
 

כיצד שייך ביכורים בחו"ל והאם מותר לתלמיד כהן 
 לשמש רב כהן

איתא  והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך )כו א(
במדרש רבה, אומר היה ר' מאיר בזכות מצות בכורים תזכו 
להיכנס לארץ ישראל ע"כ. ודרכי לפרש בכ"מ שאמר שהיה 

אומר, שדייק בלשון זה לומר שדוקא פלוני נוקט כך דאזיל פלוני 
לשיטתו, וה"ה הכא שדקדק אומר היה ר"מ דאזיל כשיטתו 

 וכדלהלן.
דאיתא בגמ' כתובות )צו.( כל מה שהעבד עושה לאדונו התלמיד 
חייב לעשות לרבו, ואמרינן על דין זה בירושלמי אבל אסור לרב 

תי"ם היכא שגם הרב להשתמש בתלמיד כהן, ונסתפקו בכמה שו
כהן, האם מותר לו להשתמש בתלמידו הכהן באותם דברים 

 שהעבד חייב לאדונו או שאסור לו.
ונראה להוכיח שכששניהם כהנים מותר מדברי הגמ' סוף מס' 
כתובות )קה:(, דגרסינן כל המביא דורון לת"ח כאילו מקריב 
ביכורים שנאמר ואיש בא מבעל שלישים ויבא לחם ביכורים 

אלישע, וכי אלישע אוכל ביכורים היה, אלא כל המביא דורון ל
לת"ח כאילו הקריב ביכורים, וברש"י ותוס' שם נדחקו בכך 
דדילמא אכן אלישע כהן היה, שרש"י פי' שלא היה כהן ותוס' 
פי' שאפש"ל שהיה כהן ואפ"ה קו' הגמ' במקומה עומדת עיי"ש, 

' שס"ל שאם והנה מדברים הללו יש להוכיח בשי' רש"י ותוס
הרב כהן הרי שיכול להשתמש בתלמיד כהן, דאל"ת הכי אלא 
שאסור להשתמש בתלמיד כהן מדוע נדחקו לדון אם אלישע כהן 
היה או לא, הרי יכולים להוכיח בפשטות דע"כ אינו כהן, שהרי 
עיקר הלימוד שתלמיד צריך לשמש את רבו ילפינן בגמ' ברכות 

ים ע"י אליהו, למד לא נאמר )ז:( מאלישע דכתוב ביה אשר יצק מ
אלא יצק כו' מכאן שגדול שימושה יותר מלימודה, והנה אי נימא 
שאלישע כהן היה ואסור אפי' לרב כהן להשתמש בתלמיד כהן 
כיצד השתמש אליהו באלישע, אלא ע"כ שלא היה אלישע כהן, 
וא"כ היה על רש"י ותוס' להוכיח מזה שאלישע לא היה כהן, 

כי ע"כ שס"ל שאכן אפש"ל שהיה כהן ומהא דלא פירשו ה
ואפ"ה יכל לשמש את אליהו, שמכיון שאליהו גם היה כהן לדעת 
האומר פנחס זה אליהו נמצא שהתלמיד כהן והרב כהן ובזה 
שפיר מותר לתלמיד לשמש את הרב, ושפיר שנדחקו רש"י 
ותוס' לדון האם אלישע כהן היה או לא ומדין שימוש רבו אין 

 "ל שמותר לתלמיד כהן לשמש רב כהן.להוכיח, מפני שס
והנה במפרשים נדחקו לפרש דברי המדרש הנ"ל שבזכות מצות 
ביכורים נכנסו לא"י, שקשה והלא מצות ביכורים נוהגת רק בא"י 
וקודם שנכנסו לא יכלו לקיימה, וכיצד א"כ נכנסו בזכותה 

 כשעדיין לא קיימוה.
י אמצות ברם ע"פ הגמ' בכתובות אפשר ליישב שפיר דלא קא

ביכורים עצמה אלא קאי אמביא דורון לת"ח שכאילו מביא 
ביכורים, וזה שייך אף בחו"ל כדמוכח באלישע, שאלישע הרי 
הביא בחו"ל והשוותה התורה זאת לביכורים, ובשל כך זכו 

 להיכנס לארץ דזה שייך אף בחו"ל.
 

