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 כוריםיבמצות הבאת   –  כי תבואפרשת 
ההתורה  בשנאמר " כורים לירושליםיבהעל הבאת  ְמַצוָּ י תָּ יָּה כִּ ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלְוהָּ אָּ ּה: יָךקֶ ֹוא ֶאל הָּ ּה ְויַָּשְבתָּ בָּ ְשתָּ ירִּ ה וִּ ְוָלַקְחָת  ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָּ

ר תָ  י ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ית ָכל ְפרִׁ ר ה' ֱאֹלֵמֵראשִׁ יא ֵמַאְרְצָך ֲאשֶׁ ל הַ קֶׁ בִׁ א ְוָהַלְכָת אֶׁ נֶׁ ְבַחר ה' ֱאֹליָך ֹנֵתן ָלְך ְוַשְמָת ַבטֶׁ ר יִׁ יָך ְלַשֵכן ְשמֹו קֶׁ ָמקֹום ֲאשֶׁ
י: וָשם ַמְרתָּ ֵאלָּ ֵהם ְואָּ ים הָּ ְהֶיה ַביָּמִּ אתָּ ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ י ַהיֹום לה' ֱאֹלבָּ ַגְדתִּ ֶתת קֶ ו הִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינו לָּ ֶרץ ֲאֶשר נִּ אָּ י ֶאל הָּ אתִּ י בָּ יָך כִּ
נו: נִּ  לָּ יֶָּדָך ְוהִּ ַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא מִּ ְזַבח ה' ֱאֹלְולָּ ְפֵני מִּ יְועָּ  יָך:קֶ יחֹו לִּ ְפֵני ה' ֱאֹלנִּ ַמְרתָּ לִּ ְמֵתי קֶ תָּ ְואָּ ם בִּ ר שָּ גָּ ה ַויָּ ְצַרְימָּ י ַוֵיֶרד מִּ בִּ י ֹאֵבד אָּ יָך ֲאַרמִּ

ב: רָּ צום וָּ דֹול עָּ ם ְלגֹוי גָּ י שָּ ט ַוְיהִּ ה: ְמעָּ שָּ ה קָּ ֵלינו ֲעֹבדָּ ְתנו עָּ ים ַוְיַענונו ַויִּ ְצרִּ נו ַהמִּ ְצַעק ֶאל ה' אֱ  ַויֵָּרעו ֹאתָּ ְשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנו קֵ ֹלַונִּ י ֲאֹבֵתינו ַויִּ
ֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו: ְנֵינו ְוֶאת ֲעמָּ ים: ַוַיְרא ֶאת עָּ ֹדל וְבֹאתֹות וְבֹמְפתִּ א גָּ ְזֹרַע ְנטויָּה וְבֹמרָּ ה ובִּ קָּ ם ְביָּד ֲחזָּ ְצַריִּ מִּ ֵאנו ה' מִּ קֹום ַהֶזה  ַויֹוצִּ ֵאנו ֶאל ַהמָּ ַוְיבִּ

נו אֶ  ֶתן לָּ ש:ַויִּ ב וְדבָּ לָּ ַבת חָּ ֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ זָּ אָּ י ה' ת הָּ ר ָנַתָתה לִׁ י ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ית ְפרִׁ ת ֵראשִׁ י אֶׁ ֵנה ֵהֵבאתִׁ ְפֵני ה' ֱאֹל ְוַעָתה הִׁ ַנְחתֹו לִּ יָך קֶ ְוהִּ
ְפֵני ה' ֱאֹלְוהִּ  יתָּ לִּ  .א(ת כי תבו)ראה 'אלשיך הקדוש' תחילת פרש י( –)דברים כו, א " יָךקֶ ְשַתֲחוִּ

 עד לירושלים? יםאת ראשית פירותיהם בסלבשנה  מידי שנהיעלו יטרחו וישראל ם שע מצוה התורה הקדושהויש להבין, מדוע 

 קדושים כי הם יונקים מהארץ הקדושהפירות ארץ ישראל 

, 'שער החצר' לר' דוד ד" הנה יש להקשות, 'טוב הארץ' לר' נתן שפירא דף כב ע"ב ד"ה הנה יש להקשות )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין שלישי נהר כא שהקדּוב ארץ ישראל הםפירות 

ע"ב ד"ה המשך פסוקים והיה  )'לקוטי יקרים' למגיד ממעזריטש דף יג שהקדּו' םיש בה גשמייםעל אף שהם כולם ש כלומר( יב ע"א ד"ה הנה יש להק' –בן שמעון סימן עב דף יא ע"ב 

)'מאור ושמש' פרשת עקב  קדֹושה עצמה הארץ כי, )'שם משמואל' פרשת בשלח שנת תרעט דף רכח טור ב ד"ה ולפי"ז י"ל דהמן שהיה ברי' חדשה( המתלבשת בהם 'עליונה כי תבוא(

)'מאור ושמש' פרשת עקב ד"ה או יאמר  שתהקדּומצד  חיים' פרשת שלח לך ד"ה ונראה שעל כן()'באר מים  נקיםיֹווכל פירותיה  יותר מכל הארצות, ד"ה או יאמר ארץ חטה ושעורה(

)'טוב הארץ' לר' נתן  מה שאין כן בחוץ לארץ, )'באר מים חיים' פרשת שלח לך ד"ה ונראה שעל כן( הקב"ה בעצמו והשגחתו של ומקום שליטתשהוא  ארץ חטה ושעורה(

רים של אומות העולם וכל שהוא מקום שליטת הש ד"ה 'הנה יש' בשם 'טוב הארץ( אע" יב – בע" יאע"ב ד"ה הנה יש להקשות, 'שער החצר לרב דוד בן שמעון סימן עב דף  שפירא דף כב
 .ק'(יב ע"א ד"ה הנה יש לה –)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן עב דף יא ע"ב  וטמאים 'חיצוניים'הדברים הגשמיים בו הם 

יהָ "הוא על פירות ארץ ישראל  הנוסח 'ברכת מעין שלוש'לכן בסיום  ץ ְוַעל ֵפרֹותֶׁ ץ ְוַעל " הוא" ואילו על פירות חוץ לארץ ַעל ָהָארֶׁ ַעל ָהָארֶׁ
' נתן שפירא דף כב ע"ב ד"ה הנה יש )'טוב הארץ' לר חוץ לארץב הגדליםות הגדלים דווקא בה ולא ה בפירָר בכדי להורות על קדושת הארץ השֹו – "ַהֵפרֹות

