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 ביכוריםב ותנופה הנחה

 * יוסף עופר
 

 

, ובה תיאור רצוף של (יא-א: כו 'דב) עשר הפסוקים הראשונים בפרשתנו-באחדכתובה  ביכורים פרשת
הביכורים  של הנחות שתיהביכורים. אם מתבוננים היטב בפסוקים, מבחינים שיש בהם סדר הבאת 

נֶּאְוָלַקח ״ להיתח .במקדש ֵהן ַהטֶּ ָך ַהכֹּ יָך-א   'הִלְפֵני ִמְזַבח  ִהִניחוֹּ וְ  ,ִמָידֶּ  לאחרפעם שנייה , ו(דכו:) ״ֹלהֶּ
יָך-א  ' הִלְפֵני  ְוִהַנְחּתוֹּ  :ביכורים מקרא לבצע  ניתן בכלל כיצד ?כפולה בהנחה צורך יש מדוע (.יכו:) .״ֹלהֶּ
 לקיחת את אינה כותבת הפרשה ? הלואמזבחה לפני הונחו שכבר הפירות את וייקח יחזורהאם ?  אותה

 ?!הראשונה הנחתם אחרי הביכורים
 לפרשת קודם עוד !היא כפולה ההגדה אף ;ונבפרשת נכפלה בלבד ההנחה לאמבט נוסף יגלה כי 

ם ַלה״: יכוריםהב מביא מכריז אבי״ אבד ״ארמי יָך, ִכי-א   'ִהַגְדִּתי ַהיוֹּ לָבאִתי -ֹלהֶּ ר ִנְשַבע -אֶּ ץ, ֲאשֶּ  'הָהָארֶּ
ת ָלנּו. )כו:ג( ֵתינּו ָלתֶּ  ״הגדתי לשוןביכורים.  המשפט הזה איננו משפט הקדמה לפרשת מקרא ,ַלֲאבֹּ

 בחגיגיות שעצם מכריז מביא הביכורים: ', אלא זו עצם ההגדהלומר עומד הריני' פירושו אין היום״
' עובדיה ר של פירושו נראה 1.לארץ והביאנו את שבועתו קיים שהקב״ה מוכיחה הביכורים הבאת
ם, ִכי ֵאין ְלָך ָשִרים ַוֲעָבִדים'' כמו אלה מעשי ךמתו לכל ״הודעתי: ספורנו . (ז:יט ב"ושמ) ״ִכי ִהַגְדָּת ַהיוֹּ

מעשיו מוכיחים שאכפת לו מאבשלום ולא ; אבל , אלא התאבל על אבשלוםשם לא אמר דוד מאומה
 . עבדיוממשריו ו
 נפרדים חלקים שניבפרשתנו יש ש הדבר פירוש - ןכא הנחות ושתי ןכא ותיהוד ששתיוון כי 

 :הבאה בדרך הפרשה את לקרוא אפוא ניתן .משלו חודיי אחד ולכל, כוריםיב באתה של ומקבילים
ל-ִכי ְוָהָיה" א אֶּ ץ-ָתבוֹּ ל ְוָהַלְכּתָ  ... ְפִרי ָהֲאָדָמה-ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִשית ָכל ...ָהָארֶּ ם-אֶּ ר ִיְבַחר  ַהָמקוֹּ  'הֲאשֶּ

יָך ֹלהֶּ  .(ב-)כו:א..."א 
 

 
 

                                                           
 פרופ' יוסף עופר, ראש המחלקה לתנ"ך. * 
1
 ומודה אני מגיד": )ע"פ 'מקראות גדולות הכתר'( את טיבה של האמירה הזאת ר' יוסף בכור שורוכך מגדיר   

, ממנה חלקי ונטלתי. באמונתו ועמד שבועתו קיים, ונשבע אשר הארץ אל באתי כי, הוא ברוך הקדוש לפני
 'אריונצ דרקט פרישנט' גוונא האי כי קורין ובלעז. לנו נתנה שהוא להכיר, מפירותיה דורון לו מביא והנני

 revengence' הלעז הזה משקףלדעת דניאל פאנו ממפעל 'הכתר ."(עליו והזכות קניין החזרת מתנת)
revenche? Present de rachat et  בצרפתית עתיקה. לדעת פרופ' סיריל אסלנוב מן האוניברסיטה

