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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

לסעודה ראשונה - להחיות מראשית
   -ראשית פרשתנו עוסקת בראשית 

י ֽ ֙ר  ָת֣בֹוא ֶאל ְוָהָי֙ה ּכִ ֶרץ ֲאׁשֶ ה  ה'ָהָא֔ ֲחָל֑ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ַנֽ ֱאֹלֶה֔
הּ  ֽ ְ֥בּתָ ּבָ ּתָּ֖ה ְוָיׁשַ יִרׁשְ ל ִוֽ ֣ית ּכָ ֵראׁשִ ֞ ֵמֽ ַקְחּתָ ר  ְוָלֽ ה ֲאׁשֶ֨ ֲאָדָמ֗ י ָהֽ ִר֣ ּפְ

ר  ַאְרְצָך֛ ֲאׁשֶ֨ יא ֵמֽ ִב֧ ֥  ה'ּתָ יָך ֹנתֵ ֙ ֱאֹלֶה֛ ַלְכּתָ ֶנא ְוָהֽ ֑ ְמּתָ֣ ַבּטֶ ְך ְוׂשַ ן ָל֖
֤ר ִיְבַח֙ר  ֶאל ֔קֹום ֲאׁשֶ ֽם ה'ַהּמָ ֖מֹו ׁשָ ֥ן ׁשְ ּכֵ יָך ְלׁשַ ּוָבאָת֙ . ֱאֹלֶה֔
ן ֶאל י ַהּיֹו֙ם  ...ַהּכֵֹה֔ ְדּתִ ֤ יו ִהּגַ ַמְרּתָ֣ ֵאָל֗ י ה'-לְוָאֽ יָך ּכִ אִת֙י  ֱאֹלֶה֔ ָב֨
ע  ֶאל ֧ ּבַ ר ִנׁשְ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ נוּ  ה'ָהָא֔ ֶתת ָלֽ ֲאבֹתֵ֖ינּו ָל֥    1.ַלֽ

הבאת הביכורים ומקרא הביכורים הם שני הנושאים בקריאת 
'ראשון' של פרשתנו. פרשת כי תצא, המלאה והעמוסה 

ופרשת  -במצוות, נחתמה כזכור במצוות זכירת מחית עמלק 
הביכורים סמוכה לה בתחילת פרשתנו. הסמיכות הזו, כמו 

ם הראשיתית, יהיו נושא עיוננו העיון הקצר במצוות הביכורי 
  בקריאה זו.

  'קומו ונעלה ציון!'
מצוות הביכורים מתוארת במשנה באחד התיאורים 

  הססגוניים והיפים ביותר שיכולים להיות:
ּכֹול  ָרה, ֶאׁשְ ּכְ ּבִ ֵאָנה ׁשֶ ֵדהּו ְורֹוֶאה ּתְ תֹוְך ׂשָ יֹוֵרד ָאָדם ּבְ

רֹו  ר, קֹוׁשְ ּכֵ ּבִ ר, ִרּמֹון ׁשֶ ּכֵ ּבִ ְואֹוֵמר, ֲהֵרי ֵאּלּו  ְבֶגִמיׁשֶ
ּכּוִרים   2.ּבִ

ולאחר שכל חקלאי מוכן עם אמתחתו מתכנסים מכל האזור 
   -לנקודת מפגש 

ל ַמֲעָמד, ְוָלִנין  סֹות ָלִעיר ׁשֶ ּנְ ֲעָמד ִמְתּכַ ּמַ ּבַ ל ָהֲעָירֹות ׁשֶ ּכָ
כִּ  ׁשְ ים. ְוַלּמַ ּתִ ל ִעיר, ְוֹלא ָהיּו ִנְכָנִסין ַלּבָ ְרחֹוָבּה ׁשֶ ים ָהָיה ּבִ

ית ה' ֱאֹלֵהינוּ  ַהְמֻמּנֶה אֹוֵמר   3קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ּבֵ

   -מהכינוס המופלא הזה התחילה העליה לירושלים 
ל ...  ֹור הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם, ְוַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ַוֲעֶטֶרת ׁשֶ ְוַהׁשּ

ה ִלְפֵניֶהם, ַעד  ֹראׁשֹו. ֶהָחִליל ַמּכֶ יִעים ָקרֹוב ַזִית ּבְ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ָלִים   4.ִלירּוׁשָ

זהו תיאור מדהים, מלא בעושר ובשמחה. כאשר השיירה 
המעוטרת הזו מגיעה קרוב לירושלים, מחכה לה קבלת פנים 

   -ייחודית 
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ִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם. ְלִפי ְכבֹוד  ְזּבָ ָגִנים ְוַהּגִ חֹות, ַהּסְ ַהּפַ
ְכָנִסים ָהיּו יֹוְצִאים.   5ַהּנִ

ל חשובי העיר יוצאים לקראת החקלאים הללו, אנשי כ 
   -האדמה, אבל זה לא מסתכם רק בכך, אלא אף 

ַלִים עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין  ירּוׁשָ ּבִ ִנּיֹות ׁשֶ ֲעֵלי ֻאּמָ ְוָכל ּבַ
לֹוָמם  ׁשְ לֹום'ּבִ אֶתם ְלׁשָ לֹוִני, ּבָ קֹום ּפְ י ַהּמָ   '.ַאֵחינּו ַאְנׁשֵ

הנגר והסנדלר  תלמיד חכם לא זוכה לו!בוד שאפילו זהו כ
מחויבים להמשיך במלאכתם כל אימת שעובר תלמיד חכם 
בשוק, אך לקראת מביאי הביכורים עוזבים כולם את 

  אומנויותיהם ומקבלים את פניהם!

