
    

 

 

  

  

  

 20גליון                     אבכי תפרשת 

 

ֶנא ְוהָ " ְמּתָ ַבּטֶ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוׂשַ ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר ּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ קֹום ֲאׁשֶ ַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ

ם מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ  (דברים פרק כו, ב) "ְלׁשַ

 חז"ל, והוסיפו עם פירות מועטיםו טעם מצוות הבאת הביכורים, ומדוע הטריחה התורה את בעל השדה לבוא מדרך רחוקה מה: השאל

 מה הענין בכך.בכל עיר ועיר שהיו עוברים בה, ומכבדים אותם מאד, ום יוצאים לקראתיו הואמרו ש

' הוא על ידי שנאמין כי לה' הארץ ומלואה, הוא אדוננו ואין עוד אחר, והוא לבדו משגיח על כיון שעיקר קבלת עול מלכות התשובה: 

לשכוח את ה' ולחוש שכוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה,  -כאשר הוא מצליח במעשיו  -ודרך האדם . הארץ ומשפיע עלינו טובה

גדול כזה, שכל בעלי הנחלות עולים יחד לירושלים בקול זמרה והלל, ויהיה בכך פרסום גדול לאמונה ל שנה נעשה דבר לכן ציוה ה' שבכ

  ).אה (שאלות רק מיד ה', ומידו הכל. האמיתית, שכל הטובות שיש לנו בא

  

בַּ ּוָבאָת ֶאל ַהּכֹהֵ " ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ַהּיֹום ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּכִ ְדּתִ ִמים ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ִהּגַ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ  .ע ה' ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנוּ ן ֲאׁשֶ

ח ה' ֱאלֶֹהיךָ  יחֹו ִלְפֵני ִמְזּבַ ֶדָך ְוִהּנִ ֶנא ִמּיָ ְמֵתי ְוָעִניָת וְ  .ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהּטֶ ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י ֹאֵבד ָאִבי ַוּיֵ ָאַמְרּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ֲאַרּמִ

דֹול ָעצּום ָוָרב ם ְלגֹוי ּגָ ְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ","ְמָעט ַוְיִהי ׁשָ י ה' ְוִהּנַ ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ה ִהּנֵ ְוַעּתָ

ֲחִויָת ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָ  ּתַ  י)-(דברים פרק כו, ג "ְוִהׁשְ

ון הפסוק הראשון היא שהכהן יטול את משמעות לשמורה על העבר, והרי עד עתה לא אמר כלום. ב. משמעות לשון 'הגדתי' א. : ותשאל

 לים 'והנחתו לפני ה' אלקיך'. עהמזבח, ואילו בהמשך הפסוקים נאמר על הב הטנא והוא יניחו לפני

ומה שאומר [ ברים שיאמר בהמשך דבריולהגיד את הדדי שת כלשון עתיד, כאומר, באתי לפה כ' האמורה כאן משמלשון 'הגדתיתשובה: 

א סיבתה, כלומר, כיון שזכיתי ובאתי לארץ שהבטיח ה' לאבותינו, הריני אל הארץ אשר נשבע ה'' אין זו ההגדה, אלא זו הי'כי באתי 

להורות שבאו טנא ומניחו לפני מזבח ה', . והכהן הוא שנוטל את הרוצה להגיד את הדברים הבאים, והם מ'ארמי אובד אבי' והלאה]

להנחה מחודשת, ואילו מה שנאמר בסוף על הבעלים 'והנחתו' אין הכוונה ל ידי הכהן. עה' ולכן הם מונחים לפני מזבחו הביכורים לכבוד 

   ).ה ב(שאל. זיבה]וכמו 'וינח בגדו אצלה', שפירושו עאלא לעזיבה, כלומר, תעזוב את הטנא עם הפירות במקומו שעל יד המזבח [

 

מֹר " ָרֵאל ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ׁשָ ה ְוִזְקֵני ִיׂשְ ה ֶאְתֶכם ַהּיֹוםַוְיַצו מֹׁשֶ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְצָוה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ן ֶאל  .ֶאת ּכָ ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ ר ּתַ ּיֹום ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּבַ

יד ִ ׂשּ ְדּתָ ֹאָתם ּבַ דֹלֹות ְוׂשַ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ּגְ ָעְבֶרָך ְלַמַען ְוָכַתְבּתָ ֲעלֵ . ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּבְ ל ּדִ יֶהן ֶאת ּכָ

ר ה' ֱאלֵֹהי ֲאֹבֶתיָך לָ  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּכַ בֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ּתָ   )ג-(דברים פרק כז, א "ךְ ֲאׁשֶ

זהרו על כך ישראל כמה פעמים, ומדוע רה על שמירת כל המצוות, הרי כבר הוו אזהלגבי מה נאמר 'שמור את כל המצוה', אם ז: השאל

הגדולות  . ואם זו אזהרה על מצוות הנחת האבניםבכניסה לארץ ישראל אן בתחילת פרשת הנחת האבנים הגדולותיש צורך לחזור על כך כ

