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 תקציר הפרשה

 
י ָהֲאָדָמה..." )דברים כו, א ית ָכל ְפרִּ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ הפרשה פותחת במצוות  ב(:-"ְוָהָיה כִּ

הבאת ביכורים מפירות ארץ ישראל, לבית המקדש. התורה אומרת כי ישנו חיוב להודות לה' בעת הבאת 
הבאת הביכורים היא כדי להלל להשם יתברך על הטוב שעשה עמנו, שנתן לנו את הביכורים, ולמעשה עיקר 

 ארץ ישראל, ואנו נהנים מפירותיה.

כל אדם צריך לבער מרשותו אחת לשלוש שנים את כל  - ביעור מעשרות בהמשך הפרשה אנו קוראים על דין
ה של שנות השמיטה, חייב בשנה התרומות והמעשרות, דהיינו, במידה והשהה מעשרותיו של שנה ראשונה ושני

עּו" )דברים כו, יב(. ו ר ַלָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְשָעֶריָך ְוָשבֵּ ִוי ַלגֵּ כן מבואר השלישית לבערם מביתו: "ְוָנַתָתה ַללֵּ
י ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִבַעְרִתי הַ  קֶֹּדש ִמן ַהַבִית..." )דברים בפרשה נוסח הוידוי שיש לאומרו בשעת הביעור: "ְוָאַמְרָת ִלְפנֵּ

 כו, יג(.

על גבי אבנים, מיד כשיעברו את הירדן:  לכתוב את התורה אחרי כן, בפרשה מסופר כי משה מצווה את העם
ן ְלָך..." )דברים כז, ג(  ֹּא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך נֹּתֵּ דהיינו, שעם ישראל זוכה לבוא לארץ  –"ְלַמַען ֲאֶשר ָתב

 ישראל בזכות התורה, וגם בכוח התורה ינצחו את אויביהם ויירשו את הארץ המובטחת.

כיצד יהיו הכרזת הברכות   -שיהיה בכניסתם לארץ  מעמד הברכה והקללה בנוסף, משה מסביר לעם על
ְך ֶאת ָהָעם ַעל  ֶלה ַיַעְמדּו ְלָברֵּ ַהר ְגִרִזים ְבָעְבְרֶכם והקללות, מי יעמוד על הר גריזים ומי יעמוד על הר עיבל: "אֵּ

יבָ  ֶלה ַיַעְמדּו ַעל ַהְקָלָלה ְבַהר עֵּ ף ּוִבְנָיִמן. ְואֵּ ִוי ִויהּוָדה ְוִיָששָכר ְויֹוסֵּ ן ִשְמעֹון ְולֵּ ר ּוְזבּוֻלן ֶאת ַהַיְרדֵּ ן ָגד ְוָאשֵּ ל ְראּובֵּ
 יג(.-ָדן ְוַנְפָתִלי..." )דברים כז, יב

ברכת הבנים, התבואה,  -ת הברכות שיגיעו לעם ישראל משמירת התורה לקראת סופה של הפרשה, מפורטו
קללת הגוף, היבול,  -הגשמים, המזונות והפירות, וכן מפלת האויבים. כמו כן, מפורט לנו בפרשה על הקללות 

ֹּא ָשַמְעָת ְבקֹו ל ְיהָוה הגלות, וכן קללת המלחמה והמצור. התורה אומרת כי סיבתם של הצרות הללו היא: "ִכי ל
ָתיו ֲאֶשר ִצָּוְך" )דברים כח, מה(.  ֱאֹלֶהיָך ִלְשמֹּר ִמְצֹוָתיו ְוֻחקֹּ

 לעם ישראל בארץ מצרים ובמדבר החסדים שעשה ה' הפרשה מסיימת בתיאור

 

 כיצד נינצל מצרות –ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" "

מזהיר את עם ישראל שבמידה ולא ישמרו משה  –כיצד נינצל מכל אלות התוכחה המפורטות בפרשתינו? 

מהו המתכון להינצל מהקללות והצרות  ."ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך"'לעשות את כל חוקות ה

 ?הקשות אותן מפרט משה רע"ה בדברי התוכחה פרשתינו

בואו על מהן אותן רעות שי .[תהילים, ל"ד,כ] " 'רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו ה" :בתהילים אומר דוד

  ?הצדיק? ואיך ה' יצילו מהם

, כמנין המילה רעו"ת מילים 676כך: דברי התוכחה שבפרשתנו כוללים לספר תהילים[  כסא רחמיםב
שיכולות לבוא על היהודי שאינו מקיים  –הקללות שפורטו בהרחבה בפרשתינו  –בגימטריא. אלו אותן רעות 

פעמים את שם  26ל מהן, והזכיר בתוך דברי התוכחה את מצוות ה'. אך משה הביא גם את המתכון להינצ
בגימטריא. אם עושים רצונו של ה', ניצלים מן האלות, והרמז לכך היא שמכפלת  26 -הוי"ה שאף הוא שווה ל

מילות התוכחה.  676, כנגד 676[ אף הוא עולה למנין 26[ במספר הפעמים שהוא מופיע בתוכחה ]26שם ה' ]

 .הינצל מצרות כה קשות, ברי שאין להסתכן בניסיון לחרוג ממנוכאשר ניתן מתכון בטוח ל



 

 ההאמרה שבפעולה –את ה' האמרת היום" 

דנים בקשר שבין אלוקים לאדם, בין עם ישראל לאלוקיו, החל מ:"היום  –כי תבא  –ארבעת פסוקים בפרשתנו 
יום להיות לו לעם הזה ה' אלוקיך מצוך..;את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים..;וה' האמירך ה

י"ט[. ויש מקום לשאול על היחס שבין שני -ולהיתך עם קדש לה' אלקיך כאשר דבר;" ]כ"ו, ט"ז…;סגלה
הפסוקים הראשונים בקטע הנ"ל, לבין השניים האחרונים: האם מדובר בשני דברים הנאמרים אחד לצד 

מא האחד מותנה בשני, ואם כן מה השני, דהיינו: האמרת ה' ע"י ישראל לצד האמרת ה' את עם ישראל, או ש
מותנה במה? האם האמרת ה' את עם ישראל מותנית בהאמרת ה' ע"י ישראל? עוד יושם אל לב כי התורה 

 ] ?י"ט[. האם יש חשיבות לסדר זה-מקדימה את האמרת ה' ע"י ישראל ]ט"ז י"ז[ להאמרת ה' את ישראל ]י"ח

היא "האמרת" במקביל ל"האמירך". על ייחודיות המלה מילת המפתח שיש בה לסייע בידנו בהבנת הפסוקים 

מילים אלו הנן לשון  רש"י אין להם ]=למילים אלה[ עד מוכיח במקרא". ולדעת" :רש"י הזו בתורה עמד
הבדלנו את ה'  –עם ישראל  –הפרשה והבדלה, ה' הבדיל את עם ישראל משאר העמים להיות עם סגולה, ואנו 

יש בפסוקים אלו חידוש הברית בין ה'  התלמוד וייחדנוהו כאל יחיד לנו. לדעת מאלוהים אחרים ]=עבודה זרה[
לעם ישראל: "מכאן שנשבענו להקב"ה שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואך הוא נשבע לנו שאין מעביר 

 .אותנו באומה אחרת" ]גיטין, נ"ז,ב[

יכתון עליכון..". לפי פירוש זה עם האמרת ה' ע"י ישראל היא :"ית מימרא דה' אמל התרגום הירושלמי לפי
ישראל אינו יכול להמליך עליו את ה', שכן מלכותו של ה' קיימת באופן בלתי תלוי בעם ישראל, ועם ישראל 

דהיינו בקיום החוקים המשפטים והמצוות מאדיר עם ישראל את דברי ה'  ,'דבר ה ממליך על עצמו את
סבור שלהאמיר משמעו לגרום למישהו לומר  הרשב"ם אולם ומתחייב לקיימן כדברי מלכות החשובים ביותר.

גורם לכך  – בעצם קבלה וקיום התורה והמצוות –משהו, ולכן האמרת ה' ע"י ישראל משמעה שעם ישראל 
ע"י ניסים  –על עם ישראל שהוא עם סגולה. ואילו האמרת ה' את ישראל משמעה שה' גרם לכך  שה' אומר

ם ישראל נתרצה להיות עם סגולה לה'. פרוש זה של הרשב"ם מתאר יחס של שע –וגבורות שעשה לעם ישראל 
גרימה, הפעלה בחידוש הברית שבין עם ישראל לה', ושם את הדגש על פעולת הצד האחד הגורמת להסכמת 

 .הצד השני

פירש את ההאמרה ההדדית בפסוקינו כך: "אמר להם הקב"ה לישראל:  –בעקבות התלמוד –  המדרש הגדול
שיתוני חטיבה אחת בעולם, דכתיב: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ואף אני אעשה אתכם חטיבה אתם ע

אחת בעולם, שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". דהיינו, עם ישראל גרם לכך שאלוהותו של ה' הפכה 
המדרש  ולדעתלהיות אחידה וניכרת לעין כל, לפיכך ה' מציג את עם ישראל בפני כל העולם כעמו היחיד. 

 מתוך שישראל מוסרין עצמן על דברי תורה ועל קדושת שמו, לפיכך עשה להם ה' חטיבה וברכה" :תנחומא
וכשם שישראל עושין חטיבה לפני ה' כך ה' עושה להם חטיבה שנאמר וה'  בעולם, שנאמר את ה' האמרת היום.

 ."האמירך היום

סבור שהפועל 'להאמיר' נגזר מהמילה 'אמיר' מלשון גדולה וחשיבות, דהיינו ההאמרה היא מתן  אהאבן עזר   
סבור שמתן החשיבות מתבטאת בכך "בזה שיהיה  הספורנווגדולה וחשיבות לה' ע"י ישראל ולישראל ע"י ה'. 

וממנו כל  נכבד אצלך קיום רצונו מכל טוב גשמי..שיהא הוא אצלך הנבדל הנכבד מכל העצמים הנבדלים

. האחד, שהאמרה יכולה הביאו שני פרושים נוספים למילה להאמיר בעלי התוספות."… הנהגת וקיום עניניך
להיות מלשון תמורה וחילוף, "כלומר בשביל ה' החלפת כל האלוהות ובחרת בה'. וה' האמירך, החליף כל 

מעל כל דבר אחר, עם ישראל הגביה האומות שבעולם ובחר בך להיות לו לעם סגולה". השני, להאמיר=להגביה 
את ה' מעל כל אלוהים, וה' הגביה את ישראל מעל כל האומות. בעלי התוספות אף מזכירים את הפרוש 

'האמרת' =המלכת ]=מהפועל להמליך[ בדומה למשמעות המילה 'אמיר' בלשון ערב ]וכך גם תרגם לערבית רבי 

 .סעדיה הגאון[

  



ה' שהוא  גרמת שאנשים/עמים אחרים יאמרועל 'האמרת', 'האמירך' משמעןהמילים  הרש"ר הירש ולדעת
יהיה לך לאלוקים, וה' גרם שיאמרו עליך ]=על עם ישראל[ שאתה תהיה עם סגולה לה'. וממשיך: "הוה 

אומר:נדרו של ישראל אל ה' והבטחת ה' לישראל לא נשארו, כביכול, בגדר התחייבות פרטית, אלא היחס שבין 
נודע בכל העולם והוא חרות בתודעת האנושות. מכאן ואילך מכנים את ה' 'אלוקי ישראל' וישראל  ה' לישראל

מכונה 'עם ה' ". דהיינו: פעולת ההאמרה הינה במישור הבינלאומי, ביחס לאופן שבו נתפס ה' ועם ישראל 

  ה'. בעיני עמים אחרים, לאופן שבו עמים אחרים מזהים את ה' כאלוקי ישראל ואת ישראל כעם

עצם ביצוע הפעולות ]של שמירת המצוות  –שלפי כל הפרושים שסובל הפועל האמרה  –ויש מקום לסבור 

]=עם ישראל[. אמירותו  בעיני הפועל' שה' יהיה לך לאלוקים היא האמרת ה מתוך מטרה החוקים והמשפטים[
שיבות בהמחשה ובהטמעת של ה' ]=חשיבותו או גדולתו[ אינן תוצאה של ביצוע הפעולות, ולפעולות יש ח

אמירות ה' בעיניים הסובייקטיביות של מבצע הפעולות. ולפיכך, על אף שהפסוקים נשוא עיוננו פונים אל כלל 
העם, עדיין יש בלשון היחיד שבו משה פונה אל כל אדם ואדם מישראל בלשון יחיד ]כגון: 'מצוך', 'האמרת', 

המצוות והמשפטים, מאמיר האדם את ה' קודם כל בעיניו 'להיות לך' ועוד[ ללמד שבעצם שמירת החוקים, 

 .שלו וכתוצאה מכך גם בעיני סביבתו

 

 

 תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" )כח, מז("

על התורה כותב: כי התוכחה שבפרשת בחוקתי היא כנגד בית ראשון, והתוכחה שבפרשת כי תבוא  הרמב"ן
בית שני חרב בגלל שנאת חינם ואילו כאן בפרשתנו   ר, שהרי חז"ל אומריםהיא כנגד בית שני, וצריך ביאו

התורה כותבת שהחורבן בא "תחת אשר לא עבדת את ד' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" ולא נזכר ענין שנאת 

 .חינם? אלא שמכאן מוכח שבמקום שאין שמחה וטוב לבב, חודרת ומפעפעת שנאת חינם ארסית ומחריבה

 

 וירד מצריימה" )כ"ו, ה'( ארמי אובד אבי"
אומר ה"אלשיך": מפני שנהג לבן הארמי מנהג רמאי ונתן ליעקב אבינו את לאה לפני רחל, נתגלגלו הדברים 

פסים עורר הדבר את קינאתם של אחיו וזה -לפיכך כאשר עשה לו אביו כתונת –שיוסף הצדיק לא היה הבכור 
אז לא היו אחיו מקנאים בו, שכן בכור זכאי לקבל יותר  גרם לגלות מצרים. אולם, אם היה יוסף הבכור, כי

 …מכל אחיו

 

 

 

 באילו תנאים ישיגו הברכות את עם ישראל? -פרשת כי תבוא

 מאמר מאת: אהובה קליין.

בפרשתנו ישנה הבטחה אלוקית לעם ישראל שהברכות ישיגו את העם וזאת במידה ויקיימו את מצוות התורה 
 כפי הנדרש.

 זאת: וכך התורה מתארת

כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום,ונתנך ה' -"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור לעשות את
הברכות האלה והשיגך,כי תשמע בקול ה' אלוקיך:ברוך אתה  -אלוקיך עליון על כל גויי הארץ:ובאו עליך כל



ועשתרות צאנך:ברוך טאנך בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך,שגר אלפיך -בעיר וברוך אתה בשדה:ברוך פרי
 ומשארתך: ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"

 ז[-]דברים כ"ח,א

 השאלות הן:

 א[ מה המשמעות לכך שהברכות ישיגו את עם ישראל?

 ב[ מדוע התורה מברכת גם בעיר וגם בשדה וכי יש הבדל בין שני המקומות?

ר כך את ברכת הפירות והלחם,לעומת זאת פרי הבטן ורק אח -ג[ מדוע התורה הקדימה בברכות :ראשית את
 בקללה,תחילה באה קיללת המזון ורק אחר כך קללת הבנים?

 התשובה לשאלה א[

הכוונה שעם ישראל לא יצטרך לרדוף אחר הברכות,אלא הן תרדופנה אחריו  :רבינו בחיי  לפי דברי
 אותו.  ותשגנה

 בלי לגעת בהן.-"והשיגוך" הברכות תבואנה בעצמן: :האבן עזרא מפרש דברים דומים

אלא יעשה את  גם כשעם ישראל לא יעשה השתדלות להשיג את הברכות, :רבי עובדיה ספורנו מסביר
 הברכות יגיעו ללא מאמץ מיוחד.-קבע ומלאכתו עראי  תורתו

הברכות ישיגוהו  -טוב ,או מחשבה גם אם עם ישראל יברח מהברכות מחוסר שכל רבי יששכר דוב מבלז אומר:
 כפי שהתורה מבטיחה.

 טוב[ מפרש:-שם-נכדו של רבי ישראל בעל ]רבי משה חיים מסאדילקוב

דווקא רע,גם במצב כזה ישנה   ישנו מצב שאדם אינו יודע מה טוב לו והוא מתרחק מהטוב בחושבו שזה
כל ימי הבטחה אלוקית כי הברכות יגיעו אליו וישיגוהו,על כך גם התפלל דוד המלך:"אך טוב וחסר ירדפוני 

 חיי"]תהלים כ"ג,ו[

חכמים ז"ל במסכת   את דברי  בעל:"נתיבות משפט:]רבי יעקב לוברבוים מליסה[מצטט:
כלומר שכר המצוות אינו משולם לאדם בעולם הזה ולכן -קידושין]ל"ט,ע"ב[:"שכר מצווה בהאי עלמא ליכא"

ות נוספות,כי ברגע שאדם לאפשר לקיים מצו  מטרתם–למקיימי המצוות  כל השפע האלוקי אשר ה' נותן
 זה נותן לו את הכוח להמשיך בקיום מצוות רבות ושונות.-רגוע,ולא חסר לו דבר 

מי שזוכה בברכה זו:"כי תשמע בקול ה' אלוקיך"   ברכות רבות מצויות בידי הקב"ה. :בעל:"חפץ חיים" אומר
 ברכות רבות.  באותה דרך מרעיפים עליו משמים

"כי תשמע בקול ה' אלוקיך" זוהי ברכה בפני עצמה,מפני שבנוהג שבעולם מרוב  :יצחק ניסנבוים אומר  הרב
האדם עלול לשכוח את הקב"ה המעניק לו את כל צרכי מחייתו כמו שכתוב:"וישמן ישורון ויבעט" -טוב ושפע 

 וכאן ישנה הבטחה שגם בזמנים טובים עם ישראל ימשיך להיות דבק בה' כמו בימים קשים.

 [התשובה לשאלה ב

 לפי הפשט ישנה הבטחה לשומרי המצוות ברכות והצלחות בכל עמלם:  אומנם

בתחום הזריעה הנטיעה והקצירה. כפי שאמר זאת משה:"כי ה'  -בתחום המלאכה והמסחר ,ובשדות -בעיר
 אלוקיך ברכך בכל מעשה ידך" ]דברים ב,ז[

לשדה:בעיר יש קשר בתוך מסתבר שאכן קיים הבדל בברכות בין העיר  לפי דעתו של :"החתם סופר":
 מלמדים ומפיצים תורה בקרב התושבים.  הן קשרי מסחר והן קשר תורני ,לפי שהרבנים-הקהילות

ואילו השדה הנמצא בכפרים: מסמל שלווה,אויר צח והרבה רגיעה.והתושבים מכירים זה את זה ומסייעים 
 איש לרעהו בעת הצורך מתוך אהבה לזולת.



