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הוה"ג ו' אנחס אוכדמאן שלכט"א
אושת יכ תשרא תשע"ד

בפרשתנו פרשת כי תבוא אנו למדים על מצות 

המקדש,  בבית  ה'  לפני  ביכורים  מנחת  הבאת 

הקב"ה  ברא  שבשבילה  המצוות  מן  אחת  שהיא 

את העולם, כמו שדרשו במדרש )ב"ר א-ד( מקרא 

אלקים,  ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  שכתוב 

כג-יט(  )שמות  שנאמר  ביכורים,  אלא  ראשית  ואין 

ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך".

בחשיבות  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  ובכן 

נברא  שבשבילה  ביכורים  מצות  של  הגדולה 

ביכורים  פרשת  של  בפסוקים  ונפתח  העולם, 

)דברים כו-א(:

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן 

לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל 

אלקיך  ה'  אשר  מארצך  תביא  אשר  האדמה  פרי 

אשר  המקום  אל  והלכת  בטנא,  ושמת  לך  נותן 

הכהן  אל  ובאת  שם,  שמו  לשכן  אלקיך  ה'  יבחר 

אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו, הגדתי היום 

ה'  נשבע  אשר  הארץ  אל  באתי  כי  אלקיך  לה' 

לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן הטנא מידך והניחו 

לפני מזבח ה' אלקיך.

וענית ואמרת לפני ה' אלקיך, ארמי אובד אבי 

וירד מצרימה... וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו 

אבותינו,  אלקי  ה'  אל  ונצעק  קשה,  עבודה  עלינו 

עמלנו  ואת  ענינו  את  וירא  קולנו,  את  ה'  וישמע 

ואת לחצנו, ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע 

ויביאנו  ובמופתים,  ובאותות  גדול  ובמורא  נטויה 

ארץ  הזאת  הארץ  את  לנו  ויתן  הזה  המקום  אל 

זבת חלב ודבש, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי 

האדמה אשר נתתה לי ה'".

 "מצרת עשה להתררדרת
שמקדש על השכירוכם"

פתח דברינו יאיר במה שכתב הרמב"ם )הלכות 

במקדש  להתוודות  עשה  "מצות  ה"י(:  פ"ג  ביכורים 

וקורא  מתחיל  שמביאם,  בשעה  הביכורים  על 

וגו',  הארץ  אל  באתי  כי  אלקיך  לה'  היום  הגדתי 

ארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה עד אשר 

הקדש  בלשון  אלא  אותה  קורין  ואין  ה',  לי  נתת 

שנאמר וענית ואמרת בלשון הזאת".

נמצינו למדים מדברי הרמב"ם כי הקריאה על 

המפרשים  ותמהו  ווידוי,  בבחינת  היא  הביכורים 

מנין למד הרמב"ם כי הקריאה היא בבחינת ווידוי, 

הוא  הרמב"ם  לדברי  שהמקור  האומרים  ויש 

ממה ששנינו במשנה )מסכת בכורים פ"ב מ"ב(: "יש 

במעשר וביכורים מה שאין כן בתרומה, שהמעשר 

ווידוי".  וטעונים  מקום  הבאת  טעונים  והביכורים 

הרי לנו דברים ברורים כי הקריאה על הביכורים 

היא ווידוי.

מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן 

להביא  דא  בתר  "פקודא  קכ:(:  משפטים  )פרשת 

הביכורים".  על  להתוודות  ואבתריה  ביכורים, 

פירוש, מצוה אחר זה להביא ביכורים, ואחר כך 

להתוודות על הביכורים. אמנם יש לתמוה על מה 

צריך להתוודות בקריאה על הביכורים. זאת ועוד, 

כי לכאורה לא מצינו שם שום לשון ווידוי.

מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  דרכי  חשבתי 

)פ"ג  שפירש רש"י ומקור הדבר במסכת ביכורים 

שדהו  לתוך  יורד  אדם  מראשית,  "ולקחת  מ"א(: 

לסימן  גמי  עליה  כורך  שביכרה,  תאנה  ורואה 

ואומר הרי זה ביכורים". וראיתי בספר "אהלי שם" 

הי"ד,  זצ"ל  קלינגבערג  שם  רבי  האלקי  למקובל 

)שם(:  במשנה  המבואר  לפי  המחקר  על  שעמד 

"אין מביאים ביכורים חוץ משבעת המינין". הנה 

כי כן מדוע מכל שבעת המינים בחרו חכמינו ז"ל 

להזכיר הדוגמא של "תאנה שביכרה".

