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  ערכים חינוכיים במצוות ביכורים
  

והיא מובאת כאן , שהיא מהמצוות התלויות בארץ) יא- א:כו(פרשתנו פותחת במצוות ביכורים 
משום שהיא , )יט, טז:כג' שמ(בפירוט רב יחסית לעומת אזכור המצווה בפרשת משפטים 

  . נאמרת קודם כניסתו של עם ישראל לארצו
 הנאום שמביא –מקרא ביכורים . 2; )ד-א(הבאת הביכורים . 1: וארבעה מרכיבים במצווה ז

תוספת . 4; )י(לאחר מקרא ביכורים ' ההשתחוויה לפני ה. 3; )י- ה(הביכורים צריך לומר 
  ). יא" (להיך-א' ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה: "מיוחדת למצווה

ולכן יש , ל וארצומצוות הבאת הביכורים מבטאת אולי יותר מכול את הקשר בין עם ישרא
האמורים להקרין לכלל התנהגות עם ישראל , לשים דגש על הערכים החינוכיים הכלולים בה

נהנה בסופו של התהליך , העובד קשה את אדמתו וזוכה לברכת שמים, החקלאי. בארץ ישראל
המגדל קושר , הפרי הראשון מופיע. מתחושה נפלאה של סיפוק והישג כשמופיע הפרי הראשון

,  כשמגיע הפרי להבשלתו1".הרי אלו ביכורים: "ואומר,  בחוט אדום לזיהויו כפרי ראשוןאותו
את הבאת הביכורים מלווה נאום . הוא אורז אותו בטנא ומביא את הביכורים לבית המקדש

, ובסופה, )כטקסט מוכתב(זוהי אמירה שאינה קיימת בשום קרבן אחר ". מקרא ביכורים"הנקרא 
 םבפישוט ידיי,  מלוא קומתו ארצההשתחוותעליו ל, ֵפרות לפני הכוהןכאשר הוא מניח את ה

  . גם הציווי על פעולה זו ייחודי להבאת ביכורים. ורגליים
  :בכל הפעולות הללו באים לידי ביטוי מידות וערכים שאת חלקם נמנה להלן

 לאחר שהאדם משקיע עמל כה רב בעבודת האדמה הוא מייקר - חיזוק מידת הנדיבות
, לכוהןאת הדבר הזה כאשר הוא מביא דווקא . וחס עליהם מאוד, תר את ביכורי פרי אדמתוביו

 דבר כל ראשית"שהמטרה במתן , ם"כפי שכותב הרמב, מחזקת הנתינה את מידת הנדיבות שבו
 שהרי את הפרי 2".ולמעט תאוות המאכל וקנות הממון הנדיבות מדת לחזק" היא" להשם

והנתינה הזו יש בה משום ,  יכול לאכול בעצמו או למכור אותוהוא, פרי עמלו, המשובח הזה
ומכאן גם , מבטא את ההתרגשות בראיית הפרי הראשון) ד:כח(הנביא ישעיהו . הכנעת היצר

  ".  יבלענה–בעודה בכפו , אה אותהכבכורה בטרם קיץ אשר יראה הרֹ: "מובן גודל הוויתור עליו
. ה על חסדיו"הודיה לקב. הכרת הטובם היא מידה נוספת המתחזקת בקיום מצוות ביכורי

אלא הכול , האדם  מבטא באמצעותה את הכרתו שלא כוחו ועוצם ידו עשו לו את החיל הזה

 

ג    1 ביכורים   .א, מסכת 
 .לט פרק שלישי חלק הנבוכים מורה   2



אנו אל המקום הזה ויתן לנו את ויִב"ה כתמורה ל"הוא כאילו מביא ביכורים לקב. 'בחסדו של ה
א "דבהי" (ל ומידך נתנו לךכי ממך הכ: "אבל כמו שכתוב בדברי הימים, )ט:כו" (הארץ הזאת

תכליתה היא אפוא לסייע לנו עצמנו בחיזוק מידת ; ה זקוק לתרומה שלנו"אין הקב, )יד:כט
בנאום קצר זה מזכיר מביא . מידות אלו עולות גם ממקרא ביכורים. הכרת הטוב ומידת הענווה

ושיעבוד " יבד אבארמי אֹ"מאז , הביכורים את ההיסטוריה של ישראל עוד קודם היותנו לעם
וכדי לחוש את התודה על מצבו , רק מי שחווה קשיים יודע ששום דבר אינו מובן מאליו. מצרים

של ,  אין התודה רק עניין של נימוס3.הוא צריך להזכיר לעצמו את מצבו הקשה בעבר, העכשווי
ארמי "את הקטע של . אלא האדם חש שמחה גדולה שהוא יכול להודות על הטוב, מילוי חובה

ואז אנו ,  להמחיש לנו את מה שעברנו-מאותה סיבה , אנו אומרים גם בליל הסדר" בד אביאֹ
לכך יש . יכולים להגיע להרגשה אמתית של הכרת תודה למי שעשה לנו את כל הנסים האלה

