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פתח דבר.
מצוות ביכורים יש לה חביבות מיוחדת ,וכמבואר במדרש שהיא אחת מהמצוות שבשבילן נברא העולם.

)בבראשית רבה

)פרשה א( "ר' הונא בשם ר' מתנה אמר בזכות ג' דברים נברא העולם ,בזכות חלה ,ובזכות מעשרות ,ובזכות בכורים ,ומה טעם בראשית ברא
אלהים ,ואין ראשית אלא חלה ,שנאמר )במדבר טו( ראשית עריסותיכם ,ואין ראשית אלא מעשרות ,היך דאת אמר )דברים יח( ראשית דגנך,

ואין ראשית אלא בכורים שנאמר )שמות כג( ראשית בכורי אדמתך וגו' (.מצוה זו הייתה נעשית ברוב עם ובשמחה ,ודין השמחה
הוא עיקר מעיקרי מצוה זו )כמבואר במשניות פ"ג מ"ג .(1מצוה זו היא המצוה הראשונה של המצוות התלויות בארץ) .עיין
מהרש"א על המשניות( .היום בזמנינו אין לנו אפשרות לקיים מצוה זו ,משום שבית המקדש חרב) ,ואפילו שהמצוה היא אחת
ממתנות כהונה ,אמנם המצוה היא מוגבלת באופן קיומה להביא לביהמ"ק ולהתוודות ,ומכיון שאין לנו בית המקדש ג"כ אינו חייב להפריש,(2

אבל מ"מ כבר כתב הגאון בעל האדר"ת בהקדמתו לספר אחרית השנים ,והסביר את דרשת חז"ל " והיה כי תבוא אל
הארץ עשה מצוה האמורה בענין )ביכורים( שבשכרה תכנס לארץ" למרות שמצוות ביכורים נוהגת לאחר הביאה
לארץ ,בכל אופן העוסק במצוות ביכורים הרי זה כאילו קיים את המצווה עצמה ,למרות שהוא אנוס ואיננו יכול
לקיימה בפועל ,לכך התכוונו חז"ל שבזכות למוד מצוות ביכורים וקיומה במדבר יזכו להיכנס לארץ .אשרינו שזכינו
בס"ד להכנס לסוגיות עניני מצוה זו ,ולברר את עניני המצוה ,ובפרט בעיקר החקירה בגדר חיוב המצוה האם חיובה
בכל שנה או פעם אחת בימי חייו .וכבר כתב לנו הגאון רש"א שטרן שליט"א שמשמיא זיכונו לברר וללבן ענין זה ,שלא
דנו בו עד היום .ובקיום מצוה זו הבטיחה התורה ושמחת בכל הטוב )וכפי שנתבאר במהרש"א 3שיש דין שמחה במצוה זו( אין
טוב אלא תורה ,יזכנו הקב"ה לשמוח בשמחת התורה ,ולהרבות בעסק מצוה זו ,ובזכות זה נזכה לביאת הגואל ב"ב ,ועל
ידי לימוד הלכות אלו נזכה לקיים כל מצוות הללו בהידור רב.
מרדכי זיסקינד הגר מאיר שולביץ

 1וראה בחי' המהרש"א חידושים על המשנה מסכת ביכורים פרק ג שכתב וז"ל כיצד מעלין הבכורים כו' השור הולך כו' החליל מכה כו' הגוזלות
כו' .כל הני מילי דקחשיב דרכי שמחה הן ונראה דמפקינן ליה דבעי במצוה זו שמחה מדכתיב בה ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך וגו'
והכי אמרי' בפרק אין בערכין מנין לבכורים שטעונין שירה אתיא טוב טוב כתיב הכא בכל הטוב וכתיב בשירה בשמחה ובטוב לבב וע"ש פירש"י
ותוספות וכמ"ש לעיל דזו המצוה ראשונה ממתנת א"י לאבותינו ויש לנו ליתן בה שבח ושירה להקב"ה על קיום לנו שבועתו לאבותינו ואמר
שתחלת הליכתה יהיה בשמחה ובשירה קומו ונעלה ציון אל בית ה' דא"י מקודש בעשר קדושות וציון שהיא ירושלים מקודש בעשר קדושות
יותר מא"י ובהמ"ק שהוא בית ה' מקודש בי' קדושות יותר מירושלים כדאמרי' בעלמא ולכן אמרו בתלמוד ירושלמי דבדרך שהיו עדיין בא"י
אמרו שירה מענינו שמחתי באומרים לי בית ה' נלך וגו' ובבואם לירושלים למקום קדוש יותר הוסיפו בשירה עומדות היו רגלינו וגו' ובבואם להר
הבית למקום קדוש יותר הוסיפו בשירות הללו אל בקדשו וגו' שיש בו עשרה הללוהו .ובהגיעם לעזרה שהוא מקום עבודה ושירה דברו הלוים
בשיר ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת וגו' האי קרא נמי אמרוהו בשיר על בנין ותוספת העזרה כדאמרי' פרק ידיעות הטומאה .וענינו מפורש
שם והכא נראה לפרש ליתן שבח והודאה להקב"ה שהביאנו לשלום עד הלום שהוא המקום הגבוה יותר מכל העולם והיינו ארוממך ה' כי דליתני
וגו' כדאמרי' פ' איזהו מקומן מקום דמדלי טפי והוא מקום העזרה ע"ש וק"ל:
 2וכן כתב בפירוש המשנה לרמב"ם מסכת ביכורים פרק ב וז"ל אבל שהבכורים בפני הבית בלבד הרי הוא מפורש בתורה שנ' ולקח הכהן הטנא
מידך והניחו לפני מזבח ה' אלקיך ,עד שיהא שם מזבח ואז חייבין בהן ,מה שאין כן בתרומה ומעשר-.וביאור הדברים לכאורה הוא ,שכל ההפרשה
היא לצורך הבאה וכיון שאין הנחה לפני ה' ממילא אין חובה להפריש ,והיינו שאפילו שזה ב' מצוות נפרדות בכל אופן אין קיום למצוות ההפרשה
אם אי אפשר לקיים את מצוות ההבאה.
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הובא לעיל בהערה.1
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הקדמה:
מצות ביכורים כוללת שתי מצוות ,האחת .הבאת ביכורים ,והוזכרה פעמיים בתורה ,בפרשת משפטים )שמות

כג-יט( "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" ,ובתחילת פרשת כי תבוא )דברים כו-ב'( "ולקחת מראשית כל
פרי האדמה ושמת בטנא והלכת למקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם" -וזהו המצוה של הפרשת ביכורים שכל
אחד צריך לקחת מראשית כל פרי האדמה ,וכמו ששנינו במשנה מסכת ביכורים )פרק ג משנה א'( כיצד מפרישין
הבכורים יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה ,אשכול שביכר רמון שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו
בכורים ,והם נעשים בכורים במחובר ,ומצוותו להביא לבית המקדש בכורי פירות הללו ,והם נתונים לכהנים
אחר הנחתם בעזרה ,המצוה נמנית במנין המצוות) .ספר המצוות מ"ע קכה; סמ"ג עשין קלט; החינוך מצוה צא(.
והשניה .היא מצוות הוידוי ,שנקראית מקרא ביכורים ,ונאמר בפרשת כי תבוא )שם פסו' ג'( ובאת אל הכהן
והגדתי היום לה' אלוקיך ,ולקח הכהן הטנא מידיך ,וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי וגו' והמצוה
היא להתוודות לפני ה' ,וענינה )כ' בספר המצוות לרמב"ם קלב( היא שצונו לספר טובותיו אשר הטיב לנו והציל
אותנו ,ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצרים וענותם אותנו ולשבחו על כל זה(5*) .4

א [.הספק במצוות ביכורים האם המצוה היא כל שנה או פעם אחת מכל שדה.

הנה יש להסתפק בקיום מצות ביכורים ,דהנה שנינו במשנה )במסכת ביכורים פ"ג מ"א( כיצד מפרישין הבכורים
יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים.
ולא נתבאר במשנה אימתי יעשה זאת ,ומעתה יש להסתפק האם חיובם שיתן בכל שנה את הפירות הראשונים
שביכרו ,או שהמצוה היא שיתן פעם אחת בימי חייו את ביכורי פירותיו הראשונים ובזה קיים את מצוותו.
וביותר קשה שלא מצינו בשום מקום )הן בתורה שבכתב והן בתורה שבע"פ( שיהא חייב לעשות כן בפירותיו של כל
שנה ושנה ,6לעלותן לירושלים ,ולכאורה א"כ יש לומר שבאמת בפעם אחת שיתן קיים כבר את מצוותו ,ויותר
אינו צריך להביא ביכורים.7

4

מקום נוסף שמצינו שקוראים פרשה זו הוא בליל הסדר ליל ט"ו בניסן ,ויש להבין מדוע בליל הסדר ג"כ קוראים פרשה זו ,וגם יש לברר מה דינו

של מי שאין לו את נוסח ההגדה ,איזה פרשה יקרא ,האם יקרא פרשיות העוסקות בעניני יציאת מצרים ,או שיאמר פרשה זו הנאמרת במקרא
ביכורים ,יעויין בקונטרס ברכת הפסח להגרא"ב פינקל זצ"ל ,מצינו ג"כ ששניהן נקראין בלשון הגדה ,ואולי זהו גילוי לגדר המצוה בליל הסדר,
שענינו שבח והודיה ,ולא רק מצוות חיזוק האמונה כמו שהרבה רצו לומר.
5

סימון זה מציין לעיין בסוף הקונטרס הרחבת דברים בענין זה.
6
והיה אפשר להשיג על הערה זו דהרי גם במצוות פאה לא הוזכר במשניות שהמצוה היא בכל שנה והא מילתא דפשיטא היא שהמצוה היא בכל
שנה שיש לו יבול להשאיר פאה בצד השדה ,וכמו"כ אף במצוות ביכורים כל היכא שיש לו יבול חדש המצוה היא שיביא ביכורי פירותיו.
7
ובאמת זה תמוה שלא מצינו כאן שהתורה נתנה זמן למצוה זו של ביכורים ,אמנם הגאון ר"א נבנצאל השיב דהרי כתוב שהמצוה היא להביא
הביכורים מעצרת ועד החג ,והיינו דכוונתו שבזה מבואר זמן המצוה ,אבל אפילו שאין התייחסות האם חייב להביא בכל שנה ,מ"מ היה פשוט לו
שזה נחשב שיש זמן למצוה זו.
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ב [.מביא דברי הציץ אליעזר שהביא קושיית המפרשים על לישנא דקרא "פרי האדמה"
והנה בעל הציץ אליעזר )הגאון ר' אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל( בתשובותיו יצא לדון בספק זה) ,בחלק טו
סימן טז אות ג'(

וכתב וזה לשונו" ,בריש פרשת כי תבוא )דברים כ"ו ב'( על הפסוק ולקחת מראשית כל פרי האדמה,8
מביא קושית המפרשים שמקשים שהיה צריך לומר פרי העץ שהרי הבכורים הם משבעת המינים,9
וכותב לתרץ בשם החיד"א 10לפי המשנה )בפ"ג דבכורים מ"א( דמיד שרואה תאנה שבכרה כורך עליה
גמי ואף שהיא עדיין בוסר ,ועל הבוסר הא מברכים בורא פרי האדמה) ,א( 11ע"כ.12
והנה החיד"א בספרו חומת אנך מביא תירוץ זה בשם המהר"ם בן חביב ז"ל ,אבל החיד"א ז"ל כותב
שלא נחה בו בתירוץ זה ,ומביא שתירץ עוד תירוץ מפני דחטה פרי האדמה ,וגם על זה כותב שהוא
דחוק והרי ר' עקיבא ור' יהודה ס"ל דחטה עץ) 13כמבואר בר"ה דף ט"ז( ,והחיד"א כשלעצמו כותב לתרץ,
מפני שהרי צריך לומר הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי מתנת ארץ ישראל ,ולא אתי
שפיר ]לומר[ פרי העץ דרוצה להודות לה' על מתנת הארץ ולהכי נקט ברישא נמי הכי עיי"ש )ב.(.
תירוץ הציץ אליעזר וראייתו מן הפסוק ליסוד חידושו שמצוות ביכורים היא רק פעם אחת בימי חייו

ואני כשלעצמי היה נראה לתרץ זאת הקושיא בכזאת ,14ובהקדם מה שיש להעיר דלא מצינו כתוב
שבכורים היו צריכים להביא כל שנה בכל תקופה שהעץ נותן פריו מחדש ]ורק זאת נפסק ברמב"ם
בפ"ב מבכורים הי"א דרק פעם אחת בשנה הוא מגיד ולא שתים אפי' על מין אחר עיי"ש ,[15ובפשטות
משמע שמספיק הבאת בכורים רק פעם אחת מהפרי שהאדמה שלו נתנה ראשית בכוריה ,זאת
אומרת שאין להביא יותר מזה מפני שהראשית בכורים תלוי בראשית בכורי אדמתו ,ואם כבר הביא
 8לכאו' קשה אמאי לא הקשה החיד"א וכבר מהר"ם בן חביב את הקושיא הנ"ל על הפסוק בחומש שמות ,ששם זה הפעם הראשונה שמופיע
מצות ביכורים "ראשית ביכורי אדמתך" ואמאי לא כתוב ראשית פרי האילן ,ואולי צ"ל שכל הקושיא כאן היא מכיון שכתוב פרי האדמה ,הקשו
אמאי לא כתוב פרי האילן ,אבל שם שכתוב סתם בכורי אדמתך ,א"כ אתי שפיר שזה אמת- .אמנם ליסוד שיבואר בזה ע"י הציץ אליעזר ויובא
להלן ,זה ג"כ מבאר לשון התורה בפסוק הנ"ל שהמצוה היא האדמה ויבואר בזה להלן בס"ד.
 9ועוד היה אפשר ליישב הקושיא הנ"ל של המפרשים אמאי כתוב פרי האדמה ,זהו משום שהוצרכו ללמדנו שצריך שיהיה לו אדמה ואין מספיק
שיהיה לו עץ לחוד וכמבואר במשנה בריש מסכת ביכורים.
10
החיד"א בספרו על התורה חומת אנך שם בפ' כי תבוא.
11
סימון זה הוא לעיין בהרחבת הדברים בסוף הקונטרס.
12
והנה יעויין למה שכתב בפנים יפות ,שכתב דמהפסוק הנ"ל יש ראיה לדברי המשנה בברכות שבירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא,
שהרי גם מי שהמביא ביכורים מגפן תאנה ורימון אומר הנה הבאתי ראשית פרי האדמה ,ועוד הקשה שם ממש קושיא זו אמאי לא כתוב
מראשית פרי האילן ,ותירץ כיון שעיקר ביכורים הוא מחיטה ושעורה דשכיחי טפי וחשיבא טפי בקדימה לארץ ,ועל כן שלא לחלק באמירה
אמרה תורה מראשית פרי האדמה ,ועיין עוד בהפלאה לברכות דף מ"ד שהוכיח דעיקר האילן מקרי פרי האדמה.
13
והגאון ר' אביגדור נבנצאל שליט"א העיר דהרי מ"מ שעורה אינה עץ ,וא"כ אפילו אם מצינו שחטה זה העץ מ"מ מחמת שעורה שהיא חלק
משבעת המינים צ"ל פרי האדמה.
14
ולכאורה היה אפשר לפי דרכו ]של הצי"א[ ליישב באופן אחר ,שלכן כתבה התורה ראשית פרי האדמה ,דאילו היה כתוב ראשית פרי העץ
הו"א שיהיה חייב להביא ביכורים מכל עץ ועץ ,והרי הדין הוא שמאילן אחד נפטר כל השדה ולזה היו צריכים לומר ראשית פרי האדמה.
15
ולא ברור כאן כונת בעל הציץ אליעזר האם נתכוון לומר שמדין זה יש לפשוט הספק ,או כוונתו לומר שדין זה נמצא רק ברמב"ם ,ולכן א"א
לפשוט מזה ,אמנם אי"ז נכון דהרי זה כבר מופיע בספרי וא"כ זהו ראיה ברורה דרק באותה שנה אינו יכול להביא ,אבל לשנה אחרת מביא וצ"ב.
ויבואר להלן הראיה מדין זה.
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פעם בכזאת תו אין להביא יותר מהאילנות של אדמתו זאת ,ואפילו כשבעוד שנה נותנים ]האילנות[
עוד הפעם פירות חדשים מכל מקום אין לו להביא יותר ראשית הבכורים מזה היות ומאדמתו זאת
שהאילנות שלו גדלים שם כבר הביא מראשית בכורים) ,דלא נזכר שבכל שנה צריך להביא מתאנה
שבכרה ,ומשמע שמספיק רק פעם אחת ולא יותר(.
ואם צדקנו בדברינו אלה ,יתיישב שפיר כמין חומר הקושיא הנ"ל מדוע שלא כתוב מראשית פרי העץ,
והיינו מפני שאילו היה כתוב כן היינו יכולים לטעות ולחשוב שצריך תמיד להביא בכורים 16בכל שנת
 עונה שהעץ נותן פריו מחדש הגם שכבר הביא מפריו הקודם בשנה שעברה ,ובמיוחד הייתי טועהלומר כן בחטה ובשעורה אשר בכל שנה גדל ממש הכל מחדש ,ולכן כתבה התורה בזה בלשון ולקחת
מראשית כל פרי האדמה לאשמעינן שהדבר תלוי בהאדמה ,ואם האדמה הזאת שלו כבר נתנה ראשית
והביא מבכוריה תו אין צריך להביא יותר הגם שהפרי מתחדש וגדל מחדש בכל שנה או יותר" עכ"ל
בעל הציץ אליעזר.
ואם כן חידש בעל הציץ אליעזר שבאמת מצוות הביכורים היא להביא את ראשית ביכורי אדמתו ,ובפעם אחת
שנתן את הביכורים של שדהו כבר קיים את המצוה ,ולפי זה תירץ את הקושיא הנ"ל ,שלכן כתבה התורה
ראשית פרי האדמה ,שהחיוב הוא על האדמה ,ומכיון שנתנה האדמה את ביכוריה ,והוא מפרישן ומביאן
לירושלים נפטר לעולם ,ושוב אינו צריך להביא משדה זו ביכורים.
ג [.מעיר בהבנת דברי בעל הציץ אליעזר אמאי פשוט לו בלשון פרי האדמה כן

ובאמת לא מובן כ"כ אמאי פשוט לו לציץ אליעזר ,שאם היה כתוב ראשית פרי האילן ,אז אי אפשר לומר
שהכונה היא ביכוריו הראשונים של האילן ותו לא ,ובזה מודה שאילו היה כתוב כן המצוה היה להביא כל
שנה ,הרי גם אילו היה כתוב כן נאמר שהמצוה היא להביא את הראשית של האילן ,ומדוע ברור לו שאם לשון
זה שכתוב בתורה "ראשית פרי האדמה" הכונה היינו להביא פעם אחת רק לגבי הקרקע וצ"ב.
ובדוחק אפ"ל שכונתו לומר שאם היה כתוב ראשית פרי האילן ,א"כ א"א לומר שהכונה היא רק הפרי הראשון
ויותר לא יביא ,דלגבי האילן כל שנה יש ראשית הפירות ,ורק לגבי הקרקע שייך לומר שהראשית היא פעם
אחת והיינו היבול הראשון שהקרקע הוציאה ,ועדיין צ"ע.
ד [.מסתפק האם לפי דברי הציץ אליעזר אם לא הביא בשנה הראשונה האם הפסיד למצוה או לא

