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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – להחיות מראשית

  -ראשית פרשתנו עוסקת בראשית 

י ִּֽ ר֙  ָת֣בֹוא ֶאל ְוָהָיה֙ כ   ֶ ֶרץ ֲאש  ָ  ה'ָהָאָ֔ ְֵ֥בת  ָ֖ה  ְוָיש   ָ ת  ש ְ יר  ִּֽ ה ו  ֲחָלָ֑ ִּֽ ֵ֥ן ְלָךָ֖ נ  יָך ֹנת  ֱאלֶֹהָ֔

ה   ִּֽ ָּ֞  ב ָ ָ ְחת  ק  ִׁ֣יתְוָלִּֽ ֵראש   ל ֵמֵֽ ָ ר  כ  ֶֶׁ֨ ְרְצָךָ֛ ֲאש  א  ִּֽ יא מ  ִ֧ ב  ָ ר ת  ֶֶׁ֨ ה ֲאש  ֲאָדָמָ֗ י ָהִּֽ ֣ ר  ְ  ה'פ 

ָ֣ ְמת  ְך ְוש   ֵ֥ן ָלָ֖ יָך ֹנת  ֙ ֶאל ֱאלֶֹהָ֛ ָ ְכת  ל  ֶנא ְוָהִּֽ ָ֑ ֶ ט  ֙ר  ב  ְבח  ֶׁ֤ר י  ֶ ֹום ֲאש  קָ֔ ָ מ  יָך  ה'ה  ֱאלֶֹהָ֔

ִּֽם ָ ֹו ש  מָ֖ ֵ֥ן ש ְ כ   ן ו ָבאָת֙ ֶאל. ְלש   ֹה ָ֔ כ  י  ְוָאִּֽ  ...ה  י ה  ְדת   ֶׁ֤ ג   יו ה  ָלָ֗ ָ֣ א  ְרת   ה'-לֹו֙ם מ 

י יָך כ   ֙י ֶאל ֱאלֶֹהָ֔ את  ע  ָבֶׁ֨ ִ֧ ב   ש ְ ר נ  ֶֶׁ֨ ֶרץ ֲאש  נו   ה'ָהָאָ֔ ֶתת ָלִּֽ ָ֖ינו  ָלֵ֥ ֲאֹבת  ִּֽ   1.ל 

הבאת הביכורים ומקרא הביכורים הם שני הנושאים בקריאת 
עמוסה האה והמל ,של פרשתנו. פרשת כי תצא 'ראשון'

 -ית עמלק כזכור במצוות זכירת מח חתמהנ ,במצוות רבות
פרשתנו. הסמיכות הזו, בתחילת ופרשת הביכורים סמוכה לה 

יהיו נושא קצר במצוות הביכורים הראשיתית, כמו העיון ה
 עיוננו בקריאה זו.

 'קומו ונעלה ציון!'

מצוות הביכורים מתוארת במשנה באחד התיאורים 
 :שיכולים להיותוהיפים ביותר  הססגוניים

ֹון  מ  ר, ר  כ   ב   ֶ ֹול ש  כ  ָרה, ֶאש ְ כ ְ ב   ֶ ָנה ש  א  הו  ְורֹוֶאה ת ְ ד  תֹוְך ש ָ ד ָאָדם ב ְ יֹור 

י רֹו ְבֶגמ  ר, קֹוש ְ כ   ב   ֶ ים ש  ו ר  כ  ו  ב   ל  י א  ר, ֲהר   2.ְואֹומ 

זור י מוכן עם אמתחתו מתכנסים מכל האולאחר שכל חקלא
  –לנקודת מפגש 

ֲעָמד  מ   ב   ֶ ל ָהֲעָירֹות ש  ָ ל כ  ֶ ְרחֹוָבה  ש  ין ב   ֲעָמד, ְוָלנ  ל מ  ֶ יר ש  סֹות ָלע  נ ְ ְתכ   מ 

ְכָנס   יר, ְולֹא ָהיו  נ  יםע  כ   ש ְ מ   ים. ְול  ת   ב ָ ר ין ל  ה אֹומ  ְמֻמנ ֶ ֲעֶלה  ָהָיה ה  קו מו  ְונ 

ינו   ית ה' ֱאלֹה  י ֹון ֶאל ב    3צ 

  –יה לירושלים תחילה העלהה מהכינוס המופלא הז

ֹור ...  ש   ֹו. ְוה  רֹאש  ת ב ְ י  ל ז  ֶ ֲעֶטֶרת ש  ֹות ָזָהב, ו  ְרָניו ְמֻצפ  יֶהם, ְוק  ְפנ  ְך ל  הֹול 

ם ָלי  ָ ירו ש  ים ָקרֹוב ל  יע  ג   מ   ֶ ד ש  יֶהם, ע  ְפנ  ה ל  ֶ כ  יל מ   4.ֶהָחל 

תיאור מדהים כל כך, מלא בעושר ובשמחה. כאשר זהו 
מחכה לה  ,לירושליםקרוב השיירה המעוטרת הזו מגיעה 

