
שייכות  את  התורה  מבליטה  ביכורים  במצות 
פירות  שקנה  אדם  אותם.  המניבה  לאדמה  הפירות 
אינו יכול להביא מהם ביכורים, אלא רק בעל הקרקע 
יכול להביא. כך גם אדם שהפריש ביכורים משדהו, 
ואחר הפרשתם יבש המעיין המשקה את האילנות או 
ואינו  הביכורים  את  מביא  עצמם-  האילנות  נקצצו 
קורא. מכאן שעל אף שאנו מביאים את הפירות הם 

משניים במצוה זו לגבי הבעלות על הקרקע עצמה.

את  הבאתי  "הנה  אומרים  אנו  הביכורים  במקרא 
בפשטות  ה'".  לי  נתת  אשר  האדמה  פרי  ראשית 
"אשר נתת לי" מוסב על הפירות ולא על הקרקע, אך 
על  מוסב  הפסוק  שלשון  במסורת  קיבלו  חז"ל 
מוכח  וכך  ממנה,  הצומח  הפרי  על  ולא  האדמה 
מהגמרא בבא בתרא (פא.) ממה שנאמר "אשר תביא 
ממספר  לומד  הספרי  מהאדמה.  דווקא  מארצך"- 
משבעת  דווקא  היא  הביכורים  שמצות  מקומות 
אומרת  יא)  (ד  חלה  מסכת  בסוף  המשנה  המינים. 
אף  על  הביכורים,  בכלל  אינם  שמן  כדי  שגם 
שהרמב"ם לא פסק כן הוא הודה כן בשאר משקים 
גידול  תכלית  עיקר  הם  שבהם   – ושמן  יין  שאינם 
הפרי. וגם כוונת המשנה שאסרה להביא משקים הוא 
בשונה  לקרקע  מאד  קרוב  הוא  שהפרי  משום 
היא  הביכורים  הפרשת  אופן  גם  ממנו.  מהנסחט 
קודם  גם  לקרקע,  במחובר  עוד  שם  להם  שקורא 
שהבשילו כל צרכם, בשונה משאר המצוות התלויות 
של  היחס  מודגש  המשנה  בלשון  ואפילו  בארץ, 
קריאת השם אל הקרקע – השדה – "כיצד מפרישין 
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המשך בעמוד הבא

תאנה  ורואה  שדהו  בתוך  אדם  יורד  הבכורים 
בגמי  קושרו  שביכר  רמון  שביכר  אשכול  שבכרה 

ואומר הרי אלו בכורים" (ביכורים ג א).

"היום הזה ה'  אומר המדרש (תנחומא כי תבוא א): 
"בואו  הכתוב  שאמר  זה  לעשות",  מצוך  אלהיך 
(תהלים  עושנו"  ה'  לפני  נברכה  ונכרעה  נשתחוה 
צה), והלא כריעה בכלל השתחויה והשתחויה בכלל 
כריעה ומה תלמוד לומר "נשתחוה נכרעה נברכה", 
אלא צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש 
עתיד ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין 
יום,  בכל  פעמים  שלשה  מתפללין  שיהיו  לישראל 
מכל  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  תפלה  שחביב  לפי 
דווקא  מדוע  הקרבנות".  ומכל  טובים  מעשים 
הביכורים גורמים למשה רבנו לתקן את התפילות, 
הרי כל שאר הקרבנות בטלו גם כן? מעבר לזה, אם 
את  שמזכירים  אחרים  פסוקים  להביא  יש  כבר 
ולא את הפסוק הזה שאין  תקנת התפילה בפירוש 

עניין התפילה ניכר בו בפירוש, אלא רק ברמז.

אוקי  אשי  "רב  ב):  קב  (סנהדרין  מספרת  הגמרא 
אתא  בחברין.  נפתח  למחר  אמר:  מלכים.  אשלשה 
וחבירי  חברך  אמר:  בחלמיה.  ליה  איתחזי  מנשה 
דאבוך קרית לן? מהיכא בעית למישרא המוציא? - 
דבעית  מהיכא  ליה:  אמר   - ידענא.  לא  ליה:  אמר 
למישרא המוציא לא גמירת, וחברך קרית לן? - אמר 
משמך  ליה  דרישנא  ולמחר  לי,  אגמריה  ליה: 
בישולא. אמר  ליה: מהיכא דקרים  - אמר  בפירקא. 
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קא  טעמא  מאי  האי,  כולי  דחכימתו  מאחר  ליה: 
פלחיתו לעבודה זרה? אמר ליה: אי הות התם - הות 
נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי. למחר אמר 
להו לרבנן: נפתח ברבוותא". המהר"ל מפראג מבאר 
לידי  להביא  עלול  הבריאה  שאופן  ג)  ישראל  (נצח 
ופירוד  ריבוי  בו  שיש  בטבע  ההרגל  וטעות,  כפירה 
עלול להביא לידי שכחת המקור, רבונו של עולם. לכן 
בהכרה  מגלה  ביותר  האפויה  בנקודה  הבציעה 
גמר  היא  האפיה  עולם.  של  ברבונו  הכל,  בראשית 
התהליך  בגמר  מברכים,  עליה  אבל  הפעולה, 
מזכירים את ראשיתו, את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו 
את ראשית הדבר, ועל אף שחרשנו, זרענו, השקנו, 
אנו  בזה  הקב"ה.  מכח  הכל  סוף  סוף  וכו'  קצרנו 
החיוב  מתוך  'טבע'.  הנקראת  האשליה  מן  מתעלים 
לברך אנו מגלים שיש מנהיג לבריאה, ושהכל נעשה 
מכוחו יתברך, כפי שרמוז במה ש'אלהים' בגימטריא 

'הטבע'. 

