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 כי תבוא

ת  .1 ַּמּדוַע ִנְסְמָכה ָפָרׁשַ י ָתבֹוא'ּ ת ֲעָמֵלק' ּכִ  ?ְלָפָרׁשַ

ַתב  ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ִתיב ְלֵעיל ִמיֵנה : "ּ ְוָהָיה 'ּה ְְוָסִמיך ֵלי', ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ')יט, דברים כה(ּכְּ

י ָתבֹוא ֶאל ָהָא ְצַטּוּו ִלְמ', ֶרץכִּ ּנִ ְכִניָסָתן ָלָאֶרץ ׁשֶ ְוַעל ֶזה ָרָצה . :)סנהדרין כ(ּחֹות ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמָיד ּבִ
יָאָתן ב ּבִ ַרח ָהָעם, ְלַעכֵּ י ּבָ יד ְלֶמֶלך ִמְצַרִים כִּ הּוא ִהּגִ ַרח ַיֲעֹקב, ְׁשֶ י ּבָ יד ְלָלָבן כִּ ן ; ְוֵכן ִהּגִ ְוַעל כֵּ

ּכּוִרים ת ּבִ ָרׁשַ יר , ְָסִמיך לֹו ּפָ ַמְזכִּ ה ּׁשֶ   ". 'ֲּאַרִמי אֹוֵבד ָאִבי'ּּבָ

ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי ֹאֵבד'. 'ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק' : ")כ, במדבר כד( י"ַרׁשִ ְוָכַתב  . 'ֵראׁשִ

ָרֵא ִיׂשְ ָלם ְלִהָלֵחם ּבְ ּהּוא ָקַדם ֶאת כֻּ ם אּוְנְקלּוס, לּ ְּוָכך ִתְרּגֵ ָיָד.ְ ֱאַמר, ם ְוַאֲחִריתֹו ֵלָאֵבד ּבְ ּנֶ : ׁשֶ
  ". 'ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק'
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ָסמּוך : " ְמָפֵרׁשִּחְזקוִניַה ָאַמר ְלַמְעָלה ּבְ ָהִניַח'ְְלִפי ׁשֶ אן , )יט, דברים כה(' ְוגֹו' ְוָהָיה ּבְ ֵרׁש ְלך כָּ ָּפֵ

ֵיׁש ִמְצֹות נֹוֲהגֹות קֶֹדם ְל ּכּוִרים. 'ְוָהִניַח'ּׁשֶ גֹון ּבִ ר, כְּ , ִּתיַבת ַהתֹוָרה ַעל ָהֲאָבִניםּוְכ, ּוַמֲעׂשֵ

ַח ֵני ֶהָהִרים, ּּוִבְנַין ַהִמְזּבֵ ָרָכה ְוַהְקָלָלה ַעל ׁשְ   ".ְּוַהּבְ

ַת ׁש: "ֵמַעם לֹוֵעזַהב כָּ ּכּוִרים ְלֵבית ַהִמְקּדָ ֲאָרה ִמְצַות ֲהָבַאת ַהּבִ ה ַהזֹאת ִנְתּבָ ָרׁשָ ּפָ ּּבַ ְוִנְסְמָכה . ּ

ּכּוִרים ְלָפָרׁשַ ת ּבִ ָרׁשַ ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵלל ּפָ ּכּוִרים כְּ ִעַקר ֲהָבַאת ַהּבִ ּת ְמִחַית ֲעָמֵלק ְלַלְמֵדנּו ׁשֶ ּ ּ ּ

רֹוֶתיָה  ָרֵאל ְוָאנּו ֶנֱהִנים ִמּפֵ ַתן ָלנּו ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנָ ה ִעָמנּו ׁשֶ ָעׂשָ ַרך ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְּלַהׁשֵ ְ ...
ָבִרים ׁשֶ, ל"ְוָאְמרּו ֲחַז פּוֵיי טֹוָבהֶאָחד ַהּדְ ָהיּו כְּ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ִמּפְ א ֲעָמֵלק ְלִהָלֵחם ַעל ִיׂשְ ְגָלָלם ּבָ ; ּּבִ

ֵאין ָלֶהם ַמִים ְוָאְמרּו ִהְתָרֲעמּו ַעל ׁשֶ ֵנינּו : ׁשֶ ָּלָמה ֶזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִמית אֹוָתנּו ְוֶאת ּבָ ּ
ָצָמא פּוי טֹוָבה. ַרִיםּוָבֶזה ִהְתָרֲעמּו ַעל ְיִציַאת ִמְצ? ּּבַ ָרֵאל , ְוַגם ֲעָמֵלק ָהָיה כְּ ן ַעל ְיֵדי ִיׂשְ כֵּ ׁשֶ

