
 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                           הפקולטה למדעי היהדות 
 

   ד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע יד ף  ש ב ו ע י
 

 ג"תשס, שבועות-   מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                        פרשת נשא
  499                              מספר ש הלנה ופאול שולמן                            "        ע

 
 

 

 מטרת הבאת ביכורים
 

ת ביכורים כביטוי להכרת הטוב על היבולים הטובים ומקובל להסביר את מטרתה של מצו      
כך כותב בעל ספר . העניק לעמו היושב בארצו הטובה ועל אדמתו המבורכת' והמבורכים שה

 ):א"מצווה צ(החינוך 
על כן נצטווינו להביא למשרתי , י מאתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולםונזכור ונדע כ 

כי הֵפרות , ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנות ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודאתנו לפניו
 .נהיה ראויים לברכה ויתברכו ֵפרותינו, ויתר כל הטובה מאתו יבואו

 . םוהחזיקו אחריו בדעה זו פרשנים נוספי      
ההלכה האומרת כי . הלכות אחדות מהלכות ביכורים יכולות להצביע כי הן ניזונות מרעיון זה, אכן

מתמרים שבהרים ולא מפירות שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם מן "אין להביא ביכורים 
כי כאשר , אומרת בעצם כי אין להביא מן הפרות הפחותים והגרועים, )ג, ביכורים א" (המובחר

 .יש להציג פרות משובחים ומייצגים, על טובו' להודות להמבקשים 
, )ו, ביכורים א(זו גם אחת משלוש הסיבות על שום מה אין להביא ביכורים לאחר חג החנוכה       

 ".מראשית" והתורה אמרה ,לאחר חנוכה אינם אלא פסולתשכורים ימפני שהפרות מב
להוסיף לטנא , כלומר, יכורים בֵפרות נוספיםכי יש לעטר את הב) ט, שם ג(ההלכה האומרת       

שמביאי הביכורים , ל" מסייעת אף היא לרעיון הנ,)לשון הברטנורא" (פרות נאים ומשובחים"
העשירים "והתעודה ההיסטורית המספרת כי .  הטובים והיפיםםיבוליהעל ' מתכוונים לשבח את ה

כי מעלי הביכורים בקשו לייפות , תאומר) ח, שם" (מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב
 .'ייפוי נוסף את תשורתם כדי להביע בהבלטה מיוחדת את תודתם לה

שאותה קורא מביא " ארמי אובד אבי"לשיטה זו יש מקום לשאול לטיבה של הקריאה , ברם
 ליעקב -  ובין אם נאמר,)ם"כדעת הרשב(בין אם נאמר שהמילים מתייחסות לאברהם . הביכורים

על אודות ירידת בני , לסיפור הבא אחריוו לא ברור מה מקום למשפט זה ,)ע"ונקלוס ואבכדעת א(
כלום לא היה עדיף שמביא . עבדיםהסבלם ויציאתם מבית , שהייתם שם, ישראל למצרים

הביכורים יקרא טקסט המכיל פרטים על עבודת החקלאי בשדה ועל שביעות רצונו מיבוליו 
 ?הברוכים

, תרומה, כמו נטע רבעי(מצוות ביכורים היא חלק מקבוצת מצוות  ש,ם"אף לשיטת הרמב
להשריש מידת הנדיבות "נועדו הן ו, "'כל הראשיות לה"שאפיונן ) ביכורים וראשית הגז, חלה

מה הקשר בין : יש מקום לשאול, )ט"ל, ג"מורה נבוכים ח" (ותמעט התאוותנות באכילה וברכישה
ם עצמו "הרמב? מצרים למידת הנדיבות והמעטת התאווהוסיפור בני ישראל ב" ארמי אובד אבי"

 :בקושי זה והציג את דעתו כך, ככל הנראה, הכיר
ויש בו ההכרה , כי הוא שלוקח הסל על כתפיו, אבל מקרא ביכורים יש בו גם מידת הענווה

ועניין זה , שידע האדם כי מן העבודה שיזכור ימי מצוקתו בזמן שירווח לו, ובעמו' בחסדי ה
לפי שיש לחוש מן המידות הידועות לכל מי ', וזכרת כי עבד היית וגו, גש בתורה הרבהמוד

