
 השראה מפרשת כי תבוא / הרב אלישע וולפין
 שבת שלום חברים.

  

יש בה אמנם חלקים קשים מאוד לעיכול )מי שלא אוהב    פרשת "כי תבוא" היא יפה, יפה, יפה!
שישן בשבת בבוקר ולא יבוא לבית הכנסת בשום  -כי זו פרשת התוכחה, בהא הידיעה  –תוכחה 

פנים ואופן(, אבל, יותר מכל, אפשר היה לקחת את הפרשה הזו, כמעט לבדה, ולייצר ממנה תורת 
 חיים עשירה.

  

ו כותבי ההגדה של פסח זיהו בפרשה זו מנטרה חשובה כדי שלא תחשבו שאני מגזים, אפיל
לזיכרון הקולקטיבי, ופתחו בה את החלק המרכזי של ההגדה, ה"מגיד" )הוא כבר בא, ותזהו אותו 

 (:כי הוא באדום... מיד,

י א דברים כו, ְשָתּה ְויָ -ָתבֹוא ֶאל-ְוָהָיה כִּ ירִּ ְוָלַקְחָת  ב ַשְבָת ָבּה.ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ
ית ָכל יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַשְמָת ַבֶטֶנא ְוָהַלְכָת ֶאל-ֵמֵראשִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ַהָמקֹום -ְפרִּ

ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם. ְהֶיה בַ -ּוָבאָת ֶאל ג ֲאֶשר יִּ י ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ ַגְדתִּ ים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו: "הִּ ָימִּ
י י ֶאל-ַהיֹום ַלה' ֱאֹלֶהיָך כִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו".-ָבאתִּ ָיֶדָך  ד ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא מִּ

ְזַבח ה' ֱאֹלֶהיָך. ְפֵני מִּ יחֹו לִּ נִּ ְפֵני  ה ְוהִּ יָת ְוָאַמְרָת לִּ ה' ֱאֹלֶהיָך ]והנה המנטרה שפותחת את ההגדה, ְוָענִּ
יומתחילה למעשה את הסיפור העברי[: " ְמֵתי ְמָעט, ַוְיהִּ ְצַרְיָמה, ַוָיָגר ָשם בִּ י, ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ -ֲאַרמִּ

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה. ו ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב. ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ ְצַעק ֶאל ז ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ ה' -ַונִּ
ְשַמע ה' ֶאת ם ְבָיד  ח ַלֲחֵצנּו.-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת-ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ַויֹוצִּ

זְ  ים.ֲחָזָקה ּובִּ ֵאנּו ֶאל ט ֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ ֶתן-ַוְיבִּ ָהָאֶרץ -ָלנּו ֶאת-ַהָמקֹום ַהֶזה ַויִּ
י ֶאת י .ַהֹזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש ֵנה ֵהֵבאתִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר-ְוַעָתה הִּ ית ְפרִּ י ה'"...-ֵראשִּ  ָנַתָתה לִּ

  

מהתחלה: "והיה כי תבוא"... קודם כל, הכתוב רומז לנו שממש לא בטוח שתבוא!  אז בואו נתחיל
 והיה = אולי, כי = אם.

  

אבל רגע, מה זה לבוא? למה לא, למשל, "והיה כי תגיע"? שהרי, על פניו, מדובר על הגעה לארץ 
תבוא, הוא המובטחת! אבל לא. כתוב בפירוש "תבוא", ולא כתוב "תגיע". ההבדל הגדול בין תגיע ו

שהראשון )להגיע( עוסק בתוצאה, והשני )לבוא(, עוסק בכיוון, ולא בהגעה עצמה. להגיע, פירושו 
שהמסע תם. כמו ש"ווייז" מודיע לנו: "הגעת אל היעד". לבוא, לעומת זאת, רומז לנו שאנו במסע 

, הוא נצחי לא מתמשך, אולי אפילו נצחי. אבל יש במסע הזה כיוון ברור. והכיוון, כמו המסע עצמו
 פחות.

