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  :ותשובה שמחה –" תורה הבטיחה וכבר"

 איך הרי כי. הבטחה שזו לנו מחדש במקום י"רש". שמח אך והיית: "במילים מסיימת התורה הביכורים פרשיית בסוף

 שהתורה לנו ואומר בא י"רש לכן. אפשרי בלתי זה הרי – שמחים רק להיות אותנו מצווה שהתורה להיות יכול

 היא בטחהה לשון לנו אומרת שהתורה פעם כלב. הבטחה וזו – שמחים רק נהייה אנחנו בו למצב שנגיע לנו מבטיחה

 מאתנו אחד לכל אומרת היא אלא. זה את תראה כבר ואתה תתגשם היא שמתישהו הבטחה סתם לנו אומרת לא

   . הזו ההבטחה את לממש כדי הכוח את נקבל אז – דלתתא ההתעורתא את ונעורר שנפעל שברגע

 ושבת: "לנו אומרת התורה. התשובה מעשה היא הבטחה ללשון טובה הכי והדוגמא ה"ר מעט ועוד אלול בימי אנחנו

 הרב שאומר כפי( סוף לו שאין תמידית עבודה הוא התשובה שמעשה יודעים אנחנו הרי �קשה אבל". אלוהיך' ה עד

 לנו אומר ם"הרמב אבל') וכו שבקשות והקשה שבקלות הקלה היא התשובה שמצוות התשובה לאורות בפתיחה קוק

 י"ע רק להתממש יכולה – זו הבטחה אבל". נגאלים הם ומיד תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה כבר"ש

 אפשר – אצלנו המעשים את מעוררים שאנו לאחר רק. אצלנו התשובה את מעוררים שאנו י"וע שלנו המעשים

  ". הטוב בכול ושמחת"ל ולהגע השמחה ואל התשובה אל להגיע

  : הביכורים' הפנינג'

 לשון זה" והיה"ש אומרים ל"חז. בשמחה ומסתיימת בשמחה פותחת שהיא דרשו ל"חז. הביכורים לפרשיית ניכנס

. ביכורים מקרא את קורא הביכורים אשמבי שלנו בפרשה החידוש – תוכןב. חיצוני מדרש רק זה אבל. שמחה

 גם כך. הביכורים של הקוד מילת היא –" ראשית" – הזו המילה'". וכו תביא אשר האדמה פרי כל מראשית ולקחת"

  . "האדמה פרי ראשית    את הבאתי הנה ועתה" – הפרשה בסוף

 בפירות הנעשית הראשונה המצווה היא הביכורים מצוות כל קודם. מאד מעניין דבר מגלה בעומק שיתבונן מי

 המצוות'". וכו שדהו לתוך אדם יורד" �לקרקע מחוברים עדיין הם כי – שלהם הסדר של במובן � הראשונה. הארץ

 ביותר הארוכה המצווה היא הביכורים מצות – לכך בנוסף. היבול של הבאים בשלבים מתרחשות כבר האחרות

 את מביא – הביכורים מביא הזה בזמן. לסוכות שבועות בין והיא – ויובל שמיטה למעט השנים כל שמתרחשת

 – אחרת בעברית. שמחה זמן לאחר זה כי קורא ולא מביא מכן לאחר שמביא מי. ביכורים מקרא וקורא הביכורים

  .מקומו על יושב ישראל כשעם המתרחש המרכזיים הדברים אחד אולי הוא הביכורים הבאת' טקס'

 עיר ויש – מעמדות 24 שיש אומרת ביכורים במסכת המשנה? מעלים כיצד, מפרישים כיצד אמרנו? עובד זה איך

 מצוות אבל, שלה הזמן ואת שלה האירוע את יש מצווה לכל. שם הכול את מרכזים והיו. מעמד לכל מרכזית

.. עיר של ברחובה ולנים מעמד של בעיר מתכנסות שבמעמד העיירות כל. "הזו בתקופה הזמן כל היא – הביכורים

  . הזו התקופה כל אלא – אחד יום היה לא זה'" וכו ציון ונעלה קומו אומר הממונה היה ולמשכים



 וקרניו לפניהם הולך והשור וצימוקים גרוגרות מביאים הרחוקים, תאנים מביאים הקרובים: " ממשיכה והמשנה

– לירושלים קרוב הגיעו, לירושלים קרוב שמגיעים עד לפניהם מכה החליל \בראשו זית של ועטרה זהב מצופות

