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   1פרשת ביכורים –הוראת ההגדה של פסח     בני גזונדהייט ד"ר

  

 

  

  משמעות ביכורים במקראא.  

  ביכורים הן כמצווה מעשית והן כמליצה סמלית:ה יםבמקרא מופיעבמספר מקומות 

ִמְנָחה ַלה':  ָמהִמְּפִרי ָהֲאדָ : "ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין היא הבאת ביכורים עבודת ה' הראשונה המתוארת במקרא •

 .ד)-(בראשית ד', גֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו"  ִמְּבֹכרוֹתְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא 

ָּתִביא ֵּבית  "ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת: בני ישראל מצווים במספר מקומות להביא את ביכורי אדמתם לבית המקדש •

 2.ל"ד, כו)  ;(שמות כ"ג, יט א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו"ֶהי ה' אֱ 

ה' את  ביאמכך  אחר", וִיְׂשָרֵאל ְבֹכִרי ְּבִני": בלשון חיבה ה' את בני ישראל בתחילת סיפור יציאת מצרים מכנה •

  .כג)-(שמות ד', כבעל מצרים  בכורותמכת 

  3.)כבמדבר י"ג, " (ֲעָנִבים ִּבּכּוֵרי ְיֵמי ְוַהָּיִמים"הביכורים: ישראל בזמן המרגלים מביאים מפירות ארץ  •

" של ה' כשבאו לארץ ישראל לאחר נדודיהם הארוכים ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתהאת בני ישראל "נביא הירמיה מכנה בספר  •

 .ג)-(ירמיה ב', א במדבר

 4.ישראל בארצו מנוסחת בלשון "נטיעה"עם ת בישי •

אכן הביאו ביכורים  , השביםובימי שיבת ציוןד, ל) "(יחזקאל מבאת ביכורים על המנבא יחזקאל  בנבואת הנחמה •

 .)לא-לו; י"ג, כט, (נחמיה י', ללבית ה' 
  

לאחר  הראשון ובניומימי אדם  –התקרבות לעבודת ה' של  וחדתדרך מיהבאת הביכורים בות ראל , ישזהלאור 

  .  צםעד לעבודת ה' של בני ישראל באר, וגירושם מגן עדן

  

  

  

                                                 
הרב יואל בן נון, הרב שלמה בר אילן), \דר' גבריאל חיים כהן (ירושליםברצוני להודות על ההערות וההארות החשובות למאמר זה של  1

  לון שבות), וילדינו יש"י, אוריה, לאה, יאיר ושלומית.ברין, הרב יונתן גרוסמן (א
ּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ֹעֶמר "ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָר  גם במקבילות: ראו 2

ָּכל ֲאֶׁשר ְּבַאְרָצם  ִּבּכּוֵריֲעִרֹסֵתיֶכם ִּתְּתנּו ַלה' ְּתרּוָמה ְלֹדֹרֵתיֶכם" (במדבר ט"ו, כא); " ֵמֵראִׁשיתקרא כ"ג, י); "ְקִציְרֶכם ֶאל ַהֹּכֵהן" (וי ֵראִׁשית
ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַלה' ְּבָׁשֻבֹעֵתיֶכם ִמְקָרא ֹקֶדׁש ְּבַהְקִריְבֶכם  ַהִּבּכּוִריםֲאֶׁשר ָיִביאּו ַלה' ְל ִיְהֶיה ָּכל ָטהֹור ְּבֵביְת ֹיאֲכֶלּנּו" (במדבר י"ח, יג); "ּוְביֹום 

 ֵּגז ֹצאְנ ִּתֶּתן ּלֹו" (דברים י"ח, ד).  ְוֵראִׁשיתְּדָגְנ ִּתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶר  ֵראִׁשיתִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה א ַתֲעׂשּו" (במדבר כ"ח, כו); "
בארץ ישראל, מביא האיכר עכשיו מראשית  של המאיסהקון של חטא המרגלים: במקום החטא הבאת הביכורים כעין תיב לראות אפשר 3

  ביכורים מסכתלהסביר את דברי המשנה ב אפשראל ארץ זבת חלב ודבש. לפי עיקרון זה  שהביאוהופרי אדמתו ומודה לה' על כל חסדיו 
 ואומר בגמי קושרו – שביכר רמון ,שביכר אשכול ,שבכרה תאנה ורואה שדהו בתוך אדם יורד ?הבכורים מפרישין כיצדא: "שנה ג מרק פ

מונים ותאנים, כתיקון של הבאת ביכורים לחטא המרגלים, יאשכול ענבים, ר :"; המשנה מונה דווקא את שלושת המיניםבכורים אלו הרי
 ּוִמן ִּבְׁשָנִים ַבּמֹוט ַוִּיָּׂשֻאהּו ֶאָחד ֲעָנִבים ְוֶאְׁשּכֹול ְזמֹוָרה ִמָּׁשם ַוִּיְכְרתּו ֶאְׁשֹּכל ַנַחל ַעד ַוָּיֹבאּומארץ ישראל: " ושהביאו דווקא שלושה מינים אל

, בני חידושי הגרמ"זבספרו  וורשה/פראגא; כך מובא בפירושו של רבי מנחם זעמבא זצ"ל הי"ד מ)כג, ג"י במדבר" (ַהְּתֵאִנים ּוִמן ָהִרֹּמִנים
אי' בשם האר"י ז"ל דמצות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים, דהרי  –ביכורים  נ: "בענין מצות מןברק תש"ם, עמ' קיז, סי

המרגלים הוציאו דיבה על הארץ ומצות ביכורים ניתנה משום חיבת הארץ. והוסיף ע"ז הגרמ"ז זצ"ל דיש רמז לזה במשנה בביכורים פ"ג 
ביכר, רמון שביכר, קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים'; הנה אשכול ש ,מ"א דאי' שם: 'אדם יורד בתוך שדהו, ורואה תאנה שביכרה

מוזכרים כאן השלושה מינים המוזכרים גם אצל המרגלים שאותם הם הביאו מארץ ישראל, והרמז להקשר שביניהן"; אני מודה לרב 
   לי את הפירוש הנפלא הזה. ראהשלמה ברין שליט"א (אלון שבות), שה

; "ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל )יז, ו"ט שמות" (ָיֶדי ּכֹוְננּו ֹדָני-אֲ  ִמְּקָדׁש ה' ָּפַעְלָּת  ְלִׁשְבְּת ָמכֹון ַנֲחָלְת ְּבַהר ָּטֵעמוֹ ְוִת  ְּתִבֵאמוֹ למשל: " ראו 4
ַעל ַאְדָמָתם ְוא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר  ּוְנַטְעִּתיםלּו ֶאת ְּפִריֶהם: ְכָרִמים ְוָׁשתּו ֶאת ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאכְ  ְוָנְטעּוּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו 

טו); נטיעת הכרמים של בני ישראל בארץ ישראל קשורה לנטיעת ה' את בני ישראל באדמתם -ֶהי" (עמוס ט', ידֱא 'ָנַתִּתי ָלֶהם ָאַמר ה
  ), ועוד. שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.למטה הערה  ראו(
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  5ב.  סמיכות פרשת ביכורים לפרשת עמלק

עמלק  ישראל למחות את זכרבני נצטוו בה ש יט)-(דברים כ"ה, יזפרשת ביכורים מופיעה מיד לאחר פרשת עמלק 

  : פותחת באופן מילולי באותם המושגים והיא לקראת תקופה של שלווה בארץ,
  

 (דברים כ"ו, א)  פרשת ביכורים (דברים כ"ה, יט)  פרשת עמלק
   ִמָּסִביב ֹאְיֶבי ִמָּכל ְל ֶהי-אֱ ה'  ְּבָהִניחַ  ְוָהָיה

   ְלִרְׁשָּתּה ַנֲחָלה ְל ֹנֵתן ֶהי-אֱ ה'  ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ
 :ִּתְׁשָּכח א ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה

  ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא 
 ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה: ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ֹנֵתן לְ  ֶהי-ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אֱ 

  

כניסת ישראל והפרשיות בהמשך חלות מיד לאחר  ,פרשת עמלק לכיבוש הארץ מידי אויביה מתייחסתנית ימבחינה עני

   6.ואל רצף כרונולוגי לאורך פרשיותו; לפי זה יש סדר מעשר, כתיבת תורה, בניין המזבח) רשתביכורים, פ רשת(פ לארצם

 קאחרי שזכר בפרשה של מעלה שיזכרו רשעת עמל: "הפרשיות ך אחרת הסביר דון יצחק אברבנאל את סמיכותבדר

רו הטובות שקבלו המה מהשם אן שגם כן יזכזכר כ –ואשר הרע עמהם כדי להשיב גמולו בראשו  ,)ט-יז(דברים כ"ה, 

כלומר, לפי ; כורים"יו לבית מקדשו הביביא –ל כל אשר גמלם ורב טוב לבית ישראל, ולהודות לשמו עליו יתברך ע

     7בארצו. לבטח עם ישראל היושב לעה' שמשפיע ניגוד לטוב על דרך הרשעת עמלק מוצגת  ,אברבנאל

  

  ג.  מילים מנחות בפרשת ביכורים

  ביכורים:באת ההמצוות נותנות משמעות מיוחדת להיש כמה מילים מנחות, בפרשתנו 

להם את הארץ  לתתואת הבטחתו  והמילה מציינת את ברכת ה' לישראל עמיםפ שבעמופיע בפרשתנו  ת"נהשורש נ •

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו "ין: שונה לחלוטשל ה"נתינה" היא באזכור האמצעי המשמעות רק ואת פירותיה. 