תיקון  היא  ביכורים  מנחת  הבאת  כי  וביאר 

לחטא העץ הדעת שהיה תאנה, כמבואר בגמרא 

)ברכות מ.(: "אילן שאכל ממנו אדם הראשון... רבי 

נחמיה אומר תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו 

ויתפרו עלה תאנה".  ג-ז(  )בראשית  נתקנו, שנאמר 

אלא שלפי זה צריך ביאור לקרב הדבר אל השכל 

היא  ביכורים  מנחת  הבאת  איך  עבודה,  בדרך 

תיקון לחטא עץ הדעת.

 הכסרד של היות הטרשה
שהשאת שכירוכם

שמגלים  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

לנו חכמינו ז"ל, כי בתוך הפסוקים הללו על מצות 

בחיזוק  גדול  יסוד  טמון  ביכורים,  מנחת  הבאת 

ובין הקב"ה, שלא  בין אדם קרוץ מחומר  הקשר 

יהיה אדם כפוי טובה אלא יכיר טובה להקב"ה על 

כל הטוב אשר גמל עמו. דבר זה אנו למדים ממה 

שכתוב )שם ג(: "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים 

הדבר  ומקור  רש"י  ופירש  אליו",  ואמרת  ההם 

בספרי: "ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה".

של  המצוה  שורש  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

טובה  הכרת  מצד  הוא  ביכורים  פרשת  קריאת 

להקב"ה, שברוב חסדו הוריד את הגשמים בעתם 

שמובא  מה  לצרף  נפלא  הפירות.  את  והצמיח 

בספרים הקדושים בשם כמה צדיקים לפרש דברי 

רש"י: "אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, 

כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זה ביכורים".

הרמז בזה כי אדם שרואה תאנה שביכרה, הרי 

במעשי  הצמיחה  הצלחת  לתלות  ח"ו  עלול  הוא 

ידיו, שחרש את האדמה ונטע את העצים, וסילק 

את הקוצים, והרי זה בבחינת )דברים ח-יז(: "ואמרת 

בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

איזה  לעשות  עצה  ז"ל  חכמינו  לנו  נתנו  לכן 

סימן, כדי שנשים אל לבנו לקיים מה שכתוב )שם 

כח  לך  הנותן  הוא  כי  אלקיך  ה'  את  "וזכרת  יח(: 

"כורך עליה גמי לסימן"  וזהו ענין:  לעשות חיל". 

מ'עשה  "ג'דולים  קיא-ב(:  )תהלים  נוטריקון  גמ"י   -

בורא  לה'  טובה  להכיר  לזכור  סימן  שיעשה  י'י", 

העולם המוריד גשמים ומצמיח פירות.

 תילכת השוכאה
להיכו טרשה לשרוא הערלם

על  מבאר  פרשתנו  בהתחלת  הקדוש  האלשיך 

פי יסוד זה של הכרת הטובה את המדרש שהזכרנו 

בתחילת המאמר: "בראשית ברא אלקים, ואין ראשית 

"ראמות אלכר – שאכנך יארכ טרשה"

 מצרת השאת שכירוכם ידכ להשכע היות טרשה לה'
תכקרן לחטא עץ הדעת ששרושר שיאככת טרשה לה'
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אלא ביכורים", שהעולם לא נברא אלא בשביל מצות 

"כי הלא יפלא מה  ביכורים, מתמה על כך האלשיך: 

העולם".  נברא  לבדה  שעליה  הזאת  המצוה  גדלה 

ומבאר הענין והנה מעט מלשון קדשו:

"הנה בעיני כל רואי את כל החרדה ההיא, אשר 

חרד הוא יתברך על מצות ביכורים הזאת, שיחרד 

איש מביתו ומעירו, וילך רגלי באשכול ענבים אחד 

ומן התאנים ומן הרימונים מעט מזעיר לא כביר... 

עשיר,  ואם  דל  אם  ישאנו,  כתף  ועל  בטנא  וישם 

עיר  בני  כל  יחד  ויתקבצו  המלך.  אגריפס  ואפילו 

ועיר בחליל מכה, ומיני זמרה בשירי זמרה.

זקניה  לקראתם  יצאו  בה,  יבואו  עיר  ובכל 

בהלל  הנכנסים  כבוד  לפי  שריה,  ורבים  ושופטיה 

והודות לה'... ובהגיעם בשערי ירושלים ירומו קול 

אומרים )תהלים קכב-א( שמחתי באומרים לי בית ה' 

נלך, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים כו', ככל 

קול החרדה  ומה  פ"ג מ"ג(,  )בכורים  הכתוב במשנה 

הזאת על פחות משוה חצי דינר...

