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מצוות המעשר מפורטת . מעורר תמיהה, לאחר מקרא הביכורי�, )טו�יב:כו(מיקומו של וידוי המעשר בפרשתנו 
בפרשה העוסקת בטקס הבאת , ו של הווידוי היה צרי� להיות ש� ולא כא
ולכ
 מקומ, )כט�כח(ד "כבר בפרק י

שדומה " מקרא הביכורי�"ייתכ
 שהכתוב הסמי� את פרשת ביעור המעשרות להבאת הביכורי� בגלל . הביכורי�
  :נעיי
 בווידוי. למרות השוני בפרטי� ובניסוח" וידוי המעשר"באופיו ל

ַ,ר 3ְב./ְתָ� 5ַָ�ָנה ַהְ�ִליִת ְַנת ַהַ�ֲעֵ,ר ְוָנַת3ָה ַלֵ-ִוי ַל2ֵר ַל1ָת�� ְוָל0ְלָמָנה ְו/ְכל. ִ(י ְתַכֶ-ה ַלְעֵ,ר ֶאת ָ(ל ַמְע
ת�� ְוָל0ְלָמָנה ְ(ָכל לֶֹהיָ� 5ִַעְר3ִי ַה9ֶֹד ִמ
 ַה5ִַית ְוַג� ְנַת3ִיו ַלֵ-ִוי ְוַל2ֵר ַל1ָ�ֱא' ְו/ַמְר3ָ ִלְפֵני ה. ִבְָעֶריָ� ְוָ,ֵבע.

לֹא /ַכְל3ִי ְבאִֹני ִמֶ�:. ְולֹא ִבַעְר3ִי ִמֶ�:. 5ְָטֵמא ְולֹא ָנַת3ִי ִמֶ�:. ְלֵמת .  לֹא ָעַבְר3ִי ִמִ�ְצ�ֶתיָ� ְולֹא ָָכְח3ִי...ִמְצָוְתָ�
ַהְִקיָפה ִמְ�ע�
 ָקְדְָ� ִמ
 ַהָ�ַמִי� .ָבֵרְ� ֶאת ַעְ�ָ� ֶאת ִיְ,ָרֵאל ְוֵאת . ילָֹהי ָעִ,יִתי ְ(כֹל ֲאֶר ִצִ.יָתִנ�ֱא' ַָמְע3ִי 5ְק�ל ה

  .ָהֲאָדָמה ֲאֶר ָנַת3ָה ָלנ. ַ(ֲאֶר ִנְ5ְַע3ָ ַלֲאבֵֹתינ. ֶאֶר> ָזַבת ָחָלב .ְדָב
מה צור� שיתהלל :  על אתר1לאו בלשונו של אברבנא, המפרשי� שואלי� על הצור� בהצהרה על קיו� המצווה

  :ותשובתו? האד� בפיו על מה שעשה
אבל במעשר עני ירע בעיני ... הנה הוא וודאי מעשר עני, ועל דר� הפשט ייראה לי שהווידוי הזה הנזכר בפרשה

ולא היה מוליכו בשערי� בשערי� בשערי� בשערי� וג� לפי שהיה נות
 פתו לעניי� ; האד� שיית
 את יגיע כפיו לזרי� ולא יאכל בטובה
והיה תועלת ... הנה בעבור זה ראה לצו�ת שבשנת מעשר עני, ולהתפרס� נדבותיו ומתנותיו' שלי� להודות להלירו

ולא ... כדי שיוכל להתוודות עליה בדברי אמת, שבעבורו ישתדל כל אד� לקיי� אותה המצווה, עצו� בווידוי הזה
וכאילו , ויהללהו בשערי�, בו צדקתותתפרס� נדבתו וענתה ... כיוו
 שעתה , ירע עינו בתתו אותו בשערי�

  .'הקריבוהו לפני ה

הרי בזכות הווידוי , שכ
 א@ שהוא נית
 בשערי העיר בלבד, הווידוי משמש זרז לנתינת מעשר העני, א� כ