פן תאכל ושבעת ובתים , כלומר הבעיטה והגאווה והזנחת ההשקפות האמיתיות, שנתחנך בעושר
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ומחמת חשש זה ציווה במקרא ביכורים בכל שנה לפניו ', ואמר וישמן ישורון ויבעט וגו', וגו
, וכן כבר ידעת הרגשת התורה לזכור תמיד המכות אשר באו על המצרים. נתויתעלה ובמקום שכי

מפני , וראוי הוא דבר זה לכך', ואמר ולמען תספר באזני בנך וגו', למען תזכור את יום צאתך וגו
וכל מצווה המביאה לזכירת אחד מן , שהן ההגדרות המאמתות נכונות הנבואה והגמול והעונש

 .השעה כבר נודעה תועלת אותה המצווההניסים או להשרשת אותה 
ויספרו חסדיו יתברך עלינו ועל כל עם ישראל דרך : "הכיר בקושי זה והציע" החינוך"אף בעל       
ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו שחלצו האל מיד לבן ועניין עבודת המצריים בנו והצילנו , כלל

 : א אומרובאשר לקשר עם הבאת הפרי הו". הוא ברוך הוא מידם
על כן בהיטיב אליו השם , לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האות בכוח דברי פיו           

ראוי לו לעורר , ברוך הוא ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פרות וזכה להביאם לבית אלוקינו
  .לבבו בדברי פיהו ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת אדון העולם

וסיפור העבדות במצרים " ארמי אובד אבי"אין כל קשר בין ִאזכור אכן  אלה לדעת פרשנים      
: חינוכית, כמובן,  והמטרה,האזכור נועד להעלות בימי שמחה את ימי היגון. להבאת הביכורים
להזכיר בעת שמחה את ימי , לצורך חיזוק האמונה והעמקת מידת הכרת הטוב, חובה על האדם
 .הרעה שחלפו

הבאת ב. של מצווה זובטעמה , נוספת, ן חוזר בפרשת ביכורים יצביע על הבנה אחרתעיו, ברם      
 ארץובעיקר על שנתן לנו גם אלא , על הֵפרות הטובים שנתן לנולא רק '  להאנו מודיםהביכורים 

 .עובדים את אדמתה ונהנים מפרותיה, חיים בה,  על שאנו נמצאים בתוכה,ועל שהביא אותנו אליה
שאין כדוגמתו אף לא באחת מן המצוות התלויות , בר בתחילת הפרשה נאמר משפטכ: ראה      
 במצוות ;)ב, ה"כ' ויק" (כי תבֹאו אל הארץ אשר אני נֹתן לכם: "במצוות שמיטה נאמר. בארץ

" ערלה" במצוות ;)יח, ו"ט' במד" (בבֹאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה: "חלה נאמר
כי תבוא אל הארץ : "נאמר, "ביכורים" במצוות רק). יא, כג' ויק" (רץכי תבֹאו אל הא: "נאמר סתם
, הארץהביאה אל מודגשת כאן ). א, ו"כ' דב" (לֹקיך נֹתן לך נחלה וירשתה וישבת בה-א' אשר ה
נאמר " המלכת מלך"אמנם בפרשת .  בהישיבתםולהם הנחלתה ,  לעם ישראל של הארץנתינתה

 אך ,)יד, ז"שם י" (לֹקיך נֹתן לך וירשתה וישבת בה-א'  הכי תבֹא אל הארץ אשר: "משפט דומה
ומכאן שמטרת מצוות הביכורים קשורה קשר אמיץ , "נחלה: "חסרה בה מילה משמעותית אחת
 . בירושת הארץ ובקבלתה כנחלה

אשר תביא : "חוזרות בפרשה זו פעמים אחדות" 'שבועת ה"ו" ביאה", "נתינה", ארץ"המילים       
; " לנולתתלאבותינו '  אל הארץ אשר נשבע הבאתיכי "; " לךנֹתןלֹהיך -א' ר האש"; "מארצך