אך הנה ידוע כי )תהלים פט-ג( עולם חסד יבנה... 

אמנם זה חסדו יתברך חפץ להיטיב, ולא יבקש מידינו 

להחשיב עולמו כאילו הוא לנו, רק שנחזיק לו יתברך 

והמטיב  הטוב  והוא  הכל,  אדון  הוא  כי  ונכיר  טובה, 

כוונתו  והן זאת  לו יתברך...  ונהלל  ונברך  לנו תמיד, 

יתברך במצוה הזאת, כי הלא כי יראה האדם עצמו 

בארץ זבת חלב ודבש, שמן ודשן תחת גפנו ותחת 

תאנתו ואין מחריד, בתים מלאים כל טוב אשר לא 

מילא... הלא ידיחנו יצרו בשרירות לבו לאמר )דברים 

ח-יז( כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה...

פרי  כל  מראשית  ניקח  יתברך,  לנו  צוה  כן  על 

האדמה, ונשים בטנא ונוליך עד מקום כבודו יתברך, 

הכל  כי  לנו  לא  ה'  לנו  לא  יתברך,  לפניו  כאומרים 

ראשיתו  הנה  הכל,  יתברך  ממנו  כי  ולהורות  שלך, 

לפני  יובא  כאשר  כבודו,  כסא  לפני  בטנא  נביא 

נותן את הכל באמונה  בעל הכרם, ואז הוא יתברך 

ובמתנה על ידי היותו בלתי כפוי טובה".

וכבר הרחבנו לבאר במקום אחר, שלא יעלה 

למצוותם  זקוק  שהקב"ה  ח"ו  לטעות  הדעת  על 

ותהילתם של בני אדם קרוצי חומר לצורך עצמו, 

אלא כל זה הוא לצורך ישראל עם קדשו, כי על ידי 

שאנו מכירים טובה לה' על כל החסד שהוא גומל 

אותנו דבר יום ביומו, אנו מתקשרים ומתדבקים 

בעולם  האדם  בריאת  תכלית  היא  זאת  אשר  בו 

הזה, כמו שכתוב )דברים ד-ד(: "ואתם הדבקים בה' 

אלקיכם חיים כולכם היום".

הנה כי כן מה טוב ומה נעים להתבונן בנקודה 

נפלאה זו של הכרת הטוב לה', אשר כפי שיתבאר 

טובה  להכיר  רק  לא  התורה,  כל  יסוד  היא  לפנינו 

יום  להקב"ה על כל הטוב שהוא עושה עמנו בכל 

ערב ובוקר וצהריים, אלא זאת ועוד, שצריך להכיר 

טובה לכל אדם שעשה עמו טוב, וכל הכופר בטובתו 

של אדם סופו לכפור בטובתו של מקום.

 מדרע לא אמור שלשרן חכרשכת
שהרא מיכו טרשה

נקדים לבאר מה שפירש רש"י בשם הספרי, 

כי מה שכתוב: "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים 

אליו,  "ואמרת  בזה:  הכוונה  אליו",  ואמרת  ההם 

שאינך כפוי טובה", וצריך ביאור מה ראו על ככה 

ולא  טובה",  כפוי  "שאינך  שלילית:  בלשון  לומר 

מכיר  שהנך  אליו,  "ואמרת  חיובית:  בלשון  אמרו 

טובה". ובדרך הפשט יש לפרש הכוונה בזה על פי 

מה ששנינו בגמרא )נדה לא.(:

"דרש רב יוסף, מאי דכתיב )ישעיה יב-א( אודך ה' 

כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני, במה הכתוב מדבר, 

בשני בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד 

שטבעה  שמע  לימים  ומגדף,  מחרף  התחיל  מהן 

ספינתו של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח, לכך 

נאמר ישוב אפך ותנחמני, והיינו דאמר רבי אלעזר, 

אלקי  אלקים  ה'  ]ברוך  עב-יח(  )תהלים  דכתיב  מאי 

כבודו  שם  וברוך  לבדו,  נפלאות  עושה  ישראל[ 

לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו".

נמצא לפי זה כי בשר ודם אינו יכול לומר שהוא 

מכיר בטובתו של הקב"ה, שהרי ישנם נסים ונפלאות 

הגמרא:  כלשון  כלל,  מכיר  אינו  שאדם  ספור  אין 

יאמר דבר  ואיך  בנסו",  "אפילו בעל הנס אינו מכיר 

בחרו  לכן  הקב"ה,  של  בטובתו  מכיר  שהינו  שקר 

בכוונה תחילה שיאמר אדם בלשון שלילית: "שאינך 

כפוי טובה", שהכוונה בזה שכאשר הוא זוכה לראות 

בטובתו של הקב"ה, הוא אינו כפוי טובה אלא מודה 

ומהלל לה' על החסד שעשה עמו.

