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מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
"ב˙ ˜ול מברכ˙ו" – מנלן?

מ„וע נ˘˙נ˙‰ מˆוו˙ ביכורים מכל ‰מˆוו˙ ˘‰˘כר עלי' מובטח 
בכללו˙  ˘רו‡ים  מ„‰"  כנ‚„  ‰"מ„‰   / ˜ול?  ב˙  י„י  על  ל‡„ם 

מˆוו˙ ביכורים / ‰'ב˙ ˜ול' כנ‚„ '‰רמ˙ ˜ול'

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ׳ 227 ו‡ילך)

‰.   . . . . . . . . . . . . פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
"‰ב‡˙ ביכורים" – ומ‰ עם מע˘ר? / "‰‡מר˙" ו"‰‡מירך" 

– "בכל יום"!

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
עומ˜ ‰טוב ‰ˆפון ב"˜ללו˙"

˘ומעים  ל‡  וברכ‰ / "כ˘‡ב‡ ˜ור‡ –  טוב  ענייני ‰˙ור‰ ‰ם  כל 
˜ללו˙"! / טוב‰ כפול‰ ומכופל˙ בפנימיו˙ם ˘ל "י"‡ ‡רורין"

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‰ ח"‰ עמ' 2947 ו‡ילך)

ט פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ‰ו ‰˘כר על ˜ירוב י‰ו„ים? / טוב˙ו ˘ל י‰ו„י ‡ח„ נו‚ע˙ 

לכל י˘ר‡ל

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
„ין כלי ‰ביכורים ל˘י' ‰רמב"ם

ערב‰  לכלי  מ˙כו˙  כלי  ˘בין  בחילו˜ ‰„ין  ב˘י' ‰רמב"ם  יפלפל 
‰כלי  זי˜˙  ב‚„ר  יח˜ור   / ו‰ספרי  ‰˘"ס  למ˘מעו˙  ב‰˘וו‡‰   –

לפירו˙, ויסי˜ „ל‰רמב"ם ˘יט‰ מחו„˘˙ בז‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 145 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
עניני ˘י„וכים 

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‡ורו ˘ל ‰בע˘"ט ‰˜'

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙בו‡,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
‰פר˘‰  בעניני  בלום  ‡וˆר  ו‰ו‡  ˙˘מח), 
˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך 
‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡ 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
‡ו  עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ„י  לˆ„י˜  כ˘‰ולכים   - לפעמים   ל‰ם:  ענ‰  מלימו„ ‰˙ור‰? –  זמן  מבטל  ‰בע˘"ט ‰רי ‰ו‡ 
ללמו„ ‡˙ ‰ס„ר ˘ל עבו„˙ ‰˘י"˙, ‡זי 'ביטול‰' – ביטול זמן ז‰ – ז‰ו '˜יומ‰', ˘יי„עו כיˆ„ 

י˘ ל˜יים מˆו‰.

מורנו  ˘ל  עˆמי'  ˘ל ‰'‡ור  פנימי'  'מ˜בל  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ‰י‰  לי  ‰'˙ול„ו˙' – ‡מר 
‰בע˘"ט ומסור ביו˙ר ל˙למי„ים בעלי עבו„‰.

˘˜יבל  כפי  ‰בע˘"ט  מורנו  ˘ל  ‰עˆמי  ‰‡ור   ˙‡ ‰ח„יר   – ‰ז˜ן  רבינו  כ"˜  ‰ו„   – ‰רבי 
ממורנו ‰רב ‰מ‚י„ בכל ‰מחונכים ˘לו, כ˜טן כ‚„ול.

‡˙ ‰‡ור ‰עˆמי ‰נחיל ‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן ל‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰נ˘י‡ים ל„ורו˙י‰ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜יז-˜יח)

"וב‚פן ˘ל˘‰ ˘רי‚ים"
‰ו„ כ״˜ רבנו ‰ז˜ן סיפר לנכ„ו כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰רב בעל ״ˆמח ˆ„˜״ ‡˘ר ז˜נו1 מורנו ‰בעל 
˘ל  ל‰ברי‡ ‡˙ ‚ופם  חבריו ‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים ‰י˙‰  עם  יח„  עבו„˙ו  ˘˙חיל˙  טוב ‡מר  ˘ם 
י˘ר‡ל ו‡חר כך ל‰ברי‡ ‡˙ רוחם ונפ˘ם, ולכן כל זמן ˘מורנו ‰בעל ˘ם טוב ‰י‰ נס˙ר ‰י˙‰ 
˘‰ם  עם ‰‡נ˘ים ‰פ˘וטים  עס˜ו ‰י‰  ועי˜ר  פרנס‰  בעניני  לי˘ר‡ל  לעזר  ל‰יו˙  עבו„˙ו  כל 
˘‰ם  ˙ור‰  ובני  ‰חכמים  ˙למי„י  עם  לעסו˜  ‰˙חיל  כ˘נ˙‚ל‰,  כן  ו‡חרי  י˘ר‡ל,  ˘ל  ‚ופם 

נפ˘ם ורוחם ˘ל י˘ר‡ל.

‡ביו  מכ״˜  ˘˘מע  ‰„רו˘   ˙‡ לפני  ‡מר  זˆו˜לל‰״‰  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ״˜  ‰ו„ 
‰נ״ל  ב˘יח‰  ‡ז  לו  ‡מר  ‡˘ר   ˙‡ ˆ„˜״  ״ˆמח  בעל  ‰ר‰״˜  ‡ביו  כ״˜  מ‰ו„  ˘˘מע  ‰ר‰״˜ 
ז˜נו רבנו ‰ז˜ן על מ‡מר רז״ל על פסו˜ "וב‚פן ˘ל˘‰ ˘רי‚ים" - ‚פן ‡לו י˘ר‡ל, ו˙וכן נו˘‡ 
‰„רו˘ ‰ו‡ ˘‡ילן ‰‚פן חלו˜ מ˘‡רי ‡ילנו˙ ב˘ני „ברים: ‡) „כל מ‰ ˘י˘ ב‡ילן ז‰ ‡פילו 
˘‡ין  מ‰  מעל‰  י˙רון  בו  י˘  ז‰  ב‡ילן  ˘י˘  ו„בר  „בר  ˘בכל  ב)  ‰פירו˙.  לˆורך  ‰ם  ‰עלים 
ו‰˘ומר  על ‰פירו˙  ˘ומרים  ˘‰ם  בז‰  לעומ˙ ‰פירו˙  מעל‰  י˙רון  י˘  בעלים  ו‡פילו  ב‰˘ני 

‰רי כחו רב ו‚„ול על ‰נ˘מר.

('‰˙מים' ח"ב עמ' מ„)

1) רבנו ‰ז˜ן ‰י' ר‚יל ל˜רו‡ ‡˙ מורנו ‰בע˘״ט ב˘ם " ז˜ני", כי ‰י' נכ„ו ברוחניו˙, כלומר - ˙למי„ ˙למי„ו.

"בת קול מברכתו" – מנלן?
ידי  על  לאדם  מובטח  עלי'  שהשכר  המצוות  מכל  ביכורים  מצוות  נשתנתה  מדוע 
כנגד  קול'  ה'בת   / ביכורים  מצוות  בכללות  שרואים  מדה"  כנגד  ה"מדה   / קול?  בת 

'הרמת קול'

‡. בפר˘˙נו (כו, טז): "‰יום ‰ז‰ ‰' ‡ל˜יך מˆוך לע˘ו˙ ‡˙ ‰חו˜ים ‰‡ל‰ ו‡˙ ‰מ˘פטים 
וע˘י˙ ‡ו˙ם"  על ‰מלים "ו˘מר˙  ר˘"י  ופיר˘  נפ˘ך".  ובכל  לבבך  בכל  וע˘י˙ ‡ו˙ם  ו˘מר˙ 

– "ב˙ ˜ול מברכ˙ו: ‰ב‡˙ ביכורים ‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰". 

ולכ‡ור‰ ˙מו‰: בפ˘טו˙ ‰מלים "ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם" ‰ן ל˘ון ˘ל ˆיווי ופ˜ו„‰, ‰ור‡‰ 
ברכ‰  ˘ל  במ˘מעו˙  ר˘"י  מפר˘ ‡ו˙ם  טעם  ומ‰  ובספורנו) –  עזר‡  ב‡בן  פיר˘ו  ב‡מ˙  (וכן  ל‡„ם 

מלמעל‰?

˘פסו˜  מכך  ז‡˙  למ„  ˘ר˘"י  ‰ענין,  ונ˜ו„˙  טעמו;  בבי‡ור  ר˘"י  במפר˘י  ‰‡ריכו  וכבר 
 ˙‡ מ˙‡ר  ˘‰פסו˜  ל‡חר  ו‚ם  מע˘רו˙,  ווי„וי  ביכורים  על  ‰ˆיוויים  פר˘˙  ל‡חר  נ‡מר  ז‰ 
˜„˘ך  ממעון  "‰˘˜יפ‰  מיני':  „לעיל  ‰פסו˜   ˙‡ ר˘"י  ˘פיר˘  [וכפי  בפועל  ‰ˆיוויים  ˜יום 
לפר˘ו  ולכן ‡ין  כו'],  לע˘ו˙"  ˘עליך  מ‰  ע˘‰ ‡˙‰  עלינו  ˘‚זר˙  מ‰  – "ע˘ינו  מן ‰˘מים" 
במ˘מעו˙ ˘ל ˆיווי ו‰ור‡‰, ˘‰רי ‰‡„ם כבר ˘מר וע˘‰, ‡ל‡ ב‰כרח לפר˘ו במ˘מעו˙ ˘ל 

ברכ‰ – ˘יזכ‰ ‰‡„ם ל˘מור ולע˘ו˙ ‡˙ ‰ביכורים ב˘נ‰ ‰ב‡‰. 

‡ו˙ם"  וע˘י˙  "ו˘מר˙  ‰מלים   ˙‡ לפר˘  ב‡ים  כ‡˘ר  ‚ם  כי  בי‡ור,  ˆריך  ע„יין  ‡בל 
במ˘מעו˙ ˘ל ברכ‰, מ‰יכי ˙י˙י לח„˘ ˘"ב˙ ˜ול מברכ˙ו"? 