 ו,ע"א[ שנינו משמו של רב:"ברוך אתה בעיר"בבא מציעא]ק" נאמר במסכת:

 על כך אומר:בעל "תורה תמימה"]רבי ברוך אפשטיין[:

להיות בין   בקרבת בית הכנסת.לפי שהדבר יקל עליו  כאשר אדם רוכש דירה, טוב יעשה אם יקפיד לגור
 כנגד כולם.המתפללים הראשונים במניין, כך שגם אם יבואו אחריו מאה איש,הרי הוא מקבל שכר   עשרת

בנוסף לכך,עצם השכנות שלו עם בית הכנסת תורמת גם לחייו הגשמיים בכך שבמהלך היום אינו שוכח את 
 בית התפילה הנמצא לידו.

 התשובה לשאלה ג[

לברכות המזון,אך בקללות התורה נהגה   התורה הקדימה את פרי הבטן -כי בברכות רבינו בחיי אומר:
ורק אחר כך את פרי הבטן,ללמדך שאם אדם חייב להיענש על חטאיו העונש הפוך,תחילה הזכירה את המזון 

 על גופו.–בא עליו בהדרגה,תחילה על ממונו ואחר כך אם לא יחזור למוטב,חס ושלום 

התורה הקדימה פרי בטן]ברכת הבנים[ ורק אחר כך:"טנאך ומשארתך" שזוהי   -כי בברכות :הרמב"ן אומר
התורה -י הבטן חביב יותר על האדם מאשר ברכת מזונו ואילו בקללה היות ופר -ברכת הלחם והפירות

הקדימה תחילה את הקללה על המזון ורק אחר כך את הקללה על ברכת הבנים ,כי תחילה העונש מכה ברכושו 
 מכה קשה יותר מאשר הקללה במזון.  של האדם ואם לא ישוב לדרך התורה ייענש בפרי בטנו שזו

להגיע למסקנה כי גם בימינו אנו,כאשר נושבות רוחות מלחמה בארצנו ונשמעים לאור האמור לעיל,ניתן 
איומים מידי פעם מהאויבים סביב ,הרי התורה מבטיחה שאם נהיה כולנו דבקים במצוות,אלוקים ישפיע 

 עלינו שפע ברכות וייתן את עם ישראל עליון על כל הגויים.

 שראינו זאת אצל יעקב אבינו,אך עם כל זה ,עלינו להתכונן מבחינה צבאית כפי 

עשיו וארבע מאות אנשיו אשר באו לקראתו, בשלושה   פגישת  כאשר התכונן לקראת
 מישורים:דורון,תפילה,מלחמה.

מי ייתן ועם ישראל ישכיל לקיים את מצוות התורה: מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו ואז 
 יתקיימו בו כל הברכות המובטחות בתורה.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ים" ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ְיהָוה מִּ " )דברים כו , ח ( . הקב"ה הוציא ַוּיֹוצִּ
ם לפרעה בארץ מצרים בניסים גדולים ואפשר למצוא רמז לכך בר"ת וס"ת את עמו ישראל מהגלות שהיו עבדי

 . גלות " =תְבאֹּתֹול ּודֹּ גָ של "

  

י ַלֵגר " ת ְשַנת ַהַמֲעֵשר ְוָנַתָתה ַלֵלוִּ ישִּ י ְתַכֶלה ַלְעֵשר ֶאת ָכל ַמְעַשר ְתבּוָאְתָך ַבָשָנה ַהְשלִּ  ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּוכִּ
ְשָעֶריָך ְוָשֵבעּו רלַ  . במילים " )דברים כו , יב( "בִּ " , שמרמז שאחרי מאכלְעַשר " יוצא המילה "מַ  לכָ  תֶא  ְעשֵּ

 אפשר אז לאכול . -שמעשרים את האוכל 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

ית  יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַשְמָת ַבֶטֶנא ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ָכל ְפרִּ
ְבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם )כ"ו, ב'(  ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ

המינים ופרט לחטה  הקשו המפרשים, שהיה צריך לומר מראשי כל פרי העץ, שהרי הביכורים הם משבעת  
ושעורה כולם הם מן העץ. והחיד"א כתב לבאר, בחומת אנך, בשם המהר"ם בן חביב, לפי המשנה בפ"ג 

דבכורים מ"א, דמיד שרואה תאנה שביכרה כורך עליה גמי ואף שהיא עדיין בוסר ועל הבוסר הרי מברכים 
ץ כיון שחיטה היא פרי האדמה )והיא בורא פרי האדמה ולכן אומרת התורה מראשית כל פי האדמה, ועוד תיר

המלקט( לכן נקטה התורה פרי האדמה, אבל החיד"א דחה תירוץ זה,  —החשובה ביותר מכל שבעת המינים 
שהרי רבי עקיבא ורבי יהודה סבירי להו, דחטה עץ כמבואר בראש השנה ט"ז. תניא א"ר יהודה משום רבי 

ת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא, אמר הקב"ה עקיבא מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצר
הביאו לפני שתי לחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן ופירש"י, בחד לישנא דרבי יהודה לטעמיה 

 דאמר בסנהדרין ע': עץ שאכל אדם הראשון חטה היה.

ל שנה ושנה, בכל והנראה בזה, דהנה לא מצינו כתוב בכל מקום שהוא שהיו צריכים להביא ביכורים בכ  
תקופה שהעץ נותן פריו מחדש, ובפשיטות משמע, שמספיק הבאת ביכורים רק פעם אחת מהפרי שהאדמה שלו 

מראשית ביכוריה, דהיינו שאין להביא יותר מזה, מפני שה"ראשית ביכורים" תלוי בראשית פרי אדמתו ואם 
מה זו, ואפילו כשבעוד שנה נותנים עוד פעם כבר הביא בפעם הראשונה, תו אין להביא יותר מן האילנות של אד

פירות חדשים, מכל מקום אין להביא יותר ראשית הביכורים מזה, היות ומאדמתו זו שהאילנות שלו גדלים 
שם, כבר הביא ביכורים דלא נזכר שבכל שנה צריך להביא מתאנה שביכרה ומשמע שמספיק רק פעם אחת 

 בלבד ולא יותר.

דוע לא כתוב מראשית פרי העץ, והיינו מפני שאילו היה כתוב כן, היינו יכולים לטעות ולפי"ז יתישב שפיר, מ  
ולחשוב שצריך להביא בכל שנת ושנה ביכורים כשהעץ נותן פריו מחדש, הגם שכבר הביא מפרי עץ זה בשנה 

ה שעברה, ובמיוחד, הייתי טועה לומר כן, בחטה ובשעורה אשר בכל שנה גדל ממש הכל מחדש ולכן כתב
התורה בלשון זה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה לאשמועינן שהדבר תלוי באדמה ואם האדמה הזאת שלו, 

 כבר נתנה ראשית והביא מביכוריה תו אין צריך להביא יותר הגם שהפרי מתחדש בכל שנה.

 שו"ת ציץ אליעזר חט"ו תשובה ט"ז

 

 

 ובאו עליך כל הקללות האלה וגו' )כ"ח, ט"ו(.

ל לבי להתבונן שבכל הקללות הנזכרים בפרשה זו יש הרבה קללות שדומות אחד לשני אף שאם הנה נתתי א  
 מתבוננים רואים שיש חילוק ביניהם, ונפרשם בס"ד. )וציינתי מקומם ע"פ הפסוקים בסוגרים(.

 ה(.א( ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך )ט"ו(. ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך וגו' )מ"  

ב( ארור וגו' ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך )י"ח(. ואכל וגו' ופרי אדמתך וגו' שגר אלפיך ועשתרות   
 צאנך וגו' )נ"א(.

ג( והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ )כ"ה(. והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים וגו' )ל"ז(. והיו בך לאות   
 ולמופת וגו' )מ"ו(.

 ן מצרים וגו' )כ"ז(. יככה ה' בשחין רע וגו' )ל"ה(.ד( יככה ה' בשחי  

 ה( יככה ה' בשגעון )כ"ח(. והיית משוגע וגו' )ל"ד(.  

 ו( יככה ה' וגו' ובעורון )כ"ח(. והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפילה )כ"ט(.  

 ל"ג(.ז( והיית אך עשוק וגזול כל הימים וגו' )כ"ט(. והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים )  



 ח( כרם תטע ולא תחללנו )ל'(. כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה וגו' )ל"ט(.  

 ט( בניך ובנותיך נתונים לעם אחר )ל"ב(. בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי )מ"א(.  

לך וגו'  י( פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת )ל"ג(. ואכל וגו' ופרי אדמתך וגו' אשר לא ישאיר  
 )נ"א(.

 יא( כי יחסלנו הארבה )ל"ח(. כל עצך וגו' יירש הצלצל )מ"ב(.  

 יב( ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן )ל"ו(. ועבדת שם אלהים אחרים וגו' עץ ואבן )ס"ד(.  

 הנה מכל זה נראה שיש כפל בקללות אלו אף שלאחר העיון אינם דומים זה לזה.  

ע"פ מש"כ רש"י בפסוק כ"ג שהקל משה בקללותיו, ולכן כפל קללה ב' פעמים  ונ"ל בס"ד שהטעם לזה מבואר  
כדי למעט בקללות, שאף שבאמת נחשבים לב' קללות מ"מ הם קרובים להיות דומים וזה עדיף על קללות 

 שאינם דומים כלל שכל קללה הוא סוג אחר של צער.

 

 ת כל אשר תעשון )כ"ט, ח'(.יג( ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו א

נ"ל בס"ד לפרש ע"פ מה שאמרו חז"ל בשבת ל"ב ב' איזהו מעשי ידיו של אדם אלו בניו של אדם. ואמר כאן   
שהמקיים את התורה מחכים עי"ז גם את בניו משום ששואלים אותו למעשיו ועי"ז מפרש להם את התוה"ק 

ית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו )לשון מפעיל( ומתחכמים מקטנותם. וזהו שאמר ושמרתם את דברי הבר
 היינו שתחכימו את כל אשר תעשון פי' את כל בניכם שנקראים בשם מעשיכם.

 

 

 

 

 הדרך אל האושר

 איך זוכים לאושר תמידי על אף כל המחסורים? הסוד טמון בהסתכלות נכונה

שבזמן אכילת הפירות בירושלים: "ושמחת בפרשתנו מופיעה מצוות מעשר שני, ובתוך כך מצווה אותנו התורה 
 בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך".

ברובד פנימי יותר, יש לראות במילים אלו הדרכה הניתנת ליהודי, כיצד יהיה בשמחה תמידית בכל עת ובכל 
 מצב.

ד שיש לך: יכולת לראות, לשמוע, לדבר, מיטה לישון, בג הטוב ראשית, "ושמחת בכל הטוב". התבונן בכל
אז תגלה שהמעט המעציב אותך הוא קטן מאוד ביחס לכל נכסיך -ללבוש ושאר צרכים הכרחיים. או

שים  –'ושמחת בכל הטוב' האמיתיים. האם בעבור המעט החסר יש להיכנס לעצבות? לפיכך מדגישה התורה: 
 דגש על מה שיש, ולא על מה שאין.

משיכה התורה ואומרת: "אשר נתן לך ה' אלוקיך!" ושמא תאמר: הלא עדיין יש לי מעט רע הגורם לי עצב? מ
. כיצד יתכן שמי שאוהבך והוא כל יכול שלא יחסר לו מאומה, בוראך ואוהבך –זכור כי הנותן הוא ה' אלוקיך 

לא נתן לך מה שאתה זקוק? אין ספק כי זאת משום שחכמתו וראייתו גבוהה מראייתנו, ויודע הוא כי כך טוב 
 ו הוא רק בדמיוננו, ויש לנו לסמוך עליו יתברך שהעניק לנו את כל צרכינו.לנו ביותר. כל מחסורנ

 ובפרט שלימדונו חז"ל שאפילו הייסורים יש בהם צורך ותועלת. כיצד?



הייסורים מנקים את האדם מעוונותיו וגם מכוונים אותו להתבוננות גבוהה ואמיתית יותר על החיים, ואם כן 
מה שנראה לנו כ"צרה" מוביל באמת להצלחה רבה ונפלאה ולמצב הרבה יותר יש בהם טוב נצחי. ובכלל, אולי 
 טוב מעכשיו ובו טמונה הברכה?

 בזוה"ק )בראשית דףראייה זו גורמת לאדם ולהבין ולדעת באמת כי אין רע, אלא הכל רק טוב. דבר זה מבואר 
דוע אמר שירה הרי כשבנו של קנ. ע"ב( על הפסוק "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו". שואל הזוהר, מ

אדם קם עליו להורגו הדבר גרוע הרבה יותר מאדם זר הקם עליו, והיה לו לומר קינה לדוד? אלא משום 
 שכאשר ראה דוד שהקב"ה רוצה למחוק את עוונו עוד בהיותו בעולם הזה על ידי ייסורים אלה, שמח!

אדם שמקבל גביע כסף ת כל הטוב שבידך. ועוד מסר חשוב נכלל במילות הפסוק. התבונן במי שנתן לך א
יותר משהוא שמח בגביע הכסף מצד ערכו הממוני, שש ועלז הוא ומתפאר במתנת המלך בפני כל אדם  מהמלך,

 "!אשר נתן לך ה' אלוקיך ומספר לו בהתלהבות: את זה קיבלתי מהמלך! "ושמחת בכל הטוב,

 במבט נכון.זוהי גדולתו של אדם המסכל על החיים ועל הטוב שבידו 

. ואע"פ ששמחה היא רגש ומחשבה עבדו את ה' בשמחה". 'בשמחה' אותיות 'מחשבה'ואכן, נאמר בתהילים: "
 שכל, שתיהן מורכבות מאותן אותיות. למדנו בזה ששמחת אמת מושגת על ידי התבוננות מחשבתית נכונה. 

 

 

 

 

 ?עד היכן -תודה 

יציאת מצרים, הכניסה לארץ ישראל, בית המקדש? את  מה משותף לפרטים הבאים: יעקב אבינו בבית לבן,
כולם מזכיר מביא הביכורים בבואו לומר תודה. וכי הבאת הביכורים היא זמן לנוסטלגיה או שיעור 

 !?בהיסטוריה

אמריקאי פולני וישראלי מגיעים לקופה הראשית על מנת לממש שובר שתקף רק בקופה הראשית. אחד 
וניגש אליהם: "תודה שאתם ממתינים. אני מצטער שלא נוכל לעזור לכם, יש  הקופאים רואה אותם ממתינים

 ."מחסור היום בעובדים

 ."?האמריקאי שואל: "מה זה מחסור

 ."?הפולני מגיב: "מה זה מצטער

 ..."והישראלי: "תסביר לי מה זה עזרה ומה זו תודה

* * * 

ש היה קיים, ועיקרה היה הבאת הפירות מצות ביכורים המופיעה בתחילת פרשתנו, נהגה בזמן שבית המקד
הראשונים )משבעת המינים בלבד( מהתבואה שגדלה בשדה. החקלאי שהביא מתנובת שדהו היה קורא מספר 

 .פסוקים המביעים תודה להשם יתברך על הטובה שהעניק לו

ארץ...". אלוקיך כי באתי אל ה´ כשהגיע מביא הביכורים לבית המקדש היה אומר לכהן: "הגדתי היום לה
בהמשך הוסיף האיש להודות בתמציתיות על לבן הארמי שביקש להזיק ליעקב ובניו וניצלנו מציפורניו; 

 .השעבוד במצרים; הגאולה משם; שקיבלנו את ארץ ישראל; ועיקר העיקרים: שזכינו לבית המקדש

נושיות למיטיב עמנו, וכאן יש מקום להבין: אמנם אמירת תודה היא דבר חשוב מאוד, חובה מוסרית והבעת א
אך מה העניין בכך שמביא הביכורים יגיד תודה להקב"ה על רשימת טובות שגמל עמו ועם כל בני ישראל מאז 



היותנו לגוי? בפרט שהוא נוקט בלשון: "הגדתי היום", וכי אלוקים שעשה כל זאת לא יודע את הטובות שגמל 

 ?"עמנו שאנו צריכים "לספר לו

הם אמנם  -מיר מתייחס בדבריו על פרשתנו לאותם אנשים שכאשר עושים להם טובה רבי ירוחם ליבוביץ מ
. חלקם בגלל שהם מתביישים להחצין את רגשותיהם, חלקם אסירי תודה, אבל אינם מביעים זאת בפיהם

סבורים שאין זה מכבודם להודות לזולת בפה מלא. שלא נטעה, מדובר באנשים שאם הזולת יזדקק לטובה 

 .הם יעזרו בשמחה ומכל הלב, אבל הם לא יטרחו לומר תודה בפה -דם חוזרת מצי

דבר זה, ממשיך רבי ירוחם, פסול לחלוטין. את המקור לכך הוא לומד ממצוות הביכורים בה מפרט מביא 
הוא לא היה ניצב  -הביכורים את תודתו העמוקה גם על מאורעות שחלו לפני אלפי שנים, משום שבלעדיהם 

א ביכורים. והוא מספר זאת לבורא עולם שבוודאי אין לו צורך בסיפור הדברים המחודש, כאן היום ומבי
ללמדנו, כי לא די בכך שתהיה מוכן להשיב טובה לזולת אלא תביע אותה בפה מלא, גם אם לא נראה לך שצריך 

    .לשתף אותו בתודה

החנווני במכולת, הפקיד שנתן לנו  מדבריו רואים אנו חובה שהיא זכות גדולה לחיי המעשה: נהג האוטובוס,
בהארת פנים ובהרגשה שהם אכן עשו לנו חסד, ועל חסד מודים מכל הלב.  לכולם מגיעה "תודה רבה" -שירות 

העובדה שזוהי עבודתם ואנו משלמים להם על כך שכר, אינה מעלה ואינה מורידה מחשיבות הטובה שנעשתה 

 .עבורנו

נהגי האוטובוס בארצנו למצוא לעצמם מקצוע אחר. גם במידה ונניח נתאר לעצמנו שיום אחד יחליטו כל 
שיקפצו חסרי עבודה רבים על התפקיד שהתפנה בפתע ותוך יום יאוישו כל המשרות הללו, מסתבר מאוד 

ישפיע מאוד על הנסיעה. איזו צורה תהיה לקווי  -שהתקלות, חוסר השירות והניסיון של הנהגים החדשים 

   .ה רק תרחיש קטן שיכול לגרום לכאב ראש ענקהאוטובוס הללו? וז

נמצא, שבעיסוקם של נותני השירותים למיניהם, בכל תחומי החיים, בעבודה כזו או אחרת, הם בעצם גומלים 
חסד עם כל הזקוקים לאותו תחום. ובקשר לתשלום: מי אמר שלגומלי חסדים אסור להתפרנס? וכי בשל 

