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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת כי תבא תשע"ז

תיקון  היא  ביכורים  מנחת  הבאת  כי  וביאר 

לחטא העץ הדעת שהיה תאנה, כמבואר בגמרא 

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

בו  שנתקלקלו  שבדבר  היתה,  תאנה  אומר  נחמיה 

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

אלא שלפי זה צריך ביאור לקרב הדבר אל השכל 

בדרך עבודה, איך הבאת מנחת ביכורים היא תיקון 

לחטא עץ הדעת.

 רפו ח  ודה א  דננאר 
רפ ח תל  תו ה והודאהר

לבאר  בהקדם  בזה  הענין  לבאר  דרכי  חשבתי 

יכבדנני".  תודה  "זובח  נ-כג(:  )תהלים  שכתוב  מה 

ופירש רש"י: "המביא לי זבח של תשובה והודאה על 

עוונותיו הוא יכבדנני". ותמהו המפרשים הלא קרבן 

תודה הוא הודאה על נס שעשה הקב"ה עם האדם, 

צריכין  "ארבעה  נד:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו  כמו 

להודות, יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה 

כן  ומי שהיה חבוש בבית האסורים". אם  ונתרפא, 

מה ראה רש"י לפרש כי זבח תודה הוא: "זבח של 

תשובה והודאה על עוונותיו".

ששנינו  מה  פי  על  רש”י  דברי  לבאר  ונראה 

לומר  רגיל  אדם  יהא  "לעולם  ס:(:  )ברכות  בגמרא 

כל דעביד רחמנא לטב עביד". והנה כאשר נתבונן 

נראה כי מקור דבר זה הוא במה ששנינו במשנה 

)ברכות נד.(: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך 

על הטובה, שנאמר )דברים ו-ד( ואהבת את ה' אלקיך 

טוב  ביצר  יצריך  בשני  לבבך,  בכל  וגו',  לבבך  בכל 

וביצר הרע, ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, 

ובכל מאדך, בכל ממונך".

"חייב  ס:(:  )ברכות  בזה  הכוונה  בגמרא  ומפרש 

כשם  הרעה  על  לברך  חייב  מאי  כו'.  לברך  אדם 

על  שמברך  כשם  אילימא  הטובה,  על  שמברך 

הטוב  הרעה  על  מברך  כך  והמטיב,  הטוב  הטובה 

אומר  טובות  בשורות  על  נד.(  )שם  והתנן  והמטיב, 

דיין  ברוך  אומר  רעות  בשורות  על  והמטיב,  הטוב 

לקבולינהו  אלא  נצרכה  לא  רבא,  אמר  האמת. 

 רמצו  שתה לה וודו 
  מקדת של ה א ו"אםר

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

את  להביע  ז"ל  חכמינו  שבחרו  מה  לבאר  נראה 

כפוי  "שאינך  שלילית:  בלשון  לה'  טובתנו  הכרת 

טובה",  מכיר  "שהנך  חיובית  בלשון  ולא  טובה", 

ביכורים  )הלכות  הרמב"ם  שכתב  מה  ליישב  בהקדם 

פ"ג ה"י( כי הקריאה על הביכורים היא בגדר ווידוי: 

הביכורים  על  במקדש  להתוודות  עשה  "מצות 

לה'  היום  הגדתי  וקורא  מתחיל  שמביאם,  בשעה 

אלקיך כי באתי אל הארץ וגו', ארמי אובד אבי עד 

שיגמור כל הפרשה עד אשר נתת לי ה'".

וכתבו המפרשים כי מקור דברי הרמב"ם הוא 

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

במעשר וביכורים מה שאין כן בתרומה, שהמעשר 

ווידוי".  וטעונים  מקום  הבאת  טעונים  והביכורים 

בגדר  היא  הביכורים  על  הקריאה  כי  מבואר  הרי 

מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  ווידוי. 

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

הביכורים".  על  להתוודות  ואבתריה  ביכורים, 

להביא  מקודם[  ]שנזכרה  זו  אחר  מצוה  פירוש, 

ביכורים, ואחר כך להתוודות על הביכורים. אמנם 

להתוודות  אדם  צריך  חטא  איזה  על  לתמוה  יש 

לא  לכאורה  ועוד,  זאת  הביכורים.  על  בקריאתו 

מצינו בפרשת ביכורים שום לשון ווידוי.

