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  ג'התשע לולא                                          ד "בס

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

          כי תבוא הפטרת פרשת ובביחסי ישראל והעמים ל
   )ר יהושוע מנחם רוזנברג"ד והרב רוני קלופשטוק של יםעל פי שיעור( בואכי תפרשת ל

  
היה הפרשה האחת לפני פרשת כי תבוא לעולם ת

כיוון שבה כלולה פרשת הברכות  ,האחרונה בשנה
ין רוצים  וא,תוכחה רבה וארוכהוהקללות הם , והקללות

להפטרה קוראים את . לסיים את השנה בדבר רע
המעלה את " שבעה דנחמתא"ההפטרה השישית מ

נושא העולה גם , הנושא של יחסי ישראל ואומות העולם
  .והקללותמהפרשה בחלק הברכות 

ל בחרו את ההפטרה "בשיעורים הקודמים הזכרנו כי חז
י הקשר בין "י הקשר בין ההפטרה לפרשה  או עפ"או עפ

הפטרת כי תבוא קשורה . ההפטרה לזמן בו היא נקראת
  .הן לנושא הפרשה והן לזמן

  
  הקשר שבין הפרשה להפטרה 

  ההתיחסות לנושא ישראל והעמים בפרשה
  :ח " דברים כ1 
ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ' ָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול הְוהָ ) א(

' ּוְנָתְנָך ה, ָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצו
ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ) ב. (ֱאלֶֹהיָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

' ן הִיּתֵ ) ז....(ֱאלֶֹהיךָ ' ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻגךָ 
ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו , ְלָפֶניךָ  ִנָּגִפים ֶאת אְֹיֶביָך ַהָּקִמים ָעֶליךָ 

 ִאְּתָך ֶאת 'ְיַצו ה) ח ( ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניךָ  ֵאֶליךָ 
' ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה, ּוֵבַרְכךָ , ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶדךָ  ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמיךָ 

ֹוׁש ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע לֹו ְלַעם ָקד' ְיִקיְמָך ה) ט. (ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

.           ֱאלֶֹהיָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו' ֹת ה ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצו, ָלְך 
.  ְוָיְראּו ִמֶּמּךָ , ִנְקָרא ָעֶליךָ ' ם הָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁש  ְוָראּו) י(

ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבַהְמְּתָך ּוִבְפִרי '  ה ְוהֹוִתְרךָ ) יא
. ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך '  ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע הַעל, ַאְדָמֶתךָ 

ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר ' ִיְפַּתח ה) יב(
ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים , ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדךָ ַאְרְצָך ְּב 

 ְוָהִייָת  ב ְולֹא ְלָזנָ  ְלרֹאׁש' ּוְנָתְנָך ה) יג. (ְוַאָּתה לֹא ִתְלֶוה

' ֹת ה ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצו, ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהֶיה ְלָמָּטה
ְולֹא ) יד. (ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות, ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום

ָיִמין , ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום
  ...ְלָעְבָדם, ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ּוְׂשמֹאול

ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ' ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה) טו(

ּוָבאּו ָעֶליָך , ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֶאת ָּכל ִמְצו

,  ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר)טז. (ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוךָ 

 )יח(. ָארּור ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתךָ  )יז. (ְוָארּור ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה
ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות , ָארּור ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתךָ 

  .... ְוָארּור ַאָּתה ְּבֵצאֶתךָ ,  ָארּור ַאָּתה ְּבבֶֹאךָ )יט(. צֹאֶנךָ 
ְּבֶדֶרְך ֶאָחד ֵּתֵצא ֵאָליו , ִיֶּתְנָך ְיהָוה ִנָּגף ִלְפֵני אְֹיֶביךָ ) כה(

ְלכֹל ַמְמְלכֹות  ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה, ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָּתנּוס ְלָפָניו
                                              ...                                                                ָהָאֶרץ

ַּבִית ִּתְבֶנה ְולֹא , ִאָּׁשה ְתָאֵרׂש ְוִאיׁש ַאֵחר ִיְׁשָּכֶבָּנה) ל(
ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך ) לא(. ע ְולֹא ְתַחְּלֶלּנּוֶּכֶרם ִּתַּט , ֵתֵׁשב ּבֹו

צֹאְנָך , ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך , ְולֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו
ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְנֻתִנים ) לב. (ְנֻתנֹות ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיעַ 

ְוֵאין ְלֵאל , םָּכל ַהּיֹו ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם
ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ְיִגיֲעָך יֹאַכל ַעם ֲאֶׁשר לֹא ) לג( .ָיֶדךָ 

