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' לה היום הגדתי אליו ואמרת ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת' (×è ,î) כתיב בפרשתן במצוות הבאת הביכורים

 כהן אלא לך אין - ההם בימים יהיה 'אשר י"לנו'. וכתב רש לתת לאבותינו' ה נשבע אשר הארץ אל באתי כי יךקאל

 הזקן בענין כי, זה הבינותי 'ולאכאן  ‰¯Ô"·Óוהנה דברי רש"י תמוהים לכל מעיין, וכמו שהקשה  שהוא'. כמו, שבימיך

 היו אשר הראשונים כשופטים וחכם גדול שאינו פי על אף, )¬ −ñ−¼ñ ï( ההם בימים יהיה אשר השופט אל לומר ראוי

 אשר לכהן לא אם יביאם למי הבכורים בהקרבת אבל, בדורו כשמואל בדורו יפתח, לו לשמוע צריך העולם מן לפנינו

  מש"כ ליישב דברי רש"י. ·È ÈÏÎ·Â ‰È¯‡ ¯Â‚·Â „Â„Ï ÏÈÎ˘Ó˜¯ועי' בימיו'.  יהיה

אשר  הכהןענין זה גם בענין הביכורים, שיש להביאם אל  עוד יש להבין, גם אם אפשר למצוא איזה טעם למה נכתב

יהיה בימים ההם, ויפתח בדורו כשמואל בדורו, עדיין יש להבין למה נאמר ענין זה דייקא במצות הביכורים הניתנים 

·ÏÈÎ˘Ó ועי'  בימיו.שונה, או בשאר הקרבנות הנאכלים לכהן, שיעלם ויתנם לכהן הלכהן, ולא בשאר מתנות הכ

¯˜È ÈÏÎ·Â „Â„Ï .מש"כ בזה  

  

ö−êö−êö−êö−ê    µñµñµñµñ    êñêêñêêñêêñê    ¬õî¾¬õî¾¬õî¾¬õî¾    µ−ô−ë¾µ−ô−ë¾µ−ô−ë¾µ−ô−ë¾        
  

ומה מקרא חסר שהוא'. מה הוסיף בתיבות 'כמו שהוא'.  כמו, שבימיך כהן אלא לך עוד יש להעיר בלשון רש"י 'אין

 הלוים הכהנים אל 'ובאת ¬), (−ïובאמת לעיל בציווי השופטים, שאמר הכתוב  שבימיך'. כהן אלא לך 'אין אילו אמר

 כשאר אינו ואפילו -  ההם בימים יהיה אשר השופט כתב רש"י 'ואלוגו',  'ההם בימים יהיה אשר השופט ואל

לא כתב רש"י תיבות 'כמו שהוא'. ויש שם ו'. ˘·ÔÈ‡ ÍÏ ‡Ï‡ ËÙÂ˘ ÍÈÓÈ. לו לשמוע צריך אתה לפניו שהיו שופטים

  .כאן להבין למה כתבם

  

³þôêî³þôêî³þôêî³þôêî    î−ñêî−ñêî−ñêî−ñê    −³ðèí−³ðèí−³ðèí−³ðèí    óî−íóî−íóî−íóî−í        
  

 הארץ אל באתי כי ‡Ó‡Â ÂÈÏ‡ È˙„‚‰ ÌÂÈ‰ ‰Ï 'ÍÈ˜Ï¯˙ ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובעיקר דברי הכתוב 'ובאת

להודות ולהלל ולשבח לבורא ברוך הוא צריך המביא ביכורים יש לעיין אע"פ שלנו'.  לתת לאבותינו' ה נשבע אשר

ומאי שיאטיה דכהן הכא,  '.‡ÂÈÏבדייקא, 'ואמרת  Ô‰ÎÏלמה צריך לומר זאת אולם אין מובן על הארץ ועל פירותיה, 

עוד יש להבין בלשון הכתוב מהו שכתוב 'הגדתי היום לה' וכי בכל הלל והודאה לקב"ה צריכים את הכהן בדייקא, 

ÍÈ˜Ï‡ .'עצמו מן הכלל, והיה לו לומר 'הגדתי היום שהוציא מביא הביכורים את  הרי ,שמשמע אלקיך ולא אלוקינו

 הוציא למה ח"מהר הקשה. אלקיך לה' היום 'הגדתיוז"ל  ,ÌÈÈÁ È·¯ Ï‡ÈËÏÙ'. וכבר הקשה כן בפירוש ‡Â�È˜ÂÏלה' 

מה העבודה הזאת לכם'. עיי"ש מה שכתב בדרך הפשט,  דאמר רשע ליה קרי והתם אלקיך לה' שאמר הכלל מן עצמו

