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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - תודה על כל מה שנתת

  -ישנו כלל תלמודי ידוע המוכר לכולנו, ולפיו 

 1.אלו ואלו דברי אלהים חיים

זה נאמר בהקשר למחלוקות בית הלל ובית שמאי אבל זה תקף 

לגבי כל מחלוקת שאין אתה יודע להכריע בה ולא ברור איך 

מסתדר שם יחד. אין זה אומר שצריך לפעול כך באופן  הכל

אלא  -זה בלתי אפשרי  -מעשי, בשתי הדעות המנוגדות זו לזו 

הכוונה היא שגם אלו וגם אלו ניתנו מרועה אחד, הקב"ה 

יש  -אמרם, ובוודאי גם לדעה מנוגדת שלא נפסקה להלכה 

 משמעות רוחנית שיש ללמוד אותה לכל החיים.

 כנסים לארץ ביכורים?ממתי הביאו הנ

א, בענין ומחלוקת מעין זו אנו מוצאים בתחילת פרשתנו, כי תב

הביכורים. הציווי להביא ביכורים נאמר לראשונה כבר בספר 

 -, אבל כאן מופיעים כמה דברים חשובים וחדשים 2שמות

  -מקרא ביכורים, החובה לומר תודה לקב"ה 

י ַהּיֹו֙ם לַ  ְדּתִ ַּ֤ יך   'ה  -ִהּגַ י ֱאֹלה ֶ֔ ל ּכִ אִת֙י א  ע ב ָ֨ ַּ֧ ּבַ ר ִנש ְ ץ ֲאש  ָ֨ ר  א ֶ֔  'ה   ה 

נוּ  ַֽ ת ל  ת  ָ֥ ֵ֖ינּו ל  ֲאֹבת   3.ַלַֽ

ודבר נוסף שמופיע ומתחדש כבר בתחילת הפרשה הוא מועד 

תחילת החובה להביא את הביכורים. חז"ל נחלקו בהבנת 

  -הפסוק 

י ַֽ ֙ה ּכִ י  ל ְוה  ֹוא א  ב  ץ ת  ר  א ֶ֔ ֙ר ה    ה  ָ֥ן  'ֲאש   יך  ֹנת  ה ֱאֹלה ֶ֔ ָ֑ ֲחל  ֵ֖ ַנַֽ ְלך 

הּ  ַֽ ְָ֥בּת  ּב  ש ַ ֵּ֖ה ְוי  ּת  יִרש ְ  4.ִוַֽ

, שכיון שנאמר בפירוש בפסוק 'וירשתה 5דעה אחת אומרת

וישבת בה', הרי שהחובה להביא ביכורים מתחילה רק לאחר 

שנות כיבוש וחלוקת הארץ, דהיינו רק לאחר ארבע עשרה שנה 

מהכניסה לארץ התחילו להביא ביכורים. אמנם לפי דעה 

  -אחרת 

                                                           
 עירובין י"ג: 1
 שמות ל"ו, כ"ד. 2
 דברים כ"ו, ג'. 3
 שם, א'. 4

 6 .אלא מיד 'והיה'אין 

ולפי דעה זו החובה להביא ביכורים מתחילה מיד בכניסה 

 לארץ. וצריך להבין את שתי הדעות. 

 להודות מתוך התפעלות

תוכנה של מצוות הביכורים הוא שבח והודיה לקב"ה על הטוב 

  -שהוא עושה עמנו, כפי שרש"י מביא 

 7.שאינך כפוי טובה. ואמרת אליו

דה, קיימות שתי כשמסתכלים בעומק מתי על האדם להביע תו

האחת היא מיד כשמשהו גדול מתרחש. אדם  -אפשרויות 

מיד הוא מתפעל ומודה. אנו  -הגיע לארץ אחרי הגלות הארוכה 

מכירים את הסיפורים על העולים מגלויות שונות שכאשר 

הגיעו לארץ התרגשו מאוד ומיד נשקו לאדמה ונשאו תפילת 

שר הוא מתחיל הודיה לבורא עולם. האמת היא שכל יהודי כא

הוא עושה זאת בתודה מעין זו. הוא עדיין אפוף שינה,  -את יומו 

  -אך מיד פותח 'עין תורנית' ואומר 

ְך ַחי ְוַקּי ם ל  יך  מ  נ  ה ֲאִני ְלפ  ה,  ,מוד  ְמל  ח  ִתי ּבְ מ  י ִנש ְ ֱחַזְרּת  ּבִ ה  ש  