יֹוֵלְך ) לו....  (יםָּכל ַהָּיִמ  ְוָהִייָת ַרק ָעׁשּוק ְוָרצּוץ, ָיָדְעָּת 
ְיהָוה אְֹתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶליָך ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא 

. ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבןְוָעַבְדָּת , ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ 
ְּבכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ,   ְוִלְׁשִניָנה ְלָמָׁשל,  ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה) לז(

ָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹוק ' ה ִיָּׂשא) מט... (הְיַנֶהְגָך ְיהָוה ָׁשּמָ 
ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא , ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר

ּגֹוי ַעז ָּפִנים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּׂשא ָפִנים ְלָזֵקן ) נ. (ְלׁשֹנֹו ִתְׁשַמע
ְוָאַכל ְּפִרי ְבֶהְמְּתָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ַעד ) נא(.  ְוַנַער לֹא ָיחֹן

ִהָּׁשְמָדְך ֲאֶׁשר לֹא ַיְׁשִאיר ְלָך ָּדָגן ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר ְׁשַגר 
ְוֵהַצר ) נב (.ַעד ַהֲאִבידֹו אָֹתְך , ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנךָ 

ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַעד ֶרֶדת חֹמֶֹתיָך ַהְּגבֹהֹות ְוַהְּבֻצרֹות ֲאֶׁשר  ְלךָ 
ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ְּבָכל , ַאָּתה ּבֵֹטַח ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרֶצךָ 

ְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנָך ְּבַׂשר ) נג. (ֱאלֶֹהיָך ָלךְ ' ָך ֲאֶׁשר ָנַתן הַאְרְצ 
ר ּוְבָמצֹוק ְּבָמצֹו, ֱאלֶֹהיךָ ' ָּבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה

  .ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך אְֹיֶבךָ 
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  :'בדומה דנים בהפטרה ישעיה ס. 2
) ב ( .ָעַלִיְך ָזָרח, ּוְכבֹוד ְיהָוה; ִּכי ָבא אֹוֵרְך , קּוִמי אֹוִרי) א(

ְוָעַלִיְך ִיְזַרח ; ַוֲעָרֶפל ְלֻאִּמים, ֶאֶרץ- ִהֵּנה ַהחֶֹׁשְך ְיַכֶּסה- ִּכי
; ְלאֹוֵרְך , ְוָהְלכּו גֹוִים) ג ( .ָרֶאהּוְכבֹודֹו ָעַלִיְך יֵ , ְיהָוה

, ֻּכָּלם--ּוְרִאי, ָסִביב ֵעיַנִיְך -ְׂשִאי) ד. (ְלנַֹגּה ַזְרֵחְך , ּוְמָלִכים
ַצד -ּוְבנֹוַתִיְך ַעל, ָּבַנִיְך ֵמָרחֹוק ָיבֹאּו; ָלְך -ִנְקְּבצּו ָבאּו

- ִּכי :ֵבְך ּוָפַחד ְוָרַחב ְלבָ , ָאז ִּתְרִאי ְוָנַהְרְּת ) ה ( .ֵּתָאַמָנה
ִׁשְפַעת ) ו ( .ֵחיל ּגֹוִים ָיבֹאּו ָלְך , ֵיָהֵפְך ָעַלִיְך ֲהמֹון ָים

; ִמְּׁשָבא ָיבֹאּו, ֻּכָּלם-- ִּבְכֵרי ִמְדָין ְוֵעיָפה, ְּגַמִּלים ְּתַכֵּסְך 
צֹאן ֵקָדר - ָּכל) ז ( .ּוְתִהּלֹת ְיהָוה ְיַבֵּׂשרּו, ָזָהב ּוְלבֹוָנה ִיָּׂשאּו

, ָרצֹון ִמְזְּבִחי-ַיֲעלּו ַעל; ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנְך , ִיָּקְבצּו ָלְך 
; ָּכָעב ְּתעּוֶפיָנה, ֵאֶּלה-ִמי) ח ( .ּוֵבית ִּתְפַאְרִּתי ֲאָפֵאר

ָוֳאִנּיֹות , ִלי ִאִּיים ְיַקּוּו-ִּכי) ט ( .ֲאֻרּבֵֹתיֶהם- ֶאל, ְוַכּיֹוִנים
ַּכְסָּפם ּוְזָהָבם , ָרחֹוקְלָהִביא ָבַנִיְך מֵ , ַּתְרִׁשיׁש ָּבִראׁשָֹנה

) י ( .ְוִלְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵפֲאָרְך , ְלֵׁשם ְיהָוה ֱאלַֹהִיְך -- ִאָּתם
 ִּכי ְבִקְצִּפי  :ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנְך , ֵנָכר חֹמַֹתִיְך - ּוָבנּו ְבֵני
יד ּוִפְּתחּו ְׁשָעַרִיְך ָּתִמ ) יא ( .ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמִּתיךְ , ִהִּכיִתיְך 