ַזר ַהָקּבָ ּגָ רּות ׁשֶ ֵזַרת ַהּגֵ ָתִרים"הּוא ִנְפַטר ִמּגְ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ל ַאְבָרָהם ּבִ מֹו . ה ַעל ַזְרעֹו ׁשֶ כְּ

ָאְמרּו ֲחַז סּוק "ׁשֶ ֵני ַיֲעֹק'ל ַעל ַהּפָ ְַוֵיֶלך ֶאל ֶאֶרץ ִמּפְ ָהָיה ְלַיֲעֹקב ', ב ָאִחיוּ ַטר חֹוב ׁשֶ ְ ֵני ַהּשׁ ִמּפְ
ְעּבּוד, ָאִחיו ִ ִלים ַהּשׁ ָהָיה ְמחּוָיב ְלַהׁשְ ַרע : ה"ְוָאַמר ַהָקּבָ. ׁשֶ פּוי טֹוָבה ְוִיּפָ הּוא כְּ ָיֹבא ֲעָמֵלק ׁשֶ

פּוֵיי טֹוָבה ֵהם כְּ ָרֵאל ׁשֶ תּוב . ִּמִיׂשְ אֹוֵמר ַהכָּ ֶרך ָזכֹור ֵאת ֲא'ְוֶזהּו ׁשֶ ּדֶ ה ְלך ֲעָמֵלק ּבַ ר ָעׂשָ ְׁשֶ ָ

ֵצאְתֶכם ִמִמְצָרִים ְלׁשֹון ָיִחיד', ּּבְ תּוב ּבִ ַתח ַהכָּ ים ', ָזכֹור, 'ּפָ ְלׁשֹון ַרּבִ ֵצאְתֶכם 'ְּוִסֵים ּבִ ּבְ

ָאה ַעל ִעְנַין . 'ִּמִמְצָרִים ּבָ ל ֲעָמֵלק ׁשֶ ָרֵאל ְוׁשֶ ל ִיׂשְ אן ִלְכִפיּות ַהּטֹוָבה ׁשֶ , ִמְצַרִיםֶרֶמז ֵיׁש כָּ
ָרֵאל ִהְתלֹוְננּו ַעל ַהְיִציָאה ִיׂשְ ּׁשֶ ְעּבּוד , ּ ִ ָיָצא ְוִנְפַטר ִמּשׁ ך ׁשֶ יר טֹוָבה ַעל כָּ ַּוֲעָמֵלק לֹא ִהכִּ ְ

ָרֵאל ָרֵאל ְואֹוֵמר. ִמְצַרִים ַעל ְיֵדי ִיׂשְ תּוב ֶאת ִיׂשְ לֹא ִתְהיּו : ְוָכאן ַמְזִהיר ַהכָּ יו ׁשֶ ִּהָזֲהרּו ַעְכׁשָ ּ ּ

פּו ִחים ַלַהָקּבָ, ֵיי טֹוָבהכְּ ּבְ ֶּאָלא ִתְהיּו ְמַקְלִסים ּוְמׁשַ הֹוִציא ֶאְתֶכם "ּּ דֹול ַהֶזה ׁשֶ ס ַהּגָ ּה ַעל ַהּנֵ

ּכּוִרים, ִּמִמְצַרִים   .ְוֶזה ַעל ְיֵדי ֲהָבַאת ּבִ

ֵתנּו ָרׁשָ ְתִחַלת ּפָ ע ִמְצֹות ּבִ א ְלַלֵמד אֹוָתנּו ַאְרּבַ תּוב ּבָ ַּהכָּ ּ:  

ל ַע) א( א ֵמֵאת ה–' ל ַעְצֵמנּו ַמְלכּות הְלַקּבֵ ַהּכֹל ּבָ ְלנּו ַמְלכּות ה. ' ְוָלַדַעת ׁשֶ ִקּבַ ַעל ' ַּאֲחֵרי ׁשֶ

יך, ַעְצֵמנּו   :ְְיכֹוִלים ֲאַנְחנּו ְלַהְמׁשִ

ּבּוׁש ָהָא) ב( נּו ֶאת ָהָא–ֶרץ כִּ ַבׁשְ כָּ ָרֵא, ֶרץ ַאֲחֵרי ׁשֶ ּוב ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ְלַקֵים ִמְצַות ִיּשׁ   .לֶּאְפׁשָ

ה') ג( ְבָת ּבָ ְּוָיׁשַ ָאֶרץ ְוִהְתַח', ּ ְבנּו ּבָ ָיׁשַ רֹות ָהָאַּאֲחֵרי ׁשֶ ל ֶאת ּפֵ   -ָעֵלינּו , ֶרץְלנּו ְלַקּבֵ

