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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  תבוא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ТАВО" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 



לקוטי שיחות    ●    פרשת תבוא

●

א. זכרון סלקטיבי? 

בכורים,  מקרא  בפ'  פרשתנו,  בתחלת 
נאמר  : "וענית ואמרת . . ארמי אובד אבי 
וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם 
. . ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה . . ויבאנו 

אל המקום הזה".

מזכיר  הבכורים  שבהבאת  הטעם  והנה 
המביא ב' ענינים אלו – "ארמי אובד אבי" 
וירידת  מלבן  (  הצלתו  להדגיש  )בכוונה 
בנ"י למצרים וגאולתם מגלות זו – נראה 
על  להקב"ה  והודאה  שזהו שבח  בפשטות, 
אבותינו  את  הקב"ה  שהציל  אלו,  חסדים 
ובגלות  לבן  ע"י  וכלים  "אובדים"  מלהיות 
מצרים וכו', עד שהביאם אל ארץ "זבת חלב 
ודבש" – והודאה זו שבדבור מתבטאת גם 

 .  כו, ה-ט.

 .  ראה תרגום יונתן: "ושזבי' מימרא דה' מן ידוי" וראה 
לקמן הערה   .

האדמה"  פרי  מ"ראשית  הבאה  במעשה: 
בכורים להוי'.

אמנם צ"ל: אם הטעם הוא בכדי להזכיר 
החל  לאבותינו  שעשה  המקום"    "חסדי 
אל הארץ  ביאתם  עד  אבי"  אובד  מ"ארמי 
ב' חסדים אלו  – מדוע אינו מזכיר אלא 
)ההצלה מלבן והגאולה ממצרים( ולא שאר 
עמהם    הקב"ה  שעשה  והחסדים*   הנסים 

 .  פרש"י כו, ה. משא"כ לכמה משאר מפרשי התורה.
וי"ל שהטעם שרש"י אינו מפרש כהרב"ע ))כשהי'( ארמי 
ירשתי את הארץ  כי לא  "והטעם  )יעקב(*  )הי'( אבי  אובד 
מאבי כי עני הי' כאשר בא אל ארם, גם גר הי' במצרים והוא 
הי' במתי מעט כו' ואתה ה' הוצאתנו מעבדות ותתן לנו ארץ 
טובה"( או כהספורנו )שיעקב לא הי' לו בית מושב ולכן לא 
הי' מוכן להעמיד גוי ראוי לרשת ארץ ואחר שהי' לגוי לא 
הי' ראוי לקבל מתנה שהי' תחת עבדות )מצרים( ומה שקנה 
עבד קנה רבו כו' עיי"ש(, כי לפירושים אלה – אין נפק"מ 
כלל פרטי קושי השעבוד וכו', משא"כ לפירש"י הרי"ז מגדיל 

"חסדי המקום".
* עד"ז פי' בספורנו )ראה בפנים ההערה(. וברשב"ם פי', 
שארמי אובד קאי על אברהם. ובת"א )וראה גם תרגום יונתן( 

הוא כפרש"י שארמי הוא לבן. וראה רא"ם וגו"א בפרש"י.
3* ולהעיר מפרש"י שלח יג, ל. הפיוט דיינו שבהגדה. ועוד.

 .  ובפרט לפי מש"כ מפרשי רש"י )רא"ם וגו"א ושפ"ח( 
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שיחה לפרשת תבוא
הודאה נצחית

לקוטי שיחות חלק י"ד

ּה: ְוָלַקְחּתָ  ְבּתָ ּבָ ּה ְוָיׁשַ ּתָ ר ה' ֱאלֶֹקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָהָיה ּכִ
מֹו  ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹקיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ִרי ָהֲאָדָמה... ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ל ּפְ ית ּכָ ֵמֵראׁשִ
ְצִרים  ַהּמִ ֹאָתנּו  ֵרעּו  ַוּיָ ִמְצַרְיָמה...  ֶרד  ַוּיֵ ָאִבי  ֹאֵבד  י  ֲאַרּמִ  ... ְוָאַמְרּתָ ְוָעִניָת  ם...  ׁשָ
ְנטּוָיה  ּוִבְזֹרַע  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ְצַרִים  ִמּמִ ה'  ה... ַוּיֹוִצֵאנּו  ָקׁשָ ֲעֹבָדה  ָעֵלינּו  נּו  ּתְ ַוּיִ ַוְיַעּנּונּו 
ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ּתֶ ה ַוּיִ קֹום ַהּזֶ ֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהּמָ ּוְבֹמָרא ּגָ

ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: )דברים, כו, א־-ט(
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1. Избирательная 
историческая память?

