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פרשת כי תבוא תשע"ב
וידוי על מה שלא עשיתי
דברים פרק כו

רש"י

)א( והיה כי תבוא וירשתה וישבת בה ; מגיד שלא
י
ר ֲא ֶר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)א( וְ ָהיָה ִ י ָתב א ֶאל ָה ֶ
נתחייבו בבכורי +עד שכבשו את האר וחלקוה:
ָ ְב ָ ָ!) :ב( וְ ָל ַק ְח ָ
יר ְ ָ  וְ י ַ
ַח ָלה וִ ִ
נ ֵֹת ְל ָ נ ֲ
'ר ְצ ָ ֲא ֶר )ב( מראשית ; ולא כל ראשית ,שאי כל הפירות
אית ָ ל ְִ $רי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר ָ ִביא ֵמ ְ
ֵמ ֵר ִ
חייבי בבכורי +אלא שבעת המיני בלבד .נאמר
י נ ֵֹת ָל ְ וְ ַ( ְמ ָ ַב ֶ)נֶא וְ ָה ַל ְכ ָ ֶאל
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
כא אר ,ונאמר להל )לעיל ח ,ח( אר חטה
י ְל ַ ֵ  ְמ ָ:+
ַה ָ,ק ֲ +א ֶר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
מ ְר ָ ושעורה וגו' ,מה להל משבעת המיני +שנשתבחה
ָמיָ +ה ֵה +וְ ַ
את ֶאל ַה ֵֹה ֲא ֶר יִ ְהיֶה ַ!ִ /
.ב ָ
)ג( ָ
בה +אר ישראל ,א@ כא שבח אר ישראל שה
אתי ֶאל
י ִ י ָב ִ
ַד ִ י ַהַ + /ליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֵא ָליו ִהְ 0
שבעה מיני זית שמ זית אגורי ששמנו אגור
ר ֲא ֶר נִ ְ ַ!ע יְ קֹוָק ַל ֲאב ֵֹתינָ .ל ֶתת ָלנ:.
ָה ֶ
בתוכו ודבש הוא דבש תמרי :+מראשית ; אד+
ָד ָ וְ ִה ִ2יח ִל ְפנֵי ִמ ְז ַ!ח
)ד( וְ ָל ַקח ַה ֵֹה ַה ֶ)נֶא ִמֶ /
י יורד לתו שדהו ורואה תאנה שבכרה כור עליה
מ ְר ָ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
נִית וְ ַ
י) :ה( וְ ָע ָ
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ/גָר ְָ !ִ +מ ֵתי ְמ ָעט גמי לסימ ואומר הרי זו בכורי) :+ג( אשר יהיה
בי ַוֶ /
ֲא ַר ִ,י א ֵֹבד ִ
בימי הה ; אי ל אלא כה שבימי ,כמו
ָרע .א ָֹתנ.
ָרב) :ו( ַוֵ /
וַיְ ִהי ְָ +לג י ָ0ד ל ָעצ +.ו ָ
שהוא :ואמרת אליו ; שאינ כפוי טובה :הגדתי
ַה ְִ ,צ ִרי +וַיְ ַע.2נ .וַ ְ ִ/נָ .ע ֵלינֲ .עב ָֹדה ָק ָה:
)ז( וְַ ִ2צ ַעק ֶאל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ .וַַ ְ ִ/מע יְ קֹ ָוק ֶאת היו ; פע +אחת בשנה ולא שתי פעמי:+
)ד( ולקח הכה הטנא מיד ; להני@ אותו .כה
ֲמ ֵלנ .וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנ:.
ַרא ֶאת ָענְ יֵנ .וְ ֶאת ע ָ
ק ֵֹלנַ .וְ /
.ב ְזר ַֹע נְ ט.יָה מניח ידו תחת יד הבעלי +ומני@) :ה( וענית ; לשו
ָקה ִ
)ח( וִַ /צ ֵאנ .יְ קֹוָק ִמ ְִ ,צ ַריִ !ְ +יָד ֲחז ָ
הרמת קול :ארמי אבד אבי ; מזכיר חסדי המקו+
.במ ְֹפ ִתי) :+ט( וַיְ ִב ֵאנֶ .אל
.באֹת ת ְ
.במ ָֹרא ָ0דֹל ְ
ְ
ארמי אובד אבי ,לב בקש לעקור את הכל,
ָבת
ר ַהֹ6את ֶא ֶר ז ַ
ַה ָ,ק ַ +הֶ6ה וַָ  ֶ ִ/לנֶ .את ָה ֶ
אית ְִ $רי כשרד@ אחר יעקב .ובשביל שחשב לעשות ,חשב לו
אתי ֶאת ֵר ִ
.ד ָב) :י( וְ ַע ָ ה ִהֵ2ה ֵה ֵב ִ
ָח ָלב ְ
המקו +כאלו עשה ,שאומות העול +חושב לה+
ַח ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
ָת ָ ה ִ7י יְ קֹוָק וְ ִהְ 2
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר נ ַ
הקב"ה מחשבה ]רעה[ כמעשה :וירד מצרימה ;
י:
ית ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י וְ ִה ְ ַ ֲחוִ ָ