מˆוו˙  בריבוי  ‡מנם  מˆינו  ‰˙ור‰.  מˆוו˙  בכל  חבר  לו  ˘‡ין  נפל‡  „בר  ז‰  ‰רי  ולכ‡ור‰, 
˘‰ברכ‰  בלב„  זו  ˘ל‡  ר˘"י  מח„˘  כ‡ן  ‡בל  וברכ‰,  ˘כר  מיני  כל  ל‡„ם  מבטיח  ˘‰כ˙וב 
מן  מיוח„˙  ב˙ ˜ול  בעבורו  ˘˙‰י'  זוכ‰  ביכורים  מˆו˙  ˘‰‡„ם ‰מ˜יים  ב˙ור‰ ‡ל‡  מפור˘˙ 

‰˘מים ‰מברכ˙ ‡ו˙ו ("‰ב‡˙ ביכורים ‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰"). וטעמ‡ בעי. 

ב. וי˘ לומר בז‰, וב‰˜„ים „יו˜ ל˘ון ר˘"י – "‰ב‡˙ ביכורים ‰יום, ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰". 
ל˘נ‰  "˙ע˘‰  ‡ו  ‰ב‡‰",  ל˘נ‰  ˙בי‡   – ‰יום  ביכורים  "‰ב‡˙  לומר  לר˘"י  ‰י'  ולכ‡ור‰, 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘ון  נ˜ט  טעם  ומ‰  בז‰.  וכיוˆ‡  ל˘ון ‰פסו˜: "וע˘י˙ ‡ו˙ם")  לפר˘ ‡˙  ב‡  ‰ב‡‰" (˘‰רי 
"˙˘נ‰" „ו˜‡?

וי˘ לב‡ר, „‰נ‰ בכללו˙ ‰פר˘‰ כ‡ן רו‡ים ‡˙ ‰ענין ˘ל 'מ„‰ כנ‚„ מ„‰'. וכמו בפסו˜ים 
˘ב‡ים מי„ ל‡חר מכן: "‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים . . ו‰' ‰‡מירך ‰יום ל‰יו˙ לו 
לעם ס‚ול‰". כלומר: ‡ין כ‡ן ˘כר ס˙ם, ‡ל‡ „ו˜‡ ב‡ופן ˘ל מ„‰ כנ‚„ מ„‰, ב„יו˜ ב‰˙‡ם 

למע˘י ‰‡„ם – כיון ˘"‡˙ ‰' ‰‡מר˙", לכן "‰' ‰‡מירך". 

ולכן ‚ם כ‡ן לומ„ ר˘"י, ˘‰מלים "ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם" ‡ינן מלמ„ו˙ על ס˙ם ברכ‰ וזכו˙ 
˘˙בו‡ ל‡„ם בזכו˙ ‰ביכורים, ‡ל‡ „ו˜‡ על ברכ‰ ב‡ופן ˘ל מ„‰ כנ‚„ מ„‰. וז‰ו ˘‡ומרים 
לו "‰ב‡˙ ביכורים ‰יום – ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰": ‡ין כ‡ן ברכ‰ 'ח„˘‰', ‡ל‡ ˘‡ו˙ו „בר ‚ופ‡ 

˘‡˙‰ עו˘‰ ‰יום – ˙חזור ו˙ע˘‰ ‡ו˙ו ‰„בר ל˘נ‰ ‰ב‡‰. 

‚. וענין ז‰ ˘ל 'מ„‰ כנ‚„ מ„‰', ניכר ומו„‚˘ ביו˙ר בכללו˙ מˆו˙ ‰ביכורים: 

˘ל  ב‡ופן  י˘ר‡ל,   ıר‡  ˙‡ לנו  ונ˙ן  מˆרים,  ˘ל   ‰˘˜‰ מ‰עבו„‰  ‰וˆי‡נו  ˘‰˜ב"‰  כיון 
˘‰ו‡ ‰בי‡ ‡ו˙נו "‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰" – ‰רי ‡נחנו  ז‰  כנ‚„  לכן: (‡)  ו„ב˘" –  חלב  זב˙   ıר‡"
ב‡ים "‡ל ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰' ‡ל˜יך"; (ב) וכנ‚„ ז‰ ˘‰ו‡ נ˙ן לנו ‡˙ ‰‡רı ו‰פירו˙ וכו', 

‰רי ‡נחנו ב‡ים ומבי‡ים ‡˙ ‰פירו˙ ‰טובים ומניחים ‡ו˙ם "לפני ‰'". 

 – ‰‡„ם  ˘ל  ב˜ול  ‰עני'  ו‰ו‡  זו,  במ„‰  ‡ינו  ˘לכ‡ור‰  פרט  ביכורים  במˆו˙  י˘  ‡מנם 
"ועני˙ ו‡מר˙ לפני ‰' ‡ל˜יך", ופיר˘ ר˘"י: "ועני˙, ל˘ון ‰רמ˙ ˜ול". ו‡ם ‡כן כל ‰פרטים 
כנ‚„ "מ„‰"  מ˙‡ימ‰  ל‰יו˙ "מ„‰"  מ„‰" – ‰רי ˆריכ‰  כנ‚„  ˘ל "מ„‰  ב‡ופן  בביכורים ‰ם 

זו ˘ל עניי˙ ˜ול! 

על כך מפר˘ ר˘"י, ˘‡כן, ‚ם כנ‚„ ‰‰רמ˙ ˜ול י˘ ˘כר ב‡ופן ˘ל מ„‰ כנ‚„ מ„‰ – ˘"ב˙ 
כנ‚„  מכוונ˙  מלמעל‰  ˜ול"  ‰"ב˙  ‰ב‡‰".  ל˘נ‰  ˙˘נ‰  ‰יום,  ביכורים  ‰ב‡˙  מברכ˙ו:  ˜ול 

‰רמ˙ ‰˜ול ˘ל ‰‡„ם בע˙ ‰ב‡˙ ‰ביכורים.  

טז

אורו של הבעש"ט הק'
לישראל  לעזר  להיות  עבודתו  כל  היתה  נסתר  היה  טוב  שם  הבעל  שמורנו  זמן  כל   
בעניני פרנסה ועיקר עסקו היה עם האנשים הפשוטים שהם גופם של ישראל, ואחרי 
של  ורוחם  נפשם  שהם  תורה  ובני  החכמים  תלמידי  עם  לעסוק  התחיל  כשנתגלה,  כן 

ישראל

כבי˘˙ ‰יˆר ו˘ימו˘ בכוחו˙יו
‡מר ‰בעל ˘ם טוב:

‡יז‰ו ‚בור ‰כוב˘ ‡˙ יˆרו, כוב˘ ‡˙ יˆרו ‡מרו ול‡ ˘וברו, כי ˘ביר˙ ‰יˆר ‡ין ז‰ ‚בור‰ 
כלל, כי ב˘ביל ל˘בור ‡˙ ‰יˆר „י ומספי˜ ˘כל ‰י˘ר, „‰˘כל ‰י˘ר מחייב ˘ˆריכים ל˘בור 
‡˙ ‰יˆר ‰רע, ‡בל ענין ‰כבי˘‰ ‰ו‡ ל‰˘˙מ˘ בכחו˙יו ובמעלו˙יו, „רב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור, 

ומ˙נ‰‚ ב˙ו˜ף, וז‰ו ‡יז‰ו ‚בור ‰כוב˘ ‡˙ ‰כחו˙ ˘ל יˆרו ומ˘˙מ˘ בו ב˜„ו˘‰.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' 92)

‰'‡ור ‰עˆמי' ˘ל מורנו ‰בע˘"ט
בר˘ימו˙יי ‰יומן ר˘ום ‡ו˙ן ˘יחו˙ ‰˜„˘ ‡˘ר ‰ו‡יל ‰ו„ כ״˜ ‡‡מו״ר ‰ר‰״˜ [‰ר˘"ב]
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי״ע ל„בר בח‚ ‰ח‚ים י״ט כסלו ˙רנ״‰ - ˘יח‰ ‡רוכ‰ - ו˙וכנ‰ כי ב˘נ‰ זו 
נ˙מל‡ו מ‡‰ ˘נ‰ ל‰„פס˙ ספר ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן ברכו˙ ‰נ‰נין, ו‰ו‡ ‰˜„מ‰ 

לספר ‰˙ני‡ ˘נ„פס ב˘נ˙ ˙˜נ״ו...

˙ור‰  ˘ל  כ״˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ‚יל‰ ‡˙ ‰‡ור ‰פנימי  ‰רבי [-‡„מו"ר ‰ז˜ן] - ‡ומר ‰ו„ 
ועבו„‰.

למורנו  ‰ולך  ‰ו‡  כ‡˘ר   – יוסף']  יע˜ב  '˙ול„ו˙  בעל  [‰ר‰"˜  ‰'˙ול„ו˙'   ˙‡ כ˘˘‡לו 

מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע



טוטו תורת חייםתורת חיים

‰בט‰ בעין טוב‰ על ‰‰ˆע‰
‰י‡  ˘‚ם  למ‰  ול‰˙ייחס  לכ˙וב  ...ברˆוני 
נו˘‡  ‰ו‡  ביו˙ר  ‰ח˘וב  ˘‰„בר  כו˙ב˙,  עˆמ‰ 
‰˘י„וך, ‰י‡ כו˙ב˙ ˘לפי „ע˙‰ ‡ינ‰ רו‡‰ ˘ום 

‰ˆע‰ מ˙‡ימ‰ בז‰.

‰‚י˘‰  ל‰  ˙‰י‰  ˘כ‡˘ר  ‰י‡,  ˙˜ו˙י  ‡בל   
י˙ברך  ‰˘ם  ‡לי‰,  ‰מ‚יעו˙  ל‰ˆעו˙  ‰נכונ‰ 
יזמין ל‰ ˘י„וך מ˙‡ים ל‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

˘ום  ‡ין  ‰ז‰  ˘בעולם  לעˆמ‰,  ל„ע˙  עלי‰   
וכך   - ‰˘לימו˙  -˙כלי˙  'פרפ˜ט'  ˘י‰י‰  „בר 
כל  ˘יכיל ‡˙  ˘ום ‡„ם  ˘‡ין  ל‚בי ‡נ˘ים,  נכון 
˘ימˆ‡  ע„  ל‰מ˙ין  ˆורך  ‡ין  ובמיל‡  ‰מעלו˙, 

„ו˜‡ ‡ח„ כז‰, כפי ˘מ„מיינים.