תיקון לנתינת העבדות והסבל של עם  המהוופירותיה וכל הטוב מאת ה' , ; נתינת הארץ"ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה ַוִּיְּתנּו

  ישראל בשעבוד מצרים בגולה, ומקרא ביכורים של האיכר אכן מדגיש ניגוד זה.

פעמים מופיע  ששהביא אותו לארץ ישראל. הוא ש שה'לכך בהביאו את תבואת השדה למקדש, האיכר מודע  •

כביכול  למקדשהביאו את הביכורים א בפרשה והוא מציין את ברכת ה' לישראל ואת הודאת האיכר ב"השורש בו

המילה המנחה ממחישה את  ֵהֵבאִתי". –ָבאִתי; ַוְיִבֵאנּו  –ָּתִביא; ּוָבאָת  –"ָתבוֹא  :בשלושה זוגות של פעלים

   8בין האיכר וה'.המיוחדת ההדדיות 

                                                 
  .39-44 , עמ'ן)"י (תש ,מגדים ",מעשרות למיקומן של מצוות מקרא ביכורים ווידוי"שביב, יהודה  ראו 5
במטרתם ", כי עמלק מפריע לישראל ְלִרְׁשָּתּההפרשיות: בפרשת עמלק הניסוח הוא "לפי זה אפשר להבין הבדל לשוני עדין בין שתי  6

למעשה הפעולה מתבצעת פרשת הביכורים ב; בניגוד לכך המתוכננת הירושהצורך ולכן מצווה למחות את זכרם ל ,את הארץ "לרשת"
וכדי להדגיש את מצוות הירושה וקיומה בפועל של הירושה והישיבה בארץ ישראל על הישיבה בה,  באמצעותהמעשית של ירושת הארץ 

דוגמאות דומות: דברים ו', ז "ודברת בם" (פרשה ראשונה של קריאת  ראו; "ְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּהִויִר ": נה במקצתהניסוח שו –ידי הביכורים 
להיכם" -יג הבדל בין "ויראו את ה' א-שמע) לבין דברים י"א, יט: "ולמדם אתם את בניכם לדבר בם" ("פרשה שנייה"); דברים ל"א, יב

  .את ה' אלהיכם" ראולבין "ולמדו לי
פירוש משה דוד קאסוטו,  ראותו ניגוד בין עמלק מחד גיסא והמפגש עם יתרו מאידך גיסא; קיים אופרשת בשלח עמלק בסוף גם בפרשת  7

ואילך. ניגוד זה בין רשעת אומות העולם ובין הבטחת ה' לישראל שישבו בארצם  145, מאגנס, ירושלים תשכ"ה, עמ' על ספר שמות
לאחר גירוש ספרד, דון יצחק אברבנאל גלה לארצות אחרות, אך השתוקק תמיד להגיע לארץ  מתאים לביוגרפיה של דון יצחק אברבנאל:

ואורח נטה ישראל. בפירוש לפרשת ביכורים הוא כותב: "גם יעקב בזקנותו כשירד מצרימה עם בניו לא היה שם שוטר ומושל כי אם גר 
עונים מהמצרים ומשועבדים";על עצמו א נתעשרו שמה ... היו תמיד מ(על פי ירמיהו י"ד, ח) ... לא משלו בארץ מפני ריבויים גם ל ללון

 ספרי ומחמדי הטובים לקחו להם ... ב"הקדמת המחבר" להגדה של פסח: "כי אפפו עלי רעות רבות ... וכלמאוד הוא כותב תיאור דומה 
"כאורח נטה ללון"  ח) מפני חרבות". המילים (על פי ירמיהו י"ד, כאורח נטה ללוןואלך לנפשי והייתי נע ונד בארץ ואמלטה בעור שני 

לי שהרב יצחק אברבנאל, אשר הרבה להראות את  ראו. נלתולדות חייו של המחבר אפוא ארמי אובד אבי" מקבילות"בפירושו ל
האקטואליות של התורה בהקשרים רבים, מקיים בכך בראש פירושו להגדה של פסח את דרישת ההגדה: "בכל דור ודור חייב אדם 

 .)מוגדרת. שגיאה! הסימניה אינהגם למטה ליד הערה  ראולראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (
; "שובה ישראל", עלון שבות לבוגרי ישיבת הר עציון יט 46-31 , עמ')ס"(תש לב ,מגדים פרשת התשובה (דברים ל')",בני גזונדהייט " ראו 8

  .53-69ד), עמוד "(תשס
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עצם היום לאורך ההיסטוריה עד לעמו להמחיש את קרבת ה'  ,הקצרה פעמים בפרשתנו עשרה-ארבעשם ה' מופיע  •

  .)זפסוק בפירוש של למטה  ראו(ביכורים של פרשת א המוקד ישמיעת ה' את קולנו במצרים ההרי הזה, ו

  

  הפסוקים .  פירושד

  

  ֶהי ֹנֵתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה:אֱ  'ְוָהָיה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה (א)
  

 ֶהי ֹנֵתן ָל ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּתה ָּבּהָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' אֱ ִּכי : "פרשת המלךת תיחלפ כמעט זההלפרשתנו הפתיחה 

 ביכורים בפרשתפרשת המלך, נתווספה לבהשוואה  .)(דברים י"ז, יד "ְוָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה ָעַלי ֶמֶל ְּכָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ְסִביֹבָתי

לכל איכר. פרשת המלך ופרשת ביכורים  שהעניק ה' ""ַנֲחָלההההקשר של הבאת ביכורים מ" לאור ַנֲחָלההמילה "

 9למלך.כביכול דומה  ,בהביאו את ראשית פרי אדמתו לבית המקדש ,האיכר הפשוטאפילו בכך ש קשורות זו בזו

פסוק בפירוש ללמטה  ראו( משה למלך אדוםל שזה שמופיע בפנייתו מאוד לדומה פרשת ביכורים בתיאור יציאת מצרים 

  .י מלכיםנשל תולדות ישראל בפומדיני , דהיינו תיאור היסטורי ה)

  

ֶהי ֹנֵתן ָל ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר אֱ  'ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ ֲאֶׁשר ה (ב)

  י ְלַׁשֵּכן ְׁשמוֹ ָׁשם:הֶ -אֱ  'ִיְבַחר ה
  

. הבאת הביכורים יז) ; כ"ח,(כ"ח, ה" ּוִמְׁשַאְרֶּת ַטְנֲא ָּברּומהשדה: " את הפירותבו מביאים שהוא הסל "ֶּטֶנא" ה

ישירות מהשדה מביא את ראשית פרי אדמתו הלאית של האיכר קאת החוויה הח הממחיש ֶּטֶנאבתוך דווקא למקדש 

   10מקדש.בית הל

ובכך ניתן למצוות " מזכיר את הניסוח של קורבנות אחרים, ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמוֹ ָׁשםאֱ  'הֶאל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר יסוח "הנ

ְׁשמוֹ ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת  ֵהיֶכםֱאֶאל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' : "ִּכי ִאם הבאת קורבנותשל הבאת ביכורים מעמד 

ִנְדֵריֶכם ְכנֹו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ָׁשָּמה: ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה ֹעֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם וְ ְלִׁש  ָׁשם

    .ו)-(דברים י"ב, הְוִנְדֹבֵתיֶכם ּוְבֹכֹרת ְּבַקְרֶכם ְוֹצאְנֶכם" 

  

  ם ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמי (ג)

  ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו: 'ֶהי ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע הֱא 'ִהַּגְדִּתי ַהּיוֹם ַלה    
  

 ְוֶאל ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ֶאל ּוָבאתָ "העמידה מול הכוהן במקדש במקרא ביכורים דומה מאוד לניסוח בדברים י"ז, ט: 

לעם  הכוהן ומורה תורהמלמד "; בשתי הפרשיות ַהִּמְׁשָּפט ְּדַבר ֵאת ְל ְוִהִּגידּו ְוָדַרְׁשָּת  ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר טַהֹּׁשפֵ 

   11.ביכוריםהמקרא  קורא בפניו את האיכרהכוהן מקיים את תפקידו בכך ש, אך בפרשת הביכורים ישראל

 ֲאֶׁשר ֶאל ָהָאֶרץֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתישראל בתחילת סיפור יציאת מצרים: "את הבטחת ה' לימזכירים האיכר דבריו של 

  .(שמות ו', ח)ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ְוָנַתִּתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ה'" 

  

                                                 
(משנה ביכורים פרק  גם המשנה קובעת שהמלך מחויב להביא ביכורים: "...אפילו ... המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה..." 9

  ג משנה ד).
 ,והענבים התאנים מביאים הקרוביםעל פי זה מובנים דברי המשנה, שהאיכרים מאזור ירושלים מביאים פירות טריים מהשדה: " 10