 !?להביא טרף לביתםרצונם לעזור לסביבה הם לא צריכים 

זהו עומק דברי חכמינו ז"ל באמרם: "עולם חסד ייבנה". כיון שלא כל אדם יכול לדאוג גם לבניית בית, גם 
לתפירת בגדים, לחקלאות תקינה ולייצור כלי עבודה שיסייעו לו בחייו. בשל כך, כל אחד מוצא לו תחום בו 

 .מקצועיות שלהם לצרכיוהוא מספק לאחרים את צרכיהם ובתמורה לכך הוא נעזר ב

* * * 

בהכרת  -אמירת התודה בצורתה הראויה ´. תודה´כל כך הרבה נכתב על המילה הפשוטה והמיוחדת כל כך: 
גורמת טוב גם לאומרה וגם לשומעיה. לו נתכוון גם במסגרת  -טובה עמוקה ואמיתית, עם חיוך על הפנים 

שכרנו. פתגם רווח בעולם  והיה זה -ר תודה בפה מלא עבודתנו לגמול חסד, ולאלו שגומלים עמנו חסד נוקי

  ...לאקונים במכולת". ואנו נאמר: אולי לא קונים עם חסד, אבל בהחלט מוכרים איתו -גורס: "עם חסד 

 

 

 

 

 

 

 הכנה לראש השנה
 



 מצות הביכורים עצמה

אִשית ָכל" רֵּ ַאְרְצָך -ְוָלַקְחָת מֵּ ן ָלְךְפִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר ָתִביא מֵּ -ְוַשְמָת ַבֶטֶנא; ְוָהַלְכָת, ֶאל--ֲאֶשר ה' אלוקיך נֹּתֵּ

ן ְשמֹו ָשם וגו  ."'ַהָמקֹום, ֲאֶשר ִיְבַחר ה' אלוקיך, ְלַשכֵּ
ראשית, נתבונן בפשט המצוה. חשוב שנבין מה בדיוק היה כרוך במצוה זו, כיצד היו מקיימים אותה, כמה 

דם היה רואה תאנה שביכרה, היה קושר עליה גמי )סוג של סרט אדום(, הכנה ואיזה פאר והדר! מהשלב בו א
והיה אומר 'זה ביכורים', המסע הגדול מכל קצוות הארץ לבית המקדש בירושלים, ועד השלב שהאדם היה 

עומד מול הכהן בבית המקדש ומוסר את הביכורים. מעמד קדוש אשר מחמת אורך הגלות כמעט ונשכח 

 .מזיכרוננו לחלוטין

 
 תאור הבאת הביכורים

: "מתכנסין אנשי מעמד שבעיירות עימהם כדי שלא יעלו יחידים, הרמב"ם תאר את הבאת הביכורים כך
שנאמר, "ברב עם הדרת מלך" )משלי י"ד(. והיו לנים ברחוב. ובשחר אומר הממונה קומו ונעלה ציון אל ה' 

זהב ועטרה של זית בראשו, והחליל מכה אלוקינו, והשור של השלמים היה הולך לפניהם וקרניו מצופות 
לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. שם שלחו לפניהם שלוחים להודיע לאנשי ירושלים והיו יוצאים 

לקראתם, אם באו אנשים הרבה יוצאים לקראתם רבים ואם מעט, מעט. וכשנכנסו לירושלים היו עומדים 

 ."ר והלל עד הגעתם לבית המקדשכולם בפניהם ושואלים בשלומם. הכל היה מלווה בשי

 
 הכנה לראש השנה

ישנו סיפור מזמן שבית המקדש היה קיים,  ממצות הביכורים אפשר ללמוד כמה חשובה ההכנה לראש השנה.
. הוא גר ביריחו והיה לו חבל על זמן ביטול תורה אז היה זקן אחד, תלמיד חכם, שישב ועסק בתורה כל היום

ומו לירושלים. ככה תמיד היה נוהג. במשך כל השנים, הילדים שלו תמיד חזרו הוא שלח את בניו שיעלו במק
וסיפרו לו איזה השראה יש בבית המקדש, עד שיום אחד התעורר בו רצון גדול לעלות גם הוא לירושלים. בפעם 

 .הבאה הוא השאיר את הבנים ללמוד תורה והלך לבדו
תחיל לשאול אנשים. אמרו לו, מה? אתה כזה זקן ולא הוא לא הכיר את הדרך מיריחו לירושלים, אז הוא ה

יודע את הדרך לירושלים? נתנו לו מכות. כך היה בכל פעם ששאל. בסוף הוא החליט פשוט ללכת אחרי 
האנשים עם הבהמות. כשכבר הגיע לירושלים, שאל איפה בית המקדש, אותו סיפור, הוא קיבל מכות. כשכבר 

אותו איפה בית המקדש? אמר לו הכהן, שוטה שכמוך אתה כבר נמצא  בא לבית המקדש, ניגש לכהן ושאל

 ?בבית המקדש ואתה לא מרגיש את הקדושה פה
ָהָאֶרץ", תעשה ביכורים, תכין את הפרי, תכין את הטנא, תעשה את -ָתבֹוא ֶאל-הפרשה אומרת לנו, "ְוָהָיה, ִכי

גיש את הקדושה. ככה זה גם מי שעושה ההכנות והמסע, ואז כשתבוא אל הכהן אתה תרגיש את המעמד, תר
את ההכנה לראש השנה. יהודי לפני ראש השנה עושה חשבון נפש, מכין את עצמו לרגע הגדול, לעמוד בפני 

בורא עולם. אם הוא לא מכין את עצמו אז איך יבין וירגיש את גודל המעמד, בשבילו זאת תהיה עוד תפילה, 
התעורר ולהרגיש את הקדושה של הימים הקרבים, כי כשרגע האמת סעודה חגיגית ולא יותר. אנו חייבים ל

 !מגיע הוא חולף כהרף עין

 

 

 

 ארמי אבד אבי וירד מצרימה )כוה(

מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני ישראל למצריים, שהרי  - שאל רבי משה אלשיך -לכאורה קשה 

 ?לכאורה אין שום קשר ביניהם

 
שלולא רמאותו של לבן היה יעקב מתחתן קודם כל עם רחל, וממילא יוסף  -אמר רבי משה  -אמנם יש לתרץ 

היה מהבכור ליעקב. ואם היה הבכור, לא היו האחים מקנאים בו על על העדפתו של אביהם ולא היה נסבב כל 

 .עניין מכירתו של יוסף. ולכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים



 

 

 כה רעהו בסתר )כזכד(ארור מ

", כבדה עליו שמיעתו ובני הבית הציעו לרכוש לו כאשר הזדקן רבי ישראל מאיר הכהן בעל "החפץ חיים

 ."מכשיר שמיעה", המגביר את קולם של המדברים ועל ידי כן יוכל לשמוע טוב יותר

 
אפרש בשמיעת דיבורים הן כל ימי השתדלתי למעל ככל ה -אמר ה"חפץ חיים"  -לשם מה לי "מכשיר שמיעה" 

כדי שלא רכשל חלילה באיסור החמור של לשון הרע, ועכשיו שזיכו אותי מהשמיים ואני שומע פחות טוב, 

 !?אתם רוצים שאחבל תחבולות לשמוע טוב יותר

 

 

 תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהך בשמחה ובטוב לבב )כחמז(

 .יש הבדל ניכר בין המחותנים לשאר הקרואים -בחתונה 

 
מחותנים שמחים בעצם הדבר שזכו להכניס את בניהם לחופה ושמחה זו היא הגורמת לכל המשתה הגדול ה

 .שעשו

 
לא כן שאר המוזמנים, הם אינם שמחים מכח עצמם, אלא תחילה הם משתתפחם שסעודה, ולאחר שאכלו 

 !מעדנים ושתו ממתקים מתעוררת בהם השמחה

 
אשר מקיים האדם את מצוות ה' בשמחה דומה הוא ל"מחותן" כ -אמר המגיד מדובנא  -כך הוא גם הנמשל 

 ...השמח בעצם קיום המצווה. אולם אם אינו שמח בעצם קיום המצווה, הרי הוא כמוזמן זר

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה )כו,א( ירִּ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ  ְוָהָיה כִּ

 !עיניים איכותיות



 
אנו פוגשים חמישה מילים יקרות שטמון בהם יסוד  -בפתיחה של פרשת השבוע שלנו ובסיום הפרשה הקודמת 

, ולא נגזים אם נאמר שבאותן מילים טמונה תמצית ההשקפה הצרופה של האדם אביר אדיר כביר ונדיר

 ?היהודי. מה כוונת המשורר והסופר

 
אנו נפגשים עם המילים הנשגבות  -בפסוק האחרון של פרשת 'כי תצא' וכן בפסוק הראשון של פרשת 'כי תבוא' 

ן ְלָך  :", ובכפילות הזו מעבירה לנו התורה מסר חשוב"ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּתֵּ
תבוא' אל  יהודי יקר! בכל שלב מימי חייך, מהמצב של 'כי תצא' מבטן אימך אל העולם הזה ועד המצב של 'כי

הכל זו "מתנת חינם"  -העולם הבא בחזרה, חובתך להאמין ולהבין בכל רגע שכל הטוב שמושפע ומורעף עליך 
ן ְלָך  'נותן' זה לשון מתנה[, והישגיך  -שהבורא הרחמן נתן לך, ]כפי שנאמר בפסוק ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּתֵּ

ושאר קשקושים שהנך. פשוט בורא עולם חמל  והצלחותיך אינם קשורים כלל לשרירים וקשרים וחכמת חיים
וזו הסיבה היחידה שהגעת לאן שהגעת, בכל תחום  -עליך והחליט להעניק לך איכות חיים ברמה מסוימת 

 .מתחומי החיים, הן ברוחניות והן בגשמיות

 
רש ואם ישאל השואל: כיצד יתכן לומר שהרוחניות באה לאדם בתור 'מתנת חינם', והרי כתוב בגמרא מפו

 ?'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים' )ברכות ל"ג ע"ב(

 :והיא גם מיסודי הדת, וחובה על כל יהודי לדעת אותה -התשובה לשאלה זו מאוד פשוטה 

 
הן העלייה בהר ה' והן הדרדור משם חלילה, כולם מסכימים שבדברים  -ברור שענייני הרוחניות נמסרו לאדם 

ת' מלאה כדי שתהא לו בחירה בעבודת ה', וזו מתנה נפלאה שקיבל היהודי הללו הבורא נתן לאדם 'בעלות זמני

 .ממלך המלכים

 
לא הוא גורם אותם  -אלא כוונתנו כאן "שבמבחן התוצאה", סך ההצלחות וההישגים של האדם ברוחניות 

ם אלא זו מתנת שמים בלבד, כמו שמבואר בספרים הקדושים שהתפילה והמצוות אינם מזרימים שפע על האד

 .'אלא הם רק 'עושים כלים לקבל את השפע -

 
משל למה הדבר דומה? למעיין חי השופע ומזרים מים לכל ִדְכִפין, ובא מושיקו ועשה צינור המגשר בין זרימת 

יתו   .וכתוצאה מכך המים מגיעים עד לביתו -המעיין לבֵּ

 
המעיין הוא המזרים את המים וכי יעלה על הדעת שמושיקו מזרים את המים לביתו? ברור שלא! אין ספק ש

 .הצינור כבר לא יועיל למושיקו כלום -בצינור, ואם חלילה תיעצר זרימת המעיין 

 
. אך מה שהשפע את הצינור המגשר בינו לשפע העליון -הנמשל ברור! האדם רק מכין את הכלים הרוחניים 

השפע, אלא זו הטבה ומתנה  זה לא שהוא מזרים על עצמו את -מגיע אחר כך לאדם באמצעות אותו צינור 
שהבורא מרעיף ומזרים עליו )עיין שומר אמונים 'הקדמון' למהר"י אירגאס וויכוח שני סוף אות י"ג(, ובלשון 

 .התלמוד זה נקרא 'משולחן גבוה קא זכו' )ביצה כ"א ע"א(

 
, ודי בזה והעלנו זאת רק למען הסר ספק מלב עיקש ומפקפק ומתחמק החושב אחרת -והדברים מאוד דקים 

 .לעניינו, ואכמ"ל בנושאים דקים אלו

 
ֹּאֶמר ְמָשְרתֹו ָמה ֶא  לּו. ַוי ֹּאכֵּ ן ָלָעם ְוי ֹּאֶמר תֵּ א ְלִאיש ָהֱאֹלִקים... ֶעְשִרים ֶלֶחם... ַוי ָאה ְוִאיש ָבא... ַוָיבֵּ י מֵּ ן ֶזה ִלְפנֵּ תֵּ

לּו, ִכי כֹּה ָאַמר ה', ָאכֹּ  ֹּאכֵּ ן ָלָעם ְוי ֹּאֶמר תֵּ ֹּאְכלּו ַויֹוִתרּו ִכְדַבר ה': )מלכים ב', ד' ִאיש? ַוי יֶהם, ַוי ן ִלְפנֵּ ר. ַוִיתֵּ ל ְוהֹותֵּ

 .מד( -מב 

 
ככרות לחם במתנה, והוא היה  20שנה בתקופת הרעב שבזמן הנביא אלישע בא אליו אדם ונתן לו  2900לפני כ



 .בטוח שאלישע ישביע בהם את רעבונו

 
אלא על תלמידיו הרעבים, והוא ציווה על  -ם הוא לא חשב על עצמו אך כאשר אלישע הנביא קיבל את הלח

תלמידים יתחלקו בכיכר לחם אחת  100באופן שכל  -תלמידיו  2000הכיכרות בין  20משרתו שיחלק את 

 .)מלבי"ם שם(

 
איש, וכי זה  2000כיכרות לחם לפני  20שמע המשרת את דבריו התמוהים של הנביא, ושאל: כיצד יתכן לתת 

 ?כול להשביע אותםי

 
השיב לו הנביא: משרת יקר! התעלם מנתוני השטח והשכל הישר, ועשה מה שציוויתי אותך. אתה יודע מדוע?! 

ר  .ִכי כֹּה ָאַמר ה', ָאכֹּל ְוהֹותֵּ

 

 .זה בוודאי יקרה -אלוקים הבטיח שיהיה ברכה בכיכרות הללו ועוד ִישאר מהם עודף, ואם אלוקים הבטיח 

 

ֹּאְכלּו ַויֹוִתרּו, ִכְדַבר הואכן כך היה! וַ  יֶהם, ַוי ן ִלְפנֵּ  .'ִיתֵּ

 

 ?סיפור מעניין, לא

 
אין ספק שאף אחד לא מעיז  -מדובר בתקופת רעב שהתיאבון של כולם גדול ורחב וכאשר יש הזדמנות לאכול 

ון פשוט מגלה איש, וחשב 2000כיכרות לחם ל 20להחמיץ אותה, ולמרות זאת ְמַשְרתֹו של אלישע הנביא מחלק 
גרם, בערך ביס אחד של לחם. נכון  7.5גרם, אזי יוצא שכל סועד קיבל  750שאם כיכר לחם אחד שוקל בערך 

שזו ארוחה 'מאוד' משביעה? וראה זה פלא. לא רק שהלחמים הבודדים הללו הספיקו, עוד נשאר מהם עודף. 

 ?כיצד זה יתכן

 
. ה' גזר שכך ישע ענה לו בארבעה מילים: ִכי כֹּה ָאַמר ה'..ואלאת השאלה הזו שאל משרתו של הנביא אלישע, 

 .יהא, ולכן הנס הזה קרה

 
סיפור נוסף אנו מוצאים על העשיר המפורסם הברון רוטשילד שפעם אחת נכנס לחדר הכספות שלו כדי לבדוק 

ת במשך ולפתע נטרקה דלת הכספת וננעלה והוא נכלא בפנים ללא אפשרות לפתוח את הדל - את אוצרותיו

 .מפני שהם היו בטוחים שהוא נסע לאיזו 'פגישה עסקית'( -כמה ימים, )ובני ביתו לא הוטרדו מהיעלמותו 

 
 -ומה עלה בסופו? למרות שהוא היה מוקף בעושר אגדי ולידו היו ערימות של ארגזים המלאים בכסף וזהב 

מבפנים את המשפט הבא: 'אני  רכושו הרב לא הועיל לו והוא מת ברעב, ולפני מותו הוא כתב על הדלת

 !מת ברעב -רוטשילד 

 
ומה שמעניין הוא שלאחר מותו של רוטשילד פתחו את יומנו האישי וגילו שכתוב שם שהוא היה בטוח 

משום שיש לו הרבה מקורות של רכוש, ואפילו אם אלוקים  -שאלוקים לעולם לא יוכל להרוג אותו ברעב 
גם ככה יש לו מספיק כסף כדי לממן את עצמו עד סוף ימיו. אך המציאות  -יפסיק לספק לו עוד הכנסות ועושר 

עשתה לו בית ספר והתברר לו שאלוקים בלבד הוא הבוס הרשמי והשולט הבלעדי בעולם והוא בלתי מוגבל, 

 ...והוא יכול להרעיב גם את האדם הכי עשיר... בתוך הכספת שלו

 

 .ם שראינו מקודםשתי הסיפורים הללו מחדדים לנו את המסר העצו

 
יהיה מה שיהיה, הבורא עושה בכל רגע את מה שהוא חפץ שיקרה, וזה לא קשור כלל לנתוני השטח!!! אם 



אז זה יהיה כך ואפילו עוד יישאר מזה עודף. מצד  -איש רעבים  2000כיכרות לחם יספיקו ל 20הבורא החליט ש
לצבור רכוש רב כחול הים ואף לרשום ביומנו  רוטשילד יכול -שני אם הבורא החליט שרוטשילד ימות ברעב 

 !!!ליד כל אוצרותיו -שהוא מסודר עד סוף ימיו, ולמרות זאת עצת ה' היא תקום והוא ימות ברעב 
והשאלה נשאלת: לאחר שהבנו שהכל בא מלמעלה הן לטוב והן למוטב, האם המצב הזה ניתן לשינוי? האם 

 ?נות את הגזרהבכל זאת יש איזו נוסחה שבאמצעותה אפשר לש

 
, ואדם ולנוסחת הקסם הזו קוראים 'משנה מקום משנה מזל' -חכמנו ז"ל גילו לנו שיש גם יש נוסחה כזו 

הרי הוא גורם על ידי זה להסיר מעליו את הגזרות והצרות. וכיצד זה  -המשנה את 'מקומו הרוחני' בשמים 

 ?עובד
 -האדם מתקדם ברוחניות ומתפלל ולומד תורה וכו'  על האדם נגזרות גזרות, בהתאם למיקומו בהר ה'. אך אם

הגזרה כבר  -אזי נשמתו מתרוממת למקום יותר גבוה, ולאור נתוניו החדשים ומיקומו הרוחני המושלם יותר 
שעם ישראל מעל המזל' )שבת קנ"ו ע"א(,  -, וזה הפירוש למשפט המפורסם 'אין מזל לישראל לא שייכת אליו

