
  א"ימי אלול תשע ד"בס

        סוד החוויה הקיומיתסוד החוויה הקיומיתסוד החוויה הקיומיתסוד החוויה הקיומית

ר כ, הרב מוטי פרנקו; אלול טז ו ן, ב"מחז נית חספי   ראש בית המדרש בישיבה התיכו

חילת תב .אלול בחודש וודאיבו ,כל השנהעותיות ממשהות להעיר שתי העררציתי  ."כי תבוא"ערב פרשת באנחנו נמצאים 

שמחה גדולה ושמחה אמיתית , אלא לשון שמחה "והיה"אין  ,הקדוש "החייםאור "יר עמ, "ץכי תבוא אל הארוהיה ", הפרשה

   .רק בארץ ישראליכולה להיות 

 ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצךָ  ָּתִביא ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחּתָ " .היא מצוות הביכוריםבפרשה  מצטוויםעליה הראשונה  המצווה

את כל  התורה תמפרטבהמשך  "ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן יךָ הֶ לֹ-אֱ  'ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָהַלְכּתָ  ַבֶּטֶנא ּתָ ְוַׂשְמ  ָלךְ  נֵֹתן יךָ קֶ ֱאלֹ 'ה

  .מקרא ביכוריםפרשת 

רות של שבעת ייש לו פ ,נטע שדה ,בנה בית, אדם הגיע לארץ ישראל .גדולה הודאה, הודאה עניינה ,מצוות הביכורים

בצורה הכי  הודאה זו. של עולם נווביולהודות לר שדלעלות לבית המק, ת ראשית פרי האדמהקחת אמצווה ל והוא, המינים

 ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵּנה ְוַעָּתה"ובד אבי עד אמאז ארמי  ישראל םהרעיף על ע 'שה על כל החסדים להודותבאה פשוטה 

  .הודאה ;עמוקהנקודה מאוד פשוטה וכך כל  דהנקו, הזאת נקודהה ".'ה ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה

אמור  פשוט ,זכור דבר אחדנא  ,ברגע שיש לך את הראשית ,בכל שנה ;אומרת לו התורה .ע וכל טובפשבחי בביתו מלא  דםא

נו ידמי. הרב יהושע שפיראמ אביא דוגמא פשוטה ששמעתי. אינו קל תמידאבל , כל כך פשוט וטריוויאליהדבר הזה . תודה

כמו שאמרת , ואתה אומר לו תודה, עומד בחוץרכב חדש  ,ובא ונתן לכם איזה מתנה גדולה שמגיע איזה דוד עשירכם לעצמ

  ..את האוטו וילך ייקח? מה יעשה אותו הדוד, בבוקר 'מודה אני'

מודה '. אניאניאניאני ולאחריה מגיעה המילה, מודהמודהמודהמודהבהם היא מילים שהראשונה ש בשתי סדר היום שלו פותח את ,קם בבוקר יהודי

אם אדם היה , עותימשמהסבר מאוד עמוק ו בעולת ראיה הרב מסביר? מה הנקודה הזאת, ייןמה הענ. אמירת תודה, 'אני

מול כל על עצמך מסתכל  אתה, יום חדש ,אתה קם בבוקר, היה יכול להיכנס לדיכאון ,"אני"אמירת פותח את הבוקר ב

כמה מיליוני , כמה מיליוני קילומטרים רבועים, של בני אדם מיליארדיםכמה  כאןיש , רגע, אומר לעצמךו ,גדולהעולם ה

, מה אני יכול לתרום לעולם, ח'נו שכוי, קמתי עכשיו. מה צריך אותי פהל ,יד שליקמה התפאז , במדינת ישראל כאןאנשים 

  ?יינומה ח ?ומה אנ, זהעצום הגדול והל העולם המול כ מה אני הקטן

שהוא יותר  מישהו, לפקוח את העיניים ךמישהו גרם לאתה מבין ש, להודות למישהו בצורך, "מודה"ברגע שאתה מתחיל ב

שיש בי כנראה , בוקריום בלפקוח את העיניים ה ליאם הוא גרם  ,יתירה מכך .ואני פועל מכוחו, פה מה שקייםגדול מכל 

 ,"מודה" עם .היקום הזהכל מול  עצמיממה שנראה במבט ראשון כשאני משווה את  יותר, הרבה כוחותי יש ב, משהו הקטן

  .להתחיל את היוםעם זה ו ,"אני"הגיד אני יכול גם ל

 .של עולם בונויר חומכפועל הוא ש תוכהמ ןולהבילהכיר  זו היכולת ,תודה להגידיוכל  שאדםהנצרך לכך התנאי הבסיסי 

אז  ,ומודה ,אתה מביא את מקרא ביכוריםי שאחררק  .יויש טעם לחי .מחויבותמשמעות ו ,יעד ,רהיש לו מטשפירוש הדבר 

בתוך סדר  .תבונן סביבפתח את העיניים וה. נתן לך' וב שהיכולת לשמוח בטיש לך רק אז  "...בכל הטוב אשר נתן תושמח"

כמה , מקום ללמוד, מים ,כלאו !'ברוך ה. משפחה יש. גוף מתפקדה ,עובדות םיידיה ,חת עינייםתפ. רגערק  .העמוס היום

, שינייםטיפול יש לך את כל הטוב ואתה אומר כשראית , עכשיו אמור .העולם שלך מלא ,כמה טוב, ש לך להודותטובות י

  .תורה ,ישיבה ,חברים ,משפחהלך יש , אתה נושם! חי האת ,נו בסדר ,התקלקל האוטו

לת את היכו ,וחובכ ,בתוכוכשאדם מגלה . מחה יש לאדם את היכולת להודותשכשיש  ,"בכל הטוב תושמח"! יזו שמחהא

כשהוא מודה הוא משייך ו, ודותהכשהוא שמח הוא יכול ל .הוא שמח ,מקיף אותובטוב ה, נמצא במציאותלהתבונן בטוב ה

  .מקבל משמעות חדשההוא . םמחולל בעול' לק מהמהלך הגדול שהחהוא  ,מקום יותר גדול ומשמעותיאת עצמו ל

שאתה  ברגע. "מודה אני" ;מאוד בסיסי דבר חומכ זה ,רלהתעורבאמת היכולת שלנו ושבחודש אלול כל העוצמה  אני חושב

 טובה עין חלפתֵ  ה"בעזשנזכה . עותממשושמחה  ,מעניק ביטחוןזה  ,ח מי לפעול ולתקן בעולםומכ, מבין שיש לך למי להודות

 !אני - מודה. חיים מלאי משמעותוה דאהוומתוך כך 

 