ה'  בפעולת  הכרתנו  של  הקריאה  הם  הביכורים 
ההבשלה,  גמר  טרם  עוד  ביותר,  הראשוני  מהשלב 
וכשהפרי עוד מחובר לקרקע. דווקא שם, יורד האדם 
ושם  ה',  פעולת  את  המעלים  הטבעי,  שדהו,  לתוך 

קורא להם שם.

זהו הטעם למה שבמקרא הביכורים אנו מזכירים את 
מלחמה  שנלחם  אבינו  יעקב  וכו'",  אבי  אובד  "ארמי 
המסתיר  הטבע  על  הרוח  של  ההתגברות  רוחנית, 
גבוהה   חשיבות  מייחסים  אנו  לעתים  ה'.  רצון  את 

להבין  צריכים  אנו  אך  הרוחני,  העולם  מן  לטבע 
שהדברים הפוכים – "שכל המחטיא את חבירו קשה 
מן ההורגו, שההורגו בעולם הזה יש לו חלק לעולם 
הבא והמחטיאו הורגו בעולם הזה ובעולם הבא", וזו 
את  הכל",  את  לאבד  "שרצה  לבן  של  כוונתו  הייתה 

הרוחניות. 

ביכורים.  מתן  בשעת  בהשתחויה  מצווים  אנו  לכן 
בפרק שירה ההשתחויה מסמלת את הכלב שאומר 
ה'  לפני  נברכה  ונכרעה  נשתחוה  "בואו  בשירתו 
אותנו  מלמדים  שחז"ל  מטשיבין  הרב  אומר  עושנו". 
אך  בים,  לו  מקביל  יש  ביבשה  חי  בעל  כל  שכנגד 
הכלב יכול לחיות ביבשה ובים. ההשתחויה מצריכה 
מה  ורגליים,  ידיים  בפישוט  עליה  להשתחוות  יבשה 
גם  שאפשרית  התכופפת  שהיא  הכריעה  כן  שאין 
ומסביר  ה'.  לפני  נברכה  אלה  בשני  ולכן  בים, 
שהיבשה מסמלת את הציות לקב"ה, כדברי ירמיהו 
הים  לעומת  לים",  גבול  חול  שמתי  "אשר  כב)  (ה 
לבוז  אפשר  בקלות  החכמה.  עמקות  את  המסמל 
וגם  לים, אך הכלבים עזי הפנים מכירים כי גם בים 
מצות  כמהות  וכריעה,  השתחויה  להם  יש  ביבשה 
הביכורים. לכן משה רבנו מתקן את התפילה דווקא 
ששניהם  המקדש,  ובית  הביכורים  חסרון  כהשלמת 
מתגברים  החומר  של  ההסתר  בתוך  איך  מסמלים 
מול  הטבע  את  מבטלים   – הקדושה  את  ומשיגים 

נוכחות ה', "בואו נשתחוה ונכרעה". 

שבת שלום!
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בחסידות פינסק-קרלין מתייחסים לר' אריה לוין בהערצה. 
כאדם  בשבחו  לדבר  מרבה  היה  זצ"ל  הקודם  האדמו"ר 
רבי  ידי  על  סופר  המפליאים  הסיפורים  אחד  מעם.  מורם 

ישראל גרוסמן, מגדולי הפוסקים ומחשובי זקני החסידות:

"בשנת תש"ח עת התנהלו קרבות בירושלים אי אפשר היה 
לערוך  חשש  שהיה  כיוון  והנפטרים,  ההרוגים  את  לקבור 
בבית  המתים  בחדר  מרוכזות  היו  הנפטרים  גופות  לוויות. 
חיכו  קדישא'  ה'חברא  אנשי  הנביאים.  ברחוב  'זיו'  החולים 
לשעת כושר כדי לערוך לוויות מהירות לנפטרים. יום אחד 
הגיע ר' אריה מלווה בצלם שהחל לצלם את הנפטרים כשר' 
אחד  שהה  במקום  לצלם.  גופות  אילו  אותו  מנחה  אריה 
מקנאי ירושלים שהתנפל על ר' אריה ואמר לו: "הכל בשביל 
והלח"י? מה עם  פוליטיקה?! אתה מצלם פרסומת לאצ"ל 
כבוד המתים?!". ר' אריה הרכין את ראשו ולא השיב. לאחר 
שהלה יצא מהמקום אמר ר' אריה בכאב: "אני מצלם בשביל 
את  לקבורה  שיוציאו  שבשעה  יודע  אני  פוליטיקה?! 
הנפטרים יעשו זאת מהר ותהיינה הרבה לוויות בזמן קצר, 
של  בעיה  תיווצר  כך  ידי  ועל  בזיהוי  בלבול  שיהיה  ויתכן 
עגינות. לכן דאגתי לצלם את הנפטרים כדי להתיר עגונות 

במקרה הצורך".

