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  וידוי

  וידוי בתנ"ך

   ', הה ויקרא

 :ָעֶליהָ  ָחָטא ֲאֶׁשר ְוִהְתַוָּדה ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת ֶיְאַׁשם ִכי ְוָהָיה

 5   ה', ז  במדבר

 :לוֹ  ָאַׁשם ַלֲאֶׁשר ְוָנַתן ָעָליו ֹיֵסף ַוֲחִמיִׁשתוֹ  ְּבֹראׁשוֹ  ֲאָׁשמוֹ  ֶאת ְוֵהִׁשיב ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַחָּטאָתם ֶאת ְוִהְתַוּדּו

   ט"ז, כא  ויקרא

ָּכל ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעֹוֹנת ָּכל ֶאת ָעָליו ְוִהְתַוָּדה ַהַחי ַהָּׂשִעיר ֹראׁש ַעל ָיָדיו ידו ְׁשֵּתי ֶאת ַאֲהֹרן ְוָסַמ 
 :ַהִּמְדָּבָרה ִעִּתי ִאיׁש ְּבַיד ְוִׁשַּלח ַהָּׂשִעיר ֹראׁש ַעל ֹאָתם ְוָנַתן ַחֹּטאָתם ְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם

 10   כ"ו, מ ויקרא

 :ְּבֶקִרי ִעִּמי ָהְלכּו ֲאֶׁשר ְוַאף ִבי ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ְּבַמֲעָלם ֲאֹבָתם ֲעֹון ְוֶאת ֲעֹוָנם ֶאת ְוִהְתַוּדּו

   ל"ב, לא שמות

 :ָזָהב ֱאֵהי ָלֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְגֹדָלה ֲחָטָאה ַהֶּזה ָהָעם ָחָטא ָאָּנא ַוֹּיאַמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ַוָּיָׁשב

   כא  –ז', יט  יהושע

 15 ַאל ָעִׂשיתָ  ֶמה ִלי ָנא ְוַהֶּגד תֹוָדה לוֹ  ְוֶתן ִיְׂשָרֵאל ֱאֵהי ַליֹקָוק ָכבֹוד ָנא ִׂשים ְּבִני ָעָכן ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֹּיאֶמר) יט(

  :ִמֶּמִּני ְּתַכֵחד
  :ָעִׂשיִתי ְוָכֹזאת ְוָכֹזאת ִיְׂשָרֵאל ֱאֵהי ַליֹקָוק ָחָטאִתי ָאֹנִכי ָאְמָנה ַוֹּיאַמר ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ָעָכן ַוַּיַען) כ(
 ְׁשָקִלים ֲחִמִּׁשים ֶאָחד ָזָהב ּוְלׁשֹון ֶּכֶסף ְׁשָקִלים ּוָמאַתִים טֹוָבה ַאַחת ִׁשְנָער ַאֶּדֶרת ַבָּׁשָלל ָוֵאֶרא ואראה) כא(

  :ַּתְחֶּתיהָ  ְוַהֶּכֶסף ָהָאֳהִלי ְּבתֹו ָּבָאֶרץ ְטמּוִנים ְוִהָּנם ָוֶאָּקֵחם ָוֶאְחְמֵדם ִמְׁשָקלוֹ 

 20   ו"ט א שמואל

 ָוֶאְׁשַמע ָהָעם ֶאת ָיֵראִתי ִּכי ְּדָבֶרי ְוֶאת ְיֹקָוק ִּפי ֶאת ָעַבְרִּתי ִּכי ָחָטאִתי ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר) כד(
  :ְּבקֹוָלם

 :ַליֹקָוק ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה ִעִּמי ְוׁשּוב ַחָּטאִתי ֶאת ָנא ָׂשא ְוַעָּתה) כה(

   יג י"ב, ב שמואל

 25 :ָתמּות א ַחָּטאְת ֶהֱעִביר ְיֹקָוק ַּגם ָּדִוד ֶאל ָנָתן ַוֹּיאֶמר ס ַליֹקָוק ָחָטאִתי ָנָתן ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר

  דניאל ט

  :ַּכְׂשִּדים ַמְלכּות ַעל ָהְמַל ֲאֶׁשר ָמָדי ִמֶּזַרע ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶּבן ְלָדְרָיֶוׁש ַאַחת ִּבְׁשַנת) א(
 ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ֶאל ְיֹקָוק ְדַבר ָהָיה ֲאֶׁשר ַהָּׁשִנים ִמְסַּפר ַּבְּסָפִרים ִּביֹנִתי ָּדִנֵּיאל ֲאִני ְלָמְלכוֹ  ַאַחת ִּבְׁשַנת) ב(