אולם עוד לאלקי מילין לבאר מה שבחרו לומר 

בלשון שלילית: "שאינך כפוי טובה", בהקדם ליישב 

מה שיש לתמוה, מנין למדו חכמינו ז"ל לפרש מה 

ההם  בימים  יהיה  אשר  הכהן  אל  "ובאת  שכתוב: 

ואמרת אליו", שהכוונה בזה: "ואמרת אליו, שאינך 

כפוי טובה", שהרי בפסוק זה לא נזכר אפילו ברמז, 

שהוא צריך לומר לכהן שאינו כפוי טובה.

 הקשו שכן מנחת שכירוכם
ללשן האומכ רגלרת מצוכם

ונראה ליישב דברי חכמים וחידותם, שלמדו 

מביא  שצריך  הדברים  בין  כי  שמצינו  ממה  כן 

אבי  אובד  "ארמי  הוא:  ה'  לפני  לומר  הביכורים 

ויענונו  המצרים  אותנו  וירעו  מצרימה...  וירד 

הראשונה  ובהשקפה  קשה".  עבודה  עלינו  ויתנו 

ביכורים  שהמביא  אמת  הן  כי  מפליא,  הדבר 

צריך להודות ולהלל לה' שנתן לנו את הארץ כדי 

מה  לשם  אולם  מטובה,  ולשבוע  מפריה  לאכול 

הדורות  קורות  סדר  כל  את  להזכיר  הכתוב  צוה 

מלבן הארמי שביקש לעקור את הכל, ומהמצרים 

שנתנו עלינו עבודה קשה, אשר לכאורה אין להם 

שום קשר עם מצות ביכורים.

ויש לומר כי מזה באמת למדו חכמינו ז"ל, שכל 

ענין הקריאה על מנחת ביכורים הוא רק כדי להביע 

הכרת טובה להקב"ה, ולא להיות ח"ו כפויי טובה, 

בגנותו  להתחיל  הכתוב  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

מצרימה",  וירד  אבי  אובד  "ארמי  הארמי:  לבן  של 

שזה היה כשברח יעקב עם כל בני ביתו מלבן, אחרי 

שביקש ממנו רשות לחזור לביתו ולא נתן לו רשות, 

וביקש  וכאשר ברח ממנו יעקב חרה אפו של לבן 

לעקור את הכל ככתוב: "ארמי אובד אבי".

ובכך גילה לבן הארמי את מדותיו המקולקלות 

שאינו מכיר טובה ליעקב, שהרי הוא עצמו הודה 

בפיו לפני יעקב שכל נכסיו נתברכו בזכותו, כמו 

רחל  ילדה  כאשר  "ויהי  ל-כה(:  )בראשית  שכתוב 

ואלכה אל  לבן שלחני  יעקב אל  ויאמר  יוסף,  את 

מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי 

אותך בהן ואלכה, כי אתה ידעת את עבודתי אשר 

עבדתיך, ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך 

ניחשתי ויברכני ה' בגללך".

 וש"כ ששם סאוכ: "ראמות אלכר, שאכנך יארכ טרשה",
מדרע שמצרת שכירוכם צוכך להשכע היות טרשה

 אלא רהאלא: מהר הקשו שכן היות הטרשה על שכירוכם
רשכן "אומכ ארשד אשכ", "רכוער ארתנר המצוכם"

 לשן האומכ הכה יארכ טרשה לכעקש שניסכר נתשויר שגללר,
ימר שלשן עצמר אמו: "רכשוינכ ה' שגללך"

 המצוכם הכר יארככ טרשה לכרסף שהצכל את מצוכם מועש,
רלכעקש ששכוך את אועה שכעלה הנכלרס לקואתר
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נמצא כי אם לא היה לבן כפוי טובה, אלא היה 

בזכותו,  נתברכו  נכסיו  שכל  ליעקב  טובה  מכיר 

כי אז היה נותן לו רשות אחרי שכבר היה בביתו 

גדול,  בכבוד  אביו  בית  אל  לחזור  שנה,  עשרים 

ולא לרדוף אחריו על מנת להרוג אותו ואת כל בני 

אש  להבות  חוצבי  דבריו  הם  נפלאים  ומה  ביתו. 

