
 
 
 
 
 



 

ת"ר מצות וידוי ערב יוה"כ עם חשכה אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו 
בסעודה ואע"פ שהתודה קודם שאכל ושתה מתודה לאחר שיאכל וישתה שמא אירע דבר קלקלה 

בסעודה ואף על פי שהתודה ערבית יתודה שחרית שחרית יתודה במוסף במוסף יתודה במנחה במנחה 
  להיתודה בנעי

 

 

 והיכן אומרו יחיד אחר תפלתו ושליח צבור אומרו באמצע 

רב אתה יודע רזי עולם ושמואל אמר ממעמקי הלב ולוי אמר ובתורתך כתוב לאמר ר'  מאי אמר אמר
  יוחנן אמר רבון העולמים

ר' יהודה אמר כי עונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר רב המנונא אמר אלהי עד שלא נוצרתי 
איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי עפר אני בחיי ק"ו במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה 

ינו וידויא וכלימה יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך אבל לא ע"י יסורין והי
  דרבא כולה שתא ודרב המנונא זוטא ביומא דכפורי

 

א דלא אמר אבל אנחנו חטאנו אבל אמר אבל אנחנו חטאנו תו לא צריך אמר מר זוטרא לא אמרן אל
דאמר בר המדודי הוה קאימנא קמיה דשמואל והוה יתיב וכי מטא שליחא דצבורא ואמר אבל אנחנו 

  חטאנו קם מיקם אמר שמע מינה עיקר וידוי האי הוא
 

 



 

אמר רבי מנא והחי יתן אל לבו אלו הצדיקים שנותנין מיתתן כנגד לבן 
ולמה כותשין על הלב מימר דכלה תמן 

 



 

 שמואל אמר מה אנו מה חיינו מאי נעילת שערים רב אמר צלותא יתירתא ו
 

מיתיבי אור יוה"כ מתפלל שבע ומתודה בשחרית מתפלל שבע ומתודה במוסף מתפלל שבע ומתודה 
 וחותם בוידוי דברי ר"מ  במנחה מתפלל שבע ומתודה בנעילה מתפלל שבע ומתודה

  חותם תיובתא דשמואל תיובתאוחכמים אומרים מתפלל שבע ואם רצה לחתום בוידוי 

 

 ה חיינו ושבחיה עולא בר רב נחית קמיה דרבא פתח באתה בחרתנו וסיים במה אנו מ
  רב הונא בריה דרב נתן אמר ויחיד אומרה אחר תפלתו

 

 

  



 

 
 ַאָּתה נֹוֵתן ָיד ַלּפֹוְׁשִעים, ִויִמיְנָך ְפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים.

ַוְּתַלְּמֵדנּו ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְלִהְתַוּדֹות ְלָפֶניָך ַעל ָּכל 
ַען ֶנְחַּדל ֵמעֶׁשק ָיֵדי נּו, ּוְתַקְּבֵלנּו ֲעֹונֹוֵתינּו, ְלַמַֽ

 ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך ְּכִאִּׁשים ּוְכִניחֹוִחים 
ְרָּת: ֵאין ֵקץ ְלִאֵּׁשי חֹובֹוֵתינּו,  ַען ְּדָבֶריָך ֲאֶׁשר ָאָמַֽ ְלַמַֽ

 ְוֵאין ִמְסָּפר ְלִניחֹוֵחי ַאְׁשָמֵתנּו. 
 

ה ְותֹוֵלָעה, ְלִפיָכְך ִהְרֵּביָת נּו ִרּמָ ְוַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַאֲחִריתֵ 
 נּו.ְסִליָחתֵ 

 

 

נּו. ֶמה ַחֵּיינּו. ֶמה  ַחְסֵּדנּו.  ַמה ִּצְדֵקנּו.  ַמה ָמה ָאַֽ
יָך ְּיׁשּוָעֵתנּו.  ַמה ֹּכֵחנּו. ַמה ְּגבּוָרֵתנּו. ַמה ֹּנאַמר ְלָפנֶ 

 ינּו ָוה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ ְיהֹ 

 