 ג). שנה ג מרק ..." (משנה ביכורים פוצמוקים גרוגרות יםמביא והרחוקים
  ".ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן מֹות ַעד ַלִּמְׁשָּפט ָהֵעָדה ִלְפֵני ָעְמדוֹ  ַעד ַהִהיא ָּבִעיר ְוָיַׁשב" :ו ',כ יהושעוכך גם בספר  11
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ניים של ימושגים רבים ואופימצרים, ואכן את יציאת בני ישראל מפרשת ביכורים מבחינת התוכן, האיכר מזכיר ב

   :, אך לחלקם יש משמעות חדשהמשולבים בפרשת ביכורים פרשת בכורות

  

  

  טז)-(שמות י"ג, א  פרשת בכורות
  

  יא)-(דברים כ"ו, א פרשת ביכורים

 ִלי ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ֶרֶחם ָּכל ֶּפֶטר ְּבכוֹר ָכל ִלי ַקֶּדׁש )ב(
 ְיָצאֶתם ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהּיֹום ֶאת ָזכֹור ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר )ג( ... :הּוא

 ְוא ִמֶּזה ֶאְתֶכם' ה הֹוִציא ָיד ְּבֹחֶזק ִּכי ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמִּמְצַרִים
ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי  ֶאל ֶאֶרץ 'ה ְוָהָיה ִכי ְיִביֲא (ה) :ָחֵמץ ֵיָאֵכל

 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי ָלֶתת ָל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוהַ 
ְלִבְנ ַּבּיֹום  ְוִהַּגְדָּת  (ח)ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה: ... 

ְל  ְוָהָיה (ט): ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִיםַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי 
ְּבָיד ְלאֹות ַעל ָיְד ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה' ְּבִפי ִּכי 

 ַהְּכַנֲעִני ֶאֶרץ ֶאל' ה ְיִבֲא ִּכי ְוָהָיה )יא(:  ֲחָזָקה הוִֹצֲא ה' ִמִּמְצָרִים
 ֶרֶחם ֶּפֶטר ָכל ֲעַבְרָּת ְוהַ  )יב( : ְָלך ּוְנָתָנּה ְוַלֲאֹבֶתי ְל ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר

 ֶּפֶטר ְוָכל )יג( ':ַלה ַהְּזָכִרים ְל ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ְּבֵהָמה ֶׁשֶגר ֶּפֶטר ְוָכל' ַלה
 ְּבָבֶני ָאָדם ְּבכֹור ְוֹכל ַוֲעַרְפּתוֹ  ִתְפֶּדה א ְוִאם ְבֶׂשה ִּתְפֶּדה ֲחֹמר

 ֵאָליו ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת ַמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ ִיְׁשָאְל ִּכי ְוָהָיה )יד( :ִּתְפֶּדה
 ִהְקָׁשה ִּכי ַוְיִהי )טו( :ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמִּמְצַרִים' ה הוִֹציָאנּו ָיד ֹחֶזקּבְ 

 ְוַעד ָאָדם ִמְּבֹכר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל' ה ַוַּיֲהֹרג ְלַׁשְּלֵחנּו ַפְרֹעה
 ָּבַני ְּבכוֹר ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל' ַלה ֹזֵבחַ  ֲאִני ֵּכן ַעל ְּבֵהָמה ְּבכוֹר

 ָיד ְּבֹחֶזק ִּכי ֵעיֶני ֵּבין ּוְלטֹוָטֹפת ָיְדָכה ַעל ְלאֹות ְוָהָיה )טז( :ֶאְפֶּדה
  : ִמִּמְצָרִים' ה הֹוִציָאנּו

 ַנֲחָלה ְל ֹנֵתן ֱאֶהי' ה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבוֹא ִּכי ְוָהָיה )א(
 ָהֲאָדָמה ְּפִרי ָּכל ֵמֵראִׁשית ְוָלַקְחָּת  )ב( :ָּבּה ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתּה

 ַבֶּטֶנא ְוַׂשְמָּת  ָל ֹנֵתן ֱאֶהי' ה ֲאֶׁשר ֵמַאְרְצ ָּתִביא ֲאֶׁשר
 )ג( :ָׁשם ְׁשמוֹ  ְלַׁשֵּכן ֱאֶהי' ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוָהַלְכָּת 
 ִהַּגְדִּתי ֵאָליו ְוָאַמְרָּת  ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֹּכֵהן ֶאל ּוָבאתָ 
 ַלֲאֹבֵתינּו' ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי ֱאֶהי' ַלה ַהּיֹום
' ה ִמְזַּבח ִלְפֵני ְוִהִּניחוֹ  ִמָּיֶד ַהֶּטֶנא ַהֹּכֵהן ְוָלַקח )ד( :ָלנּו ָלֶתת

ֶהיה ִלְפֵני ְוָאַמְרָּת  ְוָעִניתָ  )ה( :ֱא 'ֶהיַוֵּיֶרד ָאִבי ֹאֵבד ֲאַרִּמי ֱא 
 :ָוָרב ָעצּום ָּגדֹול ְלגֹוי ָׁשם ַוְיִהי ְמָעט ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה

 )ז( :ָקָׁשה ֲעֹבָדה ָעֵלינּו ַוִּיְּתנּו ַוְיַעּנּונּו ַהִּמְצִרים ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּו )ו(
 ָעְנֵינּו ֶאת ַוַּיְרא ֹקֵלנּו ֶאת' ה ַוִּיְׁשַמע ֵתינּוֲאבֹ  ֱאֵהי' ה ֶאל ַוִּנְצַעק

 ֲחָזָקה ְּבָיד ִמִּמְצַרִים' ה ַוּיוִֹצֵאנּו )ח( :ַלֲחֵצנּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת
 ֶאל ַוְיִבֵאנּו )ט( :ּוְבֹמְפִתים ּוְבֹאתֹות ָּגֹדל ּוְבֹמָרא ְנטּוָיה ּוִבְזֹרעַ 

 :ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַהֹּזאת ָהָאֶרץ תאֶ  ָלנּו ַוִּיֶּתן ַהֶּזה ַהָּמקֹום
 ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי ִהֵּנה ְוַעָּתה )י(

 )יא( :ֱאֶהי' ה ִלְפֵני ְוִהְׁשַּתֲחִויתָ  ֱאֶהי' ה ִלְפֵני ְוִהַּנְחּתוֹ ' ה
 ְוַהֵּלִוי ַאָּתה ּוְלֵביֶת ֱאֶהי' ה ְל ָנַתן ֲאֶׁשר ַהּטֹוב ְבָכל ְוָׂשַמְחָּת 

  : ְּבִקְרֶּב ֲאֶׁשר ְוַהֵּגר
  

מתייחסת לעתיד, כשבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל ויזכרו את עברם כעבדים  (י"ג, ח)" של ספר שמות ְוִהַּגְדָּת מצוות "

 ְוִהַּגְדָּת הבאים בארץ ישראל: " את חובת הסיפור לילדים לדורותהפרשה לכן מדגישה  .מצריםמ םיציאתנסי ה' בואת 

. מצווה זו מתקיימת ומתגשמת בדרך (שמות י"ג, ח)ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" 

ת הן בביוביא מביכורי אדמתו ומכריז לפני הכמהבאת הביכורים, כשהאיכר  באמצעותהטובה ביותר בספר דברים 

הדגש בפרשה זו ; (דברים כ"ו, ג) "ָלנּו ָלֶתת ַלֲאֹבֵתינּו' ה ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשרָהָאֶרץ ֶהי ִּכי ָבאִתי ֶאל ֱא 'ַהּיֹום ַלה ִהַּגְדִּתיהמקדש: "

  . זבת חלב ודבשעד בואם אל ארץ ותולדות האבות מיום צאתם מעבדות מצרים  מושם על

במצרים;  בכורותזכר למכת כ כוריםיבהעם היושב בארצו מביא  – מצרים של יציאת המעגלאת פרשת ביכורים סוגרת 

מצוות בין ומצוות בכורות  קשר ביןהעל התורה  רומזת ר בניקוד ובמשמעות שונה"על ידי שימוש באותו שורש בכ

 ַוֵּיֶרד יָאבִ  ֹאֵבד ֲאַרִּמימפורש בפי האיכר בהביאו את ראשית פרי האדמה: "נאמר ב זה והרי מסר 12הבאת ביכורים,

 ִהֵּנה ְוַעָּתה :ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ַוִּיֶּתן ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוְיִבֵאנּו...  ְמָעט ִּבְמֵתי ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה

   .יא)-(דברים כ"ו, ה... " 'ה ִּלי ָנַתָּתה ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ְּפִרי ֵראִׁשית ֶאת ֵהֵבאִתי

מקבילות  נןיש, (אם כי בשינוי משמעות) ר בשתי הפרשיות"שורש בכהשימוש ב" וִהַּגְדִּתי – "ְוִהַּגְדָּת  מושגיםה לענוסף 