  .·¯·ÈÈÁ· Â�Èוע"ע 
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דברי הכתוב דידן את תרגם  Ï‡ÈÊÂÚ Ô· Ô˙�ÂÈ - יתנזכיר בזה עוד ב' תמיהות כלליות בעניני מצות ביכורים, ראש

והתמיהה ידועה, שלא מצינו בשום מקום שצריכים ליתן '. האינון ביומיא ¯· Ô‰ÎÏ ממני יהוי די כהנא לות ותיעלון'

אלא לכהני משמר, הן כהן הדיוט והן כהן גדול, ומדוע תרגם יונתן בן עוזיאל ים לכהן גדול דייקא, רוכאת הבי

   האינון'.  ביומיא ¯· Ô‰ÎÏ ממני יהוי די כהנא לות 'ותיעלון

³−¾êþ³−¾êþ³−¾êþ³−¾êþ    −þî×ë−þî×ë−þî×ë−þî×ë    µ³ôðêµ³ôðêµ³ôðêµ³ôðê        
  

' ג בזכות מתנה רב בשם הונא רב אמר, אלוקים ברא בראשית' )þë"þ ê ,ð( במדרש ל"חז שאמרו במה לתמוה יש עוד

 ראשית ואין אלוקים ברא בראשית טעם ומה, בכורים ובזכות מעשרות ובזכות חלה בזכות, העולם נברא דברים
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 המידה על כ"כ להפריז, רבתי תימה דבר לכאורה והוא'. וגו 'אדמתך בכורי ראשית )−¬, ×³îô¾ è( שנאמר בכורים אלא

 הנה' ק"וזלה ,שכתב פרשתן ריש' הק ‰‡ÍÈ˘Ï של הזהב בלשונו' ועי, העולם כל נברא זו מצוה בשביל שדייקא ולומר

 על הזאת החרדה קול ומה ,'וכו הזאת בכורים מצות על יתברך הוא חרד אשר ההיא החרדה כל את רואי כל בעיני

 תכונתה עד נבא הזאת התמיהא רבה בבראשית ל"ז רבותינו שהגדילו מה אל לב בשום אמנם, דינר חצי משוה פחות

 כי' כו השמים את אלוקים ברא אדמתך בכורי ראשית בה שנאמר בכורים מצות בשביל' כו ברא בראשית באומרם

  .)î) íïëëëëë¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾ ì"½¾³ êîë³, ¼"¾³¼−’  'העולם נברא לבדה שעליה הזאת המצוה גדלה מה יפלא הלא

  

šî½õíšî½õíšî½õíšî½õí    ¬þîõ¬þîõ¬þîõ¬þîõ    ñ×ñ×ñ×ñ×    í¾¼ôí¾¼ôí¾¼ôí¾¼ô        
  

 פורט הפסוק אשר מאוד חשובה ביכורים 'מצות )ô"þ³(בפרשתן  Ù˘ ˙‡˙Ó ‡"ÚÈÊ‰¯‰"˜ ‰ שהעירנוספה  הערהנזכיר 

 תאנה ורואה שדהו בתוך אדם יורד ,הבכורים מפרישין כיצד ó−þî×−ë) è, (ê ל"חז ש"כמ מראשית ולקחת מעשה כל

 שכר לתת' כו והלכת' כו בטנא ושמת כ"אח בכורים, אלו הרי ואומר בגמי קושרו ,שביכר רמון שביכר אשכול שבכרה

האריכה בכל דיני מצות הביכורים לפרטי פרטים, מה שלא מצינו וכוונתו שמצינו שהתוה"ק  ודבר'. דבר כל על

  הדבר.דוגמתו בכל המצוות בתורה, ויש להבין טעם 

  

ó−þî×−ëí ³¾þõñ šñô¼ ³¾þõ ³î×−ô½ó−þî×−ëí ³¾þõñ šñô¼ ³¾þõ ³î×−ô½ó−þî×−ëí ³¾þõñ šñô¼ ³¾þõ ³î×−ô½ó−þî×−ëí ³¾þõñ šñô¼ ³¾þõ ³î×−ô½        
  

 (×ï− ,í)פרשת כי תצא ענין מלחמת עמלק בין סיום להתבונן בסמיכות הפרשיות, ע"מ ליישב את כל הענינים, נקדים 

שבמשנה תורה  ):×³î×þë) êמתחלת במצות הביכורים, וקיי"ל הפרשת כי תבוא בין 'זכור את אשר עשה לך עמלק'. ו

היה כי תבוא'. וכבר Â' כדכתיב מוסיף על ענין ראשוןשהוא באות וי"ו פותחת הפרשה שועוד  .סמוכין לכו"ע דרשינן

 מש"כ בדרך הפשט, )(ÌÈ„¯Á ½ šþõלמצוא טעם ושייכות בין הדבקים, עי' בספר  נאמרו כמה ביאורים בדרכי הפרד"ס

Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘·Â כמ"פ בפרשתן,  Ù˘· ˙‡˙Ó ע"ד העבודה עייןבתחילת פרשתן, ו ·Â"Á¯‰ÓÏ ·ÂË ˙Ú„‰ ıÚוע"ע 

ÌÚÂ� È¯Ó‡Â, .עיי"ש  

  

ñêñêñêñê    óîšôóîšôóîšôóîšô    ñîõ−¾ñîõ−¾ñîõ−¾ñîõ−¾    ±¼í±¼í±¼í±¼í    ó¾ó¾ó¾ó¾    êîí−êîí−êîí−êîí−        
  

בהקדים היסוד החזק שבאמונתנו, אמונה פשוטה וברורה בדרכי ההשגחה העליונה, בכל פרטי , בזה ואולי יש לומר

נגזר לכל דבר ה אותם, וותם ויניקתם מניצוץ האלוקות המחיהפרטים של כל הברואים כולם, שכולם שואבים חי

תפקיד וייעוד מסויים בזה העולם על כל חפץ, למן דרגת החי הגדול ביותר מקרני ראמים ועד ביצי כנים, ועד דרגת 

‡‡"ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡ Ê הדומם הקטן והקל ביותר, עד גרגר החול שאינו ניכר כלל, והיא שיטתו הידועה של 

˘Ú·‰"Ë ˜‰ 'ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ÈÊ"Ú פרטית מסויימה ומדוקדקה,  השגחה צומח ודומם יש בדרגות השפלות של חי שגם

'אדם צריך להאמין שאפילו קש המונח בארץ הוא  ÚÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ÒÁ�Ù È·¯ ˜"‰¯‰Ó  ’½ë êëîí)ó−þ¾−ñ þêõó−þ¾−ñ þêõó−þ¾−ñ þêõó−þ¾−ñ þêõ (ìñ ³îê"‡וכמובא 

 ı¯‡‰ È¯Ùבספה"ק  ‰¯‰"˜ ÚÈÊ ˜Ò·ÚËÈÂÂÓ"‡בגזירת השי"ת שגזר להיות מונח שם עם הקצוות לכאן ולכאן'. ולשון 

 ’þõ)(êë כמאמר לו, הראוי ומקום בזמן אם כי נזרק אבן שום ואין ונעקר, יבש עשב שום 'אין )³ñíš ê− ,è( מקום אל 

 לארץ ותחת שבארץ המדריגות שפל עד הראשון הצמצום מן וקטנה גדולה תנועה שום יהוא, ואין שם העץ שיפול

העלה ש ‰·ÚÈÊ '˜‰ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï '˜‰ Ë"˘Ú"‡ש'. וכנודע המעשה בעלה קטן שנעקר מן האילן, והראה "ית מאתו הכל

יסוד הענין שאין ח"ו מקרה בעולם, אלא הכל מכוון הוא ליתן מזון לתולעת קטנה, ו התלוש נפל למקום שנפל כדי

  ד.ומאיתו ית"ש לתכלית מסוימה מא

  

−þí−þí−þí−þí    îïîïîïîï    µþðµþðµþðµþð    ³î−þï×ê³î−þï×ê³î−þï×ê³î−þï×ê        
  

 לזעוק התורה מן עשה 'מצות ê), ê-(èהמחרידים כל לב, שכתב בריש הלכות תענית  ‰¯Ì"·Óדברי ובענין זה ידועים 

 ממנהג זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם וכו', אבל הצבור על שתבא צרה כל על בחצוצרות ולהריע

 הצרה ותוסיף, הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת ‡È¯˜� ,È¯‰ ÂÊ Í¯„ ˙ÂÈ¯ÊÎ˙ �˜¯‰ זו וצרה לנו אירע העולם

 עליכם כשאביא כלומר, קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי והלכתם êþš−î) î× ,î× -×(ï בתורה שכתוב הוא, אחרות צרות



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêë³ −×êë³ −×êë³ −×êë³ −×    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   è 
היינו שמי שאינו רואה בכל מאורע את יד ה', . קרי' אותו חמת לכם אוסיף ˜¯Ì‡ Â¯Ó‡˙ ‡Â‰˘ È שתשובו כדי צרה

  ובדעתו הרי זה מקרה נקרה, אין זה כי אם מידת אכזריות.

