
 תורת אמת

 כא' אלול תשע"ב

19עלון מס'   

       בס"ד       

פרשת: כי תבוא         
 

ּלֹו  ְך שֶּ ּלָּ ה ְושֶּ ַאתָּ ּלֹו, שֶּ ן לֹו ִמשֶּ   ‘( ז‘, )אבות גתֶּ
ִביא ֵמַאְרְצָך  ר תָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ַקְחתָּ ֵמֵראִשית כָּל ְפִרי הָּ  ‘(ב‘, )פרשת כי תבוא כוְולָּ

המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל )חיטה, שעורה, גפן, תאנה, ‘ לפני שנחרב בית המקדש, מי שהיה לו שדה של ז

רימון, זית, תמר( היה צריך לקחת דווקא מהפירות הראשונים שחונטים, לסמן אותם בעודם בשדה, וכשהם כבר 

 בשלים היה צריך להעלותם לירושלים, לבית המקדש. 

וכמו כאן במצוות הביכורים, מצינו עוד מצוות שאנו מצווים להביא דווקא את התוצר הראשון כגון: ראשית הדגן, 

לתת לכהן וכן ראשית הגז )מי שיש לו כבשים וגוזז אותם בשביל הצמר שלהם( צריך לתת ‘ התירוש, והשמן ציוה ה

מהם לכהן, ראשית העיסה )הפרשת חלה( וכן מצות בכור בהמה שאנו צריכים לתת לכהן את הולד הראשון של 

 הבהמה ומצוות פדיון הבן שגם היא דווקא בילד הראשון.

 ה מצוה אותנו לתת דווקא מהתוצר הראשוני שלנו?“ויש לשאול מדוע הקב

כל בר דעת מבין שזה שברא את העולם כולו, לא נזקק לאותם הדברים הפעוטים שאנו מביאים לו, כמו שנאמר 

יָך ַעתּוִדים ”‘( יב‘, בספר תהילים )נ ר ִמִמְכְלאֹתֶּ ַקח ִמֵביְתָך פָּ ף: )עזים(:ֹלא אֶּ ִכי ִלי כָּל ַחיְתֹו יַָּער ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאלֶּ

ִרים וכו ּה: ַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים :‘יַָּדְעִתי כָּל עֹוף הָּ ְך, ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלאָּ ְרַעב ֹלא אַֹמר לָּ  )פרים חזקים ושמנים(,ִאם אֶּ

ה?! ְשתֶּ  אלא ודאי שטמון בזה טעם שאנו צריכים להפיק ממנו לקחים לחיינו.   “ְוַדם ַעתּוִדים אֶּ

ּלֹו. ְוֵכן דוד המלך ‘( ז‘, נאמר במסכת אבות )ג ְך שֶּ ּלָּ ה ְושֶּ ַאתָּ ּלֹו, שֶּ ן לֹו ִמשֶּ א אֹוֵמר, תֶּ זָּר ִאיש ַבְרתּותָּ ְלעָּ ַרִבי אֶּ

ה. וידוע לכל, “נמצא שכל מה שבבעלותינו שייך לקב“ ִכי ִמְמָך ַהכֹל ּוִמיְָּדָך נַָּתּנּו לְָּך”)דברי הימים א כט( אֹוֵמר 

שהאדם נקשר ביותר לתוצר הראשוני שלו, לדוגמא אם היה לו שדה אז הפירות הראשונים שהשדה יוציא, בהם 

השמחה גדולה יותר משאר הפירות, וכן בבניו, שהאב קשור יותר לבנו הבכור יותר מכולם, משום שהוא הראשון 

הראשון שהכין, שאליו ‘ אב טיפוס‘שלו. וכן אותו אדם שהמציא איזה מכשיר מסוים, הוא תמיד ישמור לעצמו את ה

 הוא קשור יותר מהשאר.  

ה לתת דווקא את התוצר הראשוני שלנו משום שאנו קשורים אליו הכי הרבה, ועל ידי זה “לכן ציוה אותנו הקב

 נפנים בלבנו ונבין בשכלנו, שכל מה שיש לנו, שייך לו. 