   .בטבלה למעלה) ראו( יציאת מצריםובין מצוות הבאת ביכורים  ביןות מקשרהות יות רבונלש

אך גם כמסר   13,מידעגילוי ול להתפרש כאמירה מילולית, " יכהמושג "ִהַּגְדִּתי: מסר מתוך מעשה והתנהגות –ִהַּגְדִּתי 

בנו אבשלום במקום  ובוכה על מותבחדרו מילולי העולה מתוך מעשה או התנהגות. כך למשל, כשדוד מתבודד -לא

 ִּכי ַהּיֹום ִהַּגְדָּת  ִּכי ֹאֲהֶבי ֶאת ְוִלְׂשֹנא ׂשְֹנֶאי ֶאת ְלַאֲהָבה..."צחון עם מפקדי הצבא שלו, יואב אומר לו: ילחגוג את הנ

גם  14.)ז, ט"י 'ב שמואל( "ְּבֵעיֶני ָיָׁשר ָאז ִּכי ֵמִתים ַהּיֹום ְוֻכָּלנּו ַחי ַאְבָׁשלֹום לּו ִּכי ַהּיֹום ָיַדְעִּתי ִּכי ַוֲעָבִדים ָׂשִרים ְל ֵאין

                                                 
ִמְנָחה ַלה': ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא  ִמְּפִרי ָהֲאָדָמהין והבל: "ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין הניגוד בין פרי האדמה ובכורות הצאן ידוע כבר מק 12

  ד).-ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו" (בראשית ד', ג ִמְּבֹכרוֹת

(שופטים  "ִלי אֹוָתּה ַּתִּגידּו ַהֵּגד ִאם ִחיָדה ָלֶכם ָּנא ָאחּוָדהוגמת: "משמעות "הגדה" במקומות רבים במקרא היא לגלות דבר שלא ידוע, כד 13
  נחמיה ב', יב, ועוד.יח; -שופטים ט"ז, יזגם בראשית י"ב, יח; כ"א, כו; ל"א, כז; יהושע ז', יט;  ראו .י"ד, יב)

כ"ד, יח משמעות המילה "הגדת" היא לא מסר  כבר הביא הספורנו בפירושו על הפסוק. גם בשמואל א' אתאת הפירוש עם הדוגמה הז 14
 שמואל" (ֲהַרְגָּתִני ְוא ְּבָיְדה'  ִסְּגַרִני ֲאֶׁשר ֵאת טֹוָבה ִאִּתי ָעִׂשיָתה ֲאֶׁשר ֵאת ַהּיֹום ִהַּגְדָּת  ְוַאָּתה, אלא "אמירה" בהתנהגות: "דווקא במילים

  שם). דוד מצודת" (ברורה היבראי לכל הראית ל"ר – הגדת, יח); המשמעות בפסוק זה היא מסר בלי מילים: "ד"כ 'א
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לה'  15והשבח ההודאה אתמחדש  , מבטאבכל שנה ושנהעצם הבאת הביכורים לירושלים ב ,האיכר ,ביכורים בפרשת

 'ֶהי ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע הֱא 'ִהַּגְדִּתי ַהּיוֹם ַלה: "ה ולשבוע מטובהיעל שהביאו לארץ ישראל לאכול מפרי

לא רק אמירה בפה, א יה כתפיו של האיכרארץ ישראל על  ם שלביכוריהסל כש ומילים אל. אמירת "ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו

 המילה לש הבנה זו 16."אמירה" ברורה וחזקה, שאכן בני ישראל יושבים על אדמתםשיש לה  התנהגות בפועלאלא גם 

לאו דווקא  היא הכוונהשכלומר ל "הגדה" של פסח, ְלִבְנ" ש ְוִהַּגְדָּת גם על מצוות " תביכורים מלמדבפרשת  "ִהַּגְדִּתי"

   17יתית.יחוו במילים, אלא גם להתנהגותלאמירה 

  

   ֶהי:ֱא 'ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ְוִהִּניחוֹ ִלְפֵני ִמְזַּבח ה (ד)
  

. בהקשבתו להביא את הטנא לפני מזבח ה'הוא להקשיב לאיכר המביא את ביכוריו לירושלים ותפקידו של הכוהן 

  .  'רגשי התודה להלהביע את  עוזר לוו מעודדו ,את האיכר לה'הכוהן מקרב  ובהדרכתו

  

  ֶהי ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגוֹי ָּגדוֹל ָעצּום ָוָרב:ֱא 'ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה (ה)
  

הגעתו לארץ עצם ודה על האיכר מ ג)פסוק (. בחלק הראשון י)-הפסוקים (ביכורים  קראהחלק השני של מ מתחיל כאן

התבוננות מעמיקה יותר על  נהיש יאת ראשית פרי אדמתו לבית המקדש. בחלק השנהיום ממנה הוא מביא שישראל, 

את הקריאה . עד עצם היום הזה מאז יציאת בני ישראל מארץ מצרים ,זה מבחינה היסטוריתחגיגי עצם מעמד 

הפתיחה לחלק השני . ה' שנייה הוא קורא מול מזבחעל כתפיו, אך את הקריאה העדיין האיכר כשסלו  קוראהראשונה 

   18הסתכלות מעמיקה יותר. כלומר יש כאןבחלק הראשון,  "ְוָאַמְרָּת ֵאָליו"פתיחה " בניגוד לְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת היא "

  

שונים  והם, "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי" פירושים הועלו למילים מספר – ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט

    19:מבחינה תחבירית ובעיקר מבחינת משמעותם

 20" = מושא);ָאִביפועל יוצא) את יעקב אבינו (" –" ֹאֵבד" = נושא) ביקש להרוג ("ֲאַרִּמילבן הארמי (" •

                                                 
גם למטה ליד הערה  ראו; להא"דינן ושבחינן יומא הדין קדם ה' א":  "אוֶהיֱא 'ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלהתרגום ירושלמי מתרגם את המילים "   15

47. 
 שהביאני להיך-א לשם והודיתי הגדתי שהבאתי הזה בפרי – היום הגדתיאת ה"סיפור" שבהגדת האיכר: " מסביר כבר הרמב"ן על אתר   16

 ".ספרתי כמו הגדתי וטעם. לשמו ומשבח מודה ואני, דבריו מקיים השם והנה, לנו לתת לאבותינו נשבע אשר לארץ
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", והרמב"ם על מצוות "והגדת" מובנים דברי המשנה: "בכל דור ודור לאור פירוש זה    17

 בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות אדם חייב ודור דור בכל"משנה שיונים קטנים אך משמעותיים, כדי להדגיש את הכלל של המשנה: 
 פירושי ראושל הרמב"ם);  ; וכך גם בנוסח ההגדהולכה ה זרק פ ,ומצה חמץ כותהל ,ם"רמב..." (שנאמר מצרים בודמשע עתה יצא

  .90-1מסות על חג הפסח ועל ההגדה", אלון שבות, מאוצר הרב, תשס"ז, עמוד  –"זמן חירותינו  גרי"ד סולובייציקה
 ֵּבית ֶאת ִיְבֶנה א ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה הָּככָ  ְוָאְמָרה ְוָעְנָתה, ז); "א"כ דברים" (ָראּו א ְוֵעיֵנינּו ַהֶּזה ַהָּדם ֶאת ָׁשְפכּו א ָיֵדינּו ְוָאְמרּו ְוָענּו: "ראו 18

טו); ראב"ע (דברים -" (דברים כ"ז, ידָאֵמן ְוָאְמרּו ָהָעם ָכל ְוָענּו...  :ָרם קֹול ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ָּכל ֶאל ְוָאְמרּו ַהְלִוִּים ְוָענּו; ")ט, ה"כ דברים" (ָאִחיו
 איוב ויען' וכן, תחלה כדמות או'; וענית': כן על '?שהבאת זה מה': לאמר הכהנים לושישא, יתכן – ועניתכ"ו, ה) מציע שני פירושים: "

 מקראלדברים כ"ז, יד, שמקרא ביכורים הוא דווקא בלשון הקודש: "וענית" נלמד מהשוואת המילה " לפי חז"ל – ".)ב, 'ג איוב( 'הראשון
" הקודש בלשון כאן אף  - הקודש בלשון להלן מה, 'ואמרו הלוים וענו': אומר הוא ולהלן, ' להיך-א' ה לפני ואמרת וענית'? כיצד ביכורים

 לפי זה יש כאן הצהרה במעמד חגיגי כמו בברכה וקללה של הר עיבל. ; במסכת (סוטה ל"ב ע"א)
; 250-254 , עמ'תשנ"דהמחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, \ספריית אלינרירושלים, , עיונים בספר דבריםנחמה ליבוביץ,  ראו 19

 תודתי לרב דר' חנוך גמליאל (אלון שבות) על עזרתו במינוחים הדקדוקיים.
זה, רישא דקרא מדבר על גלות יעקב אצל לבן, אך  כך מובא בספרי, ובעל ההגדה של פסח ורש"י דורשים ככה את הפסוק; לפי פירוש 20

ות את גלות יעקב במצרים, כפי שרש"י הסביר בפירושו על התורה בעקבות מתאר ..."ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשםהפסוק "המילים בהמשך 
 המקום לו חשב - לעשות שחשב ובשביל, יעקב אחר כשרדף, הכל את לעקור בקש לבן - אבי אובד ארמי"(ובלשונה של) ההגדה של פסח: 