ך   ת  ה ֱאמּונ   8.ַרּב 

עדיין לא נטל 'מודה'. הוא  -זו המילה הראשונה שיוצאת מפיו 

ידיים, אסור לו להרהר בגדולת האל ובדברי תורה, אך זוהי תודה 

כל כך עמוקה שדווקא מהמקום הראשוני והבראשיתי הזה היא 

 פורצת ומודה לקב"ה בכל עוצמתה.

 תודה מפוקחת ועמוקה

אמנם ישנה גם תודה מאוחרת יותר שנראית יותר מפוכחת, 

כאשר הוא כבר מפנים, זוהי תודה שאומר האדם  -יותר עמוקה 

הוא מגיע לאבן דרך, הוא סיים שלב והוא מבין עד כמה הוא 

 )וכן ברש"י, שם( .פרק ושביעית ריש ירושלמי  5
 ספרי, שם. 6
 רש"י, שם, ג'. 7
 מתוך סדר השכמת היום, תפילת שחרית. 8

 תשע"ז כי תבואפרשת  
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צריך להודות. מבחינה מסוימת זו תודה רצינית יותר, עמוקה 

  -יותר. זוהי התודה שאנו אומרים לקראת סוף תפילת העמידה 

ינּו  י ֲאבֹות  ֱאֹלה  ינּו ו  ה הּוא ה' ֱאֹלה  ַאּת  ְך ש   מֹוִדים ֲאַנְחנּו ל 

ד ע  ם ו   9...ְלעֹול 

היא נאמרת אחרי שכבר קמנו, התחלנו את היום, ברכנו את 

הקב"ה, אמרנו פסוקי דזמרא, אחרי שקיבלנו על עצמנו עול 

מלכות שמים בקריאת שמע, רוב התפילה מאחורינו, ואף 

הפנמנו שהקב"ה הוא הנותן לנו דעת, רפואה ועוד, ועכשיו אנו 

ות'. לכאורה זו נראית תודה 'אנו רוצים להוד -באים ואומרים 

 הרבה יותר משמעותית.

 להים חיים-אלו ואלו דברי א

הדעה  -זוהי בדיוק המחלוקת בה פתחנו לגבי הביכורים 

הראשונה אומרת שמיד כשנכנסים לארץ מיד צריכים להודות, 

                                                           
 ברכת ההודאה, תפילת העמידה. 9

ואילו לדעה השניה מודים רק אחרי שכבשנו, וירשנו, אחרי 

, והבנו 4ני וקיבלנו טופס שהורשנו את החיווי והיבוסי והכנע

עברנו את מלחמת יריחו והעי, הפנמנו  -איפה אנחנו נמצאים 

עכשיו צריך להודות לקב"ה,  -מהי המציאות המזרח תיכונית 

 בעומק.

מה שחשוב הוא שיש  -וזה בכלל לא משנה מה נפסק להלכה 

מקום בעולם הרוחני שלנו לשני הדברים גם יחד. לתודה 

הכמעט ילדותית אבל הכי טהורה, הראשיתית, התמימה, 

'מודה אני', אך יחד אסור לה להעיב על  -אמונית וטבעית שיש 

התודה המאוחרת שבאה מהעבודה של השכל, של הריכוז 

עבודה שתוציא תודה שתחדור את כל אישיותו  -שלאחר מכן 

'ואלו ואלו דברי   -של האדם, תודה בוגרת שנעשית חלק ממנו 

 אלהים חיים'.
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לסעודה שניה - שנתית-הצהרה תלת

הצהרתו של -קריאתותחילתה של פרשת 'כי תבוא' עוסקת ב

  -בית המקדש  לאמביא הביכורים 

ר  ג  ָ֥ ה ַוּי  ְימ  ד ִמְצַרֶ֔ ר  י ַוּי   ִבֶ֔ ד א  ֙י ֹאב   ְיִהיֲאַרּמִ ט ַוַֽ ָ֑ ְמת  י ְמע  ֵ֖ם ּבִ ם  ש   ש  ָׁ֕