ם ְלָחְרבֹות ְלַמאות   :ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְירּוָׁשַלִ
 30  :ָוֵאֶפר ְוַׂשק ְּבצֹום ְוַתֲחנּוִנים ְּתִפָּלה ְלַבֵּקׁש ָהֱאִהים ֲאֹדָני ֶאל ָּפַני ֶאת ָוֶאְּתָנה) ג(

 ְלֹאֲהָביו ְוַהֶחֶסד ַהְּבִרית ׁשֵֹמר ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹול ָהֵאל ֲאֹדָני ָאָּנא ָוֹאְמָרה ָוֶאְתַוֶּדה ֱאַהי ַליֹקָוק ָוֶאְתַּפְלָלה) ד(
  :ִמְצֹוָתיו ּוְלׁשְֹמֵרי

  :ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ִמִּמְצֹוֶת ְוסֹור ּוָמָרְדנּו ִהְרַׁשְענּו והרשענו ְוָעִוינּו ָחָטאנּו) ה(
  :ָהָאֶרץ ַעם ָּכל ְוֶאל ַוֲאֹבֵתינּו ָׂשֵרינּו ְמָלֵכינּו ֶאל ְּבִׁשְמ ִּדְּברּו ֲאֶׁשר ַהְּנִביִאים ֲעָבֶדי ֶאל ָׁשַמְענּו ְוא) ו(
ם ּוְליֹוְׁשֵבי ְיהּוָדה ְלִאיׁש ַהֶּזה ַּכּיֹום םַהָּפִני ֹּבֶׁשת ְוָלנּו ַהְּצָדָקה ֲאֹדָני ְל) ז(  35 ַהְּקֹרִבים ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ְירּוָׁשַלִ

  :ָב ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ְּבַמֲעָלם ָׁשם ִהַּדְחָּתם ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ְוָהְרֹחִקים
  :ָל ָחָטאנּו ֲאֶׁשר ְוַלֲאֹבֵתינּו ְלָׂשֵרינּו ִלְמָלֵכינּו ַהָּפִנים ֹּבֶׁשת ָלנּו ְיֹקָוק) ח(
  :ּבוֹ  ָמַרְדנּו ִּכי ְוַהְּסִלחֹות ָהַרֲחִמים ֱאֵהינּו ַלאֹדָני) ט(
  :ַהְּנִביִאים ֲעָבָדיו ְּבַיד ְלָפֵנינּו ָנַתן ֲאֶׁשר ְּבתֹוֹרָתיו ָלֶלֶכת ֱאֵהינּו ְיֹקָוק ְּבקֹול ָׁשַמְענּו ְוא) י(
 40 ְּכתּוָבה ֲאֶׁשר ְוַהְּׁשֻבָעה ָהָאָלה ָעֵלינּו ַוִּתַּת ְּבֹקֶל ְׁשמֹועַ  ְלִבְלִּתי ְוסֹור ּתֹוָרֶת ֶאת ָעְברּו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל) יא(

  :לוֹ  ָחָטאנּו ִּכי ָהֱאִהים ֶעֶבד ֹמֶׁשה ְּבתֹוַרת
 א ֲאֶׁשר ְגֹדָלה ָרָעה ָעֵלינּו ָהִביאלְ  ְׁשָפטּונּו ֲאֶׁשר ֹׁשְפֵטינּו ְוַעל ָעֵלינּו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ְּדָברוֹ  דבריו ֶאת ַוָּיֶקם) יב(

ם ֶנֶעְׂשָתה ַּכֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ָּכל ַּתַחת ֶנֶעְׂשָתה   :ִּבירּוָׁשָלִ
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 ָלׁשּוב ֱאֵהינּו ְיֹקָוק ְּפֵני ֶאת ִחִּלינּו ְוא ָעֵלינּו ָּבָאה ַהֹּזאת ָהָרָעה ָּכל ֵאת ֹמֶׁשה ְּבתֹוַרת ָּכתּוב ַּכֲאֶׁשר) יג(
 45  :ַּבֲאִמֶּת ּוְלַהְׂשִּכיל ֵמֲעֹוֵננּו

