
 ד"בס
 אילןאילןאילןאילן----אוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בר

 
                 לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוס                לשכת רב הקמפוסהפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                             הפקולטה למדעי היהדות                                                             

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 ו ע יו ע יו ע יו ע יד ף  ש ב ד ף  ש ב ד ף  ש ב ד ף  ש ב 
 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 ש הלנה ופאול שולמןש הלנה ופאול שולמןש הלנה ופאול שולמןש הלנה ופאול שולמן""""                                           ע                                           ע                                           ע                                           ע
 358358358358מספר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 ס"תש, אופרשת כי תב

 מקרא ביכוריםמקרא ביכוריםמקרא ביכוריםמקרא ביכורים
 

ושתיהן צמודות למצוות התלויות , "כי תבוא"י אמירות חובה נצטווינו בראש פרשת על שת
 מצוות וידוי –ובצמוד לה , )יא-שם א(בתוך מצוות ביכורים ) י-כו ה' דב(מקרא ביכורים : בארץ

 ). טו-שם יב(מעשרות 
 הוא ועתה, בווידוי מעשרות מכריז האיכר הישראלי שקיים בדייקנות את מתן המעשרות מיבולו

): ספרי דברים שג(ל "וכלשון חז, שיברך את נחלתו ויבולה', מתפלל ומצפה לגמול מאת ה
 ".ֲעשה ִעמנו מה שהבטחנו, עשינו מה שגזרת בנו"

יברך גם להבא את ' תחינה שה: למתכונת דומה היינו מצפים מפי מביא הביכורים מפרי אדמתו
מקרא 'ואולם . כבר התחיל להבשילאולי בתוספת דברי תודה על היבול ש, הארץ וֵפרותיה

אלא עיקרו , אין הוא בנוי כלל במתכונת תפילה; לא תודה ולא בקשה: אין בו מכל אלה' ביכורים
מעין  ; מתקופת האבות עד כיבוש כנען, תיאור היסטריוגרפי מתומצת של ההיסטוריה הישראלית

ה חומשי התורה עם חמיש:  ששת הספרים-" הכסטאטויך"תמצות של הקובץ הקרוי בלועזית 
 1.ספר יהושע

, ע מספורנו"ר, ם"כגון רשב, על טיבה וטעמה של אמירה מיוחדת זו כבר עמדו פרשנים ראשונים
' מקרא ביכורים, ' לדעת כולם3.בובר במאמר מיוחד'  ומ2,ר"כגון יש, וכן אחרונים, י אברבנאל"ר

, על אדמת ארץ ישראל' אלא הצהרה והכרה בבעלות ה, אינו הבעת תודה ולא תפילת בקשה
וכן הכרה בעובדה שכל אדם מישראל המעבד את  האדמה , וממילא על אדמת כל איכר ישראלי

 .'וממילא היבול כולו שייך בעצם לה', משועבד לה
, אומר) ה(הפסוק הראשון של ההצהרה : יתברר מתוך הבנת תוכנו' מקרא ביכורים'אופיו זה של 

 - הנודד עם צאנו 5אלא כזר אובד, אך לא כאזרח בעל קרקע,  אמנם שהה בכנען4שאבינו הראשון
 שאמנם -אך גם מצב נדודים זה בארץ . מזרחית לכנען-רועה זר שבא מארם הנמצאת צפונית

דווקא בארץ הנכר נהייתה המשפחה .  האב לירד מצרימהץמשנאל,  לא התמיד–הובטח לאבות 
. טעון קדמות וזכות בראשית על ארצואין אנו עם אוטוכטוני היכול ל: ולענייננו. לעם ממש

כי , מוסיף שבדרך הטבע לא היה כל סיכוי שבמצרים נהיה לאומה ממלכתית) ו(הבא הפסוק 

                                                           
      וסיומה , שראשיתה הבטחת הארץ לאבות, אלה כיחידה אחתספרים  נחשבים שישה )ב" ע,כב( נדרים במסכת   1