В начале главы Таво Тора заповедует 
о ежегодном принесении в Храм первых 
плодов Земли Израиля. Преподнося коге́ну 
корзину с первыми плодами урожая, ев-
рей-земледелец воздавал хвалу Всевыш-
нему за прекрасную и благодатную зем-
лю. Эти слова благодарности определены 
Торой 1: «И возгласи, и скажи…: арамеец 
губил моего отца, и сошел он в Египет, 
и жил там с немногими людьми, и стал 
там народом великим… И вывел нас Б-г 
из Египта рукою сильной… И привел он 
нас на это место, и дал нам эту страну».

В этой речи акцент в них делается толь-
ко на два события в истории евреев: 

1) спасение праотца Яакова от козней и 
преступных намерений Лавана-арамейца;

1. Дварим, 26:5-9. См. вышеприведенный отрывок 
из главы Таво.

2) приход евреев в Египет и последую-
щее избавление от египетского рабства. 

Эти события эти имеют непосредствен-
ную связь с принесением первых плодов, 
смысл которого – воздание хвалы Все-
вышнему за его милость. Если бы не спа-
сение Яакова от Лавана, если бы не исход 
из Египта, евреи не оказались бы на «зем-
ле, текущей молоком и медом». 

Однако здесь возникает вопрос. Если 
причина упоминания этих событий в 
судьбе евреев в выражении благодарности 
Всевышнему за совершенные им благоде-
яния 2, почему же приносящий плоды ни 
слова не говорит и о других Б-жественных 
чудесах: рассечение вод Красного моря, 
победа в войне с Амалеком, чудесный 
хлеб небесный – ман, перемещавшийся 
по пустыне колодец с водой, победа над 

2. Так объясняет Раши (к Дварим, 25:5) идею этой 
речи. 

ГЛАВА «ТАВО»
Вечная благодарность

Ликутей сихот, т. 14

И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в 
удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, возьми из всех первых плодов земли, 
… и пойди на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой… И возгласи, и скажи 
пред Б-гом, Всесильным твоим: арамеец губил моего отца, и сошел он в Египет, и 
жил там с немногими людьми, и стал там народом великим.... И плохо обращались 
с нами египтяне, и угнетали нас... И возопили мы к Б-гу, Всесильному отцов 
наших, и услышал Б-г голос наш, и увидел бедствие наше... И вывел нас Б-г из 
Египта рукою сильной… и знамениями и чудесами. И привел он нас на это место, 
и дал нам страну эту, страну, текущую молоком и медом. (Дварим, 26:1-9)
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מלחמת  קרי"ס,  לארץ:  שהביאם  קודם 
עמלק; וכן החסדים שבמדבר: המן והבאר 
לאבותינו  שעמדו  הם  הלא  כי   – וכו' 
להיות חיים וקיימים בלכתם מ' שנה במדבר 
הזאת  הארץ  אל  לבוא  והנורא"(,  )"הגדול 
ולהביא מפירותיה בכורים?! ובדוגמתם עוד 
חסדים, כמו "אשד הנחלים"  , מלחמת סיחון 

ועוג וכו'.