 ָׁשַמְענּו ְוא ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ֱאֵהינּו ְיֹקָוק ַצִּדיק ִּכי ָעֵלינּו ַוְיִביֶאהָ  ָהָרָעה ַעל ְיֹקָוק ַוִּיְׁשֹקד) יד(
  :ְּבֹקלוֹ 

 ָחָטאנּו ַהֶּזה ַּכּיֹום ֵׁשם ְל ַוַּתַעׂש ֲחָזָקה ְּבָיד ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַעְּמ ֶאת הֹוֵצאתָ  ֲאֶׁשר ֱאֵהינּו ֲאֹדָני ְוַעָּתה) טו(
  :ָרָׁשְענּו

ם ֵמִעיְר ַוֲחָמְת ַאְּפ ָנא ָיָׁשב ִצְדֹקֶת ְּכָכל ֲאֹדָני) טז(  50 ֲאֹבֵתינּו ּוַבֲעֹונֹות ַבֲחָטֵאינּו ִּכי ָקְדֶׁש ַהר ְירּוָׁשַלִ

ם   :ְסִביֹבֵתינּו ְלָכל ְרָּפהְלחֶ  ְוַעְּמ ְירּוָׁשַלִ
  :ֲאֹדָני ְלַמַען ַהָּׁשֵמם ִמְקָּדְׁש ַעל ָּפֶני ְוָהֵאר ַּתֲחנּוָניו ְוֶאל ַעְבְּד ְּתִפַּלת ֶאל ֱאֵהינּו ְׁשַמע ְוַעָּתה) יז(
 ַעל א ִּכי ָעֶליהָ  ִׁשְמ ִנְקָרא ֲאֶׁשר ְוָהִעיר ֹׁשְמֹמֵתינּו ּוְרֵאה ֵעיֶני ְּפַקח פקחה ּוֲׁשָמע ָאְזְנ ֱאַהי ַהֵּטה) יח(

  :ָהַרִּבים ַרֲחֶמי ַעל ִּכי ְלָפֶני ַּתֲחנּוֵנינּו ַמִּפיִלים ֲאנְַחנּו ִצְדֹקֵתינּו
 55 ְוַעל ִעיְר ַעל ִנְקָרא ִׁשְמ ִּכי ֱאַהי ְלַמַעְנ ְּתַאַחר ַאל ַוֲעֵׂשה ַהֲקִׁשיָבה ֲאֹדָני ְסָלָחה ֲאֹדָני ְׁשָמָעה ֲאֹדָני) יט(

ַעֶּמ:  
 ַהר ַעל ֱאַהי ְיֹקָוק ִלְפֵני ְּתִחָּנִתי ּוַמִּפיל ִיְׂשָרֵאל ַעִּמי ְוַחַּטאת ַחָּטאִתי ּוִמְתַוֶּדה ּוִמְתַּפֵּלל ְמַדֵּבר ֲאִני ְועֹוד) כ(

 :ֱאָהי ֹקֶדׁש

   א פרק נחמיה

 60 ָוַלְיָלה יֹוָמם ַהּיֹום ְלָפֶני ִמְתַּפֵּלל ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַעְבְּד ְּתִפַּלת ֶאל ֹמעַ ִלְׁש  ְפתּוחֹות ְוֵעיֶני ַקֶּׁשֶבת ָאְזְנ ָנא ְּתִהי) ו(

  :ָחָטאנּו ָאִבי ּוֵבית ַוֲאִני ָל ָחָטאנּו ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַחֹּטאות ַעל ּוִמְתַוֶּדה ֲעָבֶדי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל

   ט פרק נחמיה

  :ֲאֹבֵתיֶהם ַוֲעוֹנוֹת ַחֹּטאֵתיֶהם ַעל ַוִּיְתַוּדּו ַוַּיַעְמדּו ֵנָכר ְּבֵני ִמֹּכל ִיְׂשָרֵאל ֶזַרע ַוִּיָּבְדלּו) ב(
 ַליֹקָוק ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִמְתַוִּדים ּוְרִבִעית ַהּיֹום ְרִבִעית ֱאֵהיֶהם ְיֹקָוק ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ַוִּיְקְראּו ָעְמָדם ַעל ַוָּיקּומּו) ג(