ויש להסתפק לפי חידושו של הציץ אליעזר ,שהמצוה היא להביא רק פעם אחת בימי חייו את ביכורי אדמתו,
ולכן כתבה התורה פרי האדמה ,א"כ יש להסתפק האם במקום שלא הביא בשנה הראשונה ,והיינו בין מחמת
אונס ובין מחמת מזיד ,האם יכול להביא בשנה שאחרי זה ,דלכאורה כבר אין זה ראשית פרי אדמתו ,ושוב
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בנדפס בפורים והוא טעות סופר ,שהרי הבאת ביכורים עיקרה מעצרת ועד החג ,או מהחג ועד חנוכה ,וצ"ל בכורים כמש"כ.
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אינו יכול להביא ביכורים והפסיד למצוה ,שרק זהו המצוה ראשית ביכורי אדמתו .או שסוף סוף נימא שחל
עליו חיוב להביא ביכורים ועדיין לא פטר את חיובו ,ואף בשנים שאח"כ יכול להפטר מזה.
ובשלמא לצד הפשוט המקובל בעולם שמצות ביכורים היא להביא ראשית ביכורי פירותיו בכל שנה ,א"כ
אפילו ששנה אחת הפסיד למצוה ,יביא לשנה אחרת ,אבל לפי הציץ אליעזר אי נימא כן שהמצוה היא רק
"ראשית ביכורי אדמתו" ,אם כן כשלא הביא בשנה הראשונה כבר הפסיד את הראשית.
אמנם עדיין כמו כן יש להסתפק אף לצד המקובל בעולם ,שהמצוה היא שצריך להביא ביכורים בכל שנה
ושנה האם באמת רק את ראשית פרותיו ממש של אותה שנה יכול להביא ,ואם לא הביא הביאן הפסיד
המצוה ,או שכשנאנס יכול להביא אף פירות שניים יכול להביא.
והתשובה ברורה בזה ,וכבר פסקה הרמב"ם )בפ"ד מהל' ביכורים ה"ט( "הפריש ביכוריו ואבדו קודם שיגיע להר
הבית והפריש אחרים תחתיהם מביא השניים ואינו קורא לפי שאינו יכול לומר את ראשית כל פרי האדמה לפי
שאינן ראשית" .וא"כ מבואר להדיא שאינו יכול לקרות עליהם מכיון שזה לא ראשית ,וכ"כ ברמב"ם בפיה"מ
)שם פרק א משנה ח( ,וז"ל "ואינו קורא ,מפני שאינו יכול לומר הבאתי את ראשית פרי האדמה שהרי אינן
ראשית".
אמנם אכתי יש לברר מהו הגדר של הא מילתא שלהביא ולא לקרות ,ומשמע דיש בזה איזה קיום של המצוה,
והא לכאורה כבר אינן ביכורי אדמתו ,ויש להאריך בזה ויעויין בסוף הקונטרס )ג(.
ה [.קושיא ע"ד הציץ אליעזר מדין ביכורים בשנות ערלה

והנה יש להקשות על דברי הציץ אליעזר דהרי בג' שנות ערלה הדין הוא שאינו מביא ביכורים ,וכמבואר
בזבחים )דף פ"ח ע"א( "אין מביאין מנחות ונסכים ומנחת בהמה וביכורים מן המדומע ,ואין צ"ל מערלה וכלאי
הכרם ,ואם הביא  -לא קדש"; ואף בשנת נטע רבעי שכבר ראוי לאכילה ג"כ אינו מביא )וכפי שיבואר להלן(,
ולכאורה קשה על דבריו דהרי א"כ אין זה ראשית בכורי אדמתך ,דהרי את הראשית של האדמה זה היה
בשנות ערלה ,ונטע רבעי ,ובשלמא אם אמרינן שהמצוה היא להביא בכל שנה ושנה ,א"כ לא אכפ"ל בזה שיש
שנים שהם שנות ערלה ונטע רבעי דמביא אח"כ ,שהרי המצוה היא בכל שנה ,אבל אם המצוה היא פעם אחת
מחמת שכל המצוה שיביא רק את ראשית אדמתו ,א"כ איך נחשב ראשית אדמתו ,הרי כבר הראשית נאסר
בערלה ,ושוב אין לו ראשית אדמתו.
והיה אפשר לומר ולתרץ בב' אופנים לפי דרכו של הציץ אליעזר אמאי יהיה חייב ביכורים בשנה החמישית ,או
מחמת שרק אז נחשב ראשית ביכורי אדמתו ,דמקודם זה לא שלו ,או שאפילו שהיה כאן ראשית ביכוריו
מקודם אבל מכיון שלא הביא מחמת הדין א"כ שדהו לא נפטר ולכן הוא חייב .והיינו שצ"ל שבכורי פרי
אדמתך היינו בשנה הראשונה שזה ראוי לאכילה ,וזהו נחשב הראשית דכוונת התורה שיביא מן הראשית
הראוי לך.
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והיינו דבעצם יש כאן ב' צדדים בביאור דברי הציץ אליעזר האם כוונתו לומר שרק בהתחלה זהו הראשית
ואת זה התורה חייבתו ותו לא ,וא"כ אם לא הביא בתחילה הפסיד המצוה ,או שבאמת כל שנה כל עוד שלא
הביא יש לקרותו עדיין ראשית ,והיינו שחיוב מצוה זו שיביא פעם אחת את הראשית שיכול להביא וסגי בזה,
וכל עוד שלא הביא לא נפטר ממצוה זו וצ"ע] .וחזרנו בזה למה שנסתפקנו מקודם באות ד' ,האם כשלא הביא את
הראשית האם יכול להביא או שלא יכול להביא[.
ו [.קושיא ע"ד הצי"א מדין ביכורים בשנת נטע רבעי

ומכל מקום לציץ אליעזר צ"ע אמאי שלא יביא ביכורים בשנת נטע רבעי ,והרי הדין הוא שבשנה זו גם אינו
מביא ביכורים ,וכ"כ הגר"ח שליט"א בדרך אמונה )פ"ב ס"ק קכ"ב( שאינו מביא] .וגם לכאורה מוכח כן מיניה וביה
שא"כ אמאי הוצרכו לומר שנטע רבעי נאכל בירושלים הרי תמיד ביכורים היינו בשנה רביעית ,ומדין נטע רבעי צריך לאכול
בירושלים .17אמנם ראיה זו לכאורה יש לדחות דהרי בחטה ושעורה אין שנות ערלה ולכן הוצרכו לאשמעינן האי דינא שצריך
להביאן לירושלים[.

ועכ"פ יש להעיר דהרי א"כ הרי רק בשנת נטע רבעי יכול לאכול וא"כ אמאי יכול להביא ביכורים שנה אח"כ,
הרי כבר אכל את ראשית שדהו בפירות נטע רבעי .ואם אמרינן כמו שרצה לומר הציץ אליעזר שכל החיוב
הוא רק ראשית ביכורי אדמתו ,א"כ פירות הללו כבר אינם ראשית ביכורי אדמתו ,דהרי כבר היו לו פירות של
נטע רבעי שאכלן .וא"כ מקושיא זו לכאורה מוכח בוודאי שהמצוה היא כל שנה יש לו להביא ביכורים.
אמנם מה שיש לדחות הראיה מנטע רבעי ,דהרי טעם דינא של נטע רבעי שאינו מביא ביכורים ממנה ,ביאר
הגרח"ק שליט"א בספר דרך אמונה )בציון ההלכה שם קע"ז( שהוא משום דנטע רבעי הוא ממון גבוה ,כמבואר
רפ"ט ממעשר שני והפירות לא שלו ,ואפילו אם יפדם כבר נדחו מלהיות שלו עכת"ד הגר"ח ,וא"כ מעתה ברור
שמחמת קושיא זו נפלה הראיה ,דא"כ אפילו שבשנת נטע רבעי היה מותר לו לאכול אמנם זה לא היה ראשית
ביכורי אדמתו ,דמזה שדייקה התורה לכתוב ביכורי אדמתך היינו שיהיו שלך ,ונטע רבעי זהו לא הראשית
שלו ,משום שלא שייך לו ,ומצוות התורה היא שיביא את ראשית ביכורי אדמתו שלו דווקא ,וא"כ נסתלקה
הראיה שהבאנו דלא כדברי הצי"א מערלה ונטע רבעי.
ז [.פשיטות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לספק וראייתו מהמדרש

והנה כשהצענו ספק זה למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,השיב מיד בזה שפשוט לו שהחיוב של מצות ביכורים
הוא להביא כל שנה ,עפ"י המבואר ברש"י על הפסוק )דברים כ"ו ט"ז( הנאמר אחר פרשת ביכורים ,היום הזה ה'
אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך ,וברש"י
שם כתב "ושמרת 18ועשית אותם -בת קול מברכתו ,הבאת בכורים היום ,תשנה לשנה הבאה" .ובר' אליהן
17

הוכיח כן הרב ליבוביץ מקר"ס
18
ובאמת שיש להבין דהלשון ושמרת בכל מקום הוא אף חשיב לא תעשה וא"כ באמת צ"ב מה שייך להזהיר בלשון איסור לקיים המצוות של
ביכורים ,איך הכא מהפסוק אדרבה אף לומדים שזהו ברכה שיזכה כן לשנה הבאה-ובעיקר הקושיא צ"ל לפי מה שיבואר להלן בקונטרס בשורש
מצוות הבאת ביכורים שהיא מצוה להיות מכיר בטובה ולא כפוי טובה ,א"כ א"ש שהתורה הזהירה על זה אף בלישנא דאיסור.
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מזרחי )הובא דבריו בשפתי חכמים שם( ביאר דהיה קשה לרש"י שבוודאי נסמכה פרשה זו לפרשת ביכורים שיהא
ג"כ מה שכתוב "ושמרת" אף על ביכורים ,ואיך שייך לביכורים ושמרת ועשית אותם כיון שבפרשת ביכורים
כתוב שעשה את המעשה שכבר הביא ביכורים ,לכן פירש שבת קול מברכתו עכ"ד.
אמנם יסוד הדברים כבר הוא ממדרש תנחומא )פרשת כי תבוא סימן ב( אמר ריש לקיש יוצאה בת קול ואומרת
תשנה לשנה הבאה כיום הזה ,כאדם שהוא נותן פרי חדש לחבירו ,ואומר יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה
הבאה ,וא"כ הוכיח הגר"ח שליט"א שמבואר להדיא שהמצוה היא שיתן בכל שנה ושנה ,וזהו מה שהבת קול
מברכת אותו שיזכה כן לשנה הבאה} .ולהלן הרחבנו בזה מהי הברכה שיזכה לשנה הבאה ,האם שיהיה לו פירות ,או שיזכה
להגיע לביהמ"ק ולהאריך ימים ולקיים המצוה עוד פעם ,ומלשון המדרש כאן משמע מצד המשל שהברכה היא שיזכה שיהיה לו
פירות אף שנה הבאה{.

והנה מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בספרו דרך אמונה )הלכות ביכורים בפ"ד( על מש"כ הרמב"ם בהי"א שפעם
אחת בשנה הוא מגיד ,כתב בציון ההלכה )באות קל (.שהרי חייב להביא כל שנה ,עיין רש"י בגיטין מז,א ד"ה
ה"ג ,ובדברים כו טז} ,והיינו הכונה למה שהבאנו מדברי רש"י הנ"ל שבת קול מברכתו הבאת בכורים היום ,תשנה לשנה
הבאה {:וברבינו יונתן ר"פ ראשית הגז ופשוט עכ"ל– .וא"כ כאן כתב מרן הגר"ח שליט"א את ראיותיו לכך
שהמצוה בביכורים היא להביא בכל שנה ושנה ,ואלו הן א (.מדברי רש"י בגיטין .ב (.מהרש"י הנ"ל והמדרש
שתשנה לשנה הבאה .ג (.הראיה מר' יונתן בחולין ,ויבואר להלן כל הראיות הנ"ל אחת לאחת.
עכ"פ הרי לן שיטת מרן שהגר"ח שליט"א שבוודאי פשוט הוא שהמצוה בביכורים הוא בכל שנה ושנה ,להביא
את ראשית ביכורי פירותיו.
דחיית הציץ אליעזר לראיה מהמדרש הנ"ל ולראיה מרש"י בגיטין.

ח [.אמנם מצאתי שכבר דן בראיה זו בעל הציץ אליעזר בעצמו ודחאה ,והוא בתשובותיו בשו"ת ציץ אליעזר
)חלק יז סימן יט א'( ,ששם הוא משיב למאן דהוא ששואלו מראיות הללו שמוכח שלא כדבריו.

וזה לשונו )בספרי שם באות ג'( חדשתי לומר שה"ראשית בכורים" תלוי בראשית בכורי אדמתו ,ואם כבר
הביא פעם בכזאת תו אין להביא יותר מהאילנות של אדמתו זאת ,אפילו כשבעוד שנה נותנים עוד
הפעם פירות חדשים ,ושואל על זה מב' מקומות ,א( מרש"י )דברים כ"ו ט"ז( שכתב :ושמרת ועשית
אותם "בת קול מברכתו הבאת בכורים היום תשנה לשנה הבאה" ,ב (.וממתניתין בגיטין )מ"ז ע"א(
דאיתא :המוכר שדהו לעכו"ם לוקח ומביא ממנו בכורים מפני תיקון העולם ,וברש"י ה"ג לוקח ומביא
בכורים בכל שנה צריך וכו' ע"ש ,ומשמע מכל זה שבכל שנה מביאים בכורים ע"כ.
}ולהבנת הדברים נביא דברי הסוגיא שם בגיטין ,הנה במשנה בגיטין )בדף מ"ז ע"א( ,המוכר את שדהו לעכו"ם
לוקח ומביא ממנו ביכורים מפני תיקון העולם .וברש"י שם הכי גרסינן לוקח ומביא ביכורים בכל שנה צריך
ליקח מן העכו"ם פירותיה בדמים יקרים ומביאם לירושלים .מפני תיקון העולם .שלא יהא רגיל למכור קרקע
בא"י לעכו"ם ,וגם אם מכר יטריח לחזור אחריה ולפדות ע"כ .וא"כ לפי רש"י הפשט הוא ,דמי שמוכר את
9
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השדה שלו לגוי בארץ ישראל קנסו את המוכר לחזור ולקנות מהלוקח הגוי ולהביא ביכורים בכל שנה ,כדי
שאפילו אם מכר לגוי יחזור ויטרח ויקנה בחזרה מן הגוי ויביא ביכורים ,דהרי מחמת שמכר הפסיד את
הקרקע ממצוותיה.
וא"כ מבואר שבכל שנה יש לו ליקח מן הגוי ,הרי לן שבכל שנה ישנה למצוות הביכורים ,ולכאורה זה ראיה
מפורשת ממש שהמצוה היא להביא בכל שנה ושנה ,וצ"ע.
ולרש"י ביארו התוס' דרק לגבי ביכורים קנסו להביא ולא לגבי תרו"מ ,ובגמ' מבואר בפשטות דאין קנין לעובד
כוכבים להפקיע מידי מעשר ,וה"ה אין קנין להפקיע מידי ביכורים ,וא"כ כשמביא ביכורים מצד עיקר הדבר
מקיים את מצוותו מן התורה ,ובגמ' בע"ב נתבאר אמאי הלשון שמביא רק מפני תיקון העולם ,הרי מדאורייתא
מקיים מצוה ,עיי"ש-.ולהלן נבאר מאי שנא מכל לוקח שאינו מביא ביכורים מעיקר הדין) .ה{(.
וממשיך בעל הציץ אליעזר שם ,ואשיב לו על זה ,דכוונתי בדברי )בספרי שם( היתה ,דמאותו עץ שהביא כבר
בכורים ממנו אינו צריך להביא יותר ,אבל אם יטע באותו שדה בשטח אדמה נוסף עוד עץ אזי שפיר יצטרך
להביא ממנו בכורים כי זהו כבר ראשית אדמה נוספת ,וא"כ לא קשה מרש"י בדברים )שם( ,דיש לומר דהכוונה
שמברכים אותו שיביא ביכורים מעץ נוסף משטח אדמתו ,ואותו הדבר לא קשה מההיא דגיטין דיש לומר דגם
שם כוונת רש"י שיביא ביכורים בכל שנה מכל עץ נוסף בשטח אדמה נוספת שבאותו שדה ,עכ"ל.
וא"כ ביאר הציץ אליעזר שאפילו אם נאמר שהמצוה היא להביא פעם אחת בימי חייו ראשית ביכורי אדמתו,
בכל אופן זה פשוט שאם נטע עצים חדשים יתחייב מחדש ,והיינו משום דהעצים הללו לא נפטרו בביכורים
הראשונים שהביא וחל עליהו חובה חדשה של ביכורים.
ולכאו' בוודאי כוונתו לאו דווקא שנטע בשטח אדמה נוסף ,והיינו חלקת אדמה חדשה ,אלא אפילו אם נטע
עצים חדשים באותה חלקת אדמה ג"כ יהיה חייב בביכורים מחדש ,דחלקת אדמה זו "של עץ זה" לא נפטרה
מביכורים.
ט [.מעיר על חידושו של הציץ אליעזר שאף לשיטתו אם הוסיף ליטוע אילנות חדשים חייב שוב בביכורים

הקושיות על יסוד דברי הציץ אליעזר .הנה לכאו' יש להבין דבריו דהרי כל עיקר חידושו הוא שמצות ביכורים
הוא חובת הקרקע ולכן מכיון שנתן ביכורים נפטרה הקרקע לעולם ,וא"כ אמאי אם נטע אילנות חדשים יהיה
חייב שוב בביכורים ,הרי קרקע זו כבר נפטרה מביכורים ,ואם באדמה תליא מילתא הרי אדמה זו כבר נפטרה.
אמנם היה אפשר לומר דזה לא קשה ,דכוונתו היא שבאמת באותה קרקע לא שייך להתחייב פעמים דרק אם
יקנה קרקע חדשה ויטע שם אילנות אז יתחייב שוב במצות ביכורים ,ובזה כתב שאין ראיה מהמדרש הנ"ל
"משום שכן תזכה לשנה הבאה" היינו שבקרקע חדשה יטע בה אילנות חדשים ומהם חל עליו חובה חדשה
של המצוה ,אבל בוודאי שאם נטע באותו קרקע עוד אילנות כבר נפטרו בנתינת הביכורים הראשונה משום

10

÷éëãøî éøåëéá ñøèðå
éâñ ïúéù úçà íòôáù åà äðù ìëá íáåéç íàä íéøåëéá úåöî áåéçá ááåñ
íéøåëéáä úåöî éùøåùì óòúñîå

שקיים למצות הקרקע והביא ביכורים ,והלשון שלו בתשובה הנ"ל "אבל אם יטע באותו שדה בשטח אדמה
נוסף עוד עץ" ,ומצד אחד כתב באותה שדה ומצד שני בשטח נוסף.
י [.מקשה עוד מדברי המדרש הנ"ל שקשה לבארו כמו שביארו הציץ אליעזר
19

דהרי הדין הוא שמעץ שהוא ערלה אין לו להביא ביכורים )כמבואר בזבחים פ"ט .ונתבאר

אמנם לכאורה צ"ב
לעיל( ,וא"כ מעתה קשה ממנ"פ הרי במדרש )הנ"ל שהובא ברש"י( מבואר שבת קול מברכתו כן תזכה לשנה
הבאה ,שג"כ יזכה להביא ביכורים ,ואיך אפשר לומר כמו שרצה ליישב זאת בעל הציץ אליעזר דהיינו בעצים
חדשים )בקרקע חדשה( הרי מהן לא יוכל להביא שנה הבאה דהרי יצטרך להמתין ג' שנים של ערלה ,ושנה
רביעית של רבעי ,וע"כ דחזינן מראיה זו לכאו' בבירור שהכונה היא שבכל שנה ושנה מחוייב להביא ביכורים
ואפילו מאותו העץ ואותה שדה צריך להביא בכל שנה ושנה ,וצ"ע.
אמנם יש לדחות דהכוונה היא שהנה מהות הברכה היא לכאורה שיזכה להאריך ימים בבריאות ויזכה לבוא
לירושלים אף לשנה הבאה ,והיינו דאי נימא דלא כציץ אליעזר הכונה תשנה לשנה הבאה היינו שיזכה ששדהו
תעשה יבול פירות אף לשנה הבאה ,אמנם אי נימא שהברכה היא שיזכה להאריך ימים ולהיות בריא ולהביא
א"כ אפ"ל דאף אי נימא שבאמת שצריך להמתין ד' שנים לביכורים אמנם הברכה היא שיהיה לו שפע שכל
שנה יהיה לו שדה עם אילנות שעכשיו ישתלמו פירותיהן ד' שנים ומ"מ צע"ק )ד.(.
י"א [.דן במה שדחה הציץ אליעזר את הראיה מהסוגיא דגיטין

