
  פח-זפיומא דף 
  ? אמר מאי: שאלה. וידוי

סידור /איפה נמצא במחזור  הדעה  מי אמר
  היום

  הקדמה לוידוי  עולם רזי יודע אתה  רב
  לא נמצא  הלב ממעמקי  שמואל

כי ביום  לאמר כתוב ובתורתך  לוי
  ...הזה יכפר עליכם

בכל תפילות יום הכיפורים 
  בסוף ברכת קדושת היום

כי לא על  העולמים רבון  יוחנן רבי
צדקותינו אנחנו מעפילים 

  תחנונינו לפניך

לפני פסוקי  שחריתתפילת 
  דזמרה

 מלמנות רבו עונותינו כי  יהודה רבי
  מספר עצמו נווחטאתי

ם מביא נוסח זה בנעילה "הרמב
  נואבל לא נמצא אצלי

 איני נוצרתי שלא עד, אלהי  המנונא רב
 לא כאילו שנוצרתי עכשיו כדאי

 וחומר קל בחיי אני עפר נוצרתי
 ככלי לפניך אני הרי במיתתי
 רצון יהי וכלימה בושה מלא

 ומה אחטא שלא מלפניך
 לא אבל ברחמיך מרוק שחטאתי

  יסורין ידי על

בכל תפילות יום הכיפורים 
  בסוף העמידה לאחר הוידוי

 אבל אמר דלא אלא אמרן לא  זוטרא מר
 אבל אמר אבל. חטאנו אנחנו
  צריך לא תו - חטאנו אנחנו

  בכל וידוי ביום הכיפרוים

 
  ? שערים נעילת מאי :שאלה

   יתירתא צלותא: אמר רב: דעות 2
  . חיינו מה אנו מה: אמר שמואל    
   שבע מתפלל בשחרית, ומתודה עשב מתפלל הכפורים יום אור: מיתיבי: קושי על שמואל    
   שבע מתפלל בנעילה, ומתודה שבע מתפלל במנחה, ומתודה שבע מתפלל במוסף, ומתודה    
   לחתום רצה ואם, שבע מתפלל: אומרים וחכמים, מאיר רבי דברי, בוידוי וחותם! ומתודה    
  . חותם -  בוידוי    
  . תיובתא! דשמואל תיובתא :הקושי עומד    

  
  : דרכים שונות 2 –ניהוגים כפי רב ושמאול 

  . ושבחיה חיינו מה אנו במה וסיים בחרתנו באתה פתח, דרבא קמיה נחית רב בר עולא
  . תפלתו אחר אומרה ויחיד: אמר נתן דרב בריה הונא רב

  
 דצלי וכיון, היא יתירה צלותא דאמר, לטעמיה רב. ערבית של את פוטרת נעילה תפלת: רב אמר: הלכה
  . צריך לא תו -  ליה

  ! רשות ערבית תפלת האומר כדברי הלכה: רב האמרו? הכי רב אמר ומי: קושי    
  . קאמר חובה האומר לדברי: תירוץ    

 שבע   מוסף, ומתודה שבע שחרית, ומתודה שבע מתפלל הכפורים יום אור: מיתיבי :קושיעוד   
 בן חנינא רבי. עשרה שמונה מעין שבע מתפלל ערבית, ומתודה שבע מתפלל בנעילה, ומתודה  
  .הדעת בחונן הבדלה לומר שצריך מפני ,ותשלימ עשרה שמונה מתפלל אבותיו משום גמליאל  

  שנעילה אינה פוטרת ערבית כי אומרים שניהםמברייתא זו משמע 
  : דתניא, היא תנאי: תירוץ    

  נעילה אינה פוטרת ערביתתפילת  –דעה אחרת   נעילה פוטרת ערביתתפילת  –רב 
 ויולדת נדה. הכפורים ביום כדרכן טובלין טבילות חייבי כל

 עד והולך טובל קרי בעל. הכפורים יום בלילי כדרכן טובלות
  פוטרת ערביתולכן  –בלילה  התפילת נעיל .המנחה

   כולו היום כל: אומר יוסי רבי
לכן אינה יכולה לפטור ו ביום     כי זמן נעילה

   ערבית
  

   טובלין -  מת וטמא נדה ובועל והמצורעת המצורע והזבה הזב :סתירה        
   בלילי כדרכן טובלות            ויולדת נדה. הכפורים ביום כדרכן        
  . כולו היום  כל והולך טובל קרי בעל. הכפורים יום        
  . לטבול יכול אין ולמעלה המנחה מן: אומר יוסי רבי                                   



  . צלי דלא -  הא, נעילה תפלת דצלי - הא, קשיא לא :פתרון הסתירה      
  ? דרבנן טעמייהו מאי - דצלי אי: קושי        
  . מצוה בזמנה טבילה: רבנן סברי קא :תירוץ        
   שם שהיה הרי: והתניא? מצוה לאו סבר יוסי דרבי מכלל :קושי          
     במקום יעמוד ולא יסוך ולא ירחץ לא זה הרי בשרו על כתוב          
   רבי. וטובל ויורד גמי עליו כורך -  מצוה טבילת לו נזדמנה, הטנופת          
  . ישפשף שלא ובלבד, כדרכו וטובל יורד: אומר יוסי          
  ! פליגי מצוה בזמנה דבטבילה לן וקיימא          

   בר יוסי רבי, דתניא. היא יהודה בר יוסי רבי ההיא: תירוץ          
   .באחרונה שתהא לטבילה דיה: אומר יהודה          

  