ִרי ָהֲאָדָמה) ד( ית ּפְ   .ְלָהִביא ֶאת ֵראׁשִ
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ת ׁשְֹפ .2 ָפָרׁשַ ֵתנו ְלֵבין ָפסוק ּדֹוֶמה ּבְ ָפָרׁשָ ין ַהָפסוק ּבְ ִלים ּבֵ ָּמה ֵהם ַהֶהְבּדֵ ּ ּּ ִטים ּ
 ?)יד, דברים יז(

ַתב  אןי"ַרׁשִכָּ ּכ: " כָּ ּבִ לֹא ִנְתַחְיבּו ּבַ יד ׁשֶ ַּמּגִ ְבׁשּו ֶאת ָהָאּ כָּ   ".ֶרץ ְוִחְלקּוָהּוִרים ַעד ׁשֶ

ְפֵתי ֲחָכִמיםמֹוִסיף ַה ְּוִאם תֹאַמר ָלָמה לֹא ְמָפֵרׁש ַרׁשִ: "ׂשִ ת ׁשְֹפִטים "ּ ָפָרׁשַ  )יד, דברים יז(י ְלֵעיל ּבְ

י  ּבֵ ִתיב ּגַ ן כְּ ם כֵּ ָהָתם ּגַ ת ֶמֶלך ּדְ ָרׁשַ ה'ְּפָ ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ּ ַדַעת ַרׁשִ', ּ י ְלָתֵרץ "ְוֵיׁש לֹוַמר ּדְ

אן  ָּלָמה ֵליה ְלֵמיַמר כָּ ה'ּ ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ּ ְמִריָנן' ּ ָהא ִמֶמֶלך ּגָ ְּדְ יָאה , ּ יָאה ּבִ ַיְלִפיָנן ּבִ ּדְ

ןַמ. ֵמֲהָדֵדי ּבּוׁש ְוִחלּוק ַאף ָהָכא כֵּ ּה ָהָתם ֵאיָנן ַחָיִבים ֶאָלא ַאַחר כִּ ּ ִמיֵרי , ּ ָוה ּגְ ֵזָרה ׁשָ ְוַהאי ּגְ

יַני ה ִמּסִ ִהיא ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ֵרׁש ַרׁשִ; ּדְ ּפֵ מֹו ׁשֶ ַלח "כְּ ת ׁשְ ָפָרׁשַ י)יח, במדבר טו(י ּבְ ּבֵ ּ ַחָלה ַעל  ּגַ

בֲֹאֶכם ֶאל ָהָא' ּנָ. 'ֶרץּבְ תֹוָרה ְוכּוְמׁשֻ ּבַ יאֹות ׁשֶ ל ּבִ יָאה זֹו ִמכָּ ַאַחת ֵמֶהן ' ּה ּבִ ֵרט ְלך ּבְ ּפֵ ְָוֵכיָון ׁשֶ

ן: רֹוֶצה לֹוַמר. 'ְוכּו ָלן כֵּ יָבה ַאף כֻּ ה ִויׁשִ ֵאינֹו ֶאָלא ְלַאַחר ְירּוׁשָ ֶמֶלך ׁשֶ ֵרט ְלך ּבַ ּפֵ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ ְ ָּ ,

מּוָרה הּוא ָוה ּגְ ֵזָרה ׁשָ ּגְ אן , ַאְלָמא ּדִ ן ָלָמה ֵליה לֹוַמר כָּ ְּוִאם כֵּ ה'ּ ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ּ ּ?'  

ּכּוִרים ְוכּו: ּוְמָתֵרץ ּבִ לֹא ִנְתַחְיבּו ּבַ יד ׁשֶ ַּמּגִ ר' ּ ִעְנַין ֲאִכיָלה ְמַדּבֵ ן ּבְ ִמָיד . ְוִאם כֵּ ַּוֲהָוה ֲאִמיָנא ּדְ

ֱהִנין ֵמֶהן ּנֶ ּכּוִרים קֶֹדם ׁשֶ ּבִ לֹא .)ברכות לה(ְדָאְמִריַנן כִּ, ַּחָיִבים ּבַ ֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ּבְ ל ַהּנֶ ּ כָּ

ִאלּו ָמַעל ָרָכה כְּ ָוה ִמֶמֶלך, ּּבְ ֵזָרה ׁשָ ְְולֹא ֲהָוה ַיְלִפיָנן ּגְ ֶהְדָיא . ּ יה ּבְ ָּלֵכן ָצִריך ְלָפֵרׁש ּבֵ ָתה 'ְ ִּויִרׁשְ ּ
ה ְבָתה ּבָ ְּוָיׁשַ ת ׁשֹוְפ) ֲאָבל. ('ּ ָפָרׁשַ ּכּוִריםְלֵעיל ּבְ ַהָוא ֲאִמיָנא , ִּטים לֹא ֲהָוה ַיְלִפיָנן ֵליה ִמּבִ ּדְ