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

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

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

לסימן  גמי  עליה  כורך  שביכרה,  תאנה  ורואה 

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

למקובל האלקי הקדוש רבי שם קלינגבערג זצ"ל 

)שם(:  במשנה  שמבואר  מה  לפי  שהעיר  הי"ד, 

הנה  המינין".  משבעת  חוץ  ביכורים  מביאים  "אין 

כי כן מדוע מכל שבעת המינים בחרו חכמינו ז"ל 

להזכיר הדוגמא של "תאנה שביכרה".

על  למדים  אנו  תבוא  כי  פרשת  בפרשתנו 

בבית  ה'  לפני  ביכורים  מנחת  הבאת  מצות 

המקדש )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 

נותן לך ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר 

אשר  הכהן  אל  ובאת  שם.  שמו  לשכן  אלקיך  ה' 

לה'  היום  הגדתי  אליו,  ואמרת  ההם  בימים  יהיה 

אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו 

לתת לנו".

"ואמרת  בספרי:  הדבר  ומקור  רש"י  ופירש 

וצריך ביאור מה שבחרו  אליו שאינך כפוי טובה". 

כלפי  שלנו  הטובה  הכרת  את  להביע  ז"ל  חכמינו 

ולא  "שאינך כפוי טובה",  הקב"ה בלשון שלילית: 

אליו  "ואמרת  חיובית:  בלשון  זאת  להביע  אמרו 

פירשנו  כבר  הפשט  בדרך  טובה".  מכיר  שאתה 

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 אי אפשר לאדם קרוץ מחומר 

לומר שהוא "מכיר טובה" של הקב"ה, שהרי ישנם 

ניסים ונפלאות שאין האדם מכיר כלל, לכן דקדקו 

ללמדנו לומר בלשון שלילית: "שאינך כפוי טובה", 

כי על אף שאנו מביאים ביכורים על הטובה הגלויה 

בצמיחת הפירות הראשונים, עם כל זאת אין אנו 

כפויי טובה להודות ולהלל לה' גם על כל הניסים 

הנסתרים שהקב"ה עשה עמנו בכל עת.

“ואמ"  אלאו תאאנך  זוא טו הר

 הלקח הנתג  מז"ת   א ו"אם להודו  לה'
גם  הס " זנאם תהטו  גנופ   וך האו  ט'
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פורענות  מדת  על  "לברך  רש"י:  ופירש  בשמחה". 

בלבב שלם".

וכן נפסק להלכה בשלחן ערוך )או"ח סימן רכב סעיף 

ג(: "חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש 

חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה 

שמקבל  כיון  וטובתם,  שמחתם  היא  השם  לעובדי 

מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה 

זו הוא עובד את השם שהיא שמחה לו".

אפשר  איך  הלבבות  יחרדו  זאת  שעל  אלא 

לקיים בשלימות מצוה זו: "ואהבת את ה' אלקיך 

בכל לבבך" - להיות במדרגה כל כך נשגבה לברך 

על הרעה בשמחה כשם שמברך על הטובה, הלא 

לא ניתנה התורה למלאכי השרת כי אם לקרוצי 

וצער  כאב  מתמלאים  שהם  ודם,  בשר  חומר 

כאשר רע להם.

יונה  רבינו  שביאר  כמו  כך  על  הביאור  אך 

הרעה  על  בשמחה  שיברך  נד.(,  )ברכות  הרי"ף  על 

על  לברך  אדם  "חייב  עוונותיו:  לכפרת  שגרמה 

שמברך  כמו  וכו'.  הטובה  על  שמברך  כשם  הרעה 

על הטובה בשמחה ובטוב לבב, כך יש לו לברך על 

פנים  בסבר  הבורא  מוסר  ולקבל  בשמחה  הרעה 

יפות, ויחשוב כי הכל כפרת עוונותיו".

החיים"  ה"אור  של  הנפלאים  דבריו  והנה 

הקדוש בפרשת תצוה )שמות כח-א ד"ה עוד ירמוז(:

בסוף  ז"ל  שאמרו  דבר  על  משכיל  אני  "ומזה 

שהוא  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  חייב  ברכות, 

מברך על הטובה וכו', ומפרש בגמרא לקבל הרעה 

בשמחה כשם ששמח בטובה עד כאן. והיה הדבר 

קצת בעיני רחוק, ועל פי הדברים האמורים בענין, 

שהיו  הנשמה  ענפי  מקריבין  הם  היסורין  הנה 

רחוקים משורשם, שאין לך רע ומר כעוזבו את ה' 

אלקיו, ובאמצעות היסורין יתקרב הרחוק, ועל זה 

ישמח לב המשכיל".