גם מה שהציץ אליעזר דחה את הראיה מהסוגיא בגיטין מ"ז ע"א ,ושם מבואר המוכר שדהו לעובד כוכבים
לוקח ומביא ממנו ביכורים מפני תיקון העולם ,ופירש רש"י בד"ה הכי גרסינן לוקח ומביא ביכורים ,בכל שנה
צריך ליקח ביכורי פירותיה בדמים יקרים ומביאם לירושלים ,ולכאורה מבואר ברש"י להדיא שצריך להביא
ביכורים בכל שנה.20
וגם לזה תירץ הציץ אליעזר )שם בתשובתו( שאין ראיה משום שהכוונה בדברי רש"י היינו שבגוונא שיטע עץ
חדש בקרקע חדשה אז מחויב להביא ביכורים בכל שנה ,ומדובר בהכי תמצי כזאת.
והנה מלבד שזהו דחוק מאוד ולא משמע כן ברש"י ,ואף יותר מכך הוסיף להקשות הגאון ר' שאול אלתר
שליט"א הרי אם אמרינן שמתי שמוסיף עוד אילן בקרקע חדשה ,אז מחויב בביכורים מחדש ,ובלא זה מספיק
פעם אחת בביכורים ,א"כ רש"י לא היה צריך לומר בכל שנה צריך ליקח ביכורי פירותיה בדמים יקרים וכו',

19

כ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א
 20ואולי היה אפ"ל שבאמת מעיקר דינא ביכורים היינו להביא פעם אחת ותו לא ,אבל באמת )וכפי שיבואר להלן( בודאי יכול להיות שיקיים
מצוה קיומית אם יביא בכל שנה ,וא"כ הכא כמו שכתב רש"י בד"ה מפני תיקון העולם ,שלא יהא רגיל למכור קרקע בא"י לעובד כוכבים וגם אם
מכר יטריח לחזור אחריה ולפדות ,ע"כ .והיינו דזה גופא היה הקנס שמכיון שיהיה לו טירחא כל שנה לקנות זה יגרום לו לחזור אחריה ולפדותה,
אבל סתם ביכורים יכול להיות שבאמת חיובם להביא רק פעם אחת ,אמנם לכאורה א"א לומר כן שכל המצוה בביכורים היא רק פעם אחת והכא
מחמת המצוה נקנוס אותו יותר מהמצוה ,וע"כ דהיינו שחזינן מכאן שהמצוה היא להביא בכל שנה.
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אלא מתי שנטע אילנות נוספים בקרקעות חדשות רק אז מחוייב ,וא"כ מדוע קבע רש"י שחייב להביא בכל
שנה ,ולכאורה זהו ממש ראיה מוכרחת שמצוות ביכורים היא להביא בכל שנה.
עוד העירו שלכאורה אף אם נאמר כמו שרצה לומר הציץ אליעזר שכל החיוב להביא ביכורים מחדש היינו רק
בנטע אילנות חדשים בקרקע חדשה ,לכאורה כל זה בישראל שיהיה מחוייב להביא ביכורים ,אבל שם בסוגיא
הרי מדובר בישראל שמכר לגוי קרקע וא"כ אפילו אם אמרינן שבאמת מחוייב מחמת תקנה של קנס לקנות
ממנו בשביל שיתן הישראל ביכורים ,אמנם בשלמא אם אמרינן שהחיוב הוא להביא ביכורים בכל שנה אתי
שפיר שאמרינן שאף הישראל יהיה חייב לקנות ממנו כל שנה ,אמנם אי אמרינן שרק חייב פעם אחת ורק אם
מוסיף אילנות בקרקע חדשה חייב עוד ביכורים ,א"כ הרי בקרקע זו שמכר לגוי כבר נפטר בשנה הראשונה,
ואם הגוי הוסיף קרקע הרי בזה מהכ"ת שיתחייב הישראל הרי לא מכרה לו.21
ואולי בדוחק צ"ל שמדובר שהגוי קנה כמה קרקעות אבל לא השתמש בהם ,אמנם בכל מקרה יהיה דחוק
לומר שהישראל יהיה חייב לקנות מהגוי פירות מאילנות שהגוי נטע ,ועל כרחך שהכונה ברש"י הוא כפי
הפשטות שמצוות ביכורים הוא שחייב להביא ביכורים כל שנה ושנה.
י"ב [.לכאורה יש לפשוט ספק זה מן הפסוק בנחמיה ,והדחייה לכך.

עוד לכאורה יש להביא ראיה מהפסוק בנחמיה .והנה בציץ אליעזר )שם בתשובה השניה( כתב מה שחזר ושאל
אותי מהכתוב )בנחמיה י'  -ל"ו( בלשון :ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית ה',
דלכאורה פשטות הלשון כל וכו' כל וכו' שנה בשנה ,מורה שהכוונה מכל מין בכל שנה ע"כ.
ודחה הציץ אליעזר דשם בנחמיה המדובר מה שקיבלו עליהם אפילו דברים שאינם מחויבים מן התורה,
ככתוב לעיל מיניה )בפסוק ל"ג" (:והעמדנו עלינו מצות" והפסוקים הלאה עד סוף הפרק מפרטים והולכים
מה שקיבלו עליהם ,ובתוכם פסוק ל"ו הנזכר כדיעו"ש.
ולא עוד אלא דעל הפסוק הזה בעצמו מפרש רש"י וז"ל" :ובכורי כל פרי עץ בכורי של כל פרי האילן הם
מדברי חכמים" עכ"ל ,והיינו שקיבלו עליהם להביא בכורים אפילו שלא משבעת המינים שחייבה תורה .וכ"כ
במצודת דוד ע"ש ,ולפי"ז יורד בכלל דיוקו מהלשון של "כל" כי יש לומר שלשונות "כל" הכתובים באים
להורות ולרבות שאר המינים כנזכר שיביאו בכזאת שנה בשנה לבית ה' .אבל מאידך שפיר יש לומר גם דרצה
לומר מיהת רק מכל פרי של שטח אדמה חדשה ,וכל עץ מכל עץ חדש ,עכ"ל.
והיינו שבעצם דחה כאן הצי"א בב' אופנים את הראיה משם ,א .ששם מדובר גם על דברים שאינם מעיקר
החיוב ,וא"כ חידש בזה הציץ אליעזר שאף לפי דרכו שבאמת אין זה חובה להביא בכל שנה ,אבל מ"מ יש בזה
מצות קיומית או מגדר שקיבלו על עצמם להביא אעפ"י שאינם מחוייבים בזה .ב .שהלשון כל ,בא לרבות אף
21

ובדוחק אולי אפשר לומר שכן יהיה חייב בזה ,הישראל לקנות ולהביא ביכורים ,מכיון שהסיבה שקנסוהו שמכר הקרקע בשביל שיקנה ממנו
בחזרה לקרקע ,בשביל שהקרקע לא תפקע מחיוב המצוות שלה ,וא"כ בכל מקרה שקרקע זו נמכרה על ידו ,יהיה חייב להביא ביכורים אף
מאילנות שהגוי נטע וצ"ע.
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דברים שלא משבעת המינים ,וא"כ הכוונה שמכל האילנות אפילו שאינם משבעת המינים יביאו ביכורים ולא
מתייחס למילת עץ ,וא"כ נפל הדיוק ,כי עיקר הדיוק היה שמכל עץ שנה בשנה משמע שמאותו עץ יביא כל
שנה ,אבל אם אמרינן שהכוונה כל היינו לגבי כל סוגי האילנות ,א"כ אפ"ל שכל שנה יקיימו מצות ביכורים
בכל סוגי האילנות) .ו(.
י"ג [.יש שרצה לפשוט שלא כדברי הציץ אליעזר מלשון המשנה וראה תאינה שביכרה

והנה הגרש"א שטרן שליט"א 22דייק מלשון המשנה בביכורים שיסוד המצוה היא להביא ביכורי הפירות ולא
את ביכורי האילן או הקרקע ,דהנה מבואר במשנה )רפ"ג דביכורים( יורד אדם לתוך שדהו ורואה "תאנה
שביכרה" ואשכול שביכר או עץ ענבים שביכר וכו' -וא"כ חזינן מזה דיסוד המצוה הוא מה שהפרי מבכר ולא
האילן ,והמצוה היא להביא את ביכורי הפירות ,וא"כ המצוה היא להביא כל שנה ביכורי הפירות ,ולכאו' חזינן
שלא כדברי צי"א דלדבריו הרי המצוה היא להביא את ביכורי האילן או הקרקע ,משא"כ אם אמרינן שהמצוה
היא להביא ביכורי הפירות ,הרי לגבי הפרי כל שנה יש כאן ביכורי הפירות מחדש.
אמנם מצאתי בדעת זקנים לבעלי התוס' שלא כדבריו שכתב הלשון לגבי מצות ביכורים ביכורי הפירות ,על
הפסוק ובכורות בקרך וצאנך כתב שהיו מביאין ב' בכורות אחד לפטר רחם ,והשני מה שיולד תחילה בעדרו,
כמו ביכורים באילנות והיינו דכתיב ראשית ביכורי אדמתך .וא"כ מבואר שהגדיר למצות הביכורים כלפי
האילנות וצע"ק.
ועוד דבעיקר דבריו יל"ע ,דהנה במצות ביכורים חזינן דיסוד המצוה לא תלוי לבד בפירות אלא גם מלשון
התורה חזינן שהמצוה היא על הקרקע ראשית ביכורי אדמתך תביא ,וכן ולקחת מראשית כל פרי האדמה,
חזינן דהתיחסות התורה למצוה הוא לגבי הקרקע ,וכן שנינו בריש מסכת ביכורים שמי שאין לו קרקע אינו
מביא ביכורים ואפילו כשיש לו אילן ,וכן במשנה מסכת פאה )פרק ג משנה ו( ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת
בפאה ובבכורים ,ובברטנורא ביאר ובבכורים  -דכתיב בהו אדמתך .והני מילי בבכורי חטה ושעורה ,אבל
בבכורים של אילן אינו חייב אלא אם כן יש לו קרקע שש עשרה אמות סביב לאילן שהוא שיעור יניקתו- :וא"כ
חזינן מכל הני דההתייחסות למצוה היא לקרקע ,ובוודאי שאיננה רק לפרי ,ומעתה יש לשוב ולדון דביכורי
הקרקע היינו הראשית בפעם הראשונה ותו לא .וברור דנסתלקה הראיה מטענות הללו נגד דברי הצי"א.
י"ד [.לכאורה יש לפשוט הספק מדין שלא להביא מן החדש על הישן
עוד לכאורה נראה להוכיח מדין ישן על החדש .דהנה מבואר בתלמוד ירושלמי מסכת ביכורים )פרק א-דף סג

טור ג( והתנינן אין מביאין בכורים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש מה נן קיימין אם בפירות
שהביאו שליש לאחר ראש השנה על הפירות שהביאו שליש לאחר ראש השנה מכיון שלא הביאו שליש לפני
ראש השנה דבר ברור שלא השרישו קודם לעומר והן אסורין עד שיבוא העומר ויתירם אלא כי נן קיימין

22

במכתב.
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בפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו אחר ט"ו בשבט מכיון שהוא מן חדש על הישן הוא מן
חדש על חדש מביא וסברנן מימר לאחר חנוכה אנן קיימין אמר רבי חיננא בזמנן עכ"ל
וברמב"ם הלכות ביכורים )פרק ב' הלכה ו( ,וז"ל אין מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי
מעשיך ,ואם הביא אין מקבלין ממנו אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן ,וכן אין מביאין בכורים
אחר חנוכה ,שהבכורים שבכרו אחר חנוכה הן חשובין משנה הבאה ויניחם עד אחר עצרת .עכ"ל.
ובהשגות הראב"ד ,אין מביאין בכורים אחר חנוכה וכו' עד הרי הן חשובין משנה הבאה .א"א ואיך יתכן זה
והלא חנוכה קודם שבט הוא והוא שנה שעברה ,ונראה לי מפני שהפירות שמתבכרים אחר חנוכה אינן אלא
פסולת הפירות והתורה אמרה מראשית ודינם כתאנים סורות ומרוקבות שלא קדשו ואפילו אם יניח אותם לא
קדשו ואם הפרישן קודם חנוכה ועברה עליהן חנוכה ירקבו והכי איתא בירושלמי במנחות פרק כל קרבנות
ציבור אחר חנוכה לא קדשו עכ"ל.
ובהלכה ז' כתב הרמב"ם וז"ל אין מביאין בכורים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש ,כיצד לא יביא
מפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו אחר ט"ו בו ,אחד הנטוע ואחד העולה מאליו שנאמר
בכורי כל אשר בארצם ,עכ"ל– .ולכאורה מבואר כאן שיש דין להביא ביכורים דווקא מפירות אותה שנה ,ומי
שמביא מפירות שנה זו על שנה האחרת לא יצא ידי חובה ,ואם נאמר שכל החיוב של הבאת ביכורים הוא כמו
שרצ"ל הציץ אליעזר שהוא רק פעם אחת בראשית הגידול ודי בזה ,מה הסברא שיהיה נ"מ בהאי דינא שלא
מן הישן על החדש ,ועל כרחך שבכל שנה חייב ולכן אמרינן שמ"מ לא יפריש מן החדש על הישן ,והיינו
דבשלמא בתרומות ומעשרות א"ש שיש האי דינא )וכמבואר בפ"א מתרומות מ"ה( דחיובם בכל שנה ושנה ,משא"כ
בביכורים שחייב רק פעם אחת ,וע"כ שגם בביכורים חייב בכל שנה ושנה ,ואפ"ה נאמר דין שכל חיובם הוא רק
משנה זו על שנה זו.
וביותר יש להוכיח ממש"כ הרדב"ז )שם בהלכה ו( אין מביאין בכורים לא מן החדש וכו' .זה מבואר דכתיב היוצא
השדה שנה שנה וכן הדין לתרומות ומעשרות אלא דקשיא לי דכתב דר"ה של בכורים הוא ט"ו בשבט בשלמא
בכורים הבאים מפירות האילן ר"ה שלהם ט"ו בשבט אבל הבאים מן התבואה כגון חטה ושעורה ר"ה שלהם
אחד בתשרי והכי תנן בריש ר"ה וכן כתב הוא פ"ה מהלכות תרומות וצריך לומר דלא איירי הכא אלא בפירות
האילן דאזלינן בהו בתר חנטה אבל התבואה אזלינן בה בתר הבאת שליש ור"ה שלה אחד בתשרי :עכ"ד– .
ולכאורה מדויק מאוד ג"כ מפסוק זה היוצא השדה שנה שנה ,שהיינו אפילו מאותו אילן בכל שנה ,ובדרך
אמונה הוסיף שאם הפריש מפירות שנה שעברה חייב להפריש עוד פעם-.וא"כ מוכח להדיא שהחיוב הוא
להביא בכל שנה ביכורים.
ובעצם הדבר מוכח כאן ,שמצות ביכורים אינה סתם להביא את ראשית הפרי ,אלא שהתייחסות המצוה היא
שע"י הביכורים הוא פוטר את הנשאר ,וכמו בתרו"מ שעי"ז מתיר את כל הטבל ,ובאמת דבר זה צ"ב הרי
ביכורים המצוה הוא רק שיביא את הביכורים ,וא"כ מה בכלל שייך בזה מן החדש על הישן ,וחזינן שגם
בביכורים גדר המצוה הוא כלפי כל השדה ,שהמצוה הוא שיביא לראשית.
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ט"ו [.לכאורה מדברי הר"י מלוניל יש ראיה מפורשת שהמצוה של ביכורים היא בכל שנה

ויש שהוכיחו ראיה מפורשת מדברי הר' יונתן מלוניל בפירושו לחולין דף קל"ה .שכתב וז"ל ועיקר ראשית הגז
נוהג בכל הגוזז צאנו בין טלאים שלא נגזזו מעולם בין זקנים שנגזזו מאה פעמים וכו' וכן בכל שנה ושנה
מאותן רחלות עצמן לפי שפירוש ראשית הגז לכל פרי השנה ופרי דרחל הוי הצמר שגדל עליה כפירוש
ראשית פרי האדמה שכל שנה ושנה מביא מתאנה אחת בכורים וכן פירוש ראשית דגנך .עכ"ל
וא"כ מבואר להדיא בר"י מלוניל שגם בראשית גז ,נקרא ראשית כל שנה מחדש ,והראיה לדבריו הביא
מביכורים ,שמביא כל שנה ושנה ביכורים ,וזהו ממש ראיה שאין עליה תשובה .ובפרט ממה שדימה זאת
לראשית הגז .והכא אי אפשר לדחות דכוונתו שאם יש לו עצים אחרים שרק אז מביא ביכורים גם בשנה
שאח"כ ,דהרי כמו ששם לגבי ראשית הגז מדובר באותה בהמה ,הכ"נ מאותה עץ תאנה מביא כמה פעמים
ביכורים והיינו בכל שנה.
ט"ז [.מוכיח מדברי הרמב"ן עה"ת שביכורים בפירות היינו כל שנה

עוד לכאורה יש להוכיח מדברי הרמב"ן )בבראשית יט לא( וז"ל ותאמר הבכירה  -אמר רבי אברהם יתכן
שהיתה לו אשה אחרת ומתה בתחילה .ואין צורך ,כי "הבכירה" הפך "צעירה" ,כל גדול באחוה יקרא "בכור"
וכל קטן ממנו צעיר לו ,והפרי הראשון בשנה יקרא "בכורים" ,וכו' .ומבואר להדיא מדברי הרמב"ן שמצות
ביכורים היא כל שנה ,דהרי כתב והפרי הראשון של השנה הוא נקרא ביכורים ,וזהו כוונת התורה בציוייה
להביא ביכורים ,והיינו פירות אלו המבכרים ראשונה בכל שנה.
ואגב אורחא יש להסתפק בשורש המצוה המבוארת במשנה מסכת ביכורים פרק ג מ"א כיצד מפרישין
הבכורים יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו
בכורים ,והיינו הפרי של העץ תאנה פלוני ביכר ,או הכוונה שרואה את כל התאנים כבר שבכרו ,וכמו הפסוק
בשיר השירים התאנה חנטה פגיה ,שהכוונה היא שאילנות התאינה כבר הבשילו.
ומצאתי במדרש )שיר השירים רבה פרשה ב( התאנה חנטה פגיה ,אלו סלי הבכורים ,והגפנים סמדר נתנו ריח ,אלו
הנסכים .וא"כ היה אפ"ל שלשון המשנה הוא כמו המדרש והיינו לאו דווקא שהפרי היחיד ביכר אלא כל
האילנות ,אמנם לכאורה מהמשך המשנה קצת מוכח שהכונה היא שאפילו רק פרי מסוים ביכר כבר זה
מצוותו ,דהרי כתוב קושר עליו גמי ,והיינו דמסמן אותו שהוא הביכור שהוא הבשיל ראשונה.
ומדין זה עצמו של המשנה ג"כ לכאורה מוכח שלא כדברי הצי"א ,שהרי לפי"ד עיקר מצוות הראשית היינו
ביכורי אדמתך מכיון שהמצוה היא להביא רק פעם אחת את ביכורי האדמה ,א"כ מה העניין לייחד פרי זה
יותר מפרי אחר ,הרי לגבי כל מה שיגדל בשנים הבאות הכל הוא בכלל ראשית ,ויש ליישב.
י"ז [.לכאורה יש לפשוט הספק ג"כ מדברי הרמב"ן בפר' קדושים
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יש שרצו להוכיח מדברי הרמב"ן )פרשת קדושים( שכתב בטעם מצות ערלה ,וז"ל וטעם המצוה הזאת ,לכבד את
ה' מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואת הכרם ולא נאכל מהם עד שנביא כל פרי שנה אחת הלולים לה'.
והנה אין הפרי בתוך שלש שנים ראוי להקריבו לפני השם הנכבד ,לפי שהוא מועט ,ואין האילן נותן בפריו
טעם או ריח טוב בתוך שלש שנים ,ורובן לא יוציאו פירות כלל עד השנה הרביעית .ולכך נמתין לכולן ולא
נטעום מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו הראשון הטוב קדש לפני השם ושם יאכלוהו ויהללו את שם
ה' ,והמצוה הזאת דומה למצות הבכורים :עכ"ל.23
והנה מוכח לכאורה מדברי הרמב"ן הללו שזה ענין ביכורים ,שבכל שנה נביא את הראשית ההילולים לה',
ולכאו' מוכח בוודאי שכוונתו היא כל שנה ,דאל"כ אלא רק בראשית האילן בפעם הראשונה יביא ביכורים ,מה
ההבדל בין ערלה לביכורים הרי ערלה זהו בראשית גדילת האילן ותו לא ,וא"כ מוכח ברמב"ן שהבין בוודאי
שבזה ביאר את מצוות הביכורים של כל השנה.
ויש להביא ראיה ג"כ מדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,שהביא דברי הרמב"ן הללו בשו"ת מנחת שלמה )בח"א