  –ייחודית קבלת פנים 

ים ָהיו   ְכָנס  נ   י ְכבֹוד ה  ְקָראָתם. ְלפ  ים ל  ים יֹוְצא  ר  ְזב ָ ג   ים ְוה  ָגנ  ס ְ חֹות, ה  פ   ה 

ים.  5יֹוְצא 

, אנשי הללואים לחשובי העיר יוצאים לקראת החקכל 
אבל זה לא מסתכם רק בכך, , שבאו מכל מקום שהוא האדמה,

  –אף  אלא

י ֹות  נ  ָ י ֻאמ  ֲעל  ְפנ  ְוָכל ב   ים ל  ם עֹוְמד  י  ל  ָ ירו ש  ב   ֶ לֹוָמםש  ש ְ ין ב   ֹוֲאל   יֶהם ְוש 

לֹום' אֶתם ְלש ָ י, ב ָ לֹונ  ְ קֹום פ  מ ָ י ה  ְנש   ינו  א  ח   .'א 
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זהו כבוד שאפילו תלמיד חכם לא זוכה לו. הנגר והסנדלר 
במלאכתם כל אימת שעובר תלמיד חכם  מחויבים להמשיך

את זבים כולם בשוק, אך לקראת מביאי הביכורים עו
 אומנויותיהם ומקבלים את פניהם!

 כשהמלך סוחב סל...

בימים בתיקונם ? שהם הפירות ובכן, מי סוחבים את הסלים
את דברי אבל בואו נראה  ,הזרים מהשדה אלו הפועלים

  –המשנה 

ס יפ   ְגר  ו  א  ל  ת, ֲאפ  י  ב   ר ה  יעו  ְלה  ג   ֶלְך נֹוט   ה  ֶ מ  פֹו ה  ת  ל כ ְ ל ע  ס   ְכָנסל ה  ד  ְונ  ע 

יע  ָלֲעָזָרה ג   מ   ֶ  .ש 

את מביא ומגיע הוא ומיד כשהמלך בעצמו מפשיל שרוולים! 
  –הלויים בשירה אדירה פוצחים  ,הביכורים אל הר הבית

יע  ָלֲעָזָרה  ג   ירה  ש    ם ב   י   ְלו  רו  ה  ב ְ ָ ' ְוד  ְחת  מ   י ְולֹא ש   יָתנ  ל   י ד  ְמָך ה' כ   ֲארֹומ 

י י ל   '.ֹאְיב 

פותח מביא הביכורים בהצהרתו האישית  עם סיום השיר,
  –תחילת פרשתנו המתבססת על ציטוט מפסוקי 

א מ   פֹו, קֹור  ת  ל כ ְ ל ע  ס   הו  ה  ה' ֱאלֶֹהיךָ 'עֹוד  י ֹום ל  י ה  ְדת   ג   ל ' ה  ָ ר כ  ֹומ  ג  ֶ ד ש  ע 

ה ָרש ָ ָ פ   .ה 

אתה רואה ע את ההצהרה הזאת מפיו של המביא, אתה שומ
באמת??  –ע המדהים הזה ואתה אומר לעצמך את כל האירו

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

 אבותיו!אבות הרי לא הוא בא אל הארץ, אלא 

 ביובלההפקה האדירה הזאת לא מתרחשת פעם  - ועוד הערה
הל. האירוע הזה כמעמד הק  אפילו לא פעם בשבע שנים, ו

חצי שנה: משבועות ועד סוכות זו כמשך כל שנה לקורה ב
, והמאחרים ממשיכים של מביאי הביכורים העיקריתהמסה 

שנתית ומשתתפים  חגיגהבמדובר  –להגיע עד חנוכה. כלומר 
 כל חקלאי ארץ ישראל ומשפחותיהם... בה

לא המצווה הזו היא פמדהים,  ואהרושם של המעמד הזה ה
כשבית המקדש  -אות, ואני מבקש להעמיק ביסוד שלהן, אז פל

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

 מודה אני –בראשית 

לכאורה, למעמד מלא שפע כלכלי וחקלאי שכזה, הייתה 
ראוי היה מן מתאימה תפאורה מעט אחרת. את הביכורים 

 שם, ג'. 4
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 א' תשע"ו'כי תבולחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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ל היה צריך להתרחש שנביא למלך, למנהיג העם, והקיבוץ הגדו
הכל נראה בפועל, . אך , לא 'ברחובה של עיר'בארמון המלוכה

המלך בעצמו נוטל על כתפו סל ומביא אותו לכהן,  –הפוך 
, אחד מוישל'ה כהן'סתם' לאלא לא לכהן הגדול דווקא,  אפילו

הכהן ש'במקרה' נמצא שם בתורנות העבודה החצי שנתית 
 ו. ילאמביאים  העם פשוטילאותו כהן בדיוק שגם שלו, 

בה  ,מילה אחתקוד בת של כל הסיפור הזה הוא  הפתרון
 'ראשית'.  –פתחנו 

ויש את שאר  שלו מה זו ראשית? לכל יום יש את הראשית
י נהיום. ראשית זו לא התחלה, זה משהו אחר לחלוטין. כשא