ֶרץַויֹאְכלו וזה נרמז גם בפסוקים " .להקשות( אָּ לוי ְבֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה:  ֵמֲעבור הָּ ֳחַרת ַהֶפַסח ַמּצֹות ְוקָּ מָּ ןמִּ ְשֹבת ַהמָּ ם  ַויִּ ְכלָּ ת ְבאָּ ֳחרָּ מָּ ֵמֲעבור מִּ
ֶרץ אָּ ְתבוַאת ֶאֶרץ כְ  הָּ ן ַויֹאְכלו מִּ ֵאל מָּ ְשרָּ ְבֵני יִּ יָּה עֹוד לִּ יאְולֹא הָּ ה ַההִּ נָּ ֶרץ"כי התיבות  יב( –)שמות ה, יא " ַנַען ַבשָּ אָּ  שבפסוק השני "ֵמֲעבור הָּ

ֶרץ" קודם לכןשפסוק באמר כבר מיותרות אחרי ש אָּ אלא שחזר על התיבות כדי ליתן טעם לשביתת המן בארץ ישראל ", ַויֹאְכלו ֵמֲעבור הָּ
ְשֹבת ַהָמן" בו שנאמר ָמֳחָרת ַויִׁ ץ" הטעם לכךש ,"מִׁ על המן  התששרוהרוחניות  ,שה" כלומר שפירות ארץ ישראל הם בקדּוֵמֲעבּור ָהָארֶׁ
 .(ד"ה הנה יש להק' יב ע"א –)'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן עב דף יא ע"ב  אלות בפירו ההתלבש

הגדלים  'הטמאים'ו 'החיצונים'כי במדבר כל הדברים שבו הם מ, חוץ לארץוזה הטעם שבמדבר ירד לעם ישראל מן ולא אכלו מפירות 
גוף  שה כי איןת של קדּוחניּולקבל רּו יםרותיהם כדאייאין פועל כן רים הרוחניים של אומות העולם, בארץ העמים שהם ממשלת הש
 זה היה ניתן אז כי במדבר אי אפשר,פירות ומזונות בתוך  'המן'של שה הקדו ואף לשים את .שהקדֹוטמא נעשה כלי לקבל רוחניות 

בא מן, שהרי הוא ב )'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר כא ד"ה הנה יש להקשות( כלל שייךזה אינו דבר והרוחניים של אומות העולם רים על ידי הש לישראל
 את המן הרוחנישבמדבר לעם ישראל נתן . לכן הקב"ה )'טוב הארץ' לר' נתן שפירא דף כב ע"ב ד"ה הנה יש להקשות(בו חלק לשרים הרוחניים משמים ואין 

תה לכן או ,שהעל ידי הקדּוכן פירות ארץ ישראל הם  אך לעומתםחלק כלל.  בו לא היהלשרי אומות העולם הרוחניים שכך  משמיםישר 
)'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר  ישראל בארץמשמים גם  ימשיך לרדת מןהשצריך היה  לא וכבר ,שיםבפירות הקדֹו התלבשל המן השהרוחניות 

 .כא ד"ה הנה יש להקשות(

הוצאת פירות הארץ היא על ידי פעולות גשמיות של חרישה וזריעה ואף על פי כן נמשך על ידם קדושה עליונה. והכל לפי מדת הזכות 
 .)'שם משמואל' פרשת בשלח שנת תרעט דף רכט טור א ד"ה ולפי"ז י"ל דהמן שהיה ברי' חדשה(והחובה של האדם ועל ידי התורה והתפילה על הגשמים ובברכת הארץ 
 ))'עירין קדישין' להאדמו"ר מורזי'ן חמשה עשר בשבט ד"ה 'אך באמת דבר גדול' בשם האר"י ז"לואז פירות ארץ ישראל מסוגלים להוסיף 'ריח' של יראת ה' באוכלם 

כל ההוא, , ובתנאי שכוונתו להשביע את נפשו ונשמתו מחיות הרוחניות הקדֹושה שבמאולהוסיף לו קדּושה על קדּושה וחיּות על חיּות
ַכְלתָּ כפי שנרמז בפסוק " ְעתָּ ְואָּ בָּ ְךקֶ וֵבַרְכתָּ ֶאת ה' ֱאֹל ְושָּ ַתן לָּ ה ֲאֶשר נָּ ֶרץ ַהֹטבָּ אָּ מה שאין כן אם אוכל לתאוות גופו , )דברים ח, י(" יָך ַעל הָּ

 .פי כן' ועיי"ש עוד בזה( )'באר מים חיים' פרשת שלח ד"ה ונראה שעל כן סיים הכתוב וד"ה 'ואכן אף על ולמלאות את בטנו וכרסו

ְולֹא לכן הזהירה התורה " ,ובאכילתה ניזונים מקדושתה וטהרתה פירות הארץ יונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץוכיון ש
ֵאל ְתַטֵמא ְשרָּ י ה' ֹשֵכן ְבתֹוְך ְבֵני יִּ י ֲאנִּ ּה כִּ י ֹשֵכן ְבתֹוכָּ ּה ֲאֶשר ֲאנִּ ים בָּ ֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם יְשבִּ אָּ אם יטמאו את הארץ אזי ש, )במדבר לה, לד(" ֶאת הָּ

שה' כלומר ממה  ,קרב הארץהשכינה מהסתלקה התרבתה הטומאה וכאשר  מטעם זה משך הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה.ית
ממש באוכלם מפירות היונקים של ישראל ורה בקרבם נמשך מזה שהסתלקה גם השכינה הש יה שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ, אזה

חלק )ב"ח על הטור שה מקרבם כנגדה הקדּו יוצאתעם אכילת הפירות בתוך בני ישראל אז  נכנסהכי כאשר הטומאה מאותה טומאת הארץ, 

 .סימן רח סעיף ח ד"ה וכתב עוד ויש אומרים( 'חייםאורח '

 מטעמי תורת חיים

 