 ירד זאת שאחרי, לכלותנו עלינו באו חריםא ועוד - מצרימה וירד; כמעשה] רעה[ מחשבה ה"הקב להם חושב העולם שאומות, עשה כאלו
  ...". למצרים יעקב
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 21" = תואר);ֹאֵבד) היה עני ("נשוא" = ֲאַרִּמי" = נושא), שבא מארם נהריים ("ָאִבייעקב (" •

 22" = תואר);ֹאֵבד(" ) כמו שה אובדנשוא" = ֲאַרִּמי) בא מארם נהריים ("" = נושאָאִביאבי אברהם (" •

כשודדים ושופכי דמים. במקרא ביכורים אף לעתים ונדידתם של הארמים ברחבי המזרח הקדום הייתה ידועה,  •

כדוגמת  עודהיות נודדים ולא ל ,את ה' על הזכות של בני ישראל לשבת באדמתם אפוא שבחתאר ומהאיכר מ

של לאברהם או ליעקב, אלא לתקופת הנדודים  ותמתייחסאינן מילים . לפי פירוש זה הבמזרח הקדוםהארמים 

    23.האבות
  

ִּיְרּבּו וַ ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאלט: ", מבוסס על ספר שמות א', זבפסוק זה יסוח הנ – ַוְיִהי ָׁשם ְלגוֹי ָּגדוֹל ָעצּום ָוָרב

דברי השנאה של פרעה  ".ִמֶּמּנּו ַרב ְוָעצּוםִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם: ... ַוֹּיאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיַעְצמּו

  א', מובאים כאן כברכת ה' לעם ישראל.פרק עם ישראל בשמות  כלפי

  

  יניתהצהרה היסטורית מד –פרשת ביכורים 

לתיאור ההיסטורי של שליחי בני ישראל  אל  מאוד דומה י)-(דברים כ"ו, ההתיאור של יציאת מצרים בפרשת הביכורים 

 ה של שני הסיפורים, קיימיםלעבור בארצו. לאור הקשרם השונ ממנוביקש משה אשר כ, טז)-(במדבר כ', טומלך אדום 

  הבדלים אופייניים בין שתי הפרשיות:
  

 ים כ"ודבר במדבר כ'
  (יד) ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל ֱאדֹום 

  ֹּכה ָאַמר ָאִחי ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו:
   ַוֵּיְרדּו ֲאֹבֵתינּו ִמְצַרְיָמה(טו) 

  ַוֵּנֶׁשב ְּבִמְצַרִים ָיִמים ַרִּבים 
  ְוַלֲאֹבֵתינּו: ְצַרִיםַוָּיֵרעּו ָלנּו ִמ 

   ַוִּנְצַעק ֶאל ה'(טז) 
  ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא  ַוִּיְׁשַמע ֹקֵלנּו

  ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדׁש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶל: ַוֹּיִצֵאנּו ִמִּמְצָרִים
 (יז) ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצ א ַנֲעֹבר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם ְוא ִנְׁשֶּתה ֵמי ְבֵאר

:א ִנֶּטה ָיִמין ּוְׂשֹמאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעֹבר ְּגבּוֶל ֵנֵל ַהֶּמֶל ֶּדֶר 

  
  ֶהי ֱא '(ה) ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה

   ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאִביֲאַרִּמי ֹאֵבד 
  ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:

  ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה: ֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִריםַוּיָ (ו) 
  ֵהי ֲאֹבֵתינּו ֱא 'ַוִּנְצַעק ֶאל ה(ז) 

  ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: ֹקֵלנּוֶאת  'ה ַוִּיְׁשַמע
ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ְּבָיד ֲחָזָקה ּובִ  ִמִּמְצַרִים 'ה ַוּיוִֹצֵאנּו(ח) 

ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים: (ט) ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת 
 ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:...

  

                                                                                                                                                                        
ניתן למצוא הוכחות מסויימות לפירוש זה: בתורה רק בתואל ולבן נקראים "ארמי" (בראשית כ"ה, כ; כ"ח, ה; ל"א, כ, כד); המקום 

אכן משווה על ידי מקבילות  התורה עצמההיחיד בו התורה מזכירה מושגים בארמית הוא דברי לבן אל יעקב (בראשית ל"א, מז); 
  לשוניות את בריחת יעקב מלבן ליציאת בני ישראל ממצרים:

  
  כה:-בראשית ל"א, כב

  ַיֲעֹקב: ִּכי ָבַרחָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי לְ  ַוּיַֻּגד
  ִעּמוֹ ֶאת ֶאָחיו  ַוִּיַּקח

  ֶּדֶר ִׁשְבַעת ָיִמים ... ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו
 ַיֲעֹקב ... תאֶ ָלָבן  ַוַּיֵּׂשג

  ט: -שמות י"ד, ה
  ָהָעם ... ִּכי ָבַרחֶמֶל ִמְצַרִים לְ  ַוּיַֻּגד

  :ָלַקח ִעּמוֹ ַעּמֹו  ְוֶאתַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו 
  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ... ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵריַוְיַחֵּזק ה' ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים 

 ֹחִנים ַעל ַהָּים ... אוָֹתם ַוַּיִּׂשיגּו ַאֲחֵריֶהםִמְצַרִים  ַוִּיְרְּדפּו
  

  .103-106, עמ' )17ק (הערה דברי הגרי"ד סולובייצי ראו –טיפוס של שנאת ישראל -על שנאת לבן את יעקב כאב
 

 או מאביד אומר הכתוב היה, לבן על ארמי יהה ואילו, יוצאים שאינם מהפעלים אובד מלת - אבי אובדכך פירש ראב"ע (דברים כ"ו, ה): " 21
 כאילו. יעקב הוא שארמי, והקרוב. מצרים אל לרדת סבב לא ולבן? מצרימה וירד', אבי להאביד בקש לבן' לאמר טעם מה, ועוד. מאבד

 'רישו וישכח ישתה': דוהע). ו, א"ל משלי( 'לאובד שכר תנו' וכן. ממון בלא עני - והטעם, אובד היה, בארם אבי היה כאשר: הכתוב אמר
 והוא, במצרים היה גר גם. ארם אל בא כאשר היה עני כי מאבי הארץ ירשתי לא כי, והטעם, אבי היה אובד ארמי הוא והנה). ז, שם שם(

 . "טובה ארץ לנו ותתן מעבדות הוצאתנו' ה ואתה, גדול לגוי שב כן ואחר, מעט במתי היה
יב וכדכת, 'מארצך לך לך'יב כדכת. ארם מארץ וגולה אובד, היה ארמי אברהם אבי - אבי אובד מיארכך פירש הרשב"ם (דברים כ"ו, ה): " 22

 בקש אובד כשה תעיתי'יב כדכת הגולה באדם הם אחד - ותועה אובד לשון' (בראשית כ', יג); אבי מבית להים-א אותי התעו כאשר ויהי'
 ונתנה הזאת לארץ אבותינו באו נכריה מארץ כלומר -' (ירמיה נ', ו) תעוםה רועיהם עמי היו אובדות צאן', ' (תהלים קי"ט, קעו)עבדך
  ". לנו ה"הקב

אים לתיאור שבספר יהושע כ"ד, ב ואילך: , טור אמצעי); פירוש זה מת198על אתר (עמוד לספר דברים פירוש זה מובא בעולם התנ"ך    23
 ֱאִהים ַוַּיַעְבדּו ָנחֹור ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי ֶּתַרח ֵמעֹוָלם ֲאבֹוֵתיֶכם ָיְׁשבּו ַהָּנָהר ְּבֵעֶבר ֵאלִיְׂשָר  ֵהיֱא ה' ָאַמר ֹּכה ָהָעם ָּכל ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֹּיאֶמר"

  ".ֲאֵחִרים
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ת שהייתם של בני ", דהיינו בתקופָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּומודגשת " המלאכים אל מלך אדוםמשה את בשליחת  •

אל בני ישראל,  "מלאך" "שלח"; ה' ו)טפסוק (" ְוַלֲאֹבֵתינּו" כשהמצרים הרעו לנו "ָיִמים ַרִּביםישראל במצרים "

. פרטים יד)פסוק ("מלאכים" אל מלך אדום היום וגם משה "שולח"  טז)פסוק (הוציא אותם בהצלחה ממצרים ש

השגחת ה' המיוחדת על בני  גםובהם , מלך אדוםמשה לל בתיאור נמסרים כלאינם יציאת מצרים הנוגעים לרבים 

  ישראל בזמן יציאת מצרים.
  

