בס"ד
תורה ממרום
פרשת כי תבוא
הכרת הטוב בלחם
מאת  :עזרא מרום
בפרשת השבוע כי תבוא אנו קוראים על מצוות הבאת הביכורים הנובעת
מתוך הכרת הטוב לקב"ה " .הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ד'
'
והנחתו לפני ד' אלוקיך..ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ד' אלוקיך ולביתך"
אנו צריכים להודות לקב" ה וכמובן גם לבני אדם ובראש בראשונה להורינו שעמלו וגידלו אותנו במסירות
ובנאמנות .על רעיון זה של הכרת הטוב להורים מסופר :
פעם הגיע יהודי למאפיה וביקש לקנות  6כיכרות לחם .המוכר התפלא מאוד ,למה הוא צריך  6כיכרות לחם
,
אבל הוא לא שאל שאלות .למחרת הגיע עוד פעם אותו יהודי לאותה מאפיה ושוב ביקש לקנות  6כיכרות
לחם .וכך במשך כמה ימים כל יום קנה אותו יהודי  6כיכרות לחם .מוכר החנות רצה לדעת למה אותו יהודי
צריך כל יום כזו כמות גדולה של כיכרות לחם ,והוא החליט שבפעם הבאה שיגיע אותו יהודי לקנות לחם
הוא ישאל אותו .ואכן למחרת שוב הגיע אותו יהודי ושוב ביקש לקנות  6כיכרות לחם .ואז פנה אליו המוכר
ושאל אותו מדוע הוא קונה כל יום  6כיכרות לחם ?
ענה אותו יהודי למוכר ואמר 2 :כיכרות לחם אני ואשתי אוכלים 2 ,כיכרות לחם אני מחזיר חוב ,ו 2-כיכרות
לחם אני נותן בהלוואה ....
.
המוכר התבלבל ותהה האם היהודי הוא לווה או מלווה  ,אך עוד לפני שהספיק לבקש ביאור לדברים
היהודי הלך.
.
כעבור שעה הגיע הרב המקומי למאפיה לקנות חלות ועוגות ,פנה אליו המוכר וסיפר לו את דברי היהודי
וביקש הסבר לדברים :
חייך הרב ואמר 2 " :כיכרות לחם הוא ואשתו אוכלים 2 ,כיכרות לחם הוא מחזיר חוב  -כלומר הוא נותן
להוריו הזקנים שכל ימיו נתנו לו לאכול לחם ,ו 2-כיכרות לחם הוא נותן בהלוואה לילדים שלו שכאשר הוא
יזדקן הם יחזירו לו חוב ויאכילו אותו כיכרות לחם.
צריכים אנו לדעת שאנחנו חייבים להורים שלנו את הכל ,את החיים ,את ההצלחות שלנו ,את השמחות
שלנו ,כי הכל מכוחם ובזכותם ,וכשהם מזדקנים ונזקקים לנו ,אנחנו מחזירים להם מעט מהחוב
הגדול שאנו חייבים להם .כיבוד הורים הוא אחד מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה
והקרן קיימת לו לעולם הבא (משנה פאה א).
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