. יוצאים היו הנכנסים כבוד לפי, לקראתם יוצאים היו והגזברים הסגנים הפחות, ביכוריהם את ועיטרו לפניהם שלחו

 בעל( לפניהם עומדים החנויות בעלי וכל'"  ) "וכו פחות ומי יותר מכובד מישהו כאן יש האם – אומרים ל"חז(

 – לפלאחים אבל –) גזל זה כי– אתו ולכבד לעצור צריך לא הוא חכם תלמיד כשעובר – בעבודתו שעוסק אומנות

  ". לשלום באתם פלוני מקום אנשי אחינו בשלומם ושואלים! "יוצאים כולם

 לילדי ביכורים מעמד עושה שהוא – אוסישקין מנחם של קטע שם יש השבועות בחג ישראל מועדי' הנקרא ספר יש(

 ילדים: שלו מהנאום חלק כתוב ובספר �מדבר אוסישקין ואז – ביכורים מביאים והם – השבועות בחג ישראל

 אלא, לכרמל כאן ביכורים תביאו פעם עוד הבאה שלשנה מחכים שאנו חושבים אתם נתבלבל שלא' וכו חביבים

 אלא קיימת לקרן הביכורים את תביאו ולא, שייבנה המקדש לבית – לירושלים נעלה הבאה שבשנה מחכים אנחנו

  .) הדברים את להמחיש רק וזה. אמוני קטע ממש זה –" ואנחנו שלכם ההורים אלא – ילדים אתם ולא, גדול לכהן

 הלויים.. לעזרה הגיע, עזרה שמגיע עד ונכנס כתפו על הסל נוטל המלך אגריפס אפילו, הבית להר שמגיעים עד"

  ? לכאן הבית חנוכת של הקשר מה אבל – שירים הרבה יש". לי אויבי שמחת ולא דליתני כי' ה ארוממך בשיר

  '. וכו' וכו והעניים העשירים עם ממשיכה והמשנה

 שאף למה זוכים הביכורים ומביאי. העם חלקי כל את בתוכו שמפעיל ארוך סיפור הוא – לירושלים הביכורים סיפור

  . האדמה פרי מראשית מביא האדמה עובד. זוכה לא אחר אחד

  : קין אחוז חמישים

 הראשון האדמה עובד היה קין '.ראשית'ה מושג את להבין לנסות כדי, מוכרת מאד אחרת לפרשה קפיצה רגע נעשה

? יודעים כן אנחנו מה אבל, מהסיפור דבר שום יודעים לא אנחנו. תתקבל שמנחתו זכה לא קין. האדמה מפרי שהביא

 חנ. קין של הילדים אחוד חמישים נואנח�לשכוח מנסים שאנחנו אחד דבר? עוד מה אבל רצח שהוא יודעים אנחנו

 את הורג שקין ולפני. קין אחוז חמישים שכולנו כך.  כולנו – ומנעמה ומנוח. קין תובל אחות שהיא נעמה עם התחתן

 הראשון הוא הבל אבל. כלום לו חסר ולא צאן רועה והבל, שלו האדמות וכל אדמה עובד קין? יודעים אנחנו מה הבל

  . עצוב וקין כועס קין אבל. נמצא הוא בו המצב על – איתו מדבר ה"שהקב

 ורק" פניך נפלו ולמה לך חרה למה:"לו ואומר אליו פונה ה"הקב כי? זאת יודעים אנחנו מהיכן. עצוב וקין כועס קין

 לו אומר הוא רק – הפירושים לכל להיכנס בלי –"  שאת תיטיב אם הלא" �ההמשך את מבין זה את שמבין מי

  . הראש את תרים אם �בך תלויה – לשמוח שהיכולת

  . ועצוב כועס והוא – האדמה מפרי מביא קין

 רוצח של כדמות �מהגן היום קין את מתארים אנחנו למה אבל. לרצוח קין את הובילו – הזאת והעצבות הכעס

 ויאמר בשדה בהיותם ויהי"ל אותו הובילו פשוט והכעס העצבות אבל וצדיק גדול רב היה לא שהוא אמר מי�פושע

 הביא הוא כי. ביכורים להביא ידע לא הוא כי – לשמוח ידע לא – וחוה אדם של הבכור הבן". וכו אחיו הבל אל קין

  ".האדמה פרי ראשית"מ הביא לא והוא –" האדמה פרי"מ



  :טובה כפוי

 י"רש? י"לרש קשה היה מה". טובה כפוי שאינך: "י"רש אומר'". וכו היום הגדתי אליו ואמרת: "כתוב הפרשה בתחילת