ב ר ַֽ ּום ו  צָ֥ ֹול ע  דֵ֖ ֹוי ּג   10.ְלגָ֥

הוא ובהצהרה זו הנלווית אליה בהבאת הביכורים , בעצם

 תודה לקב"ה. הטובה וה מבטא את הכרת

 להצהיר על קיום מצווה

, אותה אומר נוספת 'שני' של הפרשה מגיעה הצהרהבקריאת 

  -כל יהודי ויהודי אחת לשלוש שנים בפני הכהן 

ש  ִמן ד  י ַהּקֹ  ְרּתִ ַעַּ֧ ֹום  ּבִ ת  ֙ר ַלּי  ִו֙י ְוַלּג  ם ְנַתּתִַּ֤יו ַלּל  ִית ְוַגָ֨ ַהּבַַּ֗

ל כ  ה ּכְ נ ֶ֔ ַאְלמ  ַֽ א ְול  ִָ֑ני ֹלַֽ ית  ֵ֖ ֲאש   ר ִצּוִ ְתך  ַֽ י  ִמְצו  ַבְָ֥רּתִ צְ ע  ֵ֖יך  ͏וִמּמִ א ֹת   ְולָֹ֥

י.  ְחּתִ ַֽ כ  אש   א ֹלַֽ ּנּו ְוֹלַֽ י ִמּמ ַּ֗ י ְבאִֹנִ֜ ְלּתִ ַכָ֨ א א  א ְוֹלַֽ מ ֶ֔ ט  ּנּו֙ ּבְ י ִמּמ ָ֨ ְרּתִ  ִבַעַּ֤

קֹול֙ ה   י ּבְ ְעּתִ ַמַּ֗ ָ֑ת ש   ּנּו ְלמ  ֵ֖ י ִמּמ  ָּ֥תִ תַ י 'נ   11.ֱאֹלה ֶ֔

'מילאתי את חובת מעשרותי בכל שלוש השנים האחרונות. 

יים, אכלתי את מה שצריך וללו המעשרות לכהנים נתתי את

הכל  -ר שני וכו' הייתי לאכול דווקא בירושלים בתורת מעש

 '.עשיתי כפי שנדרש ממני

אין עוד מצווה בתורה שאדם צריך להצהיר על כך  -זה מעניין 

נתינת דוח על  -שהוא קיים אותה. היא נקראת 'וידוי מעשרות' 

 כך שמילאתי את החובה להביא מעשרות. 

הצהרה, אחרי שכבר אמר המצהיר את כל הנ"ל, הוא בסוף ה

  -צריך להוסיף ולומר עוד ארבע מילים 

ית ִַֽני ... ָ֥ר ִצּוִ ל ֲאש   ֹכֵ֖ יִתי ּכְ ָׁ֕ ש ִ  12.ע 

  -ומבאר במקום רש"י 

 .בו שמחתי ושמחתיי. עשיתי ככל אשר צויתנ

כך תאמר  -אנחנו יודעים שמצוות צריכות להיעשות בשמחה 

, אך כאן מודגש שלכאורה אם נתתי 13לנו הפרשה בהמשך

אני לא יכול להעביר את  -מעשרות אך לא שמחתי ושימחתי 

הדו"ח. השאיפה היא שאני צריך להתחייב בכך ששמחתי 

 במתנות העניים ושימחתי בהם. 