הוא ציוה עלינו לתת דווקא את הדבר שאנו הכי הרבה נקשרים אליו, הפירות הראשונים שלנו )ביכורים(, הלחם 

הראשון )הפרשת חלה(, בכור הבהמה, ראשית הגז ואפילו הבן הבכור שלנו אנו צריכים לפדותו, ללמדך שהוא זה 

ּלֹו.    -רבי אלעזר בן ברתותא שנתן לנו את כל מה שיש לנו, וכמו שאמר  ְך שֶּ ּלָּ ה ְושֶּ ַאתָּ ּלֹו, שֶּ ן לֹו ִמשֶּ  תֶּ

 מול פלא ההישרדות של העם היהודי עמדו פעורי פה יהודים וגויים כאחד, חרף כל התלאות שהיו מנת חלקו במשך ההיסטוריה. 

 המעניין והמרתק במיוחד בפרשה היסטורית זו הוא שהדברים נאמרו ונחזו מראש. 

נֹוַח ְלַכף ַרְגלֶָּך"ּוַבּגֹויִם ָהֵהם ֹלא ַתְרִּגיַע )כח' ,סה' (: גם התלאות וגם נצחיות העם, הנה למשל אחת הקללות שנכתבה בפרשתינו   " ְוֹלא יְִהיֶּה מָּ

נֹוַח ְלַכף ַרְגלָּּה "ְוֹלא ָמְצָאה ַהּיֹונָה )בראשית ח', ט' (: גם כשנח שלח את היונה מהתיבה וזו שבה אליו, השתמשה התורה באותו סגנון לשון   ַוָתָשב ֵאָליו ֶאל ַהֵתָבה". מָּ

 : אילו מצאה היונה מנוח לא הייתה חוזרת לתיבה. )בראשית רבא לג', ו' ( ועל כך דרשו רבותינו במדרש 

" וגם שם דרשו חז"ל אילו מצאה האומה ולא מצאה מנוח: "היא ישבה בגויים )א', ג' ( גם במגילת איכה המתארת את גלותו של עם ישראל מצינו התבטאות דומה 

וגם כאן בפרשתינו: " ּוַבּגֹויִם ָהֵהם ֹלא ַתְרִּגיַע ְוֹלא יְִהיֶה ָמנֹוַח ְלַכף ַרגְֶלָך" אילו מצאנו .)לארץ ישראל( היהודית מנוח בין הגויים בארצותיהם לא היו חוזרים לארצם

 מנוח לא היינו חוזרים ?

רדיפות, הגזרות וההשמדות הן אלו שמנעו את האפשרות להיטמע בין הגויים ולהדמות להם הן שעמדו לנו בזמנים שונים לקיים ולשמר   ברכה!קללה זו אינה אלא 

 )בנועם שיח(את העם, הן מהבחינה הרוחנית והן מהבחינה הגשמית, ולהחזיר לחיקו גם את העריקים שרצו לברוח מגורלן. 

 הברכה שבמעמקי הקללה

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , אברהם אסרף בן שרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 ישראל עמרם בן רחל, אברהם בן שמחה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  19:23הדלקת נרות:  

20:14צאת השבת:   

20:51ר"ת:   

 ביום שבת
19:00מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

17:30שיעור גמרא:   
19:00מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 יישר כח גדול
“ זאב טפל”לתורן השבת:    

 תודה רבה מקרב לב
לכל הנדיבים שתרמו לקופת הבית כנסת   

ה ימלה כל משאלותם לטובה ולברכה“מי יתן והקב  
ר ּה ְותְֹמכֶּיהָּ ְמֻאשָּ  ֵעץ ַחיִים ִהיא ַלַמֲחזִיִקים בָּ

              shoovaisraelspi@gmail.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

 הודעה חשובה!
לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אנו מתחילים 

 לאסוף תרומות ליהודי ארץ ישראל.

לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו 

 לטובה ולברכה

‘שובה ישראל’ קהילת  

מחלקת  לציבור הרחב    

 לוח שנה קהילתי
956-455-4917לפרטים :   



 השתמשתם פעם במפצח אגוזים כדי לתקוע מסמר ? בודאי שמתם לב שזה לא בדיוק מתאים.

ומה תגידו על מי שמשתמש במכונת כביסה כשולחן, במחשב נייד כמגש, ובטלפון כמעצור 

 לדלת. משהו אצלו בודאי השתבש.

 מספרים על קבוצת אנתרופולוגים שנשלחו למחקר ארוך על קבוצת שבטים ביערות אפריקה. 

החוקרים עקבו בפליאה אחר מנהגיהם המשונים של בני השבטים, רושמים כל פרט ופרט 

ומנסים להתקרב ככל שאפשר לבני השבט ולחקור את כל חלקי חייהם, האישיים, הזוגיים 

והחברתיים. ואילו בני השבטים לעומת זאת, בדקו בתדהמה את הכלים ה'מכושפים' שהיו 

ברשותם של החוקרים, הם עקבו בחשש מה אחרי תנועותיה המגושמת של מצלמת הווידיאו, 

התבוננו בעניין על אמצעי התאורה באוהליהם של החוקרים, פרוז'קטורים רבי עוצמה 

שהוארו באמצעות גנראטורים שהוזנו בכמויות של דלק בו הצטיידו החוקרים מראש. הם 

בדקו גם את כלי הכתיבה של החוקרים ומסכים קטנים שהתמלאו אותיות בקצב מהיר בהקשת 

 אצבע. הם היו נפעמים. 

עם תום תקופת המחקר ביקשו החוקרים להכיר טובה לבני השבט על שיתוף הפעולה, 

ולהשאיר להם מזכרת משהותם יחד. הם השאירו להם את המקרר הקטן ששימש להם 

לשמירת המזון הממהר להתקלקל באפריקה החמה, יחד עם הגנראטור וכמויות דלק לא 

מבוטלות, הם היו בטוחים שראש השבט ידע להעריך את המתנה, ויעשה בה שימוש מושכל, 

מה שבהחלט יכול לעזור לו לפתור לפחות חלקית את בעיית המזון המקולקל כתוצאה מהחום 

האפריקני הנוראי. בטקס צנוע העניקו את המקרר לראש השבט כשהם מצרפים דברי תודה 

 חמים על שיתוף הפעולה הפורה ונפרדו לשלום, מבטיחים לחזור אי פעם לביקור.

הם הגיעו שוב כעבור שנה, ושמחו לראות שהמקרר אכן שוכן באוהלו של ראש השבט, הוא 

הציג להם אותו בגאווה בלתי מוסתרת, אבל הם היו המומים לראות שהאיש הפך אותו לארון 

 אחסון לחפציו האישיים, ואילו הבשר שמטבח המשיך להתקלקל בקצב של שעות ספורות...

ככה זה כשמשתמשים בכלים שלא כמטרתם, כשקוברים פוטנציאל אדיר תמורת הנאה שאין 

 לה הצדקה. וכל זה קשור לפרשה שלנו:

ַדַעת, ְוֵעינַיִם ִלְראֹות, בסופה של פרשה זו מופיע פסוק הטעון ביאור:  כֶּם ֵלב לָּ 'ְוֹלא נַָּתן ה' לָּ

, נותן פירוש מעמיק, הוא מוסיף בין יונתן בן עוזיאלתרגום ְוָאזְנַיִם ִלְשמַֹע ַעד ַהיֹום ַהזֶּה'. 

לא נתן לכם הבורא את הלב, אלא בכדי לדעת  -השורות את המילה המסתתרת 'אלא'. כלומר 

אותו, ולא כדי להטות אתכם לדברים אחרים. וכך גם תפקידם של העיניים והאוזניים, הם 

 ניתנו למטרה וצורך, והיה עליכם להשתמש בהם כנדרש מכם ולא למטרות אחרות.