 האומ" רשל הטו  אפ " תמךר
 מת קאם או ו

בדרך זו במסילה נעלה לפרש כוונתו העמוקה 

של רש"י: "זובח תודה יכבדנני - המביא לי זבח של 

תשובה והודאה על עוונותיו הוא יכבדנני", שהתכוון 

ליישב בכך קושיא עצומה על מה שנצטווינו להבין 

האדם,  עם  הקב"ה  שעשה  הנס  על  תודה  קרבן 

למשל חולה ונתרפא, כי מאחר שחייב אדם לברך 

על הרעה כשם שמברך על הטובה, נמצא שהוא 

וכשהוא  שחלה,  מה  על  גם  לה'  להודות  חייב 

יש  הרי  שנתרפא,  מה  על  רק  תודה  קרבן  מביא 

הרעה  על  לברך  מקיים  שאינו  פגם  לכאורה  בזה 

בשמחה כשם שמברך על הטובה.

קושיא זו מתעצמת יותר ממה ששנינו במשנה 

"על  הקב"ה:  לפני  בתפלתו  האומר  כי  לג:(,  )ברכות 

בגמרא  ומפרש  אותו.  משתקים  שמך"  יזכר  טוב 

הרעה,  על  ולא  הטובה  על  "משמע  לכך:  הטעם 

על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  חייב  ותנן 

הקב"ה  לפני  מביא  הוא  כאשר  זה  ולפי  הטובה". 

קרבן תודה על מה שנתרפא, משמע שהוא מודה 

לפי  והרי  שחלה,  מה  על  ולא  הטוב  על  רק  לה' 

המבואר אין ראוי לעשות כן. 

"זובח  רש"י:  מפרש  זו  קושיא  ליישב  כדי  לכן 

תודה יכבדנני - המביא לי זבח של תשובה והודאה 

יכבדנני". ללמדנו בכך כי בשעה  על עוונותיו הוא 

שאדם מביא קרבן תודה על שנתרפא, עליו להביא 

קרבן תודה גם על מה שחלה, אשר כפי המבואר 

מה  לתקן  בתשובה  שיתעורר  כדי  בזה  התכלית 

של  זבח  מביא  כשהוא  כי  זה  לפי  נמצא  שחטא. 

תשובה והודאה על עוונותיו, הרי הוא משלב בזה 

להודות לה' על הרעה כשם שמברך על הטובה.

זה  מקרא  שדרשו  מה  בזה  להבין  יומתק 

הונא  רב  יכבדנני.  "זובח תודה  )ויק"ר ט-ב(:  במדרש 

בשם רבי אחא, יכבדני אין כתיב כאן אלא יכבדנני, 

מובן  אינו  ראשונה  ובהשקפה  כבוד".  אחר  כבוד 

לפרש  יש  האמור  לפי  אך  כבוד.  אחר  כבוד  מהו 

כוונת המדרש, כי המביא זבח של תשובה והודאה 

על עוונותיו, הרי הוא מכבד את הקב"ה על הטובה 

גם  מכבדו  והוא  מחוליו,  אותו  שריפא  לו  שעשה 

על מה שהביא עליו מחלה, כדי שיתעורר לעשות 

נותן  הוא  כי  נמצא  שחטא,  מה  לתקן  תשובה 

מה  על  אחד  כבוד  כבוד",  אחר  "כבוד  להקב"ה 

כבוד  אחר  וכבוד  בתשובה,  שיתעורר  כדי  שחלה 

שנתרפא אחר כך בזכות שנתעורר בתשובה.

 לתון הודאה אזאלו
 של ד "אם תנ"אאם  "ש גמו"

חשבתי דרכי לבאר עוד מנין למד רש"י לפרש 

בזה  שהכוונה  יכבדנני",  תודה  "זובח  שכתוב:  מה 

על המביא: "זבח של תשובה והודאה על עוונותיו", 

על פי מה שמצינו הרבה לשונות של הודאה, כמו 

אנחנו  "לפיכך  שחרית:  בתפלת  אומרים  שאנו 

חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש 

ביאור  צריך  זה  לפי  לשמך".  והודיה  שבח  ולתת 

מה שבחר הקב"ה לכנות את הקרבן שאדם מביא 

מלשון  שהוא  תודה"  "קרבן  לו  שנעשה  הנס  על 

צריכין  "ארבעה  אמרו:  ז"ל  חכמינו  וכן  הודאה, 

ולא  הודאה  לשון  דוקא  הזכירו  מדוע  להודות", 

אחת משאר לשונות הודאה.