ללא הווידוי יהיה קשה לאד� להתמודד ע� יצרו . תתפרס� מתנתו ברבי�, ברוב ע�, שנאמר בפומבי בירושלי�
 וג� לדעתו מסייע 2,יצחק עראמה' בדר� דומה ביאר ר. כספו על מת
 מעשר העני' זבזלב'הרע המשדלו לא 

  : הווידוי לאד� בקיו� המצווה
או המלמדי� , שמוה נדיבי עמי� לפרנס ענייה� בקרב�, שע� שנתינת המעשרות כבר תהיה תשומה אנושית

ל יתעלה היא � מקו� כוונת האמכל... כי היא מידה טובה מוטבעת במעולי� שבאנשי�, והמתפללי� וכיוצא
כי א� ללכת לפי יושר דרכיו והנהגותיו כמו שקיבלת עלי� , ושאי
 אתה עושה, שתייחס המעשי� כול� אליו

9ָיו" במאמר Bמֹר ח, ואומנ� להורות על מה שאמרנו שלא הייתה ש� כוונה אחרת)... יז:כו" (ְוָלֶלֶכת 5ְִדָרָכיו ְוִלְ
  ).ש� יד" (ֶר ִצִ.יָתִניָעִ,יִתי ְ(כֹל ֲא" :אמר

  .הווידוי מנחה את המתוודה בכוונה הנכונה שאליה הוא צרי� לחתור בקיו� ביעור המעשרות
כ על מעשה רע ולא על ביצוע "הוא יוצא מהנחה שווידוי נאמר בדר.  מציע פירוש שונה לחלוטי
3ספורנו

  :וזה לשונו. כמשתמע מפשט הכתובי� בפרשתנו, רצ@ מעשי� טובי�

                                                 
1
 .ספרד) 1437-1508(הרב דו
 יצחק 0ְבַּרַבְּנֵאל  
2
 . שער תשעי� ושמונה,1420-1494 ספרד ,"עקידת יצחק"בעל  
3
 .1475-1550 איטליה, הרב עובדיה ספורנו 
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, בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות אשר לה� היו ראויות תרומות ומעשרות. ..ביערתי הקדשביערתי הקדשביערתי הקדשביערתי הקדש
 וג�  וג�  וג�  וג� .ל" זוזהו וידוי מעשר שהזכירו רבותינו, )כו:כ' יח" (Kֶֶטר ָרַח��ָוֲאַטֵ�א א�ָת� 5ְַמ3ְנ�ָת� 5ְַהֲעִביר ָ(ל"כאמרו 

: יאמר א� כ
). יב:רות א" (�2ַ ָהִייִתי ַהַ-ְיָלה ְלִאי ְוַג� ָיַלְד3ִי ָבִני�"מו כ, כטע� א@ על פי" ג�"טע� . נתתי ללוינתתי ללוינתתי ללוינתתי ללוי
אני מתפלל , וא@ על פי שנתתיו ללוי וזולתו במצות�, מודה אני כי גדול עו�ני שגרמתי לבער הקדש מ
 הבית

  .שתשקי@ השקפה לטובה במקו� ההשקפה לרעה הראויה לעו�ני
 
והעונש הוא שהוא נאל> , א� הוא נושא אותו בזיכרו
 הלאומי, ולא אישי של המתוודההחטא אפוא הוא קדמו

  .היתו� והאלמנה,  הגר–לבער הקודש מ
 הבית ולתתו ללוי ולזולתו 
ובזה הוא מכוו
 להכרת , זיכה אותו' מדגיש האד� את הנתינה מתו� העושר שה" מקרא ביכורי�"       א� ב