של יעקב אבינו, ששפך את מר לבו לפני לבן על 

כפיות הטובה שלו )בראשית לא-לו(:

"ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן, 

מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי... זה עשרים 

שנה אנכי עמך, רחליך ועזיך לא שכלו, ואילי צאנך 

אחטנה  אנכי  אליך,  הבאתי  לא  טרפה  אכלתי,  לא 

מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום 

אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני".

 אועה שיאו שטרשתר של כרסף
אמו "לא כדעתכ את ה'"

והנה אחרי שאנו מספרים על כפיות הטובה של 

לבן שביקש לעקור את הכל, אנו ממשיכים לספר, 

מצרים,  לגלות  ירדו  ובניו  שיעקב  מצרימה",  "וירד 

עבודה  עלינו  ויתנו  ויענונו  המצרים  אותנו  "וירעו 

קשה", כי גם הם הלכו בדרכו של לבן שלא להכיר 

טובה ליוסף, שפתר את חלומו של פרעה והציל בכך 

"ויקם  א-ח(:  )שמות  שכתוב  כמו  מרעב,  מצרים  את 

מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף".

ודרשו חכמינו ז"ל )סוטה יא.( שעשה את עצמו 

הנה  עמו  אל  "ויאמר  יוסף,  את  הכיר  לא  כאילו 

ויעבידו מצרים  בני ישראל רב ועצום ממנו...  עם 

וימררו את חייהם בעבודה  בני ישראל בפרך,  את 

)שם(:  בחיי  רבינו  וכתב  ובלבנים".  בחומר  קשה 

"ובמדרש )שמו"ר א-ח( אשר לא ידע את יוסף, כל 

בטובתו  שיכפור  סופו  חבירו,  של  בטובתו  הכופר 

יוסף,  את  ידע  לא  אשר  כתיב  שהרי  הקב"ה,  של 

ובסוף אמר )שמות ה-ב( לא ידעתי את ה'".

ומה מתוקים הם דברי האלשיך הקדוש ב"תורת 

כמין  המדרש  לפי  שמפרש  וישב(,  )פרשת  משה" 

)בראשית  אדוניו  אשת  אל  יוסף  שאמר  מה  חומר 

לט-ח(: "וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא 

ידע אתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, איננו 

גדול בבית הזה ממני, ולא חשך ממני מאומה כי אם 

אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה 

וחטאתי לאלקים". ומפרש האלשיך:

"איך אעשה הרעה הגדולה הזאת להיות כפוי 

טובה, ומה שקראתיה גדולה הוא, שמהיותי כפוי 

לה',  טובה  כפוי  להיות  אבוא  ודם,  לבשר  טובה 

כמו שאמרו ז"ל הפה שאמר לא ידעתי את יוסף, 

אמר לא ידעתי את ה', וזהו הן אדוני כו' ולא חשך 

כו', ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת להיות כפוי 

טובה לבשר ודם, שאם כה אעשה אהיה גם כפוי 

טובה לה', וזהו וחטאתי לאלקים".

יוסף  כי  גדול,  חידוש  מזה  למדים  נמצינו 

אשת  עם  לו  שהיה  הקשה  בניסיון  עמד  הצדיק 

אדוניו, רק בזכות שהיתה בו מדה טובה של הכרת 

הטוב לאדונו המצרי, והשכיל להבין כי אם יעשה 

"הרעה הגדולה" שלא להכיר טובה לאדונו, כי אז 

מובטח לו שבסופו של דבר יכפור גם בטובתו של 

מקום: "וחטאתי לאלקים".

 קכרם יל מצררת התרוה
מטעם היות טרש להקש"ה

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

לישראל  תורה  במתן  הקב"ה  שפתח  מה  להבין, 

)שמות כ-ב(:  בדיבור הראשון של עשרת הדברות 

"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".   :

ופירש רש"י בשם המכילתא: "כדאי היא ההוצאה 

שתהיו משועבדים לי". נמצינו למדים מזה חידוש 

נפלא, כי שורש החובה המוטלת עלינו לקיים את 

הטובה  הכרת  מחמת  הוא  התורה,  מצוות  כל 

שאנו חייבים להקב"ה שהוציאנו ממצרים.

ולפי האמור יש להוסיף לפי מה שנתבאר, כי 

ליוסף,  גדולים  טובה  כפויי  היו  והמצרים  פרעה 

שרויים  ישראל  שהיו  זמן  כל  כי  זה  לפי  נמצא 

גוי מחוברים עמהם, הנה כמו  גוי בקרב  במצרים 

עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  שהללו 

זרה, כן עלולים היו להתקלקל מהם שלא להכיר 

טובה להקב"ה ולבני אדם.

