
PARSHAT	KI	TAVO	2015	–	SOURCE	SHEET	
	

1.	Sefer	haChinuch	–	why	do	we	bring	bikkurim?	
	

 ןכ לע .םלועב תוכרבה לכ ונל ועיגי אוה ךורב ותאמ יכ עדנו רכזנו ,ונתחמש שאר לע ךרבתי 'ה רבד תולעהל ידכ
 יכ ,וינפל ונתאדוהו ותוכלמ תלבקו הריכזה ךותמו ,תונליאב לשבתמה ירפה תישאר ותיב יתרשמל איבהל וניוטצנ
  .וניתורפ וכרבתיו הכרבל םיואר היהנ ,ואובי ותאמ הבוטה לכ רתיו תורפה

	
2.	Kli	Yakar	–	Bikkurim	is	a	wake-up	call	
	

 לארשי ןמשי השוריו הבישי רחאש יפל 'ךלמה תשרפבו ןאכ םא יכ הב תבשיו התשריו ןושל וניצמ אל
 רשא םבבל םור עינכהל הנווכה התיה םירוכיב תשרפב ךכ 'םיוגה לככ תוררש ינינע םהל ולאשיו טעביו
 יכ היהו" רמאש הז !wה תא וחכשיו תהושרי םָּברחבו ץראה םהל יכ רמול םבל םאישי הבישיו השורי רחא
 ןוהו תיב יכ 'ץראה לא אב התא השורי תרותב אל תמאב יכ '"הלחנ ךל ןתונ ךיהלא wה רשא ץראה לא אובת
 אל ךבבלו /ויתווצמ לכ רומשלו ולומג וילא ריזחהל תנמ לע הנתמב ךל הנותנ ץראה wהמ לבא 'תובא תלחנ
 הז לכו //////בשותכ "הב תבשיו" /ךיתובאמ ךל השורי איה וליאכ שרויכ הב קיזחתש '"התשריו" אלא המדי ןכ
 םויה יתדגה" רמאש המ הז לע דעהו ///////םירוכיבה תוצמ ךוצמ יכנא ןכ לע 'wה תא חכשתש םור ידיל ךאיבי
 המוד רבכ וז האבהו הכילהבש רמול הצרש אלא ?םולכ דיגה אל ןיידע אלהו 'רבע ןושל יתדגה '"ךיהלא wהל
 תרותב אל רמול הצר "ּונָל תֶתָל ּוניֵתֹבֲאַל wה עַבְשִנ רֶשֲא ץֶרָאָה־לֶא יִתאָב־יִכ" יודיו ךרד wיתדגהw וליאכ
/ונל תתל וניתובאל wה עבשנש הז ןפואב םא יכ השורי  

	
3.	Nachalat	Yaakov	–	why	do	they	say	‘your	God’	not	‘our	God’?	
	

 'ה חבזמ ינפל וחינהו ךידימ אנטה ןהכה חקלו / 'וגו ץראה לא יתאב יכ ךיהלא 'הל םויה יתדגה
 .ךיהלא
  :הומת אוהו
  ?ץראה לא אבש 'הל רמאש המ ןהכה לא תאז רפסל ול המ יכ )א
  ?וניקלא רמא אלש המ הומת אוהו ,"ךיקלא" 'הל רמאש )ב
  ?רבכמ הז עודי אלה ,ץראה לא אבש הז דיגהל ךירצ המל )ג
 רמול ול 'יהו ,אוה ןהכ לש ויקלא םג אלה ,"ךיקלא" 'ה חבזמ ינפל ןהכה וחיניש רמאש המ )ד
  ?וניקלא
 ינא רמאת אלש ,הז ךייש ארממ ןקזב אמלשב ,"ךימיבש ןהכ אלא ךל ןיא" .... י"שריפש המ )ה
 לבא .)ב הכ ה"ר( ורודב לאומשכ ורודב חתפי ךימיבש טפושה רמא הזל ,הז טפושמ רתוי לודג
 יבג ךימיבש ןהכ רמא אל יאמאו ....!וימיבש ןהכל ונתיל ךירצש יאדווב ,ןהכל םירוכיב ןתונש אהב
 ?וב אצויכו המורתב ומכ ,הנוהכ תונתמ ראש
 