ויש לבאר הענין בזה על פי יסוד גדול שלמדתי 

בענין לשון הודאה ממשנתו הטהורה של ה"עבודת 

)סוף פרשת ראה(, שהביא בשם רבו המגיד  ישראל" 

מדת  בביאור  זי"ע  ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי 

"הוד" שהיא לשון הודאה:

נקרא  המבדיל  המסך  שמסיר  מי  "והנה 

הרב  מורינו  הגאון  אדומו"ר  לנו  אמר  כי  המאמין, 

דוב בער זצ"ל, כי לכן נקרא הוד מלשון )עירובין יב.( 

מודים מכלל דפליגי, כי במקום שאין פלוגתא לא 

מכונה  אז  דפליגי  במקום  רק  הודאה,  לשון  שייך 

בלשון הודאה, כלומר אף על גב דפליגי יש לך מי 

שמודה בדבר".

מצב,  על  היא  הודאה  כי  כוונתו  לפרש  ונראה 

שמתחילה היה נראה כדבר רע לגמרי, ובסוף התברר 

שהכל היה לטובה, על כך שייך להודות לה' בבחינת: 

"מודים מכלל דפליגי", כי אף שמתחילה היה נראה 

כרע, הרי הוא מודה לה' שלאמיתו של דבר היה זה 

טוב גמור. והנה דוגמה וגם ראיה ברורה לכך ממה 

ששנינו בגמרא שהזכרנו בתחילת המאמר:

אנפת  כי  ה'  אודך  דכתיב  מאי  יוסף,  רב  "דרש 

בשני  מדבר,  הכתוב  במה  ותנחמני,  אפך  ישוב  בי 

בני אדם שיצאו לסחורה, ישב לו קוץ לאחד מהן, 

התחיל מחרף ומגדף. לימים שמע שטבעה ספינתו 

של חבירו בים, התחיל מודה ומשבח".

הרי לנו כי מתחילה כשישב לו קוץ ברגלו ולא 

היה יכול לצאת לסחורה, נדמה לו שזה כל כך רע 

 "תרא  תם הסז"א: רואמ"  אלאו, תאאנך  זוא טו הר.
 למה לא אמ"ו  לתון חאו א : רתהנך מ א" טו הר

 אדם צ"אך להודו  לה' לא "ק  תהוא רמ א"ר א  הטו ה,
אלא גם של ד " תאאנו רמ א"ר תהוא טו 

 אתו  הקותאא: אאך מו " לה אא ק" ן הודאה של הנס,
הלא חאא  אדם ל "ך של ה"שה  תם תמ "ך של הטו ה

 "תרא: רפו ח  ודה א  דננא, פ ח תל  תו ה והודאה של שוונו אור,
 דא להודו  לה' גם של הצ"ה תקדמה לאתושה
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עד שהתחיל מחרף ומגדף. אולם אחר כך כששמע 

זה  שהיה  לו  נתגלה  חבירו,  של  ספינתו  שטבעה 

ניצל  הזה  הקוץ  שבזכות  כמוהו  מאין  נפלא  חסד 

רב  שדרש  מה  מדוקדק  כן  כי  הנה  לחיים.  ממות 

יוסף על כך מקרא שכתוב: "אודך ה' כי אנפת בי" 

הוא  זה  מצב  כי  הודאה,  מלשון  דייקא  "אודך"   -

בבחינת: "מודים מכלל דפליגי".

מנין  להבין,  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

למד רש"י לפרש מה שכתוב: "זובח תודה יכבדנני", 

שהכוונה בזה: "המביא לי זבח של תשובה והודאה 

על עוונותיו הוא יכבדנני". ויש לומר שלמד כן ממה 

"קרבן  ולא  הודאה,  מלשון  תודה"  "קרבן  שנקרא 

הלל" או לשון אחר של שבח. לכן תירץ רש"י כדי 

שהיה  דברים  על  גם  לה'  להודות  שצריך  ללמדנו 

כי  ומזה נשכיל להבין  גמור,  נראים מתחילה כרע 

של  זבח  מביא  הוא  תודה,  קרבן  מביא  כשאדם 

לו למחלתו,  עוונותיו שגרמו  והודאה על  תשובה 

ועל ידי שנתעורר תשובה זכה להתרפא.

