
 
  א'התשע אלול                    ד"בס

 ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור

  מעשרות ווידוי ביכורים מקרא פרשיות

  לפרשת כי תבוא

  

  :ז" טו"כ דברים. 1
ֶאת ַלֲעׂשֹות ֱאלֹוֶקיָך ְמַצְּוָך ' ַהּיֹום ַהֶּזה ה) טז(

ְרָּת ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשמַ ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים
    :אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 

  
  : 'א, ב"י דברים. 2
  "לעשות תשמרון אשר והמשפטים החוקים אלה"
  
  : ט"כ- ו"כ, א"ידברים . 3
 ונתת....וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"

 הר על הקללה ואת גריזים הר על הברכה את
  " עיבל

  
  : ט"כ-ב"כד "ידברים . 4
ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ) כב(

אלוקיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ' ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה) כג( :ָׁשָנה ָׁשָנה
ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך 

' ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת הּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען 
ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי ) כד( :אלוקיָך ָּכל ַהָּיִמים

לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
 :אלוקיךָ ' אלוקיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכָך ה' ה
ֶּכֶסף ְּבָיְדָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת הַ ) כה(

ְוָנַתָּתה ) כו( :אלוקיָך ּבֹו' ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה
ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין 
' ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ה

ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ) כז( :ַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתךָ אלוקיָך ְוָׂש 
 :ִּבְׁשָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך 

ִמְקֵצה ָׁשלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ) כח(
ּוָבא ) כט( :ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריךָ 

י ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ַהֵּלִוי ִּכ 
ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו ְלַמַען ְיָבֶרְכָך 

  :אלוקיָך ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה' ה
  
  : ג"י- ב"י, ו"כדברים . 5
בּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּת ) יב(

ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום 

ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ) יג( :ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו
אלוקיָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ' ה

 ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום
  : ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי

  :'ב ו"דברים י. 6
 מעשרֹתיכם ואת וזבחיכם עֹלֹתיכם שמה והבאתם

  …ידכם תרומת ואת
  
  :הספרי פי על י"רש. 7

, ו"כ (בהם שנאמר, הביכורים אלו - ידכם תרומת
  …מידך הטנא הכהן ולקח') ד
  
  :א"י, ב"ידברים . 8
 לשכן בו להיכם-א' ה יבחר אשר המקום והיה"

 מַצֶּוה אנכי אשר כל את תביאו שמה, שם שמו
 ותֻרמת מעשרֹתיכם וזבחיכם עולֹתיכם, אתכם
  ". …ידכם

  : יח-יז ובפסוקים
 אם כי .ידך ותרומת …בשעריך לאכֹל תוכל לא"

  ".…'ה יבחר אשר במקום תאכלנו להיך-א' ה לפני
  
  :י-ו ה"דברים כ. 9
אלוקיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ' ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה) ה(

ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי 
ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ) ו( :ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב
אלוקי ' ַוִּנְצַעק ֶאל ה) ז( :ָדה ָקָׁשהַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבֹ

ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ' ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה
ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ' ַוּיֹוִצֵאנּו ה) ח( :ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו

 :ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים
ֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַוְיִב ) ט(

ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ) י( :ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
  :'ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה

  
  : ה"כ- כ'ו דברים. 10

ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ) כ(
) כא( :אלוקינּו ֶאְתֶכם' ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה



ְוָאַמְרָּת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיִֹציֵאנּו 
ּומְֹפִתים אֹותֹת ' ַוִּיֵּתן ה) כב( :ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה' ה

 :ְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו
ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ) כג(

' ַוְיַצֵּונּו ה) כד( :ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו
' ְרָאה ֶאת הַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְליִ 

 :אלוקינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל ַהָּיִמים ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ) כה(

  :אלוקינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו' ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ה
  

  : .קטז פסחים, משנה. 11
 מתחיל בגנות ;ולפי דעתו של בן אביו מלמדו

עד " ארמי אובד אבי"ודורש מ, ומסיים בשבח
  . שיגמור כל הפרשה כולה

רב אמר ? מאי בגנות: מתחיל בגנות ומסיים בשבח
' מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו'
  . 'עבדים היינו'אמר ] ושמואל[
  

  : ו"ט-ג" יו"כדברים . 12
י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית אלוקיָך ִּבַעְרִּת ' ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה) יג(

ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך 
) יד( :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי

לֹא ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו ְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹא 
אלוקי ָעִׂשיִתי ְּככֹל ' י ִמֶּמּנּו ְלֵמת ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול הָנַתִּת 

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ) טו( :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני
ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה 

ַבת ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ זָ 
   :ָחָלב ּוְדָבׁש

  
  :' א 'דברים ו. 13
-א' וזאת המצוה הֻחקים והמשפטים אשר צוה ה"

להיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם 
   "עוברים שמה לרשתה

  
  : ט"י- ז"ו ט"כדברים . 14

להיך מצוך לעשות את הֻחקים - א' היום הזה ה"
 בכל האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם

האמרת היום להיות לך ' את ה.. .לבבך ובכל נפשך 
האמירך היום להיות לו לעם ' וה... להים- לא

להיך כאשר -א' ולהיותך עם קדוש לה... סגלה
             "ִדבר

  
  :ר בפתיחת הפרשה"רש. 15
חלק המצוות שבמשנה תורה מתסיים בשני "

המצרפים , מקרא ביכורים ווידוי מעשרות, עינינים
לאומית את עובדות היסוד של ההיסטוריה ה

היהודית ואת כללי היסוד של התפקיד הלאומי 
אמירת שני . וכוללים אותם בשני וידויים, היהודי

אחת לשנה או אחת לשלש שנים , הוידויים האלה
תזכיר לכל יהודי את מקורו ההיסטורי הלאומי 

שניהם קשורים . ואת התפקיד הלאומי הנובע מכך
ביכורים : לשתי מצוות  שכבר נתבארו בתורה

י מעשי הודאה רבי "מצוות אלו מבטאות ע. מעשרו
תוכן רעיוני כיצד עלינו להעריך את ירושת הארץ 

כי הארץ , ואת העושר החומרי הנובע ממנה
ופרותיה הם יסודות קיומנו הלאומי ועלינו להכיר 

שני הוידויים האלה . אותם על פי מקורם ויעודם
קשורים איפוא בקשר הדוק אל הארץ שישראל 

אתה לרשתה ולפיכך המקום הראוי להם עומדים 
הוא בסוף מתן המצוות שהארץ ניתנת לצורך 

  ."קיומן
  

  : 'א, כי תבוא, תנחומא. 16
, ו"דברים כ" (אלוקיך מצוך לעשות' היום הזה ה"
' בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה"ה "זש). ז"ט

והלא כריעה בכלל ). 'ו, ה"תהלים צ" (עושנו
ל "ומה ת,  כריעההשתחויה והשתחויה בכלל

צפה משה , אלא? "נברכה" "נכרעה" "נשתחוה"
ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב 

עמד והתקין לישראל ; והבכורים עתידין ליפסק
לפי שחביב , שיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום

ה מכל מעשים טובים ומכל "תפלה לפני הקב
תי תכון תפל) "'ב, א"שם קמ(שכך כתיב . הקרבנות

   ".משאת כפי מנחת ערב, קטרת לפניך
 