ָעִ,יִתי ְ(כֹל ֲאֶר : "וש� הדגש על קיו� המצווה מתו� קבלת עול מלכות שמי�מ" ווידוי המעשר"הרי ב, הטוב
  . דהיינו כיוונתי לטע� הציווי ולא הסתפקתי בביצועו גרידא, "ִצִ.יָתִני

 4ר הירש"רש". ַהְִקיָפה ִמְ�ע�
 ָקְדְָ� ִמ
 ַהָ�ַמִי�: "נתבונ
 עתה בביטוי המיוחד המופיע בסיפא של הווידוי
  :ואנו נביא רק את עיקרי דבריו, מפרש את הפסוק באריכות

בוא ): "ה, מעשר שני ה(ולפיכ� אמרו בירושלמי ). טז:יח' ראו בר(ת
 עי
 בוחנת על מעשינו ומחדלנו ": השקיפה"
שלושת המעשרות מורי� ". שכל השקפה שבתורה ארורה וזה בלשו
 ברכה, וראה כמה גדול כוח
 של עושי מצוה

. ושלו� הֵרע, הגו@, והרי אלו מטרות הרוח', נו החומריי� למטרות שהותוו לה
 בידי ה לנצל את נכסילנו שעלינו
ובהתמסרות הנובעת , )מעשר שני(בטהרה מוסרית נטפח את גופנו , )מעשר ראשו
(בתורה נאיר את עיני רוחנו 

יו� מצות אלו ה
 המטרות המובאות לתודעתנו על ידי ק). מעשר עני(מתחושת החובה נקד� את שלו� ֵרענו 
עלינו לבנות חיי ַע� : אול� נית
 לומר שהגשמת שלוש המטרות האלה היא כלל כל תפקידנו הלאומי. המעשרות

כ� נהיה משוחררי� מכל אנוכיות ונקיי� מכל . שהגשמת המטרות האלה היא תמצית כל שאיפתו החומרית
נהיה זכאי� לבקש את ברכת ' השקיפה'בקריאה . וחיינו יהיו בריאי� ומושלמי� מבחינה אנושית, השחתה מוסרית

  .שתת
 לנו את האמצעי� החומריי� לאותה שאיפה לאומית', ה
�עלעלעלעל���והרי היא חותמת את כל והרי היא חותמת את כל והרי היא חותמת את כל והרי היא חותמת את כל , , , , פי הדברי� האלה נוכל להבי
 את העובדה שמצות וידוי מעשר כתובה במקו� הזהפי הדברי� האלה נוכל להבי
 את העובדה שמצות וידוי מעשר כתובה במקו� הזהפי הדברי� האלה נוכל להבי
 את העובדה שמצות וידוי מעשר כתובה במקו� הזהפי הדברי� האלה נוכל להבי
 את העובדה שמצות וידוי מעשר כתובה במקו� הזה

  .משו� כ� וידוי מעשר שני מסיי� את כל מת
 המצוותמשו� כ� וידוי מעשר שני מסיי� את כל מת
 המצוותמשו� כ� וידוי מעשר שני מסיי� את כל מת
 המצוותמשו� כ� וידוי מעשר שני מסיי� את כל מת
 המצוות... ... ... ... מצוות התורהמצוות התורהמצוות התורהמצוות התורה

ובכלל� מצוות הביעור תו� התכוונות לקול ,  קיו� המעשרות– הבא על מחדלי� שנכשלנו בה� הווידוי, א� כ

בזה המעשרות ה� מעי
 סיכו� . מביא לזיכו� נפש היחיד והלאו�, דתית�הפנימי שלה� ולמשמעות� המוסרית
מו הארו� של לקראת סיו� נאו, לכ
 מקו� הווידוי כא
. מטרת קיו� הלאו� והתוויית דרכו האמונית של הפרט

  .ד"ולא בצמוד למצוות מעשר שני שבפרק י, סמו� לחתימת המצוות, משה רבנו
ישלח לנו את , וא� נימֵצא ראויי�, שיבח
 את מעשינו' מבטא בקשה מה' השקיפה'נמצאנו למדי� שהפועל 