לכן דקדק הקב"ה לומר: "אנכי ה' אלקיך אשר 

הוצאתיך מארץ מצרים", כלומר הלא אני הוצאתי 

ברוחניות  והן  בגשמיות  הן  ממצרים  אתכם 

אתכם  שהוצאתי  ומאחר  מצרים,  מטומאת 

מטומאת המצרים, מן הראוי שלא תלכו בדרכם 

להיות כפויי טובה, אלא שתהיה לכם מדת הכרת 

הטוב שהוצאתי אתכם ממצרים, ועל ידי זה תהיו 

משועבדים לי לקיים כל מצוותי.   

על  הקריאה  נוסח  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

לבן  שביקש  אבי",  אובד  "ארמי  ביכורים:  מנחת 

להרוג את יעקב משום שהיה כפוי טובה שנתברך 

כפויי  היו  המצרים  שגם  מצרימה",  "וירד  בזכותו, 

ויתנו  ויענונו  המצרים  אותנו  "וירעו  ליוסף,  טובה 

עלינו עבודה קשה... ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה 

ובמופתים,  ובאותות  גדול  ובמורא  נטויה  ובזרוע 

ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ 

זבת חלב ודבש", אם כן עלינו להכיר טובה להקב"ה, 

ולא להיות כפויי טובה כמו לבן והמצרים.

"ועתה הנה הבאתי את  הנה כי כן מטעם זה, 

ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'", כדי להביע 

חכמינו  השכילו  ומזה  לה',  טובה  הכרת  בכך 

פרשת  קריאת  לפני  שכתוב  מה  כי  להבין,  ז"ל 

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם  ביכורים: 

ואמרת אליו", הכוונה בזה: "ואמרת אליו, שאינך 

כפוי טובה", כמו לבן והמצרים.

 תילכת הצמכחה שכיכו
האדם שטרשת הקש"ה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מדוע דוקא כאן 

לנו הקב”ה להביע את מדת  צוה  בפירות הארץ, 

מעשה   - ומעשה  דיבור  במחשבה  הטוב  הכרת 

על  הקריאה  דיבור  לה',  ביכורים  מנחת  הבאת 

כפויי  אנו  מחשבתנו שאין  לגלות  כדי  הביכורים, 

טובה, על פי מה שנשים אל לבנו לדעת כי כפיות 

ידי  על  היתה  בעולם,  שהיתה  הראשונה  הטובה 

בעולם  שהיה  הראשון  בחטא  הראשון  אדם 

כשאכל מעץ הדעת טוב ורע.

דבר זה אנו למדים ממה ששאל הקב"ה את 

אדם הראשון אחרי החטא )בראשית ג-יא(: "ויאמר 

מי הגיד לך כי עירום אתה, המן העץ אשר צויתיך 

האשה  האדם  ויאמר  אכלת,  ממנו  אכל  לבלתי 

ואוכל",  העץ  מן  לי  נתנה  היא  עמדי  נתתה  אשר 

יפלא  ולכאורה  בטובה".  כפר  "כאן  רש"י:  ופירש 

הלא אדם הראשון אמת אמר, שהאשה נתנה לו 

 ושכ שם קלכנגשעוג: "תאנה ששכיוה",
הכא ומז שמצרת שכירוכם הכא תכקרן לחטא עץ הדעת שהכה תאנה

 שרוש חטא עץ הדעת שאדם הואשרן לא היכו טרשה לה',
שהרשכשר שגן עדן עם יל עצכ הגן מרינכם לאירל 

 שמצרת שכירוכם צוכך להשכע היות טרשה,
ידכ לתקן שיך יאכרת הטרשה של אדם הואשרן שאכורת הגן 

 מדוש: אועה שיאו שטרשתר של כרסף: "לא כדעתכ את כרסף",
יאו שטרשתר של מקרם: "לא כדעתכ את ה'"
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"ותקח  ו(:  )שם  שכתוב  כמו  שיאכל,  הדעת  מעץ 

מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל", מדוע 

נתתה  אשר  "האשה  שאמר:  מה  נחשב  כן  אם 

עמדי" לכפיות טובה.

אך הביאור בזה כי מאחר שמקרא מלא דיבר 

הכתוב )שם ב-יח(: "ויאמר ה' אלקים לא טוב היות 

ה'  דבר  הרי  כנגדו",  עזר  לו  אעשה  לבדו  האדם 

היה ברור כשמש שברא את האשה כדי שתהיה 

לאדם "עזר כנגדו", אם כן איך יעלה על הדעת כי 

אשה זו שנבראה להיות עזר כנגדו הכשילה אותו 

רמוזה  כך  על  התשובה  אך  הדעת.  מעץ  לאכול 

ופירש  כנגדו",  עזר  לו  "אעשה  הקב"ה:  בדברי 

רש"י: "זכה עזר, לא זכה כנגדו".