  

הפסקה שפותחת את הפרשה עוסקת כל כלה בתנועתיות, כשהמילה שחוזרת על עצמה יותר מכל, 
י קשורה בשורש "בוא" )אבל יש גם מילים אחרות שמניעות את המסע(: י ָתבֹוא-"ְוָהָיה כִּ "... "ְפרִּ

יא ָהֲאָדָמה ֲאֶשר י-ֶאל ּוָבאתָ ַהָמקֹום"... "-ֶאלְוָהַלְכתָ ֵמַאְרְצָך"... " ָתבִּ י-ַהֹכֵהן"... "כִּ ָהָאֶרץ"... -ֶאל ָבאתִּ
ְצַרְיָמה"... " ַוֵיֶרד" ֵאנּומִּ ם"... " ַויֹוצִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּוה' מִּ ֵנה-ֶאלַוְיבִּ י ַהָמקֹום ַהֶזה"... "ְוַעָתה הִּ  "...ֵהֵבאתִּ

  

מזלך, אתה לא. אתה בא ואתה למעשה, יש כאן אולי אזהרה גדולה: אל תחשוב שאתה מגיע! ל
 הולך, אתה בא, ואתה יורד, אתה בא ואתה יוצא. אבל אתה לא מגיע.

  

אבל אם "תבוא" זה בעיקר סמן של כיוון, ולא של הגעה, למה נאמר "והיה )=אולי( כי )=אם( 
 תבוא"? למה לא פשוט "תבוא!"? הרי אנחנו כל הזמן בתנועה!

  

 להגיע ולא בלבוא! אולי משום שרובנו עסוקים בלשאוף

  

תודעה של כיוון ושל דרך, לבין תודעת  –לכן התורה מזמינה אותנו להבחין בין תודעת הלבוא 
 הלהגיע.

  

רבי נחמן ידוע באמירה התמוהה שלו, "לכל מקום אליו אני הולך, אני הולך לארץ ישראל"... רבות 
דיברנו בדרשות אלה על מסע האדם. ארץ ישראל היא מטאפורה לכיוון שאליו נושא האדם את 

פעמיו. במובן הזה, ארץ ישראל אינה פיסת ארץ, אלא סמן במצפן. עבור הפגאני כל הדרכים 
ומא. עבור היהודי כל הדרכים מובילות לארץ ישראל. אלא שרומא היא מקום מאוד מובילות לר

 מסוים.

  

 וארץ ישראל?

  



, ביקור ששינה את תפיסת עולמו מן 8971הביקור המפורסם של רבי נחמן בארץ ישראל בשנת 
היסוד, היה מאוד תמוה. מצד אחד, הביקור היה כל כך משמעותי, שהוא ביקש לשרוף את כל מה 

הוא כתב לפני המסע הזה! מצד שני, רבי נחמן לא טרח להגיע לירושלים! אחרי שהיה בחיפה ש
 ובטבריה, הוא שב על עקביו, עלה לאוניה בעכו )סיפור ארוך ומפחיד( ושב כלעומת שבא!

  

אבל באמירה המפורסמת שלו, רבי   רבי נחמן כאילו הבין שהוא לא רוצה להגיע. הוא רוצה לבוא.
 באים! תמיד עוד נדבך: לא רק שלא מגיעים, אלא רק באים, גם... נחמן מוסיף

  

רובנו חשים לעיתים קרובות מאוד שאנחנו "לא על הדרך שלנו". או שאנחנו בדרך ללא מוצא, או 
בדרך שאינה נכונה לנו, או דרך שמישהו אחר כפה עלינו. רבי נחמן מציע שאין דבר כזה. אתה 
תמיד על הדרך שלך. נכון, לפעמים היא קשה ומתסכלת. אבל אין פירוש הדבר שירדת ממנה. 