האיכר דווקא את כל הנסים והנפלאות של בני ישראל מאז יציאת מצרים עד היום, מדגיש  בפרשת ביכורים •

; פרטים על ה)פסוק (" בְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָר "והפיכתם בני ישראל במצרים  התעצמותכוללים את הפרטים הבאים: ה

, הנסים והנפלאות בזמן ז)פסוק (; תשועת ה' לבני ישראל במצרים ו)פסוק (העבדות הקשה של בני ישראל במצרים 

רותיו לה' יממנה האיכר מביא את ראשית פשעד בואם של בני ישראל לארץ זבת חלב ודבש,  ח)פסוק (יציאת מצרים 

דברי משה אל כאן, שלא כמו ב, ולכן הם מופיעים הוא ההודאה והשבח לה' עיקר המסר של פרשת ביכורים .ט)פסוק (

  .נטיים ולכן מושמטיםוושם הם לא רל מלך אדום
  

הוא גם יסוד החוויה של האיכר היושב בארצו  (במדבר כ')למלך אדום  ל מלאכי משההתיאור ההיסטורי והמדיני ש

 השונה ןיואופי ןמובנים על פי הקשר הבדלים אלו .ם כ"ו)(דברימביא את ראשית פרי האדמה לה' למקדש בירושלים הו

      24.של שתי הפרשיות

   

  ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה: (ו)
  

 ַחֵּייֶהם ֶאת ַוְיָמְררּו...  ְּבִסְבָתם ַעֹּנתוֹ  ְלַמַען ִמִּסים ָׂשֵרי ָעָליו ַוָּיִׂשימּו" יד:-א', יאעל שמות מבוסס בפסוק זה יסוח הנ

  ".ְּבָפֶר ָבֶהם ָעְבדּו ֲאֶׁשר ֲעֹבָדָתם ָּכל ֵאת ַּבָּׂשֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ְּבֹחֶמר ָקָׁשה ַּבֲעֹבָדה

  

  ֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו וְ  'ֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע הֱא 'ַוִּנְצַעק ֶאל ה (ז) 
  

ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶל ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ": כה-ב', כגשמות מבוסס על בפסוק זה יסוח הנ

ִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֱאִהים ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְזֹּכר אֱ  ַוִּיְׁשַמעִהים ִמן ָהֲעֹבָדה: ֱאָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל הָ 

   ."ִהיםֱאִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱא ַוַּיְראֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב: 

  

-[ב']-ג'][-]x[-[ג]-[ב]-([א] חוזרות בסדר הפוךהשלוש צלעות  בעלטי מבנה כיאסב ,יתתמקרא ביכורים בנוי בצורה אמנו

מול הכניסה לארץ ישראל [א']; השעבוד במצרים [ב] בניגוד ליציאה ממצרים אל : הירידה למצרים [א] מתוארת [א'])

ַוִּיְׁשַמע עומדות המילים: "י טו של המבנה הכיאסרכזמב], והתחינה אל ה' [ג] מול השגחת ה' לסבלם של ישראל [ג']; '[ב

ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים והיפוך הסדר אכן מביע בצורה ספרותית את הכלל: " ,מקראמבנה כיאסטי שכיח ב ".ֶאת ֹקֵלנּו 'ה

    25.ד)שנה ד מרק (משנה פסחים פ ְּבֶׁשַבח"

  

  ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתוֹת ּוְבֹמְפִתים: 'ַוּיוִֹצֵאנּו ה (ח)
  

                                                 
ַהִּמְצִרים"  ֹאָתנּוָּיֵרעּו ִמְצַרִים ְוַלֲאֹבֵתינּו" (במדבר כ', טו) ובין "וַ  ָלנּוַוָּיֵרעּו לפי אופי שונה זה של שני התיאורים מובן גם ההבדל בין לשון " 24

דברים כ"ו, ו): כלפי מלך אדום מתארים בני ישראל את הסבל והנזק הישיר של מצרים אשר גורם לחולשתם ולכוונתם לעלות בהקדם (
האיכר את התדמית השלילית שהמצרים גרמו לבני ישראל בנכר, אך היום זכה עם ישראל לשבת בארץ  מתארלארצם; בפרשת ביכורים 

 זבת חלב ודבש. 
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בחסדי ה'  כניסת בני ישראלעד  ,הצלת ה' הנסית ואת את תולדות ישראל במצריםיכר האבמקרא ביכורים מספר 

את מספר האב לבן החכם,  גם בתשובתו. את ראשית ביכורי האדמה למקדש ה' לירושלים הבאתםלארץ ישראל ו

מקבילות  מצואלאפשר . כה)-(דברים ו', כאנו מחויבים לקיים תורה ומצוות  הםתולדות בני ישראל במצרים, שבעקבותי

  : הפרשיותשל האופי השונה על גם  מלמדיםרבות בין שתי הפרשיות, אך ההבדלים 
  

 דברים כ"ו דברים ו'
 ִצָּוה ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהֻחִּקים ָהֵעֹדת ָמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ ִיְׁשָאְל ִּכי) כ(

   :ֶאְתֶכם ֵהינּוֱא ה'
 ְּבָיד ִמִּמְצַרִים ה' ַוּיוִֹציֵאנּו ְּבִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ָהִיינּו ִדיםֲעבָ  ְלִבְנ ְוָאַמְרָּת ) כא(

   :ֲחָזָקה
 ֵּביתוֹ  ּוְבָכל ְּבַפְרֹעה ְּבִמְצַרִים ְוָרִעים ְּגֹדִלים ּוֹמְפִתים אוֹֹתת ה' ַוִּיֵּתן) כב(

   :ְלֵעיֵנינּו
 ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת נּולָ  ָלֶתת ֹאָתנּו ָהִביא ְלַמַען ִמָּׁשם הֹוִציא ְואֹוָתנּו) כג(

   :ַלֲאֹבֵתינּו
 ְלטֹוב ֵהינּוֱא ה' ֶאת ראוְליִ  ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ה' ַוְיַצֵּונּו) כד(

  :ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ְלַחֹּיֵתנּו ַהָּיִמים ָּכל ָלנּו
 ה' ִלְפֵני ַהֹּזאת ַהִּמְצָוה לּכָ  ֶאת ַלֲעׂשֹות ִנְׁשֹמר ִּכי ָּלנּו ִּתְהֶיה ּוְצָדָקה) כה(

ִצָּונּו ַּכֲאֶׁשר ֵהינּוֱא: 

  ֶהי ֱא '(ה) ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה
   ִמְצַרְיָמהֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד 

  ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:
 ֲעֹבָדהים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו (ו) ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִר 

  ָקָׁשה:
  ֵהי ֲאֹבֵתינּו ֱא '(ז) ַוִּנְצַעק ֶאל ה

ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  'ַוִּיְׁשַמע ה
  ַלֲחֵצנּו:

ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה  ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה 'ַוּיוִֹצֵאנּו ה(ח) 
ֶאל ַהָּמקֹום  ַוְיִבֵאנּו: (ט) ּוְבֹאתוֹת ּוְבֹמְפִתיםא ָּגֹדל ּוְבֹמָר 
 ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:... ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץַהֶּזה 

  

מצרים לד ועבהשל שירידת בני ישראל למצרים, של פירוט  ואין ,קיום המצוות הוא העיקרבתשובה לבן החכם  •

  . תפילת ישראל אל ה'של ו

בני  תצעק , אתישראל לגלות מצרים ואת השתלשלות השעבוד ירידתהאיכר גם את  מתארבמקרא ביכורים  •

כביטוי לקרבת ה' שהחלה כל זאת  –ממצרים אותנו ה' את הוצאת ובעקבות כך , ("ַמְתִחיל ִּבְגנּות")ה' אל ישראל 

מביא היום את ביכורי פרי אדמתו  האיכר הממנואל ארץ זבת חלב ודבש,  הבאתנועד  26הנסית ממצרים הבהצל

  .("ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח")הנפלאה על השגחתו  אותוומשבח  לה'
  

 היסטורית רחבה יותרהסתכלות  נהמצטטת את תשובת האב לבן החכם, אך במקרא ביכורים ישפרשת ביכורים 

ת פרשבעקבות כך , וודבש מאז ירידת בני ישראל לשעבוד מצרים עד ישיבתם בארץ זבת חלבהבוחנת את האירועים 

שנה ד מרק (משנה פסחים פ העיקרון: "ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח"על פי  "הגדה" של פסחשל הנבחרה למדרש ביכורים 

      27.ד)

  

  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקוֹם ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: (ט)
  

ליציאת בני סגירת מעגל וצר מעין י, נזכר לראשונה בסיפור הסנהש ,כינוי זה לארץ ישראל –ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאֶר 

 ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ישראל ממצרים: 

  28.(שמות ג', ח)ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי" ֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ֶאל ְמק

                                                                                                                                                                        
  .שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.למטה בדיון על "הגדה של פסח" ליד הערה  גם ראו 25
גם:  ראואת הנהגת ה' גם לעיני העמים עד כניסתם לארץ ישראל;  תיותר ומפרט תנסי צורהבפרשת ביכורים ב תיציאת מצרים מתואר 26

ְּכֹכל ֲאֶׁשר  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה ּוְבמוָֹרִאים ְּגֹדִליםּוְבִמְלָחָמה ּובְ  ְּבֹאֹתת ּוְבמוְֹפִתיםָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת  ִהים ָלבֹואֱא"אֹו ֲהִנָּסה 
ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם: א ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ֹתאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים ֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני" (דברים ד', לד); "ֱא 'ָעָׂשה ָלֶכם ה

 ָיהְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְּזֹרַע ַהְּנטּו ְוָהֹאֹתת ְוַהֹּמְפִתיםֱאֶהי ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ִמְצָרִים: ַהַּמֹּסת ַהְּגֹדת ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני  'ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה
 יט).  -דברים ז', יז" (ֶהי ְלָכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיֵרא ִמְּפֵניֶהםֱאֶהי ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה' ֱא הוִֹצֲא ה'ֲאֶׁשר 

359- ', עמ1996תל אביב , הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הילל בן חיים, פרקים בתולדות ליל הסדר –פסח דורות  ,גם יוסף תבורי ראו 27
  .שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.גם למטה בדיון על "הגדה של פסח" ליד הערה  ראו ;350

ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל  גם שמות ג', יז; י"ג, ה'; ל"ג, ג, ועוד. מושג זה מופיע גם בפרשה הבאה: "ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ראו 28
 " (דברים כ"ו, טו). ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו וְ 
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-תחושה של הכרת הטוב ושל חוויה קיומיתת משדר –" ...ַהָּמקוֹם ַהֶּזה ... ָהָאֶרץ ַהֹּזאת..." –ההדגשה המיוחדת 

 צבעה קונקרטיתמשבח את בוראי על כך, תוך כדי הוהאיכר, אומר בארץ הזאת, ממש ני עומד במקום זה עכשווית. הנ

   29.ארץ הזאת והמקום הזההעל 

  

  ֶהי:ֱא 'ֶהי ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני הֱא 'ְוִהַּנְחּתוֹ ִלְפֵני ה 'ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה (י)
  

תהליך משמעותי בדברי האיכר: האיכר מתאר את תולדות  פתחלאורך פרשת ביכורים מת – 'ִּלי ה ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה

הארץ כארץ האבות בלבד: "ִּכי  מתוארתלה יבתח. ט)פסוק ( עם ישראל מאז יציאת מצרים עד בואם אל ארץ נושבת

הבאת ביכורים מנחלתו האישית האיכר  באמצעותאך  ;ג)פסוק (ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו"  'ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה

עם ישראל היום, כש עדומאז יציאת מצרים  תולדות ישראל חוליה נוספת של גם הוא לשרשרת והופך להיותמתחבר 

ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי , הוא מתייחס ל"ה' בירושלים למקדשאדמתו  מביא את ביכורי איכרכשה 30.בטח בארצוליושב 

וזכה  "כאילו הוא עצמו יצא ממצריםמצהיר " הוא ; בכל שנהשלו יםחוויה האישיקשר והה המבטאת את, י)סוק פ(" 'ה

   31.זבת חלב ודבשלארץ לאחר שנות גלותו בנכר להיכנס 

  

, ולמילים א ן, ולכד)פסוק ( לפני מקרא ביכוריםעוד הכוהן הניח את הטנא לפני המזבח  –ֶהי ֱא 'ְוִהַּנְחּתוֹ ִלְפֵני ה

  . לכן התבצעה קודםכבר ש החלכאורה כחזרה על ההננראות  ,לאחר מקרא ביכוריםהמוזכרות שוב 

הנחה אחת בשעת מקרא של פרשת ביכורים, והנחה שנייה בגמר הקריאה בזמן יש אומרים שמדובר על  •

   32;נפנה לילךהאיכר ההשתחוויה קודם ש

(בראשית ל"ט,  'ֶאְצָלּה ִּבְגדוֹ  ַוַּתַּנחעזיבה כמו 'א מלשון משמעות המושג שונה בפסוקינו: "והנחתו הויש מפרשים ש •

    33."יח), (שם טו 'ֶאְצִלי ִּבְגדוֹ  ַוַּיֲעֹזב'שהוא נרדף טז) 

השדה ן מישירות  מגיעהראשון האיכר במקרא לדעתי ההנחה הכפולה באה ללמד מסר חשוב בהבאת הביכורים:  •

לעמוד לפני  וולקרב ו, כדי להכניסאת הטנאממנו ולוקח במקדש הכוהן מקבל את פניו  ;עם סל הפירות על כתפיו

ההנחה השנייה, היא ; שונה לחלוטין ד)פסוק (" ֶהיֱא 'ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ה" –מזבח ה' 

של מקרא הביכורים  תקרב בעזרת הכוהן למזבח ה', קרא את החלק הארוך והמפורט יותרההאיכר כאשר 

זהותו ההיסטורית  מצהיר עלתחבר לה'; בעקבות כך הוא בעצמו התקרב והי) ודרכה הוא אישית -הפסוקים (

ה לפניו מתוך רגשי תודה והסל לפני ה' ומשתחו מניח אתהוא ש האיכרובשלב זה  ,ראשית פרי אדמתו באמצעות

קבל את האיכר מעל ידי הכוהן, ה אפוא הנחה הראשונה היא. היא)פסוק (, כדי לשמוח עם בני ביתו י)פסוק (אישיים 

   34ה'. לההנחה השנייה היא התקרבותו האישית של האיכר אובבית המקדש, 

  

                                                 
 גם בראשית ל"א, נב; שמות י"ג, ה; במדבר י"ד, לה; דברים כ"ח, נח, ועוד. ראו ;הרב יונתן גרוסמןבשם  29
ֶאת ַהְּבִרית ַהֹּזאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו  'ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבֹחֵרב: א ֶאת ֲאֹבֵתינּו ָּכַרת ה ֵהינּוֱאג: "ה' -בדומה דברים ה', ב ראו 30

 ,to remember:באנגלית, וזו למשל משמעות המילה כרון העבר הוא למעשה הזדמנות להתחבר כחוליה חדשה בתולדות ישראליַחִּיים"; ז
  .re-member = דהיינו "להתחבר מחדש"

יציאת מצרים: "ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא לפי זה קבעו חז"ל בהגדה של פסח את הכלל של סיפור  31
  .ה)שנה י מרק " (משנה פסחים פ... ִמִּמְצַרִים

  א', ועוד.בפירוש האברבנאל, בפירוש 'דעת מקר ראו 32
  כך תרגמו גם השבעים "ישים אותו" (פסוק ד) ואחר כך "ישאיר אותו" (פסוק י)., ואברבנאלדעת ה 33
  כך הסבירו גם חז"ל, ובעקבותיהם רש"י: "מגיד שנוטלו אחר הנחת הכהן ואחזו בידו כשהוא קורא וחוזר ומניף (סוכה מז ע"ב)".ו 34



  
)10(  

רעיון המרכזי הלהסביר את אפשר , האיכרלאחר מכן על ידי על ידי הכוהן ו הבנה זו של ההנחה הכפולה לפני ה' לאור

הבאת הביכורים האיכר מצהיר שהוא אכן זכה לחיות  באמצעות 35פרשתנו.ב" ַנֲחָלהואת תוספת המילה "של "הנחה" 

" ָל ֹנֵתן ֶהיֱא ה' ֲאֶׁשר ַהַּנֲחָלה ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל" אדמתו, ובחסדי ה' הוא באהחי על עם ישראל שלווה ל עידן שלב

מסמלת את תקופת "המנוחה" בארץ  י) ,(כ"ו, דהאיכר לפני ה' הכוהן ו"הנחת" טנא הביכורים על ידי  (דברים י"ב, ט).

ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה : "ואומר מודההוא , כשהאיכר בהביאו את הביכורים למקדש של כוונתו היזווהרי  ישראל,

  .(כ"ו, ט) ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"
  

  

  מנוחה ונחלה בארץ ישראל 
 )ט, ב"י דברים(

  פרשת ביכורים 
 (דברים כ"ו)

   ָעָּתה ַעד ָבאֶתם א ִּכי
   ַהַּנֲחָלה ְוֶאל ַהְּמנּוָחה ֶאל

 :ָל ֹנֵתן ֶהיֱאה'  ֲאֶׁשר

ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה: ... (ד) ְוָלַקח  ַנֲחָלהֶהי ֹנֵתן ְל ֱא(א) ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' 
(י) ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי  ֱאֶהי: ... 'ִלְפֵני ִמְזַּבח ה ְוִהִּניחוֹ ן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד ַהֹּכהֵ 

 ֱאֶהי: 'ֱאֶהי ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה 'ִלְפֵני ה ְוִהַּנְחּתוֹ  'ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה
  

  

  ֶהי ּוְלֵביֶת ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב: ֱא 'וֹב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ה(יא) ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּט
  

  36ת בקריאת מקרא ביכורים.והחוויה הנפשית של האיכר ושמחתו בכל הטוב שנתן לו ה' משולב

הלוי מוזכר כאן,  37ם.בלבד, אך לא את היתום והאלמנה כמו במקומות אחרי הגרואת  הלויהתורה מזכירה כאן את 

שאר בני ישראל; במקומות אחרים התורה אכן מדגישה שחובה שיש ל להביא ממנה ביכורים כמוכי אין לו נחלה 

ן שגם בני ישראל עצמם היו גרים וזה, כיו הגר מוזכר בפסוק 38לתמוך במיוחד בלויים, כי אין להם נחלה בישראל.