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

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

בעצמי כל כך הרבה דברים, אז רגע לפני שהיום מתחיל אני 
מודה שאת הראשית אני לא עשיתי. הראשית היא שהערת 

מעצמי י יכול לרוץ ולפרק ולבנות, אבל אני אותי בבוקר. אנ
 .'לא יכול להחיות אפילו זבוב

 .', אבא, שהראשית היא אתה לגמרילך מודה אני'

 קין והבל שבי

פעם היו שני אנשים חשובים שהיו לבד בכל אתם יודעים, 
ֹכרֹ֥ות 'העולם. קראו להם קין והבל. הבל הביא מנחה לה'  ִמב 

ֵבֶהֶ֑ן ֶחל  ה'וקין הביא גם הוא ' ֹצאנֹ֖ו ּוֵמֵֽ ָח֖ה ל ֵֽ ֲאָדָמָ֛ה ִמנ  ִרִ֧י ָהֵֽ . 6''ִמפ 
 יתכן שקין הביא את הפירות בסלסלאות מפוארות

הוא לא  –, אך דבר אחד הוא לא הביא ולא הבין ומקושטות
ט הגדול, '. זה היה כל הסיפור. הנדל"ניסראשית'הביא מה
, לא היה מסוגל להביא את את קרקע כל העולםשהחזיק 
ה. הוא היה מוכן להביא משאיות שלמות, אבל ת לקב"הראשי

 היא שלו. , לטעמו,כי הראשית -רק לא את הראשית 

לכן קשה היה לו כל כך עם אחיו, ההבל הזה. הבל, שכמו הבל 
-הא הראשית שהוא מעצמו אין לו כלום אלמלאיודע  ,הפה
שבלי הנושף הוא נעלם  ,ה אותו. כמו הבל פה זהשמחיָ  להית

מסוגל לשאת את ההבל הזה, את העובדה היה קין לא בין רגע. 
אינסופי,  רתר ויותשאתה הבל של אינסוף אתה נהיה יו שככל

הכל  קניין גדול יותר של סוף, אתה חי בסךקין, וככל שאתה 
תנו יש קין קטן שפעמים . בכל אחד מא..עד סוף הקדנציה

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

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

המלך הגדול יבוא אל מוישל'ה הכהן ויגיד  תעשה דבר מדהים;
כי באתי אל להיך -א: 'הגדתי היום לה' פשוט לו כמו כל יהודי

ראשיתי  ל כך הרבה ענווה. משפטשפט שמלא בכהארץ'. זה מ
גם אם אני דור  -', היום באתי הבאנו שלום עליכם'וטהור. 

, בכל יום עולה חדש. היום הזהגם אם אני ו עשרים בארץ

                                                           
 בראשית ד', ג'. 6
 בראשית, כ"ה, ל"ד. 7

אני יודע שאם אשכח לרגע שהראשית שלי היא הקב"ה,  ויום,
את  יקום להרוגקין שוב  ,בלי שאשים לב ,אולי יום אחדאז 

שור שקרניו מצופות זהב כדי להיזכר הגעתי לפה עם 'הבל. 
כל הזמן לאן הזהב יכול להביא אותי אבל הנה אני מצהיר: 

לא מפחד מזהב, לא מפחד מנחלה, הנה הראשית והיא אני 
 . אפשר לרומם את הכל למעלה, את הכל!'לה'כולה מוקדשת 

 ראשית גויים עמלק

פרשת הביכורים לזכירת עמלק  ביןהסמיכות  -ונקודה אחרונה 
העולם המשיך  ,היא מדהימה. אתם יודעים, מאז קין והבל

, יעקב נוספים והתפתח, ולאחר דורות רבים הגיעו שני אחים
כזה,  'ראשית'ועשו. אחד היה איש תם יושב אהלים, איש 

  -והשני 

ָקם ו   ... ָ֖ י ָ ת ְ ו  ש ְ י  ָ֔ ל ו  אכ  ֹ֣ י  ָ֖ו ֶאתו  ש ָ ֶבז ע  ֵ֥ י   ְך ו  ָ֑ ל  ה י   ֹכָרִּֽ ב ְ  7.ה 

שלו אליפז,  -זה נולד בן לזל בה. לעשו לראשית, הוא זהאו בז 
דורות רבים יעברו נולד ילד בשם עמלק. עוד  ולפלגשו, תמנע,

 –יבוא בלעם בנאומו האחרון ויגיד את המשפט הבא ש עד

ד ִּֽ י ֹאב  ֵ֥ ֹו ֲעד  יתָ֖ ֲחר  ק ְוא  ֙ם ֲעָמל ָ֔ ֹוי  ֶׁ֤ית ג  אש    8.ר 

ה'ראשית' שהפוכה  הואגוואלד. 'זה לעומת זה'. עמלק זה 
 בדיוק ל'ראשית' הקדושה. 

תמיד אנו קוראים את הפרשה הזו בימינו, נפלא ש האין זה
בזמן שבית המקדש היה קיים התקופה וסמוך לראש השנה, ב

 שסביב ראש השנה הייתה מהעמוסות ביותר בביכורים! 