  כשהמלך סוחב סל...
הפירות? בימים בתיקונם אלו  עםובכן, מי סוחבים את הסלים 

   -או נראה את דברי המשנה הפועלים הזרים מהשדה, אבל בו
ס ִית, ֲאִפּלּו ַאְגִריּפַ יעּו ְלַהר ַהּבַ ֵתפֹו  ִהּגִ ל ַעל ּכְ ֶלְך נֹוֵטל ַהּסַ ַהּמֶ

יַע ָלֲעָזָרה ּגִ ּמַ   .ְוִנְכָנס ַעד ׁשֶ
המלך בעצמו מפשיל שרוולים! ומיד כשהוא מגיע ומביא את 

   -הביכורים אל הר הבית, פוצחים הלויים בשירה אדירה 
יר  ִ ׁשּ ם ּבַ רּו ַהְלִוּיִ יַע ָלֲעָזָרה ְוִדּבְ יָתִני 'ִהּגִ י ִדּלִ ֲארֹוִמְמָך ה' ּכִ

ְחּתָ ֹאְיַבי ִלי ּמַ   '.ְוֹלא ׂשִ
עם סיום השיר, פותח מביא הביכורים בהצהרתו האישית 

   -המתבססת על ציטוט מפסוקי תחילת פרשתנו 

ֵתפֹו, קֹוֵרא מֵ  ל ַעל ּכְ י 'עֹוֵדהּו ַהּסַ ְדּתִ ַעד ' ַהּיֹום ַלה' ֱאֹלֶהיךָ ִהּגַ
ה ָרׁשָ ל ַהּפָ ּגֹוֵמר ּכָ   .ׁשֶ

אתה שומע את ההצהרה הזאת מפיו של המביא, אתה רואה 
באמת??  -את כל האירוע המדהים הזה ואתה אומר לעצמך 

הרי הבחור הזה, מושבניק בן מושבניק כבר מאות שנים, איך 
 הוא מסוגל לומר את כל הנאום הזה בנימה אישית כל כך?

  הרי לא הוא בא אל הארץ, אלא אבות אבותיו!
ההפקה האדירה הזאת לא מתרחשת פעם ביובל  -ועוד הערה 

ואפילו לא פעם בשבע שנים, כמעמד הְקהל. האירוע הזה 
קורה בכל שנה למשך כחצי שנה: משבועות ועד סוכות זו 
המסה העיקרית של מביאי הביכורים, והמאחרים ממשיכים 

מדובר בחגיגה שנתית ומשתתפים  –ומר להגיע עד חנוכה. כל
  בה כל חקלאי ארץ ישראל ומשפחותיהם...
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היא פלא שהרושם של המעמד הזה הוא מדהים, מצווה 
כשבית המקדש  -להעמיק ביסוד שלהן, אז  וננסהפלאות, 

  כשאנו מצפים שייבנה בכל יום ויום. -היה קיים, והיום 

  מודה אני -בראשית 
לכלי וחקלאי שכזה, הייתה לכאורה, למעמד מלא שפע כ 

מתאימה תפאורה מעט אחרת. את הביכורים מן ראוי היה 
שנביא למלך, למנהיג, והקיבוץ הגדול היה צריך להתרחש 
בארמון המלוכה, לא 'ברחובה של עיר'. אך בפועל, הכל נראה 

המלך בעצמו נוטל על כתפו סל ומביא אותו לכהן,  -הפוך 
א ל'סתם' מוישל'ה כהן אחד, אפילו לא לכהן הגדול דווקא, אל

הכהן ש'במקרה' נמצא שם בתורנות העבודה החצי שנתית 
  שלו, לאותו כהן בדיוק שגם פשוטי העם מביאים אליו. 

הפתרון של כל הסיפור הזה הוא קוד בת מילה אחת, בה 
  'ראשית'.  -פתחנו 

מה זו ראשית? לכל יום יש את הראשית שלו ויש את שאר 
משהו אחר לחלוטין. כשאני  אלאהיום. ראשית זו לא התחלה, 

 -קם בבוקר ואומר 'רבש"ע, מודה אני לפניך' אני לא אומר 
Thank you very much אני אומר כך: 'רשב"ע, אני .

