
 

 

בואכי ת פרשתדברי תורה ל  

ד"ר נעמה סטמאת   

 

 

 וידוי על מצוה ולא רק על חטא

 

וכאן  דברים יב, ו(פרשתנו פותחת במצוות "מקרא ביכורים". הציווי על הבאת הביכורים הופיע כבר במקום אחר )

תוספת הדיבור הנלווה למצווה. מביא הביכורים מצווה להביא את יבולו למקדש ובזמן שהכהן מניח את נתחדשה 

 :הטנא קורא האדם פסוקים המתמצתים את שעבוד מצרים ואת הגאולה, עד לכניסה לארץ וההנאה מיבולה

 

קֹום ַהֶזה  ן"ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהמָּ תֶּ ָאֶרץ ַהֹזאת  ַויִּ נּו ֶאת הָּ ׁשֶאֶרץ זָּ לָּ ב ּוְדבָּ לָּ ה ִהֵנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְפִרי ַבת חָּ : ְוַעתָּ

ה ֲאֶׁשר  מָּ ֲאדָּ  (י-דברים כו, טִלי ה'" ) ָנַתָתההָּ

 

 המצווה מסתיימת בציווי לשמוח ביבול שניתן מאת ה', יחד עם אוכלוסיות שלא זכו לקרקע ולנכסים משלהן:

 

ל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר  ַמְחתָּ ְבכָּ ה ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ֲאֶׁשר ְבִקְרֶבָך. )-ה' א   ְלָך ָנַתןְושָּ  (שם, יאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאתָּ

 

"וידוי מעשרות". בעל הקרקע הצטווה  –סיכום זה של מצוות מקרא ביכורים מתקשר באופן מיידי למצווה הסמוכה 

דברים כר במקור אחר )לתת בכל שנה שלישית מעשר עני. גם במקרה זה מקור המצווה להפריש את המעשרות נז



 

 

( וכאן מתחדשת החובה להוסיף דיבור לצד קיום המצווה. בדבריו מצווה האדם, פעמיים בשבע שנים, כט-יד, כב

 להתוודות כי אכן קיים את המצווה:

 

 ֹלֶהיָך -"ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ה' א  

יוִבַעְרִתי ַהֹקֶדׁש ִמן ַהַבִית ְוַגם  ַבְרִתי ִמִמְצֹוֶתיָך ַלֵלִוי ְוַלֵגר לַ  ְנַתתִּ ִני ֹלא עָּ ְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויתָּ ל ִמְצוָּ נָּה ְככָּ יָּתֹום ְולַָּאְלמָּ

ַמעְ  ֵמא ְוֹלא נַָּתִתי ִמֶמנּו ְלֵמת ׁשָּ ְחִתי: ֹלא ָאַכְלִתי ְבֹאִני ִמֶמנּו ְוֹלא ִבַעְרִתי ִמֶמנּו ְבטָּ כָּ י -ִתי ְבקֹול ה' א  ְוֹלא ׁשָּ ֹלהָּ

ִשיִתי ְכֹכל ה ֲאׁשֶ  עָּ מָּ ֲאדָּ ֵאל ְוֵאת הָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת ִיְשרָּ ַמִים ּובָּ ְדְׁשָך ִמן ַהשָּ ה ִמְמעֹון קָּ ִני: ַהְׁשִקיפָּ ר ֲאֶׁשר ִצִּויתָּ

נּו ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינּו  ה לָּ ׁשנַָּתתָּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ  (טו-שם, יג": )ֶאֶרץ זָּ

 

 נו נותנים מיבולנו שגידלנו בארץ זו לנזקקים שסביבנו.הקב"ה נתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, וא

 

הרבה יש ללמוד עוד על מצוות אלו, כל אחת בפני עצמה ומהקשר שביניהן. בדברים הבאים אבקש להתמקד בדברי 

מעשרות לבין וידויים אחרים שאנחנו רגילים הרב קוק על מצוות "וידוי מעשות". הרב עומד על הפער שיש בין וידוי 

בהם. בדרך כלל אנו מתוודים על חטאינו כחלק מבקשתנו לשוב בתשובה "אשמנו, בגדנו", אולם כאן מתוודה האדם 

ִניעל כך שקיים את המצווה " ִשיִתי ְכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויתָּ  ". מה מקומו ופשרו של וידוי זה? עָּ

שיש בכך שהאדם ידע לומר בפה מלא אילו דברים טובים עשה, באילו יעדים בתשובתו עומד הרב על החשיבות 

 עמד:

 

שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על ...נתנה לנו התורה דרך להערה )=התעוררות(, 

ויימלא . וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה... ראוי שימצא בנפשו קורת רוח מעשה הטוב אשר עשה

 שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו.

כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, שאמנם  בוידוי העוונות,על כן כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש 

הם בלבבו ויחזק למען ישמח ב בוידוי המצוות,רחוקים הם ואינם תדירים כל כך כוידוי של חטאים... גם כן 

 הראי"ה קוק, עין אי"ה, ברכות )ב(, על המשנה במסכת מעשר שני פ"ה מ"י(ארחות חייו בדרך ה'... )

 

דווקא כדי שנוכל להתחזק בעבודת ה', עלינו ללמוד לחזק את עצמנו. הדגשת השלילי בלבד עלולה להביא לרפיון 

 וות כולן:ידיים. במובן זה מצוות וידוי מעשרות היא "בניין אב" למצ

 

שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה, ולמצוא עצמו חייב ובלתי ממלא חובתו גם במקום 

שהוא ממלא אותה, כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה, לדעת את מעשהו למצוא קורת 

 רוח ושמחת הלב במעשה הטוב...

למען  וידוי הפשעיםזק את לבבנו אל דרך ה', כמו שדרוש לנו לפרקים, לח וידוי המצוותעל כן דרוש לנו 

 סור מוקשי רע. )שם(

 

בימים אלו, עת הימים הנוראים דופקים על דלתות לבבנו, אני מאחלת לכולנו שנצליח לומר לעצמנו בפה מלא במה 

 כשלנו ובמה הצלחנו, ממה לסור ובמה לדבוק.

 

 ראלשבת שלום ושנה טובה ומתוקה לכן ולכל בית יש
 


