
  
 

 

 

 יום העצמאות: פשוט להודות!

 

 ט-מצות מקרא ביכורים דברים כו, ג

 ץ ֲאֶשר ְִִשַב  ה' ַלֲאבֵתיִּו ָלֶתת ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵהן ֲאֶשר יְִהיֶה ַביִָמים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו ִהַגְדִתי ַהיֹום ַלה' אלוקיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָארֶ 

ַריְָמה ַויָָָר : ְוָלַקח ַהּכֵהן ַהֶטִֶא ִמיֶָדָך ְוִהנִיחֹו ִלְפִֵי ִמזְַבח ה' אלוקיָך: ְוָ ִִיָת ְוָאַמְרָת ִלְפִֵי ה' אלוקיָך ֲאַרמִ ָלִּו ְְ י אֵבד ָאִבי ַויֵֶרד ִמ

 ְְ ַ ק ֶאל ה' אלוקי ָשם ִבְמֵתי ְמָ ט ַויְִהי ָשם ְלָֹוי ָגדֹול ָ ְּום ָוָרב: ַויֵָר ּו אָתִּו ַהִמ ְְ ִרים ַויְַ נּוִּו ַויְִתִּו ָ ֵליִּו ֲ בָדה ָקָשה: ַונִ

ַריִם בְ  ְְ ֵאִּו ה' ִמִמ ְִ ִּו: ַויֹו ְֵ יָד ֲחזָָקה ּוִבזְרַ  ְִטּויָה ּוְבמָרא ָגדל ֲאבֵתיִּו ַויְִשַמ  ה' ֶאת קֵלִּו ַויְַרא ֶאת ָ ְִיִֵּו ְוֶאת ֲ ָמֵלִּו ְוֶאת ַלֲח

  :ֹות ּוְבמְפִתים: ַויְִבֵאִּו ֶאל ַהָמקֹום ַהזֶה ַויִֶתן ָלִּו ֶאת ָהָאֶר ץ ַהזאת ֶאֶר ץ זַָבת ָחָלב ּוְדָבשּוְבאת

 שאיִך כפוי טובה" -שם: "'ואמרת אליו'  רש"י

 :האלשיך

... ו ל כן ְוה שִחזיק לו יתברך טובה, וִכיר כי הוא אדון הכל, והוא הטוב והמטיב לִו תמיד, וִברך וִהלל לו יתברך

יתברך  שות את כל הכבוד האמור במשִה, למ ן יורו כי איִם כפוי טובה... כי הלא כל ה ולם אשר ברא ב בור האדם, לא 

היה כי אם למ ן יחזיק לו טובה ויהללִו, ולא יהיה כפוי טובה, ובזה תלוי קיום כל התורה... כי  יקר כוִתו יתברך 

אִו אל ָדר החזיק טובה כראוי, כי הוא ָדר ָדול ו יקר ָדול בכל  ִייִי ו יקרי הדת, כי להרחיקִו ממדת כפוי טובה, ולהבי

בו תלוי כל  בודת אלהים להכיר כי הִשמה לו יתברך והָוף פ לו וכולִו  בדים לו יתברך, ושבשכר זה הוא מקִה לִו 

 ....האר ץ למורשה ואם לאו האר ץ ת זב מהם

 ספר החינוך מצוה תר"ו:

יֵר ִבְלָבבֹו ָהֱאֶמת ְבכַֹח ִדְבֵרי ִפיו, ַ ל ֵּכןִמָשְרשֵ " ְַ ָוה. ְלִפי ֶשָהָאָדם ְמ ֹוֵרר ַמְחְשבֹוָתיו ּוְמ ְְ ְבֵהיִטיב ֵאָליו ַהֵשם ָברּוְך הּוא  ,י ַהִמ