 אף שהיא ,מצוות ביכוריםהיא שומשמעותן , מילים מנחות בפרשהאלו . וכדומה"  לינתתאשר "
תוספתא ראש השנה : ראה(ואף שהיא גורמת שיתברכו פרות האילן , תלויה בהבאת ֵפרות למקדש

על הארץ הטובה אשר , ואולי בעיקר, אלא גם, ודה אך ורק על היבוליםאין היא מביעה ת, )יד, א
 .לאבותינו לתת לעמנו' נשבע ה

, הוא קורא, הן עם הטנא בידיוומתייצב לפני הכ, "ביכורים"מביא ה, כאשר החקלאי: זאת ועוד      
אשר לֹהיך כי באתי אל הארץ -א' הגדתי היום לה: "בראשונה הוא אומר. שתי קריאות, כידוע

אין בקריאה הראשונה כל , וראה". ארמי אובד אבי: "ולאחר מכן, "לאבותינו לתת לנו' נשבע ה
, ארץ המובטחתאל ה בא כיבה החקלאי מצהיר אך , ליבולים ולתנובת הארץ, התייחסות לֵפרות

היינו מצפים , אך ורק על היבולים'  הייתה המטרה להודות להלו. שהובטחה לאבות האומה
כפי " (לֹהיך כי הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי-א' הגדתי היום לה: "ן זולהכרזה מעי

הכרזה זו כפי שהיא לפנינו מדברת "). ארמי אובד אבי: " אומר אחר כך בתום מקראכןשהוא א
 .בעד עצמה ומצביעה על מטרתה העיקרית של מצוות ביכורים

 . רה זועל מטאף הוא מעיד של הלכות אחדות תוכנן נראה כיצד 
' אשר נשבע ה"שאינו יכול לומר , הגר מביא ואינו קורא"כי , )יד, ביכורים א(שנינו במשנה 
האפוטרופוס והשליח והעבד והאשה והטומטום ): "שם(כך גם שנינו , "לאבותינו לתת לנו

, כי אלו שלושת האחרונים, "'אשר נתת לי ה' מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר –והאנדרוגינוס 
על ' שהביכורים באים להודות לה,  מכאן אתה למד. לא קיבלו חלק בארץ,שאינם זכרים ודאים

 .  לנוןהארץ שנת
, משנה שם(חכמים הסבורים שיש להביא ביכורים גם מעבר לירדן הכך ניתן להסביר את דעת 

 מכאן .)ברטנורא" ('פרי האדמה אשר נתת לי'יה ה לישראל קרינן ב"שכיוון שנתנה הקב", )י, א
עשר ): "ו, כלים א(שהרי כך נאמר במשנה , אתה שומע שאין להביא ביכורים מֵפרות חוץ לארץ

שמביאין ממנה העומר ,  קדושתהה היאומ, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, קדושות הן
אשר תביא : "אמור לעילבה כוהסי, "מה שאין מביאין כן מכל הארצות, והביכורים ושתי הלחם

 ".ארצךמ
בו "ח גזרות שגזרו "שהיא אחת מתוך י, "על ביכוריהם: "רה המכונהכך ניתן גם לדייק בגֵז

ואם הביאו לא יקבלו ,  שנוכרים לא יביאו ביכורים למקדשהיאגזרה ה). ד, משנה שבת א" (ביום
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על "והגזרה , אדמתו לנוכרימופנית כלפי ישראל המוכר את זו יש המפרשים שגזרה , אמנם. מהם
אולם גם אם נפרש .  כפי שנהג בעבר,מחייבת אותו להמשיך ולהביא ממנה ביכורים" ביכוריהם

יובן הדבר היטב לאור , שחכמים גזרו על הנוכרים שלא יביאו ביכורים כלל, כפשוטם של דברים
מה . להודות על כךכדי ביכורים מובאים הו,  שכן ארץ ישראל ניתנה לישראל בלבד.ההצעה דלעיל

כלום יכול הוא להודות לשמים על ארץ ? להביא ממנה ביכורים, שלא קיבל ארץ זו, לו לנוכרי
 ?תנה לונישלא 

