
 

 

     ףתש"אלול בס"ד,  

 ד"ר יהודה אלטשולרהרב  – כי תבואפרשת 

 

 בכורים, ברית וימי הדין

פותחת בשתי מצוות , )בהר גריזים והר עיבל ובערבות מואב( שעיקר תוכנה הוא הבריתפרשת כי תבא 

הארוך שנושא משה באזני העם, מצוות הבאת ביכורים ומצוות וידוי מעשרות.  שחותמות את נאום המצוות

 בסיומן מופיע פסוק חתימה עם אזהרה של שמירת כל המצוות:

ֹוםכו ה , טז: ַהיּ֣ יָך-א   ה ַהז ֶּ֗ ֹות ְמַצְוָך   ֹלה ֶ֜ ים ַלֲעשׂ֛ ִּ֥ ת־ַהֻחק  ה א  ל  ֵ֖ ים ָהא  ִ֑ ְשָפט  ת־ַהמ  יָת   ְוָשַמְרָת   ְוא  ם ְוָעש ִׂ֙  ְלָבְבָךֵ֖  ְבָכל־ אֹוָתָ֔

ָך. ֶֽׁ  וְבָכל־ַנְפש 

 השם אותו צוה אשר המצות כל ולחדש התורה את לבאר משה השלים מעיר רמב"ן: הנה על הפסוק הזה

 השלמתי כבר כי, המשפטים ואת האלה החקים את לעשות מצוך אלהיך' ה הזה היום אמר ולכך, להם לחדש

 1.הכל לך

שתי מצוות אלה דומות בכך ששתיהן קשורות בסדר זרעים ובשתיהן ישנו מרכיב הלכתי שכרוך בדיבור:   

מדוע דוקא ו תבא שעיקרה מעמד הברית? אך האם הן קשורות לפרשת כי. וענית ואמרת...""הגדתי היום..." "

 מצוות אלה נבחרו לחתום את נאום המצוות?

שציין את סמיכות )כו, א( ראב"ע  מדו מפרשים ראשונים ואחרונים ביניהםת המצוות לפרשת כי תצא עעל סמיכו

 בעבור"שחותמת את פרשת כי תצא, בציינו דוקא את הקשר הניגודי שביניהן: לפרשת עמלק  האלה המצוות

 והם, תבא כאשר רק(, שם' )ה בהניח קודם הן מצות יש כי, השם אמר(, יט, כה דברים' )ה בהניח שכתב

  :ההרים שני על והקללה והברכה מזבח ובנות האבנים על התורה וכתיבת והמעשר הבכורים

לך",  לדבריו התורה הקדימה את המאוחר כאשר ציינה את מצות מחיית עמלק שתיעשה "בהניח ה' אלהיך

 לפני המצוות שיחולו עם הכניסה לארץ. 

זהו סדרן של  מבאר מדוע מלכתחילה בדברים אלה יש אולי כדי לתת טעם לסדרם של הדברים אך אין הוא

 המצוות, מה גם שע"פ הסוגיה בקדושין לז, זמנה של מצוות בכורים חל רק בתום יד שנים של כיבוש ונחלה.

ניגודי בין המצוות אך לדעתו  קשרגם הוא כראב"ע  רשת עמלק ומוצאנתלה גם הוא בסמיכות לפהאברבנאל 

 ות המצוות הוא חינוכי בעיקרו:כהמסר של סמי

 שגם כאן זכר. בראשו גמולו להשיב כדי עמהם הרע ואשר עמלק רשעת שיזכרו מעלה של בפרשה שזכר אחרי"

 עליו לשמו ולהודות. ישראל לבית טוב ורב גמלם אשר כל כעל יתברך מהשם המה שקבלו הטובות יזכרו כן

 בתורת הסדרים מסדר ראה החשך ובין האור בין להבדיל וכדי. שיזכור כמו הבכורים מקדשו לבית יביאו

  ".עמלק מפרשת להבדילה הזאת מהמצוה הסדר התחלת לעשות האלהים

                                                           
מעניין שגם רשימות המצוות שבפרשת משפטים )ספר הברית( )שמות כג, יט( וגם בפרשת כי תשא )שמות לד, כו(,  1

בנוסף  נחתמות במצוות הבכורים. רד"צ הופמן בפירושו מעיר על כך אך לא ציין את המשמעות האפשרית של עובדה זו.
ראוי לציין שיש עוד מספר מצוות שיחתמו את הספר מצוות הקהל, וכתיבת השירה, אך ככל הנראה רמב"ן לא מתייחס 

 אליהן בשל אופיין הציבורי והכוללני. כך גם מצוות התשובה שלדעת רמב"ן מופיעה בפרשת וילך.