 תפילת החקלאי

כל חקלאי יהודי בעצם ואז מגיעים לתפילה אישית מאוד, ש

כהן גדול ביום צריך לומר, תפילה שנשמעת כמו תפילת 

 -הכיפורים  

                                                           
 דברים כ"ו, ה'. 10
 י"ד-שם י"ג 11
 שם. 12
 להלן כ"ח, מ"ז. 13

ך ִ֜ ִמן ְדש ְ ֹון ק  עָ֨ ֩ה ִמּמְ ִקיפ  ת ַהש ְ ַֽ ְך א  ַּ֤ ר  ִים ּוב  ַמַּ֗ ת ַהש ּ  ֙ א  ך  ל  ַעּמְ א ֶ֔ ר  ִיש ְ

ץ  ר  ינּו א   ֲאֹבת ֶ֔ ֙ ַלַֽ ְעּת  ּבַָ֨ ַּ֤ר ִנש ְ ֲאש   ַֽ נּו ּכַ ָ֑ ה ל  ֵּ֖ת  תַ ָ֥ר נ  ה ֲאש   מ ֶ֔ ֲאד  ַֽ ת֙ ה  ְוא 

ש   ַֽ ב ּוְדב  ֵ֖ ל  ַבָ֥ת ח   14.ז 

  -דהיינו 

 ...לעשות שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך עשינו מה

 כשם שמביא רש"י במקום בשם חז"ל, כפשוטם של מקראות. 

מדוע דווקא כאן,  -שני עניינים ששאלנו ועלינו להבינם הם 

 - היחידה בכל התורה -במצוות המעשרות, ישנה החובה 

ענין  מה -להתוודות ולהצהיר על קיומה של המצווה, ודבר שני 

כאורה נראה שבלעדיה אין של -'שמחתי ושימחתי'  -השמחה 

 .במצווה ידי חובה יוצאים

 עליונים -ועמך כולם צדיקים 

 -על 'השקפה' זו שציטטנו מהפרשה אומר רש"י 

 כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך

שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז  (דברים כו)

 15.לרחמים

בהקשר עם השקפת רש"י אומר את זה בספר בראשית, 

להפוך מידת דין  -הם החריבו אותה המלאכים על סדום לפני ש

 !לרחמים זוהי מעלתם של הצדיקים העליונים, הגדולים ביותר

וכל אחד  - 16'עמך כולם צדיקים'-י מעשרות מתגלה שבוידו

 . מאתנו יכול להפוך מידת רוגז לרחמים

במצוות המעשרות אדם יכול לטעות ולחשוב שאחרי שהוא נתן 

 -יו. 'בכל זאת מעכשיו גם העני קצת מחויב כלפ -עני 'משלו' ל

הפרנסה שלו היא ממני...'. אדם יכול חס וחלילה להרגיש 

שהוא ראוי לכבוד בגלל הנתינה הזו, ולכן צריך לבוא כל אחד 

לחוש שכל מה שלי 'זהו המבחן  -ואחד מאתנו לומר לקב"ה 

את כל להוריד  , באתי כעת כדישיש לי הוא שלך. בעצם

י זה אצליח לייצר המחסומים שלי, את כל האגו שלי, ועל יד

עולם שבו אני מבין שהכל שלך. אני שמח לתת, גם במה שאני 

באופן פרטי לא יכול לאכול בביתי אלא רק בירושלים, ולא לבד 

אלא לקחתי את כל מי שאני יכול יחד איתי, שמחתי  -עליתי 

 ושימחתי בו'.

 

 

 

 שם, כ"ו, ט"ו. 14
 רש"י, בראשית י"ח, ט"ז. 15
 ישעיהו ס', כ"א. 16

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%95
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 להפך מידת רוגז לרחמים

פה עכשיו את  היכולת לתת מתנות עניים ולחוש שאני מקיים

היא זו  -ו לטוב יותר, לאלוקי יותר העולם הזה והופך אות

 מידת הרוגז למידת הרחמים.את מהפכת ש

  -חז"ל אומרים 

 17.מרחמין עליו מן השמים - כל המרחם על הבריות

ומתגלה נפרץ  -כל מה שהקב"ה הסתיר בעולם, העלים בעולם 

 -שבע שנים ולומר כל ים ביהכח של האדם לעמוד פעמ על ידי

 'ריבונו של עולם, שום דבר בעצם לא שלי'. 

 

 

 

                                                           
 שבת קנ"א: 17

 'וברך את עמך את ישראל'

כל ב מלהתבונןאין דבר משחרר יותר, משמח יותר ואצילי יותר 

'אין עוד מלבדו'.  -מה שאני חושב שאני הבעלים שלו ולומר 

להצליח לצאת מהאגו  -'זה מה שגזרת עלינו, ריבונו של עולם 

שלנו. כך מתרחש כל מה שרצית שיתרחש על ידי קיום 

, וכך הופך 'שנגלה שכל העולם הוא בעצם אלוקות -המצוות 

 כל אחד לצדיק עליון שמהפך מידת רוגז לרחמים.