ְכָנִסים ָלָאֶרץ ְמחּוָיִבים ְלַהֲעִמיד ֶמֶלך ּנִ ׁשֶ ְִמָיד כְּ יִמין ֲעֵליֶהם ֶמֶלך; ּ ִביל ֶזה ְמׂשִ ׁשְ ָהא ּבִ ֵדי ְּדְ  כְּ

ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ָל דֹול ִמִּמּׁשֶ ְְלָחָמה ְוֵאין ְלך צֹוֶרך יֹוֵתר ּגָ ָאז ָהָיה ִעַקר ָ ּבּוׁש ְוִחלּוק ּדְ ַעת כִּ ְ ּּשׁ ּ

ה . ִמְלָחָמה ְּוָלֵכן ָצִריך ְלָפֵרׁש ּבָ ה'ְ ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ּ ּבּוׁש ְוִחלּוק' ּ ֵאיָנה ֶאָלא ְלַאַחר כִּ ּׁשֶ ּ ֵדי , ּ כְּ

ַהָקּבָ ּבּוׁש ּבַ ִיְתלּו ַהכִּ ר ָוָדם"ּׁשֶ ׂשָ ֶמֶלך ּבָ   ".ְה ְולֹא ּבְ

ּ ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשאֹורָה י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץְוָהָיה: " מֹוִסיףּ ְמָחה' ְוָהָיה'ָאַמר .  כִּ ְלָהִעיר , ְלׁשֹון ׂשִ

ֵאין ִל יַבת ָהָאׁשֶ יׁשִ מַֹח ֶאָלא ּבִ ֶרך אֹוְמרֹו ּׂשְ ינּו ְוגֹו ')תהלים קכו(ְֶרץ ַעל ּדֶ חֹוק ּפִ   ". 'ָּאז ִיָמֵלא ׂשְ

י ָתבֹוא ֶאל ָהָא'. ּא ִמָידֶּאָל' ְוָהָיה'ין ֵא: " ְמָפֵרׁש ַאֶחֶרתִסְפִריַה ה ִמְצָוה ָהֲאמּוָרה ' ֶרץכִּ ֲעׂשֵ
ֵנס ָלָאֶרץ ָכָרה ִתכָּ ׂשְ ּבִ ִעְנָין ׁשֶ ּּבָ ר ה'. ּ ה' ֲאׁשֶ ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ֶּאלֶֹקיך נֵֹתן ָלך ִויִרׁשְ ּ ּ ּ ְ ִתיַרׁש ', ָ ֶ ַּמה ּשׁ

ְבָתה ּבָ'. ִּתְכּבֹׁש ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ב', ּהּ ִתיַרׁש ֵתׁשֵ ֶ ִּמּשׁ ּ."  

ה'לֹא ָמִצינּו ְלׁשֹון : " ְמָפֵרׁשְּכִלי ָיָקרַה ְבָתה ּבָ ָתה ְוָיׁשַ ִּויִרׁשְ ּ ּ ת ַהֶמֶלך' ּ אן ּוְבָפָרׁשַ י ִאם כָּ ְכִּ ְלִפי , ּ

ָרֵאל ְוִיְבַעט ַמן ִיׂשְ ה ִיׁשְ יָבה ִוירּוׁשָ ַאַחר ְיׁשִ ָררּו, ׁשֶ ֲאלּו ָלֶהם ִעְנְיֵני ׂשְ ָכל ַהּגֹוִיםְוִיׁשְ ך , ת כְּ ְכָּ
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ָנה ְלַהְכִניַע רֹום ְלָבָבם ּוָ ּכּוִרים ָהְיָתה ַהכַּ ת ּבִ ָפָרׁשַ יֵא, ּבְ ִ יָבה ַיׂשּ ה ִויׁשִ ר ַאַחר ְירּוׁשָ ם ֲאׁשֶ ם ִלּבָ
י ָלֶהם ָהָא חּו ֶאת הלֹוַמר כִּ כְּ ם ְיָרׁשּוָה ְוִיׁשְ ָאַמר. 'ֶרץ ּוְבַחְרּבָ י ָתבֹוא': ֶזהּו ׁשֶ ֶרץ ָא ֶאל ָהְוָהָיה כִּ

ר ה ֶָאלֶֹקיך נֵֹתן ְלך ַנֲחָלה' ֲאׁשֶ ה ַאָתה ', ָ תֹוַרת ְירּוׁשָ ֱאֶמת לֹא ּבְ י ּבֶ א ָלָאֶרץ ּכִּ ' ֲאָבל ֵמה... ּבָ

ל ִמְצֹוָתיוָהָא מֹר כָּ מּולֹו ְוִלׁשְ ַמָתָנה ַעל ְמַנת ְלַהֲחִזיר ֵאָליו ּגְ ֶּרץ ְנתּוָנה ְלך ּבְ ָ."  

