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משנה ביכורים א׳:א׳-ד׳
)א( ֵישׁ ְמִביִאין ִבּכּוּ ִרים ְוקוֹ ִריןְ ,מִביִאין ְול ֹא קוֹ ִריןְ ,וֵישׁ ֶשֵׁאיָנן ְמִביִאיןֵ .אלּוּ
ֶשֵׁאיָנן ְמִביִאיןַ ,הנּוֵֹטַﬠ ְלתוֶֹ Bשׁלּוֹ ְוִהְב ִריְ Bלתוֶֹ Bשׁל ָיִחיד אוֹ ֶשׁל ַרִבּיםְ ,וֵכן
ַהַמְּב ִריִ Bמתּוֶֹ Bשׁל ָיִחיד אוֹ ִמתּוֶֹ Bשׁל ַרִבּים ְלתוֶֹ Bשׁלּוַֹ .הנּוֵֹטַﬠ ְלתוֶֹ Bשׁלּוֹ ְוִהְב ִריB
ְלתוֶֹ Bשׁלּוְֹ ,וֶדֶרַ Bהָיִּחיד ְוֶדֶרָ Bהַרִבּים ָבֶּאְמַצעֲ ,הֵרי ֶזה ֵאינוֹ ֵמִביאַ .רִבּי ְיהוָּדה
אוֵֹמרָ ,כֶּזה ֵמִביא:
)ב( ֵמֵאיֶזה ַטַﬠם ֵאינוֹ ֵמִביאִ ,משּׁוּם ֶשֶׁנֱּאַמרֵ ,ראִשׁית ִבּכּוֵּרי ַאְדָמְת) Mשמות כג(,
ַﬠד ֶשׁ ְיּהוּ ָכל ַהִגּדּוִּלין ֵמַאְדָמְתָ .Mהֲא ִריִסין ְוֶהָחכוֹרוֹת ְוַהִסָּקּ ִריקוֹן ְוַהַגְּזָלןֵ ,אין
ְמִביִאין ֵמאוֹתוֹ ַהַטַּﬠםִ ,משּׁוּם ֶשֶׁנֱּאַמרֵ ,ראִשׁית ִבּכּוֵּרי ַאְדָמְת:M
)ג( ֵאין ְמִביִאין ִבּכּוּ ִרים חוּץ ִמִשְּׁבַﬠת ַהִמּי ִנים .ל ֹא ִמְתָּמ ִרים ֶשֶׁבָּה ִריםְ ,ול ֹא ִמֵפּרוֹת
ֶשָׁבֲּﬠָמִקיםְ ,ול ֹא ִמֵזּיֵתי ֶשֶׁמן ֶשֵׁאיָנם ִמן ַהֻמְּבָחרֵ .אין ְמִביִאין ִבּכּוּ ִרים ֹקֶדם ָלֲﬠֶצֶרת.
ַא ְנֵשׁי ַהר ְצבוִֹﬠים ֵהִביאוּ ִבכּוֵּריֶהם ֹקֶדם ָלֲﬠֶצֶרתְ ,ול ֹא ִקְבּלוּ ֵמֶהםִ ,מְפֵּני ַהָכּתוּב
ֶשַׁבּתּוָֹרה )שמות כג( ְוַחג ַהָקִּציר ִבּכּוֵּרי ַמֲﬠֶשׂיֲ Mאֶשׁר ִתְּזַרע ַבָּשֶּׂדה:
)ד( ֵאלּוּ ְמִביִאין ְול ֹא קוֹ ִריןַ ,הֵגּר ֵמִביא ְוֵאינוֹ קוֵֹראֶ ,שֵׁאינוֹ ָיכוֹל לוַֹמר ֲאֶשׁר ִנְשַׁבּע
ה' ַלֲאבוֵֹתינוּ ָלֵתת ָלנוּ )דברים כ״ו:ג׳(ְ .וִאם ָה ְיָתה ִאמּוֹ ִמ ִיְּשָׂרֵאלֵ ,מִביא ְוקוֵֹרא.