שע כהן היה אזי יש לומר שמדובר שהביא אומנם אי נימא דאלי
לו ביכורים ממש כקושיית רש"י ותוס', וא"כ ע"כ שמיירי בא"י 
עצמה ותו אין להוכיח להאי דינא דכל המביא דורון כו', שאכן 
באלישע מיירי בביכורים ממש, ברם אין לומר כן שבאלישע יש 
להוכחה שלא היה כהן מדרשאי היה לשמש את אליהו וכהן הרי 

סור לשמש, בע"כ שלא היה כהן ושפיר למדרש שלא הביא א
 ביכורים ממש אלא דורון.

אלא שכ"ז יש להוכיח רק אי נימא דאליהו לא היה כהן שאז ע"כ 
לא יכל להשתמש באלישע אי לאו דאלישע נמי לא היה כהן, אך 
אי נימא דאליהו כהן היה שפיר שיכל להשתמש באלישע אע"פ 

ן הביאו לאלישע ביכורים ממש ותו שהיה כהן, ותו אפש"ל שאכ
 אין להוכיח להאי דינא דהמביא דורון לת"ח כו'.

אלא שיש להוכיח שאליהו לא היה כהן מכך שנטמא לאשה 
הצרפתית, וא"כ ע"כ נמי שאלישע אינו כהן, אומנם יש לדחות 
שאכן כהן היה ואפ"ה נטמא לה כתירוצו של רבינו בחיי )דברים 

 י שקברי כותים אינם מטמאין.כה יא( דסבר אליהו כרשב"
נמצינו למדים שלשיטת רשב"י שקברי עכו"ם אינם מטמאים 
אפש"ל שאליהו היה כהן, וא"כ אפש"ל שאף אלישע היה כהן 
ויכל לשמשו, וממילא דילמא קיבל אלישע ביכורים ממש ואין 

 להוכיח שכל הנותן דורון לת"ח כו'.
ר"מ בגמ'  מעתה נשוב לפרש שר"מ אזיל כשיטתו, שהנה שיטת

ב"ק )לח.( שאפי' גוי שלמד תורה הרי הוא ככהן גדול, ופליגי 
אדרשב"י דס"ל אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים 
אדם, דר"מ ס"ל שאף קברי עכו"ם מטמאין, נמצא לשיטת ר"מ 
שקברי עכו"ם מטמאין שע"כ אליהו לא היה כהן שהרי נטמא 

א היה כהן שאם היה לאשה הצרפתית, וא"כ ע"כ שאלישע נמי ל
כהן לא יכל לשמש את אליהו רבו שהרי רבו אינו כהן, וא"כ שלא 
היה כהן ע"כ שלא קיבל ביכורים, וממילא ע"כ דדרשינן שהנותן 
דורון לת"ח מעלה עליו הכתוב כאילו הביא ביכורים, וא"כ 
שפירים דברי המדרש שבזכות מצות ביכורים תזכו להיכנס לא"י, 

מצות ביכורים עצמה שהרי עדיין לא נצטוו בה  דאין הכוונה בזכות
בחו"ל, אלא מיירי במביא דורון לת"ח שהיא כמצות ביכורים 

 שבזכות זה תכנסו לא"י.
ובזה שפיר דהוי ר"מ לשיטתו, שרק אליבא דר"מ שקברי עכו"ם 
מטמאין שייך ביכורים בחו"ל דהיינו דורון לת"ח, משא"כ 

שייך ביכורים בחו"ל, לרשב"י שקברי עכו"ם אינם מטמאין לא 
שלרשב"י לא ידעינן שדורון לת"ח הרי הוא כביכורים מפני שאם 
קברי עכו"ם אינם מטמאין דילמא אליהו כהן וממילא אף אלישע 

 כהן ומיירי בביכורים ממש שהביאו לו ודו"ק היטב.
 חוט המשולש בשערים  

 הקשר בין לשון ארמי לירידת ישראל למצרים

יש לפרש ע"פ מה  צרימה וגו' )כו ה(ארמי אובד אבי וירד מ
דאיתא בספר גליא רזיא וז"ל, בשביל שהביא יעקב אבינו לשון 
תרגום בתורה לבן קראו יגר שהדותא ויעקב קראו גלעד, בשביל 

 כך באו ישראל בגלות מצרימה דוקא כו' עיי"ש.
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ונראה דזהו ביאור הפסוק )בפר' וישב( וישאו עיניהם ויראו 
והנה אורחת ישמעלים באה מגלעד וכו' להוריד מצרימה, ר"ל 
שראו שבאו מגלעד דהיינו מיעקב שיעקב הביא את המילה 

 גלעד לשון תרגום בתורה, לכן ויורידהו מצרימה.
י אובד אבי" דהיינו בשביל וזהו נמי ביאור קרא דהכא "ארמ

ארמי שהזכיר יעקב בתורה לשון ארמי, לכך הוצרך ל"וירד 
 מצרימה".

