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   עיונים בפרשת כי תבוא–על יחיד וציבור 
  

 אנו מוצאים ובו , רוב הפרשהאושה י השנלקהח: ים עיקרילקיםי חנ להבחין בשאפשרבפרשת כי תבוא 
בשנה ם מערתה ברית שנכה מלבד הארבעים הה עם ישראל בערבות מואב בשנ"את הברית שכרת הקב

 מצוות שיתקיימו בבואם לארץ כמו כמה הראשון של הפרשה עוסק בהחלק). סט:כח(הראשונה בסיני 
  .הוצאת המעשרות מן הבית ווידוי מעשרות בשנה הרביעית והשביעית, הבאת ביכורים ומקרא ביכורים

ים סוד העניינים הללו מונח הרעיון של היחסים ההדדיי שבלהראות יאמטרת מאמר זה ה
  : )יא-ב:כו (נפתח במצוות הבאת הביכורים ומקרא הביכורים .ביוזה בין היחיד לציבורמוהסי

-א' ושמת ַבֶּטֶנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה ...ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך
ד אבי וירד ארמי אֹב... להיך כי באתי אל הארץ-א'  ואמרת אליו הגדתי היום לה...ובאת אל הכהן... להיך

 ...'ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה... ממצרים ביד חזקה' ויוצאנו ה... מצרימה
   .ושמחת בכל הטוב... 'והשתחוית לפני ה

ובהגיע אליו , כיר טובההה זו ללמד ולחנך את האדם לועל פי פשוטם של המקראות מטרתה של מצו
ויספר חסדיו יתברך , כי הכל הגיע אליו מאת אדון העולם"אמרי פיו רות יביע במעשיו ובֵּפטובת בציר ה

ה היא להביא את הביכורים והמצו. אך לא די בהודעה על מה שעבר 1."עלינו ועל כל ישראל דרך כלל
 לשם עבודתו –כל הברכה שניתנה לו ש מצהיר ומודיע זה האדםב. במקדש' משרתי האל הכהנים 
 שבעיקרו של דבר אדם אף. בכמה מן הביטויים שבפרשת מקרא ביכוריםא שיש לעיין אל .יתברך ניתנה

 :יני מקרא ביכורים מוקדשים לתולדות האומהיב ענומכל מקום ר, ה עשה עמו"מודה על הטובה שהקב
 את הארץ נוויבאנו אל המקום הזה ויתן ל... ממצרים' אנו הויוצ", )ו ("צרים ויענונותנו הִּמעו אֵֹרוָּי"

 "' לי ההועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת ", כבדרך אגב, רק לבסוף.)ט-ח ("הזאת
 וכי יכול יחיד מישראל . כשהוא לעצמומעורר תמיהה" ' לי הההאדמה אשר נתת" הביטוי ,זאת ועוד. )י(

והרי ארץ ישראל התחלקה לעם ישראל ? לטעון לבעלות שלמה ומוחלטת על חלק מאדמת ארץ ישראל
: בר הכתוביומקרא מלא ד.  באמת בעלות שלמה ומוחלטת במובן המקובל של יחידים עליה ואין,כולו

יחס בין ה, אם כן). כג:כה' קוי" (רים ותושבים אתם עמדית כי לי הארץ כי ֵגֻתִמכר לְצוהארץ לא תָּמ"
  .רורי בןהיחיד לציבור בעניין זה ובשאר העניינים שבפרשתנו טעו

 בספר מובאיםודבריו , השראהבעמקה ובה, תולובייציק במקורי זה עסק הרב יוסף דב סונושאב
עוסק הרב בענייני " בין היחיד והציבור" בפרק שכותרתו 2." דברים שבעל פה–על התשובה "שנקרא 
  הוא מגדירקרבן פסחאת , למשל". קרבן השותפים"בין ו" קרבן ציבור"שהוא מבחין בין כקרבנות 

יאסף כסף מכל ישראל יואף אם . שראל נמנים עליו ומקריבים אותו אף על פי שכל י,"כקרבן השותפים"
קרבן "אלא " קרבן ציבור"לא יהיה זה הרי  ,םויביאו בכסף זה קרבן אחד או כמה קרבנות ויקריבו אות