  

þ¾êþ¾êþ¾êþ¾ê    µþšµþšµþšµþš    µþðëµþðëµþðëµþðë        
  

 לשון - בדרך קרך 'אשר י"בדרך'. ופירש ˜¯Í 'אשר −ó−þëð) í× ,(ìוהנה שורש בחינת עמלק, הוא מה שאמר הכתוב 

‰¯˜Ó בספה"ק'. ואיתא  þõ½ë ’−¼)ê"¼−ï ö−ñëîñô ñîðèí öí×í š"íþíô íñ−ñ −½−½þê"¼−ï ö−ñëîñô ñîðèí öí×í š"íþíô íñ−ñ −½−½þê"¼−ï ö−ñëîñô ñîðèí öí×í š"íþíô íñ−ñ −½−½þê"¼−ï ö−ñëîñô ñîðèí öí×í š"íþíô íñ−ñ −½−½þ − ³îê) (ö−ò¼ í"ð ìíïë ³î×−þê.  ¼"¼îñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ñêîô¾ô ó¾ (öòìî− ’þ í"ð ð"¼þ³ ó−þîõ) (ðî¼î 

מבקש לבטל ולטשטש כוח האמונה זו עיקר עבודת עמלק, שהוא היינו ששקליפת עמלק היא בחינת מקרה, 

שהכל בדרך מקרה פנים  הוא מנסה להראותושכל פרט ופרט בעולם הזה, הכל מאיתו ית"ש, הפשוטה והברורה, 

פניו איש רשע, ובא  ואחר כל הניסים האותות והמופתים שהיו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, העיזבעלמא, 

להלחם בישראל, וטען ואמר שכל הניסים והנפלאות, היו הכל בדרך מקרה בעלמא, ולא באופן מכוון מאיתו ית"ש 

, שעמל"ק גימטריא ספ"ק, והיינו איתא �Ï‡ËÓ „Â„ È·¯ ˜"‰¯‰ Ê"‡‡‡ ‡"ÚÈÊ בכתביולהציל את ישראל עם קרובו, 

  בכוונה תחילה, אלא מקרה נקרה.שהוא מטיל ספק בכל ענין השגחה, וטוען שאינו 

  

ö−ôêôö−ôêôö−ôêôö−ôêô    −ìë−ìë−ìë−ìë    ó−ôñî¼íó−ôñî¼íó−ôñî¼íó−ôñî¼í    ¼þîïî¼þîïî¼þîïî¼þîïî        
  

 'והיה ).³ë¾) êñובהקדים מה שאמרו חז"ל , הביכורים עמלק לפרשתפרשת את סמיכות על דרך זו מעתה יש לבאר 

 בירושלמי מפרש - זרעים סדר זה זרעים'. ובתוס' שם כתבו 'אמונת סדר זה אמונת (−¾¼−î ,èñ í)' וגו עתיך אמונת

שעומק הביאור בזה, שבכל  ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ (îíïî í"ð .íñ ³î×þë(¼−’ א ÈÁ‰ ˜"‰¯‰‰ È˘Â¯Ì"È "ÚÈÊ„ואמר  .וזורע' העולמים בחי שמאמין

עניני העולם הזה יכול האדם לטעות ולסבור שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל הזה, אבל ביותר יכולים לטעות 

בזה בעבודת האדמה, שהאדם עמל לחרוש ולזרוע ויגע בכל עבודות האדמה, וסבור שכוחו ועוצם ידו עשה לו את 

ה, כאשר האדם מאמין בחי העולמים וזורע, ויודע שאין זה מכוחו ענין האמונ עיקר כל החיל הזה, ובזה נבחן

  וגבורתו, ואין זה ח"ו מיד המקרה, אלא הכל מידו הרחבה והמלאה, ובהשגחה פרטית מיוחדת ומכוונת אליו בדייקא.

  

íþšôí ³ò−ìëë šñô¼ ³ð−ô ³îìôñ ó−þî×−ë ³î®ôíþšôí ³ò−ìëë šñô¼ ³ð−ô ³îìôñ ó−þî×−ë ³î®ôíþšôí ³ò−ìëë šñô¼ ³ð−ô ³îìôñ ó−þî×−ë ³î®ôíþšôí ³ò−ìëë šñô¼ ³ð−ô ³îìôñ ó−þî×−ë ³î®ô        
  

את פרשת הביכורים למצות מחיית עמלק, שאין לך מחיית עמלק גדולה מזו, במה מעתה מובן שהתוה"ק סמכה 

עצמו על כוחו וגבורתו, ועל דרך הטבע במקרים נקרים, אלא מאמין ויודע שהכל את שהוא מראה לכל שאינו סומך 

רץ לגאון מאיתו ית"ש, וכל עמלו שעמל בעבודת האדמה, הכל היה בגדר השתדלות בעלמא, ולא זכה לגדל פירות הא

ולתפארת מכוחו הדל, אלא בכוחו של הקב"ה שכוחו וגבורתו מלא עולם, והוא ממלא כל עלמין ומסבב כל הסיבות, 

ועל כן תיכף ומיד כאשר הוא יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה ואשכול שבכר, הוא ממהר לקשור עליו גמי, 

הפירות שלו, ומשולחן גבוה קא זכו לו בפירות להעלותו לבית המקדש ולהודות ולהלל למי שולייחד את הפרי 

(ê"−íð כדכתיב , ואינו כלל מכוחו וגבורתו ומכוח המקרים הטבעיים בעולם, אלא הכל מידו הרחבה והמלאה, והארץ

(ð− ,¬×  הכל ומידך נתנו לךממך.  