,  ְלָהִביא ֵאַלִיְך ֵחיל ּגֹוִים :לֹא ִיָּסֵגרּו, יֹוָמם ָוַלְיָלה
-ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ֲאֶׁשר לֹא-ִּכי) יב ( .ּוַמְלֵכיֶהם ְנהּוִגים

ְּכבֹוד ַהְּלָבנֹון ) יג ( .ָחרֹב ֶיֱחָרבּו, ְוַהּגֹוִים; יֹאֵבדּו, ַיַעְבדּוְך 
ְלָפֵאר ְמקֹום -- ְתַאּׁשּור ַיְחָּדוְּברֹוׁש ִּתְדָהר ּו, ֵאַלִיְך ָיבֹוא

ְוָהְלכּו ֵאַלִיְך ְׁשחֹוַח ְּבֵני ) יד ( .ּוְמקֹום ַרְגַלי ֲאַכֵּבד, ִמְקָּדִׁשי
ְוָקְראּו ָלְך ; ְמַנֲאָצִיְך -ַּכּפֹות ַרְגַלִיְך ָּכל-ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַעל, ְמַעַּנִיְך 

ת ֱהיֹוֵתְך ֲעזּוָבה ַּתחַ ) טו ( .ִצּיֹון ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל, ִעיר ְיהָוה
ְמׂשֹוׂש ּדֹור , ְוַׂשְמִּתיְך ִלְגאֹון עֹוָלם; ְוֵאין עֹוֵבר, ּוְׂשנּוָאה

,  ְוָיַדַעְּת ;ְוׁשֹד ְמָלִכים ִּתיָנִקי, ְוָיַנְקְּת ֲחֵלב ּגֹוִים) טז(  .ָודֹור
ְוַעֵּמְך ) כא ( ....  ֲאִביר ַיֲעקֹב, ְוגֲֹאֵלְך , ִּכי ֲאִני ְיהָוה מֹוִׁשיֵעְך 

, ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי; ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ֻּכָּלם ַצִּדיִקים
ֲאִני ; ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי ָעצּום,  כב ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף .ְלִהְתָּפֵאר

   .ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשָּנה, ְיהָוה
מימי אברהם ועד היום הוא להפיץ , תפקיד עם ישראל

זה מתחיל כבר אצל אברהם קשר . בעולם ' את דעת ה
אברהם החל במלאכה " . אב המון גויים" אבינו שנקרא 

וזה גם היעוד של עם ישראל לאורך הדורות עד אחרית 
  . הימים

ר יהושוע מנחם רוזנברג נבחן את "על פי מאמרו של ד
קוראים  בפרשת השבוע . הקשר שבין הפרשה להפטרה 

ייסורים את המכות וה, את אלות הברית, את התוכחה 
. תורהמצוות השיבואו אם חלילה לא נשמור לעשות את 

תחילת . התוכחה פונה אל כל יחיד ויחיד בלשון נוכח
   :הקללות בתוך הארץ

ואכל פרי ... עליך גוי מרחוק מקצה הארץ' ישא ה"
אשר לא ישאיר לך דגן , בהמתך ופרי אדמתך עד השמידך

בידו עד הא, שגר אלפיך ועשתרות צאנך, תירוש ויצהר
והצר לך בכל שעריך עד רדת חומותיך הגבוהות . אותך

   ". 'והבצורות וגו

ושוד , וינקת חלב גויים: "כנגד אלה בא ישעיה ומנחם
שוד ושבר , לא ישמע עוד חמס בארצך... מלכים תינקי

  ".וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהילה, בגבוליך
 מקצה, בכל העמים' והפיצך ה  ":נאמר  התוכחה םבסיו

אשר , ועבדת שם אלוהים אחרים, הארץ ועד קצה הארץ
ובגויים ההם לא תרגיע . לא ידעת אתה ואבותיך עץ ואבן

בניגוד לזאת מנבא ישעיה ..." ולא יהיה מנוח לכף רגלך
, כלם נקבצו באו לך, שאי סביב עיניך וראי: "בהפטרה

והלכו ". "ובנותיך על צד תאמנה, בניך מרחוק יבואו
כל , והשתחוו על כפות רגליך, מעניךאליך שחוח בני 

  ..." מנאציך
אותך ואת מלכך אשר ' יולך ה: "בתוכחה אנו מוזהרים

אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ועבדת , תקים עליך
והיית לשמה למשל . שם אלוהים אחרים עץ ואבן