לבן  מיד  ההצלה  דשאני  את"ל  ואף 
עיקריים  חסדים  שהם  מצרים  ומגלות 
וכלליים, שבהם ועל ידם הציל הקב"ה את 
אבותינו ואת כל בנ"י מכליון ואבדון גמור  ; 
משא"כ שאר החסדים והנסים הנ"ל, שהנם 
כמו המשך של נסים פרטים והסתעפות של 
החסד דיציאת מצרים בכדי להביאם לארץ 
מבלי  בשלימותו  דיצי"מ  הנס  שאין   –
והבאר  המן  קרי"ס,  אחריו:  שבאו  הנסים 
וכו'   – הרי עדיין קשה  : למה אינו מזכיר 
בהודאת הבכורים את החסד שנעשה ליעקב 

שמה שאומר ארמי אובד אבי גו' הוא רק כדי להזכיר חסדי 
המקום, אבל אינו שייך לכאן, שלפי"ז תמוה ביותר למה נקט 

דוקא חסדים אלו.

 .  חקת כא, טו. ובפרש"י שם.

 .  או בל' רש"י )בפסוק זה בנוגע למצרים( "ועוד אחרים 
באו עלינו לכלותינו". משא"כ ברוב נסים הנ"ל.

 .  בנוגע להחסדים שבמדבר המן והבאר וכו' הי' אפשר 
לתרץ )בדוחק( שהטעם דלא חשבן לפי שזה הי' מזכיר )גם( 
במדבר,  שנה  מ'  להיות  הוכרחו  עי"ז  שרק  המרגלים  חטא 
חטא  קודם  שגם  )אף  הנ"ל  להחסדים  הזמן  כל  והוצרכו 
המרגלים הי' המן והבאר וכו'(. ועד"ז י"ל במלחמת עמלק 
הי' אפ"ל שזה  ובנוגע לקרי"ס  ח(.  יז,  )ראה פרש"י בשלח 
ה"ה הסיום של "ויוציאנו ה' ממצרים" – האותות ומופתים 
דיצי"מ, ונכלל בזה )אף דע"פ הספרי – הועתק בההגדה 
גו'  חזקה  "ביד  קרא:  דחשיב  שבזה  הפרטים  כל  ש"פ – 

ובמופתים" כולם היו בארמ"צ(.

 .  נוסף לזה עדיין יוקשה בנוגע "אשד הנחלים" שגם אז 
"באו עלינו לכלותינו" )ראה פרש"י חקת שם(.

והזמן  אבי"  אובד  ד"ארמי  הזמן  בין  ובניו 
ד"וירד מצרימה", ושהי' בו הצלה עיקרית 
וכללית: הצלת יעקב ובניו מיד עשו ואנשיו   
)שע"ז אמר יעקב אבינו בתפלתו "הצילני נא 

וגו' והכני אם על בנים" 1 (?

של  ב"פשוטו  היא  זו  שקושיא  ומכיון 
)רמז  אין  מדוע  תמוה:  הרי   – מקרא" 
כידוע  שענינו  בפרש"י,  זו  קושיא  ל(ישוב 
והדורש  הקשה  דבר  כל  וליישב  לברר 
גופא  ומזה  מקרא"?  של  ב"פשוטו  ביאור 
והענין  מעיקרא,  קושיא  זו  שאין  ההכרח, 
מובן ומתבאר בפשטות כ"כ עד שאין צורך 
לבן חמש למקרא  זה אפילו  לרש"י לפרש 
)או שמובן התירוץ ממה שפרש"י לפנ"ז(   .

ב. כוונות ומעשים

לומר  אפשר  הי'  זו  קושיא  בישוב  והנה 
לכאורה דמה שאינו מזכיר מביא הביכורים 
הרי  מעשו,  יעקב  דהצלת  החסד  את  גם 
זה מפני שלא הי' באופן של הצלה מצרה 
שבאה בפועל ובמעשה )כ"א מסכנה הצפוי' 

שעי"ז  רדפו"  ולא  גו'  אלקים  תחת  ד"ויהי  הנס  וכן    . 
ה.  לה,  )וישלח  וביתי"  אני  ונשמדתי  גו'  מ"ונאספו  ניצולו 

שם לד, ל(.

1 .  וישלח לב, יב.