יוחנ
 '  רעל חשיבות קיו� המצווה בכוונה הראויה אומר. ברכתו כדי שנוכל לקיי� מצוותיו בשלמות
 הראויה
  :במדרש תנחומא לפרשתנו

" ְוַָמְר3ָ ְוָעִ,יָת"' ר יוחנ
 כל העושה מצווה לאמיתו מעלה עליו הכתוב כאילו היא נתונה מהר סיני שנא"א
כאילו הוא תקנה ונתנה כאילו הוא תקנה ונתנה כאילו הוא תקנה ונתנה כאילו הוא תקנה ונתנה , , , , לאמתולאמתולאמתולאמתוכל המקיי� את התורה ועשה אותה , אלא'? ועשית� אות�': ל"ומה ת, )יב:טז(

 :חנ
 כל העושה תורה לאמתה מעלה עליו הכתוב כאלו הוא עשה את עצמו שנאמר ועוד אמר רבי יו....מהר סינימהר סינימהר סינימהר סיני
מכא
 שמעלי
 עליו , "ַלֲע,ְֹתֶכ� אָֹת�" לעשות אות� לא נאמר אלא). יד:ד' דב(' וגו" 5ֵָעת ַהִהוא' ְואִֹתי ִצָ.ה ה"

 ...שעה שאת� מתפללי�הרי הכתוב מזהיר את ישראל ואומר לה� ב' בכל לבב�'. כאילו הוא עשה וברא את עצמוכאילו הוא עשה וברא את עצמוכאילו הוא עשה וברא את עצמוכאילו הוא עשה וברא את עצמו
  .ה ואחד לדבר אחר"לא יהיה לכ� שתי לבבות אחד לפני הקב

בקיומה המושל� והאמתי של . יוחנ
 מעצימות את חשיבות הכוונה בקיו� המצוות' דרשותיו הנועזות של ר
א כאלו הו: "ולא זו א@ זו, "כאילו הוא תקנה ונתנה מהר סיני "–המצווה האד� מתעלה לכדי יצירת המצווה 

ידי קיו� נכו
 של �האד� מתעלה למדרגה של ברייה חדשה וזוכה לרנסנס רוחני מושל� על". עשה את עצמו
המתפלל צרי� , כלומר. חוסר כוונה בתפילה עלול חלילה להכשילו בשניות מע
 תפילתו, לעומת זאת. המצוות

ועליו אומר מדרש תנחומא , לההווידוי הוא סוג של תפי. להיזהר לכוו
 לקיו� המצווה ללא כל פניות אישיות
  ):'סימ
 א(בפרשתנו 

שיהיו מתפללי
 ... עמד והתקי
, שבית המקדש עתיד ליחרב והבכורי� עתידי
 ליפסק... צפה משה ברוח הקודש
3ִ(�
 : " שכ� כתיבה מכל מעשי� טובי� ומכל הקרבנותה מכל מעשי� טובי� ומכל הקרבנותה מכל מעשי� טובי� ומכל הקרבנותה מכל מעשי� טובי� ומכל הקרבנות""""שחביב תפלה לפני הקבשחביב תפלה לפני הקבשחביב תפלה לפני הקבשחביב תפלה לפני הקבלפי , שלשה פעמי� בכל יו�

 ).ב:קמא' תה" (ָעֶרב�ְלָפֶניָ� ַמְ,0ת ַ(Kַי ִמְנַחת3ְִפָ-ִתי ְקטֶֹרת 
  :לפסוקנו    "העמק דבר" ב5ב"נסיי� דברינו בפירוש הנצי

, אלא גדול כוח
 של מוציאי מעשרות, שבתורה לרעה' השקפה'דכל , )פרק מא, שמות רבה(פי המדרש �ידוע על
הביטה ממעו
 ' ומה היה חסר אילו נאמר ,ותמוה למאי נאמר בלשו
 רעה ולהופכו; שמהפכי
 לשו
 רעה לטובה