 65 :ֱאֵהיֶהם

   עזרא י', א

 ֲאָנִׁשים ְמֹאד ַרב ָקָהל ִמִּיְׂשָרֵאל ֵאָליו ִנְקְּבצּו ָהֱאִהים ֵּבית ִלְפֵני ּוִמְתַנֵּפל ֹּבֶכה ּוְכִהְתַוֹּדתוֹ ֶעְזָרא ּוְכִהְתַּפֵּלל
 :ֶבֶכה ַהְרֵּבה ָהָעם ָבכּו ִּכי ִויָלִדים ְוָנִׁשים

  מקומות שכתוב בהם חטאתי או חטאנו לפי פרויקט השו"ת

 70  במשנהוידוי 

   ח, ג, יומאמשנה 

 במזרח עומד הכהן. למערב ופניו דרום ראשו. למזבח]ו[ האולם בין עומד היה ופר. פרו אצל] ו()[ל בא
 אני לפניך חטאתי פשעתי עויתי. השם אנא'. או היה וכך. ונתוודה עליו ידיו שתי וסמך למערב ופניו

' ככ. וביתי אני לפניך ושחטתי] י[שפשעת שעויתי ולחטאים לפשעים לעוונות נא כפר. השם אנא. וביתי
 75 .  ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך. אחריו עונים והן'. וגו" הזה ביום כי. "לאמר עבדך משה' בתור

   ב, ד, יומאמשנה 

. שחיטתו בית כנגד ולנשחט שילוחו בית כנגד העמידו. המשתלח השעיר בראש הורית]לז()[ש לשון קשר
 חטאתי פשעתי יתי?ו?ע. השם אנא'. אומ היה וכך. ונתודה עליו ידיו שתי וסמך שנייה פרו אצל לו בא

 '.  וגו נא כפר. השם אנא. שיך?ו?קד עם אהרן ובני וביתי אני לפניך

 80   ב, ו, יומאמשנה 

 חטאו פשעו עוו. השם אנא'. אומ היה וכך. ונתוודה עליו ידיו שתי וסמך המשתלח שעיר אצל לו בא
 .  השם אנא'. ישרא בית עמך לפניך

  ז, א, שבועותמשנה 

 על מכפר הפר שדם אלא. משיח לכהן לכהנים' יש בין מה. משיח כהן ואחד כהנים ואחד' יש אחד
' ישרא על מכפר בפנים הנעשה השעיר שדם כשם'. אומ שמעון' ר. וקדשיו מקדש טומאת ועל הכהנים 85 

 פר של ווידויו כך' ישרא על מכפר המשתלח שעיר של שווידויו כשם. הכהנים על מכפר הפר דם כך
 .  הכהנים] על[ מכפר

   ב, 'ו, סנהדריןמשנה 

 יש המתוודה שכל. מתוודים)ה( המומתים דרך שכן. היתוודה. לו' אומ אמות עשר סקילה מבית רחוק
 90 תודה לו ותן' ישרא הי'א לייי כבוד נא שים בני. "יהושע לו' שאמ בעכן מצינו שכן. הבא לעולם חלק לו
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' יש הי'א לייי חטאתי אנכי! ם!אמנ ויאמר יהושע את עכן ויען ממני תכחד אל עשית מה לי נא והגד
 ייי יעכרך] ו)[י(עכרתנ מה יהושע' ויאמ' "שנ. ווידויו] על[ לו שניתכפר ומנין ".עשיתי וכזאת וכזאת

 להיתוודות יודיע אינו ואם.  לבוא לעתיד עכור אתה אין. עכור אתה] זה)[הוא(ה יום]ה". ()[הזה יום!ה!
. יאמר מוזמם שהוא הוא יודיע אם'. או יהודה' ר. עוונותיי כל על כפרה מיתתי תהא. אמור. לו' או

 95 כדי כן אומרין אדם כל יהו כן אם. לו אמרו. הזה העוון מן חוץ עוונותיי כל על כפרה מיתתי תהא

 . עצמן את לנקות

   יב– י, ה משנה מעשר שני 

 הווידויי... היה כיצד. מתוודים היו טוב ביום במנחה

   ה, ב, מגילהמשנה 

 100 המוספין ולתפילת הלולב ולנטילת השופר ולתקיעת הלל]ה[ ולקריאת מגילה]ה[ לקריאת כשר היום כל

 להגשה לתנופה לשחיטה לסמיכה .הכיפורים יום ולוידוי מעשר]ה[ ולוידוי הפרים לווידוי]ו[ ולמוספין
  .  המצורע ולטהרת העגלה ולעריפת סוטה ולהשקיית ולהזייה ולקבלה לימליקה. ולהקטרה לקמיצה