ֹלֵהיִּו ָראּוי לֹו ְל ֹוֵרר ִלבֹו ְבִדְבֵרי ִפיהּו ְוַלְחשֹב ִּכי ַהּכֹל ִהִגיַ  -ּוְבָבְרכֹו אֹותֹו ְוֶאת ַאְדָמתֹו ַלֲ שֹֹות ֵפרֹות ְוזָָכה ַלֲהִביָאם ְלֵבית אֱ 

יְִתָבַרְך ָ ֵליִּו ְוַ ל ָּכל ַ ם יְִשָרֵאל ֶדֶרְך ְּכָלל, ְוַ ל ֵּכן ַמְתִחיל ְבִ ְִיַן יֲַ קֹב ָאִביִּו ֶשִחְלְֹו ִויַסֵפר ֲחָסָדיו ,ֵאָליו ֵמֵאת ֲאדֹון ָה ֹוָלם

ִריִים ָבִּו, ְוִהִציָלִּו הּוא ָברּוְך הּוא ִמיָָדם, ְוַאַחר ַהֶשַבח ְמַבקֵ -ָהאֵ  ְְ ִמְלָפִָיו ְלַהְתִמיד ַהְבָרָכה ָ ָליו,  של ִמיָד ָלָבן, ְוִ ְִיַן ֲ בֹוַדת ַהִמ

ָּוִּו ָברּוְך הּו ְִ  א ַ ל זֶה, ִּכי ָחֵפ ץ ֶחֶסד הּוא"ּוִמתֹוְך ִהְת ֹוְררּות ְִַפשֹו ְבֶשַבח ַהֵשם ּוְבטֹובּו זֹוֶכה ּוִמְתָבֶרֶכת ַאְרְֹו, ְוַ ל ֵּכן 

 לאחר כיבוש האר ץ. מהי משמ ותה של מְוה  מְות מקרא ביכורים היא המְוה הראשוִה שמְטווים בה ישראל

 זו  "פ המקורות שראיתם?

  הרב יואל בן ִון מספר כי קיבל מאביו, ד"ר יחיאל בן ִון ז"ל את המִהָ לקרוא את פסוקי מקרא ביכורים בס ודת

  רב יום ה ְמאות, במקום קידוש. מה לד תכם משמ ותו של מִהָ זה?

 ורים לימיִו אִו?מה אתם יכולים ללמוד ממְות מקרא ביכ 



  
 

 

 

 

 בבלי סנהדרין צד ע"א

ָוָ ומָוָ. אמרה מדת הדין לפִי הקב"ה: רבש" , ומה דוד מלך ישראל  -משיח וסִחריב  -ביקש הקב"ה ל שות חזקיהו 

שאמר כמה שירות ותשבחות לפִיך לא  שיתו משיח, חזקיה ש שית לו כל הִסים הללו ולא אמר שירה לפִיך ת שהו 

 .שיח? לכך ִסתתםמ

  ?מדו  לא זכה חזקיהו המלך להיות משיח 

 ?מהו, לד תכם, הקשר בין אמירת השירה לבין היכולת להיות משיח ולהביא ָאולה ל ם ישראל 

 

 הרב ליאור אנגלמן:

מסתבר שאמירת ההלל יכולה הייתה לשִות את פִי ההיסטוריה. אילו היה חזקיהו המלך אומר שירה היו הדברים 

היה משמש מלך המשיח, ובה דר ההלל הוחמְה הש ה. מסתבר שכדי להביא ָאולה ל ולם לא  מתָלָלים כך שהוא  ְמו

די בזיהוי הְרות והמְוקות הְריכות תיקון,  ל המשיח להיות ָם ב ל תכוִה יסודית של הכרת הטוב כלפי הקב"ה ב וְמה 

ו, מסתבר שישִה חשיבות רבה כזו שיש בה כדי להוְיא מקרבו שירה שכולה הודאה  ל חסדו של ה'.  כך ָם בדורִ

לשאלה האם אִו מסוָלים לזהות את הטובה הָדולה שָמל  ימִו ה' ולהתרומם להלל מ ומק הלב, או שמא חסומים אִחִו 

 מלראות את ָודל הטוב. אולי אופי התקדמות הָאולה תלוי בכך.