 ניתן לרדת ממנה! אין דרך שהיא לא שלך ואין דרך שהיא לא נכונה.למעשה, לא 

  

בואו וראו, מה הנוסחה הנהדרת שהאיש הישראלי אמור לצטט בפני הכהן כשהוא מביא את טנא 
ְצַרְיָמה הביכורים שלו: י, ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ ". המשפט הזה מאוד לא ברור. מי הוא אבי כאן? "ֲאַרמִּ

לא! הסיפור הקולקטיבי  הרי לא היה ארמי! לבן היה הארמי. משהו השתבש? יעקב? אבל הוא 
שלנו, שהוא גם הסיפור האישי שלנו )ולכן הוא קולקטיבי...(, מתחיל מאבדן דרך. אבי היה אבוד. 

במסע חייו הוא ירד למצרים. ושם הוא מאוד הצליח. אבל הוא נתקע. הוא שכח שהוא בעסקי 
ע". וכך הוא השתעבד. וברגעי הכאב של השעבוד, ממעמקי יאושו, ה"לבוא" ולא בתורת "הלהגי

נותר לו רק דבר אחד: לזעוק לעזרה! והעזרה באה. היא באה באיכות האלוהית שאנחנו נקרא לה 
 כאן, לצורך הדרשה: "לבוא". כלומר, להיות בתנועה.

  

בא הפרי, כי אני יודע כהן יקר, אני בא אליך היום, לתת לך מראשית פרי האדמה. אני יודע מהיכן 
מה הוא הסיפור העברי המכונן שלי. אני יודע שכמו כל אדם, אני לפעמים קצת אבוד. זה 

במשפחה שלי. משפחת האדם. אבל אני מחפש את דרכי. במסע שלי השתעבדתי לא פעם. אבל 
ל בעזרת הכוח שתמיד הוציא את אבות אבותיי מתקיעותם, השתחררתי גם אני. והנה באתי. אני כ

הזמן בא. אני לא מגיע לעולם. באתי והבאתי. הנה לך הפירות הראשונים שצמחו לי מהאדמה. אני 
יודע שהאדמה אינה שלי. ואני עומד לפניך היום וזוכר, שאם אחשוב שהיא שלי, שוב אהיה ארמי 

אובד, ואהפוך את אדמת ארץ ישראל )או כל אדמה שהיא( למצרים, חלילה, ואשתעבד, וחוזר 
 חלילה.

  

 כהן יקר, נותר לי לומר רק דבר אחד: תודה. תודה על השפע.

  

ים ְוָלֶלֶכת -ֶאת יז בהמשך הפרק )דברים כ"ו(, מגיע הפסוק: ְהיֹות ְלָך ֵלאֹלהִּ ה' ֶהֱאַמְרָת ַהיֹום לִּ
ְדָרָכיו... ֶבר יח בִּ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻלה ַכֲאֶשר דִּ יְרָך ַהיֹום לִּ  .ָלְך..."-ַוה' ֶהֱאמִּ

  

 רבות דיברנו על שם השם: י.ה.ו.ה.... כל כלו תנועה. אין בו עיצור כלל. רק זרימה ותנועה.

  

 לכן, מרגשת אותי תמיד המצווה שאנו מצווים בה: "ללכת בדרכיו".

  

 לא לעמוד.

 לא להגיע.

 רק לבוא.

 ללכת.

 לרדת.

 לצאת.

  

הנוסחה העברית/יהודית לחיים היא: לדעת להודות. לדעת לשמוט. לדעת שזה לא שלנו. לדעת 
 להמשיך הלאה.

  

ְרֶבָך-ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן-ְוָשַמְחָת ְבָכל דברים כ"ו, יא י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ   ".ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך, ַאָתה ְוַהֵלוִּ

  

 , עם ישראל, נדרשים לעשות, כל בוקר מחדש.וזה הדבר הקשה ביותר שאנו

  

 אבל אנו מסוגלים. כי אנו עם סגולה. עם שמסוגל.

  

  שבת שלום.

 אלישע