וישעיה ". שמה' ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך ה
כי , מלכיהם ישרתונךו, ובנו בני נכר חומותיך: "מבטיח

', וקראו לך עיר ה". "וברצוני רחמתיך, בקצפי הכיתיך
  ." קדוש ישראל, ציון

תחת אשר הייתם , ונשארתם במתי מעט: "בפרשה נקרא
" אלוהיך' בקול ה, כי לא שמעת, ככוכבי השמים לרב

והצעיר , הקטן יהיה לאלף: "לעומת זאת אומר ישעיה
  . "בעיתה אחישנה' אני ה, לגוי עצום

פרשת השבוע מדברת על עם קדוש שכל עמי הארץ יראו 
האמירך היום להיות לו לעם ' וה: "נקרא עליו' כי שם ה

ולתיתך עליון . ולשמור כל מצוותיו, סגולה כאשר דבר לך
, לתהלה ולשם ולתפארת, על כל הגויים אשר עשה

דברי הנביא ". אלוהיך כאשר דבר' ולהיותך עם קדוש לה
והלכו גויים לאורך ומלכים : "דומהבהפטרה הם ברוח 

, כספם וזהבם אתם, להביא בניך מרחוק". לנגה זרחך
וקראו לך עיר ". אלוהיך ולקדוש ישראל כי פארך' לשם ה

לעולם ירשו , ועמך כלם צדיקים". ציון קדוש ישראל', ה
  ".מעשה ידי להתפאר, נצר מטעי, ארץ

  
 הקשר שבין ההפטרה לזמן 
עומד גם בימים , והאומותקשר זה שבין עם ישראל 

אבל גם " אלוקי ישראל מלך' ה"אנו מתפללים  .הנוראים
מלוך על העולם "אנו מבקשים ". מלכותו בכל משלה"

וידע כל פעול ... כולו בכבודך והינשא על כל הארץ ביקרך 
העולם כולו נידון ואנו בתוכו כפי . ..."כי אתה פעלתו 

  שאנו אומרים 
   :בתפילת ראש השנה. 3
ֵאיזֹו . ְוֵאיזֹו ַלָּׁשלֹום. ֵאיזֹו ַלֶחֶרב. ַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמרוְ 

ְלַהְזִּכיָרם ְלַחִּיים . ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקדּו. ְוֵאיזֹו ָלׂשַֹבע. ְלָרָעב
  .... ִמי לֹא ִנְפַקד ְּכַהּיֹום ַהֶּזה. ְוַלָּמֶות

ִּכי ּדֹוְרֶׁשיָך . ּוֶבן ָאָדם ִיְתַאֶּמץ ָּבְך , ַאְׁשֵרי ִאיׁש ֶׁשּלא ִיְׁשָּכֶחּךָ 
  .... ְולא ִיָּכְלמּו ָלֶנַצח ָּכל ַהחֹוִסים ָּבְך . ְלעֹוָלם לֹא ִיָּכֵׁשלּו
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ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני , ְוַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ַהְּנִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר
מֹר ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְירּוָׁשַלִים ֵלא

, ְוֶנֱאַמר: ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה, ְּכלּולָֹתִיְך 
ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך , ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת ְּבִריִתי אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך 

  :ְּבִרית עוָלם
 פרשת כי תבוא תקרא תמיד לפני תקנת עזרא קבעה כי

  .  ראש השנה
   .)לא(אומרת הגמרא במגילה . 4
עזרא תיקן להן : תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר"

לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם 
אמר ?, מאי טעמא, ה"ושבמשנה תורה קודם ר, עצרת

כדי שתכלה השנה : אביי ואיתימא ריש לקיש
  ".וקללותיה

פרשת הרי : תמוהיםלעזר אן במעון שבי  דברי רלכאורה
אלא כשבועיים , ה"כי תבוא אינה נקראת ממש סמוך לר

ולא ,  פותחת במצוות הביכוריםהפרשההרי  ?ה"קודם לר
  ? בקללות התוכחה

  כדי לענות על שאלות אלו נעמיק בנושא 
    :מצוות הבאת הביכורים שבפתיחת פרשתנו. 5
 אשר תביא מארצך ולקחת מראשית כל פרי האדמה"

לקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום -א' אשר ד
      ."לקיך לשכן שמו שם-א' אשר יבחר ד

  :מקוםי ב"פרש רשמ
כורך , אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה"

  ".עליה לסימן ואומר הרי זו ביכורים
 לאחר פעולה זו יש חיוב להביא את הביכורים מיד 

כאן מוסיפה  .י הכהן"ולהניפם ע, בירושלים' למקדש ד
המביא את . מקרא ביכורים, התורה מצווה נוספת