ֱאל ֶֹה ָ
י ועוד אחרי +באו עלינו לכלותנו ,שאחרי זאת ירד
ָת ְל ָ יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יא( וְ ָ( ַמ ְח ָ ְב ָכל ַה) ב ֲא ֶר נ ַ
יעקב למצרי :+במתי מעט ; בשבעי +נפש) :ט( אל
ית ָ ' ָ ה וְ ַה ֵ7וִ י וְ ַהֵ0ר ֲא ֶר ְ! ִק ְר ֶ! ָ :ס
.ל ֵב ֶ
ְ
המקו הזה ; זה בית המקדש :וית לנו את
ב.ת ָ ַ! ָ9נָה
ְ
)יב( ִ י ְת ַכ ֶ7ה ַל ְע ֵ(ר ֶאת ָ ל ַמ ְע ַ(ר ְ
האר ; כמשמעו) :י( והנחתו ; מגיד שנוטלו אחר
ָת ָ ה ַל ֵ7וִ י ַלֵ0ר ַלָ/ת +
ֲ(ר וְ נ ַ
ית ְנַת ַה ַ,ע ֵ
ַה ְִ 9ל ִ
מ ְר ָ ִל ְפנֵי הנחת הכה ואוחזו בידו כשהוא קורא ,וחוזר
י וְ ָ( ֵבע) :.יג( וְ ַ
כלִ .ב ְ ָע ֶר ָ
'ל ָמנָה וְ ְ
וְ ָל ְ
ומני@) :יא( ושמחת בכל הטוב ; מכא אמרו אי
י ִ! ַע ְר ִ י ַהֶֹ :ד ִמ ַה ַ!יִ ת וְ גַ +נְ ַת ִ יו
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
קורי מקרא בכורי +אלא בזמ שמחה מעצרת
ָת ָ ֲא ֶר
'ל ָמנָה ְ ָכל ִמ ְצו ְ
ַל ֵ7וִ י וְ ַלֵ0ר ַלָ/ת  +וְ ָל ְ
ועד החג ,שאד +מלקט תבואתו ופירותיו ויינו
י וְ לֹא ָ ָכ ְח ִ י:
יתנִ י לֹא ָע ַב ְר ִ י ִמ ְִ ,צ ֶת ָ
ִצָ ִ.
ושמנו ,אבל מהחג ואיל מביא ואינו קורא :אתה
כ ְל ִ י ְבאֹנִ י ִמ ֶ .2,וְ לֹא ִב ַע ְר ִ י ִמ ֶ.2,
)יד( לֹא ַ
והלוי ; א@ הלוי חייב בבכורי +א +נטעו בתו
ָת ִ י ִמ ְֶ .2,ל ֵמת ָ ַמ ְע ִ י ְ!ק ל יְ קֹוָק
ְ! ָט ֵמא וְ לֹא נ ַ
עריה :+והגר אשר בקרב ; )ש +מכות יט( מביא
יפה
יתנִ י) :טו( ַה ְ ִק ָ
יתי ְ כֹל ֲא ֶר ִצָ ִ.
ֱאל ָֹהי ָע ִ( ִ
ואינו קורא ,שאינו יכול לומר לאבותינו) :יב( כי
.ב ֵר ְ ֶאת ַע ְֶ ָ ,את
ִמ ְ,ע  ָק ְד ְ ָ ִמ ַה ַָ 9מיִ ָ +
ָת ָ ה ָלנֲ ַ .א ֶר נִ ְ ַ! ְע ָ תכלה לעשר את כל מעשר תבואת בשנה
יִ ְ( ָר ֵאל וְ ֵאת ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶר נ ַ
השלישית ; כשתגמור להפריש מעשרות של שנה
.ד ָב:
ָבת ָח ָלב ְ
ַל ֲאב ֵֹתינֶ .א ֶר ז ַ
השלישית ,קבע זמ הביעור והוידוי בערב הפסח
של שנה הרביעית ,שנאמר )דברי +יד ,כח( מקצה שלש שני +תוציא וגו' .נאמר כא מק ,ונאמר להל
)ש +לא י( מק שבע שני ,+לעני הקהל מה להל רגל א@ כא רגל ,אי מה להל חג הסוכות א@ כא חג
הסוכות ,תלמוד לומר כי תכלה לעשר ,מעשרות של שנה השלישית רגל שהמעשרות כלי בו ,וזהו פסח,
שהרבה אילנות יש שנלקטי אחר הסוכות ,נמצאו מעשרות של שלישית כלי בפסח של רביעית ,וכל מי
ששהה מעשרותיו הצריכו הכתוב לבערו מ הבית :שנת המעשר ; שנה שאי נוהג בה אלא מעשר אחד
משני מעשרות שנהגו בשתי שני +שלפניה ,ששנה ראשונה של שמיטה נוהג בה מעשר ראשו ,כמו
שנאמר )במדבר יח כו( כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר ,ומעשר שני ,שנאמר )דברי +יד כג(
ואכלת לפני ה' אלהי מעשר דגנ תירוש ויצהר ,הרי שני מעשרות ,ובא ולמד כא בשנה השלישית
שאי נוהג מאות שני מעשרות אלא האחד ואיזה ,זה מעשר ראשו .ותחת מעשר שני ת מעשר עני
שנאמר כא ונתת ללוי .את אשר לו הרי מעשר ראשו .לגר ליתו +ולאלמנה זה מעשר עני :ואכלו
בשערי ושבעו ; ת לה +כדי שבע מכא אמרו אי פוחתי לעני בגור פחות מחצי קב חטי +וכו':
<<<
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רש"י )המשך(