עוד שפה שבה  כמדומני שאיןזה הכל אותו קוד של 'ראשית'. 
אבל אצלנו, עם  השנה קוראים 'ראש', הראשון שלליום 

 הבנת הראשית. –ישראל, זו כל המהות של יום ההמלכה 

יפת אור ביום הזה יש 'כסה' גדול כל כך, חושך גמור בלי ט
בונו יר'כל הוא ראשית, וממילא ה לבנה ואנחנו יודעים שהכל

. וכשאת ראשית חיינו 'של עולם מלך ומלכותו בכל משלה
ם יכולים לפצוח בשיר ולומר הלויי ה',-ל נותניםאנחנו 
מך ה' כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי'. אין הכוונה 'ארומ

ים' יש בתוכי שלא נִ יִ 'ק  ל אלא-רים צ  לאויבים הסורים והמִ 
מאפשרים לי להביא את הראשית אליך. עכשיו כשניצחתי, 

מך ה''. ניצחתי ז 'ארומוהבאתי אליך את ראשית פרי האדמה א
 אלה.את האויבים ה

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

'ארמי אובד אבי',  –לספר דרכה את סיפור יציאת מצרים כדי 
כוח  לנו אתכי פרשת הראשית היא גם הפרשה שיכולה לתת 

 לצאת בכל יום מכל מצרים שיהיה. 

ית פרי אדמתנו בבית כה לחזור ולהביא מראשיהי רצון שנז
 במהרה בימינו ממש. המקדש שיבנה 
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 שניה לסעודה – מחזירים את הקודש הביתה

 אישיתעדות אופי 

ארבעה בת מאד,  הקצרהינו פרשה 'שני' של פרשת כי תבוא 

מצוות ביעור  - קים בעניין אחדוסשע ,פסוקים בלבד

 כך פותחת המצווה:והמעשרות. 

ַ֠ר ֶאת ְעש   ה ל ַ֠ ֶָּ֞ ל  י ְתכ  ֣ ל כ   ָ ת  כ  ֣ נ  ָ֖ת ש ְ יש   ל  ְ ש   ָנֵ֥ה ה  ָ ש   ְתָךָ֛ ב   ָאִּֽ בו  ִ֧ר ת ְ ְעש   מ 

ָ֣ה  ת  ת  ָ֑ר ְוָנִּֽ ֲעש   ִּֽ מ   ִּֽ עו  ה  ִּֽ ב  יָך ְוש ָ ָעֶרָ֖ ש ְ ו  ב  ְכלֵ֥ ה ְוָאִּֽ ְלָמָנָ֔ א  ֣תֹום ְוָלִּֽ י ָ ֙ר ל  ג   י ל  ָ֗ ו  ל    9.ל 

פעם בשלוש שנים, או ליתר דיוק בפסח של השנה הרביעית 

בזמן שבית  ,והשביעית, מצווה כל אדם לבוא אל הכהן

 ולומר בפניו הצהרה: ,המקדש קיים

ן... ֶדש  מ  ֹ֣ ק  י ה  ְרת   ִ֧ ע  ת וְ  ב   י  ב  ָ֗ ֙ר ל  ה  ג   ֙י ְול  ו  ל   ת  ֶׁ֤יו ל  ם ְנת  ָכלג ֶׁ֨ ה כ ְ ְלָמָנָ֔ א  ֣תֹום ְוָלִּֽ  י ָ

ְצָוִּֽ  אמ  י לִֹּֽ ָ֑נ  יתָ ו   ֣ר צ  ֶ י ְתָךָ֖ ֲאש  ְחת   ָכִּֽ ָ א ש  ָ֖יָך ְולֵֹ֥ ְצֹותֶ מ   י מ  ְֵ֥רת    10.ָעב 

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי מילאתי את חובות כלומר '

מתנות הכהונה, מתנות הלויים,  –הנתינה המוטלות עלי 

 קצת קשה הזההמשפט אמנם . 'מתנות העניים והמעשר השני

מבחינה תחבירית, כי אם כבר ביערתי את הקודש, אז איך 

רש"י מסביר לנו מיד לכן ו לאחר מכן נתתי ממנו ללוי וכו'?

 שזוהי הצהרה בת שני חלקים:

גם נתתיו ו... זה מעשר שני ונטע רבעי - בערתי הקדש מן הבית

 11...זה מעשר ראשון - ללוי

היא ממשיכה לדברים ייחודיים ולא נגמרת ההצהרה,  אך בזאת

 שנשמעים תקיפים מאד:

א י מ   לִֹּֽ ִ֜ י ְבֹאנ  ְלת   אָאכ ֶׁ֨ ו  ְולִֹּֽ נ  ֶָ֗ ְרת    מ  ֶׁ֤ ע  אב  א ְולִֹּֽ ָטמ ָ֔ ו ֙ ב ְ נ  ֶֶׁ֨ מ  ָ֑ת  י מ  ו  ְלמ  נ  ָ֖ מ ֶ י מ  ֵ֥ת   ָנת 

קֹול֙  י ב ְ ְעת   מ ָ֗ ָ י ה'ש  יתִָּֽנ  ו   ֵ֥ר צ  ֶ ל ֲאש  ֹכָ֖ י כ ְ ית  י ָעש  ִׂ֕  12.ֱאלָֹהָ֔

חז"ל עוברים מילה מילה ומסבירים על מה היא בדיוק מדברת, 

 זהו-, הסגנון הזה מחייב הבנה גדולה אבל גם לפני הפירוט

על  בתורה שבו עומד אדם ומשבח את... עצמוהיחידי מקום ה

ל, אני לא עברתי, עשיתי הכ שעשה את החובה המוטלת עליו!