 הביכוריו מתחייב בהקראת פסוקים בשעת הנפת
וכך אומר מביא  .מזבחההביכורים והנחתן לפני 

   הביכורים
ארמי אבד אבי וירד , לקיך-א' וענית ואמרת לפני ד".6

צום מצרימה ויגר שם במתי מעט והי שם לגוי גדול ע
. וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבדה קשה. ורב

את קלנו ואת ' לקי אבתינו וישמע ד-א' ונצעק אל ד
ממצרים ביד חזקה ובזרע ' ויוציאנו ד .עמלנו ואת לחצנו

ויביאנו אל המקום . נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים
  "הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש

 , יש חלק מהותי במצות הבאת הביכוריםאמירה זול
במצוות עשה אחרות לקרוא בשעת אין חובה שהרי 

אפילו מצות  .עשייתן את הפרשיה המצווה על המצווה
עשייה " מלווה"איננה ,  הנזכרת בפרשתנוותוידוי מעשר

ואילו ,  להתוודות–אלא היא עצמה המצווה , אחרת
 בביכורים יש חובת קריאה הצמודה למעשה הבאת

   .הביכורים למקדש
  

  :בספרי דרשו.7
י שם לפסוק "רש" ( לשון הרמת קול-וענית ואמרת "
   ).ה

   :ועוד דרשו
 בראשונה כל מי שהוא - מכאן אמרו -וענית ואמרת "

יודע לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין 
התקינו להיות מקרין את מי , נמנעו מלהביא. אותו

 -" וענית" סמכו על המקרא .שיודע ואת מי שאינו יודע
  . "אין ענייה אלא מפי אחרים

  :ממצווה זו עולות כמה שאלות 
 חייביםעד שמ, פרשת הביכורים כל כך הכרחית  תקריא

לחזור מילה , לקרוא בעצמואו מסוגל את זה שאינו יודע 
עד שנמצא קורא את כל הפרשיה , במילה אחרי הכהן

להסתפק   היהאי אפשר מדוע .בשלמותה מפיו ממש
  ?בקריאה כללית של הכהן לפני כל מביאי הביכורים

מיהו  , איננו מובן, סדר הדברים שבמקרא ביכורים
היה בסוף  מדוע אין מציינים מה , ?"ארמי אבד אבי"

 ?אלא מיד מדלגים לגלות מצרים, "ארמי"המאבק עם ה
ויביאנו אל  ":תמיהה נוספת עולה גם בפסוק האחרון

 :ה הכפילותמ, "ת הארץ הזאתהמקום הזה ויתן לנו א
מקום "י היא ה"אם א". הארץ הזאת..המקום הזה"

  ?מהי הארץ הזאת" הזה
    :דרשו בספרי. 8
 הרי -הארץ הזאת ...  זה בית המקדש-המקום הזה "

בשכר ביאתנו אל המקום הזה ... אמור ישראל - ארץ
   ".ניתן לנו את הארץ הזאת

שבעת  תי משום שמפרו" את אםמזכיריניתן להבין ש
, ביכוריםים את המביא,  הארץ נשתבחהבהן המינים ש

אך מה שייכות .  הארץאתשנתן ' להודות לדעל כן יש ו
אמנם הכהן ומביא הביכורים ? בית המקדש לעניין

הקשר  אך מהי מהות, עומדים שניהם בעזרת המקדש
  ?שבין פירות הביכורים לבית המקדש

מאמרו של על פי , ננסה לענות בקצרה על שאלות אלו
  .הרב רוני קלופשטוק

י על פי "רש מפרש ".ארמי אבד אבי "את המילים . 9
   :הספרי

 לבן ביקש - ארמי אבד אבי , מזכיר חסדי המקום"
ובשביל שחשב , לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב

   ".חישב לו המקום כאילו עשה, לעשות
לבן הארמי ביקש  שיאהמשמעות הפסוק , הסיפריעל פי 
   .עקב אבינואת י לאבד

  :שואל על כךהאבן עזרא . 10
ולכן פירש , "ארמי מאבד אבי "- כן היה צריך לומר 

על שם שהיה , "ארמי" יעקב אבינו הוא ה-ע "הא
   .והיה אובד כמעט בעוניו, בארם
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וכן בספר " גור אריה"ל בפירושו על התורה "המהר. 11
ומתרץ את , ע"דוחה את טענות א, ד" פרק נ"'רות דגבו"

   :ל"דברי חז
ארמי אובד אבי מלמד שלא ירד ) תבא' פ(ובספרי "

פירוש , יעקב לארם אלא לאבדם ומעלה עליו כאלו אבדו
יש לפרש אותו ארמי היה אובד " ארמי אובד אבי"כי 