ולבן  דיעקב  זו  דהזכרה  דהשייכות  כאן,  בתו"ת    .  
להבאת בכורים, כי בא לטהר חסדי ה' מנתינת הארץ לבנ"י, 
דעפ"י הטבע לא הי' יכולת לבנ"י לכבוש ולרשת הארץ כי 
בכדי לכבוש וכו' צריך להיות במצב איתן כו'. משא"כ עם 
מחמת  כו'  איתן  מצבם  הי'  שלא  הנ"ל  חסרים  היו  ישראל 
מירידתו  עליו  שעבר  מה  ואח"כ  לבן  שבבית  ההרפתקאות 
מה  מזכיר  לא  למה  ביותר  קשה  עפי"ז  אבל  כו'.  למצרים 
ונטרד )כמו שכתב  זה הי' מטולטל  שברח מעישו שמחמת 
ומטולטלין  נעים  שנה  מ'  היותם  וגם  לפנ"ז(.  שם  בעצמו 

במדבר.

2
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Сихоном и Огом, чудо с потоками Арнона 3 
и другие? Без этих чудесных благодеяний, 
евреи не смогли бы выжить в пустыне и 
не смогли бы поселиться в Земле Израиля 
и принести в Храм ее первые плоды.

На это можно было бы дать следующий 
ответ. Спасение Яакова от Лавана и осво-
бождение из Египта в корне отличаются 
от всех остальных проявлений милости 
Б-га к нашему народу. Они носят общий 
характер и играют в судьбе еврейского на-
рода центральную роль. Если бы не они, 
евреям грозило бы тотальное уничтоже-
ние. Что касается других чудес, упомяну-
тых выше, они – не более чем логическое 
продолжение главного события – исхода 
из Египта. Они его дополняют, без них 
Исход, цель которого – переселение евре-
ев на Землю Израиля, не был бы полно-
стью завершен. 

Это объяснение, однако, выглядит не-
убедительным. Если принесение первых 
плодов выражает главным образом благо-
дарность Б-гу за спасения общего харак-
тера, почему эта хвалебная речь не вклю-
чает упоминание об еще одном спасении 
– спасение Яакова и его семьи от рук 
злодея Эйсава которое произошло в пе-
риод между двумя воспеваемыми чудеса-
ми – избавлением от Лавана и исходом из 

3. Когда евреи проходили возле границы Моава, 
их дорога проходила в долине между горами. Тогда 
сказали эмореи: "Когда сыны Израиля войдут в до-
лину, чтобы, пройти через нее, мы выйдем из пе-
щер, которые в горах над ними, и поразим их стре-
лами и камнями из пращи". 

Планам эмореев помешало чудесное вмешатель-
ство Всевышнего. Когда сыны Израиля готовились 
пройти там, содрогнулась гора в Земле Израиля и 
сомкнулась с горой Моава, в результате чего пря-
тавшиеся в горных пещерах эмореи погибли (См. 
Раши к Бемидбар, 21:15).

Египта? Угроза, нависшая над Яаковом в 
то время, была исключительно серьезной. 
Евреи оказались тогда в критической си-
туации, что выразил Яаков в своей молит-
ве к Б-гу 4: «О, избавь меня о руки брата 
моего, от руки Эйсава! Ибо я боюсь его: 
как бы не нагрянул он и не поразил меня 
и мать с детьми». 

Хотя вопрос этот касается простого 
смысла Писания, что, в словах Раши нет 
даже намека на ответ на него. Это удиви-
тельно, ведь Раши в своем комментарии 
на Тору ставил перед собой цель дать объ-
яснение каждой непонятной детали в по-
нимании простого смысла Писания. Выхо-
дит, что в данном случае Раши не увидел 
в словах Торы ничего непонятного даже 
«пятилетнему ребенку» 5, а посему не по-
считал нужным на этом останавливаться 
(или положился на то, что слова Торы 
станут понятными в свете ранее данных 
им комментариев).