  ספרות תנאים

  ספרי זוטא פרק ה 

 105  ה. וידבר, דבר אל בני ישראל איש או אשה, 

  לפה שנאמר והתודה אשר חטא עליה (ויקרא ה ה) יתודה על חטא אשר חטא. 
  על החטאת כשהיא קיימת לא משנשחטה  -  "עליה"

   ,אין במשמע שיתודה היחיד אלא על ביאת המקדש
   ?[ומנין את מרבה שאר כל המצות

 110  ] "והתודו" "דבר"אמרת 

   ?ומנין אף מיתות וכריתות
  . "חטאתם" "חטאת"אמרת 

  לרבות מצוה בלא תעשה  "כל חטאת"
  לרבות מצות עשה  "כי יעשו"
  115 

   ?אלא ליחיד מנין אף לצבור ודוי אין במשמע ודוי
  "והתודו" "דבר"אמרת 

   ?ומנין אף בזמן שאין מביאין ,[יכול בזמן שהן מביאין מתודין
   "בני ישראל והתודו"אמרת 

 120   ?ומנין אף מיתות וכריתות

  . "חטאתם" "חטאת"אמרת 
  לרבות מצוה בלא תעשה  "כל חטאת"
  לרבות מצות עשה]  "כי יעשו"
  

 125   ?ומנין אף בגלות ודוי ,אלא בארץ אין במשמע ודוי

לך ה' הצדקה ולנו "(שם /ויקרא/ כו מ) וכן דניאל אומר  "והתודו את עונם ואת עון אבותם"אמרת 
  (/דניאל/ ט ז) מפני מה כי חטאנו לך:  "בשת הפנים

  
  , ע"י ישראל מתודים ואין מתודים לא ע"י גוים ולא ע"י תושבים "דבר אל בני ישראל"

 130   ?ל פרט לגריםאו בני ישרא

  לרבות הגרים:  "איש"אמרת 
  , שחשבו לעשות ולא עשו: "איש או אשה כי יעשו"
  
  , ממה שבינו לבין חבירו על הגניבות ועל הגזלות ועל לשון הרע: "מכל חטאת האדם"
 135   ,, אף על אשמות מתודים"למעול"

   ?מנין בזמן שאין מביאין ,יכול בזמן שהן מביאין מתודין
   "למעול"ת"ל 

   ?ומנין אף אשם שאין הודע שלו טעון חטאת ,[יכול אשם שהודע שלו טעון חטאת
  לרבות הנשבע בשם לשקר והמקלל. "למעול] מעל"ת"ל 

 140   ,לרבות כל חייבי מיתות שיתודו "ואשמה" "ואשם"
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   ?יכול אף הנהרגין על פי זוממין
   ?אמרת

  לא אמרתי אלא ואשמה הנפש ההיא:

  צוקרמאנדל) פרק י הלכה יבתוספתא מסכת מנחות (

 145   ?כיצד סומך

   .סומך במערב ופני במערב ,זבח עומד בצפון ופניו במערב
מניח שתי ידיו על גבי קרניו של זבח ולא היה מניח ידיו על גבי זבח ולא היה מניח ידיו זו על גבי זו ולא 

   ,היה דבר חוצץ בין ידים לקרנות
   –מתודה עליו עון עברה 

 150   ,על חטאת עון חטא

   ,על אשם עון אשמה
  על עולה עון לקט שכחה ופאה שאין להם וידוי 

  דברי ר' יוסי הגלילי 
   :אמר לו ר' עקיבה

 155   .הרי לא תעשה שהן אמורה ,הרי עונש אמור ,על דברים שיש בהן עונש ?על מה עולה מכפרת

   ?על מה עולה מכפרת
  על מצות עשה ועל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה: 

  י מסכת יומא דף לו עמוד ב תלמוד בבל

  תנו רבנן: כיצד מתודה? 
 160  עויתי פשעתי וחטאתי, 

וכן בשעיר המשתלח הוא אומר +ויקרא טז+ והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם 
  לכל חטאתם, 

  וכן במשה הוא אומר +שמות לד+ נשא עון ופשע וחטאה, 
  דברי רבי מאיר. 