כל   ˙‡ לו  ‡ין  ‡„ם  ˘‡ף  נכון,  ˘ז‰  וכיון 
‰מעלו˙, בטח ‚ם [‰‡„ם] עˆמו י˘ בו חסרונו˙, 
‡ל‡ ˘על עˆמו מביטים בעין טוב‰, במיל‡ ˆריך 
מסויימים  ו˘ב„ברים  בח˘בון,  ל˜ח˙  ז‰   ˙‡ ‚ם 
˘במ˘ך ‰זמן  ול˜וו˙  עין,  ול‰עלים  לוו˙ר  ˆריך 
חל˜ מ‰חסרונו˙ - מ„ומים ‡ו ‡מי˙יים -י˙יי˘רו 
‰בחיר‰   - ל˘י„וך  זו  ב‚י˘‰   - ו‡ז  וי˘˙פרו, 
‰˘י„וך  לבעיי˙  ‰‚י˘‰  וכל  ˜ל‰,  יו˙ר  ‰רב‰ 

נע˘י˙ ˘מח‰ יו˙ר...

 (˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ˜‚)

מ‰ י‰י‰ עם ˘י„וך?
 .  . מכ˙ב‰  ‰‚יעני  ‡רוכ‰  ˘˙י˜‰  ל‡חר 
˘בענינו  בו  ל˜רו‡  ˆער  לי  ˘‚רם  מ‡ליו  ומובן 
ח„˘ו˙  כל  ‡ין  ע˙‰  לע˙  ˘ליט"‡,   ... בנ‰  ˘ל 
[ב˜˘ר ל˘י„וכים] ו‡ינ‰ כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ כך ˘ום 

‰ב‰רו˙ [ו‰סברים]...

ל‰‡מור, ‡בל  ב„יו˜ ‡˙ ‰סיב‰  ל„ע˙  מבלי 
ז‰ו מבררנו˙ ומע˜˘נו˙ על פרטים  ‰נני מ˘ער,̆ 

כ‡ל‰, ˘‡ינם ח˘ובים כלל, ו‰נני מ˙פל‡ עליו, 
כזו  ˘עמ„‰  יו„ע  בו„‡י  ˘‰רי  לז‰,  ‰‚יע  כיˆ„ 
חיים  ˙ור˙  ˙ור˙נו  „רי˘˙  עם  מ˙‡ימ‰  ‡ינ‰ 
[-ל‰˘˙„ל למˆו‡ ˘י„וך ול‰˜ים בי˙ בי˘ר‡ל], 
בי˘יב˙  רבו˙  ˘נים  ˘למ„  ˘י'  בנ‰  ובפרט 
על  ˘‡ר ‰„ברים  בכל  ומ˙נ‰‚  ˙מימים,   ˙ומכי 
פי ‰ור‡ו˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, וכ˘ב‡ לענין כל כך 
ל˜יים  רוˆים  ל‡  ח˘וב‰,  כך  כל  ומˆו‰  ח˘וב 

‡˙ מ‰ ˘‰˙ור‰ מˆוו‰ בז‰,

לע˘ו˙  ˘ˆריך  בכוונ˙י  ˘‡ין  מ‡ליו  מובן 
ומ˙י,  מ‰  ל„ע˙  מבלי  עˆומו˙,  בעיניים  ˘י„וך 
ו‡חר  עמו  ˘„בר˙י  ביו˙ר  זמן ‡רוך  ל‡חר  ‡בל 
‡ו„ו˙   ıבמר לפעול  ˘מוכרחים  כ˙ב˙י,  ‚ם  כך 
ל‰˙עכב  ‰‡פ˘רו˙  ‰י˙‰  מזמן  כבר  ˘י„וך, 
ובפרט  ‰זמן,  במ˘ך  ˘‰יו  מ‰‰ˆעו˙  ‡ח˙  על 
‰‰ˆעו˙  חו‚  ˘˘ם  ˙"ו  ‰˜„ו˘‰  ב‡רˆנו 
‡חרו˙,  במ„ינו˙  מ‡˘ר  יו˙ר  ‚„ול  ‰מ˙‡ימו˙ 
כונ˙‰  ‡ין  ‡לי‰,  כך  על  ˘כ˙יב˙י  מובן  ‚ם 
ל‰  י˘  ˘בטח  לעורר  ‡ל‡  ח"ו,  ˆער  ל‰  ל‚רום 
בנ‰  על  ל‰˘פיע  ˘יכולים  ‡חרים  ‡ו  ‰˘פע‰ 
וב‰˙‡ם  לענין  יחסו   ˙‡ לחלוטין  ל˘נו˙  ˘י׳ 

ל‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו ‰˜׳ כ‡מור.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ע' ל„)

‰ˆע˙ ˘י„וך ב„רך "ע˜יפ‰"
...ל˘‡ל˙ם, מ‰ כוונ˙י ב‰נו‚ע ל˘י„וך ‚יס˙ו 

ו‡חו˙‰ ˙י', ב‰נו‚ע ל‚˘˙ "בע˜יפין",

‰כוונ‰ פ˘וט‰, ל‰ˆיע ל‰ נכב„ו˙ ע"י י„י„ים 
‰נסיון,  ו‰ר‡‰  ‰‰ורים  (ע"י)  ול‡  ומכירים 
כ˘חו˘„ים  ו‡פילו  יו˙ר,  מˆליחים  זו  ˘ב„רך 
מז‰,  מ˙עלמים  בכ"ז  ב‡מˆע,  ‰‰ורים  ˘י„ 
ובפרט כ˘נז‰רים ˘ל‡ ל˙˙ מ˜ום לח˘„ ‰‡מור.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ע' ס‚)

עניני שידוכים
מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום

פניניםפניניםפנינים
"הבאת ביכורים" – 

ומה עם מעשר?
‰יום ‰ז‰ ‰' ‡ל˜יך מˆוך ‚ו' ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם 
בכל לבבך ובכל נפ˘ך

ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם – ב˙ ˜ול מברכ˙ו ‰ב‡˙ בכורים ‰יום, 
˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰
(כו, טז. ר˘"י)

מ˙חיל‰  ˙בו‡  פ'  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
עם מˆו˙ ‰ב‡˙ ‰ביכורים, ‡ח"כ י˘ מˆו˙ ביעור 
וע˘י˙ ‡ו˙ם".  ו‡ח"כ ‰פסו˜ "ו˘מר˙  מע˘רו˙, 
בנו‚ע  ברכ‰  כ‡ן  ˘י˘  ר˘"י  מפר˘  מ„וע  ו‡"כ, 
מ„ובר  בפר˘‰ ‰סמוכ‰  ביכורים", ‰רי  ל"‰ב‡˙ 

על ווי„וי מע˘רו˙ ול‡ על מˆו˙ ביכורים?

[ו‡ין לומר ˘ר˘"י מבי‡ ‡˙ ביכורים ר˜ ב˙ור 
למע˘רו˙  ‚ם  מ˙ייחס˙  ‰ברכ‰  וב‡מ˙  „ו‚מ‡ 
"˙˘נ‰  ‰ברכ‰  ל˘ון  כי,   – ל„ו„)  מ˘כיל  (ור‡‰ 

ל˘נ‰ ‰ב‡‰" ‡ינו מ˙‡ים ביחס לווי„וי מע˘רו˙, 
ב˘ל˘  פעם ‡ח˙  ר˜  ˘‡ינו "ל˘נ‰ ‰ב‡‰" ‡ל‡ 
„ו˜‡  מ˙כוון  ר˘"י  ˘‡כן  כרחך  ועל  ˘נים, 

לביכורים]. 

וי˘ לומר בפ˘טו˙: 

לע˘ר  ˙כל‰  "כי  מ˙חיל‰  ‰מע˘רו˙  פר˘˙ 
ו‰יינו,  ב˘נ‰ ‰˘לי˘י˙",  ˙בו‡˙ך  מע˘ר  כל   ˙‡
מבי‡  ‰˘לי˘י˙  ב˘נ‰  ˘ר˜  במי  ‰ו‡  ˘‰מ„ובר 
‰ר‡˘ונ‰  ‰˘נ‰  ˘ל  ‚ם   – ‰מע˘רו˙  כל   ˙‡

ו‰˘ני'.

לפר˘  ‡פ˘ר  ˘‡י  בפ˘טו˙  מובן  ומע˙‰ 
פר˘˙  על  ‡ו˙ם"  וע˘י˙  "ו˘מר˙  ‰ברכ‰ 
לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  כי   – ל‰  ‰סמוכ‰  ‰מע˘רו˙ 
"˙˘נ‰  ‰פעם,  עו„  יע˘‰  ˘כן  ‡ו˙ו  ˘מברכים 
ו‰בי‡  כ‰ו‚ן,  ˘ל‡  ˘ע˘‰  בעו„  ‰ב‡‰",  ל˘נ‰ 

מע˘רו˙יו ב‡יחור, ‰רי ז‰ ‰יפך ‰ברכ‰!

כ‡ן  ‰ברכ‰   ˙‡ ל˜˘ר  ר˘"י  ˘‰וכרח  וז‰ו 
עם  ול‡   – ‰ס„ר‰  ˘ב˙חיל˙  ביכורים  פר˘˙  עם 

פר˘˙ ‰מע˘רו˙ ‰סמוכ‰ יו˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 228 ו‡ילך)

"האמרת" ו"האמירך" 
– "בכל יום"!

‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום ‚ו' ו‰' ‰‡מירך ‰יום ו‚ו'
‰‡מר˙ ו‰‡מירך – ‡ין ל‰ם ע„ מוכיח במ˜ר‡. ולי נר‡‰ ˘‰ו‡ 
ל˘ון ‰פר˘‰ ו‰ב„ל‰: ‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר 'ל‰יו˙ לך 
ל‡ל˜ים', ו‰ו‡ ‰פרי˘ך ‡ליו מעמי ‰‡רı 'ל‰יו˙ לו לעם ס‚ול‰'. 
ומˆ‡˙י ל‰ם ע„, ו‰ו‡ ל˘ון ˙פ‡ר˙, כמו 'י˙‡מרו כל פועלי ‡ון'
(כו, יז-יח. ר˘"י)

"ל˘ון  ˘ל‰פירו˘  כיון  ‰מפר˘ים,  ˙מ‰ו 
ו‡ילו  כלל,  במ˜ר‡  „מיון  ‡ין  ו‰ב„ל‰"  ‰פר˘‰ 
(בפסו˜  י˘ ˜ˆ˙ „מיון  ˙פ‡ר˙"  ל‰פירו˘ "ל˘ון 
ר˘"י  פיר˘  מ„וע   – ‡ון")  פועלי  כל  "י˙‡מרו 
ול‡  ו‰ב„ל‰"  ‰פר˘‰  "ל˘ון  ˘‰ו‡  ב˙חיל‰ 

פיר˘ו ˘‰ו‡ "ל˘ון ˙פ‡ר˙"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום . . ו‰' 
ר˘"י  ˘פיר˘  כפי  ˘פירו˘ו ‰ו‡,  ‰‡מירך ‰יום" 
‡˙ ל˘ון ‰פסו˜ ‰˜ו„ם "‰יום ‰ז‰" - "בכל יום".

ו"‰‡מירך"  "‰‡מר˙"  נפר˘  ‡ם  ו‰˘˙‡, 
˘‰ו‡ "ל˘ון ˙פ‡ר˙" – ‡ין ‰„בר מחוור כל כך, 
כי ‰"˙פ‡ר˙" ˘ל ‰˜ב"‰ ועם י˘ר‡ל ‰ו‡ בעי˜ר 
בפועל  ‰˘י"˙  ב„רכי  ‰ולכים  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר 
ומ˜יימים מˆוו˙יו, ו‰רי „בר ז‰ ‡ינו ˙מי„ ב‚לוי, 
ניכר  יום"  ו"בכל  ˘"‰יום"  לומר  ‡פ˘ר  ו‡יך 

"‰‡מר˙" ו"‰‡מירך"!

ולכן פיר˘ ר˘"י ב˙חיל‰ ˘‰ו‡ "ל˘ון ‰פר˘‰ 
ו‰ב„ל‰", כי על ענין ז‰ מ˙‡ים לומר ˘‰ו‡ „בר 
מˆב  בכל  ˘‰רי  יום",  ו"בכל  "‰יום"  ˘נע˘‰ 
˘‰˜ב"‰  בז‰  ‰ם  מכירים  נמˆ‡ים,  י˘ר‡ל  ˘בו 
‰ו‡ ‡לו˜י‰ם – "‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר ל‰יו˙ 
˙מי„  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  חז"ל  וכמ‡מר  ל‡ל˜ים",  לך 
פר˘"י  ור‡‰   .‡ ˆז,  (˘ב˙  מ‡מינים"  בני  "מ‡מינים 
עם  ˘˙מי„  ‰˜ב"‰,  מˆ„  ‰ו‡  וכן  ב);   ,„ ˘מו˙ 

מכל  ו‰נבחר  ‰מיוח„  ‰עם  ‡ˆלו  ‰ם  י˘ר‡ל 
לו  ל‰יו˙   ıמעמי ‰‡ר – "‰פרי˘ך ‡ליו  ‰‡ומו˙ 

לעם ס‚ול‰". 
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 162 ו‡ילך)

עיונים וביאורים



ז

עומק הטוב הצפון ב"קללות"
טובה   / קללות"!  שומעים  לא   – קורא  "כשאבא   / וברכה  טוב  הם  התורה  ענייני  כל 

כפולה ומכופלת בפנימיותם של "י"א ארורין" / סוד הסליחות של "מוצאי מנוחה"

מעמ„ מיוח„ נˆטוו בני י˘ר‡ל לערוך בעברם ‡˙ ‰יר„ן: ˘˘‰ ˘בטים יעלו ל‰ר ‚ריזים, 
˘˘‰ ˘בטים יעלו ל‰ר עיבל, ו‰לויים י‡מרו ‡˙ ‰ברכו˙ ו‡˙ ‰˜ללו˙.

˙חיל‰  מ"‰):  פ"ז  סוט‰  מ˘נ‰  (ע"פ  ‰כ˙וב  על  בר˘"י  מפורט  ו‰˜ללו˙  ‰ברכו˙  ‡מיר˙  ס„ר 
ומסכ‰",  פסל  יע˘‰  ל‡  ברוך ‰‡י˘ ‡˘ר  בברכ‰,  ופ˙חו  ‚רזים  כלפי ‰ר  פני‰ם  לווים  "‰פכו 
ול‡חר ˘"‡לו ו‡לו עונין ‡מן", ‡זי "חזרו ו‰פכו פני‰ם כלפי ‰ר עיבל ופ˙חו ב˜לל‰, ו‡ומרים 

‡רור ‰‡י˘ ‡˘ר יע˘‰ פסל", וכן על זו ‰„רך בכל ‰ברכו˙ ו‰˜ללו˙.

‰"י"‡   ˙‡ ר˜  מונ‰  ‰כ˙וב  עˆומ‰:  ˙מי‰‰  מ˙עורר˙  בכ˙ובים  מעיינים  כ‡˘ר  ‡מנם, 
‡רורין", ו‡ינו מונ‰ כלל ‡˙ ‰ברכו˙ ‰פרטיו˙ "ברוך ‰‡י˘" ו‚ו'.

ו‡ף ˘‚ם כ‡˘ר ‡ין ‰ברכו˙ כ˙ובו˙ בפירו˘ יו„עים ‡˙ מ‰ו˙ן, מ‡חר ˘כל ברכ‰ ‰י‡ ‰יפך 
‰ברכו˙,   ˙‡ ימנ‰  ˘‰כ˙וב  יו˙ר  מ˙‡ים  לכ‡ור‰  ‰רי   – בפסו˜  ‰כ˙ובו˙  ‰˜ללו˙  ‡ח˙  ˘ל 
ומ‰ם יבינו ‡˙ מ‰ו˙ ‰˜ללו˙. ובפרט ˘מפור˘ ב„ברי ר˘"י ˘˙חיל‰ נ‡מר‰ ‰ברכ‰ ור˜ ל‡חר 
‰ברכו˙   ˙‡ מפר˘  ‡ינו  ‚ם  ‡ל‡  ב˜ללו˙,  פו˙ח  ˘‰כ˙וב  בלב„  זו  ל‡  ולפועל,  ‰˜לל‰.  מכן 

כלל!

וי˘ לב‡ר ‡˙ פנימיו˙ עניין ‰˜ללו˙ ‰‡מורו˙ ב˙ור‰, ו‡זי יובן כיˆ„ „וו˜‡ ‰˜ללו˙ ‰ן ‰נ‰ 
‰ר‡ויו˙ ל‰יכ˙ב יו˙ר מן ‰ברכו˙. 

כל ענייני ‰˙ור‰ ‰ם טוב וברכ‰
‰˙ור‰ מ˙חיל‰ ב‡ו˙ בי"˙ – "בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים", וסיב˙ ‰„בר ‰י‡ מ˘ום ˘‡ו˙ בי"˙ 

החסידותביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות דרך על הפרשה בעניני ביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

כמ‰  ‰יטב  וי˙חוורו  יומ˙˜ו  ומע˙‰ 
˘ינויים ו„יו˜ים ב„ברי ‰רמב"ם ול˘ונו˙יו.

‰‚בר‡  ‚בי   ‰˘‚„‰‰ ˘‰˘מיט  ח„‡ 
מ„בר  ו‡ינו  ‰ו‡,  עני  ‡ו  ע˘יר  ‡ם  ‰מבי‡, 
ל‰חפˆ‡  ביחס  ‰‰ב‡‰  מע˘‰  ‡ו„ו˙  ‡ל‡ 
כו'  מ˙כו˙  בכלי  "‰בי‡ם  ‰ביכורים,  ˘ל 
‰בי‡ם בכלי ערב‰ וחלף כו'", ול‰נ"ל ‡"˘ 

כנ"ל.

ל˘ון  (ו‰˘מיט)  ˘˘ינ‰  „יו˜,  ועו„ 
ו‰בכורים  "ו‰סלים  ו‚מר‡)  (וספרי  ‰מ˘נ‰ 
‰ביכורים  "‰רי  ונ˜ט  לכ‰נים",  נו˙נין 
„ב‡   ,˘"‡ ז‰  ו‡ף  לכ‰נים",  ו‰סלים 
מו‚בל˙  ‡ינ‰  וזי˜˙ם  ˘˘ייכו˙ם  ל‰„‚י˘ 
חל‰  עבור‰  (ור˜  בלב„  ‚ופ‡  לענין ‰נ˙ינ‰ 
‰זי˜‰), ‡ל‡ ‰ם כמˆי‡ו˙ ‡ח˙, "‰ביכורים 

ו‰סלים", ‰˘ייכ˙ כול‰ לכ‰ן. 

‰„ברים  ס„ר  ‰יפך  ˘לי˘י',  ב‰  ועו„ 
נ˜טו "‰סלים  ˘ם  וב‚מ'  ˘במ˘נ‰, „במ˙ני' 

"‰ביכורים  נ˜ט  ו‰רמב"ם  ו‰ביכורים" 
ו‰סלים" (ועיי' בפי' ‰ון ע˘יר למ˙ני' „ביכורים ˘ם), 
עי˜ר  כי  יו˙ר  מחוור  ‰מ˘נ‰  ס„ר  ולכ‡ור‰ 
‰חי„ו˘ ˘ב‡ו לומר כ‡ן ‰ו‡ "‰סלים", ‡ל‡ 
נו˙ן  ‰י'  ו‰ביכורים"  "‰סלים  „ל˘ון  „י"ל 
מ˜ום ל„יי˜ ולפר˘ „‰סלים ˘נכ˙בו ˙חיל‰ 
ולפיכך  מ‰ביכורים,  בפ"ע  נפר„  ענין  ‰ם 
ל‰„‚י˘  ו‰סלים",  "‰ביכורים  ב„ו˜‡  נ˜ט 
(כפרט  לביכורים  וכרוכים  נמ˘כים  ˘‰סלים 

וחל˜ מ‰ם ‚ופ‡).

