שיאכל וישתה יוהכ"פ [פ"ז ב'] מצות וידוי יוהכ"
שלא תטרף דעתו. אע"פ שיתודה ערבית אחר סעודתו צריך שיתודה קודם סעודתו התודה ערבית צריך 
שיתודה שחרית בשחרית יתודה במוסף במוסף יתודה במנחה במנחה יתודה בנעילה. והיכן אומרה 

צע התפלה. בנעילה מאי אומר אמר רב אתה יודע רזי עולם יחיד אומרה אחר התפלה ושליח צבור באמ
ושמואל אמר ממעמקים. לוי אמר ובתורתך כתוב לאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ר' יוחנן אמר רבון  180 

כל העולמים כי לא על צדקותינו אנחנו. רב יהודה אמר מה נאמר לפניך רב המנונא אמר אלהי עד שלא 
ו אלא שלא אמר אבל אנחנו חטאנו אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו נוצרתי. אמר בר [המדורי] לא שנ

 שחטאנו וכו' ובא הדבר שלא לשגות.לא צריך וקיי"ל הכי והוסיפו עליו על חטא 