ולפי"ז יש להסביר נמי דברי בעל ההגדה וירד מצרימה מלמד 
שהיה אנוס ע"פ הדיבור, רצה לומר בשביל שדיבר יעקב אבינו 

 לשון ארמי עם לבן אזי ע"פ הדיבור הזה נאנס לרדת מצרימה.
 החנוכת התור

כיצד אפשר לומר את תפילת ביכורים בקול ואינו 
 נראה מקטני אמנה

 וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך ארמי אובד אבי )כו ה(
 ופרש"י וענית ואמרת בקול רם. ויש להבין מה רוצה רש"י בכך.

ויש לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ברכות שאסור להגביה קול 
ה עונה לחש בתפילה, שנראה מקטני אמנה שסובר שאין הקב"

 ואינו בוחן לבבו ח"ו.
והנה לטעם זה נמצא שאדם אשר מתפלל בקול אך בתפילתו 
אומר בקול שהקב"ה בוחן לבות ומחשבות, הרי שיכול להתפלל 
בקול ואינו מקטני אמנה שהרי אומר בפירוש שהקב"ה בוחן 

 לבות.
ועפי"ז נראה לפרש את דברי רש"י שהרי הכא בהבאת ביכורים 

ארמי אובד אבי, דהיינו שלבן בקש במחשבתו  אומר בתפילתו
לעקור את הכל והקב"ה הצילנו מידו משום שידע שכך היא 
מחשבתו, הרי שבתפילתו אומר שהקב"ה בוחן לבות, ונמצא 
שתפילה זו יכול לאומרה בקול שאינו מקטני אמנה, ושפיר 
מפרש רש"י שאומר בקול רם, שאין להקשות שהרי אסור 

ם שהכא אומר הוא ארמי אובד אבי להתפלל בקול רם משו
 שידע הקב"ה מחשבתו ואינו נשמע מקטני אמונה.

 חנוכת התורה

 מדוע שנת מעשר עני נקראת שנת המעשר

יש להבין מדוע  בשנה השלישית שנת המעשר וגו' )כו יב(
גבי מעשר עני שהוא המעשר בשנה השלישית קורא לזה 

 התורה שנת המעשר, ועי' פרש"י.
אה לפרש שהנה מעשר ראשון שנותן לכהן הרי ולפי פשוטו נר

קיי"ל שטובת הנאה שלו ויכול לתת לאיזה כהן שירצה, נמצא 
שבפעם אחת נותן כל מעשרותיו לכהן שהרי הוא בוחר לאיזה 

 כהן לתת.
משא"כ במעשר עני אין באפשרותו לתת הכל בפעם אחת לעני 
שבא ראשון, שבמעשר עני כל העניים זוכים ואין הוא יודע 
כמה עניים יבואו, ולפיכך לכל עני שמגיע אצלו צריך ליתן 
לכה"פ חצי קב כדאיתא במשנה )פאה פ"ח מ"ה( שאין פוחתין 
לעני בגורן מחצי קב, והוא לפחות שבהם אבל לעני מכובד נותן 

 לפי כבודו כדכתב הספרי.
וא"כ במעשר עני אין לו טובת הנאה ואינו יכול לתת הכל לעני 

כו בו, אלא צריך ליתן לכל עני שבא לכה"פ אחד שכל העניים ז
חצי קב ולהשאיר השאר אצלו עד שיבאו עוד עניים, וכך נוהג 

 עד שיגמר לו המעשר.
וא"כ שפיר נקרא זה שנת המעשר שנתינת המעשר היא כל 
השנה, משא"כ במעשר לכהן שטובת הנאה שלו יכול לתת 

 ביום אחד את כל המעשר לאיזה כהן שיבחר.
 פנים יפות

 קשר בין מצות מעשר לשכחת התורהה

איתא במדרש  לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי )כו יג(
רבה ושמחת בכל הטוב אין טוב אלא תורה, לפיכך משה רבינו 

 מזהיר את ישראל עשר תעשר. ותמוה.
 