שאין " כנסת ישראל" וביתר דיוק ,הציבור –אין לו אלא בעלים אחד " קרבן ציבור "אבל". השותפים
כנסת " והיא הנקראת ,עצמהלאלא חטיבה ,  האריתמטי של כל היחידיםהצירוף, היא הסך הכולל

 שכן הוא בא לכפר על ,"כקרבן ציבור" השעיר המשתלח ביום הכיפורים מוגדר ,למשל". ישראל
וכך מפליג הרב בהסברו גם . קבוצה כלשהיעל כנסת ישראל כולה ולא על היחיד או על , הציבור כולו

מצד אחד הוא יחיד המוכתם . לבקש כפרה ביום הכיפורים'  לפני ה מעמדו של היחיד בעמדוענייןב
                                                 

 .ז" ירושלים תשט,שעוועל. ד.ר הרב חיההד, ג"פ דפוס ראשון וניצואה רפ"ל ע"יו, ספר החינוך    1
 .ה"ירושלים תשל,  פנחס פלאיכתב וערך    2



הוא חלק בלתי נפרד  אך מצד שני, בחטאים ובעוונות ושב בתשובה ומבקש סליחה ומחילה על חטאיו
ה ברית עולם שתעמוד לפניו תמיד וסופה באחרית הימים " שכרת עמה הקבמכנסת ישראל כולה

  . פיזית ורוחנית– גאל גאולה שלמהילה
כל זמן שאדם לא עקר עצמו מהשתייכותו לכלל ישראל והוא מאמין באמונה שלמה בנצחיותה של 

 .ח הברית והשבועהוה לכנסת ישראל מכ" מובטח הוא לזכות בכפרה שמעניק הקב,כנסת ישראל
מלך מוחל ' ברוך את ה ":יפוריםכם המזכיר את חתימתה של ברכת קדושת היום ביוהרב  מהגלדו

ולעוונות עמו בית ישראל  ", אלו החטאים שהיחיד מבקש עליהם סליחה וכפרה–" ינווסולח לעוונות
  .גם כנסת ישראל מתמרקת מעוונותיה ביום הקדוש הזה –" ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה

ארץ ישראל ): "בבא בתרא קיט א(בתלמוד נאמר . פלינה עצמה תקפה גם לארץ ישראלציאותה דיס
ומפרש הרב שאין לשום יהודי זכות בעלות על ארץ ישראל או חלק ". תינומוחזקת היא בידינו מאבו

 חלק מהיותיזכותי האישית נובעת . לי עצמי כפרט אין כל תביעה או זכות על הארץ. ממנה כקניין פרטי
הקניין של יהודי . הרי חלק ממנה שייך גם לי,  וכיוון שהארץ ניתנה בברית לכנסת ישראל,מכנסת ישראל
מי שתלש עצמו מן ההזדהות עם כנסת ישראל אין לו . ל אינו חזקת יחיד אלא חזקת הכללבארץ ישרא

   ):76' עמ (סולובייציק ומסיים הרב .כל זכות או תביעה על ארץ ישראל
ולא (הלכתית מובהקת  )definition(היא דפיניציה ... הגדרה זו של כנסת ישראל כאישיות עצמית שלמה

מסתעפת לכמה עניינים שבהם אנו מצווים להבחין בין כלל ישראל כצירוף ה) רק רעיון חסידי או קבלי
  .של יחידים לבין כלל ישראל כאישיות עצמית בלתי מתחלקת

. קרא ביכוריםמ עליהן מדבר הרב סולובייציק גם בפרשתשלראות את אחת מאותן הסתעפויות אפשר 
, הירידה למצרים, ם כנסת ישראלה ע"לפני הכהן את כל הטובות שעשה הקב" מגיד"כשהיחיד ניצב ו

ה "הוא מקשר את עצמו עם כנסת ישראל ועם הברית שכרת הקב, נתינת התורה ונתינת הארץ, הגאולה
 ת לא לי אישי–" 'ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה: "רק לבסוף הוא אומר. עמה
  . דבק עמהיכבן המזדהה עם כנסת ישראל ומ" לי"אלא 