מתפקד פשוט מצוין! רש"י מסביר לנו מהי נקודת השיא של 

  –עדות האופי הזו 

 13ימחתי.מחתי וש  שָ  - עשיתי ככל אשר צויתני

רבונו של עולם, לא רק שנתתי הכל, ושקיימתי את כל 

מצוותיך, אלא שעוד עשיתי את הכל בשמחה, נתתי את הכל 

מכל הלב ממש. קשה לפעמים לתת, אבל אני שמחתי לשמח 

 בלי סוף. 

 וידוי?! תשבחות!

מתוך העמידה הזו, שדורשת בירור, ממשיך המצהיר לתפילה 

  –ה 'תביעה' שהיא בקשה שאולי אפילו הייתי קורא ל

                                                           
 דברים, כ"ו, י"ב. 9

 שם, י"ג. 10
 שם, ברש"י. 11
 י"ד.דברים, כ"ו,  12
 שם ברש"י. 13

ק    ש ְ ןה  ָךִ֜ מ  ֹון ָקְדש ְ עֶׁ֨ מ ְ ְך  יָפה  מ  ֶׁ֤ ם ו ָבר  י  מ ָ֗ ָ ש   תה  ָך֙ ֶאת ֶאִּֽ מ ְ ת֙  ע  ל ְוא  ָרא ָ֔ ש ְ י 

ֶׁ֤ר ֶ ֲאש  ִּֽ נו  כ   ה ָלָ֑ ָ ָ֖ת  ֵ֥ר ָנת  ֶ ה ֲאש  ֲאָדָמָ֔ ב  ָהִּֽ ֵ֥ת ָחָלָ֖ ֶרץ ָזב  ינו  ֶאָ֛ ֲאֹבת ָ֔ ִּֽ ֙ ל  ָ ְעת  ב  ֶׁ֨ ש ְ נ 

ש   ְדָבִּֽ  14.ו 

  –וכפירוש רש"י 

שאמרת אם  לעשות עלינו, עשה אתה מה שעליך עשינו מה שגזרת

 15.בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם

איזו עוצמה של מצווה. לאיזה מעמד אני מגיע מתוך הביעור 

בונו של עולם. יהזה, לאיזו עמדה בעמידתי בתפילה מול ר

והשאלה הנשאלת, מעבר לכל הבירורים הנדרשים, היא דווקא 

הזו. בלשונם היא נקראת 'וידוי הכותרת שנתנו חז"ל למצווה 

כפי  . האמת היא שאם יש בעולם דבר הפוך מוידוי16מעשרות'

ה וק הצורה והסגנון המוזכרים בפרשי, אלה בדישאנו מכירים

הזו. בעוד שהוידוי מתאר הכרה בחטא, כאן נשמע שהמצהיר 

מכיר רק בשבחו ובגדולת מפעלותיו ולא מפסיק להשתבח 

  !בזה

נבוא להעמיק במצווה המופלאה הזו  מתוך השאלות הללו,

 ובשייכותה אלינו בכל יום ויום.

 כשהקודש יצא מן הבית...

פירושו של אחד מגאוני העולם ב להתמקדאני רוצה 

והמפרשים, ר' עובדיה ספורנו. הפירוש הזה עושה כאן מהפכה 

של ממש ומתוכה נדמה לי שמתהפכת התפיסה שלנו ביחס 

על פי רש"י, נזכיר, ה'קודש' לכלל מושג הקדושה בחיינו. 