 

 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 הביכורים היו רק משבעת המינים כי מעלתם וקדושתם גדולה מאוד

 ,שעורים ,טיםיחכלומר  )ראה גמ' פסחים דף נג ע"א( מבין שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראלדווקא כורים ילקחת ב ישראל הצטוו
)'השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תבוא  על כל הפירות 'המלכים' שהם ב ד"ה והיה כי תבוא(-)'רבינו בחיי' דברים כו, א ותמרים ,זיתים ,רימונים ,תאנים ,ענבים

 שנאמר באת הביכוריםבפסוק העוסק בהונרמזו  .ב ד"ה והיה כי תבוא(-)'רבינו בחיי' דברים כו, א והם עיקרי הפרנסה והמזון תורה אור ד"ה הענין כי תכלית(
י " ל ְפרִּ ית כָּ ַקְחתָּ ֵמֵראשִּ הְולָּ מָּ ֲאדָּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלֲאֶשר תָּ  הָּ ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן קֶ בִּ קֹום ֲאֶשר יִּ ַלְכתָּ ֶאל ַהמָּ ְך ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנא ְוהָּ יָך ֹנֵתן לָּ

ם ההָּ " תיבה, שה)דברים כו, ב(" ְשמֹו שָּ מָּ בה' הידיעה ללמד שיש להביא ביכורים רק מאותם שבעת המינים הידועים לארץ ישראל  ה" נכתבֲאדָּ
)'השל"ה הקדוש' תורה שבכתב  התקדשואותם שבעת המינים דווקא  כי )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת כי תבוא ד"ה או ירצה בא לתרץ( פירות אחריםמולא  בשבחה

)'פירוש הרוקח' פרשת כי תבא דברים כו, ב ד"ה ולקחת  גמטריא 'בשבעה המינין'בא " שהיְוָלַקְחתָ נרמז בתיבה "וכפי ש, תכלית(פרשת כי תבוא תורה אור ד"ה הענין כי 

 .מראשית(

על התורה' פרשת עקב ד"ה פרשת כי תבוא ד"ה מראשית ארז"ל מראשית, 'שפתי כהן לר' מרדכי הכהן מצפת )'שפתי כהן על התורה'  שבע הספירות העליונותנאצלים משבעת המינים 

העוסקים לכן נזכר בפסוקים  דף יא ע"ב טור א ד"ה 'ואחר דתני ביכורים' בשם המגיד מישרים(לר' נפתלי כץ )הקדמה לספר 'סמיכת חכמים'  והם כנגדן ואפשר עוד לומר שאלו השבעה(
ץהתיבה "את שבח הארץ שבע פעמים ב רֶׁ י ה' ֱאֹלשנאמר " "אֶׁ יֲאָך ֶאל יָךקֶ כִּ ה ֶאֶרץ ְמבִּ ה  ֶאֶרץ טֹובָּ ְקעָּ ים ַבבִּ ם ֲעיָֹּנת וְתֹהֹמת ֹיְצאִּ יִּ ַנֲחֵלי מָּ

ר:  הָּ ה ְוֶגֶפן וְתאֵ  ֶאֶרץובָּ ה וְשֹערָּ טָּ מֹון חִּ ה ְורִּ ש:  ֶאֶרץנָּ ּה  ֶאֶרץֵזית ֶשֶמן וְדבָּ ּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ֹכל בָּ ְסֵכנֻת תֹאַכל בָּ ֶניהָּ  ֶאֶרץֲאֶשר לֹא ְבמִּ ֲאֶשר ֲאבָּ
ֶריהָּ ַתְחֹצב ְנחֶשת ְעתָּ וֵבַרְכתָּ ֶאת ה' ֱאֹל: ַבְרֶזל וֵמֲהרָּ בָּ ַכְלתָּ ְושָּ ֶרץיָך ַעל קֶ ְואָּ אָּ ה אֲ  הָּ ְךַהֹטבָּ ַתן לָּ מתחילים הפסוקים ש ןמכיווו. ט( –)דברים ח, ז " ֶשר נָּ

הב" ומסיימים ְפֵני" עליו השלוםאמר דוד המלך " לכן ֶאֶרץ טֹובָּ ים ֶאְתַהֵלְך לִּ לר' מרדכי הכהן מצפת )'שפתי כהן על התורה'  )תהלים קטז, ט(" ה' ְבַאְרצֹות ַהַחיִּ

 .אלו השבעה(פרשת עקב ד"ה ואפשר עוד לומר ש

, ולאחר שהונחו שם הוא בית הבחירה וירושליםשדש לקחתם אל מקום הקֹו שה גדולה, לכן הצטוומורים על קדו הללו שהביכוריםוכיון 
היו אי הביכורים וכשמבי. )'השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ראה תורה אור ד"ה נחזר לענין כי שרש הקדשה( שםלו הכהנים שהם קדושים לאלוקיהם לאוכלם יכ

נֶׁאאת הלירושלים מוליכים  )'רבינו בחיי' דברים כו, ב ד"ה  שהוא הסלערך תרומה אות כב מהילקוט בשם 'מגילת סתרים'(  מחבר 'סדר הדורות' )'ספר הליקוטים' לרב יחיאל היילפרין טֶׁ

אוההיה נעשה לעולים נס  ,הפירות עם ולשון טנא( נֶׁ ה ֲאֶשר תָּ לכן נאמר " א מעצמונישהיה  טֶׁ מָּ ֲאדָּ י הָּ ל ְפרִּ ית כָּ ַקְחתָּ ֵמֵראשִּ יא ֵמַאְרְצָך ְולָּ בִּ
ַלְכתָּ ֶאל הַ קֶ ֲאֶשר ה' ֱאֹל ְך ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנא ְוהָּ ְבַחר ה' ֱאֹליָך ֹנֵתן לָּ קֹום ֲאֶשר יִּ םקֶ מָּ "ולקח  בפסוק לא נאמרכלומר ש, )דברים כו, ב(" יָך ְלַשֵכן ְשמֹו שָּ
ַלְכתָּ אלא רק " "והלךהטנא בידו  יחיאל היילפרין ערך  )'ספר הליקוטים' לר'או בנס נישהם  כי ביד את אותםשלא היה צריך לש ללמד – "ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנא ְוהָּ

