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 תוף והשתתפות יש - תשובה
 

כשאנו מתוודים על המעשים 

 הטובים והרעים

 אנו משמרים את הטוב

 ומהרע בורחים

 ד"בס

 "תבואכי "מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 וידוי על מעשה טוב - וידוי מעשרות

 : קראו את הפסוקים

רִֶּ֣אתכ  ִּ֣" ְעש ַ֠ הִַּ֣לַ֠ לִּ֣יְִּ֣תַכֶלֶּ֞ תְִּ֣שַנ תִִּּ֣֣כָּ ִׁ֖ יש  ָ֥הִַּ֣הְשל  נָּ ִַּ֣בשָּ ְתךָ֛ ָֽ רְִּ֣תבּואָּ ַמְעַשַׂ֧

ר ֵׂ֑ ֲעש  ַאלְִִּּ֣֣,ַהַמָֽ ָֽ ֹוםְִּ֣ולָּ ֙רִַּ֣ליָּת  יִַּ֣לג  ו ִ֗ הִַּ֣לל  ַתתָּ  ָֽ יךְִּ֣ונָּ ֶרִׁ֖ ְשעָּ ּוִּ֣ב  ְכלָ֥ ָֽ הְִּ֣ואָּ נָָּ֔ מָּ

עּו ָֽ ב  ִּ֣".ְושָּ

ַמְרת ָּ֡ ִלְפֵנ֩י  ָֽ יָך 'הְוא  ן:ֱִּ֣אֹלה ֶ֜ ֶדשִּ֣מ  יִַּ֣הק   ְרת  ַעַׂ֧ ֙יִִּּ֣֣ב  ו  יוִַּ֣לל  ִּ֤ םְִּ֣נַתת  תְִּ֣וַגַ֨ י  ַהַבִ֗

ה נָָּ֔ ַאְלמָּ ָֽ ֹוםְִּ֣ולָּ ֙רִַּ֣ליָּת  לִּ֣,ְוַלג  אְִּ֣ככָּ יִּ֣ל ָֽ נ  ֵׂ֑ יתָּ ּו  רִּ֣צ  ֲִּ֣אֶש  ְתךִׁ֖ ָֽ ְצוָּ יִִּּ֣֣מ  ְרת  ַבָ֥ עָּ

ְצֹו מ  ָֽ מ  כָּ אִּ֣שָּ יךְִּ֣ול ָ֥ אִּ֣.תיֶתִׁ֖ אִּ֣ל ָֽ ּנּוְִּ֣ול ָֽ ֶמִ֗ יִּ֣מ  נ ִ֜ יְִּ֣בא  ְלת  ַכַ֨ ּנּ֙וִִּּ֣֣אָּ ֶמַ֨ יִּ֣מ  ְרת  ַעִּ֤ ב 

א אְִּ֣ול ָֽ מ ָ֔ תְִּ֣בטָּ ֵׂ֑ ּנּוְִּ֣למ  ֶמִׁ֖ יִּ֣מ  ת  ִּ֣.נַָּתָ֥

יְִּ֣בקֹו֙לִּ֣ ְעת  ַמִ֗ יִּ֣'השָּ יִּ֣,ֱאֹלהָָּ֔ נ  ָֽ יתָּ ּו  רִּ֣צ  לֲִּ֣אֶשָ֥ יְִּ֣ככ ִׁ֖ ית  ש ִׂ֕ ִִּּ֣֣.עָּ הִ֩ יפָּ ִ֩ ַהְשק 

ן ִּ֣מ  ְדְשךִ֜ ֹוןִּ֣קָּ ְמעַ֨ ְךִֶּ֣אתִּ֣מ  ִּ֤ ר  םִּּ֣ובָּ י  ַמִ֗ ֙תִִַּּ֣֣עְמ֙ךִֶּ֣אתִַּ֣השָּ לְִּ֣וא  א ָ֔ ְשרָּ י 

בִּ֣ ִׁ֖ לָּ תִּ֣ ָּ ַבָ֥ ֶרץִּ֣זָּ ינּוִֶּ֣אָ֛ ת ָ֔ ֲאב  ִַּ֣לָֽ ֙ ְעתָּ ְשַבַ֨ רִּ֣נ  ֲאֶשִּ֤ נּוִַּ֣כָֽ ֵׂ֑ הִּ֣לָּ תָּ רִּ֣נַָּתִׁ֖ הֲִּ֣אֶשָ֥ מָָּ֔ ֲאדָּ ָֽ הָּ

ש ָֽ ִּ֣(.ו"ט–בִּ֣"י,ִּ֣ו"כ)"ִּּ֣וְדבָּ

 :י"רש

ְתַוֶדהִּ֣ -" אלהיך' ואמרת לפני ה" ִּ֣.ישנתתִּ֣מעשרותה 

 (לומרִּ֣בקולִּ֣רם)דםִּ֣להתוודותִּ֣עלִּ֣מהִּ֣צריךִּ֣הא?ִּ֣ 

 מהִּ֣הואִּ֣מבקשִּ֣מה.ִּ֣אומרִּ֣המתוודהִּ֣הסבירוִּ֣מה?' 

