
פרשת כי תבוא/לקראת ראש השנה                                                                                                         בס"ד  

 חשבון נפש על דברים טובים שיש בי

 

ֲחרֹון   -  יב –י'  מעשר שני פרק ה משניותמסכת  –ודוי מעשרות   .1 ְנָחה ְביֹום טֹוב ָהאַּ מִּ בַּ

ין. ְתוַּדִּ דּוי? ָהיּו מִּ ּוִּ ד ָהָיה הַּ יצַּ י. כֵּ ע ְרָבעִּ י ְוֶנטַּ נִּ ר ׁשֵּ ֲעשֵּ ת" )דברים כו(, ֶזה מַּ יִּ בַּ ן הַּ ֶדׁש מִּ קֹּ י הַּ ְרתִּ עַּ יו  "בִּ תִּ "ְנתַּ

י. וִּ ר לֵּ ְעשַּ י", ֶזה מַּ וִּ לֵּ עֲ  לַּ ת מַּ יו", זֹו ְתרּוָמה ּוְתרּומַּ תִּ ם ְנתַּ ר."ְוגַּ י,  שֵּ ר ָענִּ ְעשַּ ְלָמָנה", ֶזה מַּ ָיתֹום ְוָלאַּ ר לַּ גֵּ "לַּ

ָאה; פֵּ ְכָחה, ְוהַּ שִּ ֶלֶקט, ְוהַּ דּוי. הַּ ּוִּ ין ֶאת הַּ ְכבִּ יָנן ְמעַּ י ֶׁשאֵּ ל פִּ ף עַּ ָלה: אַּ ת", זֹו חַּ יִּ בַּ ן הַּ ֶׁשר  "מִּ ְצָוְתָך אַּ "ְכָכל מִּ

י": יָתנִּ ּוִּ א צִּ י ְלרִּ נִּ ר ׁשֵּ ֲעשֵּ ים מַּ ְקדִּ ם הִּ ְתוַּדֹות.ָהא אִּ ינֹו ָיכֹול ְלהִּ ְצֹוֶתיָך", ׁשֹון, אֵּ מִּ י מִּ ְרתִּ ֹּא ָעבַּ י  "ל ְׁשתִּ ְפרַּ ֹּא הִּ ל

ינֹו, ינֹו מִּ ל ֶׁשאֵּ ין עַּ מִּ ְמֻחָבר, מִּ ל הַּ ָתלּוׁש עַּ ן הַּ ֹּא מִּ ָתלּוׁש, ְול ל הַּ ְמֻחָבר עַּ ן הַּ ֹּא מִּ ָיָׁשן, ְול ל הַּ ן ֶהָחָדׁש עַּ ֹּא מִּ  ְול

ל ֶהָחדָ  ָיָׁשן עַּ ן הַּ ֹּא מִּ י", ׁש.ְול ֹּא ָׁשָכְחתִּ ְמָך ָעָליו: "ְול יר ׁשִּ ְזכִּ ְלהַּ ְלָבֶרְכָך ּומִּ י מִּ ְחתִּ ֹּא ָׁשכַּ י  ל נִּ י ְבאֹּ ְלתִּ ֹּא ָאכַּ "ל

ֶמּנּו": ינֹו ָיכֹול  מִּ יָנה, אֵּ ֲאנִּ ם ֲאָכלֹו בַּ ְתוַּדֹות. ָהא אִּ א": ְלִּהִּ ֶמּנּו ְבָטמֵּ י מִּ ְרתִּ עַּ ֹּא בִּ יׁשֹו ְבֻטְמָאה,  "ְול ְפרִּ ם הִּ ָהא אִּ

ְתוַּדֹות. ינֹו ָיכֹול ְלהִּ ת": אֵּ ֶמּנּו ְלמֵּ י מִּ תִּ ֹּא ָנתַּ ת, "ְול ים ְלמֵּ יכִּ ְכרִּ ֶמּנּו ָארֹון ְותַּ י מִּ ְחתִּ ֹּא ָלקַּ ים  ל יו ְלאֹוְננִּ תִּ ֹּא ְנתַּ ְול