 בהרמת קול –שפירושו , "וענית ואמרת: "להוסיף שהציווי לאמירת מקרא ביכורים כתוב בלשון
  . צריך לשמוע את הקריאה הזו, מביא הביכורים, האדם עצמו). י"רש(

מבטאת הזדהות של האדם " לתת לנו לאבותינו 'אל הארץ אשר נשבע הבאתי כי "האמירה 
רגש ההזדהות . נשבע לתת לאבותינו' כאילו הוא עצמו הובא אל הארץ שה, עם אבותיו, עם עמו

  .הזה תורם אף הוא את חלקו להכרת התודה
מסכת (אלא מסורות לנו במשנה ,  הביכורים שאינן כתובות בפרשהיש עוד מצוות בהבאת

 את החובה לקבל בכבוד -ה "ויש בהן להזכיר לנו את השוויון בין בני אדם כלפי הקב, )ביכורים
, את הרצון שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרוא, ובאהבה את מתנתו של העני כמו של העשיר
כל אלה ערכים . ועוד, יכורים לפני כל המביאיםשהוא הסיבה להקראת הטקסט של מקרא ב

  . חינוכיים מרכזיים
". אגו"של ה" אני"שהיא ביטוי לביטול מוחלט של ה, בתום האמירה באה השתחוויה

, כל זמן שאדם שקוע באנוכיות. ה"היכולת להשתחוות היא מפתח בקשר בין האדם לקב
גם . תחוויה מבטלת את המחיצה הזווההש, ה"האנוכיות מהווה מחיצה המפרידה בינו לבין הקב

מידך "ה מבטאת ההשתחוויה את רעיון הנתינה המוחלטת וההכרה ש"בהבאת הביכורים לקב
  ". הכול

ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל  ":המרכיב הרביעי במצוות הביכורים הוא השמחה המלווה את קיום המצווה
 הבטחה שתהיה לך אין זו". ַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָךלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְו- א' ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה
אלא השמחה היא , או רק המלצה לעשות את הביכורים אירוע של שמחה, שמחה במעשה הזה

 הלוי –ועל מביא הביכורים לשתף בשמחתו את האחרים הנזכרים כאן , חלק מהותי של המצווה
 . והגר
שכאשר אנו מקיימים מצווה בעיצבון אנו דומים ) תבשער הכוונו(חיים ויטאל אומר ' ר

זו התנהגות מגונה גם ביחסים שבין אדם . לעבד שמשרת את אדונו בפנים עצובות וזועפות
 אין השכינה שורה -העיצבון גורם להסתלקות השכינה . קל וחומר בין אדם למקום, לחברו

אך מה ,  להיות בשמחהצריכה'  עבודת ה4.מתוך עצבות ואין הנבואה שורה מתוך עצבות
רוב הדברים שאנו רגילים לכנות בשם ? בשמחה אמתית, משמעות הדבר להיות בשמחה

  .אינם מבטאים בהכרח שמחת אמת" שמחה"
 שאומר שהחברה המודרנית משקיעה הרבה 5,יק'שמעתי משמו של הרב אהרון סולובייצ

, תיאטרון, מועדונים, בתי קפה, מסעדות: מה שנקרא בלשוננו בידור, מאוד בהשגת שמחה
מניין ? אך האם יש בכל אלה להביא את האדם לשמחה אמתית.  תעשייה שלמה–' קולנוע וכו

כל , לדעתו? צריכת הסמים וכול הרוע הקיים בחברה, הייאוש, התסכול, אפוא כל השנאה
האדם אכול . לכל היותר יש בהם שמחה זמנית; הדברים שהזכרנו הם סוג של בריחה מהמציאות

וכל ההיצע הזה נועד לבלוע את האדם לתוכו ולהשכיח , ולפעמים גם מהחיים, ים מהמוותפחד
שמכוונת בעיקרה אל החלקים , "שמחה"אבל השקיעה לתוך סוג זה של . את הפחד הזה

, לעומת זאת, שמחת אמת. משיגה ברוב המקרים את ההפך, אל החומר, הנמוכים יותר שבאדם

                                           

רמב    3 שם"ראה  האהאדם שיזכור: "ם  כשירחיב  ו  מצוקותי י  נ י י וענ צרתו  עיתות  לו-    ".לוה 
ע    4 ז  קי  .א"פסחים 
שבע    5 ו"בדברים  מבנ   .פ 



לוה -התחברות למציאות של חלק א; רות למציאות אחרתאלא התחב, אינה בריחה מהמציאות
  . לחלק הרוחני שבאדם, ממעל

הוויתור על , ביטול האנוכיות, הכרת הטוב וענווה,  נדיבות-כל הערכים שנמנו לעיל 
ראויים לחיזוק ,  שבאים לידי ביטוי במצוות הבאת הביכורים- " מגיע לי"על זכויות ה, הכבוד

כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על "ו. לקראת ראש השנה, תיתר בחודש הרחמים והסליחו
  ". כל פשעיו

                                                                  שפרה כהן
  ירושלים
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