אני ממשיך  באותו אופן, כאשר שביערתי הוא המעשר השני

ים מוטלומתאר כיצד הפרשתי את יתר התרומות והמעשרות ה

רה הזו באופן שונה הצעלי. לעומת זאת, הספורנו קורא את הה

 -ן לחלוטי

בערתי הקודש מן הבית. בחטאינו ובעונות אבותינו הוסרה העבודה 

ת אשר להם היו ראויות תרומות ומעשרות באמרו ואטמא מהבכורו

וזהו וידוי מעשר שהזכירו  אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם

  17.רז''ל

כהן, אני בכלל לא הייתי צריך לבוא אליך מר  אתה יודע,

בשביל המעמד הזה. אתה יודע מדוע? כי אלמלא היינו 

הבכור,  ה בפני בנישאת הביעור הזה הייתי עובעגל, חוטאים 

 הור מביתי וממשפחתי. אבל אתו בכהאחי הבכור, או איזש

ובחטאי יודע מה קרה? 'בערתי הקודש מן הבית'... בחטאיי 

 בביתי והוא התבער. ש. היה קודביערתי אותואבותי 

האם יש וידוי גדול מזה בעולם?? אתה יודע, אדוני הכהן, 

ש במקום שהקוד -קודש נתבער מן הבית קרה דבר נורא כשה

והבית יהיו חבוקים יחד ממש, אני צריך לבוא אליך, אדם 

 .השודמעתה על הקמהשבט הנבחר שאחראי 

 שם, כ"ו, ט"ו. 14
 שם ברש"י. 15
 מעשר שני, ה', י'. ,משנה 16
 פירוש הספורנו, דברים, שם, י"ג. 17
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 ואעפ"כ עודני מתחדש ומשמח

עוד שלב אחד קדימה. ממשיך ולוקח את הדברים אף נו ורהספ

 'גם וגם.  על פי –המילה 'גם' איננה רק מילת ריבוי ותוספת 

  –במובן של 'אע"פ', 'למרות זאת' הספורנו, משמשת המילה 

 '.גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים'כמו  ,אע''פכטעם  גםטעם 

אין  18כשנעמי אומרת לכלותיה 'גם הייתי הלילה לאיש'

אפילו אם נניח שאהיה ' –כוונתה מלשון ריבוי ותוספת אלא 

הספורנו את מבאר לפי זה,  '.הלהן תעגנה?? –לאיש הלילה 

 המיוחדת של מבער המעשרות:הצהרתו 

יאמר א''כ מודה אני כי גדול עוני שגרמתי לבער הקדש מן הבית 

ואע''פ שנתתיו ללוי וזולתו כמצותך אני מתפלל שתשקיף השקפה 

 .לטובה במקום ההשקפה לרעה הראויה בעוני

'עוון ביעור , ממשיך המבער ומתוודה, 'בונו של עולםיר'

ואף על פי שנתתי ועשיתי  ן הבית הוא גדול מנשוא.הקודש מ

זה כדי לתקן אותו באמת.  ככל מצוותך אשר ציוויתני, אין בכל

נו של עולם, לא נותר לי אלא לבקש שאתה לא ובולכן, רי

ותברך אותנו לאין ערוך ובלי  ף ותרחםתעשה כן, אלא תשקי

שום פרופורציה למה שעשינו ולקודש שביערנו. השקיפה 

 .'שנשבעת לאבותינו ממעון קדשך וקיים את השבועה

 הביכורים והבכורים

אך של הספורנו, יק ברבאמת פירוש מו החשבתי לעצמי שז

 ? האם זו דרשה שמנותקת מההקשר?כיצד הוא הגיע אליו

תשמעו, זה פלא פלאות ממש. מצוות הביעור מגיעה מיד 

. הביכורים זוהי 'ראשון'עסקנו ב מצוות הביכורים שבהאחרי 

נותנים עם פירותינו, 'רואה רימון צווה הראשונה שאנו מה

שביכר ואומר הרי זה ביכורים'. מהצד השני, ביעור המעשרות 

זו המצווה האחרונה בהחלט, זו שמסכמת את כל קיום 

יה. הביכורים המצוות התלויות בארץ והנעשות בפירות

 והביעור הזה סובב סביב השמחה סובבים סביב הראשית

 בקדושה. , סביב השמחה שבנתינה, ששבתכלית

                                                           
 י"ב. א', רות, 18

במקרא הביכורים עומד המביא ומדבר בגוף ראשון על 

 העבודה הקשה במצרים, על העינוי הקשה, על היציאה ועל

, בגוף ראשון ישראל. הכל בסיפור פרטי ממש ץההגעה לאר

מו עם הכלל לגמרי, כי . הוא עומד שם ומכניס את עציחיד

ד כך הוא מחובר אל הראשית וממנה הוא יוצא. הוא עומ

בונו של עולם שהכל זה ראשית, שכל מה שיש לו יודה לרומ

 הוא נתן לו.

 יש לי כוח! –'הצהרת און' 

בביעור המעשרות עומד האדם ומספר לא על מה שניתן לו, 

עשיתי הכל והשתדלתי באמת. ' –על מה שהוא נתן ונותן אלא 

בונו של עולם, אתה יודע איזה תהליך עברתי בשביל יאבל ר

בכורה זה בדיוק אותו סיפור. כשחטאתי עם זה? הביכורים וה

לאבד בקלות  אבותיי וביערתי את הקודש מן הבית, הייתי יכול

אמורה להיות גלויה כל כך בכל  התאת נקודת הראשית שהי

מצוות 'כת המצוות א בית בעם ישראל. הייתי יכול לקיים

טכנית ולהצהיר כמו בהצהרת מיסים  'אנשים מלומדה

למרות הכל  -חובותיי, אבל רבונו של עולם שמילאתי את כל 

תראה כמה אני עושה, כמה אני  נשארתי מחובר לראשית.