 להגיד לא י"רש אומר אלא?  הכול יודע הוא הרי? עושה אני ומה לי קוראים איך �'לה להגיד צריך אני למה מבין לא

 כי .המילים את להגיד חייב ואני – מעכב ביכורים מקרא. אדע שאני כדי ולהגיד לקום אלא �ידע שהוא דיכ ה"לקב

  . זה את אקלוט שאני כדי בשבילי להגיד צריך אני

 המושג את מכירים אתם'. טוב לראות' פירוש מה להבין ננסה המושג פירוש את להבין כדי'? טובה כפוי' פירוש מה

 – רע גם לראות שאפשר נכון. הטוב את לראות זה �טוב לראות. לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי? לראות

 �טוב רואה אני האם לדעת רוצה ואני שלי העיניים של לרופא מגיע שאני בו אחר מצב אבל. טוב לראות תבחר אבל

 עונה הוא אז, טוב תראה בא למישהו אומר כשאני. לגמרי אחר משהו בוודאי לנו נראה זה לכאורה? וונהכ אותה זה

 אצל .טוב הכול את לראות אפשר אי – מציאותיים קצת רגע נהייה בא אבל – טוב רק לראות רוצה שהוא שבוודאי

 טוב לראות או? טוב לראות זה האם –" לטוב לראות ימים אוהב" פירוש מה. שש שש רואה אני האם זה – הרופא

  ? הרע את לראות ולא

 שכפוי יודע ניא" עמדי נתת אשר והאשה: "טובה כפוי היה הראשון שהאדם אומר בבראשית כבר י"רש � טובה כפוי

  .הטוב מלראות ההפך זה טובה

 אל בא לא אתה לא הרי שקר זה לכאורה אבל", הארץ אל באתי כי אלוהיך' לה יוםה הגדתי" אומר הביכורים מביא

 אל באתי"�    עצמו על רק מדבר הואו' וכו שדהו לתוך שיורד זה? הביכורים את מביא מי אז. שלו סבא אלא – הארץ

 פתאום קרה מה אז – הזמן כל מדבר הוא הרי קשה י"ולרש", ואמרת וענית: "כתוב הפרשה באמצע מכן לאחר".הארץ

 ארמי" ?קול בהמרת אומרים מה". קול בהרמת" –. הקול את להגיע צריל הוא שכאן אומר י"רש לכן "?ואמרת וענית"

 לזכור כדי במצרים הייתי לא ואני? הארץ אל באתי לא אני אבל'". וכו מעט במתי שם ויגור מצרימה וירד אבי אובד

  ? הדברים כוונת מה" הטוב בכול ושמחת" ?להיות וליכ איך? המוות מחנות את

  ":בראשית ביוצר להאמין"

 – משהו לקחת זה. אותו ולהתפעל יש לקחת זה – להתחיל". מאין יש" שפירושה–" בראשית" במילה נמצא הכול

 זה מה רק יודעים אנחנו, אין זה מה יודעים לא אנחנו כי ראשית המילה פירוש את להסביר לנו קשה. אותו ולאתחל

 יבמתחי שהוא אחריות עם מיוחדת כביסה מכונת לכם ויציע כביסה מכונת של טכנאי אליכם יגיע אם: נסביר. אין

 אסתדר ואני כביסה המכונת עם אותי להשאיר יכול גם ה"הקב? נכון תקנו לא –" הזמן כל המכונה מאחורי לעמוד

  ? בראשית מעשה בטובו יום בכול מחדש שהוא או? לבד

 זה – ק� ו� ק�י. הבריאה את מהווה שאני זה –" בראשית" אבל. מיש יש זה כי רוצים לא אנחנו כביסה המכונת את

 כל איוב יעשה ככה"כמו – מתמשך הווה. זה אלא, אפשרי לא זה אבל עתיד לשון לכאורה זה' הי. מהווה ה"שהקב

  . מתהווה הכול – הזאת בשניה עכשיו. הווה' י זה ק�ו�ק� י". הימים



 נברא שבשבילה האמונה עיקר והוא" אומר התניא  �בראשית ביוצר מאמין באמת אני אם. ה"ר לפני שבועיים אנחנו

 מתהווה הכול את רואה אני אז – בראשית ביוצר אלא – והסלעים ההרים בבורא ולא הכוחות בבעל לא". העולם

  . המציאות מחויב אלא המציאות אפשר לא זה. עכשיו

 אומר אני ואז – מוכרח וממשלא אפשרי רק הוא שהיש תופס אני אז, בראשית ביוצר אמיתית אמונה מאמין כשאני

