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הלכות תשובה פרק א:א
מהֶן ,בֵּין בְּז ָדוֹ ן
עשֶׂה – אִם עָבַר אָדָ ם עַל אַחַת ֵ
בתּוֹ ָרה ,בֵּין עֲשֵׂה בֵּין ל ֹא תַ ֲ
שׁ ַּ
כָּל הַמִּצְווֹ ת ֶ
ְ
בֵּין בִּשְׁג ָג ָה – כְ ּשֶׁיַּעֲשֶׂה תְּש ׁוּבָה ו ְיָש ׁוּב מֵחֶטְאוֹ  ,חַי ָּב לְהִתְוַדּוֹ ת לִפְנ ֵי הָאֵ-ל בָּרו ּך הוּא.
ש ֣ר עָש ׂ֒ו ּ
ם אֲ ֶׁ
חטָּאתָ ֮
א ֽת־ ַ
הֽאָדָ ֔ם . ..וְהִתְוַדּ֗ו ּ ֶ
טּאת ָ
כ ֤י יַֽעֲש ׂ֙ו ּ מִכָּל־חַ ֹ֣
שׁה ִּ
א ֣ישׁ אֽוֹ ־אִ ּ ָ֗
שׁנ ֶ ּאֱמָרִ “ ,
ֶ
ש ֥ם לֽוֹ ׃” )במדבר ה:ו-ז( ,ז ֶה
ש ֖ר אָ ַׁ
לֽאֲ ֶׁ
ל ֑יו ו ְנָתַ֕ן ַ
ס ֣ף עָ ָ
שׁת֖וֹ יֹ ֵ
מ ֽי ִ
שׁוֹ וַחֲ ִ
ש ֤יב אֶת־אֲשָׁמוֹ ֙ בְּרֹא ֔
וְהֵ ִׁ
וִדּו ּי ְּדב ִָרים  .וּוִדּוּי ז ֶה מִצְו ַת עֲשֵׂה.
כֵּיצַד מִתְו ַ ֶּדה – אוֹ מֵר :
שׁעְתִּי לְפָנ ֶיךָ ) (3וְעָשִׂיתִי כ ּ ְ
ָך וְכָּךְ ) (4וַה ֲֵרי
פ ַ
חטָאתִי עָו ִיתִי ּ ָ
) (1אָנ ָּא ה )ָ ‘ (2
עשַׂי ) (5וּלְעוֹ לָם אֵינ ִי חוֹ ז ֵר לְדָ בָר ז ֶה.
שׁתִּי בְּמַ ֲ
נִחַמְתִּי וּבֹ ְ
התְוַדּוֹ ת וּלְהַא ֲִר ְ
שׁבָּח.
יך בְּעִנ ְי ָן ז ֶה ,ה ֲֵרי ז ֶה מְ ֻ
שׁלַּוִּדּו ּי ;וְכָל הַמּ ְַרבֶּה לְ ִ
ז ֶה הו ּא עִיקָרוֹ ֶ
שׁג ְגָתָן אוֹ עַל ז ְדוֹ נ ָן ,אֵין
שׁמְּבִיאִין ק ְָרבְּנוֹ תֵיהֶם עַל ִ
עלֵי חַטָּאוֹ ת וַאֲשָׁמוֹ ת – בְּעֵת ֶ
וְכֵן בַּ ֲ
ש ֥ר
דה אֲ ֶׁ
פֵר לָהֶן בְּק ְָרבָּנ ָם ,עַד שֶׁיַּעֲש ׂו ּ תְּשׁוּבָה ,וְיִתְוַדּו ּ וִדּו ּי ְּדב ִָרים :שֶׁנ ֶ ּאֱמָר“ :וְהִ֨תְו ַ ָּ ֔
כּ ּ
מִתְ ַ
ל ֽיהָ׃” )ויקרא ה:ה(
ט ֖א עָ ֶ
חָ ָ
?What is the mitzvah of Vidui according to Hilkhos Teshuvah 1:1
approaching G-d
admitting guilt
spelling out the particular sin[s],
embarrassment, and
abandoning the sin.

1.
2.
3.
4.
5.