ת ׁשְֹפִטים  ָפָרׁשַ ַתב ָה, )יד,  יזדברים(ּבְ ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ י ָתבֹוא'ֵמאֹוְמרֹו : "ּ , 'ּ ְוָאַמְרָת'ְוגֹו' כִּ

י לֹא ִמְצַות ה ַמע כִּ ְֲעֵליֶהם ִלְמלֹך ֶמֶלך' ַמׁשְ ָיָדם, ְ ַמר . ֶּאָלא ִאם יֹאְמרּו ָהְרׁשּות ּבְ ּגָ ּּוִמָמה ׁשֶ
ים'אֶֹמר  עּור ַהָלׁשֹון מֹוִכי', ּׂשֹום ָתׂשִ ִמְצַות הּׁשִ ְִהיא ְלַהְמִליך ֲעֵליֶהם ֶמֶלך' ַּח ׁשֶ ֵיׁש , ְְלִפיָכך". ְ

י ַהֲעָמַדת ֶמֶלך ֵאיָנה חֹוָבה ֶאָלא ְרׁשּות ַּהּסֹוְבִרים כִּ ּ לֹא ָהָיה צֹוֶרך ְלַהְמִליך ֶמֶלך , ְ יָון ׁשֶ ְִמכֵּ ְ ְ ּ

תּוָבה ַהִמָלה . ִּמָיד ן כְּ ַּעל כֵּ ְבָתה'ּ ת ַהֶמ' ְּוָיׁשַ ָפָרׁשַ ַיֲעִמידּו ֶמֶלך ַרק , ְמֵלָאה" ה"ְֶלך ִעם ּּבְ ְַהְינּו ׁשֶ ּ

  .ּדֹורֹות' ַאֲחֵרי ה

ַעל ַהטוִרים ּּבַ ַתבּ ם כָּ י ָתבֹוא: " ׁשָ ִגיַמְטִרָיא . כִּ מּוֵאל'ּּבְ יֵמי ׁשְ ְקׁשּו  [" 'ּבִ מּוֵאל ּבִ יֵמי ׁשְ ֲהֵרי ּבִ ׁשֶ
ים ֶמֶלך   .]ְָלׂשִ

תוב  .3 ַּמּדוַע ּכָ ית'ּ ית'ְולֹא ' ֵמֵראׁשִ ל ֵראׁשִ ן ִלְלמֹד ִמָפסוק ֶזה–' ּכָ ּ וָמה ִנּתָ ּּ? 

ַתב  ית: "י"ַרׁשִכָּ ל ֵראׁשִ ִבּכּוִרים, ְולֹא כָּ רֹות ַחָיִבין ּבְ ל ַהּפֵ ֵאין כָּ ְבַעת ַהִמ, ּׁשֶ ֶּאָלא ׁשִ ְלַבדּ . יִנין ּבִ
אן ָא עֹוָרה'ְּוֶנֱאַמר ְלַהָלן , ֶרץֶנֱאַמר כָּ ה ּוׂשְ ְבַעת ַהִמיִנים ַּמה ְל', ְוגֹו' ֶאֶרץ ִחּטָ ִ ַּהָלן ִמּשׁ ּ

ָרֵאל ֶהן ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ַתּבְ ִנׁשְ ְבַעת ַהִמיִנין, ּׁשֶ ֵהן ׁשִ ָרֵאל ׁשֶ ַבח ֶאֶרץ ִיׂשְ אן ׁשֶ   ".ַּאף כָּ

רֹוֶתיָה: "ְספֹוְרנֹוְמָפֵרׁש ַה ָכל ּפֵ ּבְ ִחים ׁשֶ ּבָ מֹו , ַּהְמׁשֻ חּו'כְּ ָמִנים ִיְמׁשָ ית ׁשְ ְנֻקֵבי , ')ו, עמוס ו(' ְוֵראׁשִ

ית ַהּגֹוִים ִחים ֵהם ז. )א, עמוס ו(' ֵראׁשִ ּבָ ָרֵאל' ְּוַהְמׁשֻ ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ַתּבְ ִנׁשְ א , ִּמיִנין ׁשֶ ּבָ מֹו ׁשֶ כְּ
ָלה ַקּבָ ה ְלַמְעָלה . ּּבַ ִצּוָ ֶ אּור ַמה ּשׁ ָאְמרֹו )יט, שמות כג(ְּוֶזה ּבֵ ּכּוֵרי ַאְדָמְתך ָתִביא' ּבְ ית ּבִ ֵּראׁשִ ָ' .