כך . ובעיקר ניתן להבין עתה את ההלכה המחייבת להביא ביכורים אך ורק משבעת המינים
רבי  – היא בין התנאים  ומחלוקת,"אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים): "ג, א(שנינו במשנה 

). ט, שם ג" (חוץ משבעת המינים"רות  אם ניתן לעטר את הטנא בֵפ–שמעון בן ננס ורבי עקיבא 
אך לאור ההצעה דלעיל נקל להסביר , )ב, רצז' פי, ספרי" (מראשית"חובה זו נלמדת מן המילה 

ואין , ה שניתנה לנולהביע תודה על ארץ ישראל הטוב, כאמור, כי הבאת ביכורים נועדה, הלכה זו
 . שבהם כידוע נשתבחה ארץ ישראל, לך ביטוי גדול יותר מהצגת שבעת המינים

הן לוקח את הטנא עם הפרי מידי החקלאי ולאחר שהכ". מקרא ביכורים"עתה אנו מגיעים ל
תחילה הוא מספר על אברהם ". ארמי אובד אבי: "היפותח זה בקריאה שני', ומניחו לפני מזבח ה

 לאחר .על יעקב שלבן הארמי רצה לאבדוו, )תלוי בדעות הפרשנים ,"אובד( ="יה נודד הארמי שה
על הסבל הנורא שעבר , על התרבות בני ישראל בה, מכן הוא מספר על ירידת יעקב למצרים

ועל , "פתיםתות ובמֹרא גדול ובאֹע נטויה ובמֹיד חזקה ובזרֹ"הוציאם ב' עליהם שם עד שה
 ).ט, ו"כ' דב ( "ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש": שהביאם אל המקום הזה

 פרי  עםלתמוה על צירוף שני סיפורים אלה לטקס הגשת הטנא, כאמור, המעיין במקרא זה חייב
אין מקום לשני הרי , על היבולים הטובים שהאדמה הניבה'  אם מטרת הביכורים להודות לה;ביכוריםה

שני !  יש ויש– האמור לעיל על דבר המטרה העיקרית של מצווה זו  אך לאור,סיפורים היסטוריים אלה
על , הזרים" מארחיהם"על היותם משועבדים ל, הסיפורים מצביעים על סבלם של בני ישראל בגולה
ובני ישראל , בהיותו אצל לבןויעקב סבל בנדודיו . היותם מוכים ומעונים ועל היותם נתונים לסכנת מוות

אין הם נתונים , בהיותם יושבים על אדמתם ונהנים מעמל כפיהם, בארץ ישראל, אןאולם כ. סבלו במצרים
דבש ויבולים , וזו מאירה לו פנים ומעניקה לו חלב, אדמתויושב על עם ישראל . עוד למשיסה ולסכנה

תוכנה  הוא –הניגוד שבין גולה חשוכה ומאיימת לבין ארץ טובה הנותנת את ֵפרותיה ותנובתה . מבורכים
ואילו הבאת הביכורים נועדה ,  ביטוי לשלילת הגלותהםשני הסיפורים . קריאה זו והוא הנותן לה ענייןשל 

 . ולא בארץ אחרת,בארצנו, על היותנו בארץ טובה' להודות לה
הייתה כרוכה בהמולה ש, ביכוריםהבהבאת הרבה הטקסיות בין את דומה כי לאור הסבר זה קל לה

החל בהתכנסותן , מתארת את תהלוכת הבאת הביכורים) ט–א, ג(נה המש. מצד אחד ובשמחה מצד שני
על תיאורי התהלוכה והשמחה הללו . של העיירות שבמעמד ועד לסיום מקרא ביכורים ויציאה מן המקדש

בדרך היו : " להוויית השמחה, רחב יותר, והם הנותנים ֵממד נוסף,פרטיםעוד  בתלמוד הירושלמי יש
 נויעֹמדות היו רגל"בירושלים היו אומרים ; )א, ב"קכ' תה" (נלך' י בית השמחתי באֹמרים ל"אומרים 