מדובר בתוכחה נוקבת על שיבוש מערכות, על שימוש  רבי יונתן בן עוזיאללפי דבריו של 

לא נכון בכלים שלא לפי הוראות היצרן, על אי ניצול נכון של כוחות ויכולות, ועל שימוש 

 )שלום לעם(לרעה שלא ככוונת המכוון. 

 סיפור לשבת
 פרשת כי תבוא

  מדוע)דף לא:( נאמר במסכת מגילה 

 עזרה הסופר תיקן להן לישראל שיהו

 קורין קללות שבפרשת כי תבוא קודם ראש  

 השנה? אמר אביי כדי שתכלה השנה

וקללותיה, ותחל שנה חדשה וברכותיה. וכתבו  

התוספות שמפסיקין בפרשה אחרת לפני ראש השנה 

 כדי לא לסמוך הקללות לראש השנה

 סליחות לבני אשכנז
מיום ראשון הקרוב הבא עלינו לטובה, בני אשכנז 

 האליה’מתחילים לומר סליחות. הטעם לדבר, כתב 

 שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור ‘, רבה 

 ימים קודם הקרבה,ובראש השנה כתוב ‘ ממום ד

 ללמד שבראש השנה יעשה “ ועשיתם עולה”

 אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו, ולכן 

 קבעו ימים אלו לפני ראש השנה 

 שיבקר אדם את כל מומי חטאיו 

 וישוב עליהם 

 בתשובה.

 פינת ההלכה
 התנהגות עם אורחים בסעודה

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
   

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 מפצח אגוזים כדי לתקוע מסמר

אדם שמכניס אורחים לביתו, יש לו לכבדם בשמחה ובסבר פנים א. 

יפות, ולא יצטער על כך שאורחיו אוכלים משלחנו, אלא ישמח על 

 הזכות שנפלה בחלקו לקיים מצוה גדולה וחשובה שכזו.

ומי שהוא צר עין, וקשה לו לראות את אורחיו אוכלים משולחנו, ב. 

עדיף יותר שלא יזמין אותם לביתו, מפני שאם יאכלו משולחנו, 

 עלולים לבוא לידי נזק בגללו.

אדם שמארח בביתו אורחים בשבת, ראוי ונכון למזוג את היין של ג. 

הקידוש לכמה כוסות, ולהגישם לפני כל אחד מאורחיו, ולא יתן להם 

לשתות ישירות מהכוס שקידש עליה, מפני שישנם אנשים שנגעלים 

 לטעום מפה לפה.

אין לכבד את האורח לברך ברכת "המוציא" ולחלק את הלחם לבני ד. 

הבית, מפני שהאורח מתבייש לחלק את הלחם בעין יפה וביד רחבה. 

לפיכך צריך בעל הבית לבצוע על הלחם, כדי שיחלק את הלחם בעין 

יפה. אומנם אם אביו או חמיו מתארחים אצלו, המיקל לכבדם לבצוע 

 על הלחם, יש לו על מה שיסמוך.

אדם שיש לו תחבושת בידו או פצע מוגלתי ביד, לא יבצע על ה. 

הלחם כשיש אורחים, מכיון שישנם אנשים שנגעלים לאכול מאותו 

הלחם לאחר שנגע בו בידיו, ולכן באופן כזה יתן לאדם אחר שיבצע 

 על הלחם.

לאחר שבעל הבית בצע וטעם מהפת, יתן מיד חתיכת פת לאשתו. ו. 

וגם אם מסב על שולחנו אורח חשוב כגון אביו או חמיו וכדומה, 

יקדים לתת לאשתו. ]ויש בזה טעם על פי הסוד[. ואם יש חשש 

 שאותו אורח יפגע, יתן לו ולאשתו ביחד.

ראוי ונכון שבעל הבית יקפיד לפרוס לאורח לחם שיספיק לו לכל ז. 

הסעודה, וכמו כן ימזוג לו אוכל ושתייה ביד רחבה, מפני שלפעמיים 

האורח מתבייש לשלוח ידו למאכלים והמשקים שבשולחן, וגם 

מתבייש לבקש שיגישו לו מהם, ולכן צריך לפקוח עין שלא יחסר לו 

 כלום.
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