 בכלל הוא והאין דומיננטי– היש כי – עצוב אני כלומר'. וכו נפלתי אתמול כי, אותי ביזו אתמול כי? עצוב אני למה

. בעיקר כופר אפילו אני אולי. כופר הרבה או –. כופר קצת אני ובעצם. זה את להבין קשה זה. מקום אצלי תופס לא

 יכול הכול זאת בשניה שעכשיו מאמין אתה אם אבל. מאמין באמת לא אתה אז �המרכז את תופס היש אם כי

  ?הפיך והכול – להתהוות

 לא הוא. במסך מבולבל הוא כי–. טוב לראות יודע לא פשוט– רע שרואה מי כי. שש שש לראות כן זה – טוב לראות

  . האין את רואה לא הוא אבל – חולפים דברים רואה הוא. טוב רואה

 אני המכסה ומעל מכסה יש הזה הבסיס ומעל, טוב הכול– למטה �בבסיס'. כלי כופים. 'לכסות זה בעברית – לכפות

 אני כי �מעלהמכסה רק לראות יכול ואני=  והכול, טיפשים, חכמים, מעמד, הצלחה חטא – הכוחות כל עם נמצא

 שלא מי הוא טובה כפוי". = טובה כפוי" זה ולכן –. למטה שנמצאת הטובה את רואה לא אני ולכן. הטובה על כפיתי

 לו היה והכול �שלו היה בעולם ן"הנדל כל.  הכול את היה לקין כי. קין הוא. עצוב הוא? לו קורה ומה הטוב את רואה

  ?מקין אחוז חמישים שאנחנו מבינים אתם –. כלום לו היה לא באמת אבל �טוב

  להיות ויכול הבל את להרוג רצה לא בכלל קין. למכסה מתחת נמצא הכול שבעצם – לקנייניות – לקין מזכיר הבל

 לא הוא. מאין היש את הביא לא הוא – הראשית את הביא לא הוא אבל גדולה יותר הרבה אולי מנחה הביא שקין

  . המכסה מעל העשייה את סותר לא בכלל זה. בראשית יוצר זה שהכול אמר לא הוא". הווה' י עולם של ריבונו:  אמר

 עכשיו. המכסה מעל גם לפעול יודע שאתה – לוודאות וזה. ולעני ללוי שהבאת לדאוג זה – הביכורים לאחר הפרשה

 נורא זה. אומללות איזו, סבל איזו. עצמו הטובה כפוי הוא ממנה שסובל הראשון? טובה כפיות מהי מבינים אתם

 יוצר לו ואין, עולם לו אין כי � טובה בכפיות שמתנהג למי אומלל זה כמה אבל, טובה בכפיות– כלפיך שמתנהגים

 של הכלב אבל". אותו תשליכון לכלב: "טובה כפוי להיות אסור במצריים לכלב אפילו. בבסיס כלום לו ואין בראשית

 חובת זה? אופי אותו לו שיש אמר ומי? במצרים הכלב של הנכד שהוא ברור לא וגם? שלי הכלב לא זה – מצרים

 לשים יכול אתה? טובה כפוי כלפיו להיות יכול אתה – אין איזה מגלה הזה היש כי – עליו שחלה – הטוב הכרת

  . בבריאה האין על מכסה

 אלא – מפעם סיפור לא בכלל וזה. במצרים שהוא חושב הוא – הוא תקופה באיזה מבחין לא בכלל הביכורים מביא

 עוד מופיעה לשון של 'הגדה' ".הארץ אל באתי כי אלוהיך' לה היום הגדתי. "הרגע הארץ אל בא שהוא מרגיש הוא

 )".אחית וגוד, אסיק גוד" כמו –(למשוך זה �הגדה כי. ביכורים מקרא גם אומרים ובהגדה –" לבנך והגדת"ב פעם

' י את לחוש זה. אלי' ה את למשוך זה –' " לה היום והגדתי" ולכן. לשאל יודע שאינו הבן את למשוך זה לבנך והגדת

 עשרים לפני נולדתי אם משנה לא זה –" הארץ אל באתי כי? "הגדתי מה את .מסביבך הכול את שמהפכת �הווה

 – שלי האלוקית הנפש עם מדבר אני כי – הקול את להרים צריך באמצע ואז. ראשית לא זה, מיש יש זה – דורות

ברגע שאדם חי במציאות שהוא רואה את האלוקות מופיעה בכול היש . טובה כפוי יהיה לא ואני החזקה תהייה שהיא



כי את הכול הוא רואה  –מסביבו הוא יכול להגיד שהוא היה במצרים, והוא יכול להגיד שהוא בא אל הארץ 

  במציאות של טוב. 