 .תרומה אות כב מהילקוט בשם 'מגילת סתרים'(

ב ד"ה 'כתב הרמב"ם -)'רבינו בחיי' דברים כו, א בריםוהסגנים והגז המושליםהיו יוצאים לקראתם  ,כורים לירושליםיהב העולים עםוכשהיו מתקרבים 

ודבר  .שכינה שהיתה באה עמהםהפני את להקביל ו, )'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל בחלק 'ספר סליחה ומחילה' פרק ב( לכבדםוגדולי ירושלים ז"ל' בשם הרמב"ם( 
לשומרו  כדיליוותה אותו אשר פני השכינה שבאה עמו ומצוה לצאת ולהקביל פני חכם הבא לעיר כדי לקבל את כך שיש ל זה דומה

פרשת כי תבוא אור לט' אלול ד"ה ורזא למלאך המגיד של ר' יוסף קארו )'מגיד מישרים' שבלעדיה לא היה ניצול מהם וולהצילו מפני כמה מיני סכנות המצויים בדרך, 

דים לפניהם כל בעלי האומניות ושואלים בשלומם "אחינו אנשי מקום היו עומ ,לירושליםמביאי הביכורים וכשנכנסו . דביכורים וכל מילין(
גם  ביכורים יביאושהעולים כדי  ועמהם עמדו גם תלמידי החכמים ב ד"ה 'כתב הרמב"ם ז"ל' בשם הרמב"ם(-)'רבינו בחיי' דברים כו, א" !פלוני בואכם לשלום

 .)'ספר חסידים' סימן תתקלא(פעם הבאה ב

 היה כדי לתקן את 'הניצוצות הקדושות' שבהםהבאת הביכורים למקדש 

)'מחשף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת כי תבוא ד"ה 'כי נמי והיה כי תבוא'  צוצות קדושות' בכל מה שברא הקב"ה בעולמויבעקבות חטא אדם הראשון נפלו 'נ

. ת בבריאהוהנמצא  ()'אור תורה' למגיד ממעזריטש פרשת כי תבוא ד"ה המשך הפסוקים קדושות'הניצוצות 'את ה להעלות בעבודת האדםעיקר גדול ו בשם האר"י ז"ל(
יעקב אבינו שהוליד וגם  וכך עשה גם יצחק אבינו ,כדי לתקן את חטא אדם הראשון 'ניצוצות קדושות'ה העלכך עשה אברהם אבינו ש
שתי בנותיו לאה ורחל ובעבור עבור עבד אותו ביששוכן הורו חכמי האמת שכל ענין יעקב עם לבן הארמי ומה שנים עשר שבטי ישורון. 

ד נשארו כי עו ,שברחכ . ומפני זה התגלגל שלבן רדף אחרי יעקב אבינוקדושות שהיו אצלוהניצוצות את ה שיעקב יעלהצאנו, היה כדי 
ים שנאמר "כפי עם לבן ב אבינו לאכול ישב יעקכאשר אז ו .לתקן כמה ניצוצות קדושותלו  נִּ ְקחו ֲאבָּ ים ַויִּ נִּ ְקטו ֲאבָּ יו לִּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאחָּ

ם  ל ַויֹאְכלו שָּ ל ַעלַוַיֲעשו גָּ )'מאור ושמש' פרשת כי תבא  'מפיו הוציא ֹבלעֹו'הוא יעקב עמו על הגל ו באכילתהתעלו אותם הניצוצות  )בראשית לא, מו(" ַהגָּ

 .צאן לבן'(נשמות ישראל שב' –)להרחבה על הניצוצות הקדושות בצאנו של לבן ראה מאמרינו לפרשת ויצא  ד"ה אמנם נרמז בזה ענין פנימי(

. כי לשם התגלגלו כל הניצוצות של דור המבול ודור הפלגה כדי להעלות ניצוצות קדושות,במצרים ירידת אבותינו לוזה גם היה ענין 
י הבטיח לאברהם אבינו "ה' לכן  ֹנכִּ ן אָּ דֹולְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדו דָּ ְרֻכש גָּ להוציא . וכך אכן היה ועלה בידם )בראשית טו, יד(" ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו בִּ

םאת כל הניצוצות הקדושות שהיו שם שנאמר " יִּ ְצרָּ " םכמצולה שאין בה דגישעשו את מצרים " ואמרו רבותינו )שמות יב, לו(" ַוְיַנְּצלו ֶאת מִּ
בארץ ישראל ארץ חמדה טובה ורחבה, שמפני  הואוכן שהעלו את כל הניצוצות שמצאו שם במצרים.  לרמוז )ראה גמ' ברכות דף ט ע"ב בשם ריש לקיש(

)'מאור  שעל ידם יש כוח להעלות גם ניצוצות קדושה של מקומות אחרים בעולם ותשתה מגולגלים שם ניצוצות גבוהגודל חשיבותה וקדּו

צוצות ילהעלות את הנהוא  בהעלאת הניצוצות שבבריאה,עבודת האדם  יעיקרמובכלל זה אחד  .ושמש' פרשת כי תבא ד"ה אמנם נרמז בזה ענין פנימי(
 .)'לקוטי יקרים' למגיד ממעזריטש דף יג ע"ב ד"ה המשך פסוקים והיה כי תבוא(שבצומח 

)'מחשף הלבן' לר' שבתוכם בירור גדול  לברר הניצוצות )'מאור ושמש' פרשת כי תבא ד"ה וכן אירע לאבותינו כי בבואם( במקדש ביכורים אל הכהןהטעם הבאת  וזה

מגולגל  'ניצוץ קדוש' בתוכההרי זה מורה שיש  הו ורואה תאנה שביכרהכי כשאדם יורד אל תוך שד, יעקב אבוחצירא פרשת כי תבוא ד"ה אי נמי והיה(
ליגע בפרי ההוא, כי אולי לא יהיה ביכולתו להעלות מ. והנה כל אדם צריך להיות ירא לנפשו קודם עלותלולצאת אשר לו משפט הבכורה 
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ר נאמר "ש שיהיה אז כפילכן ציותה התורה שילך האדם אל הכהן ואפשר שיפסיד אותו.  וץ ההוא שבתוכואת הניצ ל ַהֹכֵהן ֲאשֶׁ ּוָבאָת אֶׁ
ים ָהֵהם ְהיֶׁה ַבָימִׁ . עלה את הניצוצות ההםוהוא יניפנו לפני ה' וי ,שהוא גדול מאחיו בחכמה ועובד את בוראו עבודה תמה כו, ג()דברים " יִׁ