 165  וחכמים אומרים: 

  אלו הזדונות, וכן הוא אומר +במדבר טו+ הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה,  -עונות 
אלו המרדים, וכן הוא אומר +מלכים ב ג+ מלך מואב פשע בי ואומר +מלכים ב ח+ אז תפשע  -פשעים 

  לבנה בעת ההיא, 
  אלו השגגות, וכן הוא אומר +ויקרא ד+ נפש כי תחטא בשגגה.  -לכל חטאתם 

 170  ומאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים חוזר ומתודה על השגגות? 

  אלא כך היה מתודה: חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי וכו'. 
  וכן בדוד הוא אומר +תהלים קו+ חטאנו עם אבתינו העוינו הרשענו 

  רשענו]+ וכן בשלמה הוא אומר +מלכים א ח+ חטאנו (והרשענו ומרדנו) +מסורת הש"ס: [והעוינו 
  וכן בדניאל הוא אומר +דניאל ט+ חטאנו (והעוינו) +מסורת הש"ס: [ועוינו]+ והרשענו ומרדנו. 

 175  אלא מהו שאמר משה נשא עון ופשע וחטאה? 

עשה  -אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאין לפניך ועושין תשובה 
  להם זדונות כשגגות. 

   –ל אמר רב: הלכה כדברי חכמים. אמר רבה בר שמוא
   –פשיטא, יחיד ורבים הלכה כרבים! 

 180  מהו דתימא: מסתבר טעמיה דרבי מאיר, דקמסייע ליה קרא דמשה, קא משמע לן. 

  ההוא דנחית קמיה דרבה, ועבד כרבי מאיר. 
   –אמר ליה: שבקת רבנן ועבדת כרבי מאיר? 

  יתא דמשה.אמר ליה: כרבי מאיר סבירא לי, כדכתיב בספר אורי

  רמב"ם

 185  רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פרק ג הלכה יד

וכיצד סומך, אם היה הקרבן קדש קדשים מעמידו בצפון ופניו למערב והסומך עומד במזרח ופניו 
למערב ומניח שתי ידיו בין שתי קרניו ומתודה על חטאת עון חטאת ועל אשם עון אשם, ועל העולה 

  ק לעשה. מתודה עון עשה ועון לא תעשה שנית
  הלכה טו
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כיצד מתודה אומר חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי, היה הקרבן  190 

ויראה לי שאינו מתודה על השלמים אבל שלמים סומך בכל מקום שירצה מן העזרה במקום שחיטה, 
  אומר דברי שבח.

  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה עג 

להתודות על החטאים והעונות שחטאנו לפני האל יתעלה ולאמר אותם עם  והמצוה הע"ג היא שצונו
וכונתו שיאמר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך. ויאריך  התשובה. וזה הוא הודוי. 195 

ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם אלו . המאמר ויבקש המחילה בזה הענין לפי צחות לשונו
עב) שאמר יתעלה שמי שהקריבם נתכפר לו הנה לא יספיק  -' סח המינים מן הקרבנות הנזכרים (מ

והוא אמרו ית' (נשא ה) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל  לו עם הקרבתם בלתי הוידוי.
  חטאת האדם למעול מעל בי"י ואשמה הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו. 

אשר חטא יתודה על חטא אשר חטא, עליה על ולשון מכלתא בפירוש זה הפסוק לפי שנאמר והתודה  200 

שזה  - החטאת כשהיא קיימת לא משנשחטה, אין במשמע שיתודה היחיד אלא על ביאת המקדש 
הכתוב כלומר אמרו ית' והתודה אשר חטא עליה אמנם בא בפרשת ויקרא (ה) במטמא מקדש וקדשיו 

זה הכתוב אלא חיוב הוידוי ומה שנזכר עמו ממה שבארנו ונאמר שם במכילתא שאנחנו לא נלמד מ
מנין אתה מרבה שאר כל המצות תלמוד לומר דבר אל בני ישראל והתודו, ומנין אף  -למטמא מקדש 

מיתות וכרתות אמר חטאתם, כל חטאתם לרבות מצות לא תעשה, כי יעשו לרבות מצות עשה. ושם  205 

ועל לשון הרע, למעול מעל  נאמר גם כן מכל חטאת האדם ממה שבינו לבין חברו על הגנבות ועל הגזלות
לרבות הנשבע בשם לשקר והמקלל, ואשמה לרבות כל חייבי מיתות שיתודו, יכול אף הנהרגין על פי 
זוממין לא אמרתי אלא ואשמה הנפש ההיא. ר"ל שהוא אינו חייב להתודות כשידע שאין לו חטא אבל 

