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 ה של פסחדפרשת ביכורים בהג  :כי תבוא פרשת

יכולה להיחשב , איכר מדי שנה בפני הכוהן במקדשיינו מקרא הביכורים בפי הדה, הביכורים בפרשתנו פרשת

אף על פי שמאז חורבן המקדש לא מביאים  1.לאחת התפילות העתיקות ביותר בתולדות התפילה בישראל

של מקרא  פסוקיםה. הגדה של פסחהכחלק המרכזי של ל לפרשת ביכורים מקום נכבד ביותר "מצאו חז, ביכורים

 2 .משקפים בצורה נפלאה יסודות אמוניים ותובנה היסטורית של התורה ביכורים

משעבוד  ,את תולדות האומהבצורה קולעת ומתומצתת מסכם האיכר בהביאו את ראשית ביכורי אדמתו למקדש 

רבות על המודעות הדתית וההיסטורית של עם ישראל בכך הפרשה מלמדת . מצרים עד ישיבת עם ישראל בארצו

הוא שיודע , כביכול האדם הפשוט העובד את אדמת ארץ ישראל בשדה, יש להדגיש שדווקא האיכר .לפי המקרא

בכך התורה מלמדת . תית ביותר בפני הכוהן המשרת בקודשלנסח את המסרים החשובים ביותר בצורה האמ  

ביא את מה –" העיקר מפי האיכר" – הפשוטאדם נלמדת דווקא מהפשוטה ואמיתית אמונה  :אותנו מסר נפלא

 . דשוהנים המשרתים בקוכדי לשתף ולהעשיר בכך את הכ, תיים והפשוטים שלו למקדשהמסרים האמ  

 :נפלאים של פרשת ביכוריםהמסרים להלן כמה מה

 דון יצחק אברבנאל הסביר את סמיכות . מופיעה אחרי פרשת עמלק שבסוף פרשת כי תצאת ביכורים פרש

ואשר הרע , (ט-יז, ה"דברים כ)רשה של מעלה שיזכרו רשעת עמלק אחרי שזכר בפ: "הפרשיות על דרך הניגוד

זכר כאן שגם כן יזכרו הטובות שקבלו המה מהשם יתברך על כל אשר  –עמהם כדי להשיב גמולו בראשו 

של זכות הישיבה ברקע ". יביאו לבית מקדשו הביכורים –ולהודות לשמו עליו , גמלם ורב טוב לבית ישראל

הבאה לידי ביטוי , קיימת התחושה של שנאת ישראל, בפרשת ביכוריםכל כך יפה  תהמתואר, בארץ ישראל

 .שעבוד מצריםבסיפור 

 והוא , ן מופיע שבע פעמים"השורש נת .מילים מנחות נותנות משמעות מיוחדת למצוות הבאת הביכורים כמה

 נותנתוהיא , ת הארץלישראל א נתן' ה :לישראל היושבים בארצם ואוכלים את פירותיה' מציין את ברכת ה

ים ַוְיַעּנּונּו : "ן היא הפוכה"באזכור האמצעי המשמעות של נתרק . את פירותיה ְצר  נּוַויֵָרעּו ֹאָתנּו ַהמ  תְּ ָעֵלינּו  ַויִּ

מתוך  ,האיכר חש. מצריםבהיא מעין תיקון לסבל של עם ישראל ' נתינת הארץ ופירותיה מאת ה". ֲעבָֹדה ָקָשה

היא  –פירותיה הנהדרים  עלארץ ישראל  –לעם ישראל ' המתנה שנותן הש, עמוקה ת היסטוריתומודע

  . בגלותהקשה עבוד לש' מאת הההיסטורית  תשובהה

 חיש בצורה ספרותית את ההדדיות המיוחדת בין האיכר כדי להמ, א בפרשה"שש פעמים מופיע השורש בו

באמצעות שלושה . אותו לארץ ישראל הביאשהוא ' הפנים שאת תבואת השדה למקדש האיכר מ בהביאו: 'הל

לישראל ואת רגשי התודה שלו בהביאו את ' זוגות של פעלים האיכר מביע בצורה פשוטה את ברכת ה

יא –ָתבוֹא " :הביכורים למקדש י –ּוָבאָת ; ָתבִּ ֵאנּו ; ָבאתִּ בִּ י –ַויְּ  ."ֵהֵבאתִּ

  ֵלעמו ישראל לאורך ' קרבת ה כדי להמחיש את, עשרה פעמים בפרשתנו הקצרה-מופיע ארבע' ם הש

 .ההיסטוריה עד עצם היום הזה

 ּוָבאָת ֶאל : "הן ומניח אותו לפני המזבחוהוא מביא את סל הביכורים לכ, לפני שהאיכר פותח במקרא ביכורים

י ַהיוֹם ַלה תִּ ַגדְּ ָת ֵאָליו הִּ ָאַמרְּ ים ָהֵהם וְּ ֶיה ַבָימִּ הְּ י ָבאתִּ -א   'ַהכֵֹהן ֲאֶשר יִּ ַבע הֹלֶהיָך כִּ  'י ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּשְּ

וכיצד שייך , בלי שום אמירה או הצהרה מילולית ,לכאורה הוא רק מביא את הביכורים. "ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָלנּו

י"לומר על כך  תִּ ַגדְּ מסר מתוך מעשה כאן אינה אמירה מילולית אלא הבעת " הגדתי"ש, צייןמהספורנו ? "הִּ

                                                                 
1

ל עגלה עאת וידוי הזקנים , (כז-כב', במדבר ו)ך יש להזכיר את ברכת כוהנים לאחר עבודת הקרבנות "כתפילות קדומות מזמן התנ 
במעמד נאמרת כן היא ש, פרשת ביכורים מצטיינת בחגיגיות שלה(. טו-יג, ו"דברים כ)ידוי מעשרות וואת ( ט-ז, א"דברים כ)ערופה 