 כנע לבבו לשוב בתשובה שלימהישה, יאת גודל זריזות עבודת הכהנים וקדושתם ואכילתם לפני ה' בקדוהאדם שיראה כ ובאותה העת
כאשר יאכלם יכולת להעלות ניצוצות המגולגלים בשאר הפירות שהשאיר בביתו יהיה בידו גם את הולא להימשך אחרי תענוגי תבל ו

 .)'מאור ושמש' פרשת כי תבא ד"ה וכן אירע לאבותינו כי בבואם(בקדושה 

ְפֵני ה' ֱאֹלמר "צריך היה לולכן לאחר שהיה הכהן לוקח את הטנא בידיו, מביא הביכורים  ַמְרתָּ לִּ יתָּ ְואָּ נִּ ה יָךקֶ ְועָּ ְצַרְימָּ י ַוֵיֶרד מִּ בִּ י ֹאֵבד אָּ  ֲאַרמִּ
ב: רָּ צום וָּ דֹול עָּ ם ְלגֹוי גָּ י שָּ ט ַוְיהִּ ְמֵתי ְמעָּ ם בִּ ר שָּ גָּ ה: ַויָּ שָּ ה קָּ ֵלינו ֲעֹבדָּ ְתנו עָּ ים ַוְיַענונו ַויִּ ְצרִּ נו ַהמִּ ְצַעק ֶאל ה' ֱאֹל ַויֵָּרעו ֹאתָּ ְשַמע קֵ ַונִּ י ֲאֹבֵתינו ַויִּ

ֵלנו ְוֶאת ַלֲחֵצנו:ה' ֶאת ֹקלֵ  ְנֵינו ְוֶאת ֲעמָּ ים נו ַוַיְרא ֶאת עָּ ֹדל וְבֹאתֹות וְבֹמְפתִּ א גָּ ְזֹרַע ְנטויָּה וְבֹמרָּ ה ובִּ קָּ ם ְביָּד ֲחזָּ ְצַריִּ מִּ ֵאנו ה' מִּ  –)דברים כו, ד " ַויֹוצִּ

)'מגיד מישרים' לר' יוסף קארו  הוציא אותם ממנו בעל כורחו ויעקב 'ניצוצות קדושה'כלומר שבתחילה הזכיר את לבן הארמי שהיו גנוזים בו , ח(

ועל  'מג'ד מישרים' פרשת ויצא מהדורא בתרא אור ליום שבת ט' בכסליו סוף ד"ה ואצטריך למיסב בנתיה. וראה זוהר פרשת משפטים ד"ה קכה ע"א ד"ה ,פרשת תולדות אור לשבת ט' כסלו ד"ה אבל רזא דמילתא

לפי שכל אלו היו במטרה להעלות 'ניצוצות קדושות' כפי שהוא בעצמו עושה  –זכיר את ירידת בני ישראל למצרים וגם ה דא ישראל קדמין(
)'מאור ושמש' פרשת כי תבא ד"ה ולזה היתה כונת מאמרו( )להרחבה  כעת כאשר הוא מביא את הביכורים על מנת שיעלה הכהן את 'הניצוצות הקדושות' שבהם

 .'שיעבוד בני ישראל במצרים'( –ו במצרים ראה מאמרינו לפרשת שמות על הניצוצות הקדושות שהי

 ביכורים מהם חטא אדם הראשון היה בשבעת המינים לכן מביאים

ישראל מלקטים אותם ומבררים אותם על ידי אכילתם ם עַ השעורים וכל מיני פירות וירקות, וונמצאות בתוך החטים  'צוצות קדושותינ'
ניצוץ קדוש אשר במאכלו י אם יזדמן לאדם כ ך זהירות רבהודבר זה צרי. פרשת כי תבוא ד"ה כי נמי והיה כי תבוא( ' יעקב אבוחציראלר )'מחשף הלבן' וברכתם

ֹ ו קלקל הרבה,הת לא די אז אפילו אם האדם הוא ממקום גבוה  – דושה וטהרה ורק ימשך אחרי תאוותואכל את המאכל בקהוא לא י
 םואיוזה הטעם שרת קלקול הניצוץ ההוא. יכולת בידו להעלות את הניצוץ שבו אלא שגם יש מקום שיתקלקל וייפול בשחיתו שלא תהיה

ועל ידי כן  שהלא נזהרים לאכול את מאכלם בקדּומפני שוהוא כמה זמן חוזרים לקלקולם הראשון,  יאחרש י תשובהבעל לפעמים
מלאה כל שהיתה . וכמו שאירע לעם ישראל בבואם לארץ ישראל שכים אותם אחורניתהניצוצות המגולגלים בתוך המאכלים ההם מו

)'מאור ושמש'  קדושותוהכל מחמת שקלקלו באותם ניצוצות  – רם להיות עובדי עבודה זרהנמשכו אחרי התענוג הגופני וחזרו לסווהם טוב, 

 .(אמנם נרמז בזה וד"ה ושמעתי מהרב הקדושפרשת כי תבא ד"ה 

ֵאל ְוֵאת " אחרי הבאת הביכורים באה תפילת האדם לה' יתברך ומטעם זה ְשרָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת יִּ ם ובָּ ַמיִּ ן ַהשָּ ְדְשָך מִּ ְמעֹון קָּ ה מִּ יפָּ ַהְשקִּ
ש ב וְדבָּ לָּ ַבת חָּ ְשַבְעתָּ ַלֲאֹבֵתינו ֶאֶרץ זָּ נו ַכֲאֶשר נִּ ה לָּ ַתתָּ ה ֲאֶשר נָּ מָּ ֲאדָּ ת ְוַהְפָרשַ שעל ידי הבאת הביכורים  המתפללוכוונת , )דברים כו, טו(" הָּ