 ובעזרה היו ,)א, נ"ק' תה" (ל בקדשו-הללויה הללו א"בהר הבית היו אומרים ; )ב, שם" (בשעריך ירושלם
 ). ו, שם" (כל הנשמה תהלל יה הללויה"אומרים 

על שנתן ' הודיה להרק מהותה קשה להניח כי הטקסיות המרשימה הזאת נועדה לפאר מצווה ש
ועל , על שנתן לעם ישראל נחלת ארץ, כאמור, סביר יותר להניח שהתודה היא. לחקלאי את שבעת המינים

 עודאינו נאלץ ועל אדמתו היושב  בהוויה כללית של עם כאשר מדובר. שזה זכה ונמצא על אדמת ארץ זו
 קל להבין את, עבדות ועינויים, ספיגת עלבונותתוך כדי , להיות משועבד לעם אחר ולשהות על אדמה זרה

 . כוללנית ומקיפה, רבת רושם, טקסית, הצורך בהבעת תודה מרשימה
). ב, ג(שאותה העלה בפירושו למשנה , "משנה ראשונה"בגישה זו ניתן לסלק את קושייתו של בעל 

כן במביאין מעשר שני יש לנהוג גם ) סי ההבאהקט(שכל הדינים הללו , לכאורה היה נראה: "הוא שואל
 : והוא מתרץ? דמאי שנא, לירושלים
 שאדם מלקט תבואתו –" ושמחת בכל הטוב "–וקצת יש ליישב דביכורים דכתיב בהו שמחה   

לי רגלים לא ואבל מעשר שני וע,  לכך סמכו חכמים להביאן בשמחה…ופרותיו ושמח בהם
 .תןאשכחן בהו שמחה ושמחת הרגלים אינה אלא ברגל ולא בעליי
,  מובא אמנם לירושליםמעשר שני. אולם לאור האמור לעיל יש הבדל מהותי בין ביכורים למעשר שני

לפיכך אין מקום . ודאי שלא על המתנה הגדולה והחשובה הקרויה ארץ, לאך אין מטרתו הודיה כל
 . לתהלוכות המוניות ולטקסי שמחה

שאותו אמרו , בתהילים' לאמירת פרק להצעה זו מאפשרת גם להבין את הקשר שבין הבאת ביכורים 
): ד, ג(כך נאמר במשנה . ויים בשעה שתהלוכת נושאי הביכורים הגיעה להר הבית ונכנסה לעזרהוהל

אין קשר בין , לכאורה". כי דליתני ולא שמחת אויבי לי'  ארוממך ה–הגיע לעזרה ודברו הלויים בשיר "
מלאכת "וכבר העלה שאלה זו בעל .  להבאת ביכורים"מזמור שיר חנוכת הבית"פרק תהילים זה הפותח ב

דלכך תקנו שיהו באין אל עירו של מעמד כדי שיהו , משום דבכנופיא גדולה נעשו: "והשיב, "שלמה
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שהמשנה לא , תשובה זו אינה מניחה את הדעת בשל העובדה ". מתקבצין שם רבים ודמי לחנוכת הבית
 הרי כל ,ועוד". 'ארוממך ה: " אלא את המשכו–" ת הביתמזמור שיר חנוכ "–מציינת את הפסוק הפותח 

החיה אותו , העלה אותו' וה, ירד לשאול, הפרק לא עוסק כלל בחנוכת הבית אלא באדם שכמעט אבד
 !והפך את מספדו למחול

כי בשניהם מדובר על תקופת סבל שאחריה באה , ניתן למצוא קשר בין הפרק למקרא ביכורים, נכון
 ? הלא כן, ראוי שיהא קשר בין הפרק להבאת הביכורים עצמהאך מן ה, הישועה

 על ,"'ארוממך ה" יש מקום לשיר את הרי,  הבאת הביכוריםתה שלמטר באשר לולאור ההצעה דלעיל
גאלנו מבור גלות ומעומק השאול : אלא להפך, כך שלא שימח את האויבים שרצו להורידנו שאולה

 . תנה לנו לנחלהשני, בארץ, והחזירנו לחיים ולקיום כאן
 

 ר מאיר גרוזמן"ד
 המחלקה לתלמוד
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