 אוהש תמחמו .וסנרפל רחא שיא ול דימעהו ,דחא שיא סנרפל הצרש ךלמל לשמ םידקנ הז ראבלו
 רשא שיאה ותוא לש ךרוצה יפכמ רתוי םימעפ האמ סנרפמהל ןתונו ,לודג עפשב ןתונ לודג ךלמ
 ,ותחרט רכשב סנרפמהל 'יהו אוהה שיאה ךרוצמ רתומה תויהל ידכ ,וסנרפל ורקיב ץפח ךלמה
 ול ןתינ ורובעב ירהש ,ותוכרטצה ןוזינה תיבל ךילוי סנרפמהש ןוכנ יאדווב .לודג רשוע לבקמ אוהו
 ןוה לבקמ ותמחמ יכ ,וילגר תופכל קשניו תודות ףלא ןוזינהל ןתי אוהש יוארהמ םגו .לודג רשוע
 הצור יכ תמחמו ,לודג רשוע ול בוהאה דחא שיאל ומצעב ןתיל הצורש ךלמב ]אמלד וא[ .בר
 ינעה הברדא זאד ,הזמ ינע הזיאל םג ןתיש ול הוצמ ןכל ,הוצמב ותוכזלו תובידנ עבט ול תונקהל
 .....ותבוט לבקמ אוה ותמחמ ירהש ,ונממ לבקמשכ זלה שיאהל דימת 'ידוה ןתונ

 



 ידכב ,ת"ישה תדובעב קוסעל קר םלועה תדובעמ םייונפ ויהיש לארשי ללכמ ורחבנ םינהכה הנהו
 ןעמל םתוכרטצה םינהכל קפסל םיבייוחמ לארשי לכו .....לארשי ינבל םשה יטפשמ תורוהל ולכויש
 ,הרות ידמולב קיזחמה בלב הענכה סינכהל ה"בקה הוצ הזלו .ת"ישה תדובעל םייונפ ויהי
 ןינעכ ,'ד דבועל קיזחהל ומצע חירטמש תמחמ קר אוה ול ןתונ אוהש המ לכש ותעדב בושחיש
 .....ל"נכ ,סנרפמהל ןתונש ךלמה
 
 ומכ אוה 'הל לש ד"מלה.... "ץראה לא יתאב יכ ךיקלא 'הל םויה יתדגה" םרמאמ תנווכ והזו
 'ה" ליבשב קר אוה ,ץראה לא יתאבש המ 'יפ ,"ץראה לא יתאב יכ" :ןהכל רמאיש הנווכהו .רובעב
 רשא ןהכ" ]י"שר[ רמא הזלו .ךקיפסהל ידכב לכה יל ןתנ הז ליבשבו .ךילע חיגשמו "ךיקלא אוה
 ,םימדוקה םימיבש םינהכה ומכ אוה הזה ןהכה ןיאש ףא 'יפ ,"ךימיבש ןהכל אלא ךל ןיא :ךימיב
 המורת כ"אשמ ,ותיבל ול ןיכילומש ןויכ ,םירוכיבב אקוד ותוא רמא הזלו .ודגנ ךמצע עינכת מ"מ
 .....וירחא רזחמ ןהכהש
 
 ,ןמצע ליבשב לכה אוה לארשיל ןתונש המש :ךופיהב בושחי אוהש הענכה אנמחר דמיל ןהכלו
 ןתניתנ י"עש םגו ,תובידנ םבלב תונקהל ןהכל ןתיל והווצש קר ,םתומצעב םהילע חיגשמ אוהו
 בושחיש 'יפ ,"ךיקלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו ןהכה חקלו" בותכה רמא הזלו .....םאטחמ ורפכתי
 ,ךתבהאל ךילע חיגשמ אוהש 'יפ ,ךיקלא אוה 'הש ליבשב אוה לכהו ,הרפכ חבזמל אוה הניתנהש
 .תובוט תודמ ךב תונקהלו ךילע רפכל אוה יל ןתיל ךל הוצמש המו