וְּכֶשׁהוּא ִמְתַפֵּלּל ֵבּינוֹ ְלֵבין ַﬠְצמוֹ ,אוֵֹמרֱ ,א\ֵהי ֲאבוֹת ִיְשָׂרֵאל .וְּכֶשׁהוּא ְבֵבית
ַהְכֶּנֶסת ,אוֵֹמרֱ ,א\ֵהי ֲאבוֵֹתיֶכםְ .וִאם ָה ְיָתה ִאמּוֹ ִמ ִיְּשָׂרֵאל ,אוֵֹמרֱ ,א\ֵהי ֲאבוֵֹתינוּ:

ספרי דברים רצ״ז
)א( והיה כי תבוא אל הארץ )אין "והיה" אלא מיד .כי תבוא אל הארץ( .עשה
מצוה האמורה בענין ,שבשכרה תכנס לארץ.
)ב( אשר ה' א-להיך ]נותן לך .רש"א ,פרט לעבר הירדן ,שנטלו מעצמם[.
)ג( וירשתה וישבתה בה) .מה שתירש  -תכבש ותשב] (.בשכר שתירש ,תשב[.
)ד( ולקחת מראשית כל פרי האדמה .יכול כל הפירות כולם חייבים בביכורים?
ת"ל מראשית ,ולא כל ראשית .ועדין איני יודע איזה מין חייב ואיזה מין פטור?
הריני דן  -נאמר )הכא( ]הבא[ בכורי צבור ,ונאמר )הכא( ]הבא[ בכורי יחיד;
מה בכורי צבור שנאמר להלן ,מז' המינים; אף בכורי יחיד משבעת המינים.
)ומה( ]אי מה[ להלן חטים ושעורים ,אף כאן חטים ושעורים .מנין לרבות שאר
מינים? ת"ל )בכורי אדמתך( ]כל פרי האדמה[ .ריבה אחר שריבה הכתוב
ומיעט ,הא אין עליך לדון אלא כדין הראשון .נאמר )הכא( ]הבא[ בכורי יחיד,
ונאמר )הכא( ]הבא[ בכורי צבור; מה בכורי צבור ,משבעת המינים האמורים
בשבח הארץ; ]אף בכורי יחיד ,משבעת המינים האמורים בשבח הארץ[ .ואלו
הם :חטה ושעורה וגפן ותאנה ורמון ,ארץ זית שמן ודבש.
)ה( זית .זה זית אגורי.
)ו( דבש .זה דבש תמרים.
)ז( מראשית .אפילו אשכול אחד ואפילו גרוגרת אחת.
)ח( כל פרי .פרי אתה מביא בכורים ,ואין אתה מביא יין ושמן בכורים) .הביא
ענבים ודרכן ,מנין שמביא? ת"ל ]בכורי אדמתך[.
)ט( )האדמה .פרט לאריסים ולחכירות ולסקריקין ולגזלן שאין מביאין ,משום
שנאמר ראשית בכורי אדמתך(.
)י( אשר תביא מארצך .כל זמן שהם מצוים על פני ארצך] .יכול יביא קודם
עצרת? ת"ל וחג הקציר בכורי מעשיך .מאימתי מביאין? מעצרת עד החנוכה[.
)יא( יכול שאתה קורא )פרשת בכורים( ,כל זמן שאתה מביא? ת"ל )ואכלת(
ושמחת ,אין קריאה אלא בשעת שמחה .כשתמצא לומר ,מעצרת ועד החג מביא
וקורא ,מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא .ר' יהודה בן בתירא אומר ,מביא
וקורא.

)יב( )אשר ד' א-להיך נותן לך .פרט לנוטע( ]אי מארצך ,יכול אף הנוטע[ בתוך
שלו ומבריך בתוך של יחיד ,או בתוך של רבים ומבריך מתוך של רבים; או
מתוך של יחיד לתוך שלו ,והנוטע בתוך שלו ומבריך בתוך שלו ודרך הרבים
ודרך היחיד באמצע! )הרי זה אינו מביא .ר' יהודה אומר כזה מביא .מן זה
הטעם אינו מביא] (,ת"ל ראשית בכורי אדמתך ,עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך.
