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פרשת כי תבוא תשע"ז
ושמחת בכל הטוב
דברים פרק כו

רש"י

(ז) וַנִּ צְ עַ ק ֶאל ְיקוָק אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֵֹתינּו וַ ִּי ְש ַמע יְ קוָק ֶאת קֹלֵ נּו וַ י ְַרא
ֶאת עָ נְ יֵנּו וְ ֶאת עֲמָ ֵלנּו וְ ֶאת ַלחֲ צֵ נּו( :ח) וַ יוצִּ ֵאנּו ְיקוָק ִּמ ִּמצְ ַריִּם
זָקה ּובִּ זְ רֹעַ נְטּויָה ּובְ מ ָֹרא ָגדֹל ּובְ אֹתות ּובְ מֹפְ ִּתים:
בְ יָד חֲ ָ
(ט) וַ ְי ִּב ֵאנּו ֶאל ַה ָמקום הַ זֶה ַויִּ ֶתן ָלנּו ֶאת הָ ָא ֶרץ ַהז ֹאת ֶא ֶרץ
אשית פְ ִּרי
אתי ֶאת ֵר ִּ
ּודבָ ש( :י) וְ עַ ָתה ִּהנֵה הֵ בֵ ִּ
זָבַ ת חָ לָב ְ
הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה לִּי יְקוָק וְ ִּהנ ְַחתו לִּ פְ נֵי ְיקוָק אֱ ֹלהֶ יָך
ית לִּ פְ נֵי ְיק ָוק אֱ ֹלהֶ יָך( :יא) וְ שָ מַ ְח ָת בְ כָ ל הַ ּטוב אֲ ֶשר
וְ ִּה ְש ַתחֲ וִּ ָ
יתָך ַא ָתה וְ ַה ֵלוִּ י וְ ַהגֵר אֲ שֶ ר בְ ִּק ְרבֶ ָך:
ֹלהיָך ּולְבֵ ֶ
נ ַָתן לְ ָך יְקוָ ק אֱ ֶ

(ט) אל המקום הזה  -זה בית המקדש :ויתן לנו את הארץ -
כמשמעו( :י) והנחתו  -מגיד שנוטלו אחר הנחת הכהן ואוחזו
בידו כשהוא קורא ,וחוזר ומניף( :יא) ושמחת בכל הטוב -
מכאן אמרו אין קורין מקרא בכורים אלא בזמן שמחה מעצרת
ועד החג ,שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו ,אבל
מהחג ואילך מביא ואינו קורא :אתה והלוי  -אף הלוי חייב
בבכורים אם נטעו בתוך עריהם :והגר אשר בקרבך ( -שם
מכות יט) מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר לאבותינו:

דברים פרק ז

רש"י

ּושמַ ְר ֶתם
(יב) וְ ָהיָה עֵ ֶקב ִּת ְש ְמעּון ֵאת ַה ִּמ ְשפ ִָּטים הָ ֵאלֶה ְ
יתם א ָֹתם וְ שָ מַ ר ְיקוָק אֱ ֹלהֶ יָך לְ ָך ֶאת הַ בְ ִּרית וְ ֶאת הַ ֶחסֶ ד
וַ ע ֲִּש ֶ
אֲ שֶ ר נִּ ְשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך( :יג) וַאֲ ֵהבְ ָך ּובֵ ַרכְ ָך וְ ִּה ְרבֶ ָך ּובֵ ַרְך פְ ִּרי
בִּ ְטנְָך ּופְ ִּרי ַא ְדמָ ֶתָך ְד ָגנְָך וְ ִּתיר ְֹשָך וְ ִּיצְ הָ ֶרָך ְשגַר אֲ ָלפֶ יָך
וְ עַ ְש ְתרֹת צ ֹאנֶָך עַ ל ָהאֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֶֹתיָך ל ֶָתת ָלְך:
(יד) בָ רּוְך ִּת ְהיֶה ִּמכָ ל הָ עַ ִּמים ל ֹא ִּי ְהיֶה בְ ָך עָ ָקר וַ ע ֲָק ָרה
ּובִּ בְ הֶ ְמ ֶתָך:

(יב) והיה עקב תשמעון  -אם המצות הקלות שאדם דש בעקביו
תשמעון :ושמר ה' וגו'  -ישמור לך הבטחתו( :יג) שגר אלפיך -
ולדי בקרך ,שהנקבה משגרת ממעיה :ועשתרות צאנך  -מנחם
פירש אבירי בשן (תהלים כב ,יג) ,מבחר הצאן .כמו (בראשית
יד ,ה) עשתרות קרנים ,לשון חוזק .ואונקלוס תרגם ועדרי ענך.
ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות שמעשירות את
בעליהן( :יד) עקר  -שאינו מוליד:
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