מתעורר עכשיו לבוקר חדש. יש לי כל כך הרבה מה לעשות 
אני עומד לרוץ ולהשיג ולהחכים ולקנות ולמכור  -היום 

ולעשות בעצמי כל כך הרבה דברים, אז רגע לפני שהיום 
מתחיל אני מודה שאת הראשית אני לא עשיתי. הראשית היא 
שהערת אותי בבוקר. אני יכול לרוץ ולפרק ולבנות, אבל אני 

  מעצמי לא יכול להחיות אפילו זבוב'.
  שהראשית היא אתה לגמרי'.'מודה אני לך, אבא, 

  קין והבל שבי
אתם יודעים, פעם היו שני אנשים חשובים שהיו לבד בכל 

ִמְּבֹכ֥רֹות העולם. קראו להם קין והבל. הבל הביא מנחה לה' '
ן ֶחְלֵבֶה֑ ה' וקין הביא גם הוא 'צֹא֖נֹו ּוֵמֽ ה ַלֽ ה ִמְנָח֖ ֲאָדָמ֛ י ָהֽ  .6''ִמְּפִר֧

ות מפוארות ומקושטות, סליתכן שקין הביא את הפירות בסל 
הוא לא הביא  -אך דבר אחד הוא לא הביא ולא הבין 

מה'ראשית'. זה היה כל הסיפור. הנדל"ניסט הגדול, שהחזיק 
את קרקע כל העולם, לא היה מסוגל להביא את הראשית 
לקב"ה. הוא היה מוכן להביא משאיות שלמות, אבל רק לא 

  .כי הראשית, לטעמו, היא שלו -את הראשית 
לכן קשה היה לו כל כך עם אחיו, ההבל הזה. הבל, שכמו הבל 
 הפה, יודע שהוא מעצמו אין לו כלום אלמלא הראשית

להית שמחָיה אותו. כמו הבל פה זה, שבלי הנושף הוא הא
נעלם בין רגע. קין לא היה מסוגל לשאת את ההבל הזה, את 
העובדה שככל שאתה הבל של אינסוף אתה נהיה יותר ויותר 

ינסופי, וככל שאתה קין, קניין גדול יותר של סוף, אתה חי א
 'קין קטן'בסך הכל עד סוף הקדנציה... בכל אחד מאתנו יש 

שפעמים רבות כל כך קם אל הבל אחיו להרגו, ובכל פעם 
  לא זוכר שצריך להתחבר לראשית. מחדש

אתם יודעים מה זו ראשית? זה מה שאי אפשר לקחת ממך. 
מיד כשתבוא, אומרת התורה,  -הארץ' 'והיה כי תבוא אל 

אתה תעשה דבר מדהים; המלך הגדול יבוא אל מוישל'ה 
להיך כי -הכהן ויגיד לו כמו כל יהודי פשוט: 'הגדתי היום לה' א
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באתי אל הארץ'. זה משפט שמלא בכל כך הרבה ענווה. 
גם  -משפט ראשיתי וטהור. 'הבאנו שלום עליכם', היום באתי 

בארץ וגם אם אני עולה חדש. היום הזה,  אם אני דור עשרים
בכל יום ויום, אני יודע שאם אשכח לרגע שהראשית שלי היא 
הקב"ה, אז אולי יום אחד, בלי שאשים לב, קין שוב יקום 
להרוג את הבל. 'הגעתי לפה עם שור שקרניו מצופות זהב כדי 
להיזכר כל הזמן לאן הזהב יכול להביא אותי אבל הנה אני 

י לא מפחד מזהב, לא מפחד מנחלה, הנה מצהיר: אנ
הראשית והיא כולה מוקדשת לה''. אפשר לרומם את הכל 

  למעלה, את הכל!

  ראשית גויים עמלק
הסמיכות בין פרשת הביכורים לזכירת  -ונקודה אחרונה 

עמלק היא מדהימה. מאז קין והבל, העולם המשיך והתפתח, 
עקב ועשו. אחד ולאחר דורות רבים הגיעו שני אחים נוספים, י

   - היה איש תם יושב אהלים, איש 'ראשית' כזה, והשני 
֖ו ֶאת...  ֶבז ֵעׂשָ ֥ ְך ַוּיִ ַל֑ ָקם ַוּיֵ ֖ ּתְ ַוּיָ ׁשְ אַכל ַוּיֵ֔ ה ַוּיֹ֣ ֹכָרֽ   7.ַהּבְ
אליפז, שלו  -בז לראשית, הוא זלזל בה. לעשו זה נולד בן  ואה

ולפלגשו, תמנע, נולד ילד בשם עמלק. עוד יעברו דורות רבים 
  -עד שיבוא בלעם בנאומו האחרון ויגיד את המשפט הבא 

ד י ֹאֵבֽ ק ְוַאֲחִרי֖תֹו ֲעֵד֥ ֤ית ּגֹוִי֙ם ֲעָמֵל֔   8.ֵראׁשִ
ית' שהפוכה זה גוואלד. 'זה לעומת זה'. עמלק הוא ה'ראש

  בדיוק ל'ראשית' הקדושה. 
האין זה נפלא שבימינו, את הפרשה הזו אנו קוראים תמיד 
בסמוך לראש השנה, ובזמן שבית המקדש היה קיים התקופה 