(דרך אבות עמודים קעד-קעה)



הלכה ומנהג
ברכה ראשונה משתנה ממאכל למאכל. דבר שגידולו מן העץ מברכים עליו "בורא פרי העץ", וכיוון שגדילת 
העץ תלויה באדמה אם טעה ובירך "בורא פרי האדמה" יצא ידי חובה בדיעבד, אך אין לנהוג כן לכתחילה 
כשאינו יודע את הברכה אלא לברר מהי הברכה הראויה לפרי זה. גידולי קרקע, שגדילתם תלויה בקרקע 
ממש מברכים עליו "בורא פרי האדמה", ובכלל זה גם גידולי קרקע הגדלים במצע מנותק (כפי שהארכנו 
בשבוע שעבר בשו"ת). יוצא מכלל המאפים והיין (ובכלל זה מיץ ענבים) שבשל חשיבותם נקבעה להם ברכה 
לעצמם. שעל אף שהחיטה גדלה מן האדמה, כיוון שהיא עברה תהליך של עיבוד ששינה את שמה ומהותה 
נתחלפה ברכתה ל"המוציא" או "בורא מיני מזונות", כפי שנעסוק בהמשך בתנאים לחילוק בין ברכות אלה. 
היין בשל חשיבותו, שעושים עליו את הקידוש, ההבדלה ושאר מצוות מברכים עליו "בורא פרי הגפן" ולא 

"בורא פרי העץ". שאר מיני מאכלים ומשקים ברכתם "שהכל נהיה בדברו". 

בדיני קדימת הברכות למדו הפסוקים שהסדר הוא מג"ע א"ש- מוציא/מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל- וכל 
הקודם בזה קודם בברכתו. לכן לדוגמא אדם שיש לפניו כוס מים ופרי ורוצה ליהנות משניהם יקדים ברכת 

הפרי לברכת המשקה. 

גם אחר האכילה אנו מברכים, אמנם בשונה מברכות שקודם אכילה ושתייה שאינן תלויות בשיעור, הברכה 
האחרונה תלויה בשיעור. למעשה מברכים ברכה אחרונה על כזית מאכל ועל משקים נחלקו הפוסקים אם 
חייב מנפח ביצה וחצי או די בחצי ביצה, אולם למעשה אנו פוסקים שמברכים ברכה אחרונה משיעור רביעית 
(86 מ"ל). וכל האכילה צריכה להיות תוך שיעור 'אכילת פרס', שבו יש מחלוקת למעשה בעניין אורכו (בין 4 

ל9 דקות).
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

זהו ניסיון קשה, ניסיון מאד נפוץ, אבל ודאי שיש בתירוץ זה איסור של "מדבר שקר תרחק" שהוא לאו תשובה |
מן התורה. הש"ך (סימן עה) פסק עפ"י הגמרא (שבועות מא) כל שפיטה שישנה – מבית הדין ומטה 
עד שפיטת השוטר בשטח הוא בכלל "שוטרים ושופטים", וזוהי סמכותו לתת את הקנס הכספי או 

שלילת רשיון ומתן קנס. ומול שופט אין שום היתר לשקר. 

ואינו שופט, אלא מותר  רוצה להוציא ממני במרמה  ההיתר היחיד לשקר הוא כאשר העומד מולי 
לשקר רק מול אדם שאינו שופט.ובשקר שכזה נאמר "אל תהי צדיק הרבה".

הנסיון לא לשקר לשוטר הוא נסיון גדול וצריך לעמוד בו.

שוטר עצר אותי עקב עיסוק במכשיר הטלפון בשעת הנסיעה ורצה לקנוס אותי בסכום גדול, האם שאלה |
ישנו היתר לתרץ תירוץ שיימנע או ימעיט את הקנס על אף שאינו אמיתי?

אמנם כלי זכוכית לא נזכרו בפסוק כלי מדין, אך ישנה מחלוקת אם טבילתם בכל זאת מן התורה תשובה |
לטבלם  נוקטים  אנו  הראשונים  בין  מחלוקת  שזוהי  ומכיוון  ועוד),  הארוך  והיתר  איסור  (הרשב"א, 
בברכה. כיוון שגם אם טבילתם מדרבנן הברכה היא משום "לא תסור", ועל כל פנים פוסקים רבים 

סוברים שהחיוב הוא מן התורה. 

מה דין טבילת כלי זכוכית- מדאורייתא או מדרבנן? והאם חייבים בברכה?שאלה |
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