עובר מתנת כסף "בצרפתית עתיקה, שפירושו  'present de dreit argent'העברית, הלעז הזה משקף 
 לסוחר" או "מתנת כסף לגיטימי".
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 .לאבות וקיום השבועה לאבות שהובטחה לארץ הכניסה ותוכנּה ,הגדה אחת תמתואר( ד-ג) הימני בטור
 הכוהן. באמצעות , היא עקיפה קב״ההל ההגדה ואף ,מזבחה ינלפ הקרב כקרבן הם כוריםיבה

 את לו ומביא הקב״ה לפני במישרין בא האדם - מתוארת ההגדה השנייה (יא-ה) השמאלי בטור
 ללא להקב״ה ישיר באופן הם וההנחה הדיבור ,מחיצות כל אין: כאן יש אהבה של בהקר. אדמתו פרי

, לאבות השבועה קיום אינו ההגדה תוכןה'.  לפני ובהשתחוויה בשמחה וסיומם, ובמזבח ןכוהב צורך
 המקום חסדי והודיה על, במצרים ישראל בני צעקת בעקבות מצרים משעיבוד הגאולה על אלא הודיה

 2שהביאנו לארץ.
 :שתיהן את לקיים ולנ מורההיא ה, אלה 'בחינות'ה שתיכל אחת מ על שהתורה כותבת בנפרדבכך 

 בזכות ההצלה ועל ונלאבותי השבועה שבזכות הגאולה על להודות, ובאהבה ביראה הקב״ה את לעבוד
 לכך ?כאלו שונות עבודה דרכי ושתי הודיות שתי בפועל לשלב ניתן כיצד .םבמצריוצעקתנו  לתנויתפ
 :פה-שבעל בתורה פתרונות השושל באו

 

 להיך-א ה׳ לפני ״והנחתו: יותר הפשוט הפתרון את מציע( , מהד' פינקלשטין)לפס' י הספרי .א
 בשעת ואחת קריאה בשעת אחת ,פעמים שתי הנחה שטעונים מלמד - "להיך-והשתחוית לפני ה' א

ם המביא סייש לאחר: נעשות בזו אחר זו, כסדר הפרשההנחות ה שתינראה שלדבריו השתחויה״. 
 הקב״ה לפני ישירות להודות ועלי עדיין, הןוהכ ידי על הונחו כוריםיוהב, השבועה קיום על להודות

 מלפני הלקיחה את כתבה לא התורה. 'ה לפני כוריםיהב תא הניח בעצמוול, ישראל לעם ישועתו על
 תאח שכל, ה'בחינות' ישת את אלא ההבאה של מעשיה הביצוע את כותבת התורה אין כי, המזבח

 .ן של שתי ה'בחינות'משילוב רק ייבתמתח הלקיחה .כוריםיהב הבאת דרך להיות הראוי הכשלעצמ
 

 סובר - לה׳ כבר ונתתם ה׳ לפני כוריםיהב את נחתשה לאחר. מקבל את הפתרון הזה אינו יהודה רבי   ב.
 ההנחה: אחרת בצורה ההבאות שתי את לשלב עליך. ולקחתם לחזור יכולנך אי - יהודה רבי
 : (ו משנה ג . וכך אומר רבי יהודה במשנה במסכת ביכורים )פרקלתנופה הופכת ראשונהה

: אומר יהודה רבי. הפרשה שגומר כל עד להיך׳-אה' ל היום מ׳הגדתי קורא כתפו על הסל ״עודנו       
מניח  וכהן, בשפתותיו ואוחזו כתפו מעל הסל מוריד אבי׳ בדל׳ארמי אֹּ  הגיע. אבי׳ אבד ׳ארמי עד
  3.כל הפרשה" גומר שהוא עד אבי׳ בדאֹּ  מ׳ארמי וקורא. ומניפו תחתיו ידו

. הבעלים מן ניתוק עדיין פה אין זאת ועם, להקב״ה ונתינה הקדשה של היסוד מתקיים בתנופה      
לא  שעדייןובכך הוא מוכיח  הטנא בשפת אוחז רותהפי בעלהן מניף את הביכורים, וה שהכבשע
 ולהשלים אבי״ בדאֹּ  ״ארמי פרשת אתאחר כך  אולקרמרשותו. דבר זה מאפשר לו  הביכוריםיצאו 

 . במלואה ההנחה את אחריה
הנחה ולא בלשון ת הכוהן בלשון תנופאת  התורה כתבה מדוע להקשות איןלשיטת רבי יהודה       

 של בהנחה להסתיים הראויות של המצווה, וכל אחת מהן נפרדתי בחינות ש ארהית התורה: תנופה
 .תנופה ידי על הראשונה ההנחה את לבצעבחינות מחייב הן של שתי לוביש קר ;ממש
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 יראה בדרך של היא הביכורים הבאת כאשר: ההגשה לתוכן הביכורים הבאת אופן בין קשר שיש ייתכן  