  שסביב ראש השנה הייתה מהעמוסות ביותר בביכורים! 
זה הכל אותו קוד של 'ראשית'. כמדומני שאין עוד שפה שבה 

קוראים 'ראש', אבל אצלנו, עם ליום הראשון של השנה 
  הבנת הראשית. -ישראל, זו כל המהות של יום ההמלכה 

ביום הזה יש 'כסה' גדול כל כך, חושך גמור בלי טיפת אור 
לבנה ואנחנו יודעים שהכל הכל הוא ראשית, וממילא 'ריבונו 
של עולם מלך ומלכותו בכל משלה'. וכשאת ראשית חיינו 

ם יכולים לפצוח בשיר ולומר ה', הלויי -אנחנו נותנים ל
'ארוממך ה' כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי'. אין הכוונה 

בתוכי שלא ים' ש נִ יִ אלא ל'ַקי-לאויבים הסורים והִמְצרים 
מאפשרים לי להביא את הראשית אליך. עכשיו כשניצחתי, 

'ארוממך ה''.  -אז  ,והבאתי אליך את ראשית פרי האדמה
  אלה!ניצחתי את האויבים ה

כל כך נצחית הפרשה הזו, שגם אחרי שחרב הבית, בכל שנה 
ושנה בליל הסדר, אנחנו בוחרים פרשה אחת, את הפרשה 

'ארמי אובד  -הזו, כדי לספר דרכה את סיפור יציאת מצרים 
אבי', כי פרשת הראשית היא גם הפרשה שיכולה לתת לנו 

  את כוח לצאת בכל יום מכל מצרים שיהיה. 
חזור ולהביא מראשית פרי אדמתנו בבית יהי רצון שנזכה ל 

  המקדש שיבנה במהרה בימינו ממש. 
  (כי תבא, תשע"ו)
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לסעודה שניה - הצהרה תלת שנתית
הצהרתו של -קריאתותחילתה של פרשת 'כי תבוא' עוסקת ב 

   -בית המקדש  לאמביא הביכורים 

ָגר  ֥ ְיָמה ַוּיָ ֶרד ִמְצַר֔ ֣ י ַוּיֵ ד ָאִב֔ ֙י ֹאֵב֣ ְיִהיֲאַרּמִ ט ַוֽ ְמתֵ֣י ְמָע֑ ֖ם ּבִ  ׁשָ
ב ֖דֹול ָע֥צּום ָוָרֽ ם ְל֥גֹוי ּגָ   9.ׁשָ֕

הוא ובהצהרה זו הנלווית אליה בהבאת הביכורים , בעצם
  תודה לקב"ה. הטובה וה מבטא את הכרת

  להצהיר על קיום מצווה
, אותה נוספת בקריאת 'שני' של הפרשה מגיעה הצהרה

בפני בבית המקדש אומר כל יהודי ויהודי אחת לשלוש שנים 
   -הכהן 

ֶדׁש ִמן י ַהּקֹ֣ ְרּתִ ַע֧ ֣תֹום  ּבִ ֙ר ַלּיָ ִו֙י ְוַלּגֵ ם ְנַתּתִ֤יו ַלּלֵ ִית ְוַג֨ ַהּבַ֗
ָכל ה ּכְ ַאְלָמָנ֔ ֣ ְוָלֽ ְתָך֖ ֲאׁשֶ אִמְצָוֽ יתִָ֑ני ֹלֽ ְצו ר ִצּוִ י ִמּמִ  ֹתֶ֖יךָ ͏ָעַבְ֥רּתִ

א י.  ְוֹל֥ ְחּתִ ָכֽ אׁשָ א לֹֽ ּנּו ְוֹלֽ י ִמּמֶ֗ י ְבאִֹנ֜ ְלּתִ ּנּו֙  ָאַכ֨ י ִמּמֶ֨ ְרּתִ ִבַע֤
א א ְוֹלֽ ָטֵמ֔ קֹול֙ ה֣  ּבְ י ּבְ ְעּתִ ַמ֗ ּנּו ְלֵמ֑ת ׁשָ ֖ י ִמּמֶ י 'ָנתַּ֥תִ   10.ֱאֹלָה֔

השנים האחרונות. 'מילאתי את חובת מעשרותי בכל שלוש 
נתתי את מה שהייתי יים, המעשרות לכהנים וללו נתתי את

אכלתי את מה שצריך הייתי לאכול צריך לתת לעניים ואפילו 
הכל עשיתי כפי  -ר שני וכו' דווקא בירושלים בתורת מעש

  '.שנדרש ממני

אין עוד מצווה בתורה שאדם צריך להצהיר על כך  -זה מעניין 
 -נקראת 'וידוי מעשרות' ההיא ווה זו מצשהוא קיים אותה. 

נתינת דוח על כך שמילאתי את החובה להביא מעשרות. 
מדוע? מדוע צריך להצהיר על כך שקיימתי מצווה? זה לא 

  מופיע בשום מקום אחר נוסף.