2. Намерение и действие
В качестве ответа на поставленный во-

прос можно было бы сказать, что спасе-
ние Яакова от Эйсава не упоминается в 
речи приносящего первые плоды потому, 
что опасность, которая угрожала тогда Яа-
кову, заключалась в одних лишь преступ-
ных намерениях Эйсава и фактическо-
го проявления не имела. У Эйсава были 
помыслы расправиться с Яаковом и его 
семьей, однако, в конце концов, никакого 
зла он им не причинил. Таким образом, 

4. Берейшит 32:12.
5. Согласно традиции, дети начинают изучать 

Писание в пять лет (См. Пиркей Авот, 5:21). Стало 
быть, потенциальным читателем комментариев 
Раши, может быть и ребенок.
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במחשבה(, שהרי בפועל לא עשה עשו שום 
לא  לבן  שגם  ואף  ליעקב   .  רשע  מעשה 
הוציא את מחשבתו הרעה אל הפועל, בכ"ז 
בפו"מ,  מחשבתו  נתקיימה  כאילו  זה  הרי 
דמכיון "שחשב לעשות – חשב לו המקום 
להם  חושב  עו"כ  שהאומות  עשה  כאילו 
ולכן  כפרש"י,  כמעשה"  מחשבה  הקב"ה 
משא"כ  אבי";  אובד  "ארמי  המביא  אומר 
מחשבתו  אין  הי'   ,  מומר  שישראל  עשו, 
שבפועל  ומכיון  כמעשה,  נחשבת  הרעה 
לא עשה את אשר זמם לעשות ואי"ז אלא 
ביטול רעה שהיתה "בכח", לכן אינו מזכיר 
הצלה זו ביחד עם ב' הענינים שבאו במעשה 

)או – כמעשה(.

מצינו  שלא  לזה  )נוסף  כן  אאפ"ל  אולם 
במשמעות הכתובים, על פי פשש"מ, שעשו 
להאבות  ובנוגע  מומר;  ישראל  דין  לו  הי' 
בכלל, אין הוכחה מפשטות הכתובים שחל 
עליהם הגדר והדין של ישראל כפי שהוגדרו 

בו בנ"י לאחר מ"ת   ( דממ"נ:

  .  וזהו גם הטעם שאינו מפרט הצלתו מלבן כ"א "אובד 
אבי", כי רק "חשב לעשות" רעה, משא"כ הגאולה ממצרים 
מזכירה ובפרטיות, כי כו"כ חסדים בהגאולה ובאופן הגאולה 

)ראה רא"ם וגו"א(.
כי  מלבן,  בהצלתו  החסד  נזכר  שאינו  כאן,  דוד  בדברי 
אצל  בארם  גלות  עול  לסבול  הניחם  שלא  בזה  הוא  החסד 
לבן, כ"א "וירד מצרימה" במצרים "ונותן טעם דידע הקב"ה 
שאצל לבן לא הי' כלל תקומה להם כי הוא ביקש לעקור 
"מזכיר  רש"י  מלשון  אבל  כן".  הי'  לא  ובמצרים   .  . הכל 
חסדי המקום", ובד"ה שלאח"ז בנוגע למצרים "ועוד אחרים 
באו עלינו לכלותינו" משמע שההצלה מלבן הוא חסד בפ"ע 

ובדוגמת החסד דמצרים.

  .  קדושין יח, רע"א.

  .  ראה בארוכה לקו"ש ח"ה ע'     ואילך.

אם נאמר שיש להזכיר בהודאת הבכורים 
מצרה  אבותינו  דהצלת  החסדים  אלה  רק 
וסכנה מעשית )וע"ד שהי' במצרים: "וירעו 
וגו'"(,  ויוציאנו  וגו'  ויענונו  המצרים  אותנו 
א"כ לא הו"ל לומר גם "ארמי אובד אבי" 
"לאבי"  מזה  הגיע  לא  שסוף-סוף  מאחר 
דהרי   - בפו"מ     רעה  שום  אבינו(  )ליעקב 
רק  נוגעת  כמעשה  מחשבה  של  זו  מידה 
לגודל חטאו ועונשו של לבן, אבל אין בזה 
)שחשבה  כך  דבין  ליעקב,  בנוגע  נפק"מ 
כמעשה( ובין כך )שאינה כמעשה( לא נגע 

בו לבן לרעה.