שמת אותנו בעולם נעלם, ' -דוח שמגישים לקב"ה ואומרים לו 

זה. עכשיו הנה, עשינו את  -שקשה מאוד לגלות בו אלוקות 

שום דבר לא יעצור את זה שיתגלה בעולם איך אתה עושה 

 'וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו'.
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לסעודה שלישית - 'היום, היום הזה ממש...'

 מה מיוחד היום?

 כי תבוא מדובר על איזשהו יוםפרשת של  'שלישיקריאת 'ב

שיתרחש בו כנראה יהיה גדול מכל  מיוחד ומסוים שהדבר

  -הימים כולם 

ֹום ַהזּ ַּ֗ה הָ֨  ת 'ַהּי  ֹות א  ַּ֧ ַלֲעש   ך  יך  ְמַצּוְ ים ֱאֹלה ִ֜ ָ֥ ֻחּקִ ת ַהַֽ ה ְוא  ֵּ֖ל  א   ה 

ל כ  ם ּבְ ֙ אֹות ֶ֔ ית  ש ִָ֨ ַַֽמְרּת ַּ֤ ְוע  ים ְוש   ִטָ֑ ּפ  ש ְ ל ַהּמִ ֵ֖ ּוְבכ  ְבך  ַֽ ַֽך   ְלב  ת .ַנְפש    א 

 ָ֥ ים 'ה  אֹלִהִ֜ ַֽ ֙ ל  ֹום ִלְהיֹו֩ת ְלך  ְרּת  ַהּיָ֑ ֱאַמֵ֖ ַֽ ֹום  'ה  -וַ  ...ה  יְרך   ַהּיַּ֗ ֱאִמַֽ ַֽ ה 

ה ם ְסֻגּל ֶ֔ ֹות לֹו֙ ְלַע  ְליַּ֗  ...ִלְהיָ֥ ך   ע  לּוְלִתּתְ ל ּכ   18...ַהּגֹוִים֙  ֹון ַעַּ֤

אילו היו הדברים נאמרים רגע לאחר מעמד הר סיני זה היה 

  -ברור יותר. שם נאמר לנו 

֙ה ִמכּ ... י ְסֻגּל  ם ִלַּ֤ ית  יםל ִׇוְהִיָ֨ ַעּמִֶ֔  19...ה  

מצווך  שם, נצטוינו לעשות את כל המצווה אשר ה' אלהיך

אבל על מה מדבר כעת משה רבנו? הרי זהו יום  -לעשות 

 הסתלקותו של משה או יום לפני כן. מה מיוחד ביום הזה?

 להתחדש תמיד

  -רש"י בפירוש מפתיע מאוד, מבאר במקום 

בכל יום יהיו בעיניך חדשים, . היום הזה ה' אלהיך מצוך

 20.כאילו בו ביום נצטוית עליהם

 הכוונה היארש"י, אלא  מסביריסטורי, זהו כלל איננו יום ה

'בכל יום יהיו בעיניך חדשים'. כלומר,  - עכשיו ממש ,ברגע הזה

הקב"ה מברך אותך  -'ושמרת ועשית' איננו ציווי אלא זו ברכה 

שתמיד תתחדש ותזכה לשנה הבאה, כמו בביכורים מהפרשה 

 .להתחדש תמידשקדמה לכך. 