רהודו לה'  א טו   א לשולם חסדור

סימוכין  עוד  להביא  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שהיה  דבר  היא  הודאה  שברכת  זה,  נכבד  לרעיון 

נראה מתחילה כדבר רע ונתגלה שהיה לטובה, ממה 

שמצינו בגמרא )פסחים קיח.( מאמר נפלא שראוי לכל 

אחד מישראל לשנן ולזכור כל ימי חייו:

קז-א,  קו-א,  )תהלים  דכתיב  מאי  חסדא,  רב  "אמר 

קיח-א, שם-כט, קלו-א( הודו לה' כי טוב, הודו לה' שגובה 

חובתו של אדם בטובתו, עשיר בשורו, ואת עני בשיו, 

רש"י:  ופירש  בתרנגולתה".  אלמנה  בביצתו,  יתום 

"עשיר בשורו, מפסידו ממון ומכפר על גופו".

כאשר נתבונן בדבריו הנפלאים של מאורו של 

עולם מגדולי חכמי התלמוד בבבל רב חסדא, נעמוד 

הנשגב  הרעיון  על  התפעלות  מלאי  משתוממים 

ישראל  זמירות  נעים  המלך  דוד  לנו.  מגלה  שהוא 

המצוין  ]כפי  פעמים  חמש  תהלים  בספר  חוזר 

"הודו לה' כי טוב  במראה מקום לעיל[ על הפסוק: 

כי לעולם חסדו". בהשקפה ראשונה היינו מפרשים 

אשר  הטוב  כל  על  לה'  להודות  שצריך  זה,  פסוק 

גמלנו, שהוא מתחסד עמנו בכל עת ובכל שעה.

הוא  כן  שלא  לנו  ומגלה  חסדא  רב  בא  והנה 

אותנו  מלמד  המלך  דוד  אלא  הפסוק,  פירוש 

שנגרם  רכוש  או  ממון  הפסד  על  לה'  להודות 

שהקב"ה  שלימה  באמונה  להאמין  עלינו  כי  לנו, 

כפרת  את  תחילה  גובה  וחסדיו,  רחמיו  ברוב 

חובת עוונותיו בממונו של אדם, כדי שלא יצטרך 

להעניש אותו ח"ו בגופו, על חסד גדול זה מכריז 

דוד המלך: "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו".

כי  לפרש  חסדא  רב  למד  מנין  ביאור  וצריך 

כי טוב", הוא על  לה'  "הודו  דוד המלך:  מה שאמר 

המקרים הללו שנענשו בני אדם באיבוד רכושם. אך 

לפי האמור הענין הוא נפלא, שדייק כן ממה שהזכיר 

שהוא  משמע  טוב",  כי  לה'  "הודו  הודאה:  לשון 

מדבר ממצב שהוא בבחינת: "מודים מכלל דפליגי", 

מזה למד רב חסדא לפרש, שאפילו אם איבד ח"ו 

את רכושו, ידע נאמנה שהקב"ה הקדים לעורר אותו 

בתשובה על ידי שפגע ברכושו ולא בגופו. 

האדם  לב  יצר  אשר  חומר  קרוצי  אנו  ובכן 

טבוע בנו מלידה, כאשר אחד מאתנו מפסיד ממון 

או שמגיע לו נזק אחר ברכוש, קשה מאד בשעת 

לה'  בהודאה  לפצוח  זו,  במדרגה  להיות  מעשה 

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו". אולם  בפסוק: 

ה'  קשה  במחלה  ח"ו  שחלה  אדם  עם  נדבר  אם 

שהיה  הלוואי  ומתחנן,  בוכה  היה  כמה  ישמרנו, 

זה  ובמקום  בגוף  בריא  להיות  זו,  לתמורה  זוכה 

לקבל כפרה על ידי הפסד ממון.

 לה וודו  של ה א ו"אם תלא
הודה לה' של הקותא תלזנא הצמאחה

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שמכנה הרמב"ם 

ביכורים",  "ווידוי  הביכורים  על  הקריאה  מצות  את 

על פי מה שהבאנו בשם הקדוש רבי שם קלינגבערג 

עץ  חטא  על  כפרה  היא  ביכורים  הבאת  כי  זצ"ל, 

הדעת, והביאור בזה שהרי ידוע כי כדי שיזכה אדם 

לראות את גמר צמיחת הפירות בשדהו, הוא צריך 

לזרוע  האדמה,  את  לחרוש  קשות,  לעמול  תחילה 

מן  שירדו  לגשמים  להמתין  באדמה,  הזרעים  את 

השמים להרוות את האדמה, לסקל את כל הקוצים 

המפריעים לצמיחת היבול.