ָאְמרֹו , ֵארּוֵב ּבְ ּכּוֵרי ַאְדָמְתך'ׁשֶ ית ּבִ רֹות ' ֵָראׁשִ ּכּוִרים ִמִמְבָחר ּפֵ ָתִביא ַהּבִ ָנה ׁשֶ ּוָ ָּהְיָתה ַהכַּ ּ
ֶהם' ְוֵהם ז, ַָאְדָמְתך ָחה ּבָ ַתּבְ ִנׁשְ ַּהִמיִנים ׁשֶ ּ."  

ְמעֹוִניּבְ ִבּכּו: " מּוָבאַּיְלקוט ׁשִ ָלן ַחָיִבין ּבְ רֹות כֻּ ל ַהּפֵ ָּיכֹל כָּ ית': ַּתְלמּוד לֹוַמר? ִריםּ ְולֹא ' ֵמֵראׁשִ

ית ל ֵראׁשִ טּור. כָּ ן? ַּוֲעַדִין ֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה ִמין ַחָיב ְוֵאיֶזה ִמין ּפָ ּכּוֵרי : ֲהֵרִני ּדָ ֶּנֶאְמרּו ְלַהָלן ּבִ

ּכּוֵרי ָיִחיד ֱאַמר ְלַהָלן. ִצּבּור ְוֶנֱאַמר ָהָכא ּבִ ּנֶ ּכּוֵרי ִצּבּור ׁשֶ ְבַעת ַהִמיִניןַּמה ּבִ ִ ּכּוֵרי , ּ ִמּשׁ ַאף ּבִ

ְבַעת ַהִמיִנין ִ אן ִמּשׁ ֱאַמר כָּ ּנֶ עֹוִרין. ָּיִחיד ׁשֶ ין ּוׂשְ אן ִחּטִ עֹוִרין ַאף כָּ ין ּוׂשְ ִּאי ַמה ְלַהָלן ִחּטִ ִין . ּ ִמּנַ

ָאר ִמיִנין ּכּוֵרי ַאְדָמְתך': ַּתְלמּוד לֹוַמר? ְלַרּבֹות ׁשְ תּוב . ה ִרּבָ)יט, שמות כג(' ָּבִ ה ַהכָּ ִרּבָ ַאַחר ׁשֶ
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ין ָהִראׁשֹון, ּוִמֵעט ּדִ ָּהא ֵאין ָעֶליך ָלדּון ֶאָלא כַּ ּכּוֵרי ָיִחיד; ָ ּכּוֵרי , ֶנֱאַמר ָהָכא ּבִ ְוֶנֱאַמר ָהָכא ּבִ
ְבַעת ַהִמ; ִצּבּור ִ ּכּוֵרי ִצּבּור ִמּשׁ ַבח ָהָאַּמה ּבִ ׁשֶ ּכּוֵרי ָיִחי, ֶרץיִנין ָהֲאמּוִרין ּבְ ְבַעת ַאף ּבִ ִ ד ִמּשׁ

ַבח ָהָאַּהִמ ׁשֶ עֹוָרה ְוֶגֶפן': ְּוֵאלּו ֵהן. ֶרץיִנין ָהֲאמּוִרין ּבְ ה ּוׂשְ ֶמן יֶאֶרץ ֵז, ּ ּוְתֵאָנה ְוִרמֹוןִחּטָ ת ׁשֶ

  ".)ח, דברים ח(' ּוְדָבׁש

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשּכָ ית' : "ּ ַאַח. 'ֵמֵראׁשִ ה כְּ רּו ַהְרּבֵ כְּ ִאם ּבִ רּוׁש ׁשֶ ל ּפֵ ּת ֵאינֹו ַחָיב ְלָהִביא כָּ

ר ַיְחּפֹץ ֵמֶהם ית ֶאָלא ֲאׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז, ֵּראׁשִ ֵאין ְלָהִביא ֶאָלא ִמז)ו, בכורים א(ל "ּוָמה ׁשֶ ַּהִמיִנים ' ּ ׁשֶ
ָבר ּבִ אן ָאִנְלַמד ַהּדָ ָוה ֶנֱאַמר כָּ ִרי'ְואֹוְמרֹו . 'ֶרץ ְוגֹוְגֵזָרה ׁשָ ל ּפְ רֹו' כָּ ל ַהּפֵ רּוׁש כָּ ְחִתי ּפֵ ּבַ ִ ּשׁ ּת ׁשֶ

ֶהם ָהָאֶרץ   ".ְָלך ּבָ

ַּהִמִלים  ית'ּ סּוק ' ְּוָלַקְחָת ֵמֵראׁשִ אֹות ִמָיד ַאֲחֵרי ַהּפָ ר ה'ּּבָ ֶָאלֶֹקיך נֵֹתן ְלך' ֲאׁשֶ אן. 'ָ י , ִנְלַמד ִמכָּ כִּ