ים. רִּ י ְבקֹול ְיָי ֱאֹלָהי", ֲאחֵּ ְעתִּ יָרה. "ָׁשמַּ ְבחִּ ית הַּ יו ְלבֵּ אתִּ י" ֲהבֵּ יָתנִּ ּוִּ ל ֲאֶׁשר צִּ י ְככֹּ יתִּ י  ,"ָעשִּ ְחתִּ מַּ י ְושִּ ְחתִּ ָשמַּ

 בֹו:
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בעבודת ד', בעשות הטוב וקדושת המעשים והדרכים, והישרת הדיעות והמדות בציור בהיר מאד, עד 

לרדוף אחר הטוב והצדק, בכ"ז רחוק הדבר הוא שיצא באמת  שיבורר לו שאם גם יהי' משתדל בכל כחו

ידי חובתו הגמורה. וע"כ כך היא מדתן של צדיקים שהם משקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים 

טובים, ע"כ הם רחוקים מגאוה ומסובלים בענות צדק. עכ"ז אין טוב לאדם שמדה זאת תפעול עליו יותר 

ול ממנו ששונו ושמחתו ושלות נפשו, בהשגתו בשכל, בתורה ובכל מדאי, עד שתדריכהו מנוחה ותגז

מדה טובה ומעגל טוב. ע"כ נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח ג"כ לפעמים גם בביטוי 

שפתים על מעשה הטוב אשר עשה. וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה, ולשמח נפשו בפעלי יושר 

פשו קורת רוח וימלא שמחה ושלוה, ולא יהי' תמיד בעיניו כרשע כתורה וכמצוה, ראוי שימצא בנ

וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו. ע"כ כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בוידוי העונות, 

כן יש ג"כ תועלת לפרקים קבועים, שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כ"כ כוידוי של החטאים, כדי שלא 

נוטה לעצלה לגאוה ולשרירות לב. אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי ד' ישרי דרך יזוח עליו לבבו ויהי' 

ג"כ בוידוי המצות, למען ישמח בהם בלבבו ויחזק ארחות חייו בדרך ד'. ע"כ הוקבעה מצות וידוי עם 

מצות הפרשת המתנות המחוייבות, שהם כוללים בקרבם את כלל כל חיובי התורה והשכל, שהם בכלל 

יינו, הלאוין, והעשין, מצות הציבור והיחיד, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, וכולם שש מערכות, דה

ימצאו מקום במתנות המחוייבות. הזהירות מאכילת טבלים הוא מתיחש אל הלאוין, עצם מצות 

ההפרשה וקדושת התרומות בקריאת שם, ונתינה למי ששייכים להם מצד המצוה, היא בכלל העשין, 

דית המוטלת על כל יחיד היא חובת היחיד, ומצד התכלית העולה לקיום הכהנים מצד החובה היחי

תורתם ועבודתם בעם הוא מצות הציבור, מצד זכות הכהנים ויתר זוכי המתנות במתנותיהם היא משער 

מצות שבין אדם לחבירו, ומצד עצם הקדושה וההפקעה מאיסור טבל היא, בכלל מצות שבין אדם 

עשרות כהלכתם הם כוללים את יסודי חובות האדם כולם, וללמד על הכלל יצאה למקום. א"כ תיקון המ

תורה במצות וידוי, שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה, ולמצא עצמו חייב ובלתי 

ממלא חובתו גם במקום שהוא ממלא אותה, כ"א ידון על עצמו ג"כ בקו האמת, בעין פקוחה לדעת את מעשהו 

ת רוח ושמחת לב במעשה הטוב, ואז יתבררו לו דרכיו לדעת ג"כ את חלקי הרע שבהם למען יסור מהם למצא קור