והנה כל זה הוא בשל העונש שהעניש הקב"ה 

את האדם וכל הנשמות שהיו כלולות בו בחטא עץ 

הדעת, כמו שכתוב )בראשית ג-יח(: "ולאדם אמר כי 

שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך 

בעבורך  האדמה  ארורה  ממנו,  תאכל  לא  לאמר 

בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח 

לך ואכלת את עשב השדה".

נמצא לפי זה כי כאשר אדם מביא ביכורים, הרי 

הוא צריך להודות לה' לא רק על התאנה שביכרה 

לפני  לו  שהיו  הקשיים  כל  על  גם  אלא  בשדהו, 

לכפרה  זוכה  הוא  בזכותם  אשר  הפירות,  שצמחו 

בחלקו בחטא עץ הדעת. לכן כמו שהמביא קרבן 

תודה מביא זבח של תשובה והודאה על עוונותיו, 

חלקו  על  להתוודות  צריך  ביכורים  המביא  כן 

הקשיים  כל  על  לה'  ולהודות  הדעת,  עץ  בחטא 

אשר  בשדהו,  היבול  ובצמיחת  בזריעת  לו  שהיו 

בזכותם הוא זוכה לכפרה על חטא עץ הדעת.

זה  דבר  למד  הרמב"ם  כי  תבלין  להוסיף  ויש 

צריך  ביכורים  שהמביא  בפרשתנו  שכתוב  ממה 

לומר לפני ה' )שם ה(:

"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', והנחתו לפני ה' אלקיך 

והשתחוית לפני ה' אלקיך".

מפליא  הדבר  הראשונה  בהשקפה  והנה 

מאד, כי הן אמת שהמביא ביכורים צריך להודות 

ולהלל לה', שנתן לנו את הארץ כדי לאכול מפריה 

לפרט  נצטווינו  מה  לשם  אולם  מטובה,  ולשבוע 

את כל סדר קורות הדורות, החל משורש הגלות: 

הרב  הסבל  וכל  מצרימה",  וירד  אבי  אובד  "ארמי 

ויענונו  המצרים  אותנו  "וירעו  במצרים:  שעברנו 

ויתנו עלינו עבודה קשה", אשר לכאורה אין להם 

שום קשר עם מצות ביכורים.

ונראה כי מזה למד הרמב"ם יסוד גדול, שצריך 

להודות לה' לא רק על היציאה ממצרים, אלא גם 

 פוה" הקדות: הק רה אמ" לאו  ט' תאאנו א ול ל "וא  ה
א  השולם הפה  א הטו  גנופ   ו ה לשולם ה א

  נא אתת ": ה וונה  פה של קו האמאן תל האו  ט' ת זוף   ו ה
  חאנ  האו" הגנופ לצדאקאם

 הקו התמאלא תל האו  ט' ת"ומפ של הדאן הוא גלוא,
א ל הוא מ ח " לקו אמאן תהוא חסד הגנופ   ו ה

 אדם צ"אך לומ" לה' תאאנו ר זוא טו הר,
אזאלו  מצ  תקו האמאן הוא טמא" ונשלם   וך האו  ט' 
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צפנת  אשר  טובך  רב  מה  לא-כ(  )תהלים  שכתוב  זהו 

ליראיך, הואיל וגנוז בתוכך, אין בך חלק לעולם הזה 

שאני רוצה לברוא אלא בעולם הבא".

ו(  ופירש ה"בני יששכר" )כסלו-טבת מאמר יא אות 

הכוונה בזה: "והנה אות הט', הנה ראש הימין כפוף 

גנוז  טובך  )הנ"ל(  בזוהר  להורות מה שאמרו  לתוכה, 

הראשונה  הט'  שהוא  הגנוז  אור  סוד  היינו  בגווך, 

בתורה )בראשית א-ד( וירא אלקים את האור כי טוב". 

כוונתו על מה שפירש רש"י )שם(: "אף בזה אנו צריכין 

לדברי אגדה )חגיגה יב.(, ראהו שאינו כדאי להשתמש 

בו רשעים והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא".

רלשולם ה א  ולו הטו  והמטא ר

הקב"ה  שאמר  במה  הביאור  להרחיב  ונראה 

לאות ט', כי היות שהטוב גנוז וסתום בה אין מקומה 

בעולם הזה כי אם בעולם הבא, על פי מה ששנינו 

הבא,  העולם  הזה  כעולם  "לא  נ.(:  )פסחים  בגמרא 

הטוב  ברוך  אומר  טובות  בשורות  על  הזה  העולם 

והמטיב, ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, 

הצל"ח  ודקדק  והמטיב".  הטוב  כולו  הבא  לעולם 

והמטיב",  הטוב  כולו  הבא  "לעולם  החידוש:  מהו 

הלא לעתיד לבוא לא יהיה שום רע בעולם.