ה הכתוב על ארם כאלו אבדו רק ולפיכך מעל... ביא
והנה  :שהקדוש ברוך לא נתן ליעקב לאבדו חס ושלום

ע כאשר הגיע לפירוש זאת המלה מפני שבדעתו "הראב
כי אין , היה רחוק שיהיה נקרא לבן הארמי אובד אבי

טעם לומר ארמי אובד אבי וירד מצרימה ואין הדברים 
ובשביל זה היה , ועל עומדועוד כי אובד פ, נקשרים ביחד

ל וחתר לו דרך "נוטה מדברי האמת הוא פירוש רז
   .אחרת

) ע"ל מתרץ את דברי הספרי מקושיית הא"מכאן המהר(
כי במקומות הרבה נקרא הדבר על מה שהוא גרום 

,  ושלוםסולא כתב לך מאבד אבי כי לא אבדו ח, ומסבב
א רק נקרא אובד שלשון זה אף על גב שלא פעל כלל נקר

כמו שיקרא האבן מכשול אף על גב שלא נכשל בו . אובד
כך מוכן לבן לאבוד של יעקב , אדם רק מוכן הוא למכשול

ועוד כי אם כתיב מאבד . אם לא שעזרו הקדוש ברוך הוא
כי הפעל הוא לפי שעה ואלו , אבי היה משמע פעם אחד

ולכך מפני כי תמיד רצה לאבד , שם דבר לא יסור ממנו
  ".שם דבר שלא יוסר,  אחת נקרא אובדאותו לא בשעה

היה , רצונו של לבן הארמי לאבד את יעקב, דהיינו
כל תכניותיו ומעלליו . מתמשך ולא רק חד פעמי, תמידי

חתרו , של לבן במשך עשרים שנה שהיה יעקב אצלו
  .רוחנית ואף גשמית, להשגת אובדנו של יעקב
ארמי אבד אבי "מדוע כתוב : ועוד הקשה האבן עזרא

וכי איזה שייכות יש ללבן בירידת יעקב , "וירד מצרימה
  :ל "ועל כך מתרץ המהר ?ובניו למצרים

ומה שהקשה שהיה לו להזכיר תחלה שהצילו הקדוש "
אין זה , "וירד מצרימה "-ואחר כך , ברוך הוא מלבן

ולפיכך לא , שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, קשיא
ואין ', מצרים וגומ' רצה להזכיר השבח עד ויוציאנו ה

להזכיר שבח ואחר כך יחזור להזכיר גנות אלא מתחיל 
, בגנות ומסיים בשבח וכך יהיה נשאר אצל השבח

וממילא כאשר אמר וירד מצרימה מלמד שהצילו 
  ".מלבן

סמיכות גלות ארם אצל  כי ,  הרב רוני קלופשטוקוסיףמ
מצביעה שגם לבן וגם המצרים עינו , לבן לגלות מצרים

את ישראל מתוך מטרה לשקען ולאבדן רוחנית וגזלו 
ת ברחמיו המרובים הצילנו מזה וגם "והשי. בתוך הגויים

 .העלנו לארץ הקדושה ולבית המקדש, ויתר על כן. מזה
, כי סדר הגלויות והיציאה מהן, לומר לקורא הפרשה

ולבנין , מכוון כל כולו לתכלית הבאתן של ישראל לארצם
  אנו מוצאים והוא מה ש .המקדש על ידם

 על ההגדה של פסח )ב, קטז(פסחים בגמרא . 12
מתחיל בגנותם של ". מתחיל בגנות ומסיים בשבח"

ומסיים בשבחם שעלו , ישראל שהיו משוקעים בגלות
  .'י ובנו מקדש לד"אובאו ל

י "שבנינה הרוחני הנצחי בא, זהו שבחה של כנסת ישראל
נבנה הוא דווקא מתוך חושך של גלות ששרה בו יעקב 

והנה  .ושבניו ובני בניו שקועים היו בו במצרים, בארם
פירותיו ותבואתו של " ראשית"בהבאת הביכורים 

חובה עליו להדגיש את הכרת הטוב שיש לו כלפי , האדם
   .רא עולםבו
   :וכך כתב בעל ספר החינוך.13
לפי שהאדם מעורר מחשבותיו , משרשי המצווה"

על כן בהיטיב אליו . ומצייר בלבבו האמת בכח דברי פיו
ברוך הוא ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות ' ד

ראוי לנו לעורר לבנו , לוקינו-וזכה להביאם לבית א
מאת אדון העולם בדברי פינו ולחשוב כי הכל הגיע אליו 

. ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך כלל
ל מיד לבן -ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו שחלצו הא

ועניין עבודת המצריים בנו והיצילנו הוא ברוך , הארמי
ואחר השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה . הוא מידם

  ".עליו
 איננה ,מהמתבאר בדברינו עולה כי הכרת הטוב לבורא

אלא הינה הכרת הטוב , רק על הצלחתו בשדותיו וכרמיו
, ה עם כל ישראל"על החסד של הקב. על חסד של דורות

וחסדו שלא , בדורות שהיו מירידת יעקב לגלות ארם
  .עתיד לבואל םימוש מאתנו ג

על הנס הגדול של , את הבורא,משבח הקורא מקרא זה 
 - אבינו וכדברי יעקב, כבשה אחת בין שבעים זאבים

ואף , כל תכניות לבן הארמי ".להרע עמדי' ולא נתנו ד"
להאביד את ") הבה נתחכמה לו("אלו של פרעה במצרים 

יעקב בבורחו מפני לבן הרודף אחריו  .עלו בתוהו, ישראל
שהרי כך מעיד לבן על , זוכה להשגחה מיוחדת, להשיגו
להי אביכם -וא, יש לאל ידי לעשות עמכם רע "-חלומו 

 אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד אמש
, וכן זרע יעקב בגלות מצרים זכה לגאולה פלאית ".רע

על כן יזכיר הקורא לא . שמתוכה קם ועלה לארץ ישראל
אלא גם את , י בשעת הבאת פירות ביכוריה"רק את א

  . בית המקדש- " המקום הזה"
ן את חשיבות המקדש לענין " הדגיש הרמבךכ .14

  )ב' פס(ביכורים הבאת 
זה , לשכן שמו שם...  והלכת אל המקום- ובספרי "

וכנראה רצו , כלומר(ושמא יאמרו , שילה ובית עולמים
אף (כי הבמות אסורות בשני זמנים אלו ) לומר

יקריבו ) במשכן(אבל גם בנב ובגבעון , )לבכורים
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. כתיב" מזבח"ד, אבל בבמת יחיד אינן קרבין, ביכורים
' ראשית בכורי אדמתך תביא בית ד"ב ואולי ממה שכתו

לא קרבו באהל ובמשכן אלא בשילה שהיה , "לקיך- א
  . )"במקדש בירושלים(ובבית עולמים , שם בית אבנים

י היא לתת מקום "ללמד שתכלית בואם של ישראל לא
לאפשר לקדושה . לשכינה לשכון בעולם התחתון

סגולת ישראל מאפשרת  .להתגלות בתוך עולם הגשם
, להוציא את סגולתה הפנימית מן הכוח אל הפועללארץ 

כוח קדושתה גלום הוא גם בפירות . במקדש שבירושלים
" ראשית"התבואה של ארץ שהיא " ראשית"ב, ביכוריה
  ".ראשית"וניתנה לישראל הקרויים , הבריאה

. הבאת הביכורים היא בעצם ההפך משיעבוד מלכויות
, יםבעצם הבאת הביכורים מעידים אנו ארץ ושמ

 ומפרסמים כבודו ,מקבלים עלינו עול מלכות שמים
מובטח כי יתקיים , באם עושים אנו זאת. בעולם

ונתתי . וישבתם בטח בארצכםואכלתם לחמכם לשבע "
והפריתי אתכם , שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש . והרביתי אתכם
כי אז , חלילה לא  בעוד שאם ).'י-'ג',ויקרא כו" (תוציאו

  .תתקיים הקללה הכתובה בספר הזה
מכוח הבאת ראשית זו אל המקדש שהוא מקום ראשיתו 

מתפשטת הקדושה , שהרי משם הושתת העולם, של עולם
על שהנחילם את כל , המכיר טובה לבוראו,אצל כל העם 
, ממצווה זו ילמד האדם לכל ימות השנה .הטובה הזאת

,  הטובה וההצלחה האישיתרק על' השאין די בהודאה ל
לעם ' אלא מחויב הוא להודות על החסד הרב שעשה ד

על ידי כך תתחזק בלבו של . ישראל כולו מדורי דורות
המביא והקורא את המקרא תחושת האחדות והערבות 

  .ההדדית כלפי כל אחד מישראל
, הברכות, וידוי המעשרות, כי פרשות הביכוריםנראה 

לפיכך קריאתן ,  בזווקללות התוכחה קשורות זו
, המשותפת בפרשת כי תבוא לקראת סופו של חודש אלול

ריאת ק. רומזות לאדם מישראל שיום הדין ממשמש ובא
רומזת לכל , וידוי המעשרות והברכות, פרשת הביכורים