  

öôê³ −³ê®ôî −³¼è−öôê³ −³ê®ôî −³¼è−öôê³ −³ê®ôî −³¼è−öôê³ −³ê®ôî −³¼è−        
  

 (î íñ−èô:), עם עוד מאמר יקר וחריף שאמר בביאור דברי הגמרא ÈÁ‰ ˜"‰¯‰‰ È˘Â¯Ì"È ‡"ÚÈÊ„ולשיטתו אזיל בזה 

'אמר רבי יצחק אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן'. 

', הלא לשון מציאה לא נאמר אלא על דבר הבא בהיסח הדעת, ÓÂˆ‡˙והקשה החידה"ר כיצד אפשר לומר 'יגעת 

ועקרב'. והיאך  ÈˆÓ‡‰'שלשה באין בהיסח הדעת אלו הן משיח  (½ï® ö−þðíò.)ל יגיעה והכנה כלל, וכענין שאמרו בלא עמ

 אדם ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ê"õ¾ îð−î šî½õë í"ð ¬"ôþ³ ³îðñî³. (³îëþ ðî¼î(¼−’ יסוד נפלא, רה"ק החידה"ר זיע"א ב, ותירץ הÓÂˆ‡˙אפשר לומר יגעת 

בל יחשוב שמציאתו זו היא מחמת ניים והן בענינים גשמיים, ובסוף השיגו, הן בענינים רוח שהתייגע על דבר

עבודתו ויגיעתו, אלא עליו לדעת שעל אף כל מעשיו ויגיעתו, אין לו שום כוח להצלחה, אלמלא הקב"ה עוזרו 

ומסייע בעדו, וכל מה שהשיג לא ע"י יגיעתו בא לו, אלא כמציאה בלבד המגיעה לו לאדם ללא שום הכנה וללא שום 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêë³ −×êë³ −×êë³ −×êë³ −×    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 
הניתנת  ÈˆÓ ‡ˆÂÓÂ‡‰ הזוכשאדם עושה השתדלות בדבר הנצרך, ויגע ועמל בזה, הרי הוא אלא שאחר  יגיעה,

  במתנה מאיתו יתברך.

  

êò¬ë ³ô¾îêò¬ë ³ô¾îêò¬ë ³ô¾îêò¬ë ³ô¾î        
  

האריכות הגדולה ופירוט כל הפרשה כולה לפרטי פרטים, מאחר וכל הפרשה עוסקת בענין יבוא אל נכון ומעתה 

אמונה בהשגחה פרטית, שהכל מכוון מאיתו ית"ש, כל חפץ וכל זמן בכל מקום, ובזה מקיימים מצות מחיית עמלק, 

דווקא רד האדם ספק, על כן האריכה התוה"ק בפרטים רבים, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, שייהמקרה ומחיית ה

מקום ממנו אפשר לטעות שהוא ענין טבעי, כדרך העולם שהשדה מגדלת אל תוך שדהו, אל מקום עבודתו ופרנסתו, 

פירות אחר עבודת האדם, ושם יכולה לשלוט המחשבה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אולם אדם כשר 

יה כלום, ותיכף ומיד כשיראה תאנה שביכרה, יקשור שהכל מאיתו ית"ש, ולית ליה מגרממישראל משכיל ומבין 

עליה גמי, ודקדקו להזכיר את מין חוט הקשירה, לרמז שהכל מכוון מאיתו ית"ש, ואין זה בדרך מקרה נקרה, אלא 

יקחנו ויניחנו בטנא  לסימן ולזכרון, ואחר שיגדל הפריהזה מששת ימי בראשית נגזר שחוט זה יתקשר על הפרי 

הלכת אל המקום וכו', לרמז שהכל מכוון מאיתו ית"ש בדקדוק ובכוונה מסויימה, וכך כל אריכות ו 'ושמת בטנא'.