אלא – לאידך גיסא – שצ"ל, שאעפ"י 
שסכנת האבדון מידו של לבן לא היתה אלא 
המביא  קורא  שפיר  בכ"ז  ובמחשבה,  בכח 
"חסדי  בכלל  והר"ז  אבי"  אובד  "ארמי 
להודות  להמביא  הו"ל  א"כ   – המקום" 
ג"כ על החסד שעשה הקב"ה ליעקב אבינו 

בהצלתו מיד עשו.

חסדים  שב'  עכצ"ל  מהנ"ל:  המורם 
מיוחדת  שייכות  להם  יש  בכתוב  האמורים 
שאר  בכל  שאינה  מה  בכורים,  למצות 

החסדים.

ג. הודאה על מקום ישוב קבוע 

והביאור בזה:

  .  והרי לפרש"י פי' אובד אבי הוא מה שביקש לעקור 
בפועל שום  נעשה  לא  )שאז  יעקב  הכל כשרדף אחרי  את 
רעה ליעקב( ולא בהזמן* שיעקב הי' אצל לבן שאז: "ביום 
אכלני חרב וקרח בלילה . . ותחלף את משכורתי גו'" )ויצא 

לא, מ-מא(.
* וע"ד פירוש שאר מפרשי התורה – ראה לעיל הערה 

. 
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избавление от той опасности кажется ме-
нее значительным, чем спасение от Лава-
на и чудеса Исхода. 

В истории с Лаваном, тоже были только 
намерения причинить Яакову зло, однако, 
как объясняет Раши 6, Всевышний засчи-
тал их Лавану как совершенное действие, 
в соответствии с принципом «народы-
язычники в одинаковой степени отвечают 
перед Б-гом как за помыслы, так и за дей-
ствия». По этой причине в тексте хвалеб-
ной речи подчеркивается: «Арамеец губил 
моего отца». Но преступные намерения 
Эйсава, которого Тора рассматривает не 
как нееврея, а как еврея-вероотступника 7, 
не приравниваются к совершенному дей-
ствию. Таким образом, спасение от Эйсава 
можно считать лишь избавлением от воз-
можной беды, а потому оно не становится 
в один ряд с темя двумя событиями, в ко-
торых избавление было от реальной (или 
приравненной к реальной) опасности. 

Однако и это объяснение несостоятель-
но. Определение га́лахического статуса 
Эйсава как еврея-вероотступника выходит 
за рамки простого смысла Писания и не 
основывается на тексте Торы. Более того: 
в тексте нет подтверждения и тому, что и 
сами праотцы имели га́лахический статус 
«евреев», подобный тому, который был 
получен их потомками у горы Синай. 

Кроме этого, если мы примем за осно-
ву, что определяющим фактором благоде-
яний, благодарность за которое выражает-
ся в принесении первых плодов, является 
избавление от реальной опасности (как 
подчеркивается в хвале за освобожде-

6. В комментарии к Дварим, 26:5.
7. Талмуд, Кидушин, 18а.

ние из рабства: «И плохо обращались с 
нами египтяне, и угнетали нас... И вывел 
нас Б-г из Египта...»), то и для истории 
с Лаваном места в ней не должно было 
быть. Ведь, на деле, Лаван лишь намере-
вался погубить «отца моего» (Яакова), но 
фактического вреда не принес. А то, что 
«намерение приравнивается к действию» 
имеет отношение к одному лишь Лавану 
– это определение его личной ответствен-
ности за его злодеяния и меры наказания 
за них. Как бы мы ни рассматривали его 
преступные намерения Лавана, Яаков от 
них не пострадал.

С другой стороны, если даже из-за од-
них преступных намерений Лавана он 
упомянут в тексте хвалебной речи как тот, 
кто «губил моего отца», значит спасение 
от такой беды достойно особого благода-
рения. Раз так, то приносивший первые 
плоды должен был бы тогда воздать бла-
годарность Б-гу и за спасение Яакова от 
рук злодея Эйсава. 

Вывод, который можно сделать из всего 
этого, таков: именно у спасения от Лава-
на и освобождения из Египта, в отличие 
от всех других проявлений Б-жественной 
милости, есть некая особая связь с запо-
ведью о принесении первых плодов. 