תנה כל הזמן לטובה, וממילא הצרות שנגזרו עליהם כבר אינם עדכניים. אך ברגע מפני שמיקומם הרוחני מש
אזי המזל כן שולט בהם, כמו שהוא שולט בכל הגויים )אבן עזרא  -שעם ישראל נוטשים חלילה את התורה 

 .'הארוך' שמות ל"ג כ"א(

 
ן ְלָך' ים בשתי פסוקים רצופים. פעם אחת לגבי פעמ עד כאן פגשנו את המילים העצומות של 'ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּתֵּ

מחיית עמלק )כ"ה י"ט(, ופעם שנייה לגבי הכניסה לארץ )כ"ו א(. אלא שהתורה משלשת לנו על המקום את 
התורה חוזרת על העניין שוב פעם  -המילים הללו עוד פעם, ומיד בפסוק שלאחר מכן שדן על 'הבאת בכורים' 

אִשית רֵּ ן ָלְך )כ"ו ב'( וכותבת לנו ְוָלַקְחָת מֵּ ַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּתֵּ  .ָכל ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתִביא מֵּ

 
והשאלה מתפרצת ועולה וזועקת וממריאה עד לב השמים! הרי ידוע שהתורה מדויקת עד מאוד, ואין בה אפילו 

לישית? כיצד זה מחכים אות אחת שנכתבה שלא לצורך. אם כן מדוע התורה חוזרת כאן על המסר הנ"ל פעם ש

 ?אותנו יותר

 
, מצוה קשה עד מאוד הדורשת מהחקלאי בפעם השלישית התורה כותבת זאת על המצוה של 'הבאת ביכורים'

 ...הרבה כוחות ומסירות נפש

 
עומד לו יהודי באמצע הגינה, ולפתע הוא רואה שמגיע לו 'מזל טוב'! לאחר עמל גדול של חרישה וזריעה 

ודישון וכו' ולאחר המתנה ארוכה של כמה חודשים, סוף סוף הגיע הרגע הנכסף והתאנה והשקיה וזיבול 

 .הראשונה הבקיעה לאוויר העולם, והיא מחייכת לו ממרומי העץ ומוחאת לו כפיים

 
החקלאי ניגש אל התאנה ומסתכל לה בעיניים ומעביר לה את רגשי חיבתו העזים, אך בו זמנית יש לו צו אלוקי 

 .ואתה מתבקש להעלות לירושלים ולתת אותה שם לכהן -עצור'! התאנה הזו לא שלך שאומר לו '

 
קשה מאוד לבצע את המצוה הזו, ומי שלא מבין זאת זה בגלל שהוא לא  -אין ספק שמבחינה אנושית ורגשית 

 .חקלאי, והוא לא חווה מימיו את הרגע הראשון שמגלים את הפרי הראשון על העץ

 
עם אחת התבטא יהודי המגדל מלפפונים ואמר לאחד הקליינטים שלו שהתמקח עימו על כאן המקום לציין שפ

המחיר: תאמין לי שאני קשור מאוד למלפפונים הללו, עמלתי עליהם הרבה ויגעתי למען שלומם מאוד, וכבר 
מה  נפשו נקשרת לאותו מוצר. אך -גילו לנו חכמנו ז"ל 'שהאהבה' היא תוצאה של נתינה, וכל אדם המשקיע 

אעשה? אני צריך להתפרנס ומשום כך אני נפרד ממלפפוני האהובים. אני מבקש ממך שתבין את רגשותי, ותתן 

 .לי את התמורה הראויה עליהם מבלי להתמקח עימי יותר מדי

 

יתכן והמעשה הזה נשמע קצת קיצוני ותמוה. אך מי שינסה להיכנס רגע לנעלים של אותו חקלאי, יכול להבין ]



 .[המצב הזההיטב את 

 
משום כך באה התורה ומזכירה לחקלאי את המסר הנ"ל: חקלאי יקר, יהודי יקר, תזיז את 'האני' הנפוח שלך 

ותפסיק לראות בפרי הזה את עוצמתך ויכולותיך, תסתכל על המצב בעיניים יהודיות ותנתח את התמונה עם 
ן ָלְך כי הבורא החליט  -נים שהכל הגיע אליך ממתנת חינם , תבין ותאמין ותפהמשקפים של ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֹּתֵּ

ואתה נבחרת  -שהפרי הזה יגדל כאן, ובעצם לפרי הזה הבורא ייעד תכלית להגיע לירושלים בתור 'ביכורים' 
להיות 'השליח מצוה' לענין. אם תקרא כך את המפה, יהיה לך יותר קל להתנתק מהפרי ולקיים את מצות 

 .הביכורים בלב רחב

 
ם: לאחר שהתורה לימדה אותנו בשתי הפסוקים הקודמים שגם הצרות וגם הברכות באים מלמעלה לסיכו

והם לא תלויים בנתוני השטח, התורה כותבת לנו את הפסוק השלישי בכדי להעלות אותנו קומה נוספת וללמד 
ת על מצות לקיום המצוות, והיא מדגימה לנו זא -אותנו איך לתרגם זאת "מהשקפת עולם" "לחיי המעשה" 

 .ביכורים, מצוה שהאדם אמור לתת ולהקריב למענה מהונו ואונו

 
והיא הופכת לו את ההשקעה וההקרבה והמסירות נפש  -התורה נותנת כאן לאדם 'זריקת עידוד' בעבודת ה' 

לקלים יותר, והתורה מצפה מאיתנו שנעתיק את ההבנה וההבחנה העדינה הזו לכל המצוות, בכדי שנוכל 

 .עם קשיי היצר אשר עובד קשה כדי לבלבל ולסמא את עינינולהתמודד 

 
כן כן, יצר הרע אומר לאדם... אם תרמה את פלמוני ותדרוך על דלפוני ותעשוק את מילוני ותרכל על מלפפוני... 

והיצר לא מגלה לאדם את הסוד שמלמדים אותו אליהו אזי תהיה יותר פופולארי ומצליחן ועשיר ומכובד וכו', 
ויחיד ולא ניתן לעקוף אותו ובעצם לא  שהעולם מנוהל על ידי בוס אחד -ורוטשילד בסיפורים הנ"ל הנביא 

נתוני השטח קובעים את המצב, ממילא למה לי לשקר ולרמות וכו' בכדי לשנות את הנתונים? וכי זה יועיל? 
זה מלמעלה! ]יש אפילו  על אפם וחמתם של כל נתוני השטח, שהרי הכל -הרי רצון הבורא הוא זה שתמיד ינצח 

 .שיר כזה. רק חבל שזה שיר ולא צורת חיים[

 
מי שמתעמק במסר הזה שראינו כעת והופך את הדברים 'לצורת חיים' והלכה למעשה, אין ספק שיש לו 

 ?'עיניים איכותיות' הרואות את העולם כמו שיהודי צריך לראות. מי חושב אחרת

 

 

ית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך... ושמת בטנא היה כי תבוא אל הארץ... ולקחת מראש
 ב(-)כו,א

 :ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו על דרך הרמז

 
זוהי ביאת האדם אל העולם העליון, ולשם מביאים את כל  –והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך 

 .זה מן העולםה –אלו המצוות, אשר תביא מארצך  –פרי האדמה 

 
כאן טמון רמז נפלא. את כל המצוות, יש לקיים רק על פי דרשות חז"ל. אם יקיים האדם את כל  –בטנא ושמת 

 –המצוות, אך יעשה זאת ללא פרושי חז"ל אלא כפי ששכלו מבין מתוך התורה עצמה, אזי "ישרף הוא והם" 

 .הוא ומעשיו

 
"גאון", השוה בגימטריא לששים[, ולכן והנה, בש"ס ישנן ששים מסכתות ]ועל כן זה שיודע את כל הש"ס נקרא 

 ...את המצוות[ בטנא", "טנא" בגימטריא ששים–]נאמר: "ושמת 



 

 .את המצוות כי רק על פי באור הש"ס אפשר לקיים

 

 

 וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך )כח,י(

נסוכה על פניהם, ובכוחה הם גם  כח תורתם של צדיקי וגדולי הדורות שבכל דור, הביאו לכך, שיראת ה' היתה
זכו לפיקחות וסייעתא דשמיא מיוחדת בוויכוחיהם ובמאבקיהם עם הגויים עד שראו עליהם את הפסוק הנ״ל 

 .״וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך״ -

 

 :ועל כך יוכיח הסיפור הבא

 
ישיבתו המפורסמת של הנצי״ב מוולוז׳ין , שימש כר״מ בהגה״ק רבי חיים מבריסק זי״ע בעודו צעיר לימים

זי״ע, ובתקופה ההיא, התנכלה הממשלה ללומדי התורה והחליטה להגביל את מספר התלמידים בישיבה, 
כשרק מאתיים מהם הורשו לשהות בהיכל הישיבה ותו לא, והכל ידעו שעבירה על חוק ממשלתי זה כרוכה 

 .בה יותר ממאתיים( ללמוד בישיבה ולשהות בין כתליהבעונש חמור. ולמרות זאת המשיכו כל הבחורים )הר

 
כאשר היה מגיע מפקח מטעם הממשלה לבדוק האם מקפידים בוולוז׳ין על קיום הצו, שלשלו לידיו שלמונים 

 ...הגונים והמפקח דיווח לממונים עליו שהישיבה עושה כמצווה עליה

 
כל הישיבה ולבדוק את העניינים מקרוב. עכשיו אבל, יום אחד הודיע השר הממונה שברצונו להגיע בעצמו להי

היה ברור שיש לנקוט בדרך אחרת, שכן לא הרי פקיד זוטר כהרי השר בעצמו ובכבודו, אותו אסור כמובן 
לשחד בממון... ההנהלה לא ידעה לשית עצות בנפשה, אבל ר' חיים בריסקע'ר, שכאמור בגיל צעיר מאוד כבר 

יגש אל הנצי״ב ואמר לו: יניח לי ראש הישיבה לסדר את העניינים על הצד התמנה לר״מ בישיבת וולוז'ין, נ

 .הטוב ביותר, ובעז״ה תבוא הישועה במהרה

 
הרבה ברירות לא עמדו בפני הנהלת הישיבה ולכן הסכים הנצי״ב להצעתו של הגר״ח, ונתן לו הסכמה 

ליה להתקבל לראיון אצל השר. לבקשתו. והנה, כאשר הגיע השר להיכל הישיבה, ביקש ר' חיים מאנשי הפמ
באותו יום שרר מזג אוויר קייצי, אבל הגר״ח, בהיכנסו אל השר, עטה על עצמו לא מעיל חורף אחד אלא מעיל 

על מעיל, וכולו מכוסה בגדי חורף חמים. כשראה אותו השר, מיד שאלו: מה קרה? מדוע הינך לבוש בבגדים 
תא שלי ניגלתה אליי אמש בחלום הלילה ואמרה לי שהיום השיב לו הגר״ח: ״תראה, אדוני השר, סבאלה? 

 ...יירד גשם עז ורוח זלעפות תישוב בחוצות״

 
השר החל לגחך למשמע הדברים, ואז אמר לו ר' חיים: ״מה אתה צוחק? אני מוכן להתערב עימך על סך חמש 

 !מאות רובל שהיום יירד גשם כפי שסבתא שלי אמרה״

 

 ...ירד גשם באותו יום? כמובן שלא -אתם חושבים? ואכן, השניים התערבו. ומה 

 
ואז בא ר' חיים לשלם לשר את סכום הכסף שעליו התערבו. ובתוך המעטפה הוסיף לו על הסכום שנקבע 

 ...מראש עוד כהנה וכהנה, כשהוא נותן לשר להבין שאת היתרה מוסיפה לו הנהלת הישיבה

 
ם השר יצא בהודעה רשמית מטעם המשרד הממשלתי בראשו לא עבר זמן קצר מאז שקיבל את הכסף לידיו, וג

 ...!הוא עומד שבישיבת וולוז׳ין אין יותר ממאתיים תלמידים



 
מיד לאחר מכן התאספו כולם אצל הגר״ח ואמרו לו בהתפעלות: איך הצלחת לעשות זאת? ענה להם הגר״ח 

ה כיצד ניתן יהיה בכל אופן ואמר: שכאשר שמע שהשר עצמו אמור להגיע לישיבה, הוגיע את מוחו בשאל
לשחד גם אותו בממון, ואז העלה את הרעיון המפוקח להתערב איתו על דבר כזה שיאלץ אותו, את ר' חיים, 

לידיו של איש השלטון, ומשיגיעו ה'מצלצלים' לכיסו, תהיה כבר אפשרות  -שלא בתורת שוחד  -לשלשל כסף 

 ...ו המעניקה לו את המצלצליןלהוסיף עוד ועוד, ולרמוז באוזנו שהישיבה היא ז

 
״וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ולכן ויראו ממך, כי אדם  -כך ראו כולם את הפסוק הנ״ל מתקיים 

 ...שמתנהג בתורה ויר״ש אז הקב״ה נותן לו פיקחות מיוחדת בכדי שגם הגוי הרשע ביותר יתמוסס מפניו

 
אשר עלה לכהן כרב בסאטמר, התלוננו בפניו עסקני העיר על , שכעל הרה"ק רבי יואל ממאטמר זי״ע מסופר

אחד ממושלי העיר שנתפרסם ברשעותו והרע לבני ישראל כמה וכמה פעמים, אמר להם הרבי בדרך צחות: 
שיראו אם המושל הזה יש לו ידיים... כי אם יש לו ידיים שיוכל לקחת בהם מתנת כסף, אז בוודאי יכולים 

ה יש להגויים ידיים בכדי שיוכלו לקבל שוחד מיהודים, וימנעו על ידי זה מלהרע לשחדו, כי הלא בשביל ז
ליהודים... ואף אמר בדרך צחות שזה הפירוש מה שאומרים בהגדה של פסח: ״והיא שעמדה לאבותינו ולנו, 

תינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו מידם״, והכוונה, שהרשעים עומדים עלינו לכלו

 ...והקב"ה מצילנו על ידי שיש להם ידיים, על ידי שיקבלו שוחד בידיהם

 

 

 תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב וגו' ועבדת את אויבך )כח,מז(

 .יש להבין מדוע העונש כל כך נורא, והלא סו"ס עבד את ה', רק עבד בלי השמחה

 
כי כשהאדם עובד בלי שמחה, זו עבודה שעובדים אצל האויב. עבודה שעושים  אומר רבינו ר' חיים מוולוז'ין,

אצל אוהב, עושים בשמחה. וממילא מידה כנגד מידה; "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה", א"כ כזו 

 .עבודה תעבוד אצל האויב. וה' הטוב יכפר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלב ודבש ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת



. ויש להבין מדוע רש"י מפרש: אל המקום הזה, זה בית המקדש, ויתן לנו את הארץ הזאת, זו ארץ ישראל – 
וכמו  מקדים את בית המקדש לפני ארץ ישראל, הרי קודם באנו לארץ ישראל ואח"כ נבנה בית המקדש?

 .המקדש, דיינושאומרים בהגדה של פסח: אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית 

אלא ידוע שכל השפעה של קדושת א"י והשראת השכינה, נובעת מקדושת בית המקדש. ולא רק ההשפעה 
רוחנית אלא גם ההשפעה הגשמית מושפעת מקדושה זו, כי ע"י בית המקדש היה טעם בפירות, ולכן הקדים 

ארץ הזאת ארץ זבת חלב הפסוק "ויביאנו אל המקום הזה" שהוא בית המקדש, ואחר כך "ויתן לנו את ה

 .שע"י בית המקדש, יש שפע גדול בא"י שתהיה זבת חלב ודבשודבש", 

עיקר מקרא הבכורים הוא להודות על הזכות שזכינו לבוא לבית המקדש ולהביא את הפירות. כך עלינו להרגיש 
דוד המלך את  עלינו להודות על הזכות להגיע למקום הקודש, ולכן פתח בבואנו לבית הכנסת ולבית המדרש.

ספר התהלים בפסוק "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", 

 .כי זה האושר הגדול והזכות להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות

את , כינס פעם את המתפללים ושח להם מסופר על רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שכאשר היה אב"ד בלונדון
הרגשתו בבואו לבית הכנסת, וכך אמר: יש אנשים שחושבים שכאשר הם באים להתפלל, הם עושים דבר גדול 

והקרבה גדולה, ובפרט אם באים מוקדם, כי הרי יש אנשים שאינם באים כלל. עתה באתי, סיפר הרב, מבית 
סת! אם זכינו להגיע לבית החולים, שם אמרו לי האנשים כי היו משלמים כל הון כדי לזכות לבוא לבית הכנ

הכנסת להתפלל, זה שווה מליונים, וזו צריכה להיות ההרגשה, כדברי דוד המלך ע"ה "ואני ברוב חסדך אבוא 

  .'ביתך" זה החסד הגדול זכות להגיע לבית ה

 

 

 

 

 

 

 הביכורים מאחדים אותנו בנתינה כלפי אבינו שבשמיים

 מאחדותו של בורא עולם, הוא מתמלא בשמחהכאשר עובד האדמה בארץ הקודש יודע שהכל נובע 

רבי חיים בן  מוסיף על כך אור החיים הקדוש .למדו חז"ל שכל והיה לשון שמחה "והיה כי תבוא אל הארץ",
"אז ימלא שחוק פינו  כלשון הפסוק בתהילים שהשמחה מתבטאת יותר מכל בעלייתנו לארץ ישראל. עטר,

למה דווקא בארץ ישראל השמחה היא  ננסה לעמוד על הטעם, שמחים". שיבת ציון היינו ולשוננו רינה בשוב ה'
 שלימה ואמתית.

כורך עליה  ורואה תאנה שבכרה, כאשר אדם יורד לתוך שדהו,
וקיבל עכשיו את היבול הראשון שאותו הוא  האדם עבד בארץ ישראל שתל והפריח את השממה, כלומר, גמי.

נשים לב שהמילה  גמי. –לזהות אותו הוא כורך עליו סימן כדי שיוכל  מייעד למצוות הביכורים.



אנו רואים  במאות.  -ר'  בעשרות, –כ'  ביחידות, –ב'  הריבוי. בנויים על העיקרון של הדואליות, ביכורים, בכור,
 כאן את האחד מול הריבוי.

יכול לחשוב שיש  יש שמש ורוח וגשם, כך האדם כאשר עובד בשדהו לעיתים יכול להיתפס לנקודת הריבוי.
באה מצוות הביכורים ומלמדת אותנו שכל הריבויים שנמצאים  כוחות שונים בטבע וכל כוח הוא לעצמו.