לכ‡ן  וˆירף  רביעי˙, „סיים ‰לכ˙ו  ור‚ל 
‰סלים  ‡ין  ‰ביכורים  נטמ‡ו  „"ו‡ם  ‰„ין 
עיי'  ‰"ז,  פ"‡  ביכורים  מירו˘'  (ו‰ו‡  לכ‰נים" 
מ˙וכן  וכ˙וˆ‡‰  „ב‰˙‡ם  ו‰יינו  בכס"מ), 

עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ‰ם  „‰סלים  ‰‰לכ‰, 
‰ביכורים  ˘מˆב  מובן  כן  על  ‰ביכורים, 
(ועיי'  ‰סלים  „ין  ומכריע  נו‚ע  כו'  וט‰ר˙ם 
בכס"מ ˘י˘ ‚ורסין בירו˘' ב‡ופן ‡חר, ול‰נ"ל מחוור 

‰יטב „‰רמב"ם ל˘יט˙י' ‚ריס כנ"ל „ו˜‡).



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ‰וספ‰  ב‡‰  ‰סלים  ˘נ˙ינ˙  נר‡‰  ומז‰ 
ע„יין  נ˙ינ˙ ‰ביכורים. ‡ולם,  ‰מˆטרפ˙ ‡ל 
‡ין כ‡ן ‰וכח‰ לומר „‰˘ייכו˙ ו‰זי˜‰ ‰י‡ 
ע„ כ„י כך ˘נ˙ינ˙ ˘ני‰ם ˆ"ל במע˘‰ ‡ח„ 
מור‰  עניו˙‡"  "‡זל‡  ל˘ון  (ו‡„רב‰,  כו' 
‰מˆטרף  נוסף  „‰"עניו˙‡" ‰˘ני˙ ‰י‡ „בר 
‚ופ‡.  ‰ביכורים  „נ˙ינ˙  ‰"עני‡"  ‡ל  ונ‚רר 
מנ˙ינ˙  חל˜  ‰סלים  נ˙ינ˙  ‰י˙‰  ו‡ילו 
ו„ו"˜),  ‰ולמ˙.  זו  ל'  ‡ין  ‚ופ‡  ‰ביכורים 
„פיר˘ו  מ‰  לפי  ‡ך  ‰ב'.  כ‡ופן  ו‰יינו 
‰˙ויו"ט  כל'  ‰ספרי,  בכוונ˙  ‰מפר˘ים 
"˘‰עניים מבי‡ין מעט ועם ‰סל י‰י' נח˘ב 
‰מ˘לים  „בר)  (כמו  ‰ו‡  „‰סל  מ˙נ‰", 
"נח˘בים  י‰ו  ˘‰ם  ‚ופיי‰ו,  ‰ביכורים   ˙‡
ˆ"ל  „נ˙ינ˙ם  מיל˙‡  מס˙בר‡  מ˙נ‰", 
‰ביכורים,  עם  ‡ח˙)  ("מ˙נ‰"  ‡ח˙  בנ˙ינ‰ 
(עיי'  נ˙ינ‰"  "כ„י  ‰ביכורים  י‰ו  ˘עי"ז  כ„י 

בפי' מ˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ‡מ˙ני' „ביכורים).

‡ך י"ל „ל‰רמב"ם „רך רביעי˙ ומחו„˘˙ 
‰נזכרים.  ‡ופנים  כל  על  ‚„ר  ב˙וספ˙  בז‰, 
˘ייכו˙  לו  י˘  ˘‰סל  בלב„  זו  „ל‡  ו‰ו‡ 
(כ‡ופן  ‰נ˙ינ‰  במע˘‰  לביכורים  וזי˜‰ 
‰‚'), ‡ל‡ ‡ף ‚ם ז‡˙ ˘נע˘‰ מˆי‡ו˙ ‡ח˙ 
˘סו"ס  [‡ל‡  ‰ב‡˙ם  ועם  ‰ביכורים  עם 
˘לימו˙  י˘  כו'], „‡ימ˙י  כמו˙ם  ‡ינו ˜„ו˘ 
 '‰ לבי˙  ל‰בי‡ם  מˆוו˙ם  וב˜יום  בביכורים 
מן  חל˜  נע˘‰  ו‰כלי  בכלי  ב‡ים  כ‡˘ר   –
„בב"˜).  בסו‚י‡  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  (עיי'  ‰ביכורים 
ר˜  ‡ינ‰  ו‰˘ייכו˙  ‰זי˜‰  ‡חר,  ובס‚נון 
בז‰  ˘חיובו  ‰ב',  (כב‡ופן  ‰פועל  ב‚בר‡ 
‚ורר חיובו בז‰) ‡ו בפעול‰ ‰נע˘י˙ (כ‡ופן 
‡ל‡  ‰ו‡),  ‡ח„  נ˙ינ‰  מע˘‰  ˘˘ני‰ם   '‚‰
‡ף בנפעל ו‰˙וˆ‡‰ – ‰חפˆ‡ ‚ופ‡, ˘נע˘‰ 
וˆירף  ˘‰„‚י˘ ‰רמב"ם  וז‰ו  מˆי‡ו˙ ‡ח˙. 
„"‰ביכורים  ‰„ין  ל‚וף  ב‰מ˘ך  ˙יכף 
מ˙כו˙  בכלי  „כ˘‰בי‡ם   ‡‰ כלי"  טעונין 
(„ל‡  כו'  נˆרים  בכלי  מ˘‡"כ  נמסרים  ‡ין 

בלי  בפ"ע  ‰‡חרון  ז‰  „ין  ˘‰וב‡  כבמ˙ני' 
„בז‰  בכלי),  ל‰בי‡  ‰חיוב  לעˆם  ˘ייכו˙ 
ו)נע˘‰  ˘ייכו˙  לו  (י˘  ˘‰כלי  ˘יט˙ו  חי„„ 
˘ל  ובעי˜רו  ‰ביכורים,  עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙ 
ור˜  ‰כלים;  סו‚י  בין  חילו˜  לי˙‡  ז‰  „ין 
מˆ„  ˘‰ו‡  בז‰,  ‰חילו˜  מו„יענו  ˘ל‡ח"ז 
˘ל‡  מ˙כו˙  בכלי  ‰מ˙ח„˘  מיוח„  „ין 
‰י'  ‰כלי  ‚„ר  עי˜ר  מˆ„  (כי  לכ‰ן  יימסרו 
ˆריך ל‰נ˙ן ˙מי„, ל‰יו˙ו חל˜ מן ‰ביכורים 
כנ"ל; ו„ו"˜ ‰יטב בל' ‰מ‡ירי בסו‚י‡ „ב"˜ 
„‰כי מ˘מע, „י˘ חי„ו˘ מיוח„ בכלי מ˙כו˙ 
"חוזר  ‰רמב"ם  ל'  „יו˜  וז‰ו  יינ˙נו),  ˘ל‡ 
ˆ"ל  ‰י'  עˆמו  ˘מˆ„  ‰יינו  לבעליו",  ‰כלי 
‰כלי   – מ˙כו˙  בכלי  ‡ף   – „לעולם  לכ‰ן, 
‰ו‡ חל˜ מן ‰ביכורים ועל י„ו „ו˜‡ נ˘למ˙ 
(ל'  למ˜„˘"  ביכורים  ל‰בי‡  ע˘‰  "מˆו˙ 
ור˜  ובר„ב"ז),  ‰"כ  ועיי"˘  רפ"ב,  לעיל  ‰רמב"ם 

˘ל‡ח"ז י˘ „ין ח„˘ ˘"חוזר ‰כלי לבעליו" 
ערב‰  בכלי  מ˘‡"כ  כ‰ן;  ממון  נ˘‡ר  ול‡ 
עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ונ˘‡ר  חוזר  ˘‡ינו  וחלף 

‰ביכורים.

‰כלים  סו‚י  בין  ‰חילו˜  [ובטעם 
ו‰˘ייכו˙  ˘‰זי˜‰  כיון  מ˙כו˙  „כלי  י"ל, 
„ביכורים  ‰„ין  מˆ„  ‡ל‡  ‡ינ‰  לביכורים 
ביני‰ם  ו‰חיבור  ‰˜י˘ור  ‡זי  כלי  טעונין 
‡ינו ‡ל‡ בנו‚ע ל˜יום מˆו˙ ‰ב‡˙ ביכורים 
למ˜ומו,  ‰כלי  חוזר  ˘וב  ו‡ח"כ   ,'‰ לבי˙ 
במˆי‡ו˙ם  „‚ם  וכ„ו'  ערב‰  בכלי  מ˘‡"כ 
י˘  ו˘וויו˙ם  בח˘יבו˙ם  ועכ"פ  ‰טבעי˙ 
זו  עˆמי˙  ˘ייכו˙  ‡‰ני  ו˘ייכו˙,  זי˜‰  ל‰ם 
‚ם כלפי ‰˘ייכו˙ ‰‰לכ˙י˙ מˆ„ ‰יו˙ם כלי 
לביכורים (‰יינו ‰‡ „מ˘לימין ‰מˆו‰ כנ"ל) 
ל‰יו˙  ל˘ייכו˙ ‚מור‰  זו  ˘ייכו˙  ל‰פוך ‡ף 
מˆי‡ו˙ ‡ח˙ עם ‰פירו˙, כעין וע"„ ˜ליפו˙ 
סו"ס  ‰˜ליפו˙  ‡ף  [ו‰רי  ‰ביכורים  פירו˙ 
מינ‰  ו„ון  עˆמם,  כביכורים  ˜„ו˘ו˙  ‡ינן 

ל‰כ‡].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ברכ‰,  עניינ‰ ‰ו‡  וי‚˘). ‰˙ור‰  רי˘  (ז‰ר  ברכ‰"  סימן  ˘ל "ברכ‰" – "„‡י‰ו  ר‡˘ ‰˙יב‰  ‰י‡ 
ו‰י‡ ממ˘יכ‰ ברכ‰ בעולם.

ו‰יפך ‰ברכו˙, ‰רי ‚ם  ועונ˘ים  חט‡ים  ˘ל  טובים  בל˙י  עניינים  כמ‰  ב˙ור‰  ˘מˆינו  ומ‰ 
˙כלי˙  מ˜ום  מכל  טובים,  בל˙י  עניינים  ˘ב‚לוי ‰ם  ו‡ף  ˘ב˙ור‰.  לעניין ‰ברכ‰  ‰ם ˜˘ורים 

‰כוונ‰ ב‰ם ‰י‡ ל‰פוך ‡˙ ‰רע לטוב ול‚לו˙ טוב פנימי ועמו˜ יו˙ר.