)יג( ואמרת לפני ה' אלהי ; התודה שנתת מעשרותי :בערתי הקדש מ הבית ; זה מעשר שני ונטע
רבעי ,ולמד שא +שהה מעשרותיו של שתי שני +ולא העל +לירושלי ,+שצרי להעלות +עכשיו :וג
נתתיו ללוי ; זה מעשר ראשו .וג +לרבות תרומה ובכורי :+ולגר ליתו ולאלמנה ; זה מעשר עני :ככל
מצות ; נתתי +כסדר ולא הקדמתי תרומה לבכורי ,+ולא מעשר לתרומה ולא שני לראשו,
שהתרומה קרויה ראשית ,שהיא ראשונה משנעשה דג ,וכתיב )שמות כב כח( מלאת ודמע לא
תאחר ,לא תשנה את הסדר :לא עברתי ממצותי ; לא הפרשתי ממי על שאינו מינו ומ החדש על
היש :ולא שכחתי ; מלבר על הפרשת מעשרות) :יד( לא אכלתי באני ממנו ; מכא שאסור לאונ:
ולא בערתי ממנו בטמא ; בי שאני טמא והוא טהור ,בי שאני טהור והוא טמא .והיכ הוזהר על כ
)לעיל יב יז( לא תוכל לאכול בשערי ,זו אכילת טומאה ,כמו שנאמר בפסולי המקודשי) +לעיל טו כב(
בשערי תאכלנו הטמא והטהור וגו' ,אבל זה לא תוכל לאכול דר אכילת שערי האמור במקו +אחר:
ולא נתתי ממנו למת ; לעשות לו ארו ותכריכי :שמעתי בקול ה' אלהי ; הביאותיו לבית הבחירה:
עשיתי ככל אשר צויתני ; שמחתי ושימחתי בו) :טו( השקיפה ממעו קדש ; עשינו מה שגזרת עלינו,
עשה אתה מה שעלי לעשות ,שאמרת )ויקרא כו ,ג( א +בחקתי תלכו ונתתי גשמיכ +בעת :+אשר
נתתה לנו כאשר נשבעת לאבתינו ; לתת לנו וקיימת אר זבת חלב ודבש:
רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א

כל מצות שבתורה בי עשה בי לא תעשה א +עבר אד +על אחת מה בי בזדו בי בשגגה כשיעשה
תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברו הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את
חטאת +אשר עשו זה וידוי דברי +וידוי זה מצות עשה כיצד מתודי אומר אנא הש +חטאתי עויתי
פשעתי לפני ועשיתי כ וכ והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעול +איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של
וידוי וכל המרבה להתודות ומארי בעני זה הרי זה משובח וכ בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאי
קרבנותיה על שגגת או על זדונ אי מתכפר לה בקרבנ +עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברי+
שנאמר והתודה אשר חטא עליה וכ כל מחוייבי מיתות בית די ומחוייבי מלקות אי מתכפר לה
במיתת או בלקיית עד שיעשו תשובה ויתודו וכ החובל בחבירו והמזיק ממונו א@ על פי ששיל +לו
מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעול +שנאמר מכל חטאות האד:+
מסכת קידושין דף מ ע"א

מחשבה טובה מצרפה למעשה ,שנאמר) :מלאכי ג( אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע
ויכתב ספר זכרו לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו ,מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי :אפילו חשב אד+
לעשות מצוה ,ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה .מחשבה רעה אי הקדוש ברו הוא
מצרפה למעשה ,שנאמר) :תהלי +סו( או א +ראיתי בלבי לא ישמע ה' ,ואלא מה אני מקי) +ירמיהו ו(
הנני מביא אל הע +הזה רעה פרי מחשבות ?+מחשבה שעושה פרי ; הקב"ה מצרפה למעשה ,מחשבה
שאי בה פרי ; אי הקב"ה מצרפה למעשה .ואלא הא דכתיב) :יחזקאל יד( למע תפוש את ]בית[
ישראל בלב !+אמר רב אחא בר יעקב :ההוא בעבודת כוכבי +הוא דכתיב ,דאמר מר :חמורה עבודת
כוכבי ,+שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה.

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.

לעי"נ גרשון אלטר בן יהודה וולף ז"ל
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