 ל, כמה אני שמח ומשמח!'.דמשת

בונו של עולם, היא שלמרות כל יהשמחה הגדולה שלי, ר'

הביעור הזה אני מקבל את המצב בתמימות וממשיך להתחדש 

 –של עולם יבונו אתה, רעכשיו כל הזמן מאותה ראשית. אז 

 . ממעון קדשך וברך את עמך את ישראל"השקיפה "

כוח ההתחדשות התמידית הוא גם כח השמחה התמידית, 

את הכח ואת האפשרות לעמוד כך ולתבוע לנו והוא זה שנותן 

 שה' יתברך יברך את עמו ישראל כאשר נשבע לאבותינו.
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 לסעודה שלישית – לזכור, להיטיב ולהוציא את השם הרע

 ארבעה פסוקים בלבד

תבוא מורכב מארבעה פסוקים בלבד ובה  שלישי של פרשת כי

 -ר בתורה חחודי, שלא מופיע בשם מקום אימופיע מושג י

ְרת    'הֵ֥  ֶאת ַ֖ ֱאמ  ֵֽ יו  ה  ִ֧ ר ֻחק ָ מֶֹׁ֨ ש ְ יו ְול  ְדָרָכָ֗ ֶכת ב   ים ְוָלֶל֣ ִ֜ אלֹה  ִּֽ ְהיֹות  ְלָך֙ ל  ֹום ל  י ָ֑ ה 

וֹ  קֹלִּֽ ע  ב ְ מֵֹ֥ ש ְ יו ְול  ָטָ֖ ָ פ  ש ְ ְצֹותָָ֛יו ו מ  ִׁ֣  'הָּ֞ -ו ו מ  יְרך  ֵֽ ֱאמ  ֵֽ ֹות לֹו֙ ְלע ֣  ה  ְהיֵ֥ ֹום ל  י ָ֗ ם ה 

ר ב ֶ ָ֖ר ד   ֶ ֲאש  ִּֽ ה כ   ָָ֔ ךְ  ְסֻגל  ל ָלָ֑ ָ ר כ  מָֹ֖ ש ְ ְצֹותִָּֽיו ְול   19.מ 

, ננסה לעמוד 'להאמירהמושג 'לפני שננסה להבין מה פירוש 

  – מפרשעל הבנת המילה 'היום'. רש"י במקום 

 20.בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם

מאמירים את הקב"ה  הכוונה היא שבכל יום ויום אנו כלומר

מאמיר אותנו. בדיוק על פסוק זה בנוי מצדו והוא מחדש 

 -כיפורים כל יום הפיוט הנפלא שאנו שרים ב

ינו   ה ֱאלה  ָ ת  ָך ְוא  ֶ מ  י ָאנו  ע  ינו  , כ   ה ָאב  ָ ת  ה , ָאנו  ָבֶניָך ְוא  ָ ת  ָאנו  ֲעָבֶדיָך ְוא 

נו   אֲ .... ֲאדונ  נו  ָאנו  מ  יר  ֲאמ  ה מ  ָ ת  יֶריָך ְוא   21.מ 

שלמילה זו אין מקבילה וען רש"י טנחזור למושג להאמיר. 

וא מפרש אותה ולכן ה בשום מקום אחר בכל התנ"ך כולו,

 -לשון הבדלה והפרשה ב

אין להם עד מוכיח במקרא, ולי נראה שהוא לשון הפרשה והבדלה, 

 הפרישך אליומאלהי הנכר להיות לך לאלהים, והוא  הבדלתיו לך

 22.מעמי הארץ להיות לו לעם סגולה

 נכרום ויום מבדילים את הקב"ה מאלהי אנחנו בכל י -דהיינו 

מפריש ומבדיל אותנו מעמי העולם  , הקב"ה,ואתה הארץ

 ומגלה שאנו עם סגולה.

 אמירי העצים

רואים את שורש המונח הזה אחרים מפרשים ראשונים 

זה אינו בא בדרך ה לשון אמירה, למרות שבעברית השורשמ

  –הרשב"םאומר  ,באומץ גדול ,כלל בבנין הפעיל. כך

 .23הקב"ה ונתרצה אתה הזקקת, שאמר

בכל יום מכריחים אותך אנחנו מזקיקים אותך, הקב"ה, 

נו בכל יום ואתה מזקיק אות ,אלוקינוהוא במעשינו שאתה 

שלהאמיר בא . אחרים פירשו ואומר שאנחנו עם סגולתך

. בצמרת 24הגבהה וגדולה – צמרת העץ העצים,מלשון אמירי 

העץ מופיעה המהות של העץ. שם בפסגת העץ, לא בגזע ולא 

ברוש עץ הוא עץ תפוז, העץ בשורשים, מתגלה לעין כל האם 

 רק בצמרת העץ.אך או תאנה. הייחודיות מתבטאת 

איך זה מתרחש בכל יום ויום? האם עדיין צריך להבין אבל 

יש לנו את הכח בכל יום להבדיל את הקב"ה מאלהי באמת 

 מעשינוהאם והיאך בעלי כאלו כוחות? אכן הנכר? האם אנו 

                                                           
 י"ח-דברים, כ"ו, י"ז 19
 שם, ט"ז, ברש"י. 20
 בחזרת הש"ץ ליום הכיפוריםמתוך סליחות שפיוט  21
 שם, י"ז, ברש"י. 22
 בפירוש ריה"ל המובא באבן עזרא, שם.ועי'  "ם.בשם, ברש 23

האם הקב"ה מגלה בכל יום  –? וכן מהצד השני גורמים לכך

את סגולתנו? למה הוא לא בירר את זה פעם אחת ולתמיד? 