 לראות פשוט זה – טוב לראות. רע וגם טוב גם הוא היש כי התבוננות זה. שלמה עבודה זה, הכרה זה – הטוב הכרת

  . המציאות מחויב שהכול ולהבין דבר שבכול – האלוקות את – האין את לראות זה. שש שש

  : בחיים אמונה סדר

 לך נתן ה"שהקב מה את העברת לא שאתה – מעשרות וידוי תעשה – במציאות זה את מקיים אתה איך תראה עכשיו

 בן נהייה אתה אז כי– בפסח דווקא המעשר שנת השישית בשנה מעשות וידוי ואומרים. אותו להעביר שצריך למי

  . מאין ביש=  בבראשית לגמרי מאמין שאתה ותראה – מעשרות וידוי תגיד – חורין בן להיות רוצה אתה אם. חורין

 בה וישבת וירשת הארץ אל תבוא כי והיה. "קשור לא בכלל שנראה בפסוק מתחילה ביכורים שפרשת גוועלד לא זה

" והיה" אצלנו פתאום איך אז. עבר לשון זה –" היה" כי=  שמחה לשון זה והיה". האדמה פרי כל מראשית ולקחת

 הנה ועתה. "הווה זה – הארץ אל באתי ושל – מצרים של העבר איך זה. לעתיד הופך עבר איך זה? לעתיד הופך

  ". והשתחחווית אלוהיך' ה לפני והנחתו" ואז. קיים וזה חי זה מציאותי זה –" הבאתי

 ששום שיודע יהודי פאלח לפני לצאת צריכים הם אבל, חכמים תלמידי לפני יוצאים לא בירושלים אומניות בעלי

 יש הוא הכול ואומר שבא  ישראלי איכר לפני לקום צריכים ירושלים גדולי. בו תלוי והכול יעזור  לא עוד דבר

  . שיצאו מאה צריך=  פאלחים מאה יש אם –" יוצאים הנכנסים כבוד ולפי. מאין

, שמחה על דיברנו. טובה כפוי להיות לא אותנו ללמד בא זה". וזורע העולמים בחי שמאמין" – זרעים הוא אמונה סדר

 לא הוא. אחיו את הורג שכועס ומי כעס קין. לרצוח יכול שעצוב מי. עצוב היה הוא אלא רוצח היה לא קין – קין ועל

 חמישים ואנחנו מת לא קין. באינסוף הזו האמונה את– לסבול יכול לא הוא � הבל של האינסופיות את לסבול יכול

 שאתה לך ונדמה פורח כשהכול בקיץ אבל. חורף שיש יודעים כולם כי– ביכורים להביא צריך לא בחורף. קין אחוז

. מכה והחליל זהב מצופות קרניו והשור בפארקים ישנים. בישראלים– הפנינג עושים שלמה שנה חצי – הבוס

:  אומרים הם לכן. שמח להיות יכול אתה – הלוי זה מי יודע אתה אם רק כי. בשיר הללוים מדברים וכשמגיעים

 אמת השפת שואל אבל, אותי שהרמת זה בפשטות – אמת השפת אומר"? דליתני" פירוש מה". דליתני כי' ה ארוממך"

 שכל מי רק זה �'ה את לרומם יכול שבאמת מי. הראשית מעל זה שהכול מבין אני כי– אותך ארומם שאני זה אולי –

 אמיתית אמונה זה". = לי אויבי שמחת ולא": לכן. והאינסופיות �הראשית שהוא הבסיס מעל זה עושה שהוא מה

 הבנת לאחר רק יסתיים והתיקון. ועכשיו כאן אלא – מההיסטוריה לא – קין לחטא התיקון זה. בראשית ביוצר

 שמחתי" – אומר י"רש.", ציותני אשר ככול עשיתי'"=וכו שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא" �והשמחה הטוב הרעיון

 החותם הפסוק ואז. ושימחתי שמחתי – בראשית ביוצר להאמין � בעולם עלי  שציוות מה כל זה –". ושימחתי

 ההשקפה כל את מהפכת שמחה כי מזו חוץ רעה לשון שבעולם השקפה כל – י"רש ואומר". קודשך ממעון השקיפה:"

  '". וכו עמנו עשה ואתה – שציוותנו מה עשינו. "טוב רק �שש שש לראות יכול ואתה מהפכת שמחה. לטובה