 ִּ֣לאִִּּ֣֣?ִּ֣מעשהִּ֣טובמדועִּ֣לדעתכםִּ֣מצווהִּ֣התורהִּ֣להתוודותִּ֣על

 ?ִּ֣מספיקִּ֣רקִּ֣לקיים

ִּ֣

 וידוי על מעשה רע 

 ִּ֣:םִּ֣שלפניכם"קראוִּ֣אתִּ֣דבריִּ֣הרמב .1

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

 ייבִּ֣להתוודותִּ֣...ִּ֣אםִּ֣עברִּ֣אדםִּ֣עלִּ֣א תִּ֣מהן...ִּ֣כלִּ֣המצוותִּ֣שבתורה

פשעתיִּ֣,ִּ֣יתיעוו,ִּ֣ טאתי!ִּ֣השם,ִּ֣אנא'ִּ֣אומר?ִּ֣כיצדִּ֣מתוודה...ִּ֣ל-לפניִּ֣הא

ולעולםִּ֣איניִּ֣ וזרִּ֣;ִּ֣והריִּ֣ני מתיִּ֣ובושתיִּ֣במעשי;ִּ֣ועשיתיִּ֣כךִּ֣וכך;ִּ֣לפניך

 (.'א,ִּ֣הלכותִּ֣תשובה"ִּ֣)לדברִּ֣זה

 
תמצית דיני מצות וידוי 

 מעשרות

לא רִּ֣שהפרישִּ֣וביערִּ֣אתִּ֣כלִּ֣ .א

מצוותִּ֣עשהִּ֣,ִּ֣מעשרותיו

וזהוִּ֣הנקראִּ֣',ִּ֣ודותִּ֣לפניִּ֣הולהת

ומצווהִּ֣זוִּ֣נוהגתִּ֣".ִּ֣וידויִּ֣מעשר"