הלכות מעשה הקרבנות פרק ג :טו
כֵּיצַד מִתְו ַ ֶּדה? אוֹ מֵר
תִי(3) ,וְעָשִׂיתִי כ ּ ְ
תשׁוּבָה לְפָנ ֶיךָ ,ו ְזוֹ
ָך וְכָּךְ(5) ,וְחָז ְַרתִּי בִּ ְ
ע ּ
שׁ ְ
פ ַ
) (2חָטָאתִי עָו ִיתִי ּ ָ
פ ָָרתִי.
כּ ּ
ַ
שׁלָמִים  --סוֹ מ ְ
שׁחִיטָה .ו ְי ֵָראֶה לִי
ֵך בְּכָל מָקוֹ ם שֶׁי ְִּרצֶה מִן הָעֲז ָָרה ,בִּמְקוֹ ם ְ
הָי ָה הַקּ ְָרבָּן ְ
שׁבָח.
שׁלָמִים  ,אֲבָל אוֹ מֵר ִּדב ְֵרי ְ
שׁאֵינו ּ מִתְו ַ ֶּדה עַל הַ ּ ְ
ְ
Note the same basic structure minus two elements. Perhaps because:
1. approaching G-d – was done physically by entering the Beis haMikdash; and
4. acknowledging embarrassment for past behavior is an inappropriate requirement in the more
public setting.
So we seem to have a basic notion of what Vidui is. Then what is this, in the next perek right after our first
?Rambam
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הלכות תשובה פרק ב:ח
שׁהִתְו ַ ָּדה
אבָל ...חָטָאנו ּ ”...ו ְהו ּא עִיקַר הַוִּדּו ּי .עֲבֵרוֹ ת ֶ
הַוִּדּו ּי שֶׁנ ָ ּהֲגו ּ בּוֹ כָּל יִשְׂרָ אֵל — “ ֲ
פִי
אחֵר ,אַף עַל ּ
כ ּפּו ִּרים ַ
כּפּו ּ ִרים ז ֶה — חוֹ ז ֵר וּמִתְו ַ ֶּדה עֲלֵיהֶן בְּיוֹ ם הַ ִ
עֲלֵיהֶן בְּיוֹ ם הַ ִ
מ ֽיד׃” )תהילים נא:ה(.
ת ֖י נֶג ְדִ ּ֣י תָ ִ
טּא ִ
שׁעַי אֲנִ ֣י אֵדָ ֑ע וְחַ ָ
תשׁוּבָתוֹ  .שֶׁנ ֶ ּאֱמָר“ ,כִּֽי־פְ֭ ָ
שְׁהו ּא עוֹ מֵד בִּ ְ

לחם משנה )שם( :
הוידוי שנהגו בו כל ישראל“ ,אבל אנחנו חטאנו ]עוינו פשענו[ כולנו”) :שם( ]פרק יוה”כ,
פז[ :אמר בר המדורי“ ,אנא קאימנא קמיה דשמואל והוה יתיב .וכי מטא שליחא
דציבורא ואמר ו’אבל אנחנו חטאנו )כלנו(’ ,קא מיקם אמינא .שמע מינא עיקר וידוי
האי הוא) ”.ע”כ(.
ונראה דלאו דוקא “חטאנו” לבד אלא “חטאנו עוינו פשענו” זהו עיקר הוידוי וכמו
שכתב רבינו למעלה בריש פרק ראשון“ ,חטאתי עויתי פשעתי לפניך” וגם כאן
דאמרינן הכי .ומאי דכתב “חטאנו”? רצה לומר “חטאנו וכו’“ שהוא “חטאנו עוינו
פשענו” כך נראה לי :

בראשית מב:כא
שׁוֹ
שֶׁר ָראִ֜ינו ּ צ ַָר ֥ת נַפְ ֛
ִינו ּ אֲ ֨
אח ֒
ְנו ּ עַל־ ָ
מ ֣ים׀ אֲנַח ֮
אחִ֗יו “אֲבָל֮ אֲשֵׁ ִ
א ֣ישׁ אֶל־ ָ
וַיֹּאמְר֞ו ּ ִ
ל ֹא שָׁמָ ֑עְנו ּ עַל־כֵ ּ ֙ן בָּ֣אָה אֵלֵ֔ינו ּ הַצָ ּ ָר ֖ה הַזֹּֽאת”׃
ל ֖ינו ּ ו ְ ֣
חֽנ ְנ ֥וֹ אֵ ֵ
ת ַ
בְּהִ ְ
Vidui accompanying teshuvah vs. vidui as part of teshuvah.
”.אבל אנחנו“ The vidui within teshuvah revolves around