בסוף ההצהרה, אחרי שכבר אמר המצהיר את כל הנ"ל, הוא 
   -צריך להוסיף ולומר עוד ארבע מילים 

יתִ  ... יתִָֽניָעׂשִ֕ ֥ר ִצּוִ ל ֲאׁשֶ ֹכ֖   11.י ּכְ
   -ומבאר במקום רש"י 

  .בו שמחתי ושמחתיי. עשיתי ככל אשר צויתנ

כך תאמר  -אנחנו יודעים שמצוות צריכות להיעשות בשמחה 
אם נתתי ש, אך כאן מודגש שלכאורה 12לנו הפרשה בהמשך

אני לא יכול  -בהן מעשרות אך לא שמחתי ושימחתי את ה
היא שאני המשתמעת מזה . השאיפה להעביר את הדו"ח

צריך להתחייב בכך ששמחתי במתנות העניים ושימחתי 
  בהם. 
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  תפילת החקלאי
מגיעים לתפילה אישית מאוד,  , בסוף ההצהרה הזו,ואז 
כל חקלאי יהודי צריך לומר, תפילה שנשמעת כמו בעצם ש 

  -  , תפילת הצדיק של הדורתפילת כהן גדול ביום הכיפורים

ָך֜ ִמן ֨עֹון ָקְדׁשְ ִקיָפ֩ה ִמּמְ ת ַהׁשְ ְך ֶאֽ ִים ּוָבֵר֤ ַמ֗ ָ ָך֙ ֶאת ַהׁשּ  ַעּמְ
 ֙ ְעּתָ ּבַ֨ ֤ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ֽ נּו ּכַ ה ָל֑ ֥ר ָנתַּ֖תָ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֔ ל ְוֵאת֙ ָהֽ ָרֵא֔ ִיׂשְ

שׁ  ב ּוְדָבֽ ֶרץ ָזַב֥ת ָחָל֖ ינּו ֶא֛ ֲאֹבֵת֔   13.ַלֽ

   -דהיינו 

  ...לעשות שעליךעשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה 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 
נראה שבלעדיה אין  כאורהשל  -'שמחתי ושימחתי'  - השמחה 

  .במצווה ידי חובה יוצאים

  עליונים -ועמך כולם צדיקים 
  -במקום אחר על 'השקפה' זו שציטטנו מהפרשה אומר רש"י 

השקיפה ממעון '-כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מ
שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת  )דברים כו( 'קדשך

  14.הרוגז לרחמים

בהקשר עם השקפת רש"י אומר את זה בספר בראשית, 
להפוך מידת  -הם החריבו אותה המלאכים על סדום לפני ש

דין לרחמים זוהי מעלתם של הצדיקים העליונים, הגדולים 
'עמך כולם -שבוידוי מעשרות מתגלה הנה כך,  !ביותר

   !וכל אחד מאתנו יכול להפוך מידת רוגז לרחמים - 15צדיקים'

במצוות המעשרות אדם יכול לטעות ולחשוב שאחרי שהוא 
יו. 'בכל מעכשיו גם העני קצת מחויב כלפ -עני נתן 'משלו' ל

הפרנסה שלו היא ממני...'. אדם יכול חס וחלילה  -זאת 
זו, ולכן צריך לבוא להרגיש שהוא ראוי לכבוד בגלל הנתינה ה

לחוש שלי 'זהו המבחן  -לומר לקב"ה וכל אחד ואחד מאתנו 
להוריד את  , באתי כעת כדישכל מה שיש לי הוא שלך. בעצם

כל המחסומים שלי, את כל האגו שלי, ועל ידי זה אצליח לייצר 
עולם שבו אני מבין שהכל שלך. אני שמח לתת, גם במה 

בביתי אלא רק בירושלים,  שאני באופן פרטי לא יכול לאכול
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אלא לקחתי את כל מי שאני יכול יחד איתי,  -ולא לבד עליתי 
  שמחתי ושימחתי בו'.

  להפך מידת רוגז לרחמים
היכולת לתת מתנות עניים ולחוש שאני מקיים פה עכשיו את 

היא זו  -ו לטוב יותר, לאלוקי יותר העולם הזה והופך אות
  ים.מידת הרוגז למידת הרחמאת מהפכת ש

   -חז"ל אומרים 

  16.מרחמין עליו מן השמים - כל המרחם על הבריות

נפרץ  -כל מה שהקב"ה הסתיר בעולם, העלים בעולם 
שבע כל ים ב יהכח של האדם לעמוד פעמ ומתגלה על ידי

  'ריבונו של עולם, שום דבר בעצם לא שלי'.  -שנים ולומר 

  

  

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

'ועמך כולם  כל אחד לצדיק עליון שמהפך מידת רוגז לרחמים.
  צדיקים'.

שמת אותנו בעולם ' -דוח שמגישים לקב"ה ואומרים לו זהו ה
הנה, עשינו את זה.  -נעלם, שקשה מאוד לגלות בו אלוקות 

עכשיו שום דבר לא יעצור את זה שיתגלה בעולם איך אתה 
מך את ישראל ואת 'וברך את ע -את שעליך לעשות  עושה

  האדמה אשר נתת לנו'.