 

 

 

ולנסות לבחון בעיקר את הקשר בין מצוות הבאת בכורים ווידוי  אני מבקש להציע את האפשרות הבאה

 :מעשרות לברית

ברית ערבות מואב מתאפיינת בכך שהיא יצרה את הערבות ההדדית שבין בני ישראל. כך עולה מדבריו של 

 להינו והנגלות לנו ולבנינו...":-אעל הפסוק "הנסתרות לה'  )כט, כח( רש"י בפרשת ניצבים

 איש בכם יש פן( יז פסוק) שנאמר, היחיד הרהורי על הרבים את מעניש אתה לעשות? בידינו מה תאמרו ואם

 מעניש אני אין חבירו? של טמונותיו יודע אדם אין והלא, ההיא הארץ מכות את וראו( כא פסוק) כך ואחר', וגו

 ואם, מקרבנו הרע לבער ולבנינו לנו, הנגלות אבל, יחיד מאותו יפרע והוא אלהינו' לה שהן, הנסתרות על אתכם

 עד הרבים את ענש לא הנגלות על שאף, לדרוש, ולבנינו לנו על נקוד. הרבים את יענשו בהם דין נעשה לא

 :לזה זה ערבים ונעשו עיבל ובהר גרזים בהר השבועה את עליהם משקבלו הירדן את שעברו

לסביבתו ביחס הערבות הזו מעמידה במרכזה את האחריות המוטלת על היחיד לא רק ביחס לעצמו אלא אף 

מדגישה אספקט )פרק כז( ברית שעתיד עם ישראל לכרות בהר גריזים ובהר עיבל עיון בהקרובה והרחוקה. גם 

מעשיו של היחיד זה שכן יא' הארורים שאליהם מתייחסת הברית, מדגישים כולם את העובדה שבמדובר ב

ור: בסתרבד"כ שנעשים  יש "ָארּ֣ ר ָהא ִ֡ ּ֣ ה   ֲאש  ל ַיֲעש  ס  ה פ ִׂ֙ ָכֶ֜ ת וַמס  ק תֹוֲעַבּ֣ ה ְיֹקָוֶּ֗ ׂ֛ י ַמֲעש  ִּ֥ ש ְיד  ם ָחָרֵ֖ ר ְוָשּ֣ ת   ָא֕רור... ַבָסִ֑

ִּ֥ה הו ַמכ  ֵ֖ ע  ר." ר  ת   ַבָסִ֑

עשית בין שותפים שווים במידת מה. אך בברית ישנו היבט נוסף מעבר לאחריות והוא עקרון ההדדיות. ברית נ

)צ שרוקה(, אך ברית נעשית כאשר יש מצוות יכולות להינתן כאשר היחס הוא בין המצווה )צ קמוצה( והמצווה )

 מידה של אפשרות להדדיות.

 התיאור של קיום מצוות הבאת הבכורים ממחיש זאת באופן יפה:

ועתה הנה הבאת את ראשית פרי האדמה.. והנחתו לפני ה' להיך כי באתי אל הארץ... -הגדתי היום לה' א

 אלהיך..

יא מפירות מב ,שבמקרא הבכורים מעיד על עצמו שקיבל מהקב"ה את הזכות לשבת בארץ חלב ודבש ,האדם

 אדמתו לקב"ה ומניחם לפני ה', ואלמלא מקרא שכתוב א"א לאמרו.

 גם מצוות וידוי מעשרות מכילה מרכיב שכזה:

וברך את האדם עומד במקדש ומעיד על עצמו" עשיתי ככל אשר ציויתני" ומבקש "השקיפה ממעון קדשך...

  2".האדמה אשר נתת לנו

  3.האדם נותן משהו באופן ממשי לה' כביטוי של תודה על כך שה' נתן לו את האדמה ןבה אין עוד מצוות

 :יח(-)כו, יזמיד לאחר מכן פסוקים שבאים אופן מודגש בות הזו באה לידי ביטוי בההדדי

                                                           
רים: "רבש"ע עשינו מה שגזרת עלינו, אף בסיומה של ברכת הכהנים משלבים הכהנים פסוק זה אך הם מקדימים ואומ 2

 אתה עשה עימנו מה שהבטחתנו: השקיפה ממעון קדשך...", זהו נוסח ייחודי שמדגיש את ההדדיות הזו.
אמנם עולם הקרבנות כולו בנוי על הבאת הקרבן לה' אך נדמה שיש פער בין הדברים שכן קרבנות היחיד הן לעולם  3

 כפרה(.נדבה ואינן חובה )אא"כ מדובר ב



 

 

ת־ה' ְרתָ  "א  ַמֵ֖ א  ֹום ה  ְהיֹות   ַהיִ֑ א ְלָךִׂ֙  ל  ֶֽׁ ים-ל  כ ת ֹלה ֶ֜ ּ֣ יו ְוָלל  ְדָרָכֶּ֗ ר ב  ְשֹמִׂ֙ יו ְול  יו ֻחָק  ְצֹוָתׂ֛ יו ומ  ְשָפָטֵ֖ עַ  ומ  ְשֹמִּ֥ ֹו ְול   ַוֶֽׁה' :ְבֹקלֶֽׁ

יְרָךּ֣  ֶֽׁ מ  א  ֹום ה  ֹות ַהיֶּ֗ ְהיִּ֥ ם לֹו   ל  ה ְלַעּ֣ ר ְסֻגָלָ֔ ֵ֖ ְך ַכֲאש  ר־ָלִ֑ ב  ר ד  ְשֹמֵ֖ יו." ְול  ְצֹוָתֶֽׁ  ָכל־מ 

 עד היום ה' דאג לכל מחסורו של העם וכעת משנכנסים ישראל לארץ, מוטל עליהם להביא משלהם לקב"ה.