סימן סט( וכתב וז"ל ובפרט לפי מ"ש הרמב"ן בפר' קדושים דטעם איסור ערלה הוא מפני שראוי ונכון
שהפירות הראשונים של האילן יהיה כולו קודש לד' כמו בכורים של כל שנה ושנה ,אלא מפני שבג' שנים
הראשונות אינם ראויים להקרבה מפני שרעים הם לאכילה ע"כ לא יאכלו עד שנה רביעית שמקריבים אותם
לד' ,עכ"ל.
י"ח [.בעיקר מצוות ביכורים יש לדון אם המצוה זהו ראשית מה שייך לקיים המצוה יותר מהראשית בעצמה

הנה לכאו' יש להביא ראיה בעיקר גדר המצוה .שאיננה דווקא ראשית .דבירושלמי )ביכורים פרק ב ה"ג( מבואר
דאמר רבי אבהו בשם רבי שמעון בן לקיש וכו' עושה אדם את כל שדהו בכורים דכתיב וראשית כל בכורי כל.
וחלוק מפאה ותרו"מ שאינו יכול לעשות את כל שדהו תרומה או פיאה כמבואר בירושלמי פאה פ"א ה"א-
ולכאו' אם המצוה היא להביא דווקא הראשית הרי אין זה כלל מענין המצוה שיביא יותר וזה סתם כעין נדבה,
ומה שייך לביכורים ,וקושיא זו קשה ביותר אם אמרינן שכל המצוה היא להביא פעם אחת מראשית שדהו,
דהרי השאר איננו ראשית .אמנם באמת אפילו אם המצוה היא שיביא בכל שנה ג"כ קשה מה שייך לעשות כל
שדהו ביכורים ולהביא הרי זהו כבר אינו ביכורים שהוא מיוחד בזה שהוא ראשית.
אמנם אדרבה יש לומר לאידך גיסא וממקום שבאת יש להביא ראיה לציץ אליעזר ,דבשלמא אם אמרינן
שהמצוה היא להביא פעם אחת א"ש לומר שכל היבול של שנה זו הוא ראשית במידה מסוימת לגבי כל מה
שיהיה כאן אח"כ ,אבל אם נאמר שהמצוה היא להביא בכל שנה ושנה ,וא"כ בע"כ שהראשית היינו ראשית

23

וז"ל בספר כלבו סימן צב ,טעם המצוה הזאת לכבד השם מראשית כל תבואתנו מפרי העץ ותבואתו ולא נאכל מהם עד שנביא מהן כל פרי
השנה האחת הלולים לה' והנה אין הפרי בתוך שלש ראוי להקריבו לפני השם הנכבד לפי שהוא מועט ואין האילן נותן פריו בתוך שלש לא טעם
טוב ולא ריח טוב כי ברוב האילנות לא יוציאו פירות כלל עד שנה רביעית ולכך נמתין לכלם ולא נטעים מהם עד שנביא מן הנטע שנטענו כל פריו
הראשון הטוב קדש לשם ושם יאכלוהו ויהללו את ה' ,ומצוה זו דומה למצות ביכורים-והיינו מצוות נטע רבעי.
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הגידול וא"כ מה שייך לעשות כל שדהו ביכורים והאיך יש על זה שם ביכורים וצע"ג ,ויעויין בסוף הקונטרס
)סי' ז'( שנתבאר שם בשיטת הגר"א שזהו מדין תוספת ביכורים ולא מעיקר המצוה ומיושב.
]והנה במאמר המוסגר יש להביא כאן דהנה על הפסוק בכורי כל אשר בארצם )במדבר י"ח( תרגם יונתן בן
עוזיאל בכורי דכל פרי אילני ,וקשה הלא במשנה בביכורים מבואר פ"א מ"ג שאין מביאין ביכורים חוץ משבעת
המינים ,אמנם אולי אפשר ליישב שכוונת היוב"ע היא כמו ההלכה שעושה אדם את כל שדהו ביכורים-ויש
שרצ"ל שהכונה כאן היא לרש"י בנחמיה שהובא לעיל שסבר שמביאין מכל הפירות ביכורים .ועוד בהאי ענינא
של שיעור הביכורים יעויין בסוף הקונטרס סימן )ז(.
י"ט [.יש שרצו לפשוט מהדין של פעם אחת בשנה הוא מגיד

הרבה רצו להביא ראיה מדברי הספרי שהובאו כאן ברש"י בפרשת כי תבוא ,הגדתי היום ,פעם אחת בשנה ולא
שתי פעמים ,וא"כ מזה שהוצרכו למעט מוכח שרק בשנה אחת לא יביא פעמיים אבל בשנה אחרת יכול
להביא ,ומהספרי היה אפשר לדחות דהכוונה שאפילו מעצים אחרים חדשים שבזה ביאר הצי"א שכן מביא
ביכורים פעם נוספת ,אפ"ה נאמר שלא יביא פעמיים באותה שנה.
אמנם באמת דבר זה משנה מפורשת היא בפ"א מביכורים מ"ז הפריש בכוריו ומכר שדהו מביא ואינו קורא
והשני מאותו המין אינו מביא ,ופירש הרע"ב הקונה את השדה אינו מביא ביכורים מאותה שדה מאותו המין
שהביא המוכר דכתיב הגדתי היום פעם אחת הוא מגיד ואינו מגיד ב' פעמים ,ושם מבואר להדיא שיש
מיעוטא אפילו על אותן עצים ובע"כ שבשנה אחרת כן יכול להביא פעם נוספת ולא אמרינן שבבפעם אחת
נפטר לעולם.
וראה במזרחי שפירש לדברי רש"י הנ"ל שמקורן בספרי רצ"ט ,24שהכוונה שאם הביא ביכורים מאחד משבעת
המינין ,וחזר והביא ממין אחר אינו חוזר וקורא ,והיינו דהרי כל המינין נפטרו בזה שנתן ביכורי מין אחד– .
אמנם מבואר שרק אינו קורא אבל יש לדון אם באמת מקיים עכשיו עוד מצוה ,וכן מבואר ברמב"ם שאם לא
קרא את הפרשה בפעם הראשונה ,יש לו עכשיו לקרות .אמנם לכאורה אם נאמר שזה מיעוט רק על ההגדה
שאינו אומר פעמיים בשנה ,וא"כ הא משכח"ל להדיא ששייך שיביא פעמיים בשנה ביכורים ,אבל אפילו אם
אמרינן שזה מיעוט על ההבאה שלא מצי להביא פעמיים בשנה ,אבל עדיין עכ"פ חזינן שרק באותה שנה יש
מיעוטא שא"א להביא עןד ביכורים ,אבל כל שנה ושנה בוודאי שמביא מחדש.
]והגר"נ קפלן שליט"א העיר דלצד הזה שאמרינן שהחיוב הוא כל שנה ושנה ,יל"ע מה יהיה הדין באילנות
כאלו שמוציאים פירות ג' פעמים בשנה )וכמבואר בריש פרק חזקת הבתים( האם יצטרך להביא ביכורים ג'
פעמים בשנה ,ומדוע לא.

24

וכ"ה בירושלמי פ"א ה"ז
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והנה מפורש שילפינן מקרא הגדתי היום פעם אחת הוא מביא ואינו מביא ב' פעמים ,וכן ברמב"ם כתב שהוא
להביא כל שנה ביכורי אדמתו ,ולכאו' לצד הזה שבאמת החיוב הוא להביא בכל שנה אמאי לא יביא פעמיים
באותה שנה הרי יש לו כל פעם ביכורי פירותיו מחדש ,ובאמת בשורש שאלה זו יש לדון בעיקר הדין של פעם
אחת בשנה הוא מגיד ,ושם מבואר וכן נפסק ברמב"ם שאפילו ממין אחר אינו מביא ,ושם בוודאי זהו ביכורים
ונרחיב בזה אי"ה[.
כ [.מוכיח לפשוט מדברי הראשונים במס' ב"ב שמוכח שהחיוב הוא כל שנה

הנה לכאורה אפשר להוכיח מדברי הראשונים בבבא בתרא )פ"א ע"א( ,דהנה בגמ' .תנן התם :הקונה שני
אילנות בתוך של חבירו  -מביא ואינו קורא ,ר"מ אומר :מביא וקורא .אמר רב יהודה אמר שמואל :מחייב היה
ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .ממאי? מדקתני משנה יתירא ,מכדי תנא ליה דיש לו קרקע ,פשיטא דמביא
וקורא! אלא ש"מ :מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק .והא כתיב :אשר תביא מארצך! ההוא למעוטי
חוצה לארץ .והא כתיב :אדמתך! למעוטי אדמת עכו"ם .והכתיב :אשר נתתה לי! דיהבת לי זוזי וזבני בהו.
}והנה לכאו' מעיקר שיטת ר"מ חזינן שמצות ביכורים בכלל לא שייכא לקרקע ,שהרי אפילו לוקח מן השוק
מביא וקורא ,וא"כ זהו נגד כל היסוד של הציץ אליעזר שביאר שכל המצוה היא ראשית פרי האדמה{.
והנה בראשונים שם היה קשה להם מניין יודע הלוקח שפירות אלו הם ביכורים ,ודלמא הפירות האלו אינם
ראשונים ,וברשב"א ביאר שבלוקח פירות מן השוק ,פי' פירות של בכורים .וכן ראה בחידושי הריטב"א )שם
בד"ה אמר רב יהודה( מחייב היה ר"מ בלוקח פירות מן השוק .פי' שלקחם לביכורים אלו בשוק ממש ,ואע"ג
דתנן במסכת ביכורים )פ"ג מ"א( כיצד מצות ביכורים יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה וקושרה
בגמי ואומר הרי אלו ביכורים ,ההיא רבנן היא ,25אי נמי לר"מ ולמצוה היכא דאפשר ,ויש מפרשים דהכא
מחוברים לקחם על מנת לתלוש שאין לו קרקע כלוקח פירות בעלמא ,וכן נראה מפירוש רשב"ם ,ולישנא דמן
השוק לאו דוקא ,ויש שאין גורסין אותו ,עכת"ד.
וא"כ אם נימא שהחיוב הוא פעם אחת בחיי העץ ,אכתי תקשי לך מנא ליה שאלו הפירות ראשונים ,ואולי כבר
גדלו פירות בשנה שעברה-.אמנם לכאורה יש לדחות ראיה זו ,שהרי ממנ"פ כמו שביארו הראשונים שמדובר
שהמוכר אומר לו שזה ביכורים ,א"כ אותו דבר אומר לו שאלו הם הפירות הראשונים שגדלו וא"כ אין ראיה.
כ"א [.רוצה לפשוט לספק מהמשנה של מכר שדהו כצי"א

יש שכתב להוכיח כמו חידושו של הציץ אליעזר מהמשנה בביכורים )פרק א משנה ז( הפריש בכוריו ומכר שדהו
מביא ואינו קורא והשני מאותו המין אינו מביא ממין אחר מביא וקורא רבי יהודה אומר אף מאותו המין מביא
וקורא :ומשמע מזה שכל מין מחייב שדה רק פעם אחת ,וכתב בספר דרך אמונה )פ"ד ס"ק ל"ו( שהלוקח אינו

25

וכונת הריטב"א כאן היינו שאפילו שבכה"ג שכבר קנה את הביכורים ,אז אינו יכול לקרוא שם בזה דן כאן שמצות הקריית שם בביכורים אינה
מעכבת
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מביא משום שכבר נפטרו הפירות מביכורים ,ולכאורה אם אמרינן שבשנה הבאה יהיה חייב בביכורים המשנה
הייתה צריכה לפרט זאת והוא שקנה ממנו עד חנוכה וכו'.
אמנם נראה לדחות דברים אלו דהברטנורא שם ביאר והשני )והיינו הלוקח( מאותו המין אינו מביא – היינו
הקונה את השדה אינו מביא ביכורים מאותה שדה מאותו המין שהביא המוכר ,דכתיב )שם( הגדתי היום ,פעם
אחת מגיד ואינו מגיד ב' פעמים ,והרי ברור שכל האי ילפותא היא בשנה אחת ולא פעמים בשנה כמבואר
ברש"י שם רש"י בפרשת כי תבוא ,הגדתי היום ,פעם אחת בשנה ולא שתי פעמים ,וכן מבואר להדיא בספרי
שם.
כ"ב [.מוכיח אדרבה מדין זה עצמו דלא כצי"א

אמנם נראה דאדרבה מהכא יש להוכיח להיפך ממש ,דהנה פסק הרמב"ם שם בהלכות ביכורים פרק ד הלכה
ז ,המוכר שדהו או שמכר אילנות וקרקען בזמן שהיובל נוהג ה"ז מביא וקורא ביובל ראשון בלבד שעדיין לא
סמכה דעתו של מוכר שתחזור לו הקרקע ,אבל אם חזר ומכרה ביובל שני ה"ז מביא ואינו קורא שהרי סמכה
דעתו שאין לו אלא הפירות וקנין פירות אינו כקנין הגוף.עכ"ל .ומבואר דהלוקח יביא ביכורים ,והרי מדובר
בוודאי בשדה כזו שהמוכר החזיק בה הרבה שנים וכבר הביא ביכורים ממנה ,ובכל אופן כתוב שהלוקח יביא,
ואמאי הלוקח חייב הרי אינם ראשית הפירות של קרקע זו ,וע"כ של"צ ראשית.
אמנם יש לדחות אולי ראיה זו ולומר דאעפ"י שחידש הציץ אליעזר שיביא רק פעם אחת ,אמנם אין זה דין
בקרקע ,דהיינו שקרקע שהביאו ממנה ביכורים פעם אחת לא יביאו ממנה יותר ביכורים לעולם ,וכי בקרקע
שפעם ידעינן שהיה שדה והביאו ממנה ביכורים ,ועבר כמה שנים ונטעו מחדש באותו מקום האם אמרינן
שלא יביא ביכורים ,הרי ברור שיביא ,וא"כ הכי נמי כלפי הלוקח סו"ס לגביו זהו ראשית ביכורי אדמתו ,ולא
אכפ"ל בזה שהמוכר כבר הביא מאותה שדה דלגביו זהו ראשית ביכורי אדמתו ,וצ"ע.
כ"ג [.רוצה לתלות ספק זו בחקירה האם המצוה היא חובת גברא או חובת קרקע

בכל ענין זה יש מי שהעיר ,דלכאורה יש לדון האם זה תלוי בנידון האם ביכורים זה חובת קרקע או חובת
גברא ,דהנה בתוס' בבבא בתרא )פ"א ע"א ד"ה ההוא( מחדש שביכורים אינו מצוה התלויה בארץ וממילא צריך
דרשה מיוחדת שהם באים רק מא"י ואינם נכנסים לכללא דמתני' בקידושין ל"ו :כל מצוה התלויה בארץ אינה
נוהגת אלא בארץ ,וז"ל התוספות שם ,ותימה אמאי איצטריך מיעוטא הא אמר בסוף פ"ק דקדושין )דף לו(:
כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ,ובתירוצם השני כתבו ולרשב"א נראה דלא חשיבי
בכורים מצוה תלויה בארץ דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה דהתם גוף הפירות מחוייבין בתרומה דטבל נינהו
ואסורין באכילה ,ולכך חשובין הן תלוין בארץ ,אבל בכורים אין החיוב תלוי בפירות אלא באדם דאין נאסרין
באכילה אע"פ שלא הפריש מהן בכורים ,ועוד מדלא חייב תרומה ומעשר עד שיתמרח בכרי מוכח שהחיוב
תלוי בפירות לפי שלא הגיע עדיין זמן חיובן אבל בכורים ודאי חובת הגוף נינהו כע"ז דילפינן מינייהו
בקדושין )דף לז (.שאין החיוב תלוי בפירות אלא באדם ואפי' בעודן באילן מתחייב כדתנן במסכת בכורים
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)פ"ג מ"א( כיצד מפרישין בכורים יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה אשכול שביכר קושרו בגמי
ואומר הרי אלו בכורים ואע"ג דאם אין לו ]אינו[ חייב לקנות מ"מ חובת הגוף נינהו כמו חובת ציצית דאע"ג
דאין חייב לקנות טלית כשאין לו חשיב חובת הגוף ,עכ"ל.
וא"כ מבואר בתוס' שהמחייב הוא הגברא ,א"כ שפיר שייך מה שתוס' מחדש וגם מדויק בלשונו "שאין החיוב
תלוי בפירות אלא באדם" אבל אם כל ההגדרה זה הקרקע האיך שייך לומר שאין זו מצוה התלויה בארץ .וכיון
שהחלות שם ביכורים זה על הגברא צריך להביא כל שנה ,משא"כ לציץ אליעזר שהקרקע הוא המחייב האיך
אפשר לומר שאינו מצוה התלויה בארץ.
אמנם בתוס' שם בתי' הראשון באמת מבואר ,ויש מפרשים משום דבכורים איתקשו לבשר בחלב דכתיב )שמות

כג( ראשית בכורי אדמתך וגו' לא תבשל גדי בחלב אמו ובמכלתא בהדיא מקיש להו וס"ד שיהו נוהגין אף
בחוצה לארץ כמו בשר בחלב ,וא"כ שפיר לפי"ז שבאמת אעפ"י שזה חובת קרקע בכל אופן הכא צריך מיעוט
שהיה צד לומר שיוקש לבשר בחלב-.ולכאו' א"כ כל דברי הציץ אליעזר הם א"ש רק לתי' הראשון של התוס'
שם ,שבאמת זה חובת קרקע אמנם אם זה חובת גברא לא שייך לומר שזה יהא פעם אחת ותו לא.26

כ"ד [.אולי יש לפשוט הספק מהדין האם מביא ביכורים בשמיטה

האם מביא ביכורים בשמיטה .הנה ברש"י עה"ת )שמות כ"ג י"ט( ראשית בכורי אדמתך ,כתב אף השביעית חייבת
בביכורים לכך נאמר אף כאן בכורי אדמתך וכו .והיינו דכוונת רש"י שמזה שכתוב ביכורי אדמתך ,משמע שדי
בזה שהאדמה שלו אף שהפירות אינם שלו ,וכמו בשמיטה שהפירות הם הפקר ,ואפ"ה חייב בעל הקרקע
בביכורים .וראה באור החיים שכתב שם בכי תבוא דבשמיטה אינו מביא מחמת שהקרקע מופקרת לכל,
ובאמת יש להבין דלכאורה הרי רק הפירות מופקרין בשמיטה ולא הקרקע.
והנה במזרחי שם שינה הגירסא ברש"י שאינו מביא ביכורים בשביעית דאינו יכול לומר אשר נתת לי שאינו
שלו ,וכעי"ז בשפתי חכמים ,אבל במנחת חינוך מצוה צ"א הביא לד' רש"י כגירסא הפשטה ,וכתב שכדבריו
משמע גם ברמב"ם ובחינוך שכתבו שמצוה זו נוהגת בכל זמן ,ומשמע דאף בשמיטה נוהגת המצוה .ועיין
בתשב"ץ ח"ב רמ"ז שכתב בפשיטות דשביעית חייבת ביכורים.
והנה בספר טל תורה ,להגאון ר"מ אריק על יבמות עד .הקשה סתירה בדברי רש"י דבמשפטים כתב שאף
השביעית חייבת בבכורים ,והנה ברש"י רש"י ביבמות דף עד עמוד א בד"ה ונוהגין  -תרומה ובכורים בשאר
שני שבוע בכל שנות השמיטה אבל מעשר שני אין נוהג בג' ובו' .משמע דביכורים אינן נוהגים בשמיטה ,וכן
משמע בלשון הגמ'.