ולהודות בשמחה , אדם מישראל כי יש לו הזדמנות לתקן
יום אף בשבועיים שנותרו לפני ,  חסדיויתברך על רוב' לה

  .ה"הדין של ר
  

 שבעה דנחמתא ולכה דודי לקראת כלה : נספח
" לכה דודי"ל מחבר הפיוט "רבי שלמה הלוי אלקבץ זצ
והשתקע בצפת בה ) 1535(ה "עלה לארץ ישראל לשנת רל

עסק בשקידה בלימוד הקבלה ונחשב לאחד מגדולי 
לדעתו ארץ ישראל ורק היא מסוגלת . מקובלי צפת

, יושב באוויר טהור" היושב בה .לגילוי סודות  הקבלה
רבי שלמה אלקבץ ". יום ולילה יסובבוהו דברים קדושים

לכה "בפיוטו . חש בשפלות הגלות וציפה לגאולת ישראל

וגעגועיו , תקוותיו, הוא מבטא את סבל העם" דודי
פיוט זה זכה להתפשטות גדולה כמו  .העזים לגאולה

ילות י כל קה"ששום פיוט אחר לא זכה והוא מושר ע
אנו שרים " לכה דודי"בפיוט . ישראל בכל ערב שבת

  .ה"שהרי לכלה יש חתן שהוא הקב" לקראת כלה"
ברם בחלק .  לשבת-בחלק הראשון ? למה נמשלה הכלה

.                                                   עם ישראל-והכלה, ה"הקב הוא החתן, השני 
ק "ותר שלם כשביהמה היה י"לקב חיבורו של עם ישראל

היום עדיין יש חיבור אבל . או המשכן היו קיימים
ק ומשגלינו מארצנו "החיבור נפחת מאז שנחרב ביהמ

      .ונתרחקנו אדמתינו
נמצא בהם " שבעא דנחמתא"אם נביט בהפטרות של 

  ":לכה דודי"פסוקים המוכרים לנו ב
  :בהפטרת עקב

  "ורחקו מבלעייך) "|ט"י, ט"ישעיה מ( •
  :שופטיםבהפטרת 

   "התעוררי התעוררי) "ז"י, א"ישעיה נ( •

  "עורי עורי לבשי בגדי תפארתך) "'א, ב"נ(ישעיה  •

  "     התנערי מעפר קומי) "'ב, ב"נ(ישעיה  •
  :הפטרת כי תצא

  " ימין ושמאל תפרוצי) "'ג ,ד"נ(ישעיה
  " לא תבושי ואל תכלמי) "'ד, ד"נ(ישעיה 

  הפטרת כי תבוא
  "עליך' כי בא אורך וכבוד הקומי אורי ) "א', ס(ישעיה 

  :הפטרת ניצבים
  ".  ומשוש חתן וכלה ישיש עליך אלוקיך) "'ה, ב"ישעיה ס(

לכה " כי רבי שלמה אלקבץ חיבר את אליהו פוגלאומר 
". שבעא דנחמתא"בכוונה מפסוקים של הפטרות " דודי

ק יבנה בית המקדש "מתוך הנחמות על חורבן ביהמ
 -ה יושלם מחדש"במחדש וחיבורו של עם ישראל לק

ונוכל , ה תוחזר"ושמחתם של עם ישראל והקב, לתמיד
לשמוח שמחה אמיתית כמו ששמחים עם חתן וכלה 

וכמו שכתוב ביהי רצון שקודם אמירת תהילים . בחופתם
ולהכרית כל החוחים והקוצים , ולזמר עריצים"

הסובבים את השושנה העליונה ולחבר אשת נעורים עם 
ורעות ומשם ימשך לנו שפע לנפש דודה באהבה ואחווה 

רוח ונשמה לטהרנו מעוונותינו ולסלוח חטאתינו ולכפר 
  .    פשעינו

". בעתה אחישנה: "שתי מילים חותמות את ההפטרה
על פי הפשט .   מילים אלו הפכו למושגים בגאולת ישראל

הקטן יהיה לאלף "מבטיח הנביא שעם ישראל ירבה 
קיום הבטחה זו יקימנה כשיגע מועד , "והצעיר לגוי עצום

במסכת סנהדרין אמרו . ה מיד ללא עיכובים"הקב
ולכן זכו ,  קודם זמנה –אחישנה , בזמנה הקבוע , בעיתה 

  ... אחישנה–
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ק במהרה "יהי רצון שנזכה כולנו להשתתף בבנין ביהמ
וכל , ה יושמע בכל רחבי העולם"בימינו וששמו של הקב

  ! אמן סלה.משאלותיו של עם ישראל יתגשמו לטובה