ביותר אומץ, בהיותו מעריך את שמחת לבבו בגלל הטוב וצערו ועצבונו ונפילת רוחו בגלל הרע. ע"כ דרוש לנו וידוי 

ן סור מוקשי רע, ונכון מאד ג"כ המצות לפרקים לחזק לבבינו אל דרך ד', כמו שדרוש לנו וידוי הפשעים למע

להטביע בטבע האדם מדת היושר והצניעות. שגם במקום שע"פ התורה הוא מצווה לספר בשבח מעשיו 

שעשאם כתיקונם, מ"מ יהי' נוטה בטבעו הישר אל הענוה והצנע לכת, עד שיהי' הדבר עליו כמשא ויאחר כפי 

מאוחר שא"א לאחרו עוד ומאחר שהמצווה הזאת היא  היכולת, עד שיבא למלאות החובה הזאת רק במועד היותר

ביו"ט של פסח כקבלת חז"ל, יאחרה עד הזמן היותר מאוחר שהוא מחוייב לקיים מצות קונו מאין דיחוי, יו"ט 

 האחרון במנחה.
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הערה מוסרית יש להסמיך, שעדשים הם מאכל אבלים ובמזון המוסרי ראוי לפרקים ג"כ להעיר לב  ל.

[ המתרגשות בעולם, ויראת העונש הפשוטה מביאה גם היא 1]המיתה על חלק המוסרי של זכרון

תכלית טובה ע"י מה שמשברת לבו של אדם להתרחק מגאוהו שמביאה לשכחת השם ית'. אמנם רק 

לפרקים ראוי להשתמש בכח המוסרי הזה, אבל לתמידות ראוי להיות משתמש בצד הגבוה של המוסר, 

י התמידיות ברעיון המוסר הפשוט של יראת העונש מביאה לידי באהבת הטוב והצדק בנועם השם ית'. כ

עצב ושיעמום, שבסתר הלב הוא מחולל דיעות רעות, כי האדם שלם בדיעותיו ובמדותיו רק בעת שנפשו 

שמחה, ואז שפתותיו שושנים נוטפות מר , ששמחת הנפש מרחבת את הדעת ומגבהת את הלב ביראת 

דה את האור הנפשי עד שתקצר נפשו ולא יערבו לו דברי תורה ד'. אבל קדרות הנפש ועצבונה מורי

וארחות יושר. כמו שע"י רוע העיכול יש לו ריח הפה, שלא יטעם טעם הגון במאכלו, וביותר יחסר לו הצד 

הרוחני שהוא הריח הטוב שנלוה אל כל מאכל במצב הבריאות הנכונה. כמו כן הנלקה בעצב יותר על 

ירגיש ההוד שבמאור התורה ודרכי היושר, ע"כ לא יפריז בזה על המדה  המדה, תרד מעלת נפשו ולא

 כ"א לפרקים באורח חכמה, כדי להפיק התועלת הרצויה להנצל משחיתות היצר.

הערה מוסרית ראוי להסמיך, שבמזון הנפש יש ג"כ כח המרירות הנפרזה, שמביאה לחרטה  לא.

לו בזכרו עונותיו. וזהו אורח אחר מאורח הדרך של  גדולה עוברת כל גבול בהתעטף עליו רוחו ונפשו מרה

יראת העונש ומעולה ממנה שהיא באה מצד טוהר הנפש שמר לו מר עזבו את ד', והמרירות היתרה 

הנפשית היא כערך החרדל שבמזון הגוף, אמנם הוא מטהר ומקדש את האדם ומונע חלאים נפשיים 

דקשה לחולשא דליבא. שהמרירות היתירה  מביתו, אבל לא ישתמש בצד הגבורה שבזה בכל יומא

תחליש את לב האדם הרבה ולא יוכל להיות שמח בעבודת ד', ולא יעצר כח ג"כ לגבורה במלחמתה של 

 תורה והרבות פעלים במעשים טובים. ע"כ רק לפרקים ראוי להשתמש באורח מוסר הנעלה הלזה.