אפרים  רבי  המגיד  בשם  כך  על  ביאור  והביא 

מבראד זצ"ל, כי באמת אנחנו מאמינים שהקב"ה 

כל  כי  הרעות,  תצא  לא  ומאתו  הטוב  מקור  הוא 

מה דעביד רחמנא לטב עביד, ומה שנדמה לעינינו 

שטחו  מפני  רק  הוא  בעולם,  רעים  דברים  שיש 

עינינו מראות ומלהבין שהכל הוא לטובה, אשר זו 

היתה מדריגת נחום איש גם זו )תענית כא.( שאמר 

על הכל: "גם זו לטובה".

לנו  יתגלה  הבא  בעולם  לבא  לעתיד  אולם 

עלינו  שעברו  והתלאות  הצרות  שכל  למפרע 

בגלות, הכל היה טוב וחסד גדול ולא היה רע כלל. 

והמטיב",  הטוב  כולו  הבא  "לעולם  שאמרו:  וזהו 

כלומר אפילו על הרעות שבירכנו עליהן בגלות: 

לבוא  לעתיד  עליהן  נברך  האמת",  דיין  "ברוך 

"ברוך הטוב והמטיב", מאחר שיתגלה לנו שהכל 

היה לטובה.

הנה כי כן זהו שהשיב הקב"ה לאות ט' שהיא 

רמז על "טוב", שאינו רוצה לברוא בה את העולם 

גנוזה בתוכה, ואין חלקה בעולם הזה כי  כי טובה 

של  הימני  שהראש  מאחר  כי  הבא,  בעולם  אם 

בחוץ,  ואינו מתגלה  ונכנס בתוכה  כפוף  ט'  האות 

הטוב  את  רואים  אנו  כשאין  שאפילו  לרמז  כדי 

הוא  שהמצב  נראה  עין  למראית  ואדרבה  בגלוי, 

רע, עם כל זאת הטוב גנוז בתוכה אלא שעדיין לא 

יתגלה  שאז  הבא  לעולם  שייכת  היא  לכן  נתגלה, 

הטוב הגנוז בתוך האות ט'.

יומתק להבין בזה דקדוק לשון הגמרא: "לעולם 

בעולם  כי  בזה  רמזו  והמטיב".  הטוב  כולו  הבא 

הרי  טו"ב,  של  ט'  האות  בתוך  גנוז  שהטוב  הזה 

הוא  אלא  "המטיב",  בבחינת  מתגלה  "הטוב"  אין 

נשאר בבחינת "טוב" שקו הימין גנוז בתוכו, אולם 

כלפי  גם  הגנוז  הטוב  יתגלה  כאשר  הבא  לעולם 

חוץ בבחינת: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", אז 

"הטוב והמטיב", שהטוב  יברכו לה' על הכל ברוך 

יתגלה בבחינת "מטיב" לבני עולם הבא.

בצורה  רמוז  זה  ענין  כי  פרפרת  להוסיף  ויש 

הנפלאה של האות ט', שיש לה שני קווים מימין 

קו  של  הצורה  והנה  למטה.  המחוברים  ומשמאל 

שמאל שרומז על מדת הדין עולה למעלה בגלוי, 

החסד  מדת  על  שרומז  ימין  קו  של  הצורה  אולם 

כי  בזה  והרמז  ט'.  האות  בתוך  ומתחבא  מתעגל 

נראה  דין  של  השמאל  שקו  הדין  בשעת  אפילו 

ברור, אולם למעשה הרי הוא מחובר בקשר אמיץ 

ימין מתעגל  קו הימין שהוא חסד, אלא שקו  עם 

ונכנס בתוכה לרמז שטובה גנוז בגווה.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ביכורים  שהמביא  לומר,  ז"ל  חכמינו  שדקדקו 

"כפוי  שאינו  לגלות  כדי  ביכורים  פרשת  יקרא 

טובה". כלומר שיביע את אמונתו שאפילו בשעה 

שהדין גלוי ח"ו, ואילו הטוב גנוז בקו הימני שנכנס 

טובה",  "כפוי  אינו  כזה  במצב  גם  ט',  האות  בתוך 

שאינו שוכח את אור החסד הגנוז בתוך האות ט' 

שרומזת על "טובה".