ם והקטנים ואפילו מצות עשה הנה כבר התבאר לך כי על כל מיני העונות הגדוליהועד עליו שקר. 
חייבים להתודות עליהם. ובעבור שבא זה הצווי שהוא והתודו עם חיוב הקרבן, שהיה עולה במחשבה  210 

שאין הוידוי לבדו מצוה בפני עצמה אבל הוא מן הדברים הנגררים אחר הקרבן, הוצרכו שיבארו זה 
ן שאין מביאין תלמוד לומר דבר במכילתא בזה הלשון יכול בזמן שהם מביאין מתודין ומנין אף בזמ

ועדיין אין משמע ודוי אלא בארץ מנין אף בגלות תלמוד לומר והתודו את עונם  אל בני ישראל והתודו
ואת עון אבותם וכן דניאל אומר לך י"י הצדקה ולנו בשת הפנים. הנה התבאר לך מכל מה שזכרנוהו 

טא ובין בארץ ובין בחוצה לארץ בין הביא שהוידוי מצוה בפני עצמה וחובה לחוטא על אי זה חטא שח 215 

קרבן בין לא הביא קרבן הוא חייב להתודות כמו שאמר יתעלה והתודו את חטאתם אשר עשו. ולשון 
ספרא גם כן (אח"מ פרש' ד) והתודה זה וידוי דברים. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק אחרון 

  מיומא (פו ב, פז ב):

  מנין המצוות לרמב"ם עג 

ות לפני י"י מכל חטא שיעשה האדם בשעת הקרבן ושלא בשעת הקרבן שנ' והתודו את חטאתם להתוד 220 

  אשר עשו.

  רמב"ם הלכות תשובה הקדמה 

הלכות תשובה. מצות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה. וביאור מצוה זו 
  ועיקרים הנגררים עמה בגללה בפרקים אלו.

 225  לכה ארמב"ם הלכות תשובה פרק א ה

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה 
תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את 

אומר אנא השם חטאתי עויתי  כיצד מתודיןחטאתם אשר עשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה, 
פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של 

וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח, וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין  וידוי, 230 

עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים  קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם
שנאמר והתודה אשר חטא עליה, וכן כל מחוייבי מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן 
במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו, וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו 

  שות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלע

 235  רמב"ם הלכות תשובה פרק ב 

  הלכה ב
ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר 
יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא 
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וצריך להתודות בשפתיו טא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', ישוב לזה הח
 240   ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.

  הלכה ג
כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד 

את החטא שנאמר אנא חטא העם וצריך לפרוט שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם, 
  הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב.

 245   נט עשה מצות ם"לרמב המצוות ספר

 אמרו והוא המועדים מקרבני קרבן כל הקרבת עם במקדש בחצוצרות לתקוע שצונו היא ט"הנ והמצוה
) ב ה"ר( אמרו ובבאור. בחצוצרות ותקעתם חדשיכם ובראשי ובמועדיכם שמחתכם וביום) י שם' (ית

. ותענית) א כט, א כז, ב כו( השנה וראש בספרי זו מצוה משפטי התבארו וכבר. בחצוצרות היום שמצות
) שם( אמרו והוא יתעלה השם לפני כשנצעק והצרות הצורך בעתות בחצוצרות לתקוע מצווים אנחנו וכן
 250  ':וגו אתכם הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבאו וכי

   נט ם"לרמב המצוות מנין

  .בחצוצרות ותקעתם' שנ הצרות ובשעת הקרבנות על בחצוצרות לתקוע

   הקדמה תעניות הלכות ם"רמב

 וביאור. הצבור על תבא שלא גדולה צרה עת בכל' ה לפני לזעוק והיא אחת עשה מצות. תעניות הלכות
 255  .אלו בפרקים זו מצוה

  א"א ה"תשובה פכות להמלך העבודת 
  

  

  

  
  
  260 
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  אגרות הגרי"ד הלוי הלכות תשובה –שני סוגי וידוי 
  

  

 265  היבטים לשוניים –וידוי מעשר 

  11הערה  254ר"ש ליברמן יוונית ויוונות עמ' 
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  87הגרי"ד סולובייצי'ק חמש דרשות עמ' 

  