ִּ֣.אףִּ֣כשביתִּ֣המקדשִּ֣אינוִּ֣קיים

הואִּ֣בזמןִּ֣המנ הִִּּ֣֣ידויוזמןִּ֣הוִּ֣.ב

יוםִּ֣טובִּ֣הא רוןִּ֣שלִּ֣ גִִּּ֣֣של

ִּ֣תִּ֣השמיטהִּ֣ובשנהבשנ,ִּ֣הפס 

לא רִּ֣,ִּ֣לא ריהיעיתִּ֣הרב

גמרִִּּ֣֣שבערבִּ֣יוםִּ֣טובִּ֣הא רון

ִּ֣.לבערִּ֣כלִּ֣מעשרותיו

םִּ֣כןִּ֣אלאִּ֣אִּ֣ודהואיןִּ֣אדםִּ֣מתִּ֣.ג

ִּ֣ןכסדר,ִּ֣הפרישִּ֣אתִּ֣כלִּ֣מעשרותיו

המתנותִּ֣ונתןִּ֣אתִּ֣,ִּ֣ןוכדינ

אםִּ֣ יסרִּ֣אוִּ֣הפרישִּ֣.ִּ֣ןלבעליה

ִּ֣.אינוִּ֣יכולִּ֣להתוודות,ִּ֣אִּ֣כדיןלש

דויִּ֣וויגםִּ֣בזמןִּ֣הזהִּ֣נוהגִִּּ֣֣.ד

ולכןִּ֣כלִּ֣שמילאִּ֣א רִּ֣,ִּ֣מעשר

התנאיםִּ֣ההלכתייםִּ֣לאמירתִּ֣

,ִּ֣מלבדִּ֣מהִּ֣שלאִּ֣נוהגִּ֣היום)ידויִּ֣וו

כגוןִּ֣איִּ֣נתינתִּ֣תרומהִּ֣לכהןִּ֣אוִּ֣

שכלִּ֣העושהִּ֣,ִּ֣הפרשהִּ֣בטומאה

אומרִִּּ֣֣(פִּ֣דיןִּ֣הואִּ֣עושה"ע,ִּ֣כך

וכלִּ֣שלאִּ֣מילאִּ֣.ִּ֣וידויואתִּ֣נוס ִּ֣ה

אסורִּ֣לוִּ֣לומרִּ֣,ִּ֣א רִּ֣כלִּ֣התנאים

וִּ֣כדוברִּ֣"שנמצאִּ֣ ,ִּ֣וידויואתִּ֣ה

ִּ֣.'שקריםִּ֣לפניִּ֣ה

בערתיִּ֣"יאמרִּ֣אתִּ֣הפסוקיםִּ֣מ. ה

זבתִּ֣ לבִּ֣"עדִּ֣"ִּ֣הקודשִּ֣מהבית

ִּ֣".ודבש

 :אחר כך יאמר

אלוהינוִּ֣'ִּ֣יהיִּ֣רצוןִּ֣מלפניךִּ֣ה

ואלוהיִּ֣אבותינוִּ֣כשםִּ֣שזכינוִּ֣

לקייםִּ֣מצותִּ֣ביעורִּ֣ווידויִּ֣

לקייםִּ֣'ִּ֣וִּ֣הכןִּ֣יזכנ,ִּ֣מעשרות

וותִּ֣הפרשתִּ֣תרומותִּ֣מצ

ִּ֣ומצוותִּ֣ומעשרות

ִּ֣מהתורהִּ֣מעשרותִּ֣ווידויִּ֣ביעור

יןִּ֣ביתִּ֣יצדקִּ֣ובבנִּ֣גואלִּ֣בביאת

אמןִּ֣כןִּ֣,ִּ֣המקדשִּ֣במהרהִּ֣בימינו

ִּ֣.יהיִּ֣רצון

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣
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כשאנו מתוודים על המעשים 

 הטובים והרעים

 אנו משמרים את הטוב

 ומהרע בורחים

 ִּ֣בפניִּ֣מיִּ֣מתוודים?ִּ֣ם"כיצדִּ֣מתוודיםִּ֣עלִּ֣ טאיםִּ֣עלִּ֣פיִּ֣הרמב? 

 כברִּ֣יודעִּ֣עלִּ֣ טאינו'ִּ֣הריִּ֣הִּ֣?עִּ֣מצווהִּ֣האדםִּ֣להתוודותִּ֣עלִּ֣ טאיומדוִּ֣:הסבירו!ִּ֣ 

 י:ִּ֣"בספרִּ֣ירמיהִּ֣מופיעִּ֣הפסוקִּ֣הבא ית  ק  יִּ֣נ  יִּ֣כ  י,ִַּ֣ות אְמר  ֶמּנ  בִַּ֣אּפֹוִּ֣מ  טִּ֣;ִַּ֣אְךִּ֣שָּ ְשּפָּ יִּ֣נ  ְננ  ה 

ְך את ִִַּּ֣֣על,ִּ֣אֹותָּ טָּ ְךִּ֣ל אִּ֣ ָּ ְמר   וץִִּּ֣֣דםאתִּ֣הא'ִּ֣עלִּ֣מהִּ֣ישפוטִּ֣הִּ֣".יאָּ

 ?מה טאִּ֣עצמו

 ִּ֣טאִּ֣היאִּ֣ מורההודאהִּ֣ב מדועִּ֣איִּ֣ה?  

  
ִּ֣:ִּ֣עלִּ֣כו וִּ֣שלִּ֣הדיבורִּ֣באמירתִּ֣הוידויִּ֣נוכלִּ֣ללמודִּ֣מהמקורִּ֣הבא

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

 : השלימו

ומשמיעיםִּ֣לאוזננוִּ֣אתִּ֣הדבריםִּ֣____ִּ֣אתִּ֣הוידויִּ֣בקול___ִּ֣_כאשרִּ֣אנוִּ֣

ל זורִּ֣ולעשותִּ֣___ִּ֣שעשינוִּ֣זהִּ֣נותןִּ֣לנוִּ֣_____ִּ֣וגםִּ֣אתִּ֣הדבריםִּ֣ה____ִּ֣ה

ִּ֣.ִּ֣מהרע_____ִּ֣אתִּ֣הטובִּ֣ו

ִּ֣._____לִּ֣הנכונהִִּּ֣֣אךִּ֣זוִּ֣הדרך".ִּ֣_____:"לומרִּ֣זהִּ֣לאִּ֣קלִּ֣להתוודותִּ֣ו

ִִּּ֣֣אומריםִּ֣/ִִּּ֣֣טובים/ִִּּ֣֣כו /ִִּּ֣֣להימנע/ִִּּ֣֣רעים/ִִּּ֣֣תיקון/ִִּּ֣֣רם/ִִּּ֣֣ טאתי:ִּ֣תרמילון