הנה כי כן נפלא להבין בזה מה שדקדקו לומר: 

מכיר  "שהנך  אמרו:  ולא  טובה",  כפוי  "שאינך 

טובה", שהרי בעולם הזה כל זמן שהטוב גנוז בתוך 

האות ט' אי אפשר להכיר את הטובה, רק לעתיד 

לבוא כשיתגלה הטוב בבחינת: "מה רב טובך אשר 

הטוב  את  ולראות  לגלות  נזכה  ליראיך",  צפנת 

כפוי  "שאינך  תחילה:  בכוונה  אמרו  לכן  בפועל, 

מאמינים  אנו  גלוי  הטוב  שאין  אף  על  כי  טובה", 

שהטוב גנוז בתוכו, ובזכות אמונה זו נזכה שיתגלה 

בברכה  נברך  יחד  וכולנו  העתידה,  בגאולה  הטוב 

הטוב  "ברוך  בגלות:  שהיה  מה  כל  על  שלימה 

והמטיב" במהרה בימינו אמן.
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על מה שהיינו בגלות מצרים, כמו שביאר באלשיך 

במצרים  הגלות  שתכלית  שמות(  )פרשת  הקדוש 

הנחש,  מזוהמת  ישראל  נשמות  את  לזכך  היתה 

כדי שיזכו לקבל את התורה. וזהו שכתב ה"שפת 

אמת" )פסח תרל"ב ד"ה מרור( כי מטעם זה אנו אוכלים 

מרור בליל פסח שהוא רמז על שעבוד הגלות, כי 

השעבוד עצמו הוא חלק בלתי נפרד מהגאולה, כי 

לולי השעבוד לא היינו זוכים לגאולה.

הנה כי כן יאירו עינינו וישמח לבנו מה שבחרו 

הכרת  את  להביע  הגדולה,  בחכמתם  ז"ל  חכמינו 

טובה",  כפוי  "שאינך  לה' בלשון שלילית:  טובתנו 

ללמדנו  טובה",  מכיר  "שהנך  חיובית:  בלשון  ולא 

שאדם  הטוב  על  רק  לא  לה'  להודות  שצריך 

"מכיר", אלא גם על דברים שאין אנו מכירים כלל 

עם  גמור,  כרע  נראים  הם  עין  למראית  כי  כטוב, 

מאמינים  אנו  אלא  טובה,  כפויי  אנו  אין  זאת  כל 

לטב  רחמנא  דעביד  מה  שכל  שלימה  באמונה 

עביד, כי בזכותם אנו זוכים לכפרת העוונות.

 רתאאנך  זוא טו הר להאמאן
 טו  הגנופ ת  וך האו  ט'

טו"ב לבאר לפי זה מה שבחרו  רחש לבי דבר 

כפוי  שאינך  אליו,  "ואמרת  לפרש:  ז"ל  חכמינו 

מכיר  "שהנך  חיובית:  בלשון  אמרו  ולא  טובה", 

"טובה",  לשון  שהזכירו  מה  ועוד,  זאת  טובה". 

על  "רחמים",  או  "חסד"  כפוי  שאינו  אמרו  ולא 

כי בשעת  ג.(  )הקדמה  ב"זוהר הקדוש"  פי המבואר 

בריאת העולם נכנסה כל אחת מן האותיות לבקש 

מהקב"ה שיברא בה את העולם, ובכל אחת נימק 

העולם,  את  בה  לברוא  יכול  שאינו  טעמו  הקב"ה 

לפני  ט'  האות  נכנסה  כאשר  שהיה  מה  והנה 

הקב"ה שיברא בה את העולם:

"עאלת את ט', אמרה קמיה, רבון עלמא ניחא 

)תהלים  בי אתקריאת  בי עלמא, דאנת  קמך למברי 

כה-ח( טוב וישר, אמר לה, לא אברי בך עלמא, דהא 

דכתיב  הוא  הדא  בגווך,  וצפון  בגווך  סתים  טובך 

)תהלים לא-כ( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, הואיל 

וגניז בגווך, לית ביה חולקא לעלמא דא דאנא בעי 

למברי אלא בעלמא דאתי".

בתרגום ללשון הקודש:

עולם  רבונו של  לפניו,  ט', אמרה  אות  "נכנסה 

אתה  בי  שהרי  העולם,  את  בי  לברוא  לפניך  נוח 

אברא  לא  לה,  אמר  וישר.  טוב  כה-ח(  )תהלים  נקרא 

בתוכך,  וצפון  סתום  טובך  שהרי  העולם,  את  בך 