הדברים בסדר ההפרשה והעליה וההבאה, הכל סובב הולך אל מקום אחד, להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל 

  ה פרטית מיוחדה ומדוקדקת על כל הברואים וכל הנבראים. חהארץ, והכל מכוון בהשג

      

ö−êö−êö−êö−ê    µñµñµñµñ    êñêêñêêñêêñê    öí×öí×öí×öí×    îô× µ−ô−ë¾îô× µ−ô−ë¾îô× µ−ô−ë¾îô× µ−ô−ë¾    êîí¾êîí¾êîí¾êîí¾        
  

 כמו, שבימיך כהן אלא לך אין -  ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובזה יוארו באור מופלא דברי רש"י שכתב 'ובאת

לטעות ולסבור שיש לו בפירות הביכורים האדם יכול מתוך שמצוות הביכורים נוהגת בפירות הארץ, שבהן שהוא'. ש

ע"כ לפי שעמל והתייגע עליהן, בזריעה וחרישה בבצירה וזמירה ושאר עבודות השדה, איזה בעלות ואיזה שייכות, 

 אלא, או לכהן שבעירו, שימצא חן בעיניוכהן כל יביא את הפירות לדייקא במצוות הביכורים ציוותה התוה"ק שלא 

שיעלה ויביא את הפירות לירושלים,  שהוא'. כמו, שבימיך כהן אלא לך אין - ההם בימים היהי אשר הכהן אל 'ובאת

ועי"ז תתווסף לו ההבנה ויתנם לכהן שימצא ראשון בבית המקדש, כהן מכהני המשמר העוסקים ביום זה בעבודה, 

ובח בכל המידות הבנתו אין הכהן הזה מעולה ומשהכהן הזה בביהמ"ק, אפילו אם לפי , שאם מצא את וההשכלה

המעולות, מכל מקום כך נגזר ונסתבב משמי שמיא, שדייקא כהן זה יקבל את ביכוריו, וע"כ לא יברר ויחזר אחר כהן 

'. היינו ˘‰ÂÓÎ ‡Â, שבימיך כהן אלא לך מסויים, אלא 'אין לך אלא כהן שבימיך'. והוסיף רש"י לחזק הענין וכתב 'אין

לא די כהן שבימיך, באותו שנמצא בבית המקדש, אלא כמו שהוא, לידע שהוא הוא הכהן הנבחר מששת ימי 

ובזה תתיישב הוא ולא אחר, בראשית לקבל את ביכוריו, כמו שהוא בלא שום שינוי ובלא שום הרהור ופקפוק, 

בימיו'. שעומק כוונת הכתוב לעורר על  יהיה אשר לכהן לא אם יביאם למי הבכורים בהקרבת קושית הרמב"ן 'אבל

בחינת ההשגחה הפרטית, וע"כ אמר הכתוב שיביאם דייקא לכהן שבימיו, לכהן שימצא ראשון בבית המקדש, לידע 

, נמצא תיבת בימיך אינה לאפוקי ימים ון מאיתו ית"ש בכוונה מסוימה ונעלה עד מאדוולהבין ולהשכיל שהכל מכ

שבימיך הנמצא בביהמ"ק בעת הבאת הביכורים, הוא הכהן אליו התכוין הקב"ה קדמונים, אלא להסברה שהכהן 

  .בצוותו על מצות הביכורים

  

ñ−×¾í −ñ¼ ’í ð−ô ë³×ë ñ×íñ−×¾í −ñ¼ ’í ð−ô ë³×ë ñ×íñ−×¾í −ñ¼ ’í ð−ô ë³×ë ñ×íñ−×¾í −ñ¼ ’í ð−ô ë³×ë ñ×í        
  

, שיהודי אחד מחסידי גור, צעיר Â‚Ó ‰ÁÓ˘ ·Ï‰ ‡"ÚÈÊ¯ ‰¯‰"˜זה מעשה הדרכה נורא, שהיה בימי ענין זכיר באו

לימים ובעל משפחה, לקה בלבו והתמוטט, ועד שבאו כוחות הרפואה, שבק חיים לכל חי ל"ע, והותיר אחריו אלמנה 

שלחה את בניה להזכירה את הלב שמחה, שאינה מוצאת לעצמה מנוחה, ויתומים כאובים ומיוסרים, והאלמנה 

כמה רגעים קודם לכן, היו יכולים להציל  מקדימים לבואוחות הרפואה שאם היו כ ,משום שאחד מן הרופאים אמר

את בעלה, וייסורי וחיבוטי הנפש שיש לה משבשים את דעתה עליה רח"ל, כששמע הרבי הלב שמחה את הדברים 

אמר לבניה שיאמרו לאמם, שאם היו הרופאים מגיעים כמה רגעים קודם לכן, אזי היה העולם כולו חוזר לתוהו 

באמת כל ו .ועוד קודם שנולד בעלה, נקבע ונגזר משמים מתי ימות, באיזה מקום ובאיזה שעה ובאיזה אופן, ובוהו

נקבע ונגזר לזמן מסוים ולרגע מיוחד,  מהלך העולם מתנהל ע"פ תבנית מסוימה שגזר הבורא ברוך הוא, וכל מעשה



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêë³ −×êë³ −×êë³ −×êë³ −×    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   í 
והו ובוהו, וזה עיקר יסוד האמונה שצריך ואם היה מתאחר או מקדים ברגע אחד, אזי כל העולם כולו היה חוזר לת

זור ולשנן לעצמו ולבניו, שהכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, וכל הפעולות וכל המחשבות וכל חכל אחד להאמין ול

הרצונות, נקבעים ונגזרים מאיתו יתברך לרגע מסוים בזמן מסוים בנפש מסוימה, והכל באופן מכוון בדייקא, כך ולא 

   אחרת, כמו שהוא.