נצטווינו לקיים מצווה זו  ."וידוי מעשרות" פרשת ,הי גם בפרשה השנימתבטאניין עצמו ואותו ע
 אדם שהפריש מעשרותיו והוציא את .בערב פסח של שנה רביעית ושנה שביעית למניין המעשרות

במועדים אלו עליו , )לעני, ללוי, הןולכ( עדיין לא נתן את המעשרות לבעליהם ךרותיו מידי טבל אֵּפ
 במעמד זה מצווה האדם על מצווה 3. את מעשרותיו מתוך הבית ולתת את המעשרות לבעליהםלהוציא
  ): טו-יג:כו(עליו לעמוד ולומר את הדברים האמורים בפרשה ". וידוי מעשרות" והיא ,אחרת

... תיך ולא שכחתילא עברתי ממצֹו... לגר ליתום ולאלמנהוִּבערתי הקֹדש מן הבית וגם נתתיו ללוי 
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את . להי עשיתי ככל אשר צויתני-א' קול השמעתי ב

  .תינו ארץ זבת חלב ודבשו כאשר נשבעת לאבֹנ להישראל ואת האדמה אשר נתת
השקיפה ממעון קדשך "ל תמהו על מקומו של הפסוק האחרון מה ראתה התורה לצרף את התפילה "חז

השקיפה ממעון קדשך מן '" 4:ל"בעקבות חזכותב י "רש. עשרות לקיום מצוות וידוי מ"מן השמים
) לז:יח' בר(ובמקום אחר בפירושו . "נו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחנוי עש– 'השמים

כמו אצל המלאכים שנשלחו להשחית (כל השקפה שבמקרא לרעה ": י דבר הנוגע לעניינו"מוסיף רש
 שגדול כח מתנות 'השקיפה ממעון קדשך מן השמים'חוץ מ, )'וישקיפו על פני סדום'את סדום נאמר 

  ."עניים שהופך מידת רוגז לרחמים
 הסביר בדרך דרוש ,הפכת ההשקפה מרוגז לרחמיםנ שבמתנות עניים ,י"אלה של רש את דבריו

   5:"שואל ומשיב" בעל ,יוסף שאול נתנזון' הגאון ר
 וכשבא אדם מישראל ,וא חודש הרחמים והסליחות בחודש אלול שהדפרשת כי תבוא נקראת תמי          

בחודש זה להתייצב לפני בוראו לא טוב הדבר שיהיה נידון כיחיד בפני עצמו כי אז יפשפשו במעשיו 
): יג:ב ד"מל(שה השונמית לאלישע י השיבה האודרך זבו. ושמא ירבו עוונותיו על זכויותיו חלילה

לא , ה שיפקדהו לטובה"וודה על מעשרותיו ומבקש מהקבואף כאן כשאדם מת. 'בתוך עמי אנכי יֹשבת'
ה דן " לכן כאן כשהוא נותן משלו לאחרים ומבטל עצמו לכלל ישראל הקב,טוב שיזכיר עצמו כפרט

ואף אני , 'וברך את עמך את ישראל': )טו:כו' דב (וזה מה שנאמר. אותו עם הכלל וזאת טובה היא לו
  .עבדך עמהם

פקד יחד עם כלל ישראל ונזכה לשנה טובה ישלפני הימים הנוראים נזכר וניהי רצון שבימי הכנה אלו 
  .חתם לחיים טובים בתוך כלל ישראל כולויכתב ולהיומבורכת לה

  ר ירמיהו מלחי"הרב ד
  המחלקה לתלמוד

                                                 
 .ז"תרה ומצו, ספר החינוך   3
 .ג"בספרי דברים פיסקה ש;  יג,במשנה מעשר שני פרק ה   4
 דברי שאולמספרו הציטוט לקוח . 19-היה גדול הפוסקים והמשיבים של יהדות פולין במאה ה יוסף שאול נתנזון' ר  5

  .ה"תרללבוב , ס"על התורה ואגדות הש
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