, ישראל  חטאיבשל, "עבדיבד" לא נוספו אלא וביםשאר ספרי נביאים וכת. עושקיום ההבטחה בימי יה
 .חדשיםלצורך בייעודי גאולה כמו גם ולצורך בתוכחות , ענויותשגרמו למלחמות ופור

 .ט"וינה תרפ, יו'ש רג"פירוש התורה מאת י   2
 .87-82' עמ, ד"ירושלים תשכ, דרכו של מקראדרכו של מקראדרכו של מקראדרכו של מקרא: בתוך" כוריםִב"   3
הרואים ים עת הפרשנ דונראית. ספורנווע "ע ור" לדעת ראב, יעקבוא, ם"הוא אברהם לדעת רשב" אבי " 4

 ).טו ב' שמ(ם יבשירת ה" ילקי אב-א"מעין הלשון , תוכינוי קולקטיבי לאב" אבי"ב
פרשתנו מעבירה . )קיט קעו' תהולד ד ' יח;  ונ' יר: ראה( לגבי צאן שתעו ואבדו מהעדר הד נאמר"הלשון אב   5

פורה הצאן האובדות הן מטא, ל"בכל הפסוקים הנ (רועי הצאן שנדדו עם עדריהם בכנען, את הביטוי לאבות
 . )לבני אדם

 



 2

, אומרים) ח-ז(הפסוקים העוקבים . זר במצרים-דין שבט נוודיכ, מתחילת היותנו שם שועבדנו
',  אל הו צעק הם. עצמם מבית העבדים המצריותחושלעברים לא היה שום סיכוי להשתחרר בכ

 ,כל עצם קיום האומה בא".  ובאתות ובמפתים...ביד חזקה"הוציאם שהוא ששמעם והוא ' וה
 . 'נהיו ממילא לעבדי ה,  מהשעבוד המצרי שנגאלוומשעה', ח הו מכ,אפוא

 נדדו בה םשלפני, שאל אותה ארץ כנען, מוסיף) ט(הפסוק החותם את הסקירה ההיסטורית 
שם קיימם , הביאם במסלול המדברי הקשה:  ויש להוסיף–את צאצאיהם עתה ' הביא ה, האבות

 . ונתנה להםכבש לפניהם את ארץ כנען, כן בדרך נס-גם, מאוחר יותר.  בניסיםהחייה אותםו
ל ו ועל כן הכ,'ל מיד הוהכ. לא בכוחנו כבשנו ארץו, לא בכוחנו נהיינו לעם: המסקנה היא אפוא

 . 'עדיין בידי ה
הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר  הנהועתה : "הוא) י(את מקרא הביכורים מסיים ההפסוק 

לעם  מכיוון שכך נהיינו: לאמור, מגדיר את המסקנה מן הדברים הקודמים" ועתה". "' לי ההנתת
אני מביא את ראשית היבול , כדי לסמל זאת. הוא' של ה, ממילא כל היבול, וכך קיבלנו ארץ

הנחת הביכורים לפני . חלק המסמל את הכול , PARS PRO TOTOבבחינת  ,אל היכלו, לאדון
רק אחרי שהבאנו . את הכניעה לפני אדון האדמה מבטאת ,כשהיא מלווה בהשתחוויה, המזבח

כך נאמר . ברשות האדון, מותר לנו ליהנות משאר היבול, כדגם הפיאודלי, לאדון את הראשית
ומכיוון ". יךקאל' ל הטוב אשר נתן לך הושמחת בכ: "של פרשת הביכורים) יא(בפסוק האחרון 

: ציווה לשתפו' אלא תשתף בו את מי שה, לא לבדך תיהנה ממנו, שבאמת אין היבול רכושך
י יכבשאר ציוו, היתום והאלמנה אינם מנויים כאן, העני, ודוק". אתה והלוי והגר אשר בקרבך"