ל ֶאת ַמְלכּות ה ִראׁשֹוָנה ָאנּו ַחָיִבים ְלַקּבֵ א ֵמה' ּּבָ ַהּכֹל ּבָ ֶדה ָא. 'ּוְלָהִבין ׁשֶ ּשָׂ עֹוֵבד ּבַ ָדם ׁשֶ

רֹות ל ֶאת ַהּפֵ ָעְמדּו לֹו ְלַגּדֵ י ּכֹחֹוָתיו ְוָחְכָמתֹו ֵהם ׁשֶ רֹות ָעלּול ַלֲחׁשֹב כִּ ל ּפֵ תּוב . ּוְמַגּדֵ א ַהכָּ ּבָ
רּוך הּוא ֵיׁש ָלנּו הּוא ֵמֵאת ַהָקדֹוׁש ּבָ ל ׁשֶ כָּ ְְלַלְמֵדנּו ׁשֶ ּ ּ ל ֶאת ַמְלכּות ה. ּ ֲחֵרי ַא. 'ָעֵלינּו ְלַקּבֵ

ְלנּו ֶאת ַמְלכּות ה ִקּבַ ּכּוִרים ַלה, ַעל ַעְצֵמנּו' ּׁשֶ ית ַהּבִ ְלנּו ְלָהִביא ֵמֵראׁשִ ל ִלְהיֹות ', ְוִהְתַרּגַ ִנְתַרּגֵ

ה ֲעׂשֶ ּנַ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ   .ַרֲחֵבי ֵלב ּבְ

 ?ַהִאם זֹו ְלִקיָחה אֹו ְנִתיָנה .4

ַתב ַה ָאַמר: "ְּכִלי ָיָקרכָּ יתְּוָלַקְחָת': ְוֶזה ׁשֶ , ָלֹוַמר ְלך', ְּוָלַקְחָת'ּלֹא ֶנֱאַמר ֶאָלא ' ְּוָנַתָת', ' ֵמֵראׁשִ

ית'ׁשֶ ית ה, ֶזה' ֵמֵראׁשִ ר ָתִביא ּבֵ ַרך' ֲּאׁשֶ מֹו ִיְתּבָ ְִלֵתן הֹוָדָיה ְוָכבֹוד ִלׁשְ ִּמֶמּנּו ִתַקח ֶאת , ּ ּ ל 'ּ כָּ

ִרי ָהֲאָדָמה ִרי ָהֲאָדָמה' ּפְ ָכל ּפְ ה ּבְ   ".ְוִתְזכֶּ

ָפָר ַאְרנּוּבְ ת ְתרּוָמה ּבֵ ְתרּוָמה נֹוְתִנים ְולֹא לֹוְקִחים, ּׁשַ י ַאף ׁשֶ ֲהֵרי . 'ְּוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה'ֶנֱאַמר , ּכִּ

ך ָתן ִלְלֹמד ִמכָּ ּנִ ְׁשֶ ר ֲאַנְחנּו נֹוְתִנים, ּ ֲאׁשֶ ם כַּ ֱאֶמת ּגַ ּבֶ ָיִכים , ׁשֶ ַ ָבִרים ַהּשׁ ה לֹוְקִחים ּדְ ָּאנּו ְלַמֲעׂשֶ

  .ה"ַלָקּבָ

ר ָאָדם נֹוֵתן, ֵּתָרה ִמזֹאתְי ֲאׁשֶ ל, כַּ ה ְמַקּבֵ ַית , הּוא ְלַמֲעׂשֶ ל ֲעׂשִ ְפָלָאה ׁשֶ ה ַהּנִ ׁשָ ַהְרּגָ ֵּהן ּבַ

ת ה, ַהֶחֶסד ְרּכַ ִתיָנה' ְוֵהן ֶאת ּבִ ְּוַהְזֻכיֹות ַהְמרּוּבֹות ַהִמְתַלּוֹות ַלּנְ ּ ּ ּ.  

ִדְבֵרי ַה ָבר ָמִצינּו ּבְ ל ַלּדָ הָידּוַע: א"ִחיָדָמׁשָ ָ י ִאּשׁ ִקּדּוׁשֵ ין ּבְ ָלל ,  הּוא ַהּדִ ֶדֶרך כְּ ּבְ י ַאף ׁשֶ ְכִּ

ה ַעל ְיֵדי ַמָתן ָמעֹות ָ ׁש ֶאת ָהִאּשׁ ָאָדם ָחׁשּוב, ָּהִאיׁש ְמַקּדֵ ּבְ ם ִאם , ֲהֵרי ׁשֶ ה ּגַ ָ ת ָהִאּשׁ ׁשֶ ִמְתַקּדֶ