תולדות עם ישראל בו ב ות מבטאים שלב בוגראחריות, ערבות והדדי –בים האלה של הברית נדמה שהמרכי

עצמם ועל סביבתם וכפועל יוצא להתייחס אליהם כ'שווים' במידת מה  ניתן היה לצפות מהם לקחת אחריות על

 וליצור ברית הדדית.

)כט, ג( ביטוי נאה ומרשים לנקודה זו כאשר משה פונה אל אם כנים דברינו, יתכן שניתן לראות בסיום הפרשה 

א־ָנַתן  בני ישראל ואומר להם:  ֶֹֽׁ ִּ֥ם ה' ְול ב   ָלכ  ַעת ל  ם ָלַדָ֔ יַנִַּ֥֥י  ֹו ְוע  ְראֵ֖ ם תל  ַ֥י  עַ  ְוָאְזַנּ֣ ְשֹמִ֑ ד ל  ֹום ַעֵ֖ ה ַהיִּ֥ ֶֽׁ  :ַהז 

 מה קרה באותו היום?

 איננו עולה בפירוש מן הכתובים:י במקום שופך אור על ארוע מרתק שרש"

 לוי" בני הכהנים אל "ויתנה( ט, לא לקמן) שכתוב כמו, לוי לבני התורה ספר משה שנתן היום שאותו שמעתי"

 אתה ומה לנו! ונתנה התורה את וקבלנו בסיני עמדנו אנו אף רבינו משה לו: ואמרו משה לפני ישראל כל באו

 .נתנה לנו, נתנה לכם לא מחר יום לנו ויאמרו ?עליה שבטך בני את משליט

 שאתם הבנתי הזה היום(, ט, כז לעיל' )וגו לעם נהיית הזה היום להם אמר זאת ועל, הדבר על משה ושמח 

 ."במקום וחפצים דבקים

ישראל מביעים בתלונתם חשש מכך שהאחריות תינטל מהם. הם אינם מעוניינים שהאחריות על התורה בני 

תינתן לקבוצה קטנה ומיוחדת שתורה להם את הדרך. הם מעוניינים שהתורה תישאר בידי כל אחד ואחד 

 שככל הנראה התמלאה בקשתם:  4מהם. ואכן בהמשך הדברים מתואר במדרש

 שבטים ב"לי ב"י תורות ג"י כתב ינאי ר"א עשה? מה היום, באותו למות לו שהיה שהמ שידע כיון אמרי רבנן

 5.בארון הניח ואחת

מחצית השניה של חודש אלול, בואכה ימי הדין, עלינו לראות עצמנו כעומדים נוכח ה' ולוקחים את נדמה שב

 ,מתוך שברון לב ועצב צריכה להיות  לא עמידה זו  אך על מה שלא עשינו לעצמנו ולזולתנו. האחריה שעשעינו ו

אלא מתוך ידיעה שאם זכינו שהקב"ה רואה בנו כאחראים וכשותפים לנעשה בעולמו, הרי שאנו ראויים לכך. 

 נתפלל כולנו שנימצא ראויים לתפקיד, לשותפות ולאחריות הנובעת ממנה גם בשנה הקרובה.

 

                                                           
 ט סימן ט פרשה וילך פרשת( וילנא) רבה דברים 4

לאמיתו של דבר אין סתירה בין המקורות שכן הפסוק שממנו למד רש"י על כוונתו של משה לכתוב ספר ולתיתו לבני לוי,  5

במסתיים גם הוא באופן רחב יותר:  ְכֹתּ֣ ה   "וי  ה ֹמש  ת־ַהתֹוָרּ֣ ּה ַהזֹאת   א  ְתָנֶּ֗ ַ֥י  ים   ַוֶֽׁ ל־ַהֹכֲהנ  ּ֣י א  י ְבנ  ו ָ֔ ים ל  ְשא ָ֔ ֹון ַהֹנּ֣ ת־ֲארֵ֖ ית א  ּ֣  ְיֹקָוִ֑ק ְבר 
י ֵ֖ ְקנ  ל־ָכל־ז  ל ְוא  ֶֽׁ ְשָרא   ." מה גם שבהמשך מופיעה מצוות כתיבת התורה ע"י כל איש מישראל!י 