ִין ְלָפנֶ ֲהֹלא ָּכל  יָך. ְוַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם ְּכֹלא ָהיּו. ַהִּגּבֹוִרים ְּכַאַֽ
ַוֲחָכִמים ִּכְבִלי ַמָּדע. ּוְנבֹוִנים ִּכְבִלי ַהְׂשֵּכל. ִּכי ֹרב 

יָך. ּומֹוַתר ָהָאָדם ֶהֶבל ְלָפנֶ הּו. ִויֵמי ַחֵּייֶהם ּתֹ ַמֲעֵׂשיֶהם 
ִין. ִּכי ַהֹּכל הָ  ִמן  ֶבל ַהְּבֵהָמה ָאַֽ

 

 

 



 

 
ְלָּת ֱאנֹוׁש ֵמֹראׁש, ַוַּתִּכירֵ  ַאָּתה  יָך. הּו ַלֲעמֹוד ְלָפנֶ ִהְבַּדַֽ

 ִכי ִמי ֹיאַמר ְלָך ַמה ִּתְפַעל, 
 ְוִאם ִיְצַּדק ַמה ִּיֶּתן־ָלְך:

נּו ְיֹהָוה ֱאֹלהֵ  ינּו ְּבַאֲהָבה ֶאת יֹום ַהִּכֻּפִרים ַהֶּזה, ַוִּתֶּתן ָלַֽ
 ינּונֹותֵ וֹ ֵקץ ּוְמִחיָלה ּוְסִליָחה ַעל ָּכל עֲ 

ַען ֶנְחַּדל ֵמעֶׁשק ָיֵדנּו, ְוָנׁשּוב ֵאלֶ  יָך ַלֲעׂשֹות ֻחֵּקי ְלַמַֽ
 ב ָׁשֵלם:ְרצֹוְנָך ְּבֵלבָ 

ֹלא ַתְחּפֹוץ ינּו, ִּכי ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ַרֵחם ָעלֵ 
 ְּבַהְׁשָחַתת עֹוָלם.

 ֶׁשֶּנֱאַמר 
הּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב:  ִּדְרׁשּו ְיֹהָוה ְּבִהָּמְצאֹו, ְקָרֻאַֽ

 ְוֶנֱאַמר 
ֶון ַמְחְׁשֹבָתיו, ְוָיֹׁשב ֶאל ְיֹהָוה  ַיֲעֹזב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו, ְוִאיׁש ָאַֽ

 ֹוַח: ִויַרֲחֵמהּו, ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִּכי ַיְרֶּבה ִלְסל
 

 
ִים ְוַרב חֶ  ֹוּהַ ְוַאָּתה ֱאל ֶסד ְסִליחֹות ַחּנּון ְוַרחּום, ֶאֶרְך ַאַּפַֽ

 ְלֵהיִטיב.ֶוֱאֶמת, ּוַמְרֶּבה 

 
  

 

 



 

 
ְורֹוֶצה ַאָּתה ִּבְתׁשּוַבת ְרָׁשִעים ְוֵאין ַאָּתה ָחֵפץ 

 ְּבִמיָתָתם.
 ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִני ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה, ִאם ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות  ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאַֽ
 ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה.

 ְוֶנֱאַמר 
ָּמה ָתמַּד ּובּו ִמ ׁשּובּו ׁש ּותּו ֵּבית ְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלַֽ
 ִיְׂשָרֵאל:

 

 ְוֶנֱאַמר 
ֶהָחֹפץ ֶאְחֹּפץ מֹות ָרָׁשע ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה, ֲהֹלא ְּבׁשּובֹו 

 ִמְּדָרָכיו ְוָחָיה:
 ְוֶנֱאַמר 

יבּו ת ְנֻאם ֲאֹדָני יֱֹהִוה. ְוָהִׁש ִּכי ֹלא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהּמֵ 
 ִוְחיּו:

 

ִּכי ַאָּתה ָסְלָחן ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמֳחָלן ְלִׁשְבֵטי ְיֻׁשרּון ְּבָכל ּדֹור 
נּו ֶמֶלּך מֹוֵחל ְוסֹולֵ יָך אֵ ּוִמַּבְלָעֶד ָודֹור   ַח ין ָלַֽ

ָּתה:  ֶאָּלא ָאַֽ

 

 

 