יך ולהבין איך המשך אכן לפי פירוש זה של רש"י צריך להמש

גם זה  ה' האמירך היום'-'את ה' האמרת היום... ו -הפסוקים 

 . , אך לא נכנס לזה כעתשחרדבר שכל יום מת

 יום הברית

אמנם מרתק הוא פירושו של רבי עובדיה ספורנו, ולפיו 

  –הפרשה מדברת על יום מאוד מסוים בהיסטוריה 

 21..שאתה נכנס עמו לברית.. היום הזה

הפסוק הזה מהווה פתיחה לכל הפסוקים והפרשות שמכאן 

וכמעט עד לסוף הספר. מיד לאחר פסוקי ה'האמרה' הללו 

                                                           
 י"ח.-ט"זדברים כ"ו,  18
 שמות י"ט, ה'. 19
 רש"י, דברים שם. 20
 ספורנו, שם. 21

יתחיל סיפור הברית אשר בה נעמוד על הר גריזים ועל הר 

  -עיבל. משה אומר לנו 

ת וּ א  ּיֹוֹ֘ם ֲאש   ר ּתַַַֽעְבר  ה ּבַ י ַּ֗ ל ְוה  ן א  ֵּ֒ ְרּד  ר ַהּיַ ץ ֲאש   ר  ָׁ֕ א  ֵ֖יך   'הָ֥  ה  ֱאֹלה 

ֹות ֹדלֶ֔ ים ּגְ ִנ  ֙ ֲאב  ֹמת ַּ֤ ְלך  ֲהק  ְך ַוַֽ ָ֑  22...ֹנת  ן ל 
שם, אחרי שנחצה את הירדן, נגיע אל הר גריזים ואל הר עיבל 

ושם נשמע את כל דברי הברית והאלה. היום הזה אתה מאמיר 

ביום הזה בו אתה נכנס בברית הזאת,  את ה', אומר הספורנו,

 –ת הצרכים הגשמיים אתה בעצם הופך את כל הטבע, א

אל חובותיך כלפי ה' ובזה אתה מאמיר אותו,  מכפיף אותם

היא גם זו שבה  ,הברית הזו, ההתחייבות-ומנגד מפריש אותו. 

 הוא מאמיר אותך להיות לו לעם סגולה.

 היום -להפוך רעיון למציאות 

אם נעמיק בפירוש זה, נגלה בו סוד אדיר, שגם דברי רש"י 

 אחרת; יקבלו ממנו משמעות

הרי גם בהר סיני הייתה ברית, אז למה הפסוקים הללו לא 

נאמרו אז, לפני ארבעים שנה? הרי גם שם הקב"ה אמר לנו 

שנהיה עם סגולה כמו שראינו לעיל ושם ניתנו עליונים על כל 

 הגויים!

התשובה היא אחת. מתחילת ספר דברים אומר לנו משה רבנו 

  -כי 

ינוּ  'הַּ֧  ר ַרב ֱאֹלה   אֹמָ֑ ב ל  ֹחר   ינּו ּבְ ֵ֖ ל  ָ֥ר א  ּב  ה ּדִ ַֽ ָ֥ר ַהזּ  ה  ת ּב  ֵ֖ב  ָ֥ם ש   כ  . ל 

וּ  נ  ֱאֹמִרי   ּפְ ַֽ אּו ַהָ֥ר ה  ם ּוֹבָ֨ כ ַּ֗ ּו ל   23... ּוְסע 

'שם, בהר האמורי, אתם תהפכו את הברית הזאת, אשר בהר 

 -סיני היא אמנם רעיון יפה אבל עדיין רק רעיון מופשט 

אמיר את ה' כשאתה במדבר, למציאות אמיתית'. אתה לא מ

הולך אחרי עמוד ענן ועמוד אש. כך אי אפשרות לגלות לעולם 

  -'אין עוד מלבדו', את -את ה

ץ ָ֑ר  א  ד ּב  ֵ֖ ח  ֹוי א  ל ּגָ֥ א ֶ֔ ר  ִיש ְ ֙ ּכְ ך  י ְכַעּמְ  24...ּוִמַּ֤

 גוי אחד בארץ

הפסוק הזה מוסבר שהמלאכים אמנם  25בספרים הפנימיים

ועליון בשמיים אבל רק אנחנו,  יכולים לגלות שהקב"ה מואמר

ודווקא כאשר נגיע להר גריזים ולהר עיבל, ודווקא  -פה בארץ 

כאשר נתנתק מכל אותם עוברי שמיים וקוסמים ומנחשים 

ועובדי עבודה זרה, וננתץ את כל אותם הדברים שטוענים שהם 

 דברים כ"ז, ב'. 22
 ז'. ואגב, המילה 'האמורי' דומה מאוד למילה' 'והאמרת'.-שם, א', ו' 23
 שמואל ב', ז', כ"ג. וכן דברי הימים א', י"ז, כ"א. 24
 .695עי' ליקוטי שיחות, ב', עמ'  25
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אזי גם הקב"ה  -בעלי כוחות כביכול ונגלה שה' אחד בארץ, כאן 