הנה כי כן מאחר שאנו רואים כי חוה גרמה לו 

לאכול מעץ הדעת, הרי זו הוכחה ברורה כי הסיבה 

זכה  "לא  בבחינת:  היה  שאדם  משום  היתה  לכך 

כנגדו", כי מצד עצמו נפל ברשת היצר לאכול מעץ 

הדעת, כי אם היה עומד כסלע איתן לקיים מצות 

ה' שלא לאכול מעץ הדעת, לא רק שלא היה נגרר 

אותה  ומכין  מחזק  היה  אלא  אשתו,  עצת  אחר 

ברשתו,  תיפול  שלא  כדי  הנחש  עם  תדבר  שלא 

היה  עצמו  שהוא  משמע  כן  עשה  שלא  ומאחר 

מוכן לחטא עץ הדעת, ואם כן איך אמר: "האשה 

אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל", מזה 

למדו חכמינו ז"ל שכפר בטובה.

 יאכרת הטרשה
גומה לחטא עץ הדעת

השכילו  מה  לשם  ביאור,  צריך  עדיין  אולם 

חכמינו ז"ל ללמדנו, כי אדם הראשון כפר בטובתו 

"האשה אשר נתתה עמדי",  של הקב"ה באומרו: 

הלא גם בלא דיבור זה כבר יש על אדם הראשון 

מעץ  ואכל  ה'  ציווי  על  שעבר  אשמה,  והותר  די 

הדעת, הנה כי כן מה יועיל לדעת שבנוסף על כך 

הוא גם כפר בטובתו של הקב"ה.

ללמדנו  ביקשו  ז"ל  חכמינו  כי  ברור  ונראה 

לאדם  שגרם  השורש  היה  מה  חכמתם,  ברוב 

כמו  הדעת,  מעץ  ולאכול  בה'  למרוד  הראשון 

ד"ה  שופטים  )פרשת  אלימלך"  ב"נועם  שפירש 

הרוצה  כי  מה:(  )ע"ז  בגמרא  ששנינו  מה  יכרית(  כי 

לעקור עבודה זרה: "צריך לשרש אחריה". הכוונה 

למחשבה  שגרם  השורש  אחרי  לחקור  שצריך 

הרעה לעבור על מצות ה'.

ממנו  הקב"ה  שדרש  בשעה  כי  לנו  הראו  לכן 

גילה אדם  דין חשבון על מה שאכל מעץ הדעת, 

הראשון בעצמו בלי שהרגיש בכך שורש החטא, 

באומרו: "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן 

העץ ואוכל", אשר מזה למדנו כי "כאן כפר בטובה", 

ומזה נשכיל להבין כי שורש החטא של אכילת עץ 

הדעת הוא שגם אנחנו היינו כלולים בו, הוא כפיות 

הטובה של אדם הראשון כלפי הקב"ה, כדי שנלמד 

לקח לעקור הנגע הזה מקרבנו.

הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  שהרי  בזה  והביאור 

)שם ב-ח(: "ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם וישם שם 

את האדם אשר יצר, ויצמח ה' אלקים מן האדמה 

כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך 

הגן ועץ הדעת טוב ורע". הרי שהקב"ה הכניס את 

נעלה  הכי  במקום  מקדם  עדן  בגן  הראשון  אדם 

בתכלית  ומזומן  מוכן  הכל  הבריאה,  בכל  ונשגב 

השלימות, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, בלי 

שהיה צריך לטרוח בחרישה ובזריעה.

טובה  מכיר  הראשון  אדם  היה  אם  כי  נמצא 

טורח,  שום  בלי  הגן  עצי  כל  לו  שהכין  להקב"ה, 

נופל ברשתו של הנחש להתפתות  כי אז לא היה 

לאכול מעץ הדעת אלא היה מגרשו בבושת פנים. 

אולם לאדם הראשון לא היתה מספיק מדת הכרת 

זה התגלה כאשר דרש ממנו  ודבר  טוב להקב"ה, 

הקב"ה דין וחשבון על אשר עבר על רצון ה'. והנה 

חטאתי  ולומר  מעשיו  על  אחריות  לקחת  במקום 

את  להפיל  הראשון  אדם  בחר  פשעתי,  עויתי 

האשמה על אשתו, בתוספת רמז של טענה כלפי 

הקב"ה שנתן לו אשה כזו, באומרו: "האשה אשר 

נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל".