ּנֹוֶתֶנת לֹו ָמעֹות ך ָלָמה. ִה י א זֹו ׁשֶ ְּוָכל כָּ ל ַהֲהָנָאה? ְ ׁשֶ ל ּבְ ָאָדם ָחׁשּוב ְמַקּבֵ ָכך ׁשֶ ֵיׁש ָלה ּבְ ְ ׁשֶ ּ ּ



 קֹול ַיֲעקב  כי תבוא  ו

  
ֹ

ֶסף ה כֶּ תּוב. ִּמֶמּנָ ֶהם כָּ ּכּוִרים ּבָ ם ַהּבִ ך ּגַ ִרי ָהֲאָדָמה': ְכָּ ל ּפְ ית כָּ ָהָאָדם ֵמִביא ' ְּוָלַקְחָת ֵמֵראׁשִ
ּכּוִרים רּוך הּוא ָנַת, ֲאָבל ַהֲהָבָאה ִהיא ְלִקיָחה, ֶאת ַהּבִ ן ַהָקדֹוׁש ּבָ כֵּ ְׁשֶ רּות ּ ן ָלנּו ֶאת ָהֶאְפׁשָ

ּכּוִרים ִכיָנה, ְּלַקֵים ֶאת ִמְצַות ַהּבִ ְ ָרַאת ַהּשׁ   .ּּוְלָהִביא ַמָתָנה ִלְמקֹום ַהׁשְ

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמִלים .5 ּ ּ ּ? 

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ י : "ּ ה ִיְהֶיה ַעל ּפִ ָעׂשָ ל ִמְפֲעלֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶ ָצִריך כָּ ְִיְרֹמז ׁשֶ ּ
ְבֵריֶהם אֹוְמרֹו , ּדִ ט'כְּ ּפָ ר יֹורּוך ְוַעל ַהִמׁשְ י ַהתֹוָרה ֲאׁשֶ ַּעל ּפִ ָ ִטים ּבְִו', ְוגֹו' ּ ּפָ ַּהתֹוָרה ְוַהִמׁשְ רּו ֲאּ

ִמְנַין  ְכתֹות כְּ ים ַמּסֶ ִ ּשׁ ׁשִ עֹוָלם , 'ֶטֶנא'ּאֹוָתם ֲחָכִמים ּבְ ּבָ ל ִמְצֹות ׁשֶ ה כָּ ַיֲעׂשֶ זּוַלת ֶזה ֲהַגם ׁשֶ ּׁשֶ ּ

  ".ֵרף הּוא ְוֵהםִיּשָׂ

ֶנא ִלמּוד ָחׁשּוב ִעְנַין ַהּטֶ לֹא ְלַבזֹות , ּעֹוד ָלַמְדנּו ּבְ ֵיׁש ָלֵתת ּבְ ַּהְמַלֵמד אֹוָתנּו ַעל ָהְרִגיׁשּות ׁשֶ ּ ּ ּ
ן ָאְמרּו ֲחַז. ָחִליָלה ַאף ְיהּוִדי כֵּ ל"ׁשֶ ַסְלִסלֹות ׁשֶ ּכּוֵריֶהם ּבְ יִרים ָהיּו ְמִביִאים ֶאת ּבִ י ָהֲעׁשִ  ּל כִּ

ְלִסלֹות, ָזָהב ּכּוֵריֶהם . ְּוַהּכֲֹהִנים ָהיּו ַמֲחִזיִרים ָלֶהם ֶאת ַהּסַ ָּהֲעִנִיים ָהיּו ְמִביִאים ֶאת ּבִ

ְלִסלֹות ׁשּוטֹות ְוַהּכֲֹהִנים לֹא ָהיּו ַמֲחִזיִרים ֶאת ַהּסַ ַסְלִסלֹות ּפְ ּּבְ יִרים ָהיּו ? ּוַמּדּוַע. ּ ָהֲעׁשִ

ִעּדִ ּבָ ית ׁשֶ יֹוֵתר–ית ְמִביִאים ָהִעּדִ רֹות ַהּטֹוִבים ּבְ ַהְינּו ַהּפֵ רֹות .  ּדְ ַּאך ָהֲעִנִיים ָהיּו ְמִביִאים ּפֵ ְ

יִרים. ְמַעִטים ְולֹא ֵאיכּוִתִיים ל ָהֲעׁשִ ְלִסלֹות ׁשֶ רֹות ֵמַהּסַ הֹוִציאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּפֵ ׁשֶ ָלם , ּכְּ ּכֻּ

ֵהִביאּו רֹות ׁשֶ ם לֹא ֶהֱחִזירּו ָלֶהם , ֲּעִנִייםְַאך ֵאֶצל ָה. ָראּו ֶאת ִטיב ַהּפֵ לֹא ְלַבְיׁשָ ַּעל ְמַנת ׁשֶ ּ

ׁשּוטֹות ְלִסלֹות ַהּפְ   .ַּהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּסַ


