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1. DEVARIM 26:1-2 – THE MITZVA OF BIKKURIM 
 

.הָב ָּתְבַָשְיו הָּתְשִרִיו הָלֲַחנ 7ְל ןֵֹתנ 7יֶה6ֱא 'ה רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא אֹובָת יִּכ ָהיְָהו  
 

When you enter the land that God your God is giving you as a heritage, and you possess it and settle in it. 
 

 רֶשֲא םֹוקָמַה לֶא ָּתְכַלְָהו ֶאנֶטַב ָּתְמְַשו Fָל ןֵֹתנ 7יֶה6ֱא 'ה רֶשֲא 7ְצְרַאֵמ איִבָּת רֶשֲא הָמָדֲאָה יִרְּפ לָּכ תיִשאֵרֵמ ָּתְחַקְָלו
.םָש ֹומְש ןֵּכַשְל 7יֶה6ֱא 'ה רַחְִבי  

 

You shall take some of all the first fruit of the soil, which you harvest from the land that the God your God is 
giving you, put it in a basket and go to the place where God your God will choose to establish His name.  
 
2. RABBEINU BAHYA, INTRODUCTION TO KI TAVO – CHARITY & TESTING GOD 
 

)ט ,ג ילשמ( וצורפי ךיבקי שוריתו עבש ךימסא ואלמיו ,ךתאובת לכ תישארמו ךנוהמ 'ה תא דבכ  
 

“Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your harvests; so that your barns will be 
filled with plenty, and your vats will overflow with new wine.” (Proverbs 3, 9-10).  
 

 וב וניע ערת אלו ה"בקהל ונוהמ םדאה דבכיש עידוהל אבו ,ןוחטבה תדמ לע ןאכב ונתוא ריהזה ה"ע ךלמה המלש
 רוזפה תבסבש בושחל ול ןיאו ,וידי השעמ לכב והכרבי הזה רבדה ללגב יכ ת"ישב חטבי לבא ,םינויבאל ןתיו רזפי יכ
 ףיסוי הלעתי 'ה יכ תמאב ןימאהל ול שי ךא ."רוסחמ ןיא שרל ןתונ" )חכ םש( המלש רמא ןכ יכ ,ונוה רסחי הזה
 ."תוממ ליצת הקדצו עשר תורצוא וליעוי אל" )י םש( רמא דועו ,"דוע ףסונו רזפמ שי" )אי םש( רמא ןכ יכ ,וילע
  .תומה ןמ ונליצת יכ ול ליעוי הקדצל רסחיש ןורסחהו ,ליעוי אל סמחהו לזגה ןמ ץבוקמה ןוהה ןורתי יכ רמאי

 

With these words King Solomon warned us to show faith and he informs us that one should give of 
one’s possessions to God [by giving some of it away], and one shouldn’t cast a bad eye on it, rather one 
should be generous and give it to the needy. One should have faith in God that as a result of this one 
will be blessed in everything one does. One certainly should not imagine that as a result of one’s 
generosity one’s possessions will diminish, as King Solomon said: “noten larash ein machsor” (28:27): 
"He who gives to the poor will not be in need." We must truly believe that God will add to our 
resources as a result of our demonstrating this faith by sharing what we have with others. This is the 
meaning of Proverbs 11:24: “yeish mefazer venosaf od” - “one who spends large (i.e. appears to 
waste) winds up with more.” King Solomon also said (Prov. 10:2) “lo yo’ilu otzrot rasha, utzedaka tatzil 
mimavet” – “the treasures of the wicked are useless; while charity saves from death.” Wealth that is 
accumulated by dishonest means won’t be of any help to a person, whereas reducing one’s fortune in 
order to assist the poor and needy may save the donor from death. 
 

 לכל ונומממ רסחיש םדאל ול יואר ,ןכש ןויכו ."דסח ]ןוממ חלמ"[ הל ירמאו ,"רסח ןוממ חלמ" ל"ז ורמאש והזו
 ולשמ ,ה"בקהל ןתונה ןכו .הנתונ ה"בקהל ינעל הקדצ ןתונה יכ ,הקדצה תוצמב טרפבו ,תולעמה ינינקו הוצמ רבד
  ..."ךנוהמ 'ה תא דבכ" ןאכב המלש רמא ןכ לעו ... ול ןתונ אוה

 

Our sages (Ketubot 66) phrase it thus: "melach mamon chaser” -- “if someone wants to treat money as 
if it were salt/salted, (thinking it will endure forever), he will find that it decreases.” [Others quote the 



proverb as "melach mamon] chesed” -- “if someone wants his money to endure like salt/salted, he 
should use it to perform acts of loving kindness (with it).” That being the case, a person should spend 
his money on the performance of commandments which involve expense, especially the 
commandment to give charity. A person who gives to the poor is in fact giving to God [by doing God’s 
work for Him]. Similarly, someone who donates money for sacred purposes, is giving to God what 
belongs to God in the first place.... All of these considerations prompted Solomon to say in the verse 
quoted above: “honour God with your wealth”... 
 

 תאֹזָב אָנ יִנּונָחְבּו ]יִתיֵבְב ףֶרֶט יִהיִו רָצֹואָה תיֵב לֶא רֵשֲעַמַה לָכ תֶא ּואיִבָה"[ )ג יכאלמ( רשעמה ןינעב בותכ ןכו
 רוסא ןויסנהש פ"עאו .]"יָד יִלְב דַע הָכָרְב םֶכָל יִתֹקיִרֲהַו םִיַמָשַה תֹוּבֻרֲא תֵא םֶכָל חַתְפֶא ֹאל םִא תֹואָבְצ 'ה רַמָא[
 ורמא רבכ ,וסנת אל )ו םירבד( בותכה רמא ןכש םיסכנב חילצאש ידכ תינולפ הוצמ השעא רמול ןיאש הרותה ןידמ
 ןויסנ םהש ולא םיבותכ ינשב ןכו .רתומ וב ןויסנהש ,'וגו "רשעמה לכ תא ואיבה" )ג יכאלמ( רמאנש ,וזמ ץוח ל"זר
 ןינעב ,הרותה ןידמ רוסא אוהש פ"עא ןויסנהש תדמל אה ,'וגו ואלמיו ךנוהמ 'ה תא דבכת םא רמא אלש ,יאנת אלו
.רתומ אוה רשעמהו הקדצה  

 

Concerning the giving of tithes, the prophet Malachi (3:10) stated: ["bring the full tithe into the 
storehouse, and let there be food in My House,] and thus put Me to the test [said God. I will surely 
open the floodgates of the heavens for you and pour down blessings on you.  The only way one is 
allowed to do this is via the commandment of giving charity and observing if God indeed will enrich 
rather than impoverish.] And even though testing God is forbidden by the Torah, and one is not 
allowed to say that one will perform a specific mitzvah in order to be successful, as it says (Deut. 6.16): 
“you must not put the Lord to the test.” But our sages (Taanit 9) cite this verse from Malachi as the 
solitary exception to this prohibition and understand the prophet’s words: “bring your tithes, etc.” as 
granting permission to test God in this instance. Similarly, with these two verses, they are a test, not a 
condition. This is why it does not begin with the words: “if you honor god from your wealth, etc.” 
which teaches us that although putting God to the test is forbidden by the Torah, when it comes to 
charity and tithes this rule does not apply.  
 
3. KLI YAKAR – THE DANGER OF COMPLACENCY 

 