     

öîñ¼−³îöîñ¼−³îöîñ¼−³îöîñ¼−³î    ³îñ³îñ³îñ³îñ    êòí×êòí×êòí×êòí×    −ð−ð−ð−ð    −îí−−îí−−îí−−îí−    −òôô−òôô−òôô−òôô    öí×ñöí×ñöí×ñöí×ñ    ëþëþëþëþ            
  

האינון'.  ביומיא ¯· Ô‰ÎÏ ממני יהוי די כהנא לות 'ותיעלוןועל דרך זו אפשר ליישב גם את דברי יונתן בן עוזיאל, 

שהכל להבין שכיל כאשר האדם מוהוא תימה שצריך ליתן את הביכורים לכהן גדול דייקא, אך עומק הביאור בזה, ש

רחמיו וחסדיו, אזי כאשר יעלה למקדש עם ביכוריו,  במאיתו ית"ש, והכל לטובה מאת הבורא ברוך הוא ברומכוון 

הן שיקבל את כיאה, להיות הרויפגע בכהן שימצא ראשון, הנה הוברר הדבר למפרע שכהן זה נבחר מששת ימי הב

כהן המסוים הזה, שרק הוא יעבוד את וע"כ טעם הדבר שבורא כל עולמים בחר בביכוריו, ואין לך אלא כהן שבימיך, 

היותר מעולה ומשובח עבורו, כי כך קבע וגזר עליו בורא כל עבודת הנפת הביכורים של היהודי הזה, והוא הכהן 

 כהנא לות עולמים, ולגביו הרי הוא ככהן הגדול מאחיו, המעולה והמשובח ביותר מכל אחיו הכהנים, וזהו 'ותיעלון

האינון'. שיחשוב בעצמו על אותו כהן, שהוא הכהן הגדול מאחיו, ולדידו הוא שווה לו  יומיאב ¯· Ô‰ÎÏ ממני יהוי די

  ככהן גדול מכהן.

  

ó−þî×−ë ³î®ô ³î×ïë ó−šñê êþë ³−¾êþëó−þî×−ë ³î®ô ³î×ïë ó−šñê êþë ³−¾êþëó−þî×−ë ³î®ô ³î×ïë ó−šñê êþë ³−¾êþëó−þî×−ë ³î®ô ³î×ïë ó−šñê êþë ³−¾êþë        
  

ובזה יובן עומק מאמר חז"ל הנ"ל, שבזכות מצות ביכורים נברא העולם, ומה קול הרעש הגדול הזה ממצוה זו דייקא, 

כוח כי אם ברוחי אמר חיל ולא בזו רומזת ליסוד האמונה הנצרכת לכל איש ישראל, שיידע שלא ב אלא לפי שמצוה

ודייקא בענין פירות הארץ, שבניקל יכול האדם ליפול לידי מחשבה פסולה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל ה', 

לבורא כל עולמים על הפירות הזה, דייקא בו הוא מצווה ועומד להעלות מפירותיו לבית המקדש, להודות ולהלל 

הטובים שבירך את אדמתו בהם, ובענין זה תלויה ועומדת כל בריאת העולמות, באמונה הפשוטה והברורה שהכל 

  מידו יתברך, וח"ו שום ענין אינו בבחינת מקרה נקרה, אלא הכל בכוונה עליונה מגזירת ההשגחה הפרטית.

  

−ôþê−ôþê−ôþê−ôþê    ðëîêðëîêðëîêðëîê    −ëê−ëê−ëê−ëê        
  

ים מן השונאים שעמדו לישראל, והם לבן הארמי, ופרעה יוידוי ביכורים מזכירים שנועפ"ז אפשר ליישב התימה, שב

וגו'. ויש  ויענונו המצרים אותנו וירעו וגו', מצרימה וירד אבי אובד 'ארמי î×) ,í-(îוהמצריים, הוא שאמר הכתוב 

 êþë) ï× ,ëô-(èô¾−³לתמוה למה לא הוזכר נמי עשיו הרשע, שהלוא רק בגינו הוצרך יעקב אבינו לברוח אל לבן, כדכתיב 

 לך מתנחם אחיך עשו הנה אליו ותאמר הקטן בנה ליעקב ותקרא ותשלח הגדול בנה עשו דברי את לרבקה 'ויוגד