האריסין והחכירות והסקריקין והגזלן ,אין מביאין מאותו הטעם [,משום שנאמר
בכורי אדמתך ,עד שיהו כל הגדולים מאדמתך.
בראשית רבה ס״ה:ט״ז
)טז( ַוִתַּקּח ִרְבָקה ֶאת ִבְּגֵדי ֵﬠָשׂו ְבָּנהּ ַהָגֹּדל ַהֲחֻמֹדת )בראשית כז ,טו(ַ ,מה ֶשָּׁחַמד
ִמ ִנְּמֹרד ַוֲהָרגוֹ וּ ְנָטָלןֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיב )משלי יב ,יב(ָ :חַמד ָרָשׁע ְמצוֹד ָרִﬠים.
)בראשית כז ,טו(ֲ :אֶשׁר ִאָתּהּ ַבָּבּ ִיתֶ ,שָׁבֶּהן ָהָיה ְמַשֵׁמּשׁ ֶאת ָאִביוָ .אַמר ַרָבּן
ִשְׁמעוֹן ֶבּן ַגְּמִליֵאל ָכּל ָיַמי ָה ִייִתי ְמַשֵׁמּשׁ ֶאת ַאָבּא ְול ֹא ִשַׁמְּשִׁתּי אוֹתוֹ ֶאָחד ִמֵמָּאה
ֶשִׁשֵּׁמּשׁ ֵﬠָשׂו ֶאת ָאִביוֲ ,א ִני ְבָּשָׁﬠה ֶשָׁה ִייִתי ְמַשֵׁמּשׁ ֶאת ַאָבּא ָה ִייִתי ְמַשְׁמּשׁוֹ
ִבְּבָגִדים ְמֻלְכָלִכין ,וְּבָשָׁﬠה ֶשָׁה ִייִתי יוֵֹצא ַלֶדֶּרָ Bה ִייִתי יוֵֹצא ִבְּבָגִדים ְנִק ִיּיםֲ ,אָבל
ֵﬠָשׂו ְבָּשָׁﬠה ֶשָׁהָיה ְמַשֵׁמּשׁ ֶאת ָאִביו ל ֹא ָהָיה ְמַשְׁמּשׁוֹ ֶאָלּא ְבִּבְגֵדי ַמְלכוּתָ ,אַמר ֵאין
ְכּבוֹדוֹ ֶשׁל ַאָבּא ִלְהיוֹת ְמַשְׁמּשׁוֹ ֶאָלּא ְבִּבְגֵדי ַמְלכוּתֲ ,הָדא הוּא ִדְכִתיבֲ :אֶשׁר ִאָתּה
ַבָּבּ ִיתַ ,כָּמּה ָנִשׁים ָהיוּ לוֹ ְוַאְתּ ֲאַמ ְרְתּ ֲאֶשׁר ִאָתּהּ ַבָּבּ ִיתֶ ,אָלּא ַדֲּהָוה ָיַדע ַמאי
עוָֹבֵדיהוֹן.
בראשית רבה ס״ה:ט״ו
)טו( ַ...ותּ ֹאֶמר לוֹ ִאמּוֹ ָﬠַלי ִקְלָלְתְ Mבּ ִניַ ,רִבּי ַאָבּא ַבּר ַכֲּהָנא ָאַמר ָאָדם ֶשָׁחָטא ל ֹא
ִאמּוֹ ִנְתַקְלָּלהֶ ,שֶׁנֱּאַמר )בראשית ג ,יז(ֲ :ארוָּרה ָהֲאָדָמה ַבֲּﬠבוֶּרַ ,Mאף ַאָתּה ָﬠַלי
ִקְלָלְתְ Mבּ ִניָ .אַמר ַרִבּי ִיְצָחק ָﬠַלי ִלָכֵּנס ְולוַֹמר ְלָאִביַ Mיֲﬠֹקב ַצִדּיק ְוֵﬠָשׂו ָרָשׁע.
)בראשית כז ,יד(:
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