26

–וע"ע בסוף הקונטרס סי' ח' בענין זה.
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והביא ר"מ אריק ראיה לכל צד בשורש השאלה דהנה מחד יש ראיה שאינו מביא ביכורים בשביעית,
מתרומות פ"ג מ"ז מניין ומניין שיקדמו הביכורים לתרומה וכו' אלא יקדמו בכורים לכל שהן ביכורים לכל,
ולכאורה תיפו"ל שביכורים נוהג גם בשמיטה ותרומה אינה נוהגת וא"כ הוי ביכורים תדיר.
ומאידך יש קצת ראיה דמביא ביכורים בשביעית ,דהנה בב"ב פ"א ודלמא לאו ביכורים נינהו וקמפקע להו
מתרו"מ ,ולהנ"ל יש לומר דמביא היינו בשביעית דאז פטור מתרו"מ ,מיהו י"ל דעדיפא מנייהו תרצה הגמ' שם
ואפי' בהכ"ת של שאר שני שבוע.
עכ"פ חזינן כאן ב' שיטות האם מביאים ביכורים בשביעית או לא- .והנה יש להבין מה שורש השאלה האם
להביא ביכורים בשביעית או לא ,ואולי היה אפ"ל דהנידון הוא מה ההפקר בשביעית ,האם גם הקרקע או רק
הפירות ,דאם רק הפירות אז שפיר יתחייב להביא דסו"ס הקרקע שלו ,אבל אי נימא דאף הקרקע הפקר א"כ
ברור שאינו מביא .אמנם לכאורה הדרנא לנידון דלעיל שאי נימא דיסוד החיוב הוא על האדם ולא על הקרקע,
א"כ שפיר יתחייב בביכורים אף בשביעית ,ואלי בזה שורש הנידון הכא.
)וע"ע בסוף הקונטרס בסי' ט'(.
והנה מכל הנידון הנ"ל מוכח מאוד לכאורה שהמצוה היא שיביא ביכורים כל שנה ,ובזה דנו האם גם בשמיטה
יביא לביכורים או לא ,אבל אי אמרינן דהמצוה שיביא פעם אחת מימי חייו ,אז מה השאלה שיביא שנה אח"כ,
ואולי דלא דהפסיד את הראשית וכפי שכבר הארכנו לעיל.
ומאוד מדוייק כן במאירי בפירושו ליבמות )עג ע"א( כי אין להביא ביכורים בשנת השמיטה וכך הוא כותב
"ונוהגין הביכורים בכל שנה ושנה חוץ משנת השמיטה שאין אדם זורע בה" ,וג"כ משמע שבוודאי חיוב זה
הוא בכל שנה ורק בשנת השמיטה שאינו זורע אז בשנה זו אינו חייב בביכורים.
ובפרט דהנה הר"מ אריק )הו"ד לעיל( הביא להוכיח מהנידון של תדיר לגבי ביכורים ,והנה לפי הציץ אליעזר
לכאורה הרי בוודאי לא ייחשב ביכורים יותר תדיר דהרי ביכורים מביא רק פעם אחת ותרומה אפילו מאות
פעמים מאותה שדה ,אמנם לכאורה בלאו הכי קשה אף אי נימא דחיוב ביכורים הוא כל שנה עדיין צ"ב הרי
ביכורים הוא רק פעם אחת בכל שנה ותרומה הוא הרבה פעמים בכל שנה.
כ"ה [.רוצה לפשוט הנידון מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה בפ"ב דביכורים בדין שווה התרומה לביכורים

לכאורה יש להביא ראיה מדברי הרמב"ם ,דהנה הרמב"ם על המשנה במסכת ביכורים )פרק ב מ"א( וז"ל כבר
ביארנו שגם הבכורים נקראו תרומה ,וביארנו בפרק שלישי ממסכת תרומות שהראיה לזה הוא מה שנאמר
והבאתם שמה עולותיכם וכו' ,ואמרו ותרומת ידיך אלו הבכורים ,לפיכך נתחייבו הביכורים בכל דיני התרומה
במו שביארנו בערלה .ע"כ .ומשמע דאין הפרש בדינם אלא במה שנתבאר כאן בפרקין ,והכא נתבאר במשנה
א' ,התרומה והבכורים חייבים עליהן מיתה וחומש ואסורים לזרים והם נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין
רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובכורים ,מה שאין כן במעשר:
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ובמשנה ב' ,יש במעשר ובכורים מה שאין כן בתרומה שהמעשר והבכורים טעונים הבאת מקום וטעונים ודוי
ואסורין לאונן רבי שמעון מתיר וחייבין בביעור ור"ש פוטר ואסורין כל שהן מלאכול בירושלם וגדוליהן
אסורים מלאכול בירושלם אף לזרים ולבהמה ר' שמעון מתיר הרי אלו במעשר ובבכורים מה שאין כן
בתרומה:
ובמשנה ג' יש בתרומה ומעשר מה שאין כן בבכורים שהתרומה והמעשר אוסרין את הגורן ויש להם שיעור
ונוהגים בכל הפירות בפני הבית ושלא בפני הבית ובאריסין ובחכורות ובסקריקון ובגזלן הרי אלו בתרומה
ובמעשר מה שאין כן בבכורים:
ובמשנה ד' ,ויש בבכורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר שהבכורים נקנין במחובר לקרקע ועושה אדם כל
שדהו בכורים וחייב באחריותם וטעונים קרבן ושיר ותנופה ולינה:
ולכאו' מוכח ברמב"ם שאף חיוב ביכורים הוא להביאן בכל שנה דאל"כ הרי חלוקים טובא שתרומה ומעשר
חיובן בכל שנה ,משא"כ ביכורים שבפעם אחת סגי ,והיה צריך להזכיר חילוק זה ,ולכאורה זה ראיה מוכרחת
ממש.
ובאמת יש להעיר מכאן על השיטות שנתבאר לעיל שסברו שאף בשמיטה חייב להביא ביכורים ,א"כ אמאי
המשניות הכא לא ביארו חילוק זה בין תרומה לביכורים ,שיש בביכורים מה שאין בתרומה ומעשר ,וצע"ג.
כ"ו [.רוצה להוכיח ספק זה ממשנה דתרומות

סדר המצוות התלויות בארץ .הנה לכאורה יש להביא ראיה ,שבוודאי מצוות ביכורים הייתה נוהגת בכל שנה,
דהנה מצינו ב' משניות במסכת תרומות בפרק ג' ,העוסקות בעניין סדר המצוות התלויות בארץ ,ושם במשנה
ו' המקדים תרומה לבכורים מעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון אע"פ שהוא עובר בלא תעשה מה
שעשה עשוי שנאמר )שמות כב( מלאתך ודמעך לא תאחר :ובמשנה ז' ומנין שיקדמו הבכורים לתרומה זה
קרוי תרומה וראשית וזה קרוי תרומה וראשית אלא יקדמו בכורים לכל שהן בכורים לכל ,ותרומה לראשון
שהיא ראשית ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית:
וא"כ מוכח להדיא שיש סדר מסוים בכל שנה שהביכורים הם תחילה ואח"כ מביא לתרומות ומעשרות ,וא"כ
חזינן שהמצוה היא בכל שנה ,אבל לפי"ד הצי"א שחיובן הוא רק פעם אחת ל"ש כלל לכוללן ,אמנם אולי יש
לדחות דהנידון הכא לפעם היחידה שאז הוא מביא ודוחק.
כ"ז [.רוצה לפשוט מהנידון האם ביכורים זהו מ"ע שהזמן גרמא

ביכורים האם הוי מצוות עשה שהזמן גרמא .הנה ר' נחום רוזנשטיין רצה לפשוט ספק זה מהנידון האם
ביכורים זה מצוות עשה שהזמן גרמא .דהנה במשנה פ"א מביכורים משנה ה' ,והאשה וטומטום ואנדרוגינוס
מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר אשר נתת לי השם :וביאר הרע"ב שאין יכולין לומר אשר נתת לי  -שלא
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נתחלקה הארץ לנקבות .וכתיב )במדבר כו( איש לפי פקודיו עד שיהיה ודאי איש-:ובלא זה מבואר שפיר
שאשה חייבת בביכורים ואין זה מצות עשה שהזמן גרמא.
והנה הטורי אבן )מגילה כ' עמוד ב( ד"ה וכ"ת ,שכתב וכי תימא אפי' למאי דפי' דמקרא ביכורים נוהג נמי
בלילה אפ"ה תקשי למה לי קרא לפטור אשה ועבד מאשר נתת לי .הא מ"מ הו"ל מצות עשה שהזמן גרמא
דנשים פטורות .דהא תנן בפ"ק דביכורים מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא .לא קשה מידי דולטעמיך הא מן
החנוכה ואילך אינו מביא לגמרי .כדתני' בספרי ומייתי לה בפ"ב דפסחים )דף ל"ו( מקרא דכתיב אשר תביא
מארצך כל זמן שמצויין על פני ארצך שלא כלו לחיה מן השדה .ואמאי אשה ועבד מביאין הא הו"ל מ"ע
שהז"ג .אלא מאי אית לך למימר דלא מיקרי מ"ע שהז"ג אלא מצוה שאינו נוהג בכל זמן מצד עצמו כמצוה
שיש ימים מיוחדים למצותן .א"נ שאינו נוהג בלילות אלא בימים לחוד מגזה"כ .אבל הא דמן חנוכה ואילך
אינה זמן הבאה אינו מצד עצמן של הימים שגורמין שאינן בני הבאה .אלא דבר אחר גורם להם שאין מצויין
על פני השדה ולא פוטרן הכתוב מן הבאה מצד עצמן של הימים אלא מפני דבר אחר .ואלו הי' מצויין עוד על
פני השדה הי' הימים בני הבאה .וה"נ הא דמן החג אינו זמן קרייה אינו מצד עצמן של ימים .אלא דבר אחר
גורם להן .דרחמנא אמר ושמחת בכל הטוב דהיינו בזמן שמחה כדאמ' בפ"ג דפסחים וזה אינו אלא בזמן
קצירה ולקיטה שאדם שמח במעשיו .ואילו היו זמן קצירה ולקיטה אחר החג נמי הי' הימים מצד עצמן בני
קריי' .הילכך לאו מצוות עשה שהז"ג הוא ,עכ"ל .והיינו שדן הטורי אבן האם חשיב מצוות עשה שהזמן גרמא,
ומה שרק בימים מסוימים יכול להביא משום שאז אינן מצויין על פני השדה ולכן אינו מביא וזה לא מחשיבו
כמצוות עשה שהזמן גרמא.
ועוד הוסיף וז"ל וכיון שכן א"כ הו"ל מצות עשה שהזמן גרמא .כיון דאינו נוהג בלילה ואמאי נשים ועבדים
חייבים בהבאת ביכורים .ואומר אני דמכאן ראייה להא דפירשתי בחי' פ"ב דחגיגה דהא דאיצטריך קרא אותו
ולא אותה דנשים פטורין מלמול את בניהם ותיפו"ל דהו"ל מצוות עשה שהזמן גרמא .דהא מילה אינו נוהג
בלילה דלא חשיב מצות עשה שהזמן גרמא כיון דמצות מילה אינו נוהג באיש א' אלא פעם אחת ואם הי' מלו
היום א"צ למולו יותר אלא שאם לא מל רמי חיובא עליו לעולם .אע"ג דאין מילה בלילה אינו אלא מפסקות
ולא מבטלות דהא בהאיר היום אותה מצוה גופא הדרא וחיילא עלי' .ה"נ גבי ביכורים דמצוותן אינו אלא פעם
אחת על פירות הללו ואי הביאן ביום פקע מצוותן לעול' מפירו' הללו .אע"ג דאינן בלילה אינו אלא מפסקות
ולא מבטלות דהא לכי האיר היום אותה מצוה גופא הדר' וחיילא עלי' .מש"ה לא חשיב לה מ"ע שהז"ג .עכ"ל
והיינו שכל מצוה שנוהגת כל הימים ,מה שאין נוהגת בלילות לא מקרי משום כך מצוות עשה שהזמן גרמא ,כי
יסוד מצוות עשה שהזמן גרמא הוא שבעינן שיהיה למצוה זמן הגורם חיובה ,אבל מצוה שתמיד חייבים בה
תמיד אלא שאינה נוהגת בלילה לא הזמן שהוא מחייבה ,והיינו דתמיד חייב בה ורק יש הלכה שבלילה לא
מקיימים מצוה.
ולכאורה אם נימא כמו שכתב הציץ אליעזר דהמצוה היא רק פעם אחת במשך ימי חייו בודאי שלא שייך לדון
שיחשב מ"ע שהזמן גרמא ,דהרי רק פעם אחת הוא מביא ובוודאי שלא שייך להגדיר זאת כמזמן לזמן .ורק
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אם אמרינן שהמצוה היא להביא כל שנה אז יש לדון האם זהו זמן גרמא או שמ"מ אינה זמן גרמא –]אמנם
לכאורה יש לדחות דהרי הכא הנידון הוא לגבי ההבאה בפועל אימתי מביא ,ולא רק על חובתו העיקרית ,וא"כ
אפילו אם אמרינן שהמצוה היא רק פעם אחת בימי חייו ,מ"מ יש לדון הכא לגבי אימתי יביא כלפי זמן גרמא,
וצ"ע[.
וגם מעיקר דברי הטו"א מוכח שלא כדברי הצי"א ,דלכאו' לפי הצי"א הא עדיפה מיניה הול"ל דהרי ביכורים
אינו נוהג באילן זה לאחר שהביא ממנו ,וודאי הוי כמילה שאינה אלא פעם אחת באיש ,ובטו"א רק נקט מחמת
שבפירות הללו נוהג רק פעם אחת.
כ"ח [.מוכיח מדברי המדרש תנחומא

המדרש תנחומא )פרשת כי תבוא סימן א(  ,והיה כי תבא אל הארץ )דברים כו א( ,היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות
וגו' )שם שם /דברים כ"ו /טז( ,זהו שאמר הכתוב בואו נשתחוה ונכרעה נברכה וגו' )תהלים צ"ה ו( ,ומה תלמוד לומר
נשתחוה ונכרעה ,אלא צפה משה שבהמ"ק עתיד ליחרב ,וביכורים עתידין לפסק ,עמד והתקין להם לישראל
שיהו מתפללין שלש פעמים בכל יום ,שחביבה תפלה לפני הקב"ה ממאה מעשים טובים ,כיון שנגזר עליו
שלא ליכנס לארץ ,התחיל להתפלל ,ואמר אעברה נא ואראה )דברים ג כה( ,אמר לו הקב"ה רב לך אל תוסף
דבר אלי עוד בדבר הזה עלה ראש הפסגה וגו' )שם שם /דברים ג' /כו כז( ,לכך נאמר ה' אלהיך מצוך לעשות
וגו' .עכ"ד.
והנה משמע שיש איזה שייכות בין ענין הביכורים לענין התפלה שיש להבין ענינו .ואין הכוונה כאן רק לדברי
התנחומא )פרשת צו סימן יד( בזה"ל ותפלות כנגד תמידין תקנום עכשיו שאין לנו לא עולות ולא קרבנות ולא
מנחה ולא אשם תקנום תפלות ,דהרי רק כנגד תמידין תקנו תפילות ,והכא איזה תפילה היא כנגד ביכורים.
ובאמת שע"ד הפשט היה מקום לומר שמצוות ביכורים זהו אחד המקומות שמצינו בהם תפילה ,ובקשה על
הצלחתינו ,וכמש"כ הרמב"ם בסה"מ )מצות עשה קלב( וז"ל והמצוה הקל"ב היא שצונו לספר טובותיו אשר
הטיב לנו והציל אותנו ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצרים וענותם אותנו ולשבחו על כל זה
ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הביכורים .והוא אמרו יתעלה )שם( וענית ואמרת לפני י"י אלדיך ארמי
אובד אבי ומה שבא אחר זה מן הפרשה כולה .ומצוה זו נקראת )סוטה פ"ז מ"ב  -ג( מקרא ביכורים.
וא"כ מכיון שבביכורים מצינו שמתפלל ,וא"כ מכיון שידע שייתבטל הביכורים ולא יהיה הכ"ת להתפלל עמד
ותיקן להם ג' תפילות בכל יום.
ומצאתי בשפת אמת שביאר השייכות בין ביכורים לתפילה ,וז"ל )דברים פרשת תבא שנת ]תרל"ד[ במדרש
תנחומא כי מרע"ה ראה שלא יהי' מצות ביכורים בגלות תיקן ג' תפלות בכל יום .ופי' מו"ז ז"ל כי מצות
ביכורים היא ליתן את הראשית מהכל להש"י וכן התפלות בשינוי הזמנים ערב ובוקר וצהרים כו' .כי הכל תלוי
בהראשית כמ"ש ז"ל טוב אחרית ד' כשהוא מראשיתו טוב .וכן מראשית השנה נידון מה יהי' בסופה אינו
דווקא בר"ה רק כל שינוי ודבר חדש נמשך הכל אחר הראשית .וכל דבר בראשיתו צריך שמירה .כי בתחילת
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שבא הדבר מן השורש אל האדם עומד לחסרון .וגם כי כל המקבל צריך שמירה שלא יבא לידי גבהות לכן כל
מי שיש בו בחינת ראש צריך שמירה .והעצה היא קבלת מלכותו ית' להתדבק בו ולהחזיר אליו הראשית לזכור
כי הכל שלו .לכן מיד שבאו לארץ הי' המצוה ביכורים .וכן בפרט בכ"ד שע"ז כ' בראשית ברא פירשו ז"ל
בשביל תורה וחלה כו' כ"ד שנקרא ראשית שזה קיום העולם כנ"ל .לכן נסמכה פרשת ביכורים לזכירת עמלק
דכ' ראשית גוים עמלק לכך א' עדי אובד כנ"ל שמהראשית עומד להיות אובד ]כמ"ש נגד שמי' אבד שמי'
כשאינו בטל לשמו ית' ולכבודו כמ"ש על עמלק שאין שמו ית' שלם עד שימחה שם עמלק שמתנגד לשמו ית'
כנ"ל[ .אבל בנ"י ע"י שנותנין הראשית להשי"ת יש להם אחרית כנ"ל .וחז"ל דרשו מרשית שנה שרשה
בתחילתה כו' הכל כמ"ש לעיל כי ע"י ההכנעה להש"י יש קיום להראשית וכלל הדבר כל הארה שמביאה בושה
והכנעה לאדם הוא דבר של קיימא ,עכ"ד:
ועכ"פ לכאורה היה נראה להוכיח קצת מדברי המדרש הנ"ל שביכורים זהו מצוה תמידית להביא כל שנה דאם
לא כן ,כנגד זה לא היה צריך לתקן תפילה כל יום ,וע"כ שזהו מצוה תמידית כל שנה ושנה ורק ששייך לקיימה
פעם אחת בשנה.
כ"ט [.אולי יש להוכיח מדברי הטור בהל' בציעת הפת לנידון דידן