 גוי אחד. כל זה יתרחש בארץ.יגלה שאנחנו 

 בכל יום יהיה 'היום' בעיניך חדשים

'אני נעלם, אני  -'היום הזה' שאומר משה לעם ישראל פירושו 

 -מת ולא נכנס לארץ, ועכשיו מתחיל להתרחש 'היום הזה' 

המעבר אל ארץ ישראל. ו'ביום הזה' ה' אלהיך מצווה אותך 

הופכים ביום הזה  כל הציוויים שנצטווינו בהר סיני -לעשות 

להיות העצמות של התורה, רצון הקב"ה, כל הרוחניות באה 

לידי ביטוי פה במציאות, בארץ הקדושה, באדמה. איך לא רק 

ברגעים הירואיים בודדים בארבעים שנות המדבר אפשר היה 

אלא בכל רגע ורגע במציאות בארץ,  -'אין עוד מלבדו' -להבין ש

 את זה בחוש. במציאות של 'היום הזה' רואים

ואם נזכה הרי שהיום הזה יהפוך להיות כזה שבכל יום יהיו 

 ., במהרה בימינובעינינו חדשים
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לסעודת מלווה מלכה - לשמוח בהר הקללה

 הרחבה בספר יהושע

ת וּ א  ּיֹוֹ֘ם ֲאש   ר ּתַַַֽעְבר  ה ּבַ י ַּ֗ ל ְוה  ן א  ֵּ֒ ְרּד  ר ַהּיַ ץ ֲאש   ר  ָׁ֕ א  ֵ֖יך   'הָ֥  ה  ֱאֹלה 

ֹות ֹדלֶ֔ ים ּגְ ִנ  ֙ ֲאב  ֹמת ַּ֤ ְלך  ֲהק  ְך ַוַֽ ָ֑  26...ֹנת  ן ל 

את מה שמתארת התורה בקצרה בפסוקי קריאת 'רביעי' של 

הפרשה, עתיד לתאר יהושע בספרו בהרחבה. מטרת שתים 

עשרה האבנים שנקים כאשר נעבור את הירדן תהיה שכאשר 

  -יבואו בנינו וישאלו מה פשרן נענה ונודיע להם 

ת ֵ֖ם א  ר ְוהֹוַדְעּת  אֹמָ֑ ם ל  יכ   נ  ר ...ּבְ תֱאלֹ  'הֹוִביש ֩ הָ֨  ֲאש   ם א  יכ ִ֜  ה 

ד ֵ֖ם ַעַֽ יכ  נ  ן ִמּפְ ְרּד   י ַהּיַ ַּ֧ ֩ה הָ֨  מ  ש   ֲאש   ר ע  ָ֑ם ּכַ ְבְרכ  ם ְלַים 'ע  ַּ֧ יכ   ֱאֹלה 

ר ּוף ֲאש   ינוּ ַעד ס  ֵ֖ נ  נוּ  הֹוִבָ֥יש  ִמּפ  ַֽ ְבר  ל. ע  ַעת ּכ  ִ֜ ַמַען ּדַ ֙ץ  ְלְ֠ ר  ֙ א  י ה  ַּ֤ ַעּמ 

ת ד הֶ֔  א  ה ִהָ֑יא 'יַ  ֵ֖ ק  ָ֥י ֲחז   27.ּכִ

אל ואז ניקח שתים עשרה אבנים נוספות, אחרות, מתוך הירדן 

 -בהרחבה בספר ביהושע  הר עיבל. שם נקים מזבח כמתואר

ַח לַ  ַ֙ע֙ ִמְזּב ֶ֔ ֻ ה ְיהֹוש  ַּ֤ ז ִיְבנ  ל 'הֵ֖ -א   ַֽ יב  ַהֵ֖ר ע  ָ֑ל ּבְ א  ר  י ִיש ְ ב ....ֱאלֹה   ְכּת   ַוּיִ