התרומות והמעשרות יזכהו השם יתברך שיהיה בידו היכולת להעלות את הניצוצות הנמצאים בפירות שנשארו בביתו לצורך אכילתו, 
ּהוהוא מבקש כי ה' יברך " וחס ושלום לא יחטיאו אותו באכילתו מהם. מָּ ֲאדָּ ֵאל ְוֵאת הָּ ְשרָּ כדי שיהיה לאל ידם להעלות " שנתן להם ֶאת יִּ

)'מאור ושמש' פרשת כי תבא בעצמם את 'הניצוצות הקדושות' ושיהיו בהם ניצוצות שלא ירעו אותם ולא יסיגו אותם אחורנית מעבודתו יתברך 

ה . ולזה היתה מסייעת גם השמחה ד"ה ולזה היתה כונת מאמרו( ַרבָּ כאשר העלו את הביכורים לציון ברינה בקיבוץ עם רב כשלפניהם תוף וחליל, הָּ
)'מאור ושמש' פרשת כי תבא ד"ה והנה בהבאת הבכורים כי על ידי כן ה' עתיד לזמן להם 'ניצוצות קדושות' שצריכות מעט תיקון ויכולות להתעלות על ידם 

 .וד"ה והנה איתא בכתבי האר"י ז"ל(

א אכילת עץ הדעת היה בשבעת ֶשֵחְט . לפי חטא אדם הראשוןכי הם היו תיקון לשבעת המינים, מפירות  רקים לבית המקדש היו מביאו
 ת על הבכורים(פרשת זאת הברכה על הפסוק 'אף חובב עמים'( )'אשל אברהם' לר' אברהם טוביאנה על טעמי המצוות בטעם מצוה קמא בפירושו ד"ה לקרולר' ראובן האשקי )'ראה 'ילקוט ראובני'  המינים

מר מביא וא ומטעם זה .פרשת כי תבוא ד"ה כי נמי והיה כי תבוא(לר' יעקב אבוחצירא  על התורה )'מחשף הלבן' 'תשֹוצוצות קדֹוינ'בירור גדול של יש לכן דווקא בהם 
ת הביכורים " י אֶׁ ֵנה ֵהֵבאתִׁ יתְוַעָתה הִׁ י ָהֲאָדָמה ֵראשִׁ  ואכילתשל אדם הראשון בבבריאה על חטא 'הראשית'  לרמוז י( –)דברים כו, א " ְפרִׁ

י צריך לקחת דווקא את "ש גם נאמרשבעת המינים. ומשום כך מ ההָּ ְפרִּ מָּ ל שנאמר " הידיעה ה'עם אות  )דברים כו, ב(" ֲאדָּ ית כָּ ַקְחתָּ ֵמֵראשִּ ְולָּ
י  הְפרִּ מָּ ֲאדָּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹל הָּ בִּ ְך קֶ ֲאֶשר תָּ , כי הכוונה דווקא לאותם מינים שהשתבחה בהן ארץ )דברים כו, ב(" ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנאיָך ֹנֵתן לָּ

)'אשל אברהם' לר' אברהם טוביאנה על טעמי המצוות בטעם מצוה קמא  פירותהשאר את " ולא ַבֶטֶנאלשים "אותם צריך ש – חטא בהם אדם הראשוןגם וישראל 

 .  בפירושו ד"ה לקרות על הבכורים(

י "במה שנאמר  של אדם הראשון רמוזתיקונו  ל ְפרִּ ית כָּ ַקְחתָּ ֵמֵראשִּ הְולָּ מָּ ֲאדָּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹל הָּ בִּ ְך ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנאקֶ ֲאֶשר תָּ " יָך ֹנֵתן לָּ
י "כתב  ,ב()דברים כו,  הְפרִּ מָּ ֲאדָּ חטא אדם הראשון שנברא מן כדי לרמוז על וזה שבעת המינים, פירות ל" ולא 'פרי העץ' כפי שהיה ראוי הָּ
ה נאמר בו "גם ו האדמה הֲארורָּ מָּ ֲאדָּ אמר מביא הביכורים  גם . ולכןעל פרשת כי תבוא אות א ד"ה ולקחת מראשית( )'חומת אנך' להחיד"א )בראשית ג, יז(" ַבֲעבוֶרָך הָּ

ְפֵני ה' ֱאֹל" ַמְרתָּ לִּ יתָּ ְואָּ נִּ בקֶ ְועָּ רָּ צום וָּ דֹול עָּ ם ְלגֹוי גָּ י שָּ ט ַוְיהִּ ְמֵתי ְמעָּ ם בִּ ר שָּ גָּ ה ַויָּ ְצַרְימָּ י ַוֵיֶרד מִּ בִּ י ֹאֵבד אָּ יעקב והוא על , ח( –)דברים כו, ד " יָך ֲאַרמִּ
יהנחש ה" על ידילתקן את מה שקלקל אדם הראשון  כדי מצרימה לירדוהוצרך  ,היה גלגול אדם הראשוןשאבינו  )'אשל אברהם' לר'  "ֲאַרמִׁ

יבעצתו הרעה "שו, רמאי יותר מכל הנבראים שהיה אברהם טוביאנה על טעמי המצוות בטעם מצוה קמא בפירושו ד"ה לקרות על הבכורים( בִּ ומר איבד אדם " כלֹאֵבד אָּ
)'מחשף הלבן' פרשת כי תבוא ד"ה כי  שצריך להעלותם בקליפות נשתקעו ניצוצות רביםגם ועל ידי כן  .מעלתואת  שהיה 'אב' לכל בני העולם הראשון

 .נמי והיה כי תבוא(

 על ידי הבאת הביכורים היה מתבטל כוח הסטרא אחרא שהוא עמלק הרשע

)'מגיד מישרים' פרשת כי תבוא אור לט' אלול ד"ה והא קב"ה וכל בני מתיבתא, הקדמה ַבְקֻדָשה  חוצה לארץ כדי שלא ליתן חלק לסיטרא אחראמביאים ביכורים מאין 

