
 הכי חשוב- יהודי
אאאא""""תנשתנשתנשתנש''''ההההבואבואבואבואתתתתפפפפ""""שששש'''' דבר מלכותדבר מלכותדבר מלכותדבר מלכות''''פפפפ""""עעעע

פר�עש�ה ימות המשיח�ב  אלולו
ט� תבואכי�ק
 נפלאותוגולותסנתשהאת�יה–ו�תשס�ה

מה מה�� ות ביכורי� וכריתת הבריתות ביכורי� וכריתת הבריתוומצמצ

��הקשרהקשר

מדברת על דברי� מאד� פרשת תבוא

בתחילת הפרשה משה רבינו אומר� חשובי�

ה�  לעשות את אלקי� מצו�� היו� הזה

החוקי� האלה ואת המשפטי� ושמרת ועשית

 עלינו לקיי���אות� בכל לבב� ובכל נפש�

וזה בעצ�� בכל נפשנו את כל מצוות התורה

שה� הנושא של כל המש� הפרשה � הברית

כורת בינו לבי� ישראל בשמירת התורה

של� והמצוות עד הציווי על המעמד המיוחד

� עיבלהברכות והקללות בהר גרזי� והר

להעלות את כל ישראל על ראשי ההרי�

ולבר� את מי שיקיי� את המצוות ולקלל את 

�אלה שחלילה יכשלו

עניני� שנוגעי�� אלו נושאי� כלליי�

� לכל יהודי בכל מקו� ומצב שהוא

א� פתיחת הפרשה ממש היא במצוות

את� ביכורי� כשנבוא אל האר� ונעבוד בה

 הראשוני� צרי� להביא את הפירות� האדמה

מקרא�לבית המקדש ולתת תודה מיוחדת� לה

�על האר� והפירות שנת� לנו� ביכורי�

� מצות ביכורי� היא אמנ� מצוה חשובה

� א� היא מצוה פרטית� כמו כל מצווה אחרת

לו–לא כל אחד מקיי� אותה  רק מי שיש

לא בכל מקו� ובכל זמ�� קרקע באר�

 רק באר� ישראל בזמ�–מקיימי� אותה 

אבל דוקא המצוה הזו היא הפתיחה� המקדש

ה �כנראה� ובינינו� וההקדמה לכל הברית בי

שבהקדמה הזו טמו� משהו מעבר למה שאנו 

�חושבי�

 בשבילי נברא העול�בשבילי נברא העול�

אנו בני ישראל נקראי� בנביאי� בש�

הכי� ביכורי� אנחנו הדבר הכי חשוב� בשביל

עוד� בעול��הדבר הראשו� שהי� שיש בעול�

הלפנ כבר חשב�י שנבראו השמיי� והאר�

� וכל העול� נברא רק בשבילנו� לברוא אותנו

�אנו המטרה

�א�ומדגיש הרבי מל� המשיח שליט

לי� הכוונה לכל אחד ואחד מאתנו באופ� אישי

ע�� ול� אי� שאנחנו עכשיו פה בעול� הזה

כל אחד במצב בו הוא� כל מה שזה אומר

 אחד ואחדכל�ל אומרי��וכפי שחז� נמצא

�!חייב לומר בשבילי נברא העול�

זה� אז מה א� בשבילי נברא העול� מה

איזה זכות יש לי ואיזה חובה" אומר לי

"מוטלת עלי

� כל מה שיש בעול� הוא רק בשבילנו

כל אחד מאתנו� כדי שיהיו לנו חיי� טובי�

ה� שמסתובב פה מטרה �� הוא מטרה של

שה! קיי��מיוחדת שהוא יהי וא וכל מה

אפילו איזה דיבור קט� או איזה� עושה

ה� מחשבה בלתי מורגשת מפנה לכ�� כביכול

לו� את כל תשומת הלב זה הדבר הכי חשוב

�וזה המטרה שלו

וקשור� יהודי יודע שהוא כל כ� חשוב לה

מבי� שהמקו�� ג� פה למטה� אליו תמיד

ה�האמיתי שלו זה  כמו��אלקי�� לפני

 שמניחי�– הפירות החשובי�–הביכורי� 

�אות� בבית המקדש



 להערי� את עצמנו נכו�להערי� את עצמנו נכו�

אפשר� כשרק לומדי� ומביני� את זה

 �כבר לתאר איזו הרגשה טובה של בטחו

והערכה עצמית יש ליהודי שמרגיש וחי בכזו 

�הרגשה

וזוהי לא הרגשה שתביא אותו לזלזל

כל� להפ�� באחרי� אותו יהודי ייקר ויערי�

 בצורה�וישתדל שיהי� עושהדבר שהוא

 על פי התורה ובהתא��הנכונה והראוי

�למצוות

אנו מכירי� את העובדה שג� מי שביו�

יו� מרשה לעצמו לזלזל בעצמו ובמעשי� 

� כשמגיע חודש אלול הוא מתנהג אחרת� שלו

כי בזמ� הזה הוא מערי� ומייקר את המעשי�

זה� שלו הוא מרגיש שמה שעושי� עכשיו

� ביכורי��אבל מי שיודע שהוא� שפיעחשוב ומ

אצלו מה שיעשה בכל רגע זה המעשה �� לה

!הכי חשוב שיש

וזה בעצ� מה שאנו עושי� במצות

מראי� ומבטאי� שג� הדברי�� ביכורי�

וכמו� הפירות שעבדנו עליה�� הגשמיי� שלנו

הכל� כ� כל המעשי� הפשוטי� שלנו בכל יו�

ה זה הדבר� בבית המקדש� צרי� להיות אצל

�והוא רוצה את זה אצלו� הכי יקר לה

 רק תגיד שאתה רוצה משיחרק תגיד שאתה רוצה משיח

#מזה אנו לומדי� כמה דברי�

בו עושי�� וכשאנו אוחזי� בחודש אלול

אנו צריכי�� חשבו� נפש על השנה כולה

� להקפיד על כל דבר הכי קט� שאנו עושי�

ולכה� שעובד� שיהיה מתאי� לנחת רוח לה

ה � ביכורי�בבית המקדש ומקבל את

שבשבילנו היו� זהו הרבי מל� המשיח

�א�שליט

ע�� ועוד משהו הוראה מיוחדת בקשר

�הגאולה

מכיו� שעכשיו הגאולה זה הדבר הכי

כי לפי כל הסימני� הייתה צריכה לבוא� קרייע

�ועכשיו בחודש אלול המל� יוצא� כבר מזמ

צרי�� לשדה ושומע את התפלות של כולנו

ו מהלנצל את ההזדמנות ר�� לבקש עד�בקול

 !��"מתי

ועכשיו שאנו יודעי� שכל יהודי וכל

ובעצ� יהודי� �� תפלה שלו כל כ� חשובי� לה

ה אז עוד לפני� רוצה משיח� רוצי� משיח כי

הוא כבר מקבל� שיהודי פותח את הפה בכלל

את הגאולה� את מה שהוא מבקש� מה

ממ�האמיתית והשלימה תיכ$ ומי �ש�ד

מ ורנו ורבינו מל� המשיח יחי אדוננו

�לעול� ועד
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