ֵ֖ם ַעל ה  ש   ת ֹמש  ֶ֔ ֙ה ּתֹוַר  נ  ת ִמש ְ ים א ַּ֗ ִנָ֑ ֲאב  ָ֥י ה  נ  י ּבְ ֵ֖ ב ִלְפנ  ַתֶ֔ ֲאש   ר ּכ 

ל ַֽ א  ר    28ִיש ְ

 האחרונה השמחה

אך מה שלא מופיע בספר יהושע ודווקא אצלנו בפסוקים 

הקצרים של הפרשה התורה כן מחדשת הוא שכאשר נעמיד 

  -את האבנים בהר עיבל, נבנה מזבח, נזבח שלמים ונשמח 

ם  ְלּת  ש ּ ָ֑ ַכ  ִמֵ֖ים ְוא  ל  ָ֥ ש ְ ַבְחּת  ַֽ י הָ֥ ְוז  ֵ֖ יך   'ְוש   ַמְחּת ֶ֔ ִלְפנ  ַֽ  29.ֱאֹלה 

'ושמחת בחגך', 'ושמחת  -יש כל מיני סוגים של ציוויי שמחה 

בכל הטוב' ועוד, וכאן זוהי הפעם האחרונה בה מופיעה מצוות 

השמחה בתורה. החזקוני אומר שיש כאן מהות מיוחדת; הרי 

ע גריזים ועיבל, ומדו - עליהם עמדו השבטים היו שם שני הרים

נצטווינו לבנות את המזבח דווקא על הר עיבל, ההר שבו ניתנה 

הר הברכה? מדוע דווקא שם  -הקללה, ולא על הר גריזים 

  -מופיעה השמחה הגדולה ושלמים? וכך מבאר החזקוני 

להיות נחמה ולישב את דעתם לאותם העומדים על הקללה 

ובנית שם מזבח וגו', וכתיב 'בהר עיבל ומטעם זה כתיב 

ללמדך ', זבחת שלמיך ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלוהיךו'

 30.ששכינה ביניהם

                                                           
 דברים כ"ז, ב'. 26
 "ד.כ-יהושע ד', כ"ב 27
 ל"ב.-שם ח', ל' 28

שתים עשרה האבנים הן כנגד  -'ששכינה ביניהם'. זה מדהים 

י"ב שבטי ישראל, שבטי י'ה. הראשונות מוקמות במעבר הירדן 

וכשם שלכל שבט  -כדי לתאר את הנס הגדול שכולנו חווינו 

 משלו. ייחודו שלו כך הוקמה אבן לכל שבט 

 בהר עיבל יחד - לזבוח ולשמוח

משם הולכים לגלגל ובדרך עוצרים בהר עיבל להקים מזבח. 

שתי  -בגלגל יקריבו את הפסח ושם יעשו את ברית המילה 

המצוות שלא ניתן היה לקיימן במדבר. והנה כעת, באות שתי 

ברית המילה שכל אדם מל בו את  -המצוות האישיות ביותר 

משפחתי ולא קרבן -שהינו קרבן אישיעצמו וקרבן הפסח 

ציבור, ובהן מתגלה כמה כל יחיד הוא הוא בעצם כל הכלל, וכל 

הכלל מביא את עצמו לידי ביטוי בכל יחיד. ברית המילה היא 

כללית שיש, -אך הכי יהודית -אינטימית -המצווה הכי אישית

 קרבן יחיד המתאר את יציאת כל העם ממצרים. -ופסח 

ואז, עם האבנים הללו מקימים מזבח דווקא בהר עיבל כדי 

, ורק כאשר נדע להקים את 31'לבלתי ידח ממנו נדח'-לגלות ש

נגיע אל הנחמה ואל השמחה.  -המזבח שם ולא בהר גריזים 

 'ושמחת לפני ה' אלהיך'.

 דברים שם, ז'. 29
 פירוש החזקוני עה"ת, שם, ד'. 30
 שמואל ב', י"ד, י"ד. 31

 : השבתזמני כניסת וצאת 
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