Rabbi Bar-Ami www.bar-ami.org

בס"ד

דברי תורה לפרשת "כי תבוא" שבת בר-מצוה
פרשת השבוע "כי-תבוא" והבר –מצוה שלנו גם הוא בא לעולם יפה , ,לעולם חדש,
לעולם של המבוגרים,לעולם שיש בו הרבה אתגרים...
הפרשה מתחילה במצוות הביכורים .מצוה המלמדת את האדם את הגבורה העילאית .כפי
שנאמר" ,איזה הוא גבור ? הכובש את יצרו" .מה הציור של מצוות הבאת ביכורים? :
האדם נטע עצים ,משבעת המינים ,טיפל ,השקה ,התפלל לה' שיבואו פירות טובים..סוף
סוף עוברים חודשים ,והוא פתאום מגלה  ,הנה פרי נפלא מנצנץ! מה הרגשה של האדם?
הנה הפרי שכ"כ עמלתי עליו" ,האדם מטבעו רוצה ,לחטוף ולאכול...הנה התורה אומרת ,
עצור! לא! דע לרסן את עצמך! את הפרי הראשון ,תסמן אותו ,תקשור אותו בגומי ,תמתין
עד שיתפתחו הפירות הראשונים ,תקטוף אותם ,ו...קח אותם לירושלים ,ביכורים לה'..דע
להתגבר על התאוות  ,על היצרים..
זה אחד היסודות של ההצלחה בחיים .כל מי שמשלח רסן מעצמו ,ואינו חי בשיקול דעת
..אין חייו חיים ,והאדם אשר מפעיל את מחשבתו ,לבדוק כל דבר מכל הכיוונים ,סוף
מעשה במחשבה תחילה ....ההצלחה מובטחת לו.כך גם אתה הבר מצוה...
בתוך הברכות המוזכרות בתורה ,קיימת ברכה אחת חשובה "והיית רק למעלה"  .חכמים
דורשים ואומרים למה מופיעה המילה "רק" ? חכמים דורשים :המילה "רק" באה למעט-
להחסיר,לומר שזו לא ברכה "להיות תמיד למעלה" למה ? מעניין?
ספרו סיפור ,אדם אחד בא אל המלך וסיפר למלך" :אתמול חלמתי ,אדוני המלך  ,ראיתי
אותך ,עולה בסולם  ,מטפס מטפס ,ומגיע ל...אמצע הסולם" שמע המלך ,נהנה מהחלום
וצווה למשרתיו לתת פיצוי הגון לחולם החלום...השכן של חולם החלום ,שמע על הסיפור
..ואמר גם אני אלך למלך  ,אספר למלך חלום,,ובטוח שאקבל כפול מהשכן שלי..הלך
השכן אל המלך וסיפר לו " אדוני המלך ,חלמתי אתמול חלום ,שאדוני המלך מטפס על
סולם מטפס ..מטפס..מטפס..והגיע לראש הסולם" .אמר המלך למשרתיו "זרקו את חולם
החלום"!
נדהם המספר ולא הבין למה?שאלו גם המשרתים את המלך למה? הרי זה חלום טוב
יותר מהראשון...ענה המלך החכם ואמר :הראשון שחלם,,נתן לי עוד הזדמנות ..להמשיך
ולעלות ולטפס ,אבל החולם הזה ,בחלומו  ,ראה שאין לי יותר הזדמנות לעלות ,והאופציה
היחידה שיש לי עכשיו הא" :רק לרדת"
דע לך בר-מצוה יקר וחכם,החכמה בחיים  ,תמיד להרגיש שאנחנו חסרים,,שיהיה לנו
אתגר להשלים,,להוסיף ולעלות מעלה מעלה .אסור לנו לנוח על זרי דפנה ,להיות רגועים,
כי במקום שאין התקדמות שם יש ירידיה ח"ו
אתה בר-מצוה חכם ויודע את השיטה..בודאי
ההורים שלך...ואתה האישיות שלך...
שבת שלום