יש בה כוחות שונים חלקם עוסקים  כך גם בנפש האדם, נמצאים תחת אחדותו של ריבונו של עולם. בעולם,
ות האלה נובעים מנפש האדם שהיא אך עלינו לדעת שכל הכוח בצדדים החיוניים הפיזיולוגיים והנפשיים,

ומי כעמך ישראל גוי אחד  "אתה אחד ושמך אחד, ובלשון התפילה ריבונו של עולם. –אחת כמו בוראה  אחת.
 בארץ".

זה פוגש את נפשו  כאשר עובד האדמה בארץ הקודש מודע לכך שהכל נובע מאחדותו של ריבונו של עולם,
כי הוא מכיר במציאות של בורא עולם שממנו  תמלא בשמחה,ממילא הוא מ האחדותית של האדם הישראלי.

 אבינו שבשמיים. - נותן הביכורים מאחד בנתינתו את כל הריבוי כלפי האחד לכן, בא הכל והכל שב אליו.

 

 

 

 אין הקדושה נקנית אלא על ידי המעשה

ְשֹמר ַלֲעשֹות  ְשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך לִּ ם ָשמֹוַע תִּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ּוְנָתְנָך ה' )א( ְוָהָיה אִּ ְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנכִּ ֶאת ָכל מִּ
ְשַמע ְבקֹו י תִּ יגָֻך כִּ שִּ ל ה' ֱאֹלֶהיָך: )ג( ָברּוְך ֱאֹלֶהיָך ֶעְליֹון ַעל ָכל גֹוֵיי ָהָאֶרץ: )ב( ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְבָרכֹות ָהֵאֶלה ְוהִּ

יר ּוָברּוְך ַאָתה בַ  י ְבֶהְמֶתָך ְשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְשְתרֹות צֹאֶנָך: )ה( ַאָתה ָבעִּ י ַאְדָמְתָך ּוְפרִּ ְטְנָך ּוְפרִּ י בִּ ָשֶדה: )ד( ָברּוְך ְפרִּ
ֵתן ה' ֶאת ֹאְיֶביָך הַ  ְשַאְרֶתָך: )ו( ָברּוְך ַאָתה ְבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָתה ְבֵצאֶתָך: )ז( יִּ ים עָ ָברּוְך ַטְנֲאָך ּומִּ ים ָקמִּ ָגפִּ ֶליָך נִּ

ְתָך ֶאת ַהְבָרָכה ַבאֲ  ים ָינּוסּו ְלָפֶניָך: )ח( ְיַצו ה' אִּ ְבָעה ְדָרכִּ ְשַלח ְלָפֶניָך ְבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבשִּ ָסֶמיָך ּוְבֹכל מִּ
יְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקד ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך ָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך: )ט( ְצֹות ה' ְיקִּ ְשֹמר ֶאת מִּ י תִּ ְשַבע ָלְך כִּ ֹושַכֲאֶשר נִּ

ֶמךָ  ְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו מִּ י ֵשם ה' נִּ ְדָרָכיו: )י( ְוָראּו ָכל ַעֵמי ָהָאֶרץ כִּ  (פרק כח) :ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכָת בִּ

ו שכר עשיית יש דבר מטריד בקריאת שפע הברכות שבפרשת כי תבוא, הקורא שואל את עצמו: וכי זה
המצוות: ברכות גשמיות בעיר ובשדה, בטנא ובמשארת, ברכה ביציאה למלחמה וברכה באסמים? זהו שיא 

השיאים שניתן להגיע אליו "ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְשמֹּר ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו"? היכן הרוחניות? 

 :כך שואל האלשיך הקדושנו מובטחים עליה? היכן הקדושה שאנו כמהים אליה, שא

ושמא תאמר הלא כל ההטבות והברכות האלו אינן רק )=אלא( גשמיות, ואין נעשה בנו יתרון איכות קדושה 
כאשר יאות לעשות על ידי עבוד את ה' כדברו יתברך באומרו )שמות יט, ו( 'אם שמוע תשמעו בקולי כו' תהיו לי 

על ידי המצות מתחדש ומתקדש האדם עד היות גוי קדוש, וכמאמרנו בנוסח  ממלכת כהנים וגוי קדוש', כי
הברכות אשר קדשנו במצותיו, כי בכל מצוה שאדם עושה הוא נעשה בריה חדשה וקדושה קו לקו עד קדוש 

 .יאמר לו, ועל כן יאמר נא ישראל כי בכל אשר ייעדתי לך אין דבר מזה

 :רוחני בברכות האלשיך הקדוש גם מוסיף ראיה על העדר שפע

והראיה כי הלא אמרת 'יתן ה' את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך', כי יראה כי לא יבצר מאויבינו מלקום 

כי  ואילו היינו קדושים באיכות הלא לא יערבו אל לבם לקום עלינו ,עלינו כי לא תפול חתתינו על כל הגוים

 .ם אלהים על פניהם תפול על פניהםיראה כבעלי חיים שמוראם וחיתיתם של הצדיקים אשר צל

. אמנם בסופו של דבר הם ניגפים לפנינו, אך עצם היכולת של האויבים לקום עלינו מעידה שאין בנו קדושה
קימתם עלינו מעידה שלא זכינו למעלה רוחנית, לצלם אלוהים על פנינו שיגרום שתפול חתתנו על כל האויבים 

שמיעה "ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְשמֹּר ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו" זוכים למעלות ולא יקומו עלינו כלל. אם לא על ידי 

 ?רוחניות, כיצד זוכים



הנה כל אשר דברתי עד כה הוא כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמור  לזה אמר 'יקימך ה' לו לעם קדוש כו'', לומר
, אך עדיין לא עשית מעשה בפועל עם שלילת עשות את הרע לעשות שהוא קבלה בלבך כדי לשמור ולעשות

אין הקדושה ההיא  להתקדש בו, ועל כן לא הגעת בזה להשיג מעלת הקדושה ההיא להיותך עם קדוש בעצם כי

אך אמנם 'יקימך ה' לו לעם קדוש כאשר נשבע לך', אך יהיה זה כאשר 'תשמור את  .נקנית אלא על ידי המעשה
ועל ידי ש'והלכת בדרכיו' שהוא שתתנהג בחסידות מה הוא חנון  מצות ה' אלהיך' שהיא שמירה ועשייה בפועל,

 .אף אתה חנון כו', כי אז יתקיים בך תואר קדושה זו, כי אין זה נקנה רק על ידי מעשה כשרון וחסידות

מבחין האלשיך הקדוש; השלב הראשון הוא בשני שלבים בהתנהגות האדם )וממילא בשכר שהוא זוכה לו( 
. בשלב זה אין עדיין מעשה בפועל אלא לטה לעשות טוב, לקיים מצוות, לשמור ולעשותשלב הקבלה בלב, ההח

: "ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך שלב זה ושכרו מתוארים בשמונת הפסוקים הראשוניםרק נכונות לעשות. 

לעשות" )ואין צריך לומר שבמקביל גם לשמור ו כדי" ִלְשמֹּר ַלֲעשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו", דהיינו אם תקבל בלבך
תימנע מעשיית רע(, אז תזכה בשפע ברכות גשמיות בעיר ובשדה, בטנא ובמשארת, ברכה ביציאה למלחמה 

וברכה באסמים. עדיין לא עשית כלום רק החלטת לעשות וכבר אתה זוכה לשפע ברכה גשמית. אולם מאידך 
אין הקדושה ההיא נקנית אלא על ידי  עם קדוש בעצם כי"לא הגעת בזה להשיג מעלת הקדושה ההיא להיותך 

מובן איפוא שבמצב זה כאשר אתה עדיין נטול מעשים טובים אתה זוכה "רק" לנצחון במלחמה ולא  ."המעשה

 .למורא האויבים מפניך

ָרָכיו", שלב שמירה ֶאת ִמְצֹות ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכָת ִבְד  ִתְשמֹּר , שלב "ִכיאבל בפסוק ט מתואר כבר שלב המעשה
"ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוש  -ועשייה בפועל וההתנהגות בחסידות. בשלב זה הברכה אינה גשמית אלא רוחנית 

 :ַכֲאֶשר ִנְשַבע ָלְך"; בשלב זה אתה זוכה לקדושה שבאה לידי ביטוי בין היתר ביחס האויבים

מים עליך וכו'', כי לא יערבו אל לבם לקום עליך, כי אם מה ואז על ידי כן לא אומר לך 'יתן ה' את אויביך הק
כי  שאז אומר הוא 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', ולא יקומו עליך כי יחתו ממך, והוא

 ,יראו כי שם תואר ה' שהוא היותו יתברך קדוש נקרא עליך שגם אתה גוי קדוש, ואז ויראו ממך מלקום עליך

 .עין תוכר קדושתך גם בעיניהםכי עין ב

 -על ידי עשיית המצוות בפועל מושגת קדושה רוחנית אשר משמשת בין היתר ככוח הרתעה כנגד האויבים 
ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶמָך". כאשר שמו של הקב"ה נקרא עלינו דהיינו כאשר שם  י ָהָאֶרץ ִכי שֵּ "ְוָראּו ָכל ַעמֵּ

" נקרא עלינו, ואנחנו "גוי קדוש" אז נמנעות המלחמות עם האויבים כיון ש"אז ויראו ממך התואר שלו "קדוש
מלקום עליך כי עין בעין תוכר קדושתך גם בעיניהם". אולם כדי להגיע למעלת הקדושה לא די בקבלה בלב, 

 .אלא זקוקים למעשים

 

 

 

 

 –אחד מהם  כשיש אחדות אז אפשר שהקב"ה יברך את כל עמ"י בזכות מצוה אחת של
ְשָרֵאל "ַהְשִקיָפה ִמְמעֹון ָקְדְשָך ִמן ַהָשַמִים )דברים כו,טו(:  ".ּוָבֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת יִּ

 

כולם מכירים את הסיפור עם האיש שעשה חור באניה ואמר מה אתם רוצים זה החדר שלי...  הרב שיינברג:
 !!!וכל האניה ניצלת בזכותולא כולם מבינים שיהודי אחד יכול לסתום חור אחד  אבל

היה הולך וכובש העולם תחת ממשלת צרפת, פגש בחכם אחד, ושאל אותו, אולי תוכלו  שהשר נאפוליון בשעה
להגיד לי במה כוחה של מדינת רוסיה גדול, ואיך אוכל להתגבר עליה? כי נאפוליון ראה שהם מנצחים שלא 

 כדרך העולם, ורצה לדעת סוד כוחם.



אני אמשול לך משל, היה פעם עשיר גדול שנסע עם מרכבה רתומה ומפוארת, רתומה לארבעה אמר לו החכם, 
סוסים בריאים וחזקים, אבל היתה עת גשמים, והעגלה נכנסה לתוך בוץ סמיך ועמוק, ולא היתה יכולה לצאת 

אם אתה ממנו, ופתאום עברה על ידיהם עגלה קטנה רתומה לשני סוסים חלשים, והעגלון שאל את העשיר, ה
רוצה שאוציא אותה מהבוץ, וגיחך העשיר: איך אתה רוצה להוציא אותי מן הבוץ עם סוסים חלשים כאלו? 

אבל העגלון התעלם מדבריו, וקשר את העגלה והסוסים שלו לעגלת העשיר הגדולה והחסונה, והכה פעם אחת 
 הבוץ. עם השוט שלו את סוסיו, ובמשיכה אחת מהירה הוציאו את העגלה והסוסים מן

והתפלא העשיר מאד איך הצליח לעשות זאת, ובמה היה כוחו? הסביר לו העגלון: נכון ואמת שהסוסים שלי 
חלשים, אבל הם מאוחדים מאד בדעה אחת לקיים את כל צוויי, ולכן יש להם כח גדול לעשות נפלאות, ועל ידי 

 זה הצליחו להוציא אותך מן הבוץ...

להגיד לנאפוליון, באמת יש לך צבא גדול מאד המורכב מכמה בני עמים: כן הדבר עמך, המשיך החכם 
צרפתים, איטלקים, ספרדים וכו', אבל כל אחד לוחם עם כוחו הפרטי, ואין אחדות ביניהם, אבל הצבא הרוסי, 
אף על פי שבאים ממדינה עניה וחלושה, והם איכרים ואנשים פשוטים, אבל יש אחדות עצומה ביניהם, וכולם 

 מים בכוונה אחת להגן על מדינתם ולכבוש את האויב, ולכן הם מצליחים מאד שלא כדרך הטבע...לוח

 

 

י ַהּיֹום ַלה' ֱאֹלֶהיָך  דברים ַגְדתִּ ים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו הִּ ְהֶיה ַבָּימִּ )כו,ג(: "ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ
ְשַבע ה' ַלאֲ  י ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ י ָבאתִּ  ֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו".כִּ

 שאינך כפוי טובה". -ד"ה 'ואמרת אליו'  רש"י

מגיעים למסעדה לאכול, אחרי כמה זמן מגיע אחד המלצרים ואומר להם: "תודה  אמריקאי סומלי וישראלי
 שהמתנתם. מה תרצו לאכול? אני רק מצטער, אבל יש מחסור היום בסטייקים".

 שואל האמריקאי: "מה זה מחסור?".

 ל הסומלי: "מה זה סטייק?".שוא

 והישראלי שואל: "מה זו תודה?"...

ֹּא ִקְדמּו  רמב"ן)מדבר קדמות ערך 'כפוי טובה'( מביא את ה רבינו החיד"א )דברים כג,ה( עה"פ "ַעל ְדַבר ֲאֶשר ל
אְתֶכם ִמִמְצָרִים" שאומר שאדום אמרו לבנ"י לא תעבור בי פן בחרב אצא  ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם ּוַבַמִים ַבֶדֶרְך ְבצֵּ

לקראתך" ולא הקפיד עליהם הקב"ה, אבל על עמון ומואב אמר הקב"ה "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' על 
דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים" אפי' דור עשירי! כי הם היו כפויי טובה אחרי שאברהם אבינו שם 

 נפשו בכפו כדי להציל את לוט שהיה אביהם!

 

. "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים", אחד הלקחים הוא הכרת הטוב יסוד האמונה
. "כל מי שיודע להודות לחברו, יודע להודות לקב"ה על חסדיו החשובים מיציאת מצרים הוא הכרת הטוב.

 ז,א(. קהלת רבההכופר בגמילות חסדים כאילו כופר בעיקר" )

קפה וביקש כוס תה, החשבון היה נכבד למדי, שאל הוא את בעל המקום , נכנס פעם לבית ר' ישראל מסלנט
הינך  מדוע המחיר יקר כל כך? השיב לו בעל בית הקפה, אינך משלם כאן רק עבור המים, התה וכפית הסוכר,

יש תזמורת, מלצרים, תמונות על הקירות, הבין רבי ישראל דבריו ואף  משלם גם עבור כל התפאורה שמסביב.
תר טוב את ברכתו "שהכל נהיה בדברו" הברכה שמברכים על שתיית התה שהרי לא רק על התה אני הבין יו

מברך, אלא על כל העולם שמסביב שנהיה בדברו. כאשר אני שותה תה עלי לברך גם על כל התפאורה בעולמנו 
 המעניין והמרתק, הרים וגבעות, ימים ונהרות...

אדם לעשות כל השתדלות לרכוש מדה זו בשלמות, כי על ידה ילמד  (: "צריך101)מכתב מאליהו ג'  הרב דסלר
להכיר את גדולת חסדיו יתברך עם כל הבריאה, ועל ידה ידבק בקב"ה. וכפי שיעור דבקותו יוכל להנות מזיו 



שכינתו בעולם הבא... שהכרת טובה לאדם ולקב"ה שורש אחד להם, ואם נפגמה המדה של הכרת הטוב 
 חסדיו של הקב"ה".לחברו, לא יכיר גם 

)עין איה ברכות מ"ו אות ז(: "אמנם בתכלית הברכה יש עיקר להבליט ביתר כוח הכרת הטובה שהוא  הרב קוק
יסודו של עולם הרוחני והגשמי במוסריותו וכל תיקוניו. על כן אורח מברך כדי שיברך לבעל הבית, להיות 

הקטנה לבעל הבית היא ההכרה הגדולה לאדון מוטבע כוח הכרת הטובה בכל דרכי תכלית ההנאות ומההכרה 
כל ההודאות, שהכרת טובתו רצויה רק בהשלמת יצוריו בתיקון דרכיהם לטוב ולחסד לאחריתם הטובה 

 הכללית והפרטית".

 

)מגילה ל"א:( עזרא תיקן להם לישראל לקרות הקללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה, על שם  גמ'כתוב ב
 "תכלה שנה וקללותיה".

 ך מקריאת פרשת התוכחה לבד, זוכין ש"תכלה שנה וקקלותיה"?אי

עושה כל  אבל עמלק כי כל הפרשה הזאת בנויה על מדת הכרת הטוב, כמו שמתחילה עם מצות הבאת ביכורים,
הלא חסר לך עדיין  מה שביכולתו להעלים להסתיר חסדי המקום מעיני האדם, ואומר לו, איזה טובות יש לך?

 הרבה!

קורא את כל הצ"ח קללות שבפרשה זאת, ומתבונן היטב ורואה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו  אבל כשהאדם
 ואת בני ביתו מצ"ח קללות אלו, בוודאי יש לו מספיק להודות לה' כל ימי חייו.

ובזכות זה בוודאי תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, כי על ידי הכרת הטוב, נמשך על האדם כל מיני 
 ובות.השפעות ט

: כששואלים אותך מה שלומך? ואתה עונה: 'על הפנים', אז ה' אומר זה על שר' נחמן כותב בכסא הריק כמו
 הפנים? חכה אני אראה לך מה זה באמת על הפנים...

 הקב"ה אומר זה מעולה? חכה אני אראה לך מה זה מעולה! אבל כשאתה עונה: 'ישתבח שמו מעולה',

ליישוב מסוים, הוא פנה כהרגלו מתוך אהבתו הידועה  הבעש"ט , כאשר הגיעבמהלך נדודיו מעיירה לעיירה
איך מצב בריאותם ואיך ליהודים פשוטים אל בני המקום, ושאלם את השאלה שהיה שואל בכל מקום: 

 פרנסתם, כי היה מתענג לשמוע מהם ביטויים של "הכרת הטוב" שהם חשים כלפי הבורא יתברך.

זקן שנחשב כגאון, אשר הפריש את עצמו לגמרי מענייני העולם הזה. במשך  חכם-באותו יישוב גר תלמיד
חמישים שנה הוא למד תורה כל היום וכל הלילה בפרישות ובקדושה. הוא נהג לשבת בתענית, בטלית ותפילין, 

 עד שעת מנחה, ורק אחרי תפילת "ערבית" הרשה לעצמו לטעום קצת לחם ומים.