ועל „רך „ו‚מ‡ בעניין ‰חט‡ים ‰מוזכרים ב˙ור‰, ˘כל מˆי‡ו˙ם ‰י‡ "ברכ‰":

‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ עולמו ב‡ופן ˘ל "ויר‡ ‡ל˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰ ו‰נ‰ טוב מ‡ו„" (בר‡˘י˙ 
‡, ל‡). ו‡ף על פי כן, חפı ‰˜ב"‰ ˘‰עולם י‚יע ל˘למו˙ נעלי˙ ונ˘‚ב˙ יו˙ר ממ‰ ˘‰י' בע˙ 

‚בו‰‰  למ„ר‚‰  מ˙על‰  ‰ו‡  מחט‡ו  ‰חוט‡  ˘˘ב  ˘ל‡חר  ‰חט‡ים,  עניין  כל  וז‰ו  ‰ברי‡‰. 
‰‡ור  "י˙רון  ‰נ‰  נחו˙‰,  במ„ר‚‰  ˜ו„ם  ˘‰י'  מ˘ום  ו„וו˜‡  ‰חט‡.  ˜ו„ם  ˘‰י'  מכמו  יו˙ר 
מ˙וך ‰חו˘ך" (ר‡‰ ˜‰ל˙ ב, כ‚. ור‡‰ ספר ‰ערכים חב"„ ח"ב עמ' ˙˜ע‰ ו‡ילך. ו˘"נ) – ˘עוˆם מעל˙ 

‰‡ור ב‡‰ „וו˜‡ ל‡חר ˘‰י' מˆב ˘ל חו˘ך ו‡פיל‰.

˘פנימיו˙ם  ˘ב˙ור‰,  רˆויים  בל˙י  עניינים  ˘‡ר  בכל  כך  ‰חט‡ים,  בעניין  ˘‰ו‡  וכ˘ם 
ו˙כלי˙ם ‰י‡ לעניינים ˘ל טוב וברכ‰ בלב„.

"כ˘‡ב‡ ˜ור‡ – ל‡ ˘ומעים ˜ללו˙"!
בנו‚ע לעומ˜ מ‰ו˙ן ˘ל ‰˜ללו˙, ועניין ‰"ברכ‰" ˘ב‰ן, מˆינו סיפור מופל‡ במסכ˙ מוע„ 

˜טן (ט, ב):

בן  י‰ו„‰  ורבי  עסמיי  בן  יונ˙ן  ר'  ˘ל  ברכ˙ם   ˙‡ לב˜˘  בנו  ‡לעזר  ר'   ˙‡ ˆיוו‰  ר˘ב"י 
‚רים. ולפועל במ˜ום לברכו, ‡מרו לו עניינים ˘ל ‰יפך ‰טוב: ˘יזרע ול‡ י˜ˆור, ˘יחרב בי˙ו, 
לו ‡˙ ‰ברכו˙  ובי‡ר  נינ‰ו",  ברכ˙‡  כול‰ו  ˘"‰נך  ר˘ב"י  לו  חזר, ‡מר  כ‡˘ר  ב‡לו.  וכיוˆ‡ 

‰נעלו˙ ˘‰יו רמוזו˙ וטמונו˙ ב‡לו ‰"˜ללו˙".

ומבו‡ר בס‰"˜ (ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מח, ‡ ו‡ילך וב‰‚‰"‰), ˘ל‡ בכ„י ‡מרו ר' יונ˙ן ור' י‰ו„‰ 
˘ברכו‰ו ‡י  כפי  ונ˘‚בו˙  נעלו˙  ברכו˙  כי  כ˜ללו˙,  בחיˆוניו˙  ב‡ופן ‰נר‡‰  ברכו˙י‰ם   ˙‡
לבו‡  יכולו˙  ר‚ילו˙  ברכו˙  ˜ללו˙.  ˘ל  ובמעט‰  ברמז  ר˜  ‡ל‡  בפירו˘,  לבו‡  ל‰ן  ‡פ˘ר 
ב‚ילוי וב‰„י‡, ‡ך י˘ ו‰ברכו˙ ב‡ו˙ מבחינ‰ ‚בו‰‰ ונעלי˙ ‡˘ר ‡ינ‰ יכול‰ ל‰˙‚לו˙ בעולם 
‰˘פל, ו‰ן ב‡ו˙ ב‡ופן ˘ל ‰עלם ע„ ˘נר‡ו˙ בחיˆוניו˙ כ˜ללו˙, ‡ך בפנימיו˙ן ‰ן נעלו˙ ‡ף 

מברכו˙ ‚לויו˙.

˘‡ף  ˘ם),  ל˜ו"˙  (ר‡‰  ובפר˘˙נו  בחו˜ו˙י  ˘בפר˘˙  ל˜ללו˙  בנו‚ע  ‰„ברים  ‰ם  וכן 
ברכו˙  ‰ן  בפנימיו˙ן  מ˜ום  מכל  ‰˙ור‰,  מˆוו˙   ˙‡ ‰עוברים  על  ˜ללו˙  ‰מ‰  ˘בחיˆוניו˙ 
נ˘‚בו˙ ונעלו˙ ‰ב‡ו˙ על י„י ‰˙˘וב‰. ו„וו˜‡ מ˘ום ˘‚ב מעל˙ן ‡ינן מ˙‚לו˙ כברכו˙ ‡ל‡ 

נר‡ו˙ כ˜ללו˙.

˜רי‡˙  ˘ומע  ˘‰י'  ‰‡מˆעי,  ‡„מו"ר  ‡ו„ו˙  ‡לול)  יז  יום"  "‰יום  (ר‡‰  מסופר  נור‡  ומע˘‰ 
מ‡חר,  ו‰˜ללו˙  ‰˜רי‡‰  ˘מע  ˙בו‡  פר˘˙  ב˘ב˙  ‡ח˙  ופעם  ‰ז˜ן,  ‡„מו"ר  מ‡ביו,  ‰˙ור‰ 
ונ˙עלף מˆער, ונחל˘ כל כך ע„ ˘‰י' ספ˜ ‡ם מו˙ר לו לˆום ביום ‰כפורים. וכ‡˘ר ˘‡לו‰ו, 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡  ˜ור‡,  ‡ב‡  "כ‡˘ר  ‰˘יב:   ?‡˙˘‰ נ˙ח„˘  ומ‰  ‰˜ללו˙   ˙‡ ‰ו‡  ˘ומע  ˘נ‰  בכל  ‰ל‡ 
˘ל  ‰פנימי˙  מ˘מעו˙ן  ‚לוי'  ‰יי˙‰  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל  ˘ב˜רי‡˙ו  ו‰יינו  ˜ללו˙"!  נ˘מעו˙ 

‰˜ללו˙, ˘‡ינן ‡ל‡ ברכו˙ נעלו˙.

טוב‰ כפול‰ ומכופל˙ בפנימיו˙ם ˘ל "י"‡ ‡רורין"
ומע˙‰ י˘ ליי˘ב מ„וע נכ˙בו ב˙ור‰ י"‡ ‰‡רורין „וו˜‡ ול‡ ‰ברכו˙:

עניינ‰  כול‰  ‰˙ור‰  ˘‰ל‡  מיוח„,  חי„ו˘  ב‰ן  ‡ין  ‚ריזים  ‰ר  לפני  ˘נ‡מרו  ‰ברכו˙  י"‡ 
וטוב‰  עˆום  חי„ו˘  ‡ך  מˆוו˙יו.  ל˘ומרי  טוב  ˘כר  מ˘פיע  ˘‰˘י"˙  ופ˘יט‡  וטוב‰,  ברכ‰ 
מיוח„ו˙  ברכו˙  בפנימיו˙ן ‡ינן ‡ל‡  בעניין ‰י"‡ ‡רורין. "˜ללו˙" ‡לו  ומכופל˙ ‰י‡  כפול‰ 
כעין ‰יפך  בחיˆוניו˙  ב‡ו  כן  ועל  בעולם ‰˘פל,  ל‰„י‡  ל‰˙‚לו˙  יכולו˙  ˘‡ינן  מ˘ור˘ ‚בו‰ 

‰טוב.

˜ר‡  ועליו  מ„בר,  מ˙י  ממנו  ˘כלו  ‰יר„ן,   ˙‡ ˘עבר  ל„ור  נ‡מרו  ‡לו  ˘"˜ללו˙"  ובפרט, 
כב).  כ,  חו˜˙  פר˘"י  ור‡‰   .„  ,„ (ו‡˙חנן  ‰יום"  כולכם  חיים  ‡ל˜יכם  ב‰'  ‰„ב˜ים  "ו‡˙ם  ‰כ˙וב 
ובוו„‡י ˘כ‡˘ר ‰כריזו לפני‰ם על ‰˜ללו˙, ל‡ ‰יי˙‰ ‰כוונ‰ ל˜ללו˙ כפ˘וטן ˘‰ל‡ ל‡ ‰יו 
במעמ„ ומˆב ˘ל "ו‰י' ‡ם ל‡ ˙˘מעו" רח"ל, ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ לברכו˙ ‰נעלו˙ ‰ב‡ו˙ על י„י 

‰פיכ˙ ‰עניינים ‰בל˙י רˆויים לטוב ו˜„ו˘‰.

ועל פי ‰‡מור מובן ˘כ‡˘ר י˘ לכ˙וב ‡˙ י"‡ ‰עניינים ˘ל ‰ברכו˙ ו‰˜ללו˙, מוטב לכ˙וב 
‡˙ ‰˜ללו˙ „וו˜‡, מ˘ום ˘ב‰ן י˘ חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר ˘ל ‰˘פע˙ טוב מופל‡ ‰ספון בפנימיו˙ן.