ויש לפרש ע"פ מאי דאיתא במדרש רבה פר' עקב שאם אין 
איתא בגמ' אדם מעשר כראוי אזי עכברים אוכלים מתבואתו, ו

הוריות )דף יג( האוכל ממה שאכל עכבר משכח תלמודו, נמצא 
לפי"ז שמי שאינו מעשר אוכלים עכברים מתבואתו וכשהוא 

 אוכלה משכח תלמודו מפני שאכל ממה שאכלו עכברים.
ולפי"ז יש לפרש את המקרא "לא עברתי ממצותיך" ר"ל 
שקיימתי מצות מעשר כדינה, וממילא "לא שכחתי" 

 ם לא אכלו מתבואתי.שהעכברי
ולפי"ז יש לפרש את דברי המדרש היטב ששמחת בכל הטוב 
היינו התורה שאין טוב אלא תורה, אך חשש משה שישכחו 
תלמודם ע"י שלא יעשרו ויאכלו עכברים מתבואתם ונמצא 
שיאכלו ממה שאכלו עכברים, לכך אמר להם משה עשר 

 מודם.תעשר שכך לא יאכלו עכברים מתבואתם ולא ישכחו תל
 פנינים יקרים

כשנהפוך את סדר הקרא בקללות נהפכת הקללה 
 לברכה

שורך טבוח לעינך ולא תאכל ממנו חמורך גזול מלפניך 
ולא ישוב לך צאנך נתונות לאויבך ואין לך מושיע )כח 

איתא בחז"ל שכל הקללות והתוכחות גנוזות בתוכן  לא(
ברכות, ושמעתי לפרש זאת בפסוק זה שכאשר תקראנו 

פרע דהיינו מסופו לתחילתו הרי ברכה בו, שכך יעלה סדרו: למ
"מושיע לך ואין לאויבך נתונות, צאנך לך ישוב, ולא מלפניך 

 גזול חמורך, ממנו תאכל ולא לעינך טבוח שורך".
ונראה לפרש זאת במה שאמר דוד המלך בתהילים "לעשות 
בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו )קמט ט(, "לעשות 

ט כתוב" היינו בגויים שבהם עושה הקב"ה משפט בהם משפ
כמו שכתוב בתורה בפירוש כסדרן, אבל בישראל אין הדבר כך 
אלא "הדר הוא לכל חסידיו", דהיינו שאצל חסידיו אין 
הקללות כפשוטן אלא הדר, דהדר פירושו לחזור, דהיינו 
כשתחזור בקרא של הקללות למפרע הרי הם ברכות וכך הוא 

 לישראל.
 דומים להחיד"אנחל ק

 ויאסף דוד )פר' שלח(

 מה הקללה בכך שיהיה זיתים

כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגור כי 
תאכלנו התולעת זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא 

יש להקשות מדוע גבי יין לא  מ(-תסוך כי ישל זיתך )כח לט
נאמר שיהיה ענבים רק שלא יוכלו לעשות מהם יין, כמו גבי 

שנאמר בקללה שיהא זיתים רק שלא יוכלו לעשות מהם  שמן
 שמן.

ונראה לפרש ובהקדם דיש להקשות מאחר שמיירי בקללות 
מה קללה יש בכך שיהיה זיתים בכל גבולך, אדרבא ברכה היא 
ויותר נכון היה לקלל בזיתים דומיא דענבים שלא יהיה אף 

 ענבים.
נן כשם שהזית וי"ל ע"פ מאי דאיתא בגמ' הוריות )יג:( א"ר יוח

משכח לימוד של שבעים שנה כך השמן זית משיב לימוד של 
 ע' שנה.

ועפי"ז מיושב היטב שאצל ענבים לא נאמר ענבים יהיה לך 
וגו' כמו גבי זיתים, שזה שיהיה ענבים חשיב ברכה וכאן מיירי 
בקללות ולכך נאמר שלא יהיה ענבים, משא"כ בזיתים מה 

י זיתים ישתכח תלמודם, שיש זיתים הוא קללה שע"י ריבו
ואם תאמר שישתו שמן זית וישיב תלמודם לכך קאמר קרא 
את הקללה ששמן זית לא יהיה, ושפיר שמה שיהיה זיתים 

 הוא קללה משא"כ בענבים.
 קהלת יצחק

 
  לע"נמוקדש 

  זצ"ל פנחס ב"ראורי בי ר
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
  זצ"ל משה "רב יעקב רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.


