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  חגה של ארץ ישראל – חג הביכורים
  

 אםאך , )כב:לד' שמ( 1"ביכוריםחג ה"גם ו) ב"יומא ד ע(" מתן תורה חג"גם הוא חג השבועות 
בהלכות ויש לו ביטוי בתודעתם של מקיימי המצוות  חי ומושרש – "מתן תורה" – הנושא הראשון
ציבור שומרי התורה בקרב  ויטבי ין לווא נותר עלום –" וריםביכ" – הנושא השניהרי , החג ומנהגיו

, וּמָש הדרכים העולות ירושלימה נָ , יה לרגלימצוות העלעם יציאת עם ישראל לגלות פסקה . והמצוות
 הןכלשהו לא נותר לה " כרזֵ "גם שודומה  ,"ביכורים"קה הפעילות המעשית סביב מצוות ספ כךו

הם אולי " מסכת ביכורים"הלומדים בחג זה וסמוך לו את . מנהגיובהלכות החג ו הןבתודעת הציבור 
יש בה ו ,מימי הבית םהיסטוריי יםרועיאדנה בהמסכת כי ואף , עם מצווה זו "גומלים חסד"ההיחידים 
  . ביטוי מעשילה לתת נעשה דבר כדי לא כ "בדרהרי , ה זווצומערגה ל כדי לעורר

אלא בפני "אינה נוהגת  ת ביכוריםמצוו .גדריהו מטרתה ,שורשי המצווההיא הסיבה אפשר ש
דן ומשבעת ועבר היר אמפירות ארץ ישראל וסורי אבאו אלוולא י, )כשבית המקדש קיים( הבית
אם נוסיף . עוד לקיימה אפשר יא ךמשום כ. )ה"מצוות עשה קכ, ם"רמבספר המצוות ל" (ן לבדהמיני

על היבולים שניתנו ' אלא כדי להודות לה ולא באשל מצווה זו ויסודה כל כולה השקפה שאת ה זהל
 ,)א"וה צספר החינוך מצו" (תו יבואורות ויתר כל הטובות מִא כי הּפֵ "ו, היושב על אדמתוישראל לעם 

בתפילת  ההזכרתמלבד ו, ה זווהטקסים והמנהגים שליוו מצו, וכות הפארנבין מדוע נעלמו תהל
  .ה ולא כלוםת המפטיר בחג השבועות לא נותר ממנהמוסף ובקריא

בתוכנה ובמהותה , נוספת, להבנה אחרתיביא  )ו"דברים כ(מחודש בפרשת הביכורים  עיון ברם
על שנתן לנו ארץ ' מטרת הבאת הביכורים הייתה להודות להשלמסקנה להגיע  ויאפשר ,של מצווה זו

  .רותיהמּפֵ עובדים את אדמתה ונהנים  ,חיים בה, בתוכה יושביםשאנו על ו ,ועל שהביא אותנו אליה
המצוות התלויות מן באחת  ף לאא מותושאין כ מר משפטנאמצוות הביכורים חילת כבר בת

במצוות ; )ב:כה' ויק" (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם-ָתבֹאּו ֶאל- ִּכי"נאמר " שמיטה"במצוות . בארץ
נאמר " ערלה"במצוות ; )יח:טו' במ( "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה-ֶאל ְּבבֲֹאֶכם"נאמר " חלה"
' ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה-ֶאל ָתבֹוא- ִּכי"נאמר " ביכורים"אך במצוות , )כג:יט' ויק" (ָהָאֶרץ-ָתבֹאּו ֶאל-ִּכיו"
נתינתה לעם  ,ארץל הביאהכאן  ותמודגש). א:כו' דב" (ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה ִויִרְׁשָּתּה ַנֲחָלהְלָך  נֵֹתןלֶֹהיָך - אֱ 

- ֶאל ָתבֹא-ִּכי" – משפט דומהכתוב  "מלךהפרשת "אמנם ב .הורשתה והישיבה בה ,לתההנח, ישראל
: אחתחשובה חסרה בה מילה  אולם ,)יד:שם יז" (ָּבּה ְוָיַׁשְבָּתה ִויִרְׁשָּתּהָלְך  נֵֹתןלֶֹהיָך - אֱ ' ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה

קבלתה לאלא גם ץ ירושת הארללא רק מכאן שמטרת מצוות הביכורים קשורה קשר אמיץ  ."נחלה"
  .נחלהל

                                                 
ואף עד חנוכה  עד חג הסוכות במהלך הקיץהובאו  הביכורים. הביכוריםחג השבועות הוא ראשית הזמן של הבאת    1

 ).ו, משנה ביכורים א(
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כמה ה זו יבפרש יםחוזר, "א-ו-ב"ו" ן-ת-נ"והשורשים , "'שבועת ה"ו "ארץ" מושגים-המילים      
- ֶאל ָבאִתי-ִּכי"; )שם( "ָלךְ  נֵֹתןֱאלֶֹהיָך ' ה ֲאֶׁשר"; )ב:כז 'דב( "ֵמַאְרְצךָ ֲאֶׁשר ָּתִביא " :למשל, פעמים