 יכ "הב תבשיו התשריו" ןושל וניצמ אל .ּהָב ָּתְבַָשְיו ּהָּתְשִרֽיִו הָלֲַחנ 7ְל ןֵֹתנ 7יֶה6ֱא 'ה רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא אֹובָת יִּכ ָהיְָהו
 ךכ ,םיוגה לככ תוררש ינינע םהל ולאשיו ,טעביו לארשי ןמשי השוריו הבישי רחאש יפל .ךלמה תשרפבו ןאכ םא
 ץראה םהל יכ רמול םבל םאישי הבישיו השורי רחא רשא םבבל םור עינכהל הנווכה התיה םירוכיב תשרפב
 תמאב יכ "הלחנ ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו" רמאש אוה הז .'ה תא וחכשיו הושרי םברחבו
 תנמ לע הנתמב ,ךל הנותנ ץראה 'המ לבא ,תובא תלחנ ןוהו תיב יכ ,ץראה לא אב התא השורי תרותב אל
....ויתוצמ לכ רומשלו ,ולומג וילא ריזחהל  

 
4. OHR HACHAIM – LAND OF ISRAEL, THE TRUE HOME OF THE JEWISH PEOPLE 
 

 ורמוא ךרד לע ץראה תבישיב אלא חומשל ןיאש ריעהל ,החמש ןושל היהו רמא .ץראה לא אבת יכ היהו
  'וגו וניפ קוחש אלמי זא )ו''כק םילהת(

 



" ץֶרָאָה לֶא אֹובָת יִּכ ָהיְָהו " – The Torah introduces this paragraph with the word “VEHAYA” indicating a 
joyous event; the message is that the only true reason to be joyful is when one lives in the Holy Land. 
As David says [in SHIR HAMAALOT BESHUV HASHEM ET SHIVAT TZIYON about the return to Zion, 
Psalms 126:2) "then our mouths will be filled with laughter."   
 
5. MISHNA, BIKKURIM 3:1 – HOW DOES ONE DESIGNATE BIKKURIM FRUIT? 
 

 ,יִמֶגְב ֹורְשֹוק ,רֵכִבֶש ןֹוּמִר ,רֵכִבֶש לֹוּכְשֶא ,הָרְכִבֶש הָנֵאְת הֶאֹוְרו ּוהֵדָש Fֹותְב םָדָא דֵרֹוי .םיִרּוּכִבַה ןיִשיִרְפַמ דַציֵכ
  .םיִרּוּכִב ּוּלֵא יֵרֲה ,רֵמֹוְאו

 

How does one designate the Bikkurim [first-fruits that must be brought to the Temple in Jerusalem and 
given to the Kohen]? One goes to one's field and sees a date that is bearing fruit, a bunch [of grapes] 
that is bearing fruit, or a pomegranate that is bearing fruit, and ties it with a string and says, "Behold 
these are Bikkurim."  
 
6. ARIZAL –  FIXING THE SIN OF THE SPIES 
 

 שיש לwwיו ?םינימה תעבש לכ ורכזוה אלו 'ןומירו 'םיבנע לוכשא 'הנאת :ולא םינימ השולש קר ורכזוה המל
 הָרֹומְז םָשִמ ּותְרְכִיַו לֹכְשֶא לַחַנ דַע ּואֹבָיַוw ץראה תביד ואיצוה םילגרמה ןכש 'םילגרמה אטחל ןוקית ךכב

 ואיצוה וללה םינימה תשולשב /wםיִנֵאְתַה ןִמּו םיִנֹמִרָה ןִמּו םִיָנְשִב טֹוּמַב ּוהֻאָשִיַו דָחֶא םיִבָנֲע לֹוּכְשֶאְו

 םינקתמ םה ירה 'הבר החמשב םירוכיבה תא םיאיבמ לארשי רשאכ ןכל /לארשי ץרא לע זעל םילגרמה
/םמצע םינימה השולש םתואב םילגרמה ולקלקש המ תא וללה םינימה תשולשב  

 
 /לוחה תא שדקל וז ונתדובע רקיעש תוארל ולכי אלש היה םאטח רקיע ?םילגרמה אטח לש ודוסי היה המ

 םיאיבמ ונא /לארשי ץרא לש תוירמוחבו תויצראב זונגה יקולאה בוטה תא ןיבהל םילגוסמ ויה אל םה

 םיקסועה לש הרהטהו השודקה תא ךכ ךותמו 'ץראה לש הרהטהו השודקה תא תוארהל םירוכיבה
 תא םיקלא ארב םירוכיב תוכזב 'םיקלא ארב תישארב" ןכלו /הניינבבו התדובעב 'החותיפבו הדוביעב