הכנסת, הוא שאל גם אותו על מצבו הבריאותי  -ב בפינתו הצנועה שבביתכאשר נגש הבעש"ט אל הגאון שיש
לעורר בלב הנשאל את שבחו של  -והתעניין אם יש לו כדי פרנסתו. כי זו הייתה דרכו של הבעש"ט בעבודת ה' 

הקב"ה כדי לזכות יהודים במענה כמו "השבח וההלל לה', הכול בסדר איתי". באותו פרק זמן, הבעש"ט היה 
ן צדיק נסתר ולא נודע כמנהיג רוחני דגול כפי שעתיד היה להתגלות כעבור זמן קצר. משום כך, התעלם עדיי

 הגאון ממנו, כי העדיף להמשיך את לימודו ללא הפרעה.

הבעש"ט שאל אותו את אותה שאלה שוב ושוב, עד שהגאון הגיע לכלל כעס והצביע על הדלת )כאומר: צא 
ממנו ואמר לגאון, "מדוע אינך נותן לקב"ה את פרנסתו?" בשמעו את המלים מכאן(. אך הבעש"ט לא הרפה 

 מפי ההלך הזר, התרגז הגאון עוד יותר. -שהיו בעיניו כחידה  -האלו

הבעש"ט שקרא את מחשבותיו הסביר לו: "היהודים מתקיימים על הפרנסה שהקב"ה זן ומפרנס אותם. אך 
צמו על השאלה, אמר הבעש"ט: דוד המלך אמר בתהלים מאיזו פרנסה ניזון הקב"ה?" וכשהוא משיב בע

התהילות והתשבחות, אחי, שיהודים משבחים לקב"ה ומודים לו )כב,ד(: "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל". 
 .על בריאותם ופרנסתם, הן הן פרנסתו ומחייתו )על זה הוא 'יושב'( ואליהם הוא משתוקק מאוד

 



 

 

 

 פרשה שכל כולה מדברת במעלתה, במהותה, במיוחדותה ובקדושתה של ארץ ישראל. 

  !לכל בעל חי יש תפקיד
 

ארץ ישראל שקיומנו בה, היא שלנו, היא מובטחת לנו, לשום אומה אחרת לא, אבל זו ארץ שקיומנו בה תלוי 
כך יש בפרשתנו פרשת תוכחה, להזהיר את עם  ִמְצֹוַתי" )דברים יא, יג(. ועל-ָשמַע ִתְשְמעּו ֶאל-ב: "ְוָהָיה ִאם

כל השפע האלוקי מובטח לכם, אם תלכו בדרך טובה, אז הארץ היא שלכם, היא תאיר לכם  -ישראל: דעו לכם 
פנים, הקרקע לא תבער תחת רגלכם. פרשת השבוע היא פרשת תוכחה, יש בה פרשה של ברכות ויש בה פרשה 

 . של קללות רחמנא ליצלן

 
י ַהְבִרית ַהּזאת ַוֲעִשיֶתם אָתם" -ל הפרשה, הפסוק האחרון אומר: "ּוְשַמְרֶתם ֶאתובסיומה ש "ְבִרית"  -ִדְברֵּ

ת ָכלבגימטריא "תורה" ) אומר  –ֲאֶשר ַתֲעשּון" )כט, ח( -עם הכולל(, ובהמשך הפסוק: "ְלַמַען ַתְשִכילּו אֵּ
ת כָ   -ֲאֶשר ַתֲעשּון"? "שתשיגו המכוון בכל מעשיכם לחיי עולם ולחיי שעה" -להספורנו: מה זה "ְלַמַען ַתְשִכילּו אֵּ

 . שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, שלא נפספס את החיים

 

ן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה" )כו, א(-ָתבֹוא ֶאל-בפרשת השבוע כתוב: "ְוָהָיה ִכי  . ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נתֵּ

 
-ָתבֹוא ֶאל-אם הפרשה פותחת במילים: "ְוָהָיה ִכי אומר "אור החיים" הקדוש: אין "ְוָהָיה" אלא לשון שמחה.

ָהָאֶרץ", הרי לשון שמחה, כמו שאנו מוצאים בתנ"ך: "ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים" )ישעיה ב, ב(, ואולם, השמחה 
ן  ארץ ישראל, ארץ הקודש, מותנית -שלנו בארץ אבותינו  בתחושה ובהכרה בלתי מסוייגת ב"ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נתֵּ

 ." ְלָך ַנֲחָלה

 

ן ְלָך ַנֲחָלה"  –איזה ארץ? ארץ הקודש!  –ָהָאֶרץ" -"ֶאל –לשון שמחה  –ָתבֹוא" -ְוָהָיה ִכי"  –"ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נתֵּ
נית בתחושה ובהכרה בלתי השמחה בשבתנו בארץ הקודש, ללא צרה וצוקה, ללא מחבלים מות –ה"ְוָהָיה" 

ן ְלָך ַנֲחָלה". דע לך שלא כוחך ועוצם ידך עשו לך את החיל הזה, זו מתנה אלוקית  מסוייגת ב"ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נתֵּ
 . לעם ישראל מאברהם אבינו

 

 . זוהי הארץ המובטחת

 
ומיד אחרי הפסוק הראשון מפרטת התורה הקדושה את המחוייבות שלנו בשבתנו בארץ ישראל. יש לנו את 

הפירוט של קיום המצוות המיוחדות התלויות בארץ, מלבד המצוות שיהודי חייב לקיים בכל מקום שהוא, גם 
ם אנחנו גרים כאן. בגלות, יש לארץ הקודש, קדושה יתירה שיש בה מצוות התלויות בה וחייבים בהן רק א

אִשית ָכל רֵּ ְפִרי -והמצווה הראשונה והמרכזית היא מצוות הבאת ביכורים. וכך אומרת התורה: "ְוָלַקְחָת מֵּ
ַאְרְצָך"   –שוב מודגש: זו ארץ שלך, זה לא שייך לפלאסטינאים! ומי נתן לך אותה? –ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתִביא מֵּ

ן ָלְך וְ   – ַהָמקֹום"-"ְוָהַלְכָת ֶאל –תביא את כל ביכורי אדמתך בטנא, בסל  –ַשְמָת ַבֶטֶנא" "ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך נתֵּ
ן ְשמֹו ָשם" )כו, ב(  –ירושלים, בית המקדש  -"ּוָבאָת ֶאל -מקום שהשכינה שורה  –"ֲאֶשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשכֵּ

ן" וכו'. ובהמשך כתוב שהיהודי מביא את כל ביכורי אדמתו ומצהיר הצהרה בבית המקדש. ומהי  ַהכהֵּ
ההצהרה? שכל הטוב שיש לו הוא מאיתו יתברך. ובנוסף לזה, הודיה לה' יתברך על כל הטוב אשר גמלו. יהודי 

 .' צריך להודות, ברוך ה' טוב לי, אני מודה לה

 
, יכול היה לומר ושמת א"שואל "אור החיים" הקדוש על המלים: "ְוַשְמָת ַבֶטֶנא": למה נקט את המילה "ֶטנֶ 

 –כל הפעולות  –בסל?! אז מדוע התורה נקטה כאן דווקא במילה "ֶטֶנא"? ומשיב: "ירמוז שכל המפעלות" 
, ממשיך "אור החיים" 60טנא בגימטריא  –"שאדם עושה בארץ הקודש צריכים להיות מּוָשמים בטנא" 

בארץ קודשנו, ארץ ישראל חייבים להיעשות עפ"י כל הפעולות שאנחנו עושים  -ואומר: "לאמר כל המפעלות" 
לא לסור ימין ושמאל, לא להוסיף  -ִפי ַהתֹוָרה ֲאֶשר יֹורּוָך" )יז, יא( -דברי חז"ל, עפ"י התורה, כאומרם: "ַעל

מסכתות של תורה שבעל  60מה זה חז"ל? ולא לגרוע. ומי שמפרש לנו כיצד אנחנו צריכים לעסוק הם חז"ל. 



 . רוךפה, שולחן ע

 

 
"צריך להתייעץ עם חלקי  –בכל מעשה ומעשה  –וכמו שכותב ה"חזון איש": "רבותי לימדוני כי בכל תנועה" 

אני  –השולחן ערוך, ואין אני בן חורין לעשות דבר מבלי עיון בהלכה הנוגעת למעשה אשר אני מבקש לעשות" 
ִפי ַהתֹוָרה ֲאֶשר יֹורּוָך", כל מעשה -לעשות "ַעל. אם אני גר בארץ, אז אני חייב לא רשאי לעשות מה שאני רוצה

ומעשה צריך לעבור את מבחן ה"טנא", ואז חיינו בארץ יהיו מאושרים, שמחים, ואף אחד לא יאיים על קיומנו 
 . בארץ, ואם חלילה לא, יהיו שריפות

 
המוריה וחלם את  : בפרשת ויצא כתוב בתורה שיעקב אבינו שכב על הארץ בהרוכך כותב הרב ש"ך זיע"א

"סולם יעקב". אומרת התורה הקדושה שהקב"ה נגלה אליו בנבואה ואומר לו כך: "ָהָאֶרץ ֲאֶשר  –חלום הידוע 
ב  ב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֶעָך" )בראשית כח, יג(, שואל רש"י הקדוש: מה זה "ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שכֵּ ַאָתה שכֵּ

פרסה וכו'.  400ד' אמות?! זה כל ארץ ישראל המובטחת לעם ישראל?! היה צריך לומר לו: ָעֶליָה"? ד' אמות על 
ב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֶעָך", אומר רש"י הקדוש: "מלמד שקיפל  לא!! כתוב בתורה: "ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שכֵּ

עם ישראל יכנס לארץ כמו  -ניו" הקב"ה את כל ארץ ישראל תחת יעקב ובכך רמז לו שתהא נוחה להיכבש לב
 ! לאוטוסטרדה

 
אומר הרב ש"ך: "ונראה כי יש כאן רעיון נוסף, המתנה של ארץ ישראל שנתן הקב"ה ליעקב אבינו להעביר 

מה משמעות הדברים?  –לעם ישראל לדורותיו, מותנית בהימצאותו של יעקב אבינו עליה, בשוכבו עליה" 
"שיש בה תורה, יש בה ישיבות, יש בה תלמודי תורה, יש בה  –ארץ ישראל  –ממשיך הרב ש"ך: "רק במקום" 

"רק  –לפי רוחו של יעקב אבינו  –בתי מדרש, יש בה בתי כנסת, ועם ישראל נוהג לפי רוחו של ישראל סבא" 
"כי אין שום משמעות לכיבוש ולשליטה יהודית בארץ ישראל, אם אין היא מקופלת  – שם נתונה הארץ לנו"!!!

אנחנו יכולים להחזיק בשטח  -חת בחינת יעקב אבינו, אם אין ישראל נוהגים לפי תורתו של יעקב אבינו" ת
ואח"כ לעזוב אותו, זה לא ישאר שלנו, למרות ששם גרו יהודים חרדים שומרי תורה ומצוות, לא!!! זה לא ילך! 

ן ֱאֶמת כי ישיבתנו בארץ הזאת מותנית רק אם יעקב אבינו שוכב אבינו. ומה זה " יעקב אבינו"? שנאמר: "ִתתֵּ
ב אָהִלים" )בראשית כה, כז(  –ְלַיֲעקב" )מיכה ז, כ(  אם לומדים  –יעקב אבינו מסמל את התורה, שנאמר: "ישֵּ

ממשיך הרב ש"ך ואומר: "לפיכך, קיפל הקב"ה את ארץ ישראל בתורה, אם מחנכים בה לתורה ולמצוות. 
אם חלילה עם  -" רק כשרוחו של יעקב אבינו שורה עליה, שייכת לנו הארץמתחתיו של יעקב אבינו ללמדנו, כי 

 ... ישראל עוזב את רוח ישראל סבא, את רוח האבות הקדושים, אזי חלילה

 
ב ָעֶליָה", היכן שיעקב אבינו שוכב, נח, שם נזכה שהארץ תהיה שלנו  וזו המשמעות של "ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שכֵּ

 . באושר

 
זו הארץ המיוחדת של פרשת השבוע שמשה רבינו כ"כ השתוקק להיכנס אליה, כמו שנאמר בתורה הקדושה 

אמר...ֶאְעְבָרה-פרשת ואתחנן: "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ת ַהִהוא לֵּ ן ָהָהר -ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ה' ָבעֵּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶשר ְבעֵּ
משה רבינו מתחנן אל ה': אני רוצה באחרית ימי להיכנס אל ארץ הקודש.  –כה( -, כגַהטֹוב ַהֶּזה ְוַהְלָבנן" )ג

( 515משה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמנין "ָוֶאְתַחַנן" ) –ה'" -אומרים חז"ל )המפרשים(: "ָוֶאְתַחַנן ֶאל
 . תפילות, כדי לזכות להיכנס לארץ

 
ֹּא 120-אז ל שואלים המפרשים: בשביל מה, משה רבינו שהיה קרוב ָקם ָנִביא עֹוד -שנה, שעליו נאמר: "ְול

ל ְכמֶשה" )דברים לד, י(, אדם שעלה לשמים, אדם נביא שה' דיבר איתו בדרגה הרבה יותר גבוהה מכל  ְבִיְשָראֵּ
כ בֹו" )במדבר יח, ב( בהקיץ ולא בחלום, שואלים המפרשים: מה משה רבינו כ"-ֶפה ֲאַדֶבר-"ֶפה ֶאל –הנביאים 

השתוקק להיכנס לארץ הקודש? ְלמה? כדי לאכול מפריה וליהנות מטובה במובן הפשטני?! לאכול אבוקדו, 
וחצי  119תפוחי זהב, מנגו תוצרת הארץ?! זה מה שהוא רצה?! זה מה שהיה חסר ליהודי, למשה רבינו בן 

יה, וקניוניה?! על זה הוא שנה?! וכי ביקש משה רבינו ליהנות מנופיה של ארץ ישראל: הריה ועמקיה, נהרות
 ! תפילות?! לא מובן 515השקיע 

 
מי שזכה ל"ּוְתֻמַנת ה' ַיִביט", שה' יתברך דיבר איתו פנים אל פנים, בהקיץ ולא בחלום, ודאי שלא יכסוף 

ליהנות מגשמיותה של ארץ ישראל, מה עוד, שכל מנעמי העולם הבא, עולם האמת מובטחים לו!! משה רבינו 
עולם במיתת נשיקה ללא סבל, ללא מחלות! שואלים המפרשים: אז מה הוא היה צריך להתפלל הסתלק מן ה



 ? תקט"ו תפילות

 
 –עונה על כך "ילקוט ראובני" ומביא זאת ילקוט "מעם לועז": "שכך מתפללים המלאכים בכל יום". 

ראובני": כתוב על המלאכים . והיכן זה מרומז? אומר בעל "ילקוט תפילות כל יום 515המלאכים מתפללים 
יֶהם ֶרֶגל ְיָשָרה" )א, ז(, "ְיָשָרה" בגימטריה תקט"ו  , הוי אומר שיש כאן רמז 515 –בספר יחזקאל: "ְוַרְגלֵּ

 ! שהמלאכים מתפללים כל יום, כמנין "ְיָשָרה", ואם תרצו "ְתִפָלה" בגמטריה תקט"ו

 
שנה: מתי משה רבינו החל לבקש להיכנס  250לפני  שואל בעל "פני יהושע" )מסכת ברכות כמדומני( שנפטר

ולמה דווקא בט"ו באב? מפני שאז  לארץ? ועונה: הוא החל להתפלל בט"ו לחודש אב בשנה האחרונה שהוא חי.
כלו מתי מדבר, אז החטא של חטא המרגלים פסק, עד שלא היה מזכרת מעוון המרגלים, אז ביקש משה רבינו 

 3היכנס לארץ. אומר ה"פני יהושע": "אם ניקח שמשה רבינו יתפלל כל יום להתפלל תקט"ו תפילות כדי ל
תפילות, כמו שאנחנו )שחרית, מנחה וערבית( מט"ו באב עד ז' באדר שזה יום פטירתו, מלבד שבתות וימים 
טובים שאז לא מתחננים, אין ואתחנן, נקבל תקט"ו תפילות, שיתפלל משה רבינו, כדי לזכות להיכנס לארץ 

 . לישרא

 
ובכן חזרנו לשאלתנו הראשונה: מה ביקש משה רבינו כשרצה להיכנס לארץ הקודש? היו חסרות לו השגות 

לשלימות הרוחנית שלו? מה זה ארץ ישראל בשביל משה רבינו? מה זה אומר לו? האם הוא חיפש באחרית ימיו 
לזכות להיכנס לארץ ולקיים בה לעשות "סיבוב" בעולם?! עונים חז"ל: "אלא על כורח ביקש משה רבינו ע"ה 

להביא פעם אחת ביכורים... להוסיף שלימות על שלימותו, כי השלימות  –את המצוות התלויות בארץ" 
הנפשית תושג רק ע"י מצוות ומעשים טובים. עוד מצוה ועוד מצוה...אפילו שלמשה רבינו לא היו חסרות 

ארץ ישראל, מצוות ביכורים, מצוות ביעור מעשרות,  מצוות, אבל בארץ ישראל יש מצוות נוספות: מצות יישוב
וזה היה חסר לו בשלימות שלו, שכך הוא הרגיש ואנחנו לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים. וזה שאומר 

י ַהעֹו  –ָלם ַהָבא" הכתוב בפרקי אבות )ד, יז(: "ָיָפה ָשָעה ַאַחת ִבְתשּוָבה ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָבעֹוָלם ַהֶּזה, ִמָכל ַחיֵּ
שהרי עולם הבא הוא עולם הגמול, זה עולם של הנאות, עולם הזה הוא עולם המעשה. ואם כן אף משה רבינו 

 . עם כל גודל שלימתו, נכספה וגם כלתה נפשו להתעלות עוד ועוד בקיום המצוות התלויות בארץ

 
ספר התפילות )תקט"ו( של משה מביא בעל "אוזניים לתורה" את הגאון מוילנא שלומד משמעות חדשה על מ

בקשות שהוא ביקש, אלו סוגים של מעלות שהוא ביקש להשיג אותם  515תפילות, זה  515רבינו: "תקט"ו, 
, ובין הבקשות הוא כלל גם את: רבש"ע, אני אכנס לארץ, ואמנם אני לא אוכל להביא ביכורים בכניסתו לארץ

לנו הקב"ה את בית המקדש באש, כמו שיהיה בגאולה כי אין בית מקדש, אבל כשאכנס לארץ מיד יוריד 
השלימה אי"ה, ואז יהיה לנו בית מקדש ונוכל להביא ביכורים ונוכל לקיים מצוות עלייה לרגל לירושלים, 

אומר  -לראות ולהיראות. ארץ ישראל בשלימותה, היא כאשר יבנה בית המקדש במהרה בימינו, "ואם כן" 
הוא ביקש גאולה ע"י בנין בית המקדש בירושלים, עיר  -וקץ לכל הצרות"  "משה רבינו ביקש סוף –הגאון 

 . הקודש, ואז מצוות הביכורים, מצוות ביעור מעשרות, הקורבנות שיוכלו להיעשות בשלמותן

 
שנה מובא עוד הסבר מדוע היה חשוב למשה רבינו  150ובספר "אהרן עדות" של אחד מגדולי החסידות לפני 