ויש שרצו להוכיח נידון זה מדברי הטור )אורח חיים סימן קסז( וז"ל ויתן שתי ידיו על הפת שיש בהן י' אצבעות
כנגד י' מצות התלויות בפת לא תחרוש בשור ובחמור כלאים לקט שכחה פיאה ביכורים תרומה מעשר ראשון
מעשר שני חלה ולכך יש י' תיבות בברכת המוציא וי' תיבות בפסוק מצמיח חציר לבהמה וי' תיבות בפסוק
עיני כל אליך ישברו וי' תיבות בפסוק ארץ חטה ושעורה וי' תיבות בפסוק ויתן לך ,ע"כ .ובבית יוסף כתב על
זה שהמקור לדברי הטור הוא במדרש ויכולו אלא שבמקום ביכורים כתב שם לא תחסום ,וכן בירושלמי )מסכת
חלה פרק א הלכה ו( לא הוזכר ביכורים ,וז"ל הירושלמי עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה משום לא
תחרוש בל תזרע בל תחסום לקט שכחה ופיאה תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני וחלה ר' יצחק בידו אתי
מיסב לידוי הוא פשט עשרתי אצבעתי ואמ' הרי קיימתי עשר מצוות ע"כ.
אמנם בביאור הגר"א )שם אורח חיים סימן קסז( כתב על דברי השו"ע שיתן עשר אצבעותיו ,והביא הירושלמי
הנ"ל ושינה בו הגירסא .ירושלמי ספ"ק דחלה עשר מצות אדם עושה עד שלא יאכל פרוסה משום לא תחרוש
ובל תזרע ובל תחסום לקט שכחה ופיאה תרומה ומ"ר ומ"ש וחלה אבל נראה שט"ס הוא וכצ"ל שם לקט
שכחה ופיאה תרומה ומ"ר ותרומת מעשר ומ"ש וחלה וביכורים וצדקה ר' יצחק כידו אתי מיסב לידו הוא
פשוט עשר אצבעותיה ואמר הרי קיימתיה עשר מצות:
עכ"פ אולי היה אפשר בנידון זה לתלות הפלוגתא האם אחת מהמצוות הם ביכורים ,דתלוי האם מביא ביכורים
בכל שנה א"כ שפיר אפ"ל שזה נכלל בעשר מצוות ,אמנם אם אינו מביא ביכורים בכל שנה ,לכן לא שייך לומר
שזהו חלק מעשר מצוות.
ל [.שורש מצוות ביכורים-הכרת הטוב והראיה לנידון דידן
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שורש מצות ביכורים -להכיר בטובתו של הקב"ה -כפי המבואר בראשונים .הרמב"ם בספרו מורה הנבוכים
)חלק שלישי פרק לט( כתב בביאור מצות הביכורים ,וז"ל אבל מקרא בכורים יש בו מדת ענוה ג"כ ,שהוא לוקח
סל על כתפיו ומודיע חסדי השם וגמולותיו להודיע לבני האדם ,שמעבודת השם הוא שיזכור האדם עתות
צרתו וענייני מצוקותיו כשירחיב השם לו ,וזאת הכוונה חזקה אותה התורה במקומות רבים ,וזכרת כי עבד
היית וגו' ,מפני שפחד מן המדות המפורסמות לכל מי שגדל בעושר ובנחת ,רצוני לומר הבעיטה והגאוה
ועזיבת הדעות האמתיות ,פן תאכל ושבעת ,ואמר וישמן ישורון ויבעט וגו' ,ומפני זאת היראה צוה במקרא
בכורים בכל שנה לפניו יתעלה ולפני שכינתו ,עכ"ל.
והיינו שביאר הרמב"ם שחששה התורה שהאדם בזמן שיגדל יבול שדהו יהיה אצלו וישמן ישורון ויבעט,
ויאמר כוחי עשה לי את החיל הזה ,לכן צוה הקב"ה להביא כל שנה ביכורים וכמו שכתב בפירוש ,ולקרוא את
הפרשה של הוידוי ,ועל ידי זה יזכור שהכל מהקב"ה ,ומוכח מהרמב"ם להדיא שהמצוה היא שיביא כל שנה
ביכורים ,ולא מיבעיא לפי הטעם שביאר דנראה שכל שנה יהא חייב כן ,אלא ג"כ כתב הרמב"ם זאת מפורש
שהחיוב הוא "כל שנה".27
ל"א [.מבואר דזהו טעם גודל מצוות הביכורים שיזכור שהכל מהקב"ה ולכן זהו אחת המצוות שבשבילן נברא העולם

והנה בביאור חשיבות המצוה .מצינו בחז"ל על כך דברים מבהילים ,שמצוות ביכורים היא אחת מהמצוות
שבשבילן נברא העולם ,וכלשון המדרש בבראשית רבה )פרשה א( "ר' הונא בשם ר' מתנה אמר בזכות ג'
דברים נברא העולם ,בזכות חלה ,ובזכות מעשרות ,ובזכות בכורים ,ומה טעם בראשית ברא אלהים ,ואין
ראשית אלא חלה ,שנאמר )במדבר טו( ראשית עריסותיכם ,ואין ראשית אלא מעשרות ,היך דאת אמר )דברים
יח( ראשית דגנך ,ואין ראשית אלא בכורים שנאמר )שמות כג( ראשית בכורי אדמתך וגו'.
ובספר תורת משה לאלשיך )ונמצא בפר' כי תבוא( ביאר ליסוד מצוות ביכורים וחשיבותה שאמרו במדרש
שמחמתה נברא העולם ,וביאר מחמת שהיא מצווה של הכרת טובה ,וכדרכו של הרמב"ם הנ"ל ביתר ביאור.
וז"ל אמנם בשום לב אל מה שהגדילו רבותינו ז"ל )בבראשית רבה א ו( התמיהא הזאת נבוא עד תכונתה
באומרם בראשית ברא כו' בשביל מצות בכורים שנאמר בה ראשית בכורי אדמתך ברא אלהים את השמים כו',
כי הלא יפלא מה גדלה המצוה הזאת שעליה לבדה נברא העולם וכו' ,ועל כן נצטוינו לברכו על כל מה שברא
כמפורש זה הענין במקומות אין מספר,
והן זאת כוונתו יתברך במצוה הזאת כי הלא כי יראה האדם עצמו בארץ זבת חלב ודבש שמן ודשן תחת גפנו
ותחת תאנתו ואין מחריד ,בתים מלאים כל טוב אשר לא מילא ,כרמים וזיתים אשר לא נטע חטה ושעורה
לרוב מאד ,הלא ידיחנו יצרו בשרירות לבו לאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,על כן צוה לנו אלהי
עולם ה' לבלתי נאבד חלילה פן נשמן ונבעט כי שנה בשנה נקח מראשית כל פרי האדמה ונשים בטנא והלוך
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וכשאנו מדברים על שורשי וכללי המצוה קשה לדחות כמש"כ הצי"א דהיינו בנטע עצים חדשים ,דהרי כאן אנו מדברים על כלל המצוה
ומהותה מהי מצוות ביכורים.
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נלך עד המקום אשר בחר ה' ולהניחו לפניו יתברך והוא כי זה דרכו יתברך כי העולה על רוחו כי קניינו אשר
רכש כחו ועוצם ידו עשה לו ,אדון הכל יסירנו ממנו ,אך החושב כי הכל שלו יתברך ה' יעזבנו בידו ,והנה יקרנו
עמו יתברך כעשיר או שר אשר לו כרם ויורד בו אריס לעבדו ולשומרו כי בראות האריס בכורה בתאנה
בראשיתה ואשכול ענבים אחד שבישל ראשון יתנם במזרק טהור ויוליכם אל פני האדון בעל הכרם ההוא
לאמר לו ,ראה נא נועם ברכת כרמך אשר עבדתיך בו ,וזה פריו כי ממך הכל ולא ערבתי אל לבי לאכול ממנו
עד אציג לפניך ראשית פריו ,כי לא לי היה הזרע ותבואת הכרם כי ממך הכל ,והנה הביאותיו אליך והצגתיו
לפניך במזרק טהור ואז בראות המלך או השר ההוא כי גדול דרך ארץ האריס ההוא אז יאמר יהי לך כל
השאר.
כן הדבר הזה חטה ושעורה וכרמים וזיתים לא לנו המה כי הכל שלו יתברך כי אדון הכל הוא באמת מכמה
בחינות כאשר יבא בס"ד ,על כן צוה לנו יתברך נקח מראשית כל פרי האדמה ונשים בטנא ונוליך עד מקום
כבודו יתברך כאומרים לפניו יתברך לא לנו ה' לא לנו כי הכל שלך ,ולהורות כי ממנו יתברך הכל ,הנה ראשיתו
נביא בטנא לפני כסא כבודו כאשר יובא לפני בעל הכרם ,ואז הוא יתברך נותן את הכל באמונה ובמתנה על
ידי היותו בלתי כפוי טובה עכ"ל– .ומבואר יסוד זה באופן נפלא ,שיסוד המצוה בביכורים היא שיהא אדם
מכיר בטובת המקום ,וזהו עי"ז שנותן את הפרי הראשון להקב"ה ,בזה מראה שמכיר שלא כוחי ועוצם ידי
עשה לי את החיל הזה ,אלא זהו מאת ה' ,ורק הוסיף לבאר ג"כ שכל שנה בשנה יעשה כן ,וחזינן להדיא ג"כ
לפי טעמו וסברתו ,ואף שכתב כן בפירוש שהמצוה היא ממילא שיביא כל שנה ביכורי פירותיו.
ל"ב [.דברי החינוך בשורש המצוה

וכן כתב בספר החינוך )מצוה צא( וזה לשונו ,משרשי המצוה ,כדי להעלות דבר השם יתברך על ראש
שמחתינו ,ונזכור ונדע כי מאיתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם ,על כן נצטוינו להביא למשרתי ביתו
ראשית הפרי המתבשל באילנותיו ,ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודאתינו לפניו כי הפירות ויתר כל הטובה
מאיתו יבואו ,נהיה ראויין לברכה ויתברכו פירותינו ,.עכ"ל .והיינו שעל ידי שאנו מכירין בטובתו נזכה על ידי
זה לעוד ועוד טובה מאתו יתברך ,ולכאורה גם לפי דברים אלו בוודאי שאין נ"מ באין הפעם הראשונה של
היבול של שדהו ,ואדרבה כל שנה צריך לזכור זאת.
וראה עוד בספר החינוך )מצוה תרו( ששם מנה למצות הוידוי של הביכורים ,וכתב וזה לשונו משרשי המצוה,
לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכח דברי פיו ,על כן בהיטיב אליו השם ברוך הוא
ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות ,וזכה להביאם לבית אלהינו ,ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיהו ולחשוב
כי הכל הגיע אליו מאת אדון העולם ,ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך כלל ,ועל כן מתחיל
בענין יעקב אבינו שחלצו האל מיד לבן וענין עבודת המצריים בנו והצילנו הוא ברוך הוא מידם ,ואחר השבח
מבקש מלפניו להתמיד הברכה עליו ,ומתוך התעוררות נפשו בשבח השם ובטובו זוכה ומתברכת ארצו ,ועל
כן ציונו ברוך הוא על זה כי חפץ חסד הוא ,עכ"ל.
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ומשמע שענין המצוה הוא האמירת תודה על פירותיו ,ולכאורה לטעם זה זה שייך בכל שנה ,ומשמע שכל
שנה יש חיוב זה .וגם ברמב"ם בספר המצוות לרמב"ם )מצות עשה קלב( כתב היא שצונו לספר טובותיו אשר
הטיב לנו והציל אותנו ומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת המצרים וענותם אותנו ולשבחו על כל זה
ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הביכורים .והוא אמרו יתעלה )שם( וענית ואמרת לפני י"י אלדיך ארמי
אובד אבי ומה שבא אחר זה מן הפרשה כולה .ומצוה זו נקראת )סוטה פ"ז מ"ב  -ג( מקרא ביכורים .עכ"ל-.
וא"כ לפי כל זה נראה בבירור שהמצוה היא להביא ולהתוודות כל שנה ,וכמו שכתב כאן הרמב"ם שזה עצמו
גורם לכך שיתמיד הברכה אצלו ,והוא ע"י שמכיר שהכל מהקב"ה ,וזהו בעצם בקשה ג"כ ובוודאי שיהיה כן כל
שנה.
ל"ג [.גם בספר תולדות יצחק מוכח להדיא שהמצוה היא שיביא כל שנה ,מחמת טעם

ומצאתי בשורש טעם מצות ביכורים גם כן בספר תולדות יצחק) 28דברים כו( שביאר לענין מצות ביכורים,
ומדבריו יוצא בוודאי שענין מצות הביכורים הוא כל שנה ושנה.
וז"ל הגדתי היום ליי' אלהיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע יי' לאבותינו לתת לנו ,בזאת הפרשה יש חמש
ספיקות .הספק הראשון ,מה זה שצוה הקב"ה שיאמר המביא בכורים ,הגדתי היום ליי' אלהיך כי באתי אל
הארץ הקב"ה וגם יושבי ירושלם רואים שמביא בכורים מארץ ישראל ושבאנו אל הארץ ,ומה צורך שיאמר כן.
הספק השני ,שהוא התחיל לדבר ואיך אמר וענית ,ור"א אומר שהוא כמו ויען איוב והוא דוחק .הספק
השלישי ,ארמי אובד אבי וירד מצרימה מה ענין זה לכאן ,וגם כל ענין מצרים מה צורך לאומרו כאן ,יספיק
שיאמר ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה וגו' .הספק הרביעי ,שאמר ארמי אובד אבי ותרגם אונקלוס
בעא לאובדא ית אבא ,מדוע לא אמר עשו אובד אבי שנאמר ]בראשית כז מא[ יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את
יעקב אחי .הספק החמישי ,אחר שאמר ולקח הכהן הטנא מידיך והניחו לפני מזבח יי' אלהיך ,מה זה שאמר
והנחתו לפני יי' אלהיך ,שאין מקום להנחה הזאת שכבר מונח לפני יי'.
והיתר אלו הספקות הוא ,בשנקדים שהקב"ה רצה להשלימנו בשלימיות עם הביכורים ,והשלימות הוא שנהיה
אנשים טובים וצדיקים עם יי' ,אנשים טובים נהיה בשני דברים ,אחד שיהיה שלם כל אחד בעצמו והוא שלא
יהיה גרגרן ,שמי שהוא גרגרן רעות רבות ימשכו ממנו עניות ושימות בלא עתו ,שנאמר ]משלי יג כג[ רב אוכל
ניר ראשים ויש נספה בלא משפט ,השני שיהיה טוב עם אנשים ,והיתד שהכל תלוי בו ,שלא יהיה לו גאוה
שממנה ימשך לזלזל בכבוד הבריות ושנאת הבריות ורבות רעות וצרות מאת האנשים ,ואלו השלימיות יבואו
מצד הביכורים ,הראשונה שלא יהיה גרגרן ,שהתאנה הראשונה שביכרה בכרמו מתאוה לה מאד אחר שנה
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בעל התולדות יצחק הוא ,ר' יצחק ב"ר יוסף קארו נולד בטולידו בשנת רי"ח ) ,(1458והיה מתלמידיו של ר' יצחק קנפנטון 'גאון קסטיליה' .עוד
לפני גירוש ספרד שאירע בשנת רנ"ב ) (1492עבר לפורטוגל ושימש כראש ישיבה בליסבון ,ואחרי שגורשו היהודים גם משם בשנת רנ"ח )(1497
נדד לקושטא ושימש כאחד מרבני העיר .כל בניו מתו בגירוש ,ולאחר מות אחיו ר' אפרים אימץ לבן את אחיינו מרן ר' יוסף קארו ,שאף הדפיס
לימים בתוך ספריו כמה מתשובות דודו .ספרו 'תולדות יצחק' כולל פירושים על התורה על דרך הפשט ,הדרש ,והקבלה.
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שלא אכלה ,29וכן האשכול הראשון ,והוא חייב לכרוך עליה גמי ולומר הרי זו ביכורים ,ובזה יכנע לבב ערל
ולא יהיה זולל וסובא.
]השני[ ,וכן מצד הביכורים לא יהיה לו גאוה ,וזה הוא שאמר ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת
אליו הגדתי היום ליי' אלהיך כי באתי אל הארץ ,וידוע שיבא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ,אבל הכוונה
שאפילו יהיה הכהן חדל אישים ,והמביא ביכורים יהיה שר וגדול יבוא לפניו ,וכן אמרו חז"ל שאפילו המלך
יטול הסל על כתפו מהר הבית עד העזרה ויתודה לפניו הגדתי היום ,הנה בזה יהיה ענו ושפל רוח וטוב עם
אנשים ,גם ימשך מזה שיהיה טוב לשמים .ולשיהיה טוב לשמים צריך תיקון העבר והעתיד ,אם העבר
שהמרגלים היו מינים אפיקורסים ,שכחשו בה' ואמרו שלא היה לו יכולת להביאם לארץ ישראל שאמרו לא
נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו כנגד הקב"ה דברו כן ,שאם חשבו שהקב"ה יכול ,לא היו אומרים לא
נוכל לעלות אל העם ,שאם הם לא יוכלו הקב"ה יוכל ,והמביאים הבכורים היו מודים ביכולת השי"ת ושהקב"ה
הביא אותנו אל הארץ אשר נשבע לאבותינו הרי תיקון בעבר ,ולזה אמרו הגדתי היום ליי' כי באתי אל הארץ
ויי' נתנם לנו.
ואם תיקון העתיד הוא שלא יחטאו והוא בשיזכרו בזמן טובתם כל הרע והעוני שהיה להם ולא ישכחוהו
שנאמר )לעיל ח יב יד( פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ,ורם לבבך ושכחת את יי' אלהיך ,וזה
שאמר ואמרת לפני יי' ארמי אובד אבי ,כלומר איני חושב שהארץ שממנה הוצאתי אלו הביכורים ,שירשתיה
מאבותי ,שיעקב אבינו איש נאבד ועני היה ,וקראו ארמי ליעקב לפי שגר בארם ,ואובד הוא כמו תנו שכר
לאובד ]משלי לא ו[ ,ואיני אומר שירשנוה מאבותינו ,אלא וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהיה שם לגוי
גדול עצום ורב ,ועם כל זה וירעו אותנו המצרים ויענונו ,ואבינו לא נתנה לו הקב"ה ,וגם הוא לא לקחה בחרב
וכידון ,אלא הקב"ה הוציאנו ממצרים ביד חזקה ,ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ,ועתה הנה
הבאתי את ראשית פרי האדמה ,הנה בזמן הטובה וההשפעה זוכר ימי הרעה שעברו עליו ובזה לא יחטא ,ובזה
הותרו כל הספקות.
וגם קושית וענית שהוא לשון תשובה ,שלפי שהיהודי היה מביא סלו על כתפו ,ובא עיף ויגע ובזעת אפים
שנראה בעיניו שעשה דבר גדול ,ולפי האמת היה דבר גדול ,לפיכך יבוא הכהן ויחטוף הסל מיד בעל הבית,
לומר אתה חושב שהכרם שלך הכרם של הקב"ה הוא ,ולזה לא אמר ונתן לכהן הטנא ,אלא ולקח הכהן כאלו
נוטלו בזרוע ,ולזה משיב האיש ההוא ואומר ,והלא אני איני כופר בזה גם אני מודה לך שהכל מידו ומידו נתנו
לו ,שאמת הוא שלא ירשתיה מאבותי ,שאבי איש נאבד היה וירד מצרימה,
וזהו וענית שהוא תשובה לחטיפת הכהן הטנא .ובזה הותר ג"כ הספק החמישי שאמר והניחו והנחתו ,שאמר
והניחו הכהן כמי שמניח דבר שהוא שלו ,ואח"כ יחזור ישראל לקחת אותו ולהניחו ,כאמרם ז"ל ]ספרי שא[
מגיד שנוטלו אחר הנחת כהן ואוחזו בידו עד שקורא וחוזר ומניף ,לומר זה הסל שאני מניח אינו שלי אלא
29

והיינו דכאן ביאר להדיא שהמצוה היא כל שנה ,שהוא מתאוה אחר שנה שלמה שלא אכל תאנה זו וכדי שלא יהיה גרגרן אמרה תורה שזה
מתנו"כ ,וחוץ מכל הרעיון שבדבריו שדומה למש"כ הרמב"ם והראשונים.
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שלך הוא ,והרי לקחו הכהן כמי שנוטל שלו ואני חוזר ליטול אותו ולהניחו ,לרמוז ממך הכל ומידך נתננו לך,
כל מה שאנו נותנים לשי"ת שלו ,הוא נתנו לנו ואנו חוזרים לתתו לו ,והותרו כל הספיקות .עכ"ל .וממש דברים
נפלאים וכיסוד דרכו של הרמב"ם והחינוך ,אבל הוסיף להדיא שאחר שנה שלמה שלא אכל ומבואר בדבריו
שהיה ברור לו שהיינו כל שנה מצות הביכורים) .ועיין בסוף סי' י' בענין יסוד מצות ביכורים הכרת הטוב(.
ל"ד [.מדייק בדברי השפת אמת עה"ת שהמצוה היא להביא בכל שנה