(כי תבא תשע"ז)
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לסעודה שלישית - 'את ה' האמרתך... וה' האמירך'

  ארבעה פסוקים בלבד
מארבעה  תשל פרשת כי תבוא מורכב 'שלישיקריאת '

פסוקים בלבד ובה מופיע מושג ייחודי, שלא מופיע בשם 
  - מקום אחר בתורה

יו  'ה֥  ֶאת ְדָרָכ֗ ֶכת ּבִ ים ְוָלֶל֣ אֹלִה֜ ֹום ִלְהיֹו֩ת ְלָך֙ ֵלֽ ְרּתָ ַהּי֑ ֱאַמ֖ ֶהֽ
ֹקֽלוֹ  ַע ּבְ ֹמ֥ יו ְוִלׁשְ ָט֖ ּפָ יו ּוִמְצֹותָ֛יו ּוִמׁשְ ֧ ר ֻחּקָ ֹמ֨ יְרָך֣  'ה֞ -ו ְוִלׁשְ ֱאִמֽ ֶהֽ

ר ּבֶ ֖ר ּדִ ֲאׁשֶ ֽ ה ּכַ ם ְסֻגּלָ֔ ֹום ִלְה֥יֹות לֹו֙ ְלַע֣ ל ַהּי֗ ר ּכָ ֹמ֖ ְך ְוִלׁשְ  ָל֑
  17.ִמְצֹותָֽיו

לפני שננסה להבין מה פירוש המושג 'להאמיר', ננסה לעמוד 
   -על הבנת המילה 'היום'. רש"י במקום מפרש 

ית בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטו
  18.עליהם

כלומר הכוונה היא שבכל יום ויום אנו מאמירים את הקב"ה 
והוא מצדו מאמיר אותנו. בדיוק  להים-להיות לנו  לא מחדש

  - על פסוק זה בנוי הפיוט הנפלא שאנו שרים בכל יום כיפורים

ה ֱאלֵהינוּ  ָך ְוַאּתָ י ָאנּו ַעּמֶ ה ָאִבינוּ , ּכִ ָאנּו , ָאנּו ָבֶניָך ְוַאּתָ
ה ֲאדוֵננוּ ֲעָבדֶ  ה ַמֲאִמיֵרנוּ .... יָך ְוַאּתָ   19.ָאנּו ַמֲאִמיֶריָך ְוַאּתָ

רש"י טוען שלמילה זו אין מקבילה בשום מקום אחר בכל 
  -התנ"ך כולו, ולכן הוא מפרש אותה בלשון הבדלה והפרשה 

אין להם עד מוכיח במקרא, ולי נראה שהוא לשון הפרשה 
לך לאלהים, מאלהי הנכר להיות  והבדלה, הבדלתיו לך

  20.מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה והוא הפרישך אליו

אנחנו בכל יום ויום מבדילים את הקב"ה מאלהי נכר  -דהיינו 
ואתה, הקב"ה, מפריש ומגלים שאתה 'אין עוד' מלבדך, הארץ 

  ומבדיל אותנו מעמי העולם ומגלה שאנו עם סגולה.

  אמירי העצים
רואים את שורש שאחרים הראשונים המפרשים יש מה

המונח הזה מלשון אמירה, למרות שבעברית השורש הזה 
אינו בא בדרך כלל בבנין הפעיל. כך, באומץ גדול, אומר 

   - הרשב"ם

  21.אתה הזקקת, שאמר הקב"ה ונתרצה

אנחנו מזקיקים אותך, הקב"ה, מכריחים אותך בכל יום 
במעשינו שאתה הוא אלוקינו, ואתה מזקיק אותנו בכל יום 
ואומר שאנחנו עם סגולתך. אחרים פירשו שלהאמיר בא 

בצמרת  22.הגבהה וגדולה -מלשון אמירי העצים, צמרת העץ 
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העץ מופיעה המהות של העץ. שם בפסגת העץ, לא בגזע ולא 
מתגלה לעין כל האם העץ הוא עץ תפוז, עץ ברוש  בשורשים,

  או תאנה. הייחודיות מתבטאת אך רק בצמרת העץ.

אבל עדיין צריך להבין איך זה מתרחש בכל יום ויום? האם 
באמת יש לנו את הכח בכל יום להבדיל את הקב"ה מאלהי 
הנכר? האם אנו אכן בעלי כאלו כוחות? האם והיאך מעשינו 

האם הקב"ה מגלה בכל יום  -גורמים לכך? וכן מהצד השני 
את סגולתנו? למה הוא לא בירר את זה פעם אחת ולתמיד? 