 לראות בהם ואפשר ,דעוו) י:שם(" ִּלי ָנַתָּתה-ֲאֶׁשר"; )ג:שם("ָלנּו ָלֶתתנּו ַלֲאבֵֹתי' ה ִנְׁשַּבעָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
רות למקדש ואף שהיא מצוות ביכורים אף שהיא תלויה בהבאת ּפֵ ש שמשמעותן היאמילים מנחות 

רק על היבולים  לאהיא מביעה תודה הרי  ,)ב"א הי"ה פ"ראו תוספתא ר(רות האילן פֵ ב הברכמביאה 
   .לאבותינו לתת לעמנו' על הארץ הטובה אשר נשבע ה ,ואולי בעיקר, א גםהחקלאיים אל

, הוא קורא, הטנא בידיוכשפני הכהן מתייצב ל" ביכורים"קלאי מביא הכאשר הח: זאת ועוד      
 ִנְׁשַּבעָהָאֶרץ ֲאֶׁשר -ֶאל ָבאִתי-לֶֹהיָך ִּכי-אֱ ' ַהּיֹום ַלה ִהַּגְדִּתי: "בראשונה הוא אומר. שתי קריאות, כידוע

אין  הנהו. )ה:שם( 'וגו "ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי: "הוא אומר ולאחר מכן, )ג:כז 'דב( "ָלנּו ָלֶתתַלֲאבֵֹתינּו ' ה
מביא  ,אך יש בה הצהרה שהוא, ותנובת הארץ יבולים, רותּפֵ  לש אזכורנה שום בקריאה הראשו

אך ורק על ' להודות לה הייתה המטרה ילוא. לאבות האומה ארץ המובטחתה לאבא  ,הביכורים
אלוקיך כי ' הגדתי היום לה: היינו מצפים להכרזה מעין זו, היבולים שהשדות הניבו לחקלאי זה

"). בד אביאֹארמי " לאחר ,בהמשך אומר כןכפי שהוא א( הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי
ראו (ביכורים הצוות על מטרתה העיקרית של מ עידהלפנינו מדברת בעד עצמה ומשהכרזה זו אבל 
  ).ג:כז' ן דב"רמב

הפרי מידי החקלאי  שבואת הטנא  הן לוקחולאחר שהכ". מקרא ביכורים"עתה אנו מגיעים ל
תחילה הוא מספר על לבן ". בד אביאֹארמי . "היפותח החקלאי בקריאה שני', ומניחו לפני מזבח ה

ספר על ירידת ממכן הוא לאחר . יםרוי עשנהארמי שרצה לאבד את יעקב אבינו שהתגורר אצלו כש
ְּבָיד "הוציאם ' עד שה, על הסבל הנורא שעבר עליהם שםו, בה תרבות בני ישראלעל ִה , יעקב למצרים

ָלנּו - ַוִּיֶּתן: "והביאם אל המקום הזה )ח:כז 'דב( "ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים
  ).ט:שם" (ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשָהָאֶרץ ַהּזֹאת - ֶאת

זה חייב לתמוה על צירוף שני סיפורים אלה לטקס הגשת הטנא המכיל פרי " מקרא"הקורא 
, סבלם של בני ישראל במצרים לעמל כפיו של חקלאי זהומה הקשר בין סבלו של יעקב . ביכורים

על היבולים ' להודות לה "ביכורים"אם מטרת ה? היושב על אדמתו ומעלה את ביכוריו לירושלים
, לאור האמור לעילש לאא .סטוריים אלהיאין מקום לשני סיפורים ההרי , הטובים שהאדמה הניבה

שני הסיפורים האלה ! להם מקום על דבר המטרה הנוספת ואולי העיקרית של מצווה זו יש ויש
על היותם , םהזרי" מארחיהם"על היותם משועבדים ל, על סבלם של בני ישראל בגולה עידיםמ

ובני ישראל סבלו כך , יעקב סבל כך בהיותו אצל לבן. מוכים ומעונים ועל היותם נתונים לסכנת מוות
אין אנו , ונהנים מעמל כפינו הבכשאנו יושבים  ,בארץ ישראל, אולם כאן. בהיותם בארץ מצרים

דבש  ,עניקה לו חלבוזו מאירה לו פנים ומ, אדמתועובד את עם ישראל  .נתונים עוד למשיסה ולסכנה
רותיה ותנובתה בין ארץ טובה הנותנת את ּפֵ והניגוד שבין גולה חשוכה ומאיימת . ויבולים מבורכים

יכורים נועדה ואילו הבאת הב, סיפורים הם ביטוי לשלילת הגלותהשני . תוכן לקריאה זו נותןהוא ש
  .טובההנו בארץ על היות' להודות לה
רות שארץ רק הּפֵ  ."מביאים ביכורים חוץ משבעת המיניםאין "מדוע גם להבין  אפשרעתה 

לפיכך מן  .בטא את ייחודהתת ביטוי של תודה על קבלתה ולל ,יכולים לייצגה םישראל נשתבחה בה
     .חג הביכורים הוא בעיקרו חגה של ארץ ישראלכשחג השבועות הראוי לקבוע 

 הרב מאיר גרוזמן
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