ולכאורה מבואר כן ג"כ בשפת אמת ומדויק להדיא בדבריו שלמד שהמצוה היא להביא כל שנה .והוא בשפת
אמת )דברים  -פרשת תבא  -שנת תרל"ט( שכתב וז"ל עיקר חביבות מצות ביכורים הראשונים שהביאו בנ"י בכניסתם
לארץ ,כמ"ש כבר טעם סמיכות הפרשה אחר מחיות עמלק שהוא ראשית גוים שהפריד עצמו משורש החיים.
ובנ"י מיד שנכנסו לארץ ישראל נחלתם .הביאו ביכורים להתדבק בשורש העליון .ואחר מחיות עמלק יכולין
להביא אלה הביכורים כראוי .ובכל שנה ע"י מצות הביכורים נתעורר כח ביכורים הראשונים כנ"ל .וז"ש
במדרש שראה שביכורים עתידין לפסוק תיקן סדר תפלה היינו להתעורר כח הראשית הנ"ל.
ובכל יום מתחדש זה הכח כמ"ש מחדש בטובו בכל יום מ"ב .וזה ההתחדשות הוא לבנ"י כמ"ש החודש הזה
לכם .ובכל שינוי זמנים ערב בוקר צהרים צריכין להתדבק בשורש כמ"ש לשקוד על דלתותי יום יום מכלל
שיש בכל יום פתיחות דלתות לבנ"י .וגם אחר שזוכין לגמור המצוה צריכין להתדבק בשורש .וזה הוידוי לא
עברתי ממצותיך ולא שכחתי כו' .כי אין הכוונה שיתפאר איש ישראל בעשיות מצות הבורא ית' רק לתת
הודאה ושבח על שזכה לגמור כל מצות המעשרות כתיקונם .כשמחזיר הראשית והסוף אליו ית' מתברך:
מיישב לפי"ד הציץ אליעזר קושיית השפ"א

ל"ה [.וכ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א ,כתב ליישב לפי"ז את קושיית השפ"א שפת אמת מסכת תענית )דף
כט ע"א( ע"ד הגמ' שם אמרו :כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת
היה ,ומוצאי שביעית היתה ,ומשמרתה של יהויריב היתה ,והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם.
והקשתה הגמ' ומה שירה היו אומרים וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם .ולא הספיקו לומר יצמיתם ה'
אלהינו ,עד שבאו נכרים וכבשום ,וכן בשניה .עכ"ד הגמ'.
וכ' השפ"א בגמ' והלוים אומרים שירה כו' ,בערכין )י"א ב( דייק הגמ' מהכא דנדבת עולת ציבור טעון שירה
דהא כבר ביטל התמיד ,וקצת קשה לי דהא ביכורים טעונין שירה כדתנן בביכורים )פ"ב מ"ד( א"כ י"ל שהביא
אחד ביכורים} ,והיינו דהרי זמן החורבן הוא מהזמן שמביא ביכורים וקורא{ ואפשר הי' לביכורים שיר מיוחד,
וקצת משמע במס' ביכורים הכי דהשיר היא ארוממך כי דיליתני ]וכמ"ש רש"י שם בערכין והרמב"ם בביכורים
בפה"מ[ והכא אמרו שיר של יום ד'] ,אך לפמ"ש התוס' שם בערכין דשיר של ביכורים אינו הא דארוממך אכתי
קשה כנ"ל[ או אפשר כיון דאין מביאין ביכורים רק בזמן שמחה ואז הי' זמן של חרבן וכבר ביטל התמיד לא
היו מביאין ביכורים כלל ,אך קשה לחדש כזה מסברא ,ובס' ג"א הביא לשון הגמ' שם בן בקר איתרמי להו
לנדבה ופי' רש"י דאינו ראוי לתמיד ,ופלפל בזה דהא אפי' כבש אינו ראוי לתמיד דצריך ביקור ד' ימים והביא
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בשם התוס' סוכה )מ"ב( גבי השוחט תמיד שאינו מבוקר בשבת חייב דהביקור מעכב אפי' בדיעבד ,והאריך
לתמוה על התוס' בזה שהרי כל הדין דביקור ילפינן מפסח מצרים ושם לא הי' מעכב ועוד הביא ממקומות
אחרים ,ובאמת נראה דלק"מ דכיון דביטל התמיד פשיטא דיש לעכב השה ולבקרו שיהי' ראוי ליום הד' עכ"פ
לתמיד דזה חיוב יותר מלהקריבו עכשיו לשם עולת נדבה ,ואפי' אי הי' הביקור מעכב דייק הגמ' שפיר:
ולפי"ד הציץ אליעזר אפ"ל שבזמן החורבן כבר לא נטעו מחדש אילנות וא"כ לא היה להם ביכורים להביא,
דהרי ל"צ להביא כל שנה מחדש ,אלא רק בפעם הראשונה לחיי האילן ,ולכן שפיר הקשתה הגמ' שאיזה שירה
היו אומרים אז} .ויש לדחות{.
ל"ו [.מוכיח קצת דלא כצי"א מהר"ש לגבי גידולי ביכורים

בענין גידולי ביכורים .הרר"א סטוארט שליט"א רצה להוכיח ,דהנה איתא בתרומות פ"ד מ"ט הביכורים
גידוליהן חולין ,וטעמא דמילתא מבואר בירושלמי לפי שאינו מצויין ,וצ"ב אמאי ביכורים אינן מצויין .ובר"ש
ביאר לפי שאינו נוהג אלא בשבעת המינים ,והיינו שגידולין שייכים בחיטין ושעורין ושאר מיני דגן ,וא"כ
בביכורים ל"ש גידולין רק בחיטין ושעורין וא"כ אי"ז מצוי.
והנה לפי"ד הצי"א היה אפ"ל ביאור אחר בדברי הירושלמי שהכונה היא ,שביכורים זהו רק פעם אחת לכן אינן
מצויין ,ומוכח מדברי הר"ש להדיא שביכורים נוהג בכל שנה.

31

÷éëãøî éøåëéá ñøèðå
éâñ ïúéù úçà íòôáù åà äðù ìëá íáåéç íàä íéøåëéá úåöî áåéçá ááåñ
íéøåëéáä úåöî éùøåùì óòúñîå

הרחב דבר בענינים שנתבארו בקונטרס בעניני מצות ביכורים
בענין המצוות בביכורים האם תלויים זה בזה ]ההבאה והוידוי[ או לא
)*( הנה מצינו בכל המשניות בפרק הראשון של ביכורים שיש אופנים שמביא וקורא ,ויש אופנים שמביא
ואינו קורא ,והנה מוני המצוות כהרמב"ם והחינוך מנו את זה לב' מצוות ,ובמנ"ח במצוה תר"ו נסתפק דאף
יהיה אפשר להביא את הביכורים היום ולקרות לאחר זמן.
ולכאורה אינו מובן מדוע ,ומאי שנא מקרבנות שהכל מצוות אחת וכפי שביאר הרמב"ם בשורשים בשורש י"ב
שאין ראוי למנות חלקי המצוה כל אחד למצוה בפני עצמה וא"כ מדוע הכא מנה אותן לשתי מצוות.
ובע"כ שבאמת הא גופא המצוה של הקריאה היא מצווה נפרדת ששייכת רק ע"י ההבאה ,אמנם איננה חלק
מגוף המצוה של ההבאה ,ולכן שפיר משכח"ל שיקיים מצוה בהבאה לבד אפילו שאיננו קורא.
בענין מצות ההפרשה בביכורים.
)א( .והנה תירוץ זה שתירץ החיד"א ליישב הקושיא הנ"ל ,שלכן כתבה התורה פרי האדמה ,משום הדין
שביכורים אפשר להפרישן כשהם עדיין בוסר ,ואז הרי הם נחשבים כפרי האדמה וגם לענין הברכה .מצאתי
שכן מדויק להדיא בפירוש המשנה לרמב"ם )בביכורים פ"ג מ"א( ,שכתב וז"ל ואמר ה' בבכורים ראשית פרי
האדמה ,לפיכך אומרים חכמים בשעת הבאה בלבד צריך שיהו פרי ,אבל בשעת הפרשה אפילו היו בוסר הרי
זה מותר ,ולפיכך אומרים אם קרא להן שם כשהן בוסר באילנותיהן אין צריך לקרוא להן שם אחרי לקיטתן
וגמר בשולן עכ"ל .וא"כ מבואר להדיא בדבריו שהסיבה שרק בשעת ההבאה צריך שזה יהא פרי מחמת שאמר
ה' פרי האדמה ,וזהו להדיא ממש כמש"כ החיד"א.
אמנם אחר זה ראיתי מש"כ בברטנורא בשם הירושלמי )כאן ברפ"ג ה"א( תאנה שבכרה ,ואפילו לא נגמר הפרי,
דכתיב )דברים כו( הנה הבאתי את ראשית פרי ,בשעת הבאה הוא פרי ,אבל בשעת הפרשה אין צריך שיהיה
פרי אלא אפילו בוסר ואפילו פגין ,וא"כ לכאורה הרמב"ם נתכוין לדרשה זו ,וצ"ע.
אמנם בעיקר דין זה יש לבארו אמאי מצות ביכורים זהו אפילו בפירות בוסר ,ובמה חלוק משאר מצוות
התלויות בארץ כגון תרומות ומעשרות שכל חיובן הוא רק לאחר גמר מלאכה .ולכאורה היה נראה לבאר
דחלוק מצות ביכורים משאר כל המצוות כגון תרו"מ ,דהרי אף במצות ההבאה של הביכורים יש שני חלקים
למצוה ,א .ההפרשה .וב .ההבאה .ובזה נחלקו כאן התנאים ,ת"ק ור"ש האם בחלק הראשון של המצוה היינו
בשעת ההפרשה האם צריך שהם יהיו פרי או לא ,דרבנן דרשו מן הפסו' שבשעת ההפרשה אי"צ שזה יהיה
פרי ולר"ש אף בשעת ההפרשה צריך שזה יהא פרי .אמנם נראה ברור שבשעת ההפרשה אינה מתקיימת
המצוה עדיין של הביכורים דעיקר המצוה הוא שיביא הפירות לביהמ"ק ,וקודם לכן אינו מקיים המצוה אלא
זהו רק הכשר מצוה ,וא"כ בשעת ההפרשה אין דין שיהיה לזה שם פרי דעיקר המצוה היא ההבאה לביהמ"ק
32

÷éëãøî éøåëéá ñøèðå
éâñ ïúéù úçà íòôáù åà äðù ìëá íáåéç íàä íéøåëéá úåöî áåéçá ááåñ
íéøåëéáä úåöî éùøåùì óòúñîå

