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 ()במדבר ה,י איש אשר יתן לכהן לו יהיה

ביכורי אדמתו. זו מצוות הביכורים, שבאמצעותה יהודי  המקדש את ראשית  -התורה מצווה את היהודי להביא לבית
 . המקדש את ראשית היבול-מודה לקב"ה על השפע והברכה שהעניק לו, ולכן הוא מביא לבית

. לומדים מכאן  לו יהיה" - "וכל תרומה... אשר יקריבו לכהן :  מה עושים בביכורים אלה? אומרת התורה בפרשתנו
 רים שיהיו נתונים לכוהנים". חז"ל: "בא הכתוב ולימד על הביכו 

 

 

 

 

 

 

 

  - "בית ה' אלוקיך  נשאלת השאלה, אם הביכורים ניתנים לכוהנים, לשם מה אומרת התורה בעניין הביכורים "תביא
 ? והלוא התורה יכלה לומר בפשטות שצריך לתיתם לכוהנים

 " "____________________________________________דש: ית המקבאת הביכורים לביא  לשון התורה שיש להבי את כת -

 _____ בי מעלה? _________________________________________________________ ם כך, מהי השאלה שהרא -

 

 תהוראה כללי

ש היהודי את ההכרה שהביכורים  עלינו לומר, שבהוראת התורה "תביא בית ה' אלוקיך" באה התורה לקבוע בנפ
, ולכן בראש ובראשונה מקומם ב"בית ה' אלוקיך". לאחר מכן אומר הקב"ה מה צריך לעשות בהם  שייכים לקב"ה

 . "שיהיו נתונים לכוהנים" -בפועל  

הביכורים הם הראשית והמובחר של היבול. הם צמחו לאחר יגיעה עצומה מצד האדם. ולאחר כל זאת מצווה 
המקדש ולתיתם לכוהן. הרעיון הכללי שבמצווה משמש גם  -התורה להביא את "ראשית ביכורי אדמתך" לבית 

 . הוראה כללית לחיי האדם בכל זמן ובכל מקום 

 ם אל: ______________________________להביא כורים הואבאת ביהרבי מסביר שהשלב הראשון בה

 השלב השני הוא: ____________________________

 

 המקור מהתורה לשיחה של הרבי: 

 וכל _______...______ ________ _______ ________ _________""

 : וריםציירי סל ביכ



 

 רטענות היצ

. כאשר הקב"ה מברכהו בשפע  האדם לתת לקב"ה את 'ראשית' ומיטב עמלו ורווחיו מצוות הביכורים מחנכת את
 . פי שעמל קשה למען השגת הפרנסה, עליו להפריש מהטוב ומהיקר לצדקה-על-ברכה והצלחה, הרי אף

יצר הרע עלול לטעון, שאין זה ראוי לתת את הטוב והמשובח דווקא לעניים. אם כבר לתת, מוטב להעביר זאת  
נסת, לישיבה, למוסד של תורה וקדושה; מה פתאום לתת את מיטב יגיעו ועמלו לאדם פרטי?! ואם כבר  כ- לבית

 ! למה דווקא לעני אחד, אפשר לחלק זאת לכמה עניים ואביונים? -צריך לתת לעניים  

 

 

 

 

 

 

 דקבוע יסו

ל"בית ה'  על כך באה התורה וקובעת, שבראש ובראשונה צריך לזכור שה'ביכורים' אינם שלך אלא הם שייכים 
אלוקיך". אם יצר הרע מצליח לבלבל את האדם בטענות הנ"ל, הרי זה רק משום שעדיין לא השתחרר מתחושת  

פי שעמל עליהם(, לא  -על-הבעלות על כספי הצדקה. לו היה מבין ומכיר שכספי הצדקה אינם שלו כלל וכלל )אף
 .היו נופלות לו מחשבות כאלה

 יהודי: ____________________________________________________ כלל שצריך להיות קבוע בכל יהודי ומהו ה -

 

הצדקה שייכים לקב"ה, מגיע שלב החלוקה בפועל למטרה כזאת או   רק לאחר שנקבע בנפשו היסוד שכספי 
לו יהיה",   -על הפסוק "איש אשר ייתן לכוהן  אחרת, מבלי שיצר הרע יוכל להפריעו. ואז יתקיימו בו דברי חז"ל

 . שכאשר יהודי נותן מממונו לכוהן, יברכנו הקב"ה בשפע של ברכה והצלחה

 

  :הרע עלול לטעוןהיצר 

  יום:-היום ההוראה לחיי