  ה צריך בכל יום מחדש?למ

  ללקט אמרים
התשובה קשורה לתאריך שבו למדנו השבוע את השלישי של 

י"ח באלול. יום ח"י באלול הוא כידוע יום ההולדת  -הפרשה 
   24.ושל האדמו"ר הזקן בעל התניא מלאדי 23של הבעל שם טוב

'ספר התניא' הוא השם שנתקבל על ידי רוב ישראל לספר 
ל השם שהאדמו"ר הזקן עצמו נתן המופלא שהוא חיבר, אב 

. בפשטות, משמעות שם הספר 'ליקוטי אמרים'לספר הוא 
אמירות גדולות  -לא לחדש  -שהמחבר מבקש ללקט  היא

מאת קודמיו. אבל כל מי שלמד אי פעם ולו רק את השורות 
הראשונות של התניא יודע שהספר לא נשאר בליקוטים 
גרידא אלא הוא מבקש ללמד אותנו, כל אחד ואחת מאתנו, 

, הנמצאים מחוברים הֹעמרים לא רק את 'בפינצטה' שנלקט
אלא  ,כפי שלקטה רות המואביההכי למטה שאפשר,  לקרקע,

במקומות הכי גבוהים  - אמרים שאפשר וצריך ללקט גם
הוא מגלה ומוכיח שבכל יום ויום מתרחש תהליך של  שיש.

על ידי לימוד יומי של התניא מבינים בכל יום  ליקוטי אמרים.
ויום עוד ועוד את הנקודה הפנימית, בה מתגלה כמה אתה 
ואני וכל עם ישראל בעצם אלוקיים, שאנחנו מובדלים 
ומופרשים לו. ואין זה מתגלה כרעיון גדול שהתברר פעם בהר 

אלא זה מתגלה בכל יום ויום מחדש.  -סיני לפני המון שנים 
לוה -אתה חלק א -אתה מאמיר אותו היום והוא מאמיר אותך 

   ממעל ממש.

  להאמין בגובה שלך
תמיד חשבתי שההבדל בין ליקוט ֹעמרים, שיבולים, שהינם 

שר ליקטה רות המואביה באופן שמצריך מאכל בהמה נמוך, א
להתכופף למטה, לבין ליקוט האמרים, הנקודות הגבוהות 
ביותר שצריך להעפיל ולהתרומם אליהן, הוא להאמין בגובה 

כדי להוכיח לעצמך ולהביא אותך  -שם למעלה שלך וללקט 
מני שיש כאן נקודה אף אל צמרות העצים שבך, אבל כמדו

  יותר עמוקה;

                                                           
  נולד י"ח אלול, תנ"ח. 23
 .נולד, י"ח אלול, תק"ה 24
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פרסם את ספרו בתחילה בעילום שם מסיבות בעל התניא 
ר' זושא  -שונות. את ההסכמות לספר הוא ביקש משני חבריו 

מאניפולי ור' יהודה לייב הכהן, רבה של אניפולי, שניהם 
מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש, תלמידו הגדול וממשיך 
דרכו של הבעל שם טוב. את ההסכמה לספר ליקוטי אמרים 

   - אותו היום, זה פלא פלאות נתנו שניהם ב

   25היום יום ג' שנכפל בו כי טוב פר' תבוא...

זוהי הפעם היחידה שבה מופיע בתורה, כפי שפתחנו, המושג 
'והאמירך', וזהו היום, שביום כתיבת ההסכמה  -'האמרת'

לפני יותר ממאתיים שנה, היה חל ערב ח"י באלול. 
  -בהסכמתם הם כותבים 

  26...בהגלות דברי קדשווכעת ישמח ישראל 

והם רומזים לא רק לעם ישראל, אלא לרבי ישראל בעל שם 
טוב, שלפני שהתגלה בעולם היה נוהג להסתובב בעולם 

"ברוך ה', ברוך ה'..".  -בעיירות נידחות וגורם ליהודים לומר 
הם  בזהשכאשר יהודים אומרים ברוך ה',  - והיה מסביר 

למידו כותבים את ת-שני תלמידימאמירים את הקב"ה. ו
ההסכמה ל'ליקוטי אמרים' זהו ערב יום הולדתו שאף היה 

 -תאריך של יום התגלותו בעולם, היום של 'את ה' האמרת' 
  'וה' האמירך'.

אם רצתה תורת החסידות לגלות משהו בעולם זה רק את 
לגלות שבכל יום ויום 'אנו מאמירך' ובכל יום ויום  -הדבר הזה 

 'אתה מאמירנו'.