•
•
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(מסילת ישרים “מדת זהירות” )פרק ב

 להכביד עבודתו,ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו
בתמידות על לבות בני האדם עד שלא יישאר להם רוח להתבונן ולהסתכל
 כי יודע הוא שאילולי היו שמים לבם כמעט קט על. באיזה דרך הם הולכים
 ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם והייתה החרטה הולכת,דרכיהם
.ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי
In reality, this is one of the clever devices of the evil inclination -- to mount pressure
unrelentingly against the hearts of men so as to leave them no leisure to consider and
observe the type of life they are leading. For it realizes that if they were to devote even a
slight degree of attention to their ways, thereis no question but that they would
immediately begin to repent of their deeds and that regret would wax in them until they
would leave off sinning altogether.
- tr. R’ Shraga Simmons, pg 31
1- A cheshbon hanefesh keeps us from fooling ourselves.
(מ"י “חלקי זהירות” )פרק ג
שלא
צרך
אשר
שלא

 יהיה האדם מעין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו:כלל הדבר
 והנני רואה. כל שכן עברה ופשע,להניח לעצמו הרגל רע ומדה רעה
 כסוחרים הגדולים, שיהיה מדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו,לאדם
, ויקבע עתים ושעות לזה,יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו
. כי רב התולדה הוא,יהיה משקלו עראי אלא בקביעות גדול

To summarize, a man should observe all of his actions and watch over all of his ways so
as not to leave himself with a bad habit or a bad trait, let alone a sin or a crime. I see a
need for a person to carefully examine his ways and to weigh them daily in the manner of
the great merchants who constantly evaluate all of their undertakings so that they do not
miscarry. He should set aside definite times and hours for this weighing so that it is not a
fortuitous matter, but onethat is conducted with the greatest regularity; for it yields rich
returns.
- tr. R’ Shraga Simmons, pg 37
2- Accounting is a natural expression – and therefore reinforces the feeling – of valuing
something.
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(שם )סוף הפרק
...
 צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן ובזמן קבוע:כללו של דבר
 ואחר,מהו הדרך האמתי לפי חוק התורה שהאדם צריך לילך בו,לו בהתבודדו
כך יבוא להתבונן על מעשיו אם הם על הדרך הזה אם לא כי על ידי זה
 וכמו שהכתוב אומר,ודאי שיהיה לו נקל לטהר מכל רע ולישר כל דרכיו
ּ ֙ינו
֙ ֵשׂ֤ה דְ ָרכ
ָ ְפ
ּ ְ מ( “נַח,ל ֑ךָ וְֽכָל־דְ ָּרכֶ ֥יךָ יִכֹּֽנוּ׃” ואומר )איכה ג
ֶ ְ מעְג ַּ֣ל ַרג
ַ פַלֵ ּס
֭ ּ “ ( כו,)משלי ד
.“ה’׃
ֽ שׁוּבָה עַד־
֖ ָ ו ְ ֽנַחְקֹ ָ֔רה ו ְנ
What emerges from all this is that a man must constantly -- at all times, and particularly
during a regularly appointed time of solitude -- reflect upon the true path (according to
the ordinance of the Torah) that a man must walk upon. After engaging in such a
reflection he will come to consider whether or not his deed travel along his path. For in
doing so it will certainly be easy for him to cleanse himself of all evil and to correct all of
his ways. As Scripture states (Proverbs 4:26), “Consider the path of your feet and all of
your paths will be established” and (Lamentations 3:40), “Let us seek out our ways and
examine them, and we will return to G-d.”
- tr. R’ Shraga Simmons, pg 43
3- Getting in the habit of noticing how we make our decisions is a large part of the
solution.