לעלות לארץ לקיים את המצוות התלויות בה: לפני שמשה רבינו ע"ה החל להתפלל תקט"ו תפילות הכין את 
"ִמַתְלִמיָדיו ֶשל ַאְבָרָהם הוי  –מה חסר לו? איזה שלמויות? מהי השלימות היהודית?  –עצמו בכל השלמויות" 

ָאִבינּו...ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפש ְשָפָלה" ומשה רבינו שהרגיש שהיה חסר לו זאת, אבל בדקי דקּות, השלים 
בגלל שהזכות שלנו לארץ ישראל זו הבטחה שהקב"ה הבטיח לראשונה לאברהם אבינו ב"בין את עצמו. מדוע? 
ליצחק ואח"כ ליעקב, אז הזכות של ארץ ישראל היא הזכות של אברהם אבינו וכדי לזכות הבתרים", אח"כ 

לארץ ישראל צריך קדושה יתירה, צריך שלימות. אז משה רבינו השלים את עצמו במידותיו של אברהם אבינו 
 ." שהם: "ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפש ְשָפָלה

 
אמר" זה גימטריא: -בעל "אהרן עדות: שנאמר "ָוֶאְתַחַנן ֶאלומאיפה הוא לוקח זאת? אומר  ת ַהִהוא לֵּ ה' ָבעֵּ

" ולכן המילה "ַהִהוא" נכתבת עם וא"ו שבקריאה אומרים: ההיא "ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפש ְשָפָלה
ך להיכנס בקדושה ובכתיבה כתוב: ההוא. ולפני כן הוא לא התחיל להתפלל, הוא ידע שלארץ ישראל צרי

 . ובטהרה. להיות מושלם

 

 . אביא בפניכם מדרש מעניין לאדם שטחי ומוזר, אך לרב ש"ך זה לא היה מוזר

 



"כשמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמנין "ָוֶאְתַחַנן", אמר משה לפני  מובא במדרש רבה )דברים א, י(:
 –הקב"ה: רבש"ע, אם הגיע שעתו של יהושע להנהיג את ישראל ואין מלכות נוגעת בחברתה, אז אני מתפטר 
אני לא רוצה להמשיך להיות המנהיג של ישראל, תסיר ממני את ההנהגה ואני אהיה אדם פשוט שיסתובב 

ראל, ורוצה אני להסתובב בארץ ישראל, ליהנות מזיו קדושתך שם ולקיים את מצוותיך שם אמר לו בארץ יש
הקב"ה: לא. אמר משה רבינו לפני הבורא יתברך: רבש"ע, אם אין אתה מכניס אותי לארץ ישראל כאדם 

ני כחיות השדה שהם אוכלות עשבים ושותות מים ורועות את העולם, כך תהא נפשי כ אחת מהן פשוט, הניחֵּ
ָלְך, אמר משה רבינו: אתה לא רוצה -"אמר לו הקב"ה: ַרב –תהפוך אותי לחיה  –ואסתובב בארץ ישראל" 

תעשה אותי  –" הניחני בעולם הזה כעוף הפורח באוירשאני אסתובב על הקרקע שאוכל מפריה כחית השדה?! 
 . ָלְך". ע"כ-ליונה שאסתובב באוויר הארץ הקדושה, אמר לו הקב"ה: ַרב

 
והדברים צריכים ביאור רב וכל המפרשים עומדים על זה. במדרש נאמר "חיה", האם משה רבינו רוצה להיות 

חיה בארץ ישראל? עוף?! יש מישהו שיכול להיות בהיכלו של משה רבינו בשמיים? והוא רוצה להיות צבי, אייל, 
"ך זיע"א: "הדברים צריכים ביאור שהרי או יחמור, או איזה יונה או ְשַלו? מה פשר הדברים? אומר מרן הרב ש

כשהגיעה שעתו של משה רבינו שעכשיו הוא מסתלק מן העולם, הוא ידע מה טוב מצפה לו בעולם האמת, שהרי 
הוא כבר היה במרום בעת קבלת התורה וראה כיצד נראים החיים האמיתיים, ואם כן מה טעם יש בלהישאר 

ראל או כעוף הפורח באוירה?!" מילא, אם היה נשאר אדם פשוט, בעולם הזה כבעל חי המשוטט בשדות ארץ יש
אז הוא היה מקיים מצוות התלויות בארץ כיהודי. אבל עוף?! אני לא שמעתי שעוף ובהמה חייבים במצוות?! 

אז מה ערך לחיים בארץ ישראל כחיה וכעוף?! האם לא עדיף להיות בעולם הנשמות במעלה של משה רבינו 
 !? ע"ה

 
. לכל אדם ואדם יש מלאך, לכל יהודי ויהודי ש"ך יסוד עצום ועמוק מאוד: "לכל בעל חי יש תפקיד עונה הרב

תעשה את רצון בוראך, )כמו שאומר הספורנו: "שתשיג המכוון בכל מעשיך לחיי עולם  –שאומר לו: "גדל" 
וות, אלא לכל ולחיי שעה"( ממשיך הרב ש"ך ואומר: "לא רק לאדם יש תפקיד לקדש שם שמים ולקיים מצ

בעל חי ולכל דבר בבריאה, אפילו צומח, אפילו דומם, יש תפקיד שעל ידו הוא מרבה כבוד שמים". והיכן זה 
גם לזברה, גם לקוף גם לפרפר וגם  -כתוב? כתוב בפסוק: "כל ַהִנְקָרא ִבְשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו" )ישעיה מג, ז( 

לקדש שם שמים, להרבות כבוד ה', )הרי יש לנו פרקי שירה שלאחרונה לג'וק יש תפקיד בעולם, התפקיד שלו 
רב חיים קיינבסקי אמר שזו סגולה גדולה להגיד אותה. מה זה פרקי שירה? שירת החיות, כולם שיר ושבח 
לחיי עולם, אבל אנחנו לא מבינים בזה(, כתוב על ר' יוחנן בן זכאי שהבין את שפת החיות. אומר הרב ש"ך: 

חנו יודעים בדיוק מה תפקידו של כל יצור בעולם, איך הוא מקדש שם שמים ואיך הוא מרבה כבוד ה', "אין אנ
כל דבר שיש בעולם, נברא לתת  –אך דבר אחד אנו יודעים בבירור: כי "כל ַהִנְקָרא ִבְשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו" 

"ע, אם אינני יכול לכבד אותך כאדם, כיהודי כבוד לה'. איך? לא הכל אנחנו יודעים. ומשה רבינו אמר: רבש
שומר תורה ומצוות, אני רוצה להיכנס לארץ כעוף וכחיה והתועלת בדבר: להישאר בעולם הזה כבעל חי 

ולהרבות כבוד שמים, וזה עדיף לי מאשר לעלות לעולם האמת ולהיות מנותק מעולם של תשובה ומעשים 
 !עולם הבאטובים ששעה אחת בעולם הזה יפה מכל חיי ה

 
בארץ ישראל הולך יהודי, חרדי, בעל הכרה יהודית והנה הוא רואה איזה פרפר קטן, צבעוני, מקפץ בין פרח 

לפרח ומוצץ את הצוף שלו. מה קורה אז? קודם כל הוא מתפעל מהגוונים שלו. אני היום הסתכלתי על נמלה 
עולם!!! במכון ויצמן אי אפשר לברוא  קטנה )נמלה של סוכר( ושאלתי את עצמי: מי ברא את זה? רק בורא

נמלה. גדולי המדע גם בעלי פרס נובל בביוכימיה לא יכולים לברוא נמלה. והנמלה הזו כזאת פיצפונת שאם 
לרגע קט אני מסיר את עיני ממנה אני כבר מאבד אותה )ואני לא יודע היכן בנוי לה הלב...(, חרק, היום יש כבר 

די לראות אותם... ואני שואל את עצמי: הנמלה הזאת, מי ברא אותה? יש לה חיידיקים שצריך מיקרוסקופ כ
ְך ה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם" )משלי ו, ו( אם היא ממלאת את התפקיד -ֶאל-תפקיד? ואולי תפקידה הוא: "לֵּ ל ְראֵּ ְנָמָלה ָעצֵּ

, נוחת מפרח לפרח הזה שאני לומד ממנה זריזות בעבודת ה', אז כדאי, אבל כשאני רואה פרפר צבעוני, יפהפיה
איזה עולם מופלא ברא לנו  –ַרבּו ַמֲעֶשיָך ה'" )תהילים קד, כד( -ומוצץ את הצוף, אני כיהודי אומר לעצמי: "ָמה

 . ה'. עולם יפה מגוון

 
אני חייב לנסוע פעם אחת לאלפים בשוויץ". : "שנה אמר 150רב שמשון רפאל הירש, רבה של פרנקפוט לפני 

, אז פעם אחת שאני גר בגלות )גרמניה( אני צריך בארץ ישראל שאסור לצאת מן הארץ למה? כי אני לא גר
כמו שהבת שלי היתה פעם  –ַרבּו ַמֲעֶשיָך ה'" -"ָמה -לצאת לשוויץ לראות את האלפים ולהתפעל ממעשה ה' 

כבוד שמים  קנדה, והיא תיארה לי מה שראתה שם. גם מפלי ניאגרה מרבים -במפלי ניאגרה, על גבול ארה"ב 
למתבונן. אומר משה רבינו: אם אני לא יכול לקדש שם שמים, להרבות כבוד שמים כיהודי, כאדם פשוט, אז 

תשאיר אותי בארץ הקודש כחיה, כעוף ובעצם אני אקדש את שמך בעולם. לקדש שם שמים, להיות גורם, 



 . להיות אמצעי לקידוש ה', להיות אמצעי לכבוד ה', לראות את ה' בבריאה

 
כותב הרמב"ם: אם אדם רוצה להאמין בה', יצא אל הטבע, ושאל: מי ברא על אלה? הטבע היפה?! ברור שלא. 

ַרבּו ַמֲעֶשיָך ה'", ויצדיקו -מבקש משה רבינו: תן לי להיות כחיה, שם יסתכלו עלי יהודים כעל פרפר ויגידו "ָמה
 . את קיומי כחיה

 
ימי הרחמים והסליחות, הבה ונתבונן, השאיפה הצריכה למלא את כל נמצנו למדים, בעומדנו לפני ימי הדין, 

)ולא כחיות וכעופות( ומה עוד כיהודים שזכינו לגור בארץ הקודש ולמרות שאין  יישותינו, כיהודים, כבני אדם
בית מקדש, אבל בארץ הקודש ששם כלתה נפשות כל הדורות להגיע לכאן ואנחנו זכינו לשבת בארץ הקודש. 

צריכה למלא את כל יישותינו כבני אדם, כיהודים בארץ קודשנו להרבות כבוד שמים, כל יהודי הוא השאיפה 
 . שגריר של הקב"ה, הוא נושא את דגל עם ישראל בעולם

 
עלינו להרבות כבוד שמים בכל מצב, בכל מקום ובכל שעה, כי לכך נוצרנו, לכך זכינו לגור בארץ קודשנו, עלינו 

"כל ַהִנְקָרא ִבְשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְבָראִתיו", אנחנו יהודים בארץ קודשנו, זה התפקיד שלנו, זה להרבות כבוד שמים, 
הכבוד הכי גדול, זה לגור בארץ ישראל, ללכת בדרכיו, ברוח ישראל סבא, לשמור חוקיו ומשפטיו ולעסוק 

 . בתורתו

 
עיקר העבודה המעשית של יהודי ובמיוחד וזהו עיקר עבודה של היהודי בתפילה בתפילת הימים הנוראים. זה 

בימים אלה שאנחנו באים בראש השנה לבקש שנה טובה, שנת שלום, פרנסה, ומה לא? על מה? מה אנחנו 
מביאים להקב"ה? עיקר תפילת הימים הנוראים, עיקר העבודה המעשית היא להמליך את הקב"ה על העולם 

 ! . לחוש כי אין עוד מלבדוזה תמצית כל התשובה -כולו, להרבות כבוד שמים 

 

 

 

 

 

 אלול רמזים
 

ֹּא ִייָרא".הנביא עמוס אומר )ג, ח(:  אומרים חז"ל: מה זה "ַאְריֵּה ָשָאג"? האריה שואג:  "ַאְריֵּה ָשָאג ִמי ל
אלול, האלול  -יהודים תשובה! כבוד שמים! תכבדו את ה' בארץ ישראל יהיה לכם טוב. "ַאְריֵּה" ראשי תיבות א

הושענא רבא. הימים קוראים לנו: שינוי! עלינו להשתנות, להתחזק  -יום הכיפורים, ה -ראש השנה, י -שואג ר
א ֶהֱאַמְנִתי ִלְראֹות ְבטּוב –ד שמים. אומרים הספרים הקדושים: אלול ולהרבות כבו ה' ְבֶאֶרץ ַחִיים" -"לּולֵּ

א ֶהֱאַמְנִתי ִלְראֹות  –)תהילים כז, יג(  א" אותיות אלול. יהודי צריך להתחזק בימים האלו בהכרה ש"לּולֵּ "לּולֵּ
 . כבוד שמים, אז אבדתי בעוניי -ה'"-ְבטּוב

 
: להצילך ולתת אויבך לפניך. החודש הזה מסוגל לתת את אויבך לפניך. אלול" ראשי תיבותם: "מובא בספרי

את היצר הרע שכל כך מסית אותך, שכל כך מדיח אותך מדרך  –איזה אויב? האויב הידוע, האויב שבלבך 
 . הטובה

 

החודש לתקן את הבית, להחדיר בילדים את ְלַבב ַזְרֶעָך" ר"ת אלול, זה -ְלָבְבָך ְוֶאת-"ּוָמל ֱאֹלֶהיָך ֶאת - אלול""
 . גודל הימים, לדבר, כי עוד שבועיים ראש השנה, צריך סליחות, צריך לחזק את הבית שלנו

 

אנו אומרים במזמור לתודה: "ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעמֹו ְוצאן ַמְרִעיתֹו" )תהילים ק, ג(, המילה "ְולֹו" הכתיב  –אלול" "
שלה הוא "ולא" )באל"ף( והקריא שלה הוא: "ולו" )בוא"ו(. מה פשר הדברים? אומר החידושי הרי"ם 

ביטול עצמי,  –ים? ולא אנחנו האדמו"ר הראשון לבית גור: "עבודת האלול זה כבוד שמים". מה זה כבוד שמ
שאנחנו לא כלום, אשר ה' אלוקיך נותן  -ביטול ה"יש שלי", למי? להקב"ה. אם נקיים "ולא אנחנו )באל"ף(" 

לך, כי ארץ ישראל ניתנה ע"י ה', ואוי ואבוי אם נצטרך בכח הזרוע, כי אתם רואים מה שקורה, עדיין לא הפילו 
אם אנחנו נזכה בחודש אלול שאנחנו "לא" )באל"ף(,  – 16או אפ 15א אפפנטום אחד ברצועת עזה... ובודאי ל

אז נזכה ב"ולו אנחנו" )בוא"ו(, זאת אומרת, נהיה שלו!!! וזה התפקיד שלנו באלול. ואז נהיה "ַעמֹו ְוצאן 



 . ַמְרִעיתֹו"! זוהי המשמעות האמיתית של אלול

 
ו, ג( אם תיתן את ה"ֲאִני" שלך "ְלדֹוִדי" )להקב"ה( אז תזכה "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" )שיר השירים  –אלול 

 . זה עבודת האלול -ל"ְודֹוִדי ִלי" 

 
מה למדנו בפרק הזה? חובתנו כיהודים להרים ולהניף את דגל האמונה וכבוד שמים, וזה ראש השנה ויום 

דם אז אני אקדש שמים כיפור, זוהי התשובה האמיתית, עד כדי כך שמשה רבינו אומר: אם לא בדרך בשר ו
 . בדרך עקיפה יותר: חיה, עוף...ובלבד להרבות כבוד שמים וזה עדיף לו מאשר לעלות וַלאּור באור עולם האמת

 



  



 



 



 

Vivir con las Creencias del Pasado 
 

En la parashá de esta semana, Moisés le recuerda al pueblo judío los milagrosos eventos que 

ellos mismos experimentaron mientras estuvieron en Egipto y en el desierto. Y luego de reiterar 

todo lo que había ocurrido, Moisés agregó: 

"Pero Dios no te dio un corazón para entender, u ojos para ver, u oídos para escuchar hasta el 

día de hoy". (Deuteronomio 29:3) 

Una Lección de Vida 

A pesar de que el todo el pueblo judío había experimentado personalmente todos los 

fenómenos milagrosos en primera persona, Moisés declaró que ellos no habían entendido, 

visto o escuchado nada sino hasta el día de hoy. La razón por la cual Moisés dijo esto puede 

ser una poderosa lección para nuestras propias vidas. 

¿Cuántas veces miramos hacia atrás con asombro e incredulidad y no entendemos cómo 

pudimos haber actuado de tal o cual manera? Así como todos nosotros hemos visto una 

fotografía del anuario del colegio y hemos exclamado: ¿¡En qué estaba pensando con ese 

peinado!? 

La razón por la cual existe esta diferencia entre como vemos las cosas hoy y como las veíamos 

en el pasado, es que todas nuestras acciones del pasado estaban basadas en las experiencias 

de vida que habíamos tenido hasta ese momento. Por lo tanto, unos años más tarde -después 

de haber vivido y experimentado muchas más cosas- tenemos una marco de referencia 

completamente distinto sobre el cual basar nuestras decisiones. Y estas decisiones, por lo 

general, serán radicalmente diferentes a las que tomamos inicialmente. 

Moisés quería que el pueblo judío entendiera este importante principio. A pesar de que habían 

atestiguado y vivido muchos milagros, en el futuro, tendrían cada vez más y más experiencias 

que agregar a la ecuación mental cuando reflexionaran acerca de estos recuerdos. Y esto 

implicaba que tendrían un nivel inferior de creencia en Dios y de convicción que lo que tenían 

en ese momento. 

La verdad es que, cuando algo ocurre en nuestras vidas, entonces tenemos claridad absoluta y 

entendemos porqué ha ocurrido. Pero a medida que pasa el tiempo, recordamos aquellos 



eventos con una nueva perspectiva, y esto puede cambiar dramáticamente nuestra percepción 

de los mismos. Ahora tenemos más experiencias en nuestras vidas, y por lo tanto, 

observaremos estos eventos con ojos completamente distintos. 

Hay veces en las que hemos visto claramente la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos 

sentido como Dios está completamente en control de la situación y nos guía por el camino 

correcto. Pero a medida que pasa el tiempo, olvidamos nuestra sólida e inamovible creencia. 

Moisés no quería que el pueblo judío recordara los milagrosos eventos que habían 

experimentado y que perdieran la grandiosa claridad que tenían acerca de la existencia de Dios 

y del amor que Él sentía por ellos. 