  

   

                                                           
 התניא.הסכמת מוהר"ר משולם זוסיל מאניפאלי לספר  25
 הסכמת מוהר"ר יהודא לייב הכהן, לספר התניא. 26
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לסעודת מלווה מלכה -לשמוח בהר הקללה 

  הרחבה בספר יהושע
֣ר ּתַַֽעְב֣רּו ֶאת ּיֹו֘ם ֲאׁשֶ ן ֶאל ְוָהָי֗ה ּבַ ֒ ְרּדֵ ר ַהּיַ ֶרץ ֲאׁשֶ  'ה֥  ָהָא֕

ֹד֔לֹות ים ּגְ ֲהֵקֹמתָ֤ ְלָך֙ ֲאָבִנ֣ ְך ַוֽ   27...ֱאֹלֶה֖יָך ֹנתֵ֣ן ָל֑

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

ר ְוהֹוַדְעּתֶ֖ם ֶאת ם ֵלאֹמ֑ ֵניֶכ֣ ר ...ּבְ ם ֶאת 'הֹוִביׁש֩ ה֨  ֲאׁשֶ  ֱאֹלֵהיֶכ֜
ד ֵניֶכ֖ם ַעֽ ן ִמּפְ ֛ ְרּדֵ י ַהּיַ ֩ה ה֨  ֵמ֧ ֣ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ם ְלַים 'ָעְבְרֶכ֑ם ּכַ  ֱאֹלֵהיֶכ֧

ר ינּו ַעד ֛סּוף ֲאׁשֶ ֵנ֖ נוּ  הֹוִב֥יׁש ִמּפָ ל. ָעְבֵרֽ ַעת ּכָ ֜ ַמַען ּדַ י  ְל֠ ֤ ַעּמֵ
ֶר֙ץ ֶאת ד ה֔  ָהָא֙ ֣ ה ִה֑יא 'יַ ֥י ֲחָזָק֖   28.ּכִ

ואז ניקח שתים עשרה אבנים נוספות, אחרות, מתוך הירדן 
בהרחבה בספר  אל הר עיבל. שם נקים מזבח כמתואר

  -ביהושע 

ַח לַ  ַ֙ע֙ ִמְזּבֵ֔ ה ְיהֹוׁשֻ ז ִיְבֶנ֤ ל 'ה֖ -ָא֣ ַה֖ר ֵעיָבֽ ָרֵא֑ל ּבְ י ִיׂשְ  ....ֱאֹלֵה֣
ב ְכּתָ ֖ם עַ  ַוּיִ ב  לׁשָ ַת֔ ֣ר ּכָ ה ֲאׁשֶ ת ֹמׁשֶ֔ ֵנ֙ה ּתֹוַר֣ ת ִמׁשְ ים ֵא֗ ָהֲאָבִנ֑

ל ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥ י ּבְ    29ִלְפֵנ֖

  השמחה האחרונה
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 

י ה֥ ְוזָֽ  ַ֣מְחּתָ֔ ִלְפֵנ֖ ם ְוׂשָ ָ֑ ְלּתָ ׁשּ ָלִמ֖ים ְוָאַכ֣ יךָ  'ַבְחּתָ֥ ׁשְ   30.ֱאֹלֶהֽ

'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 

גריזים ועיבל,  - עליהם עמדו השבטים ריםהיו שם שני ה
ומדוע נצטווינו לבנות את המזבח דווקא על הר עיבל, ההר 

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

', וזבחת שלמיך ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלוהיך'
  31.ללמדך ששכינה ביניהם

שתים עשרה האבנים הן כנגד  -'ששכינה ביניהם'. זה מדהים 
מות במעבר י"ב שבטי ישראל, שבטי י'ה. הראשונות מוק

                                                           
 דברים כ"ז, ב'. 27
 כ"ד.-יהושע ד', כ"ב 28
 ל"ב.-שם ח', ל' 29
 דברים שם, ז'. 30
  פירוש החזקוני עה"ת, שם, ד'. 31

וכשם שלכל  - הירדן כדי לתאר את הנס הגדול שכולנו חווינו 
  שבט ייחודו שלו כך הוקמה אבן לכל שבט משלו. 

  יחד בהר עיבל - לזבוח ולשמוח 
משם הולכים לגלגל ובדרך עוצרים בהר עיבל להקים מזבח. 

שתי  -בגלגל יקריבו את הפסח ושם יעשו את ברית המילה 
לקיימן במדבר. והנה כעת, באות שתי המצוות שלא ניתן היה 

ברית המילה שכל אדם מל בו את  -המצוות האישיות ביותר 
משפחתי ולא קרבן -עצמו וקרבן הפסח שהינו קרבן אישי

ציבור, ובהן מתגלה כמה כל יחיד הוא הוא בעצם כל הכלל, 
וכל הכלל מביא את עצמו לידי ביטוי בכל יחיד. ברית המילה 

כללית -אך הכי יהודית -אינטימית -יתהיא המצווה הכי איש
  קרבן יחיד המתאר את יציאת כל העם ממצרים. -שיש, ופסח 

ואז, עם האבנים הללו מקימים מזבח דווקא בהר עיבל כדי 
, ורק כאשר נדע להקים את 32'לבלתי ידח ממנו נדח'-לגלות ש

נגיע אל הנחמה ואל השמחה.  -המזבח שם ולא בהר גריזים 
  אלהיך'.'ושמחת לפני ה' 

  (תשע"ז)

                                                           
 שמואל ב', י"ד, י"ד. 32

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   19:40|  18:29 -ירושלים 
   19:42|  18:44 -תל אביב 

 19:43|  18:36 -חיפה 
  19:39|  18:41  -טבריה ומגדל 

 19:41|  18:46 -באר שבע 
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