 
4.	Abarbanel	–	what	has	this	speech	got	to	do	with	the	haggada?	
 

 'יפ א"רו .לכה תא רוקעל שקב ןבלש עודי )'ה ו"כ םירבד( ל"זח 'יפו המירצמ דריו יבא דבוא ימרא םה הדגהה ירבדו
 ל"נו .םירצמ תדירי םע םרא ןינע המ השקי םהינשלו .שובל ילבמ דבואו ינע היה םראב ותויהבש בקעי לע ימרא
 ,םהיתובאמ התוא ושרי אל הילע םיבשוי םה רשא המדאהש דיגמה תנוכ התיהש .ןכ םהינש ךרד לע םיבותכה שרפל
 םהילא הבורקה הבסה איהש םהיבא בקעיש ורמא ןכלו .וימחרו םיהלא דסחב םא יכ .ץרא ושרי םָּברחב ןכ םג אלו
 ילבמ ,היה דבואו ינע םדאכ ותורחבב ותויהב התלוז הב ףתתשה אלש המואל תדחוימ הבס םגו תובאה ראשמ
 וירכועב היה אוה ומא יחא ותויהל ורזעל ול היה רשא םוקמב ימראה ןבלש וא .יעקרקמ אלו ילטלטמ אל םיסכנ
 םא יכ לשומו רטוש םש היה אל וינב םע המירצמ דרישכ ותונקזב בקעי םגו וירחא ףדרשכ םלועה ןמ ורקעל בשחו
  .ןולל הטנ חרואו רג
 

 ךפהב היה לבא .המש ורשעתנ אל םג םייובר ינפמ ץראב ולשמ אל ,ברו םוצע לודג יוגל םש ויה וערזו וינב יכ ףאו
 הדובע ונילע ונתיו ונונעיו םירצמה ונתוא ועריו והזו .םידבעושמו םירצמהמ םינועמ דימת ויה םייובר לכ םעש
 המ לבא .םירצמל ותדיריב אל םג םראל ותכילהב אל םהיבא בקעי תולדתשה םהל ליעוה אל כ"א הנה ......השק
 ותויהלש ונילוק תא עמשיו והזו .וידסח בורבו וימחרב םלוק עמשיו .םתובא יהלא 'ה לא םתקעצ איה םהל הדמעש
 ...... הקזח דיב 'ירצממ םאיצויו ...... םצחל תאו ....םלמע תאו ...... םָינע תא אריו .םהילע םחר םימחר אלמ 'ה
  ...... היוטנה עורזבו

 

 רכזו .םיה לע השע רשא םה 'יתפומהו 'ירצמב השע רשא םה תותאהש 'יתפומבו תותואב ורמאב ןינעה ללכו
 תשורי אוהו ןוילע יהלא תומלש םהל ןתנ דוע ,תוריחל תודבעמ םתאיציו ,םהיניעל םהיביואמ השעש המקנה דבלמש
 לא ונאיביו ורמאב הנושאר ורכז ותלעמל ןכלו .ולכ תומלשה רוקמו הנווכה רקיע אוהש שדקמה תיב טרפבו ץראה
 הב ויניע דימתש הב חיגשה דועו .םהל אל ץרא רמול הצור תאזה ץראה תא ונל ןתיו 'יהלאה תיב אוהש הזה םוקמה
 ינא יתאבה ,ונמע תושעל 'ה לידגה רשא הלאה םידסחהו תובוטה ינפמו .שבדו בלח תבז ץרא דימת איהש ןפואב
  .וקח לעבל איביש רחא הדשב דבועה םדא ומכו המדאה ירפ תישאר תא התע דיגמה