 למה צריך בכל יום מחדש?

 ללקט אמרים

מדנו השבוע את השלישי של התשובה קשורה לתאריך שבו ל

יום ההולדת כידוע י"ח באלול. יום ח"י באלול הוא  –הפרשה 

 . 26אדיושל האדמו"ר הזקן בעל התניא מל 25בשל הבעל שם טו

תניא' הוא השם שנתקבל על ידי רוב ישראל לספר ספר ה'

המופלא שהוא חיבר, אבל השם שהאדמו"ר הזקן עצמו נתן 

 אהי משמעות שם הספר ,טותלספר הוא 'ליקוטי אמרים'. בפש

מאת  שהמחבר מבקש ללקט, לא לחבר, אמירות גדולות

את השורות רק . אבל כל מי שלמד אי פעם ולו קודמיו

גרידא הספר לא נשאר בליקוטים הראשונות של התניא יודע ש

 לקטשנ ,כל אחד ואחת מאתנו ,הוא מבקש ללמד אותנואלא 

, הנמצאים מחוברים לקרקע, הכי למטה מריםהעֹ לא רק את 

במקומות  – אמריםללקט גם וצריך שאפשר, אלא שאפשר 

לימוד יומי של התניא מבינים בכל  על ידיהכי גבוהים שיש. 

בה מתגלה כמה אתה , את הנקודה הפנימיתעוד ועוד יום ויום 

ואני וכל עם ישראל בעצם אלוקיים, שאנחנו מובדלים 

כרעיון גדול שהתברר פעם בהר  מתגלה ואין זהומופרשים לו. 

בכל יום ויום מחדש. זה מתגלה אלא  – לפני המון שנים סיני

 לוה-אתה חלק א -ם והוא מאמיר אותך אתה מאמיר אותו היו

 ממעל ממש.

 להאמין בגובה שלך

שהינם  ,מרים, שיבוליםתמיד חשבתי שההבדל בין ליקוט עֹ 

צריך שמ באופן ר ליקטה רות המואביהשא ,נמוךמאכל בהמה 

, לבין ליקוט האמרים, הנקודות הגבוהות למטהלהתכופף 

להאמין בגובה הוא ביותר שצריך להעפיל ולהתרומם אליהן, 

צמרות  ולהביא אותך אלשלך וללקט כדי להוכיח לעצמך 

 העצים שבך, אבל כמדומני שיש כאן נקודה אף יותר עמוקה.

יבות בעל התניא פרסם את ספרו בתחילה בעילום שם מס

ר' זושא  –שונות. את ההסכמות לספר הוא ביקש משני חבריו 

מאניפולי ור' יהודה לייב הכהן, רבה של אניפולי, שניהם 

מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש, תלמידו הגדול וממשיך 

וטי אמרים דרכו של הבעל שם טוב. את ההסכמה לספר ליק

  –זה פלא פלאות  נתנו שניהם באותו היום,

  27...תבואפר'  יום ג' שנכפל בו כי טובהיום 

זוהי הפעם היחידה שבה מופיע בתורה, כפי שפתחנו, המושג 

שביום כתיבת ההסכמה לפני  ,'והאמירך', וזהו היום -'האמרת'

 עי' מעין זה ברמב"ן, שם. 24
 נולד י"ח אלול, תנ"ח. 25
 נולד, י"ח אלול, תק"ה. 26
 הסכמת מוהר"ר משולם זוסיל מאניפאלי לספר התניא. 27
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היה חל ערב ח"י באלול. בהסכמתם הם  ,יותר ממאתיים שנה

 - כותבים

 28כעת ישמח ישראל בהגלות דברי קדשו...ו

ישראל בעל שם  רומזים לא רק לעם ישראל, אלא לרבי והם

טוב, שלפני שהתגלה בעולם היה נוהג להסתובב בעולם 

"ברוך ה', ברוך ה'..".  –בעיירות נידחות וגורם ליהודים לומר 

הם בכך  ,שכאשר יהודים אומרים ברוך ה' –והיה מסביר 

מאמירים את הקב"ה. וכששני תלמידי תלמידו כותבים את 

זהו ערב יום הולדתו שאף היה  'ליקוטי אמרים'ל ההסכמה

 –תאריך של יום התגלותו בעולם, היום של 'את ה' האמרת' 

 'וה' האמירך', 

אם רצתה תורת החסידות לגלות משהו בעולם זה רק את 

לגלות שבכל יום ויום 'אנו מאמירך' ובכל יום ויום  -הדבר הזה 

 'אתה מאמירנו'.
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