, בעצם גם אתה:  הכתוב לומרובא, שני אלה מאופיינים כחסרי נחלה. אלא רק הלוי והגר, צדקה
 הלוי והגר ליהנות זוכים על כןו ,הוא' ל של הוהכ; שלךמאינך בעל נחלה , האיכר הישראלי

ה אמצעותשב,  מס בעברית– הגשת מנחה , אפוא,הבאת הביכורים היא.  מפרי הנחלהכמוך
 . וגם כאדון על גופו, כאדון נחלתו' האיכר הישראלי מקבל על עצמו את ה

הגדתי היום : "כאשר מביא הביכורים אומר לכהן, ) גפסוק(בר נאמר בתחילת הפרשה דבר זה כ
הנני ': פירושו" הגדתי". "תינו לתת לנובֹלא' יך כי באתי אל הארץ אשר נשבע הקאל' לה

גם ותיק , כאשר בן כל דור,  שקרית זו הצהרה לכאורהשהרי. והצהרה זאת מתמיהה', מצהיר
 בן כל דור חייב לראות :וא הותמיהה זל  הפתרון".אל הארץבאתי "מצהיר כי אני , בארץ

אלא מתנה מחודשת ,  לא ירושת אבות היא;'שהוא עצמו קיבל את נחלתו מיד ה, ולהראות עצמו
כאשר אגב עשיית הפסח וחג המצות , מקבילה לכך הצהרה אחרת שהתורה מצווה עליה. 'מידי ה

יג ' שמ" (לי בצאתי ממצרים' בור זה עשה הבע, והגדת לבנך ביום ההוא לאמר ":מצטווה האב
ובכך קנה אותו , מעבדות מצריםו פדה אות' שה, כל דור חייב לראות ולהראות עצמו: שובו). ח
 .לעבודת הבוראִחייבו - לו לעבד' ה

 ,מבטאות את שני העקרונות המבססים את חובת עם ישראל, הללו ההצהרות –שתי ההגדות 
קנה '  שבה ה,הפדות מעבדות מצרים: י ישראלקאלו' וד את הלעב, אדם מישראלממילא כל ו

לכן . משתעבד לאדון הארץ, הגורם שכל החי עליה ומעבד אותה, ומתן הארץ, לעבדיםלו אותנו 
ר בחוצה דוכל ה, הלו-ר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אדשכל ה): "ב" ע, ק'כתו(ל "קבעו חז

כה ' ויק(מפורשים בפרשת שמיטין ויובלות אלה ות שני עקרונ". הלו-לארץ דומה כמי שאין לו א
 ).נה, לח 

 מזכיר את המאורע החשוב של 'מקרא ביכורים'מדוע אין , מעתה סרה תמיהת חוקרים חדשים
 שלא הכיר או לא החשיב את ,מסורות-שמדובר במגבש, וגם השערותיהם, ברית סיני וציווי סיני

לא זה ולא אולם , והיה שלב של מתן המצוות, ריתבסיני היה מעמד של כריתת ב אכן. מעמד סיני
והמחייבים את ישראל לשמור את תנאי , ת הבריתת עקרונות היסוד שעליהם מושתזה נמנים על

 . את המצוות - הברית
, הביכורים והמקרא עליהם: תבוא- כיפרשתמכאן החיבור בין שתי המצוות והאמירות שבראש 

שהוא ואדמתו  מצהיר האדם מישראל, נה ובהגדה שעמהבמצווה הראשו. ווידוייםוהוהמעשרות 
.  ינהג בה לפי התנאים שאדון הארץ קבעאםאלא , לכן אין לו קיום על נחלה זו', שייכים לה

, הפריש מעשרות כהלכתם: וכאן, ם תנאים אלהיישאמנם ִק, במצווה השנייה מצהיר הישראלי
 .  ברכה שלשמים בעתם ויבולבתתו ג, יאפשר את קיומו על האדמה' ולכן הוא מצפה שה

 
 ישר-מנחם בן

 ך"המחלקה לתנ
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