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

ִּ֣

 
להתוודותִּ֣בקולִּ֣עלִּ֣מעשיםִּ֣

זהִּ֣לאִּ֣כלִּ֣כךִּ֣קלִּ֣כפיִּ֣רעיםִּ֣
בדרךִּ֣כללִּ֣.ִּ֣שזהִּ֣נשמע

מאדִּ֣קשהִּ֣לאנשיםִּ֣להודותִּ֣
במפורשִּ֣שהםִּ֣עשוִּ֣מעשהִּ֣

אנ נוִּ֣מצטייניםִּ֣.ִּ֣שגוי
.ִּ֣ציםבלהמציאִּ֣לעצמנוִּ֣תירו

אנוִּ֣מסרביםִּ֣להודותִּ֣
אנ נוִּ֣זורקיםִּ֣אתִּ֣.ִּ֣באמת

האשמהִּ֣עלִּ֣מישהוִּ֣אוִּ֣
אנ נוִּ֣.ִּ֣משהוִּ֣א ר

.ִּ֣מכ ישיםִּ֣אתִּ֣המובןִּ֣מאליו
אנ נוִּ֣מצטייניםִּ֣במתןִּ֣

אךִּ֣אדםִּ֣.ִּ֣הסבריםִּ֣הגיוניים
שמצלי ִּ֣במאמץִּ֣רבִּ֣

להוציאִּ֣מעצמוִּ֣אתִּ֣האמתִּ֣
,ִּ֣"טעיתי:ִּ֣"המכאיבה

מבצעִּ֣בכךִּ֣,ִּ֣" טאתי"
.מעשהִּ֣גדולִּ֣ומשמעותי
ִּ֣במיו דִּ֣כשמתקרבים

שלִּ֣תקופהִּ֣,ִּ֣לימיםִּ֣הנוראים
נעמודִּ֣,ִּ֣תיקוןִּ֣ו שבוןִּ֣נפש

וא רִּ֣)מנוִּ֣ת ילהִּ֣מולִּ֣עצ
ִּ֣:ונאמר(ִּ֣'כךִּ֣מולִּ֣ה

ִּ֣"ִּ֣ טאתי"

 
 

האדםִּ֣הואִּ֣יצורִּ֣ ושבִּ֣ובראשוִּ֣מתרוצצותִּ֣מ שבותִּ֣שונותִּ֣באופןִּ֣

לעיתיםִּ֣הואִּ֣ ושבִּ֣מ שבותִּ֣שלִּ֣ רטהִּ֣ושיפורִּ֣עצמיִּ֣אךִּ֣.ִּ֣בלתיִּ֣פוסק

כדיִּ֣שהמ שבותִִּּ֣֣.מ שבותִּ֣בלבדִּ֣אינןִּ֣מ זיקותִּ֣מעמדִּ֣למשךִּ֣זמןִּ֣רב

יאריכוִּ֣ימיםִּ֣עלִּ֣האדםִּ֣להמירִּ֣אותןִּ֣למיליםִּ֣כלומרִּ֣לתתִּ֣למ שבותִּ֣

 .(פירושִּ֣למ זורִּ֣ראשִּ֣השנה)זניוִּ֣ביטויִּ֣במיליםִּ֣שהואִּ֣משמיעִּ֣לאו
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כשאנו מתוודים על המעשים 

 הטובים והרעים

 אנו משמרים את הטוב

 ומהרע בורחים

ִִּּ֣֣

 

 ":בואכי ת"ורה לשבת פרשת דבר ת

ִִּּ֣֣

לא רִּ֣שאדםִּ֣הפרישִּ֣וביערִּ֣אתִּ֣מעשרותיוִִּּ֣֣.'וידויִּ֣מעשרות'מצוותִּ֣,ִּ֣בפרשתנוִִּּ֣֣מצווהִּ֣מעניינת

ן:ִּ֣"לומר להִּ֣עליוִּ֣מצווהִּ֣להתוודותִּ֣ו ֶדשִּ֣מ  יִַּ֣הק   ְרת  ַעַׂ֧ ֹוםִִּּ֣֣ב  ֙רִַּ֣ליָּת  ֙יְִּ֣וַלג  ו  יוִַּ֣לל  ִּ֤ םְִּ֣נַתת  תְִּ֣וַגַ֨ י  ַהַבִ֗