ו„וו˜‡ ברכו˙ נ˘‚בו˙ ‡לו, ‰ב‡ו˙ מ‰פיכ˙ ‰ז„ונו˙ לזכיו˙, מבט‡ו˙ ‡˙ עומ˜ ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ 
לבניו – בבחינ˙ "וי‰פוך ‰' ‡ל˜יך לך ‡˙ ‰˜לל‰ לברכ‰, כי ‡‰בך ‰' ‡ל˜יך" (˙ˆ‡ כ‚, ו).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰כ‰ן ‰טנ‡ מי„ך" – "מכ‡ן ‡מרו ‰ע˘ירים 
ז‰ב  ו˘ל  כסף  ˘ל  ב˜ל˙ו˙  ביכורים  מבי‡ים 
וסלים  ערב‰ ˜לופ‰,  ˘ל  נˆרים  בסלי  ועניים 
ני˙נים לכ‰נים לזכו˙ מ˙נ‰ לכ‰נים". ופיר˘ 
„מ„כ˙יב  ‰ספרי  „כוונ˙  רב,  „בי  בספרי 
„"ול˜ח   ‡‰„ ילפינן  ‰ו‡)  („י˙ור‡  ‰טנ‡ 
„ו˜‡  ‰ו‡  לר˘ו˙ו)  ˘נכנס  (‰יינו  ‰כ‰ן" 
כלי  מ˘‡"כ  בעלמ‡",  סל  טנ‡,  "כ˘‰ו‡ 
לזכו˙  כ„י   – „˜ר‡  וטעמ‡  ו‰„ומ‰.  מ˙כו˙ 
מ˙ני'  על  ב˙ויו"ט  וכמבו‡ר  לכ‰נים,  מ˙נ‰ 
„ביכורים ˘ם, „מ‡חר ˘פירו˙ ביכורי עניים 
מועטים ‰ם ˙י˜נ‰ ˙ור‰ ˘ימסור ‰עני לכ‰ן 
מ˙נ‰",  נח˘ב  י‰י'  ‰סל  ו"עם  ‰סל   ˙‡ ‡ף 

ועיי' ‚ם בספרי „בי רב ˘ם.

מי‰ו ‡ין לפר˘ כן ב„ע˙ ‰רמב"ם, „‰‡ 
לפ"ז ˙לוי ‰„בר בעי˜ר (ל‡ בסו‚ ‰כלי ‡ל‡) 
בכמו˙ פירו˙ ‰ביכורים ˘‰וב‡ו, ו˘וב ˙לי‡ 
חיל˜  ו‰רמב"ם  לע˘ירים,  עניים  בין  מיל˙‡ 
ר˜ בין סו‚י ‰כלים עˆמם ול‡ ‰זכיר מ‡ומ‰ 
‰פירו˙  כמו˙  ובין  לע˘יר  עני  בין  „˙לוי 

˘‰וב‡ו.

„י˘  ב‰˜„ים  ‰רמב"ם,  ב„ע˙  ו‰נר‡‰ 
לח˜ור ב‚„ר ‰ך חיוב‡ „נ˙ינ˙ ‰סל לכ‰ן יח„ 
ב‚' ‡ופנים:  ל‰‚„ירו  „מˆינו  עם ‰ביכורים, 
‰ביכורים  ל‚וף  ˘ייכו˙  לסלים  ‡ין   (‡)
‰יינו  ב‰ב‡˙ם,  ל‰ם  ˘י˘  ‰˘ייכו˙  מלב„ 
‡בל  ‰‰ב‡‰,  פעול˙  נע˘י˙  ˘ב‰ם  במ‰ 
נ˙ינ˙ם  חיוב  ולפ"ז  מז‰;  יו˙ר  ˘ייכו˙  ל‡ 
לכ‰נים ‰ו‡ חיוב בפ"ע ל‚מרי מחיוב נ˙ינ˙ 
‰ביכורים ו‡ין זי˜‰ ביני‰ם. (ב) נ˙ינ˙ ‰סלים 
י˘ ל‰ ˘ייכו˙ וזי˜‰ לנ˙ינ˙ ‰ביכורים, ‡בל 
חיוב  ˘י˘  ז‰  עˆם  לענין  ‡ל‡  ‡ינ‰  ‰זי˜‰ 
חיוב  ‚ורר  ‰ביכורים  נ˙ינ˙  ˘חיוב  ל˙˙, 
‰נ˙ינ‰  מע˘‰  ע„יין  ‡בל  ‰סלים,  נ˙ינ˙ 
‰ביכורים.  „נ˙ינ˙  ‚„ר  ב‡ו˙ו  ‡ינו  „‰סלים 
(‚) למעל‰ מז‰ – ‰זי˜‰ ו‰˘ייכו˙ ‰י‡ (ל‡ 

במע˘‰ ‰נ˙ינ‰  ‰נ˙ינ‰ ‡ל‡) ‡ף  בחיוב  ר˜ 
ל‰נ˙ן  ˆריכים  ו‰סלים  ˘‰ביכורים  ‚ופ‡, 

בח„‡ מח˙‡ ובמע˘‰ נ˙ינ‰ ‡ח„.

ר˘‡י  ‡י  זו  בח˜יר‰  ל„ינ‡  ונפ˜ו˙‡ 
‰ביכורים  לו  נו˙ן  ˘‡ין  ‡חר  לכ‰ן  לי˙ן 
‰סלים  (˘זי˜˙   '‡‰ „ל‡ופן   – עˆמם 
לבי˙ ‰' ‡ל˜יך,  ב‰ב‡˙ם  ר˜  לביכורים ‰ו‡ 
לנ˙ינ˙  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  לכ‰ן  נ˙ינ˙ם  ‡בל 
ו‡וי"ל  כן,  לע˘ו˙  ר˘‡י  ו„‡י  ‰ביכורים) 
„‡ף ‡י"ˆ לי˙ן „ו˜‡ ל‡נ˘י ‰מ˘מר. ול‡ופן 
‰ב' ˘חיוב נ˙ינ˙ם ‰ו‡ ˙וˆ‡‰ מחיוב נ˙ינ˙ 
ביכורים, מס˙בר‡ מיל˙‡ „ˆריך לי˙ן לכ‰ני 
מי‰ו  עˆמם,  ‰ביכורים  כמו  ‰מ˘מר  ‡ו˙ו 
‰ביכורים  ‰מ˜בל  לכ‰ן  „ו˜‡  לי˙ן  ‡י"ˆ 
נ˙ינ‰  מע˘‰  ˘ˆ"ל   ,'‚‰ ול‡ופן  עˆמם. 
עˆמו  כ‰ן  ל‡ו˙ו  לי˙ן  „ˆריך  פ˘יט‡  ‡ח„, 

ובמע˘‰ נ˙ינ‰ ‡ח„.

לפר˘  ˘בי„ינו  ‡ופנים   '‚„ י"ל  ומע˙‰ 
נˆרים  כלי  נ˙ינ˙  ‚בי  ‰נזכרים  חז"ל  ב„ברי 
„‰נ‰  ‰נ"ל.  ‰‡ופנים  ל‚'  מ˙‡ימים  לכ‰ן 
פי'  (לול‡  רי‰ט‡  לפום  ‰ספרי  „ברי  פ˘טו˙ 
כ‡ופן  ‰ו‡  כ„ל‰לן)  ו‰˙ויו"ט,  רב  „בי  ‰ספרי 

‰סלים  נ˙ינ˙  חיוב  „יליף  כיון   ‡‰„  ,'‡‰
מיוח„  „ין  ˘‰ו‡  מ˘˙מע  מ"‰טנ‡", 
"וסלים  בסיום  מ‰ל˘ון  מ˘מע  וכן  ב"טנ‡", 
נו˙נין לכ‰נים" („ל‡ כבמ˙ני' ˘נ˜טו בח„‡ 
לכ‰נים")  ני˙נים  וביכורים  "וסלים  מח˙‡ 
וז‰ו  סלים,  ל˙˙  בפ"ע  חיוב  „‰ו‡  ‰יינו   –
‰יינו  לכ‰נים",  מ˙נ‰  "לזכו˙  ‰ספרי  כוונ˙ 
בנ˙ינ˙  לעני  ˘י˘  בפ"ע  לכ‰נים  מ˙נ‰  זכו˙ 
‰˘"ס  מ˘מעו˙  לפי  ‡ולם  לכ‰ן.  ‰טנ‡ 
„"ב˙ר  ל‰‡  כמ˜ור  ‰„בר  „‰וב‡  בב"˜, 
„נ˙ינ˙  יו˙ר  מוכח  עניו˙‡"  ‡זלי  עני‡ 
זי˜‰  ל‰  וי˘  ˘ייכ˙  ‰עניים  ע"י  ‰סלים 
לנ˙ינ˙ ‰ביכורים ˘ני˙נ‰ בעניו˙ (וכ‰„‚˘˙ 
כו'),  נו˙נים  ‰יו  ל‡  „ע˘ירים  ˘ם  ר˘"י 



י‡

דין כלי הביכורים לשי' הרמב"ם
בהשוואה   – ערבה  לכלי  מתכות  כלי  שבין  הדין  בחילוק  הרמב"ם  בשי'  יפלפל 
דלהרמב"ם  ויסיק  לפירות,  הכלי  זיקת  בגדר  יחקור   / והספרי  הש"ס  למשמעות 

שיטה מחודשת בזה

כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' ביכורים פ"‚ ‰"ז-ח 
וז"ל: "‰בכורים טעונין כלי . . ‰בי‡ם בכלי 
‰כלי  וחוזר  ‰ביכורים  ‰כ‰ן  נוטל  מ˙כו˙ 
וחלף  ערב‰  בכלי  ‰בי‡ם  ו‡ם  לבעליו, 
וכיוˆ‡ ב‰ן ‰רי ‰ביכורים ו‰סלים לכ‰נים".