 ירוכיב תישאר בותככ 'םירוכיב אלא תישאר ןיאו 'םיקלא ארב תישארב רמאנש 'ץראה תאו םימשה
 ארבנ אל ולוכ םלועה לכ /םלועה דוסי םה םמצע םירוכיבה תרמוא תאז -- )wא wא הבר תישארב( "ךתמדא

 'תוינחורו תויקולא אלמ 'הרהטו השודק אלמ אוה רתויב ירמוחהו קוחרה רבדה םג ךיא תוארהל אלא

/תאז הלגמה איה םירוכיבה תווצמו  

 
7. MEI HASHILOACH (R. MORDECHAI YOSEF LEINER 1801-54) – TALKING TOUGH TO THE KOHEN 

 

 הזב יכ ,ןישקה םירבד לע זמור הדגה - "ָךיֶהֹלֱא 'הַל םֹוּיַה יִּתְדַגִה ויָלֵא ָּתְרַמָאְו םֵהָה םיִמָיַב הֶיְהִי רֶשֲא ןֵהֹּכַה לֶא ָתאָבּו"
 רשאכ הז לכ םע ,הדשב דבוע אוהו שדקמה תיבב דבוע ןהכה יכ ףא ןהכהל זמרמ יכ ןהכה דגנ ןישק םירבד רמוא
.דבועה ןהכה ומכ השודקב היה םוקמ לכב יכ ררבמ זא ,םירוכיב איבמו שדקמה םוקמל לארשימ שפנה עיגי  

 
 
 



8. MEI HASHILOACH (BEREISHIT) – THE UNIQUE ASPECT OF SOMETHING THAT COMES FIRST 
 

 הרשעו תישארב השעמב תורמאמ הרשע" (:אי ארקיו) ק"הוזב אתיא .ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב

 םישענה םישעמ לכ לע ובל ןתיש ,תישארהמ ריכי 'ה תודחא תא ריכהל הצרי םדאהשכ ונייה ."הרות ןתמב תורמאמ

 ירפ לכ תישארמ תחקלו" (ב וכ םירבד) בותכש ומכ ,ת"ישה תא ריכי הזמ תישאר השענו הטילב הוהתנש הממו .הושב

 רמואו אלפתמ הרכיבש הניאת האורו והדש ךותל דרוישכו ,*"אּוה דַח אָעְרָאְד ָאנְדָס"ש עדוי םדאהש הזמ ונייהו ,"המדאה

 םוקמה ידסח ריכזמו שדקמה םוקמל םאיבמו ,וטפשמ לכ 'המש הזמ ריכמ "?לשבתהל הז ירפ המדקש אב ןכיהמ"

  .ותאובת תישאר םהו הבשחמב הלע לארשיש

 

 הושב רככה לכ ןתונו רככה השעמב קסוע םדאה רשאכ ןכא ,אלושיב םידקד םוקמ לע איצומה ךרבל ךירצ המל םגו...

 ריכי ,לשבתהל ליחתי םוקמ הזיאב םדאה דיב וניא הזו ,םדוקמ הפאנ םשש תישאר םחלל שיש האור כ"חאו ,רונתה לא

 'ה יפ אצומ אצמנ הזבש ריכהל םדאה לוכי העפשהה תישאר לכבש ונייה ... .לכה ארב ת"ישהש תשרופמ הרכה הזמ

... םדאה תא היחמה  

 

 .םירחא םיאנתמו םינוש תומוקממ םה םא םג םיפואבו םהיתונוצרב םימוד םדאה ינב ,אוה דחא ץראה (דוסי) עזג*
 דח אעראד אנדסד אוה םתה ןלוכ הנק ןהמ תחאב קיזחהש ןויכ תונידמ רשעב תודש רשע ול רכמ לאומש רמא
(א דומע ,ז"ס ףד ארתב אבב תכסמ) "אוה  

 
 