חרנה'. אמנם ביאור הדבר יבואר על פי דברינו, שאורעה כל  אחי Á¯· ÍÏ Ï‡ Ô·Ï וקום בקולי שמע בני ועתה .להרגך

הפרשה לדבר מענין ההשגחה העליונה בכל הפרטים השפלים, ובהתחזק הענין זה מקיימים מצות מחיית עמלק 

להראות שהכל בדרך מקרה,  ,שגם הוא פעל ועשה עהסמוכה לפרשה זו מלפניה, וכן יכולים לתקן בחינת לבן הרש

(שם לא, ל). לפי שטען שהכל  ר אחר אלהיו, 'למה גנבת את אלהי'תה לו התגלות אלוקית, עדיין חיזוגם אחר שהי

אין ללמוד מזה, לפי שהכל בדרך מקרה. וכן פרעה הרשע, שאחר סבר שבדרך מקרה, ואף שזכה לאיזה התגלות, עדיין 

דרך המקרים, או בכישוף ומכשפות, שבאו אליו כל המכות, עדיין עמד במריו, ולא שת לבו גם לזאת, וטען שהיה ב

ולא רצה להאמין שהכל מידו יתברך שמו. אמנם עשיו הרשע, לא מצינו שתלה הענין ביד המקרה והטבע, אלא היה 

  בבחינת יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו, וע"כ לא הוזכר בפרשתא דין.

  

µ−šñê ’íñ óî−í −³ðèíµ−šñê ’íñ óî−í −³ðèíµ−šñê ’íñ óî−í −³ðèíµ−šñê ’íñ óî−í −³ðèí        
  

אליו', שיש לדבר את דברי ההלל שבח והודאה על פירות הארץ, באזני הכהן ובדרך זו יובן היטיב למה נאמר 'ואמרת 

ק ולחזק את שורשי האמונה הפשוטה בדרכי ההשגחה, לידע ולהבין דייקא, לפי שמצות הביכורים תכליתה להעמי



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõêë³ −×êë³ −×êë³ −×êë³ −×    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   î 
אל שהכהנים משרתי ה' שולחי דרחמנא ודידן, הם העומדים בין הקב"ה ובין אשי ישראל, ע"מ לקרב לבות בני ישר

לאבינו שבשמים, וכהן מסוים זה הוא המסוגל ביותר להעלות את ביכורי האיש המסוים הזה למזבח, ע"מ לקרב את 

של השגת אלוקות שהשיג הכהן  א' בדייקא, אותה דרג‡ÍÈ˜Ïלבו לאבינו שבשמים, וע"כ כתיב 'הגדתי היום לה' 

  גתו הנכונה בעבודת השי"ת, ודו"ק. המסוים הזה, היא שנבחרה מן השמים להעלות את מביא הביכורים לדר

  

íñ¼ôñô î−ñ¼ ö−ï−þ×ô¾ ð¼ í¬ôñô î¼ë®ê ¹šîò óðê ö−êíñ¼ôñô î−ñ¼ ö−ï−þ×ô¾ ð¼ í¬ôñô î¼ë®ê ¹šîò óðê ö−êíñ¼ôñô î−ñ¼ ö−ï−þ×ô¾ ð¼ í¬ôñô î¼ë®ê ¹šîò óðê ö−êíñ¼ôñô î−ñ¼ ö−ï−þ×ô¾ ð¼ í¬ôñô î¼ë®ê ¹šîò óðê ö−ê        
  

אחר שנתבררו ונתיישבו כל דברי רש"י וחז"ל, נעלה ונבואה לעיקר הענין, שלא המדרש עיקר אלא המעשה, 

הביכורים, להתחזק בכל כוחנו בענין האמונה, ולחזור ולשנן, האמנתי כי  תוהמעשה העולה מענין פרשתן ומצו

אדבר, שהכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, והתולה איזה ענין או מעשה ביד המקרה והטבע, הרי זה מדרכי האכזריות 

פן והאפיקורסות, אלא כל המעשים כולם וכל המורעות, הכל נגזרו מידו הרחבה והמלאה של בורא עולמים, באו

מכוון ומדוקדק עד לאחת, ובהשגחה פרטית מיוחדת ומסוימה, כך ולא אחרת, ובענין זה אנו צריכים להתחזק 

ולהתייגע ביותר, לחזור ולשנן לנו ולבנינו ותלמידינו, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, עד שמכריזין עליו מלמעלה, 

, נזכה להמשיך עלינו מידת רחמיו וחסדיו יה מגרמיה כלום, וכאשר נתחזק באמונה פשוטהלוהאדם עצמו לית 

 אכי"ר. ,ית"ש, לכתבנו ולחתמנו לחיים טובים בזה יום הדין
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