 וונה למצוות רבות.שהכאשר אנוכי מצוה אתכם היום', שמשמע מכך ק 'כל המצוה הללו, איך יתפרש המשך הפסו



 

 

ר אבני שיש גדולות שבהם מסופר מעשה כל האומות, כאשר הצליחו לכבוש ארץ גדולה, להניח בפתח המדינה או העידרך תשובה: 

שהוא ההולך לפניהם והוא ו את ההצלחה לעצמם, אלא לה', לחתם, ועתה ציוה ה' את ישראל שכאשר יבואו גם הם לעשות כן, לא ייחסהצ

על  ,כלומרעל אבנים אלו את כל התורה, ועל כך הזהיר וביאר 'שמור את כל המצוה', ולכן יכתבו את הארץ,  עבורם וכבש לפניהםנלחם 

הברית שיש לכם עם ה' על שמירת התורה כל המצוות שבתורה, כי יהיה הדבר לזכרון כור ולשמור את זידי שתעשו כן יסייע לכם הדבר ל

 .)דה (שאל .צוותוהמ

  

ּיֹום ֲאשֶׁ " ְדּתָ ֹאָתםְוָהָיה ּבַ דֹלֹות ְוׂשַ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ּגְ ן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְרּדֵ ַעְברּו ֶאת ַהּיַ יד ר ּתַ ִ ׂשּ ְוָכַתְבּתָ ֲעֵליֶהן ֶאת  .ּבַ

ר ה' אֱ  בֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ּתָ ָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאׁשֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּבְ ל ּדִ ר ה' ֱאלֵֹהי ֲאֹבֶתיָך ּכָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ לֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּכַ

ַהר ֵעיָבל  .ָלךְ  ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ּבְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ה ֲאׁשֶ ִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ן ּתָ ְרּדֵ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהּיַ ידְוָהָיה ּבְ ִ ׂשּ ְדּתָ אֹוָתם ּבַ   ה)-פרק כז, ב(דברים  "ְוׂשַ

ת לך אבנים גדולות', 'תקימו 'והקמו[ מדוע כפלה התורה פעמיים את מצוות הכתיבה על האבנים הגדולות בכניסתם לארץ ישראלשאלה: 

 .אלה']את האבנים ה

את כל חלק הראשון של הפרשה אינו לשון ציווי אלא לשון סיפור, כלומר, בודאי כך תעשו, כדרך הלוחמים, שתרצו לכתוב תשובה: ב

תורה על ניסי יציאת מצרים התורה', כלומר, את המעשים כפי שמסופרים ב סיפור הכיבוש והמלחמות, ועל כך אומר שתכתבו 'את כל דברי

קיימו זאת באופן מסוים, ובכך תן כך אתם עתידים לעשות כן מעצמכם, אצווה אתכם שתעשו ך אומר, כיון שביוהליכתם במדבר, ואחר כ

 ).ה. (שאלה רים בפרשהבואהפרטים המעשו זאת לשם המצוה, ולפי כי תאת המצוה כתיקונה, 

 

ם אֶ " ה ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ר מֹׁשֶ ָרֵאל ַהּיֹום ַהזֶּה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלה' ֱאלֶֹהיךָ ַוְיַדּבֵ ַמע ִיׂשְ ת ּוׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ַהְסּכֵ ל ִיׂשְ קֹול ה' ֱאלֶֹהיָך  .ל ּכָ ַמְעּתָ ּבְ ְוׁשָ

ָך ַהּיֹום ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ יו ֲאׁשֶ יָת ֶאת ִמְצֹוָתו ְוֶאת ֻחּקָ   י)-(דברים פרק כז, ט "ְוָעׂשִ

אדם נוסף שותף לדברים היה כהנים והלויים, מה שלא מצאנו בשום מקום שד עם הר משה רבינו יחמדוע את הדברים הבאים אמשאלה: 

ראל', והרי פעמים רבות הזהיר משה רבינו את ישראל על שמירת המצוות, ולא סכת ושמע ישתיחה של 'השדיבר משה עם ישראל. ומהי הפ

 הקדים לומר להם לשון זו.

ם והר עיבל ויאמרו את הברכות והקללות, רצה משה ם שיעמדו בין הר גריזירבינו את הכהניבפרשה הבאה מצוה משה שכיון תשובה: 

וכמו אדם הנושא אשה, שכותב לה תנאים דים להם שלא יחששו מפני הקללות הללו, כי אדרבה, זהו סימן לכך שה' חפץ בהם [רבינו להק

תידים לומר את הברכות שהם הע -ף בהקדמה זו את הכהנים , ושיתצה לישא אותה]ם ומפורטים, אך לא יכתוב כן לאשה שאינו רורבי

 תוך שנאה וכעס, אלא אדרבה, מתוך שה' חפץ בהם הוא מזהירם על הדברים הללו.והקללות, שיידעו ישראל שאין הדברים נאמרים להם מ

כם את כל הקללות, כי על ידי קבלתכם את הדברים תהיו לעם מיוחד בשומעואל תפחדו אל תתייראו אילו נאמר א כלשון 'הסכת ושמע' היו

 )ח(שאלה  לה' אלוקיכם.