Y ese es el poderoso mensaje. Recuerda un momento en el cual supiste que Dios estaba 

haciendo un milagro para ti. Y a medida que recuerdas este evento, piensa que Dios "no te dio 

un corazón para entender, u ojos para ver, u oídos para escuchar hasta el día de hoy". Si es 

que puedes eliminar el espacio natural que hay entre tu creencia en Dios de hoy y la creencia 

en Dios de aquel momento, entonces estarás cumpliendo las órdenes de Moisés y podrás vivir 

cada día dentro de una increíble y alegre realidad espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resguardar la Torá 
 

“Maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta Torá para 

realizarlas” (Deuteronomio 27:26) 

 

Pregunta: 

¿Por que el versículo agrega al final “para realizarlas”? ¿No es redundante acaso decir que 

tenemos que mantener con firmeza las palabras de la Torá y que además debemos realizarlas? 

 

Respuesta: 

Es muy fácil llegar a concluir que para mantener con firmeza las palabras de la Torá, es decir, 

para resguardar su mensaje y preservar su existencia, no necesitamos necesariamente cumplir 

las mitzvot que están escritas en ella. 

De hecho, muchas personas llegan equivocadamente a esta conclusión y se convierten en lo 

que algunos llaman “judíos de corazón”, esto es, una persona que piensa que es posible 

practicar el judaísmo sólo dentro de su corazón, pero que no cumple activamente con las 

mitzvot de la Torá; se siente judío en su interior, pero alguien que lo ve desde afuera no podría 

distinguir si es judío o no. 

Sin embargo, es un error creer que la Torá puede resguardarse manteniendo solamente “el 

espíritu de la ley” sin acompañar estas buenas intenciones con actos concretos. Es lo mismo 

que decirle a tu pareja que la amas, pero nunca acompañar estas palabras con acciones 

concretas. ¿Cuánto puede durar el amor entre dos personas que no hacen activamente nada el 

uno para el otro? ¿Acaso este amor puede mantenerse con firmeza en el tiempo? ¡Claro que 

no! Y lo mismo aplica para las palabras de la Torá. 

Es por eso que la aparente redundancia del versículo nos enseña que la única —literalmente la 

única— manera de mantener con firmeza las palabras de la Torá es realizarlas, es 

decir, cumpliendo las mitzvot que están detalladas en ella. 

No te equivoques, no importa cuánto lo intentes o en cuántos lugares busques, no existe otra 

manera, mecanismo o fórmula que pueda perpetuar su mensaje ni asegurar su existencia. Si 

no cumplimos las mitzvot de la Torá, ésta simplemente no puede mantenerse en el tiempo con 

firmeza. 



Fuentes: Ktav Sofer, Ki Tavó (divur hamatjil “Od yesh lomar”). 

 

 

PRIMERO LO PRIMERO  

 
“y Él nos trajo a este lugar y nos concedió la tierra esta, tierra que fluye leche y miel” 
(Debarim 26:9) 
Rashi explica que “este lugar” se refiere al Bet HaMikdash, el Sagrado Templo de Jerusalem. 
Cabe una pregunta: ¿No es al revés? Dado que el pueblo judío entró en la tierra de Israel 
mucho antes de que construyeran el Templo, la tierra debe ser mencionada primero. 
El rabino Tzvi Berlin of Volozhin, explica que el Bet HaMikdash era el beneficio espiritual y la 
tierra de Israel, el beneficio material. Cuando expresamos nuestra gratitud al Altísimo, debemos 
hacerlo en el orden de importancia de las cosas por las que estamos agradecidos. Por lo tanto, 
le agradecemos a Él por nuestras bendiciones espirituales antes que por las materiales. 
 
Así también debe ser nuestro orden de prioridades en nuestro pensamiento y conducta. 
Nuestras necesidades espirituales deben siempre estar en el centro de nuestras mentes, y esto 
también tendrá ramificaciones prácticas si en algún momento surgiera un conflicto entre 
nuestro bienestar espiritual y material.(Growth through Torah) 
 
 

LA ALEGRÍA 

 Desde el día en que nacemos hasta el ultimo momento que vivimos, y después en el más allá, lo único 

que buscamos es estar alegres. Las personas trabajan toda la vida para vivir con alegría, hacen dinero 

para comprarse cosas que le otorguen alegría, salen de vacaciones para estar alegre, se casan para 

estar felices (eso es lo que piensan antes de la boda), traen niños al mundo para alegrarse con ellos.  

 Todo lo que hacemos está alrededor de la alegría. ¿Cómo alegrase?, es la preocupación de todo ser 

humano, no solo a nivel material sino también a nivel espiritual. La persona estudia Torá porque esta 

lo alegra: “Pikudé Hashem Yesharim Mesamejé Lev – Las leyes de Dios son correctas y alegran los 

corazones”. La persona cumple mitzvot para llegar al mundo venidero, allá vivirá eternamente con 

alegría. Como lo dijo el rey David: “Samajti Beomrim Li Beit Hashem Nelej – Me alegro cuando me 

dicen que vamos a la casa de Dios”, cuando vamos al Templo o al mundo venidero, que es la casa de 

Dios, me alegro. Me alegro que me digan que recibí el mundo venidero porque allá todo es alegría. 

  La pregunta es: ¿podemos conseguir la alegría en todas esas cosas? Nuestros ojos vieron a gente 

rica, que no les faltaba nada, una casa bonita, carros, sirvientes, dinero en abundancia, pero lo que 

jamás vieron fue una sonrisa en sus caras, un gesto de alegría. 



 Muchos se casan para ser felices, pero podemos ver muchísimas parejas que están muy tristes, 

amargadas. Tienen niños, supuestamente para alegrarse con ellos, pero lo que están es 

consumiéndose por ellos de tantos problemas y sufrimientos que estos les causan. Muchas veces 

vemos, en el ámbito espiritual, gente que han vuelto en teshuvá con cara de Tishá Beav , casas 

religiosas sin alegría, Abrejim tristes, rabinos amargados. Es una realidad. ¿Qué es eso que genera 

tanta alegría en la persona?, ¿Cómo se adquiere?, no es lógico pensar que todo el mundo, a lo largo 

de todas las generaciones, han buscado algo y no hayan encontrado el gran secreto, la puerta de la 

alegría. 

 La respuesta a estas preguntas la encontramos en nuestra Parashá: “Vesamajta Bekol Hatov Asher 

Natán Lejá Hashem – Y te alegrarás con todo lo bueno que te dio Dios” (Deuteronomio 26:11). Es 

decir, la alegría no está relacionada a nada. No al dinero, no a la familia, no a las vacaciones, incluso 

no está relacionada a cosas espirituales. La alegría es una bendición por si sola. La Torá, en esta 

Parashá, nos bendice que seamos felices con todo lo bueno. Es decir, que todo lo que Dios nos da es 

bueno y que por esto debemos alegrarnos con él. Bueno, es un concepto que contempla tanto lo 

material como lo espiritual. Cuando Dios creó al mundo, material, cada día decía: “Vayar Hashem Ki 

Tov – Y vio Hashem que erabueno”. También a la Torá se a calificó como buena: “Ki Lekaj Tov Natati 

Lajem – Porque una ley buena, les dí a ustedes”. 

 Por eso en nuestra Parashá dice que nos debemos alegrar con lo bueno, alegrar con todo. Todos 

nosotros buscamos ciegamente el dinero, pensando que la felicidad depende de él.  Pedimos a Dios 

que nos mande el dinero, pero no pedimos que nos alegremos con él, ya que pensamos que si 

tenemos dinero, automáticamente tendremos alegrías. Nos casamos pensando que toda la vida 

nuestra novia se llamará alegría. Debemos aprender que cuando pidamos a Dios, por lo que sea, 

debemos decirle también que nos alegre con eso. También en el estudio de la Torá, debemos pedirle 

a Dios que nos alegremos estudiando. Por eso, decimos en la tefilá: “Kadeshenu Bemitzvoteja, Sim 

Jelkenu Betorataj, Sabeenu Mitubaj, Sameaj Nafshenu Bishuataj - Santifícanos con tus preceptos, pon 

nuestra parte en la Torá, sácianos con lo bueno, alegra nuestras almas con tu redención”. Es decir, le 

pedimos a Dios que nos ayude a cumplir con todos los preceptos, a estudiar Torá, que nos sacie con 

lo bueno y que en todas las cosas esté ese ingrediente tan preciado, la alegría.  

 Cuando pedimos, que tengamos el mérito de vivir en Israel, lo hacemos, agregando: Con alegría. 

“Taalenu Besimjá Leartzenu – Súbenos, con alegría, a nuestra tierra”. A los novios los bendecimos 

que sean felices, ya que no sirve de nada el casamiento si no son felices, de nada nos sirve el dinero 

si no estamos felices, saber Torá si no somos felices. Por eso, debemos pedir siempre, que en cada 

cosa buena que recibamos, venga anexado un bono extra, llamado alegría.   

 Muchas personas se preguntarán: ¿para qué pedir por la alegría al pedir dinero, si está 

sobreentendido que el dinero que necesito es para ser feliz? Los novios se preguntaran ¿para qué 

pedir por la alegría, si cuando pedimos porque seamos una pareja ideal, sin ningún tipo de roces, está 

sobreentendido que es porque queremos ser felices? 

 Para esto hay que entender que toda tefilá tiene que ser estrictamente pronunciada, claramente, 

¿que es lo que necesitamos? No podemos rezarle a Dios diciéndole: Dios mándame lo que me hace 



falta, que tú ya lo sabes. Si por ejemplo pediste una mesa, y no dijiste sillas, entonces en los cielos 

anotan que pediste una mesa sin sillas. 

 En el Midrash es relatada una anécdota con un rabino que estaba andando por el camino, cuando se 

cansó le pidió a Dios que le mandara un burro, “Mándame un burro”, en ese momento pasó un 

ministro romano y le ordenó en nombre del Imperio, que tomase a un burrito que recién había nacido, 

pero que no podía andar bien, encima de sus espaldas y que lo lleve hasta la ciudad. Como no tenía 

opción, tuvo el rabino que levantar al burrito, y dijo: Esto me pasó por pedir un burro, mejor hubiera 

pedido un burro para montarme encima de él.  

 Es por eso que Yaakov Abinu rezaba a Dios que le diera pan para comer, ropa para vestir, etc . Es por 

eso que también demos rezar a Dios que nos mande dinero, pero con alegría incluida, porque si no 

es así ¿de qué nos sirven los millones en el banco, si no tenemos ni siquiera un centavo de alegría en 

el corazón? 

 En proverbios, el rey Shlomó escribió dos versículos que hablan de este tema.  “Tov Arujá Yerek 

Beahaba Sham, MeShor Abús Besiná Bo – Es mejor una comida de vegetales con alegría, que un Steak 

de carne con odio” (Proverbios 15:17). Es decir, preferimos tener poco, como para comer una comida 

de vegetales, pero con alegría y amor, que tener mucho con odio y tristeza. También el rey Shlomó 

escribió: “Tov Pat Jarabá Beshalvá MiBayit Malé Zibjé Rib – Más vale un bocado de pan seco con 

tranquilidad que una casa llena de festines con reyertas” (Proverbios 17:1). Es decir, es preferible 

comer pan con manteca en una casa alegre, donde todos ríen, están contentos que comer en una 

casa llena de todo lo bueno, con sirvientas, cocinas modernas, muebles caros, colección de carros, 

alfombras de esquina a esquina… pero con peleas, sufrimientos y tristezas. 

 Por eso cada vez que recemos debemos pedir y hacer más hincapié en el aspecto de la alegría que 

en lo bueno, que estamos pidiendo en sí. Lo bueno no está estrictamente relacionado con la alegría, 

la alegría es un regalo de Dios, viene aparte. 

 Esto lo vemos insinuado en la Torá, cada vez que dice “Vehayá –Y fue” se está refiriendo con 

alegría. Si analizamos, las letras que componen la palabra Vehayá son las mismas letras que 

conforman el nombre de Dios, en hebreo. Dándonos a entender que la felicidad, la alegría depende 

únicamente de Dios, y no del dinero, ni de lo físico, ni de lo material. Por eso cuando recemos hay 

que pedirle a Dios que nos mande la alegría. También que nos ayude a volver en teshuvá alegremente, 

a estudiar Torá con alegría, cumplir los preceptos con alegría, para que se cumpla el versículo que 

dijo el rey David: “Pikudé Hashem Yesharim Mesamejé Lev – Las leyes de Dios son correctas y alegran 

los corazones”. 

 Que sea la voluntad de Dios que nos mande de todo lo bueno, pero que venga acompañado también 

de ese tesoro que tanto nosotros buscamos, de la alegría. Amén. 

 

 



CADA PRINCIPIO 

 Nuestra Parashá habla de la mitzvá de Bikurim, que consistía en llevar las primicias de las cosechas 

al Templo, ¿Cuál es el mensaje de esta Parashá, acaso se aplica también en nuestros días que no 

tenemos campos, que no tenemos Templo? La Torá fue ensamblada de tal forma que siempre tiene 

un mensaje para cada generación, para cada persona. Lo único es que hay que saber adecuar la orden 

divina a nuestra situación particular, en cada época y en cada generación. 

 La palabra primicias viene de la palabra, primero, cada cosa nueva que está empezando es bueno 

que se haga de una forma santa, ya que del principio depende el futuro. 

 Para esto, vamos a traer varios ejemplos que nos ayuden a valorar lo importante que son los 

principios. 

 La Parashá de Ki Tavó, generalmente, se lee antes de la fiesta de Rosh Hashaná. Analicemos algo 

interesante, el primer mes del año, Tishrí, está repleto de mitzvot, Rosh Hashaná, Shofar, Los diez 

días de arrepentimiento, Shabat Shubá, Yom Kipur, Sucot, Las cuatro especies, Hoshana Rabá, 

Sheminí Atzeret, Simjá Torá. ¿Por qué Dios no repartió equitativamente las fiestas en los meses del 

año, en vez de haber metido tantas fiestas juntas, en un solo mes? La respuesta es porque el mes de 

Tishrí, es el primer mes, el del comienzo, y por lo tanto tiene que estar lleno de santidad para que 

influya en el resto del año. 

 El segundo ejemplo lo vemos con el Cohen Gadol, quien tenía leyes especiales por ser nuestro 

embajador en el Templo, no podía impurificarse con un muerto, incluso que su hermano, su padre, 

su madre, su hijo o su hija, hayan muerto, Dios nos guarde. El Cohen Gadol no podía impurificarse 

bajo ningún concepto. Sin embargo, el Cohen normal si podía impurificarse con los muertos, pero 

solamente con sus siete parientes cercanos, el padre, la madre, la esposa, el hijo, la hija, su hermana 

y su hermano. Los Cohen normales, cuando entraban por primera vez a servir en el Templo, recibían 

las mismas leyes que un Cohen Gadol solamente por ese día, tanto es así que si se le moría alguno de 

sus familiares cercanos en ese mismo día, no podía asistir al entierro. Todo esto era para que no 

empiece, su primer día de servicio a Dios en el Templo, con el pie izquierdo, sino para que empiece 

con santidad y pureza que las conserve por siempre. 

 El tercer ejemplo lo vemos, en la época de Januká, cuando los Griegos conquistaron el segundo 

Templo, y no nos permitieron ofrendar nuestros animales a Dios, ni prender nuestra Menorá. Hasta 

que vinieron los Jashmonaim y echaron a los griegos fuera del Templo, y cuando fueron a revisar no 

encontraron más que un jarrito de aceite puro, que servía para encender la Menorá, un día.  Pero Dios 

les hizo un milagro y ese aceite duró en vez de uno, ocho días. El motivo de los ocho días es porque 

justamente ese es el tiempo que les tomaba a ellos purificarse. 

 Muchos se preguntan: ¿Por qué era necesaria la fabricación de aceite puro, si la ley también permite 

usar aceites impuros, con tal de no interrumpir el encendido de la Menorá? 



Explican los comentaristas que a pesar de que esto estaba permitido, no querían empezar el servicio 

a Dios con aceites impuros, querían que la pureza continuara por siempre y por eso se les hizo el 

milagro de los ocho días.  

 Por eso, nosotros celebramos a lo grande, la circuncisión, el Bar Mitzvá o la boda, porque son el 

principio de una etapa. La circuncisión es el principio de la vida. El Bar Mitzvá o Bat Mitzvá es el 

principio de las obligaciones personales, el día en que se convierten en adultos. La boda es el principio 

de la vida conyugal, la que tiene que ser con alegría y santidad. 

 Es por eso que en todas esas fiestas nosotros decimos unas palabras de Torá, damos nuestras más 

sinceras bendiciones, regalos, para que todos estos los acompañen toda la vida. 

  Cuando nace el primer hijo se le hace el Pidión Habén, se redime de manos del Cohen. Esto 

solamente se hace con el primogénito, porque él es el primero de todos los demás hijos e hijas que 

vendrán después, para que todo empiece con santidad. Es por eso que debemos esforzarnos bien en 

educar al mayor, porque de él aprenderán todos los siguientes, lo verán como un ejemplo . 

 Este es el secreto de las primicias. La persona que invierte en su negocio y quiere que Dios siempre 

le traiga bendición y lo acompañe en todas sus decisiones, debe traer sus primicias, donar, diezmar, 

para que el principio quede santificado con bendiciones y así el resto también será sellado con 

santidad y bendiciones. 

 Es por eso que todos nuestros enemigos nos prohibieron el uso de los tefilín, el Rosh Jodesh, el 

Shabat, la circuncisión, porque sabían este mensaje secreto que hay en ellos. Si destruían el principio, 

destruían todo. Los tefilín son el principio del día de cada judío, el Shabat es el principio de la semana 

y no fin de semana como piensan algunos, Rosh Jodesh es el principio del mes, circuncisión es el 

principio de la vida. Destruyeron los principios para que el resto quedase también destruido.  Si se 

destruyen las bases, no hay chance que el edificio se sostenga. 

 Es muy importante que santifiquemos todos los principios, santifiquemos cada día de la vida con el 

rezo de la mañana, para empezar el día con santidad. Una vez, contamos que le preguntaron al Yetzer 

hará: ¿Cuál es su arma de ataque? Respondió que una sabana y un ventilador. Cuando hacía frío usaba 

la sabana para dar calor y cuando hacía calor usaba el ventilador, con tal de que la persona no 

empezara su día a tiempo, rezando en la sinagoga. 

 También es muy importante que santifiquemos el Shabat para que toda la semana empiece con 

pureza, con cánticos, con alegría. Así como todos los Rosh Jodesh, para que cada mes empiece y 

termine bendecido. Al igual cada Rosh Hashaná.  

 El mes de Tishrí está muy cerca de nosotros, debemos aprovecharlo para que el año empiece con 

santidad, arrepentimiento, y buenos designios. Amén. 

 

 



 