3. Благодарность за 
собственную землю

Упомянутая связь заключается в следу-
ющем.

Закон о принесении в Храм плодов но-
вого урожая вступил в силу только после 
того, как евреи, придя в Землю Израиля 
и завоевав ее, полностью на ней обо-
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אלא  בנ"י  נתחייבו  לא  בכורים  במצות 
והתיישבו בה,  וכבשוה  לאחר שבאו לארץ 
 )- בה"  וישבת  )"וירשת  שפרש"י     כמו 
שכבשו  עד  בבכורים  נתחייבו  שלא  "מגיד 

את הארץ וחלקוה".

מזה מובן שמצוה זו דהבאת בכורים אינה 
רק הודאה על עצם נתינת הארץ מהקב"ה 
שבאו  זה  עבור  )ובעיקר(  גם  כ"א  לבנ"י, 
רק  כי  בה,  קבועה  בהתיישבות  הנחלה  אל 
אז היא מביאה אותו הטוב ששמח בו – 

ובכורי פירותי' מביאים לה'   .

ומכיון שתכלית ענין הבכורים היא תודה 
להוי' על חסדו וטובו שנתן לנו "את הארץ 
בה  לשבת  ודבש"  חלב  זבת  ארץ  הזאת 
בקביעות ולאכול מפרי' ולשבוע מטובה – 
לכן, בכדי להדגיש גודל החסד הזה מזכיר 
"חסדי  את   – דוגמתם  )רק(  ג"כ  המביא 
היותם  בעת  לאבותינו  שנעשו  המקום" 
במקום קבוע ושבמקום ההוא לא הגיע להם 
שום טוב, כ"א אדרבא – בו עמדו לכלותם 
ולאבדם )תכלית הרע(, והקב"ה עשה עמהם 
חסד והצילם – עד ש"ויביאינו אל המקום 
וניתן להם טוב הבא מהמקום עצמו  הזה", 

ותכלית    טוב זה.

  .  בריש פרשתנו.

  .  ולכן חובת הבאת בכורים היא רק כשהפירות והאדמה 
שממנה גדלו הם שלו )ראה בכורים פ"א מ"א-ב. ירושלמי 

שם פ"א ה"ו. רמב"ם הל' בכורים פ"ב ה"י ואילך(.

ב(.  כו,  )רש"י  בביכורים"  חייבין  הפירות  "כל  דלא    .  
ועל כיו"ב אומרים )טושו"ע אדה"ז חאו"ח סר"ז – דנוסף 
על "חסרונם" יש גם( "להחיות בהם נפש כל חי" – היפך 
)ד"ה  וראה לקו"ת בתחלתו  מן הקצה אל הקצה ד"אובד". 

ראו כי פ"ב(.

המקום"  "חסדי  את  דוקא  שמזכיר  וזהו 
ובמצרים,  בארם     לאבותינו  שנעשו 
באופן  אבותינו  ישבו  אלו  במקומות  כי 
שנה  ורד"ו  בארם  שנה"  )"עשרים  קבוע 

במצרים 1 (;

ויומתק ג"כ הטעם שמתחיל את הודעתו 
ב"ארמי אובד אבי – וירד מצרימה", בכדי 
עצמם  המקומות  שמצד  כנ"ל,  להדגיש, 
סכנת  להם  צפוי'  היתה  ומצרים  ארם  של 
כליון ואבדון, אלא שהקב"ה בחסדו הצילם 
וגאלם, עד שהביאם אל המקום שהוא עצמו 

מלא ברכת הוי'.

יעקב מעשו, שבאה  הצלתו של  משא"כ 
החסדים  ועד"ז בשאר  בדרך;  בעת המצאו 
)וגם כי הוא  שנעשו לבנ"י בלכתם במדבר 
הם  הרי  לבנ"א(,  ישוב  מקום  אינו  בעצם 
להוי'  לההודאה  בדומה  שאינם  חסדים 

שבהבאת הבכורים, כנ"ל.