במ˘נ‰  מ˜ורו  ˆיינו  בנו"כ  ו‰נ‰, 
מבי‡ים  "‰ע˘ירים  מ"ח  פ"‚  „ביכורים 
ביכורי‰ם ב˜ל˙ו˙ ˘ל כסף ו˘ל ז‰ב ו‰עניים 
ערב‰ ˜לופ‰  ˘ל  נˆרים  בסלי  מבי‡ין ‡ו˙ם 
ועיי'  לכ‰נים",  ני˙נין  ו‰ביכורים  ו‰סלים 
„‡מרי  מיל˙‡   ‡‰ "מנ‡  סע"‡  ˆב  בב"˜ 
‡ינ˘י ב˙ר עני‡ ‡זל‡ עניו˙‡ „˙נן ע˘ירים 
נו˙נים  ו‰ביכורים  ‰סלים  כו'  ו‰עניים  כו' 
‰„ין  „חילו˜  בפ˘טו˙  ומ˘מע  לכ‰נים". 
נˆרים ‰ו‡  ˘ל  ל˜ל˙ו˙  ז‰ב  ˘ל  בין ˜ל˙ו˙ 
מחמ˙ „ע˙ ‰נו˙ן, „מ‡חר ˘ר‚ילים ע˘ירים 
כסף  ˘ל  י˜רים  בכלים  ביכורי‰ם  ל‰בי‡ 
‚ם  ל‰˜נו˙  ‰נו˙נים  „ע˙  ‰י˙‰  ל‡  וז‰ב, 
ל‡  "ו‰ע˘ירים  ˘ם  בב"˜  וכ„פר˘"י  ‰כלי, 
‰יו נו˙נין ˜ל˙ו˙י‰ן לכ‰ן", ו‰יינו בפ˘טו˙ 
˘ל  עו„נו  ‰כלי  ולפיכך  ‰כלי,  יו˜ר  מ˘ום 
בעליו, מ˘‡"כ עניים ‰מבי‡ים בסלי נˆרים, 
וז‰ו „˜‡מר  ‚ם ‰כלי,  ל‰˜נו˙  נו˙נ˙ „ע˙ם 

‰˘"ס „מכ‡ן ר‡י' „ב˙ר עני‡ ‡זל‡ עניו˙‡, 
בעניו˙,  ביכורים  מבי‡  ˘‰עני  „‡חר  ‰יינו 
˘‡ף  עניו˙‡"  "‡זל‡  ‡זי  נˆרים,  בכלי 

‰סלים יוˆ‡ים מי„יו.

בין  חילו˜  ˘י˘  ‰„‚י˘  ‰רמב"ם  ‡ולם 
כלי מ˙כו˙ לכלי ערב‰ מבלי ל‰זכיר „˙לי‡ 
˘ל˘יט˙ו ‡ין  יו˙ר  ומ˘מע  לעני,  ע˘יר  בין 
‰„בר ˙לוי ב„ע˙ ‰נו˙ן [מˆ„ ˘וויו˙ ‰כלי], 
[וב‡מ˙  כ˘לעˆמו  ‰כלי  סו‚  מˆ„  ר˜  ‡ל‡ 
כלי מ˙כו˙ יכול ל‰יו˙ ‡ף ב˘וויו˙ פחו˙‰]. 
ול‰רמב"ם ˆ"ל „כוונ˙ ‰˘"ס בב"˜ (˘מכ‡ן 
עניו˙  עו„  עˆמו  על  מבי‡  „‰עני  למ„נו 
„‰טעם  מ˘מע‰  ‡ין  בי„ו)  נ˘‡ר  כליו  ו‡ין 
˘‰כלי נ˘‡ר לכ‰ן ‰ו‡ מ˘ום ˘„ע˙ ‰נו˙ן 
‰ו‡  ˘‰„ין  כיון  סוף  „סוף  ר˜  לו,  ל˙˙ו 
(מ˘ום ‡יז‰ טעם) ˘כלי נˆרים נ˘‡רים בי„ 
עני‡  "ב˙ר  ממ˘  „לפועל  מכ‡ן  נמˆ‡  כ‰ן, 
‡זל‡ עניו˙‡", „עניים ‰ר‚ילים ל‰בי‡ בכלי 
ומע˙‰  ‰כ‰ן.  בי„  כלי‰ם  מ˘‡ירים  נˆרים 
‰ך  ‰רמב"ם,  ל„ע˙  ‰„ין  ב‚וף  טוב‡  יל"ע 

חילו˜ בין סו‚י ‰כלים מ‡י טעמ‡.

"ול˜ח  ע‰"כ  פר˘˙נו  בספרי  ˙נן  ו‰נ‰, 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון

פניניםפניניםפנינים
מהו השכר על 
קירוב יהודים?

מˆו˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  פר˘˙נו  ב˙חיל˙ 
ביכורים. וי˘ לב‡ר ‰‰ור‡‰ ממˆו‰ זו בעבו„˙ 

‰‡„ם ל˜ונו:

ז).   ,‰ (י˘עי'   "'‰ "כרם  נ˜ר‡  י˘ר‡ל  עם 
ופירו˙.  ענפים  ˘ר˘ים  י˘נם  ‰כרם  וב‡ילני 
ר‡˘י ‰מטו˙,  ˘ר˘ים ‰ם ‰‡בו˙, ‰ענפים ‰ם 
‰כרם  פירו˙  ב„ו‚מ˙  ‰נוער,  ‰ם  ו‰פירו˙ 

‰נול„ים ו‚„לים ב‡ילנו˙.

ו‰˜ב"‰ נכנס לכרם עם י˘ר‡ל, וכמו ˘נ‡מר 
˘בכר‰,  פרי  ורו‡‰  כל‰",  ‡חו˙י  ל‚ני  "ב‡˙י 
‡ו  מˆוו˙,  ל‚יל  ˘נכנסו  יל„‰  ‡ו  יל„  ‰יינו, 
‡ח„ מי˘ר‡ל ˘נ˙וו„ע מעניני ‰˙ור‰ ומˆוו˙י' 

˘ל‡ י„ע עלי‰ם ע„ ע˙‰ מפני סיבו˙ ˘ונו˙.

ז‰  "פרי"  ˘יבי‡ו  ו‡ומר  ‰˜ב"‰  מˆוו‰ 
˙ור‰  לעניני  ‡ו˙ו  ˘יחנכו  ‰יינו,  לביכורים. 
לחנכו  ˘י˙חילו  בז‰  „י  ל‡  ‡מנם,  ומˆוו˙. 
 ˙‡ ˘ימסרו  ‡ו  לנפ˘ו,  ‡ו˙ו  יעזבו  כך  ו‡חר 
במˆו‰  "‰מ˙חיל  ‡ל‡  ‡חר,  למי˘‰ו  חינוכו 
 ˙‡ ל‰בי‡  ˘ˆריכים  ‚מור",  לו  ‡ומרים 
 ˙‡ ל‚מור  ‰יינו  ‰מ˜„˘,  לבי˙  ע„  ‰ביכורים 

חינוכו ע„ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

וכל כך ‚„ל‰ מעל˙ עבו„‰ זו, ע„ ˘‰ברכ‰ 
˘מברכים ל‡חרי ‰עבו„‰ ‰י‡ "‰ב‡˙ ביכורים 
טז),  כו,  (פר˘"י  ‰ב‡‰"  ל˘נ‰  ˙˘נ‰  ‰יום 
עו„  זו  עבו„‰  לעבו„  ˘יזכ‰  ‰ו‡  ˘‰˘כר 

‰פעם ל˘נ‰ ‰ב‡‰.

˘‡ם  זו,  עבו„‰  ‚„ל‰  כמ‰  ע„  למ„ים  מכך 
‰ו‡  ˘כרו   ,'‰ לבי˙  ‰נוער  פירו˙  ו‰בי‡  זכ‰ 
ועו„  י‰ו„ים  עו„  ל˜רב  יזכ‰  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  כי 
˘נזכ‰  ע„  ‰מ˜„˘,  לבי˙  ול‰בי‡ם  י‰ו„ים 
בבנינו  לבי˙ ‰מ˜„˘  כפ˘וטו,  ביכורים  ל‰בי‡ 

ב˜רוב.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 359 ו‡ילך)

טובתו של יהודי אחד 
נוגעת לכל ישראל

ו‰י' כי ˙בו‡ ‡ל ‰‡רı ‚ו' ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰
מ‚י„ ˘ל‡ נ˙חייבו בביכורים ע„ ˘כב˘ו ‡˙ ‰‡רı וחיל˜ו‰
(כו, ‡. ר˘"י)

נ˙חייבו  "˘ל‡  מ˘מע  ר˘"י  מל˘ון 
וחל˜ו‰"   ıר‡‰  ˙‡ "˘כב˘ו  ע„  בביכורים" 
˘˜בלו  יחי„ים  ‰יו  ‡ם  ˘‡ף  ו‰יינו,  ל‚מרי. 
חל˜ם ב‡רı י˘ר‡ל, מ"מ ל‡ נ˙חייבו בביכורים 

ע„ ˘נכב˘‰ כל ‰‡רı, וחל˜ו‰ לכל י˘ר‡ל.

ולכ‡ור‰ ‡ינו מובן, ‰רי ‰ב‡˙ ביכורים ‰י‡ 
י˘ר‡ל,   ıל‡ר ‰כניס‰  על  ל‰˘י"˙  ל‰ו„ו˙ 
˜ו„ם  ˘‚ם  מכיון  ו‡"כ,  מפירו˙י'.  ‰‰נ‡‰  ועל 
כבו˘ וחלו˜˙ כל ‰‡רı כבר ‰יו לכמ‰ יחי„ים 
מ„וע   ,ıר‡‰ מטוב˙  נ‰נו  וכבר   ,ıב‡ר חל˜ם 
˘נ˙ן  על ‰טוב‰  ל‰˜ב"‰  ל‰ו„ו˙  נ˙חייבו  ל‡ 

ל‰ם?

ו‰בי‡ור בז‰:

זמן  וכל  לז‰.  ז‰  ‰ם  ˜˘ורים  י˘ר‡ל  כל 
לו  ˘‡ין  ˘י‰י',  מי  י‰י'  ‡ח„,  י‰ו„י  ˘נ˘‡ר 
חל˜ ב‡רı, חסר בטוב˙ם ו‰נ‡˙ם ˘ל כל ˘‡ר 
ול˘מוח  לי‰נו˙  יכולים  ‡ינם  וממיל‡  י˘ר‡ל, 
חל˜ו  י‰ו„י  ˘ל‡ ˜יבל ‡ו˙ו  עו„  כל  ב˘למו˙, 

.ıב‡ר

‰י‡  ביכורים  ˘ב‰ב‡˙  ˘‰‰ו„‡‰  ומכיון 
ביכורים"  "מ˜ר‡  ובפרט  ‰טוב,  ˘לימו˙  על 
‡י  לכן  י‡)  כו,  (ר˘"י  ˘מח‰"  "בזמן  ר˜  ˘‰ו‡ 
 ıר‡‰  ˙‡ ˘כב˘ו  "ע„  ביכורים  ל‰בי‡  ‡פ˘ר 

וחיל˜ו‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 155 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 