 כללי? -ומילמה, לד תכם, ל יתים קרובות קשה לִו להכיר תודה לה', באופן פרטי ובאופן לא 

 ?מה ִיתן ל שות כדי לחזק את היכולת להכיר טובה 

 

היה הרב הראשי לעדת הספרדים בפתח תקוה[ בספרו נתיבי עם חלק 1892-1966הרב עמרם אבורביע זצ"ל ]

  236הדרשות, עמ' 

ו", שהתכוון דוד המלך ְפה ברוח הקודש  ל יום חָ ה ְמאות ו ליו אמר הפסוק הזה: "זה היום  שה ה' ִָילה וִשמחה ב

במילים אלה  ל הפסוק הכתוב בתורה: "היום הזה ִהיית ל ם" ומְווה אותִו לָיל ולשמוח בו שזו היא מחובתִו להודות 

 ולשבח לה' שזכיִו לראות במו  יִיִו חסדים ָדולים שהפליא ל שות ל מו ולארְו. 

ל יהודי בכל שִות חייו ובכל תקופות ִיסיוִותיו,  יִיִו הרואות תכִון המדיִה וביסוסה, ומימוש חזון התקווה שפ ם בלב כ

וידו  לכולִו שזו התחלת הָאולה היא אבן היסוד לָאולה השלמה, שָם בכיבוש יהוש  לא בבת אחת כבשו את כל האר ץ, 

ו ל כל פִים מה שִכספה ִפשִו מזה כמה דורות השִָו זה  תה חופש ָמור ודרור וחרות וממשל ָמור של ישראל בכל 

 של המדיִה, וְִחון ְבא הִָה לישראל. החוָים



  
 

ו ליִו כיום הזה לברך את שם ה' ולהודות לו  ל ִס ש שה  מִו... וכתב האר"י ז"ל, דבכל שִה כאשר משבח ומהלל לה' 

  ל הִס שִ שה לו בו יורד שפ  רב וָלוי אורות  ליוִים מלמ לה למטה.

 

 

חודש ל' האלה הם מו די". במילת: "אלה" רמוז בראשי תיבות:  ... ורמוז במקרא יום חָ ה ְמאות. אלה מו די ה'..., 

ייר. ולכן שמחה ָדולה היא ל ם היהודי בכללו בכל מושבותיו בבית הכִסת  וברחובות,  בבית ובחו ץ שמחה לָדולים א

. חלק  ולקטִים לָברים ולָברות, כולִו יחד ִשיר זמירות וִזכה לשִים רבות ִ ימות וטובות".  )"ִתיבי  ם חלק ב'

 הדרושים, מ'  שט"ז(.

 

 ? מהי משמ ותו של יום ה ְמאות  "פ דברי הרב  מרם אבורבי 

 

 מתוך איגרת של תלמידי הגר"א מצפת:

 ...האר ץ מבשרת, האר ץ מת וררת, אר ץ מה לשון אומרת?

 זכרתי ימים הייתי ממלכת ָברת,

 ביד ה'  טרת תפארת, ָם  תה בי לא שום דבר ִחסרת. 

 , בי היראה מתָברת, בי הִשמה משוחררת...בי התורה מתבררת

... אמת מה ִהדר ישיבת האר ץ הטובה! אמת מה ִפלא חיבת ארְיִו! אמת מה ִאה קודש, זיו הדר ישיבתה והליכתה, 

 שבתה וקימתה, שלוותה ושלמותה! 

 ָם בחורבִה אין דמיוִה, בשממותה אין כמותה, בשלוותה אין כמוה. 

 ה ופירותיה וירקותיה, טוב זכות אויריה, טוב  פרה ואבִיה, טוב תבואת

 טוב השָת תורותיה, טוב ריבוי מְותיה, טוב טהרת קדושותיה, טוב הליכת ד' אמותיה...

 

  