ראש  'עמלק'הוא מקום שליטת ש 'חוץה ל'אשה הקדּואת  שהרי לא רוצים להוציא, נפתלי כץ דף יא ע"ב טור א ד"ה ואחר דתני ביכורים( ר'לספר 'סמיכת חכמים' ל
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שום תפיסה לאותו צד טמא לא יהיה  וכל זה כדי, נפתלי כץ דף יא ע"ב טור א ד"ה ואחר דתני ביכורים( ')הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' לר שהוא השטן בעצמו הקליפות
. (ואין מביאין ביכורים)'מגיד מישרים' פרשת כי תבוא אור לח"י באלול ד"ה  ביכורים בשעה שמביאים בארץתפיסה  יהיה לוש כמו שלא רוצים ,בפירות שמביאים

יש היא איננה כל כך בצד הקדושה וכי  משנה(ב)ראה גמ' ירושלמי מסכת ביכורים פ"א הלכה ח  מטעם זה נחלקו חכמים האם מביאים ביכורים מעבר לירדן
והוא . מגיד מישרים' פרשת כי תבוא אור לט' אלול ד"ה והיינו פלוגתא דחכמים()'שייך להביא ממנה ביכורים  לאאולי  ומחמת כןבה לצד הסטרא אחרא קצת חלק 

קצת תפיסה לצד הטמא שהיה אפילו שם כדי שלא יהיה  – לנחלות ישראל ארץו וחילקו את כבשלא הביאו ביכורים עד אשר  הדין מדוע
 .ביכורים( ן)'מגיד מישרים' פרשת כי תבוא אור לח"י באלול ד"ה ואין מביאילו עדיין רשות בארץ 

והוא עמלק והוא הסטרא אחרא ראשית ועליון על של השטן שהוא הנחש וכוחו  על ידי הבאת הביכורים מבטלים את כוונתו ,ואדרבא
םשנאמר " כל הקליפות ית ּגֹויִׁ )הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף יא ע"ב טור א ד"ה  'הקליפה'המבקש להכניע את הקדּושה תחת )במדבר כד, כ(  "ֲעָמֵלק ֵראשִׁ

)הקדמה לספר 'סמיכת חכמים'  ספירות עליונות שבעשהם  'הבירה'ולקעקע את כל  יש לתת טעם אחר( ע"א טור ב ד"ה אוהקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף יא ואחר דתני ביכורים, 

המכוונים כנגד אותם  המינים של ארץ ישראל משבעתשהם  על ידי הביכוריםדווקא  וביטול כוחו נעשה. (דף יא ע"ב טור א ד"ה ואחר דתני ביכורים
והרמז לדבר  .הבאת הביכוריםעת וכך אין שום שטן וקטרוג ב ,)הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף יא ע"ב טור א ד"ה ואחר דתני ביכורים( עליונות ספירות שבע

ק ראה מאמרינו לפרשת )להרחבה על עמל )'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין פרשת כי תבא ד"ה וזה הענין שלא נכתב(טן' מורה על 'השהאין בכל פרשת הביכורים את האות ס' כי 

 .'מצות מחיית זכר עמלק'( –כי תצא 

םנסמכה פרשת עמלק "גם לכן  יִּ ְצרָּ מִּ ֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ ה ְלָך ֲעמָּ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ בלפרשת הביכורים ")דברים כה, ז( " זָּ י תָּ יָּה כִּ ֹוא ֶאל ְוהָּ
ֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹל אָּ ה קֶ הָּ ה ֲאֶשר תָּ יָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחלָּ מָּ ֲאדָּ י הָּ ל ְפרִּ ית כָּ ַקְחתָּ ֵמֵראשִּ ּה: ְולָּ ּה ְויַָּשְבתָּ בָּ ְשתָּ ירִּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹלוִּ ְך ְוַשְמתָּ קֶ בִּ יָך ֹנֵתן לָּ

ַלְכתָּ ֶאל הַ  ְבַחר ה' ֱאֹלַבֶטֶנא ְוהָּ קֹום ֲאֶשר יִּ םקֶ מָּ יתשלוקחים "לפי , ב( –)דברים כו, א " יָך ְלַשֵכן ְשמֹו שָּ י ָהֲאָדָמה ֵמֵראשִׁ כורחו של  " בעלָכל ְפרִׁ
והראשית והעליון על כל הקליפות  'הסטרא אחרא'שהוא  )'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה וע"ד הפשט ראה שלא, 'צרור המור' פרשת ואתחנן ד"ה ולזה אמר כשתבא( עמלק

יתשנאמר " ם ֵראשִׁ )הקדמה לספר 'סמיכת  זה על ידיזה את  יםוכך מבטל )הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף יא ע"ב טור א ד"ה ואחר דתני ביכורים( )במדבר כד, כ( "ֲעָמֵלק ּגֹויִׁ

ומטעם זה עמלק היה זורק כלפי שמים את ערלת המילה  .(קוב בחלק לר"ח אדר ד"ה הנה פ' בכורים', עפ"י 'אמרי נועם' לר' מדזיחכמים' דף יא ע"א טור ב ד"ה גם לבנות בית הבחירה
)הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף  רלה שבהבעֹ לא רק א זו קדושהניתן לו חלק בלא קדושת ישראל ו ראשית המילה היאשל בני ישראל במדבר, כי 

 .'ערלת הבשר של ברית המילה'( –)להרחבה על חלקו של הסטרא האחרא בערלה ראה מאמרינו לפרשת וירא  יא ע"א טור ב ד"ה או יש לתת טעם אחר(

ועוד  )'שם משמואל' פרשת כי תבוא שנת תרע"א ד"ה ונראה דהנה יש להתבונן( כנגד שבע הספירות הקדושות ונתהיתה מכּות הביכורים משבעת המינים השפע
. ב ד"ה 'ומביאין בידם תורים' והלאה(-'רבינו בחיי' דברים כו, אב פירוטם )ראה היו שבע מצוות בהבאת הביכורים: הבאה, כלי, קריאה, קרבן, שיר, תנופה, לינה

יש שבעה סוגי טומאות  וכן .שהוא ראשית הרע וכל הרע שבעולם נמשך אחריווכנגדם יש שבע כוחות בטומאה השייכים לעמלק 
וכמו  .וני ומן עמלק שהוא מרכבה אל הנחשמן הנחש הקדמ ותכולם נמשכש – נגעים, יולדת, זיבה, , נבלה, נדהעולם: מת, שרץב