 .כל שנה על ידי כל אזרח בישראלליל הסדר ב
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 .56-77' עמ, (תשסח) 2002, 171, שמעתיןבעיתון גם אשר התפרסם , באתר מופיע ניתוח מפורט על פרשת ביכורים



   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 
 

www.tefilah.org -  (2)  רשת מורשת"רדיו    – אוצר התפילות"  

 

על שהביאו לארץ ' ת ההודאה והשבח להפרשת ביכורים באמצעות מעשיו אהאיכר מבטא ב 3.והתנהגות

 בעצם הנוכחות של האיכר כשסל הביכורים של ארץ ישראל על כתפיו .הובטישראל לאכול מפרייה ולשבוע מ

 4 .שאכן בני ישראל יושבים על אדמתם לבטח ,בלי מילים ,יש אמירה חזקה וברורה ביותר

  תָ ": אשר מנוסחת באותה לשון, של פסח "הגדה"פירוש מדויק למצוות לפרש בכך למעשה עלה בידנו ַגדְּ הִּ  וְּ

ְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה ם' ְלב  ְצָרי  מ  י מ  י ְבֵצאת  יש מקבילות רבות בין הפרשה (. ח, ג"שמות י" )ל 

אלא בעיקר , ינה רק אמירה מילוליתשל פסח א" הגדה"מצוות , כידוע .פסח ובין פרשת ביכוריםהגדה של ב

 עצמו את להראות אדם חייב ודור דור בכל": ם בהגדה של פסח"וכלשון הרמב, התנהגות חווייתית ורגשית

את עיקר המסרים בלי  וכשם שהאיכר משדר בהתנהגות5...".מצרים משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו

ההגדה של , יתרה מזאת .ת המסרים מתוך ההתנהגות הפשוטהמעבירה אפסח של כך גם ההגדה , מילים

 ההיסטוריתסגירת המעגל בעצם את  מבטאת –כשעם ישראל יושבים על אדמתם לבטח  ,פרשת ביכורים

המשנה דווקא בפרשת ביכורים להגדה של בחרה בעקבות כך . הנפלאה ביותר של יציאת בני ישראל ממצרים

   6.שבו לבטח בארץלידי סיום רק כשבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל ויֵ היציאת מצרים באשללמדנו כדי פסח 

 כמה מעלות טובות למקום עלינו"ו" דיינו", לאחר מקרא ביכורים בהגדה של פסח מופיעים שני פיוטים" ,

כמספר המעלות  –" חמש עשרה מעלות"ב, כך7 .אשר שימשו שירי שבח בזמן הבאת הביכורים לבית המקדש

את עם ' מתוארות דרכי ההנהגה של ה –( ד"קל-כ"ק)כמספר שירי המעלות בספר תהלים בבית המקדש ו

  .םשל מקרא ביכורידגם בדיוק לפי ה, מיציאת מצרים עד בניין בית הבחירה בירושלים, ישראל

 ַהּטוֹב ְבָכל ְוָשַמְחתָ ": השמחה בכל הטוב בירושלים משתפת גם את החלשים בחברה, לאחר הבאת הביכורים 

י ַאָתה ּוְלֵביֶתָך ֹלֶהיָך-א' ה ְלָך נַָתן ֶשראֲ  ְרֶבָך ֲאֶשר ְוַהֵגר ְוַהֵלו  סיפור יציאת , באותו אופן. (יא, ו"דברים כ)" ְבק 

ה מוששמחה על השפע החקלאי זמן ודווקא ב 8,מצרים מחייב גם אותנו לדאוג בעתיד לאותם החלשים בחברה

ְרֶבָךבְ  ֲאֶשר ַהֵגר"להזמין את עלינו  הזיכרון ההיסטורי מחייב אותנו לדאוג לנצרכים ולנזקקים וליצור ". ק 

 .בארץ ישראל חברה צודקת ומתוקנת
 

 . מדוע הפכה פרשת ביכורים לטקסט המרכזי בהגדה של פסח מכאן ברור
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 (.וראו מצודות דוד שם)יח , ד"כ' ראו גם שמואל א. ירוש זה בדבריו על הפסוקהספורנו הביא פ 
4
ַלה"בעקבות כך מתרגם התרגום הירושלמי את המילים    י ַהיוֹם  ַגְדת  גם ". להא-א' אודינן ושבחינן יומא הדין קדם ה": "ֹלֶהיָך-א   'ה 

 שהביאני להיך-א לשם והודיתי הגדתי שהבאתי הזה בפרי – היום הגדתי: "שבהגדת האיכר" סיפור"ן על אתר מסביר את ה"הרמב
 ".'ספרתי' כמו 'הגדתי' וטעם ;לשמו ומשבח מודה ואני, דבריו מקיים השם והנה, לנו לתת לאבותינו נשבע אשר לארץ

5
מסות על חג  –ינו זמן חירות, ד סולובייציק"ראו פירושי הגרי. ם"וכך גם בנוסח ההגדה של הרמב; ו ,ז ,ומצה חמץ כותהל ,ם"רמב  

 .00-1' עמ, ז"אלון שבות תשס, הפסח ועל ההגדה
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 .חג הביכורים, מצוות ספירת העומר מחברת ומקשרת את יציאת מצרים עם שבועות, נוסף על כך
7

 .ב"תשמ, ביאליק, ירושלים, "מקורותיה ותולדותיה –הגדה של פסח "דניאל גולדשמידט ראו בפירושו של  
8 

 .22-16' עמ, ל"ירושלים תש, ונים חדשים בספר שמותעי, נחמה לייבוביץ