)משיחת ש"פ תבא תשל"ב(

  .  ואף ש"לבן בקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב", 
הרי:

א( כל זה הי' מעבר לגל שהקימו יעקב ולבן – בחלקו של 
לבן הארמי וכמש"נ )ויצא לא, נב( "תעבור אלי",

ב( ועיקר – לבן בקש לעקור כו' כאשר הוגד לו כי ברח 
יעקב – היינו  ( כאשר הי' בארם, ואז נחשב לו כמעשה, 

כנ"ל.  ( מפני שברח מארם, ה"בקש" שייך ל"מקום".

היא  בהפרשה  האריכות  שעיקר  מה  יומתק  ועפ"ז    . 1
כמה   – עיקרי  ישוב  הי'  שם  כי  מצרים,  וגאולת  בגלות 

דורות במשך כל חייהם.
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сновались. Начало нашей главы 8: «Когда 
придешь ты в страну... и овладеешь ею, 
и поселишься в ней» Раши комментирует 
так: «Говорит нам Писание, что евреи не 
были обязаны приносить первые плоды, 
пока не завоевали всю землю и не поде-
лили ее между собой». Из этого понятно, 
что заповедь о принесении первых плодов 
является выражением благодарности Все-
вышнему не только за то, что Он даровал 
евреям землю, но и (в основном) за то, 
что земля эта стала для них постоянным 
наследием. Им не придется больше ски-
таться, теперь у них, наконец-то, есть своя 
собственная земля. Именно факт облада-
ния своей собственной землей, принося-
щей богатый урожай, и наполняет сердце 
человека радостью, которая выражается в 
том, что он приносит в качестве благодар-
ности за нее первые плоды в Храм 9. 

Цель церемонии принесения первых 
плодов – выражение благодарности Все-
вышнему за то, что Он в милости Своей 
даровал нам «землю, текущую молоком и 
медом», чтобы мы постоянно на ней жили, 
«вкушали плоды ее и насыщались ее бла-
гами». Чтобы подчеркнуть особое значе-
ние этого Б-жественного благодеяния для 
человека, приносящий первые плоды рас-
сказывает в своей хвалебной речи именно 
о тех событиях в истории народа, которые 
напоминают подобное благодеяние. Он 
вспоминает о тех временах, когда, как и 
сейчас, евреи жили на постоянном месте, 
подчеркивая, что в тех землях они стал-

8. Дварим, 26:1.
9. И потому, обязанность приносить первые пло-

ды возлагается на человека только тогда, когда он 
сам является хозяином земли и плодов, которые на 
ней выросли» (прим. Ребе). 

кивались с проявлением абсолютного зла, 
их жизни угрожала опасность, никакого 
добра нахождение там евреям не принес-
ло. Только благодаря милости Всевышнего 
они были спасены от этих опасностей, и 
Он привел их в свою страну, на землю, 
которая служит теперь евреям источником 
абсолютного добра и благоденствия. 

Поэтому, приносящий первые плоды 
упоминает милость Всевышнего именно в 
Араме и в Египте, ибо в этих странах ев-
реи находились не проездом, а жили в них 
длительное время, обосновавшись там. (В 
Араме – двадцать лет, а в Египте – две-
сти десять). По этой причине в тексте хва-
лебной речи акцент делается на названии 
стран, где жили евреи – «арамеец губил 
моего отца и сошел он в Египет», дабы 
подчеркнуть, что опасность истребления 
исходила для них непосредственно из тех 
мест. И только Всевышний по милости 
Своей спас их и избавил их от бед, пока 
не привел в такую страну и на такую зем-
лю, которая сама, по сути своей, наполне-
на Б-жественным благословением. 

Спасение Яакова от Эйсава было дру-
гим. Оно произошло, когда семья Яакова 
находилась в пути. Подобно этому и те 
чудеса, свидетелями которых стали евреи 
в пустыне (в месте, непригодном для про-
живания людей). А потому, благодарность 
за эти благодеяния к церемонии принесе-
ния первых плодов отношения не имеет.

(Из беседы в субботу 
 главы Таво 5732 (1972) г.)





לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