 כאשר זאת, לעומת. בזכות האבות אלא בזכותנו אינה מודים אנו שעליה לארץ הביאה גם, הכוהן באמצעות
: בזכותנו עליהם באו מודים החסדים שאנו גם, להקב״ה ישירות, אהבה של בדרך היא הביכורים הבאת

 מצרים יציאת: הצעקה בעקבות שבאו החסדים כל מודים על אנו זו בדרך. אבותינו״ להי-א ה׳ אל ונצעק״
 .לארץ וכניסה

3
את לשון  רבי יהודה דורש, הלכות ביכורים פ"ג הי"ב. רמב"םדעה זו של רבי יהודה נפסקה להלכה על ידי ה  

 זו - ׳והנחתו׳: אומר יהודה רבי. 'הנחה' שבפסוק כתנופה, כעולה מן הברייתא המובאת בתלמוד: ״תניא
 אני מה הא, אמור הרי הנחה - ׳והניחו׳ אומר כשהוא? ממש הנחה אלא אינו או, זו תנופה אומר אתה. תנופה
אמנם שיטת ר' יהודה בברייתא  .סא ע"ב( מנחות יח ע"ב; סוכה מז ע"ב; מכות. )תנופה״ זו - ׳והנחתו׳ מקיים

 אינה מתאימה במדויק לשיטתו במשנה. וצ"ע. 

 אליו ואמרת... הכהן אל ובאת
 ״...להיך-א לה׳ היום ״הגדתי
 מידך הטנא הכהן ולקח

 להיך -א ה׳ והניחו לפני מזבח
 

 ה'..., לפני ואמרת וענית
 ״...אבי אבד ״ארמי
 להיך-א ה׳ לפני והנחתו

 .הטוב בכל ושמחת... והשתחוית
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וכך יש לקרוא את דבריו שם )תוך דילוג על , שונה בדרך נעשה לוביהש שבמשנהנא קמא ת לדעת    ג.
. הפרשה שגומר כל עד להיך׳-א לה' היום מ׳הגדתי קורא כתפו על הסל דברי רבי יהודה(: ״עודנו

 ההנחות שתי לויוא, זו אחר בזו נאמרות ההגדות שתי .ויצא״ והשתחוה המזבח בצד ומניחו
 הנחה להחליף או הנחתו לאחר הטנא את ליטול צורך אין ךכ .לבסוף ומתבצעות יחד מתאחדות
זו  עם (והניחו״... הכהן ״ולקחהכוהן )משתלבות שתי ההנחות, זו של  כיצד לבדוק רק יש. בתנופה

 גם מתקיים הבעלים של םחשלו יותוהוב ,המניח הוא הןושהכ יתכן(. י"״והנחתושל הבעלים )
 לישראל או הןולכ מכוון שבמשנה המזבח״ בצד ש״מניחו לומר נצטרך, כך נפרש אם. תו״ח״והנ

 וןוכי. וייחד להתיישב יכולות אינן הבעלים ידי ועל הןוהכ ידי על חהשהנ יתכןיו. הןוהכ באמצעות
הפסוק . הבעלים ידי על היא ההנחה גם הרי, להקב״ה הישירה ההגדה היא האחרונה שההגדה

 מתנות ותילה יהפכו כוריםיהב כאשר, יותר מאוחר בשלב יתקיים - מידך״ טנאה הכהן ח״ולק
 4.הןולכ ויעברו כהונה

 בשתי הביכורים את להביא ותהיוצ תורההוא שכולם מסכימים שה הפירושים לכל והוהש הצד      
 אלו בחינות שתי לשלב כיצד אלא לקוחנ לא .ההקרבה תהליך את פעמיים ארהיות, שונות בחינות

 .עשהלמ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 העלוןיש לשמור על קדושת 
 
 
 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי          
 עריכה לשונית: גב' נעמי קסירר          
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, כהונה מתנות הביכורים הם שבה זו, בחינה (.יג:יח 'במד) קרח בפרשת הכתוב מכוח בביכורים זוכה הכוהן  

 ובין במישרין בין) למזבח לאחר ההקרבה, מהם אחד כל לפי. שהצגנו המהלכים לאחד דווקא קשורה אינה
 .הנוסף ייעודם את בכך כהונה וממלאים למתנות הופכים הביכורים( הכוהן באמצעות

 