לא  הראשון  אדם  כי  ז"ל  חכמינו  לנו  מגלים 

אלא  בפח,  הפילתו  שאשתו  תמים  כך  כל  היה 

כפר  "כאן  אותנו:  מלמדים  הם  ברורים  בדברים 

עץ  חטא  שורש  כי  להבין  נשכיל  ומזה  בטובה", 

הקב"ה,  של  בטובתו  שכפר  משום  היה  הדעת 

נתגלגלה  לכן  עבירה,  גוררת  שעבירה  ומאחר 

כפירת הטובה של אדם הראשון גם על מה שיצר 

לו הקב"ה אשה להיות עזר כנגדו.

היות טרשה על השכירוכם תכקרן 
ליאכרת הטרשה שחטא עץ הדעת

הקשה  העונש  זה  לפי  להבין  נלך  המלך  בדרך 

מדה כנגד מדה, שהטיל הקב"ה על אדם הראשון וכל 

הנשמות שהיו כלולות בו בשעת החטא )שם ג-יז(:

ותאכל  אשתך  לקול  שמעת  כי  אמר  "ולאדם 

מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, ארורה 

חייך,  ימי  כל  תאכלנה  בעצבון  בעבורך  האדמה 

השדה,  עשב  את  ואכלת  לך  תצמיח  ודרדר  וקוץ 

כי  בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה 

ממנה לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב".

בעונש קשה זה נתכוון הקב"ה לחנך את אדם 

את  לתקן  צריך  שהוא  להבין  שישכיל  הראשון, 

הקב"ה,  של  בטובתו  הכיר  שלא  החטא  שורש 

בלי  ומזומנים  מוכנים  הגן  עצי  כל  את  לו  שהכין 

מוכנים,  בפירות  עוד  יזכה  לא  מעתה  לכן  טורח, 

לחרוש  אפו,  בזיעת  קשות  לעמול  יצטרך  אלא 

את  לסקל  העצים,  את  לזרוע  האדמה,  את 

הקוצים והדרדרים, כל זה כדי שיצטרך להתפלל 

פירות טובים  יצליחו להצמיח  ידיו  לה' שמעשה 

טובה  להכיר  ילמד  כבר  זה  ידי  ועל  למאכל, 

להקב"ה שעוזר לו בעמלו וטרחו שלא יהיו לשוא, 

ובכך יתקן מה שכפר בטובתו של הקב"ה כאשר 

הכל היה מוכן בלי טורח.

הרה"ק  דברי  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

רבי שם קלינגבערג, כי מצות הבאת ביכורים היא 

חטא  ששורש  מאחר  כי  הדעת,  עץ  לחטא  תיקון 

עץ הדעת בפרי העץ היה מפאת חוסר מדת הכרת 

האדמה,  פרי  ראשית  בצמיחת  כאן  לכן  הטוב, 

שצריך להביא מנחת ביכורים כדי להכיר טובה לה', 

הרי בכך יש תיקון נפלא לחטא עץ הדעת.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה דברי 

הרמב"ם שכתב: "מצוה להתוודות על הביכורים". 

כי אמנם כן הבעת הכרת הטוב על הביכורים היא 

המרידה  בשעת  כי  להתוודות  ווידוי,  בבחינת 

כפרנו בטובתו  הדעת  עץ  בחטא  שמים  במלכות 

הארץ  פירות  של  בצמיחה  ועתה  הקב"ה,  של 

להקב"ה,  טובה  להכיר  כדי  ביכורים  מביאים  אנו 

הדעת  עץ  בחטא  בכך  שפגמנו  מה  בכך  ולתקן 

והרי זה בבחינת ווידוי.

מה  להבין  לבנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

שבחרו חכמינו ז"ל לומר בלשון שלילית: "ואמרת 

בלשון  אמרו  ולא  טובה",  כפוי  שאינך  אליו, 

שהבאת  מאחר  כי  טובה",  מכיר  "שהנך  חיובית: 

מנחת ביכורים הוא תיקון לאדם הראשון שכפר 

בטובתו של הקב"ה, לכן ציוו חכמינו ז"ל למביא 

ביכורים לומר לפני הכהן בלשון שלילית: "שאינך 

כפוי טובה", כלומר שאינו כפוי טובה כפי שהיה 

היו  הנשמות  כל  כאשר  הדעת,  עץ  חטא  בשעת 

היא  רצוננו  כל  אלא  הראשון,  באדם  כלולות 

אליו  קשורים  להיות  כדי  לה',  טובה  להכיר 

בה'  הדבקים  "ואתם  בבחינת:  עצומה  בדביקות 

אלקיכם חיים כולכם היום".
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