ה נָָּ֔ ַאְלמָּ ָֽ לִּ֣,ְולָּ אְִּ֣ככָּ יִּ֣ל ָֽ נ  ֵׂ֑ יתָּ ּו  רִּ֣צ  ֲִּ֣אֶש  ְָֽתךִׁ֖ ְצוָּ ְצֹוִּ֣מ  מ  יִּ֣מ  ְרת  ַבָ֥ ָֽ עָּ כָּ אִּ֣שָּ יךְִּ֣ול ָ֥ אִּ֣.תיֶתִׁ֖ אִּ֣ל ָֽ ּנּוְִּ֣ול ָֽ ֶמִ֗ יִּ֣מ  נ ִ֜ יְִּ֣בא  ְלת  ַכַ֨ ִּ֣אָּ

ְרת ִּ֣ ַעִּ֤ אב  אְִּ֣ול ָֽ מ ָ֔ ּנּ֙וְִּ֣בטָּ ֶמַ֨ תִּ֣יִּ֣מ  ֵׂ֑ ּנּוְִּ֣למ  ֶמִׁ֖ יִּ֣מ  ת  ַתָ֥ יְִּ֣בקֹו֙לִּ֣.ִּ֣נָּ ְעת  ַמִ֗ יִּ֣'השָּ ית ִּ֣,ֱִּ֣אֹלהָָּ֔ ש ִׂ֕ יעָּ נ  ָֽ יתָּ ּו  רִּ֣צ  לֲִּ֣אֶשָ֥ .ִּ֣יְִּ֣ככ ִׁ֖

ן ִּ֣מ  ְדְשךִ֜ ֹוןִּ֣קָּ ְמעַ֨ ִּ֣מ  הִ֩ יפָּ ִ֩ ְךִֶּ֣אתִַּ֣הְשק  ִּ֤ ר  םִּּ֣ובָּ י  ַמִ֗ רִַּ֣עְמ֙ךִֶּ֣אתִַּ֣השָּ הֲִּ֣אֶשָ֥ מָָּ֔ ֲאדָּ ָֽ ֙תִּ֣הָּ לְִּ֣וא  א ָ֔ ְשרָּ נּוִִּּ֣֣י  ֵׂ֑ הִּ֣לָּ תָּ ַתִׁ֖ נָּ

ש ָֽ בִּּ֣וְדבָּ ִׁ֖ לָּ תִּ֣ ָּ ַבָ֥ ֶרץִּ֣זָּ ינּוִֶּ֣אָ֛ ת ָ֔ ֲאב  ִַּ֣לָֽ ֙ ְעתָּ ְשַבַ֨ רִּ֣נ  ֲאֶשִּ֤ התורהִּ֣מכוונתִּ֣אתִּ֣האדםִּ֣להכירִּ֣במעלתוִִּּ֣֣".ַכָֽ

כאשרִּ֣אדםִּ֣אומרִּ֣בקולִּ֣רםִּ֣אתִּ֣הדבריםִִּּ֣֣.'ובמעשיוִּ֣הטוביםִּ֣ולומרִּ֣זאתִּ֣בקולִּ֣רםִּ֣לפניִּ֣ה

הווידויִּ֣נותןִּ֣תוקףִּ֣למעשהִּ֣הטובִּ֣.ִּ֣הטוביםִּ֣שעשהִּ֣הואִּ֣מפניםִּ֣אתִּ֣המעשהִּ֣הטובִּ֣ומשמרִּ֣אותו

שמצווהִּ֣להתוודותִּ֣עלִִּּ֣֣םִּ֣בהלכותִּ֣תשובהִּ֣מלמדנו"הרמב.ִּ֣ומגבירִּ֣אתִּ֣הרצוןִּ֣להוסיףִּ֣טוב

פעולהִּ֣זוִּ֣שלִִּּ֣֣." טאתי"אלאִּ֣צריךִּ֣לומרִּ֣במיליםִִּּ֣֣,איןִּ֣דיִּ֣במ שבהִּ֣טובהִּ֣וב רטה.ִּ֣נוי טא

ִּ֣.ִּ֣תיליצורִּ֣אצלִּ֣האדםִּ֣שינויִּ֣אמידויִּ֣מטרתהִּ֣והו

ךִּ֣דרךִּ֣הווידויִּ֣האדםִּ֣עומדִּ֣מולִּ֣ סרונותיוִּ֣ומודהִּ֣עלִּ֣אִּ֣,נויהִּ֣יודעִּ֣נסתרותִּ֣ומכירִּ֣ב טא"הקב

 ִּ֣.ִּ֣ טאיוִּ֣ומכאןִּ֣הפת ִּ֣לתיקוןִּ֣ומ ילה