�' השקיפה'ופירוש ; שלפי הפשט הוא לשו
 כפול, "השמי��ממעו
 קדש� מ
"אבל עוד יש לדקדק לשו
 ?' קודש� 
על כ
 בא לבקש רחמי שמי� שיבר� את ישראל , שהמביא ביכורי� מתפאר במעשיו שעשה הכל על צד היותר טוב

                                                 
4
 
  .1808-1888גרמניה , רפאל הירש�הרב שמשו
5
�צבי�הרב נפתלי 
 . ליטא,1817-1893, יהודה ברלי
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דבלא ספק עוד יש , וח במעשיו שתהיה תפילתו משו� זה ראויה להישמעובאמת אי
 לאד� להיות בט, והאדמה
  ".ַהְִקיָפה ִמְ�ע�
 ָקְדְָ�"על כ
 קבע הכתוב נוסח התפילה בלשו
 , איזה פגימות

בא לבטא את הספק בשלמות הביצוע של , שבהוראתו בתורה הוא שלילי', השקיפה'כלומר השימוש בפועל 
על ' הרחב דבר'בפירוש , ואשר לתפילה שבווידוי. שנדרש בה האד� הבא להתוודותמתו� ענווה , מצוות הביעור

עלינו ' אחד מכוו
 לש� שמי� ומלכות הבורא בנוסח תפילת :ב שלושה סוגי� של מתפללי�"אתר מתאר הנצי
ו ואחד אינו מכוו
 בתפילת, אחד מייצג את התפילה למע
 ישראל והאנושות; "לתק
 עול� במלכות שדי: "'לשבח

ַיַע
 ִ(י ִנ2ַ ָהָע� ַהMֶה 5ְִפיו .ִבְ,ָפָתיו ִ(5ְד.ִני ְוִל�5 ִרַחק ִמֶ�ִ:י ' ַו1ֹאֶמר ה: "אלא כדברי הנביא, לשו� מטרה נעלה
ָ�ָדהַו3ְִהי ִיְר/ָת� אִֹתי  Bי� ְמלָ�ָדהִמְצַות ֲאָנִ Bי� ְמלָ�ָדהִמְצַות ֲאָנִ Bי� ְמלָ�ָדהִמְצַות ֲאָנִ Bי� ְמל  ).יג:כט' יש" (ִמְצַות ֲאָנִ


:  על הפסוק הזה6ק"בנו את דבריו העמוקי� של רדט ננצור בל"לקראת תפילות הימי� הנוראי� הבעל, אכ
  ".".".".אינו עושה הדבר מחפצו מרצונואינו עושה הדבר מחפצו מרצונואינו עושה הדבר מחפצו מרצונואינו עושה הדבר מחפצו מרצונו, , , ,  ואינו מוסי@ מעצמו ואינו מוסי@ מעצמו ואינו מוסי@ מעצמו ואינו מוסי@ מעצמוכי מי שאינו עושה אלא מה שמצווה לבד"

        ....      יהי רצו
 שנזכה להוסי@ מעצמנו ולהגיע לדרגת ברייה חדשה ותתקבלנה כל תפילותינו לפני בורא עול�      יהי רצו
 שנזכה להוסי@ מעצמנו ולהגיע לדרגת ברייה חדשה ותתקבלנה כל תפילותינו לפני בורא עול�      יהי רצו
 שנזכה להוסי@ מעצמנו ולהגיע לדרגת ברייה חדשה ותתקבלנה כל תפילותינו לפני בורא עול�      יהי רצו
 שנזכה להוסי@ מעצמנו ולהגיע לדרגת ברייה חדשה ותתקבלנה כל תפילותינו לפני בורא עול�
  

  ר יאיר ברקאי "ד
 ירושלי�

  

  מופ> בסיוע קר
 הנשיא לתורה ולמדעהד@ 
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