ואז צריך שיביא את ביכורי פירותיו ,אמנם באמת היכא כשיפריש זהו בוסר ואח"כ לא נתבשל הפרי באמת
צ"ע האם קיים למצוה.
משא"כ בהפרשת תרו"מ שם עיקר המצוה היא ההפרשה ,אמנם בעינן ג"כ שיתן זאת לכהן אבל אינו מעכב
את ההפרשה שמקודם היה טבל ועכשיו כבר הותר טבלו ,ואדרבה בביכורים זהו לאידך גיסא ,שאף קודם
ההפרשה וקריית שם אין זה עושה טבל לפירות אם לא מביא ,אלא רק מבטל מצוה אם לא הביא ,30ולכן
אפשר לקיים ההפרשה אף בבוסר ,אבל בתרו"מ שעיקר המצוה הוא ההפרשה שם בעינן שזה יהא פרי.
ובאמת נראה לבאר שיותר מכך ,סברת רבנן היא אדרבה דקיום מצוות ההפרשה היא כשעדיין בוסר ,ומאז
שזה עדיין ביכורי אדמתך כלישנא דקרא דפר' משפטים ,וא"כ המצוה שעדיין הפירות הם במצב של האדמה
כבר מאז יש להפריש את הפירות ,ואי נימא דהמצוה היא חובת הקרקע א"ש יותר דביכור הקרקע זהו מצותו
שיפריש.
אמנם יש להסתפק דהנה הר"ש בפירושו למשנה כתב שלשיטת ר"ש דמתני' הוא סובר שההפרשה צ"ל
שדווקא הפירות הם כבר תלושין ,והיינו משום דסבר שהמצוה היא לקרות שם לפירות ,וכשהם נחשבים
פירות] .ובאמת לא מובן כ"כ אמאי לא סגי בזה שנתבשלו לגמרי ואז כבר נחשב כתלושין ,והרי ר"ש הוא סובר
בכל מקום שכל העומד להתלש כתלוש דמי ,וצ"ע [.אבל לרבנן הא מיהת בוודאי שאפשר לקיים המצוה אף
כשהפירות נתבשלו לגמרי ,אמנם צ"ע האם יהיה עדיף לקיים המצוה של ההפרשה כשהם מחוברין בדווקא,
דכך היא צורת מצוותו שיהא שם גמי במחובר וקורא לה שם ביכורים וזהו הביכורים ,אמנם אם כבר קטפן
חסר במהות הביכורים שלהן ,וצ"ע.
בענין מצות הביכורים משבעת המינים דווקא ,ובתירוץ הקושיא על לשון הפסוק פרי האדמה.
)ב (.הנה בספורנו שם עה"ת )בפר' כי תבוא( כתב וזה לשונו מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך,
המשובחים שבכל פירותיה וכו' והמשובחים הם ז' מינין שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,וזה ביאור מה שצוה
למעלה )שמות כג יט( באמרו ראשית ביכורי אדמתך תביא ,וביאר שבאמרו ראשית ביכורי אדמתך היתה
הכונה שתביא הביכורים ממבחר פירות אדמתך ,והם ז' המינין שנשתבחה בהם עכ"ל.
ולכאורה בדברים האלו יש תשובה מפורשת לקושיא הנ"ל שהביא החיד"א מדוע התורה כתבה מראשית כל
"פרי האדמה" ולא פרי האילן ,דאדרבה באה התורה לומר בזה שמצוות ביכורים היא רק מפירות שנשתבחה
בהם ארץ ישראל ,ובזה מובן ההתייחסות לפרי "האדמה" היינו הפירות המיוחדים שנשבחה בהם ארץ ישראל.
וראיתי בספר אוהל תורה )למקובל ר' דוב קוק מטבריה( שהוסיף בזה ,עמדו כאן והיינו דכיון לקושיית
החיד"א הנ"ל אמאי כתוב פרי האדמה אם רוב הפירות הם עץ דווקא( שהרי רוב הביכורים פרי העץ הן לבר
מחיטה ושעורה .ויש לפרש שסיבת החיוב של ביכורים בפרי העץ של שבעת המינים הוא משום מקור החיות
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כ"כ רש"י בגיטין מ"ז ע"ב בד"ה מדאורייתא לא ,וכיון דביכורים מצוה דרמיא עליה היא ולא טבלי לאסור פירות באכילה.
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שבאדמה שהרי יחודן של שבעת המינים האלו הוא שנשתבחה בהם "ארץ ישראל" דייקא למימרא שהכוח של
התייחסות הפרי לאדמה דוקא הוא הגורם לחיוב.
וזהו בטעם הדבר שמצוות ביכורים נוהגת רק משבעת המינין ,זהו משום שפירות הללו הם המובחרים
שבפירות א"י ,ורק מראשית זו שהם הראשית במעלה וחשיבות מהן צריך להביא ולא מכל הפירות ,ולכן ג"כ
אף פירות שבעת המינין שאינן חשובין לא מביא מהם) ,וכמבואר במשנה פ"א מ"ג( וכגון תמרים שבהרים
ופירות שבעמקים ,ומשום שאינם נכללים בראשית.
והנה היה אפ"ל שאין בזה טעם אלא זהו גזירת הכתוב וכמו שהביא רש"י ]דברים כ"ו ,ב'[ ,ארץ ארץ ולכן מביא
דווקא משבעת המינים ,דמה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל אף כאן שבח ארץ ישראל,
שהם שבעת מינים ,אמנם אם נאמר כמו שביארנו בדברי הספורנו דרצון התורה היה רק בפירות שהם עיקר
שבחה של א"י ,א"כ אולי יהיה מזה נ"מ לדינא דהנה במנחת חינוך )מצוה צא  -אות א( הביא ד' החינוך
שהמצוה היא מז' המינים דווקא ,והביא שם שידוע דבכלל שני המינים חטה ושעורה ,יש עוד שלשה מינים,
כוסמין ושבולת שועל ושיפון ,דיוצאין בהם ידי חובה בפסח וחייבין בחלה דהוי לחם ,ואינו מבואר שם אם
חייבין שלשה המינים בביכורים ,כיון דשלשה מינים אלו הוו מין חטה ושעורה ,כמבואר בחלה פ"ד מ"ב
ופסחים ל"ה ע"א ,או לא .עיין מסכת פסחים ל"ו ע"ב תוס' ד"ה אוציא חטים ושעורין וכו' ,לגירסת מהרש"א
דכל חמשת המינים חייבין בביכורים ,ובפני יהושע השיג על המהרש"א ,וכתב דדוקא חטים ושעורים חייבים
אבל לא השלשה מינים הנכללים ,עי"ש הטעם ,וגם כתב כיון דאינם מן המובחר אין חייבין בביכורים ,עי"ש,
והר"מ כאן ה"ב והרב המחבר סתמו הדברים עכ"ד המנ"ח.
ואולי זה יהא פלוגתא זו לגבי שאר מיני דגן ,תלוי בזה דאם ילפינן כן מגזיה"כ סתם א"כ כמו שבעלמא שאר
מני דגן כגון כוסמת וכדו' נכללים בזה א"כ יהא חייב בביכורים אף שאר מיני דגן ,אבל אם אמרינן שעיקר
החיוב הוא רק לפירות שהם שבח א"י ,א"כ א"ש לומר דברי הפנ"י דלפי"ז שאר מיני דגן לא יהיו חייבים
בביכורים.
)ג(.
מרחיב בביאור ענין הברכה של הבת קול
)ד (.ובעיקר ביאור הבת קול .ומצאתי שהחתם סופר הקשה מאחר שהבת קול מברכתו שיזכה להביא לשנה
הבאה ,נמצא שכל המביא ביכורים לא ימות כלל ויחיה לעד לעולם ,שהרי כל שנה יש לו הבטחה היום תשנה
לשנה הבאה והניח בקושיא .תירץ בנו הכתב סופר ,כל המביא ביכורים לבית המקדש זוכה לעשירות,
כדמסיים הפסוק וברך את עמך ישראל וגו ,ויש חשש שמא יקלקל מעשיו ולא יביא לשנה הבאה ,שהעושר
מביא לכפירה כפי שנאמר וישמן ישורון ויבעט ,על זה מבטיח הבת קול תשנה לשנה הבאה ,והיינו אם תזכה
לחיות תביא שנה הבאה ולא תקלקל מעשיך} .ובזה יש ליישב קושיא נוספת של החת"ס מה חידוש בהבטחה
זו הרי מצוה גוררת מצוה ,ולפי"ז ל"ק כלל{.
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והנה מרן השפת אמת ז"ל ג"כ הקשה כן ,בליקוטים כתב וז"ל במדרש תנחומא איתא בת קול יוצאת 'תשנה
לשנה הבאה' ולכאורה תמוה דאם כן לא מת אדם מעולם דודאי נתקיים הבת קול ,אם כן לעולם יחיה האדם,
ויש לומר כי הבת קול היה רק אחר הקריאה ,וגם אם הביא בלא קריאה כגון מהחג ואילך מכל מקום נתקיים
בזה הבת קול ,אם כן שפיר משכחת לה להיות נפסק הבת קול בשנה אחת ,עוד יש לומר כי הבת קול היה
בשכר הבאת הביכורים אם כן יש לומר דלעולם היה הבת קול נפסק שנה שניה כיון שהביא בה בכח גזרת
הבת קול שברכתו בשנה ראשונה ,אם כן נפסק בשנה שניה ורק בשנה השלישית שהביא מעצמו שוב היה
הבת קול וכן לעולם עכ"ל ולדבריו בהביא ביכורים ע'י שליח לא יצאה הבת קול.
]ובמאמר המוסגר יש להביא כאן באמת ביאור האי ברכה שבת קול מברכתו שישנה לשנה הבאה .בספר
שיחת חולין להג"ר אברהם סג"ל איטנגא ז"ל סאניק שנת תער"ב ,הביא לבאר דברי המדרש הללו מהאדמו"ר
ר' יהושע מבעלזא ,שאמר דהנה בתפילת ישתבח אומרים הבוחר בשירי זמרה ,והביאור שהנה האיש הירא את
ה' ועובד אותו בכל לבו ,ומקיים מצוות הבורא בכל עת ,אחרי עשותו מצוה הוא דואג וחושב עם קונהו שלא
עשה המצוה בשלימות ,והיה צריך לקיים המצוה באופן היותר מועיל ,וזה חשוב מאוד אצל השי"ת ,וזה
שכתוב הבוחר בשירי זמרה היינו השיריים של המצוה אשר הצדיק חושב בנפשו שהיה יכול לעשות עוד .וכן
היה אצל מצוות ביכורים כי אחרי שהביאו ביכורים יתבו וקא מצטערי שלא עשו המצוה כתיקנה ,והיו צריכים
לעשותה יותר בשלמות ,ולזה יצאתה בת קול ,ואמרה הבאת ביכורים היום ,תשנה )מלשון כפל ,כמש"כ וכסף
משנה( לשנה הבאה ,ר"ל כי בשנה הבאה יזכה לעשות המצוה כפלים לתושיה ובשלימות יותר משנה זו.
ובעצם הבת קול חזינן כאן ,שמיד שמביא ביכורים מתברך וזהו ענין הבת קול ,וכן מצינו שאמרינן בכתובות
ק"ה ע"ב כל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב בכורים ,ועיין שם בפירוש עין אליהו דבשם שבבכורים
היה מתברך מיד וכדאיתא בתנחומא ריש כי תבא בא וראה כמה וכו' פתחון פה אצל מצוות וכו' יורד אדם
לתוך שדהו ראה אשכול שביכר וכו' מניחו בסל והולך לירושלים ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמים
על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל וכו' ולא עוד אלא שהיה אומר איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה
שכתוב אחריו היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות וכו' יצתה בת קול ואמרה לו תזכה לשנה הבאה ותביא כהיום
הזה ע"כ כמו כן המביא דורון לת"ח דאמרינן בברכות מ"ב ע"א תיכף לתלמידי חכמים ברכה עכ"ל.
עוד בביאור הסוגיא דגיטין דמוכר לגוי שדה בא"י חייב ליקח ממנו פירות הביכורים
)ה (.בעיקר הסוגיא שם בגיטין יש להבין ,דהנה התוס' שם בדף מ"ז ע"א חלקו ערש"י וביארו ,ואור"ת דברוב
ספרים לא גרסינן ומביא בויו ,והכי קאמר כל אדם הלוקח ממנו מביא ביכורים לא שנא מוכר לא שנא אחר,
ור"ח גרס הלוקח מביא .והנה בפנ"י מקשה האיך אפ"ל שהלוקח פירות ביכורים מגוי חייב בביכורים ,הרי
אפילו לוקח פירות תלושין מישראל פטור מביכורים ,כדאיתא בב"ב פ"א ע"א דבעינן גידולי אדמתך ,וכש"כ
הלוקח מגוי ,ואפילו לוקח פירות מחוברין מסתבר דפטור שלא קרינן גדולי אדמתך.
ביסוד חיוב הבאת ביכורים בשאר מינים של פירות האילן
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)ו (.הנה יעויין לעיל באות ב' בהוספות מה שהרחבנו בענין זה .ובעיקר הדבר יש להוסיף עוד דהנה במשנה
משנה ביכורים פרק א משנה ג אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים לא מתמרים שבהרים ולא מפירות
שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר ,ובפשטות משמע דהטעם שאינו מן המובחר קאי על הכל וזהו
ג"כ הטעם שאינו מביא אלא משבעת המינים ,ונתבאר פלוגתא לעיל האם ילפינן כן מפסוק או לא רש"י
והחינוך עיי"ש.
אמנם לא נתבאר מה הדין אם הביא ביכורים שלא משבעת המינים האם קיים למצוה או לא .והנה הפשטות
היא דמכיון שאין מצוה להביא ביכורים משאר מינים ,אף אם הפריש מהם לא עשה ולא כלום ,וכן מבואר
בירושלמי )כאן( פשיטא הדא מילתא הפריש ביכורין חוץ משבעת המינין לא קדשו .וכ"ה ברמב"ם פ"ב מהל'
ביכורים ה"ב כתב ואם הביא חוץ משבעת המינין לא נתקדשו ,וא"כ להלכה חזינן שבאמת א"א להביא ביכורים
מדברים שאינם ז' מינין.
אבל בחידושי הר"ן בחולין דף ק"כ ע"ב ,ושם משמע שיש מציאות של ביכורים של יין תפוחים ,ולכאורה אינו
מובן הרי אין ביכורים אלא מז' המינים ,וכתב על זה שם הר"ן דנהי דליכא חובה לתרום ולהביא שאר מינים,
אם הפריש חל הפרשתו ונעשה ביכורים .והר"ן הביא ראיה ליסוד דבריו ממה שמצינו בפ"ג מביכורים מ"ט
ר"ש בן ננס אומר מעטרין את הביכורים חוץ משבעת המינים ,ר"ע אומר אין מעטרין את הביכורים אלא
משבעת המינים בלבד ,הרי מוכח שיש ביכורים אף מחוץ משבעת המינים.
אמנם לכאורה צ"ע על דבריו דהרי לא קי"ל שם אלא כר"ע שסובר דאף עיטור ביכורים אינו אלא משבעת
המינים ,ועוד צ"ב מה הראיה מעיטור לגוף הביכורים ,הרי אפ"ל דעיטור אינו חלק מעצם המצוה ,אבל
ביכורים עצמן זה רק מז' המינין .עוד הקשה הרעק"א על המשניות פ"ג מ"ט הקשה דמניין מקור דברי הר"ן.
והנה על הקושיא הנ"ל מהיכן המקור ,היה אפ"ל דהמקור לזה הוא מנחמיה דשם בפ"י פסו' ל"ו ולהביא ביכורי
אדמתנו ובכורי כל פרי כל עץ שנה בשנה לבית ה' .וכתב רש"י )בנחמיה שם( בכורי של כל פרי אילן הם מדברי
חכמים .ע"כ .והיינו דסבר רש"י שמדרבנן חייב אף בשאר אילנות להביא מהם ביכורים.
אמנם כבר הקשה ע"ז החתם סופר בנדרים דף נ"ה ע"א ,ובתשובה או"ח סי' קצ"ז ,שלא מצינו בשום מקום
בתלמוד שהיו ביכורים משאר המינים ,ואדרבה מהתנא משמע שאין מביאין ביכורים ואפילו מדרבנן .עוד
הקשה האיך יכולים לחייב בהבאת ביכורים מדרבנן ולחייב בהנחה ותנופה מה שלא חייבה התורה ,והרי זה
חולין בעזרה.
ובאמת דמגוף הפסוק אין ראיה ,ואפשר לפרשו כמוש"כ באבן עזרא ,ולהביא את בכורי אדמתנו כעומר ושתי
הלחם ,כל פרי עץ –הם הנזכרים בפסוק הגפן ותאנה ורמון ושאר העצים והם שבעה מינים ,וכן אמרו חז"ל אין
מביאין ביכורים אלא משבעת המינין בלבד כענין ולקחת מראשית כל פרי האדמה ,הרי שפירש להדיא שכל
עץ פרי היינו רק משבעת המינים ,ומשאר מינים אינו מביא.
בענין השיעור של מצות ביכורים.
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)ז (.הנה שנינו במשנה ריש מסכת )פאה פרק א משנה א( אלו דברים שאין להם שיעור הפאה והבכורים וכו'.
ובפירוש הריבמ"ץ שם ביאר והביכורים .הזהירנו הקב"ה להפריש ביכורין ,דכת' ראשית בכורי אדמתך תביא
בית ה' אלקיך ,ואומרת המשנה עתה שהביכורין אין להן שיעור ,ותנן נמי במשנת ביכורין פרק ב' עושה אדם
כל שדהו בכורין .גרסינן בפירקין ולמה נקראו ביכורין שהן בכירין לכל .וכו' ותנן במשנת ביכורין פרק ג' כיצד
מפרישין את הביכורין יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאינה שביכירה אשכול שביכר רימון שביכר וקושרו בגמי
ואומ' הרי אלו ביכורין .ע"כ.
והיינו דכוונתו לבאר לדברי המשנה שביכורים אין להם שיעור ,וזה הביא לפסוק שראשית ביכורי אדמתך
תביא בית ה' ,שחזינן מפסוק זה שביכורים אין להם שיעור ,ואיך חזינן מן הקרא דאין להם שיעור ,ואולי משום
שהפסוק אומר ראשית ולא מוזכר כמה נקרא ראשית ,אמנם לכאו' הראשית הוא דבר מוגבל ,רק מה שראשון
]ובזה הרחבנו בגוף הקונטרס דבשלמא אי נימא כדברי הציץ אליעזר יורווח בזה ,דבשנה הראשונה הכל
נחשב ראשית ,כלפי כל מה שיגדל כאן ,אמנם אי נימא כמו הפשטות דהמצוה היא כל שנה מה שייך שהכל
יהיה ביכורים ,הרי אדרבה המצוה היא בדווקא ראשית ביכורי אדמתך [.וצ"ב.
וגם יש להבין דברי הריבמ"ץ במה שהמשיך שם שביכורים אין להם שיעור ,והביא למשנה ברפ"ג שיורד לתוך
שדהו ורואה תאינה שביכרה ,הא אדרבה משם חזינן שיש שיעור לביכורים שזהו הפרי הראשון שביכר,
והתאנה שביכרה-.ואולי דכוונתו לומר בזה שביכורים ל"ש שיעור שהמצוה היא הראשית ורק מה שזה
הראשית בזה מתקיים המצוה וכמו לשון הפסו' ראשית ביכורי אדמתך-.ורק אכתי צ"ב הדין שאדם עושה כל
שדהו ביכורים ,ולהלן יבואר שזהו כדין תוספת ביכורים ואינו מעיקר המצוה ומיושב.
ובאמת דיעויין ברמב"ם פי"ז הי"ז הביכורים אין להם שיעור מן התורה אבל מדבריהם צריך להפריש אחד
משישים .וצ"ע ג"כ כקושיא לעיל הרי הביכורים אינו אלא פרי הראשון שביכר והיאך שייך שיחייבו להפריש
עד שישים.
ובכלל יש להבין איך משערין שיעור שישים הרי עכשיו אינו יודע כמה יהיה ואם יצליח כל השדה או לא .ועוד
צ"ע מה שהקשה בספר דרך אמונה פ"ב הי"ז א"כ מי שיש לו ק' שדות יצטרך להביא קרונות לעזרה והרי צריך
להכניסו דווקא על כתיפו כדלקמן פ"ג הי"ב ולהניפם ולהניחם בצד המזבח ואיך יעשה כן עם עגלות מלאות.
ועיי"ש שכתב הגרח"ק לחדש דאי"צ לתת אלא א' משישים ממה שנמצא בשדה בשעה שמבכר הפרי תחילה,
אבל לא א' משישים ממה שתוציא השדה אח"כ וזה פוטר גם כל מה שיגדל אח"כ בשנה זו ונראה לעורר
בדבריו כדלקמן.
דהנה יש לעיין אם הא דצריך להביא פרי הראשון הוא לעיכובא ,ויש שהביאו ראיה ממש"כ הרמב"ם בפ"ד
ה"ט הפריש ביכוריו ואבדו דצריך להפריש אחרים תחתיהם ומ"מ אינו קורא לפי שאינו יכול לומר את ראשית
פרי האדמה לפי שאינם ראשית ומשמע דהוא לעיכובא .אולם נראה דדברי הרמב"ם אינם אלא לענין קריאה
או כמוש"כ הריטב"א בב"ב פ"א משום שכבר הפריש ביכורים מאותו שדה ,אבל בלא"ה ודאי מביא אעפ"י
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שאינם ראשית שהרי אדם עושה כל שדהו ביכורים וכן מוכח מהא דמפריש מן הטהור על הטמא אעפ"י שאין
אלו הטהורים ראשית פרי האדמה וכן מוכח מהא דהפריש ביכוריו ומכר שדיהו דמבואר במ"ז דלר' יהודה
השני מביא וקורא אף דאינם ראשית פרי האדמה ]וצ"ע למה הוא קורא לדעת הר"מ הנ"ל הרי לקריאה בעינן
ראשית פרי האדמה[ וכן מוכח מהא דלר"מ )ב"ב פ"א( לוקח פירות מן השוק חייב בביכורים ,ומ"מ צ"ע דאף
אם אינו לעיכובא מ"מ עיקר מצות ביכורים הוא הפרי הראשון ומה זה שחייבו חכמים עד שישים.
ונראה דגדר התקנה הוא דכיון דמצינו דיש ענין של תוספת ביכורים כמבואר במ"י התקנה היתה דאע"פ
דיוצא ידי חיובו ע"י פרי הראשון מ"מ צריך להוסיף על הביכורים ולעשות תוספת ביכורים עד שישים .וכן
מפורש בשנות אליהו ריש פאה ע"ש שכתב דמה שמפריש מדרבנן דינו רק כתוספת ביכורים ולא כעיקר
ביכורים .ונ"מ כשבאה מחו"ל אינו כביכורים עיין משנה י"א.
וראיתי שמביאין מדברי הגר"א באדרת אליהו שהקשה דבתחילה כתוב ולקחת "מראשית" ואח"כ כתוב ועתה
הנה הבאתי את "ראשית" וביאר דעיקר ביכורים הוא הפרי הראשון שביכר כדאיתא אדם יורד לתוך שדהו וכו',
ואח"כ כשרואה עוד פרי שביכר קושרו עוד עד שיעור שישים וזהו שכתוב ולקחת מראשית דהיינו הפרי
הראשון מכל הראשית דזהו עיקר הביכורים ,ואח"כ מוסיף עד שישים מהראשית וזהו הנקרא תוס' ביכורים.
ומדבריו מבואר דלא כהדרך אמונה הנ"ל אלא דמחשיב כל פעם כשיגדיל שיעור שישים דהרי לפי הגר"א אי"צ
להמתין עד שיגדיל אלא הכל תלוי כשנכנס בפעם הראשונה.
בענין חובת ביכורים על הגברא או על הקרקע
)ח (.ובעיקר נידון זה האם ביכורים הוא חובת קרקע או גברא ,הנה ראיתי בספר אוהל חייא )ספר זכרון
להגר"א צוובנר זצ"ל( שהביא מהגאון ר' אברהם יעקב זלזניק שהביא שהקשו להגר"ח מבריסק מדוע אשה
חייבת בביכורים והרי הבאת ביכורים אינה אלא מעצרת עד חנוכה וא"כ הוי מצות עשה שהזמן גרמא ונשים
פטורות מעשייתן )והרחבנו בזה במקו"א( ,ותירץ הגר"ח דביכורים חשיב חובת קרקע ולא חובת הגוף ודוקא
בחובת הגוף אמרינן דמצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות אבל בחובת קרקע הקרקע חייבת ולכן אף
כשהקרקע של אשה ג"כ חייבת בביכורים ע"כ.
וברש"י גיטין מז,ב ד"ה מדאורייתא משמע דס"ל דביכורים הוו חובת הגוף .ועוד דבתוס' לעיל כט א מבואר
דלא ס"ל האי חילוקא דהקשו שם למה לי קרא למעוטי אשה ממילה תיפו"ל דהוי מצות עשה שהזמן גרמא
והא התם הוית ובת הבן ומ"מ האשה תפטר מטעמא דהוי מצות עשה שהזמן גרמא.
ועוד יש להוכיח כן מדברי התוס' בסוגיין )קידושין לד,א תוד"ה ןתפילין( דמשמע מדבריהם דרק משום הא
דגם בלילה חייבין להכי לא חשיב מצוות עשה שהזמן גרמא הא לאו הכי אע"ג דציצית חובת טלית היה חשוב
מצות עשה שהזמן גרמא וה"נ ביכורים יש להם להחשב מצות עשה שהזמן גרמא אף דהוי חובת קרקע כמו
בציצית דאף דהוית חובת טלית מ"מ חשיב ליה מצות עשה שהזמן גרמא ,ונראה לומר דהיינו טעמא דביכורים
לא חשיב מצות עשה שהזמן גרמא משום דהא דביכורים אינם מביאין אלא מעצרת עד חנוכה היינו טעמא
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דמצות ביכורים היא להביא מראשית כל פרי האדמה ואחר חנוכה כבר אכלו את הפירות ולא שייך כלל להביא
עכשיו ביכורים ,ואינו משום דזמן החיוב הוי רק מעצרת ועד חנוכה אלא משום דאחר חנוכה לא חשיב
ביכורים דהיינו הראשית כיון דכבר אכל את הפירות ומצות ביכורים היינו דרך תודה להקב"ה שנתן להו את
ארץ ישראל ואין שייך לקיימה אחר שכבר מילא כריסו מהפירות ועי' בטורי אבן מגילה כ א משכ"ב.
והנה שורש דבר זה האם ביכורים הם חובה על הקרקע או על האדם ,היה אפשר לתלות בזה את הפלוגתא של
התנאים במשנה בפ"א מ"ז ,האם הפריש ביכוריו ומכר שדהו הלוקח האם מאותו המין מביא או שאף מביא
וקורא ,שרבנן סברי דיסוד החיוב הם על הקרקע או על הפירות ,ולכן נתמעט שגידול אחד אינו מחייב לב'
אנשים ,ולכן זה לא רק מיעוט מקריאה אלא אף מהבאה ,ור' יהודה סבר שיסוד חובת ביכורים הם על האדם,
ולכן כשלקח הלוקח לפירות יש לו חיוב נוסף להביא ומה שראובן נתחייב והביא אין בכוחו לפטור את שמעון,
ועכ"פ לביאור זה בוודאי חזינן דלא כיסוד דברי הציץ אליעזר.
בענין ביכורים בשמיטה
)ט (.והנה אחר כל מה שנתבאר לעיל ,מ"מ צ"ב הרי סו"ס הפירות לא שלו וא"כ מה שייך שיתחייב להביאן
כביכורים .ואולי דחזינן מזה שהגדר הוא שרק צריך להביא מביכורי אדמתו ותו לא ,ולא צריך שאף הפירות
יהיו שייכם לו ,וצ"ע.
)י( .בענין מצות ביכורים הכרת הטוב.
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר
נדיבותו הלב מביאה את האדם לידי מדריגה נישאה בעבודת ה' כפי שהעלה רבי חיים שמואלביץ זצ"ל נקודה
מפליאה בפרשת ביכורים הנה בכל המצוות שנצטוו ישראל לא תמצא ענין ההשתחוואה לה' זולת במצות
הבאת ביכורים בה נאמר דברים כ"ו י' "ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה' והנחתו לפני
ה' אלוקיך והשתחוית לפני ה' אלוקיך" מאי טעמא משום שהאדם מביא את ראשית פרי עמלו שיגע וטרח בו
כל השנה בחרישה בסיקול בזיבול בזריעה וכל עבודה בשדה ומפרי המעולה והמובחר מביא הוא לפני ה'
)ירושלמי ביכורים פ"א( היש לך נדיבות הלב חשובה מזו.

הרב יוסף צבי הלוי -רב ואב"ד יפו ת"א) .בספרו ותאמר ציון מוסד הרב קוק תשי"ח(
מצות הבאת בכורים שחייבים לעשות תעמולה גדולה לקיים ברוב פאר והדר ובכבוד גדול למען להשריש
בלבו אהבת קיום מצות התלויות בארץ בכל השנה ,וכן מטעם זה התורה צותה שביום הראשון של השנה
עושים בו פעולות כ"כ איומות ונוראות המחרידות את נפש האדם מה שאין עושים כן בכל הימים שבכל
השנה בתפלות בתקיעת שופר מאה קולות אשר כל קול וקול מחריד את האדם כדכתיב היתקע שופר בעיר
ועם לא יחרדו וביחוד קול שברים קול תרועה השובר את הלב ולמה דוקא ביום הראשון של השנה ובעשרת
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ימי תשובה ויום העשירי יום כפור בצום ובכי ותשובה ולמה נשתנה ימים הללו יותר מכל ימי השנה שאלה
הימים הראשונים של כל השנה ,והיות כי תעודת האדם הוא שתמיד יהיה התכלית וחובתו לנגד עיניו ויזכור
ולא יסיח דעתו בכל השנה מהחבתו בעולמו לקיים כל המצות התורה בשלימות ושלא יחטא כל השנה
ולמטרה זו נתן לנו הקב"ה מצות ביכורים המצוה הראשונה שבמצות התלויות בארץ למען לעורר קיום כל
המצות התלויות בארץ.
.

40