' יתברך ששבע מצוות הביכורים דוחות וכך עשה הפירוש קדמון הוא 'ראשית'. ר שכאשעמלק הוא 'ראשית' גם הנחש נקרא 'קדמוני' 
ה ְלֻעַמת "כי  פרשת כי תבוא שנת תרע"ו ד"ה הנה הרמב"ם מנה שבע וד"ה ונראה כי שבע המצוות(לר' שמואל בורשטיין מסוכטשוב )'שם משמואל'  את שבעה כוחות הטומאה ומסלקות זֶׁ

ה 'כל השביעיות  –הטומאה שבעולם ראה מאמרינו לפרשת בהר ה והקדוש)להרחבה על שבעה כוחות  )'שם משמואל' פרשת כי תבוא שנת תרע"א ד"ה ונראה דהנה יש( )קהלת ז, יד( "יםקִׁ ָעָשה ָהֱאֹל זֶׁ

 .(ואכמ"ל חביבות'

 מדת הדין למדת הרחמים מתהפכתה תעל ידי הבאת הביכורים הי

מדת הדין  מתהפכת התוהי דוף ד"ה שלא לבשלו( על טעמי המצוות מצוה קצד הרדב"זל)'מצודת דוד'  למעלה חסד ורחמים היה נמשך למטה בהבאת הביכורים
כפי שאמרו רבותינו "והשור הולך לפניהן וקרניו  ,ומנגנים בחליל הביכורים שור מעליולרמוז על כך היו מוליכים לפני  למדת הרחמים.

כל  כי )ראה גמ' ירושלמי מסכת ביכורים פרק ג הלכה ג משנה( מצופות זהב ועטרה של זית בראשו והחליל מכה לפניהן עד שהן מגיעין קרוב לירושלים"
המכה  'החליל'וכן  ,שבראשו רומזים למדת הדין 'הזית'עם  לפניהםההולכים  'הזהב'ו 'השור' –למדת הדין  היו רומזים הדברים הללו

מדת מומתהפכת  מתמתקת על ידי הבאת הביכוריםהיתה הדין הזאת  ומדת בסוד הלוים הממונים על השיר.הדין לפניהם רומז למדת 
)להרחבה על הדין שבשור ראה מאמרינו לפרשת כי  פרשת כי תבוא אור ליום הכפורים ד"ה ורזא דביכורים(ב למלאך המגיד של ר' יוסף קארו מחבר השולחן ערוך )'מגיד מישרים'הדין למדת הרחמים 

 .'איסור חרישה בשור וחמור'( –תצא 

צְ  ַוַיְשֵקף" כמו שנאמר בתורה היא לרעה השנאמרכל 'השקפה'  ֵנה יִּ ַחלֹון ַוַיְרא ְוהִּ ים ְבַעד ַהַֽ ְשתִּ יֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפלִּ ה ֲאבִּ ְבקָּ ק ְמַצֵחק ֵאת רִּ חָּ
ְשת יטֹ  ַוַיְשֵקף" שנאמר וכן )בראשית כו, ח( "ֹואִּ ֶרץ ְכקִּ אָּ יֹטר הָּ ה קִּ לָּ ֵנה עָּ ר ַוַיְרא ְוהִּ כָּ ל ְפֵני ֶאֶרץ ַהכִּ ה ְוַעל כָּ ֲעֹמרָּ ןַעל ְפֵני ְסֹדם ַוַֽ ְבשָּ   )בראשית יט, כח(" ר ַהכִּ

י ְבַאְשֹמֶרת ַהֹבֶקר " ועוד שנאמר נָּ  ַוַיְשֵקףַוְיהִּ ם ְבַעמוד ֵאש ְועָּ ְצַריִּ םה' ֶאל ַמֲחֵנה מִּ יִּ ְצרָּ ם ֵאת ַמֲחֵנה מִּ אך שונה מכך היא . )שמות יד, כד(" ן ַויָּהָּ
ה" הביכורים הבאת שנאמרה בעת 'ההשקפה' יפָּ נו  ַהְשקִּ ה לָּ ַתתָּ ה ֲאֶשר נָּ מָּ ֲאדָּ ֵאל ְוֵאת הָּ ְשרָּ ֵרְך ֶאת ַעְמָך ֶאת יִּ ם ובָּ ַמיִּ ן ַהשָּ ְדְשָך מִּ ְמעֹון קָּ מִּ

ְשַבְעתָּ  שַכֲאֶשר נִּ ב וְדבָּ לָּ ַבת חָּ 'מגיד מישרים' 'רבינו בחיי' דברים כו, טו ד"ה ומה שהזכיר לשון השקיפה, ) מצות הבאת הביכורים שהרי, )דברים כו, טו(" ַלֲאֹבֵתינו ֶאֶרץ זָּ

ל הַ  ְוַשְמתָ רבוא מעם ישראל הרמוזים בפסוק "ים שִׁ שעשו אז שִׁ  פרשת כי תבוא אור ליום הכפורים ד"ה ורזא דביכורים( א ְוָהַלְכָת אֶׁ נֶׁ ְבַחר ַבטֶׁ ר יִׁ ָמקֹום ֲאשֶׁ
נֶׁא" כי התיבה, )דברים כו, ב( "יָךקֶׁ ה' ֱאֹל  התהפכהגרמה ש, )'לקוטי הש"ס' להאר"י ז"ל סדר האלפא ביתא ע"ד הסוד אות ס( כנגדם יםשש" בגמטריא עולה מספר טֶׁ

בימינו, במהרה וכן יהיה  .'מגיד מישרים' פרשת כי תבוא אור ליום הכפורים ד"ה ורזא דביכורים(, טו ד"ה ומה שהזכיר לשון השקיפה, 'רבינו בחיי' דברים כו)מדת הדין למדת הרחמים 
 אמן.

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  בן סולמיכל 
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  בן חנהרבקה 
שלימה ובריאות רפואה 

 !איתנה

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 לעילוי נשמת:העלון גם 

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה 

שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמון

אליהו בן 

ר   הי"וגֹוְבהָּ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

שלהעלון מופץ לרפואה שלימה   

שרה שושנה דבורה 
 בת רוז הי"ו

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בן שרהן בנימי
 !ממש ובנחתבקרוב 
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