תולדות  39.ה)פסוק ( ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט..." ַוָּיָגרי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה : "...ֲאַרִּמ ובארץ מצרים לפי התיאור בפרשה ז

ן שגם ה' הציל אותנו בהיותנו גרים ו, כיונולדאוג לגר אשר בקרב בעתידאותנו  יםהעבר של עם ישראל במצרים מחייב

    40בארץ מצרים.

  

  ה.  פרשת ביכורים ב"סדר הגדה של פסח"

ליל "בבבית האבות וסיפור יציאת מצרים  41לשיר זמירות ולחוד חידות,כבר בימי המקרא יה מקובל בזמן הסעודה ה

המשנה במסכת פסחים פרק י משנה ד בחרה בפרשת ביכורים  לכן שימורים" מתאימה להעברת המורשת לילדים.

                                                 
  ם י"ז, יד.למעלה בפירוש פסוק א את ההשוואה לדברי ראו 35
הטוב", שמביאים וקוראים את מקרא ביכורים רק בין שבועות לסוכות, כשקיימת שמחה יתרה חז"ל למדו מהביטוי "ושמחת בכל  36

 - החג ועד מעצרת: "לקרוא, כי שמחת החקלאי ביבולו היא חיונית למקרא ביכורים בליאך לאחר סוכות מביאים את הביכורים , ביבולו
  .)ו משנה א פרק ביכורים מסכת משנה" (קורא ואינו מביא - חנוכה ועד החג מן ,וקורא מביא

 ְּבִקְרֶּב ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה ְוַהָּיתֹום ְוַהֵּגר ִּבְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְוַהֵּלִוי ַוֲאָמֶת ְוַעְבְּד ּוִבֶּת ּוִבְנ ַאָּתה ֶהיֱא ה' ִלְפֵני ְוָׂשַמְחָּת  דברים ט"ז, יא: " ראו 37
  יג; ועוד.-גם שמות כ"ב, כא; דברים י', יח; י"ד, כט; ט"ז, יד; כ"ד, יט.כ.כא; כ"ו, יב ראו; ָׁשם ְׁשמוֹ  ְלַׁשֵּכן ֶהיֱא ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום

 ְלַמַען ְוָׂשֵבעּו ְוָאְכלּו ִּבְׁשָעֶרי ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה תֹוםְוַהּיָ  ְוַהֵּגר ִעָּמ ְוַנֲחָלה ֵחֶלק לוֹ  ֵאין ִּכי ַהֵּלִוי ּוָבא: "כט, ד"י דבריםוכך מדויק בלשון הפסוק ב 38
ה' ְיָבֶרְכ ֱאַמֲעֵׂשה ְּבָכל ֶהי לג., במדבר י"ח, כא; דברים י', ט; י"ח, א; יהושע י"ג, ידגם  ראו"; ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָיְד  

  שמות כ"ב, כ; כ"ג, ט; ויקרא י"ט, לד; דברים י', יט. ראו 39
מדגישה דווקא בפסח את המחויבות שלנו לעניי ישראל': "ַוֲאִפּלּו ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל א  )אשנה י מרק פ(ש פרק ערבי פסחים אולכן המשנה בר 40

את  פותח )תכט מןסי ,חיים אורח( ערוךשולחן ֹיאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב ְוא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרָּבָעה כֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי"; גם הרמ"א על 
 לפסח קודם פסח בהלכות שואלין"הלכות פסח במנהג לקנות קמחא דפסחא לעניים, ומשמעות ההלכה מובנת היטב על פי העיקרון הנ"ל: 

   ".לזה ליתן צריך חודש ב"י בעיר שדר מי וכל. פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות ומנהג: הגה. יום שלשים
  .5-144פרים אלימלך אורבך דיון על ספרו של דר' דניאל גולדשמידט בקרית ספר (לו), עמוד א ראו 41
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פרשת יאשיהו. ימי וייתכן שהפרשה היתה חלק של סיפור יציאת מצרים כבר ב 42כמדרש מתאים ל"הגדה" של פסח,

 43ביכורים כוללת ומציגה בצורה יפה וחגיגית הרבה מרכיבים ומוטיבים מרכזיים של ההגדה של פסח.

ביכורים, המצווה בפסח היא דווקא  מקראבמסכת ביכורים המתייחסת ל (באופן מילולי!) בניגוד למשנה המקבילה

ביכורים בבית בחג הקידו של מקרא חווייתי המשנה מבחינה בין מעמדו ותפ כלומראת פרשת ביכורים.  לדרוש

פרשה במסגרת הגדה וסיפור של השל אותה  דרישה עיונית ומעמיקהבין ו ,כשסל הפירות על כתפו של הקורא המקדש

  יציאת מצרים בפסח:

  

  :דשנה י מרק משנה פסחים פ

  ,"...ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח

 "ִבי ַעד ֶׁשִּיְגמוֹר ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּהֵמֲאַרִּמי אוֵֹבד ָא ְודוֵֹרׁש

  :ושנה ג מרק כורים פימשנה ב

  "...ְוֹכֵהן ַמִּניַח ָידֹו ַּתְחָּתיו ּוְמִניפֹו,

  "ֵמֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַעד ֶׁשהּוא גוֵֹמר ָּכל ַהָּפָרָׁשה... ְוקוֵֹרא 
  

סיפור יציאת מצרים, כדי לקיים את  מדרשלכבסיס שיקולים רבים המצדיקים את בחירת פרשת ביכורים  נםיש

   44מצוות "והגדת לבנך" בהגדה של פסח:

סטורית ודתית רחבה ומעמיקה יותר יבספר שמות, פרשת ביכורים נותנת משמעות ההמופיעים בניגוד לתיאורים  •

של יציאת מצרים הוא תיאור הבאת הביכורים מארץ ישראל לבית המקדש וקריאת שיא ; הליציאת מצרים

ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ; פרשת ביכורים מפרטת בצורה מוצלחת ביותר את הכלל "חגיגירא ביכורים במעמד מק

יות של עמלק בצאת ישראל רוהרי גם במקרא היא מופיעה לאחר פרשת עמלק, המזכירה את האכז ,ְּבֶׁשַבח"

 ממצרים.

בדורות קודמים, וכך גם בסיפור יציאת  בפרשת ביכורים האיכר בארץ ישראל מצליח להתחבר לתולדות עמו •

מצרים אנו חייבים להתחבר לאירועי העבר ולהרגיש את עצמנו כחלק מאותו הדור שיצא מעבדות לחירות; אין 

בכל דור ודור חייב פרשה מתאימה יותר מאשר פרשת ביכורים לספר את יציאת מצרים לפי דרישת המשנה: "

  .רים"אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצ

לארץ זבת חלב ודבש היא  הכניסה )ו', ח(שמות ובארבע לשונות של גאולה  )יז, ח (שמות ג',כבר במעמד הסנה  •

 המטרה והסיום של יציאת מצרים.

בני ישראל כשספירת העומר מקשרת ומחברת את פסח לחג השבועות, דהיינו היציאה ממצרים מסתיימת רק  •

  45הן.ואל לכאת ראשית פרי האדמה בארץ ישרמביאים 

בפרשת "והגדת לבנך" של פסח מדובר על מצוות בכורות בגלל מכת בכורות; לאחר הכניסה לארץ ישראל השורש  •

הפך מביא את ראשית פרי אדמתו; העם ו בארצו לבטח ר משתנה למצוות "ביכורים", דהיינו עם היושב"בכ

  46.של מקרא ביכורים רכזיהמ הנושא ו, וזהמצליח בידם אותלחקשהעיסוק בנוודים לאנשי אדמה מ

" של מצוות סיפור יציאת ְלִבְנ ְוִהַּגְדָּת פרשת ביכורים: מצוות "בין ובאופן מילולי יש מעין "גזירה שווה" בין פסח  •

הצהרת האיכר המביא את הביכורים באמצעות ביותר  והאמיתית הטובה צורהמתקיימת ב (שמות י"ג, ח)מצרים 

ולפי תרגום הירושלמי בספר דברים  ,(דברים כ"ו, ג)" ָהָאֶרץ ֶאל ָבאִתי ִּכי ֶהיֱא' ַלה ַהּיֹום ִהַּגְדִּתילכוהן: "

                                                 
  .33-25דוד הנשקה "מדרש ארמי אובד אבי", סידרא, ד (תשמ"ח), עמוד  ראו 42
  .5-144אפרים אלימלך אורבך דיון על ספרו של דר' דניאל גולדשמידט בקרית ספר (לו), עמוד  ראו 43
  ואילך. 30מידט "הגדה של פסח", ירושלים, מוסד ביאליק, תש"ך, עמוד דניאל גולדש ראו 44
  ".ֵמֲעֵליֶכם ִמְצַרִים ֶחְרַּפת ֶאת ַּגּלֹוִתי ַהּיֹום ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאלה'  ַוֹּיאֶמרלמשל יהושע ה', ט: " ראו 45
   .ג כולל הטבלה גם למעלה בפירוש על פסוק ראו 46
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ה"הגדה" בפרשת ביכורים מדגישה את ההודאה ואת השבח לאחר שעבוד  47אכן להודות ולשבח; המשמעות היא

 מצרים.

   48ומסיים בשבח".מקרא ביכורים בהקשר של יציאת מצרים מתאים לעיקרון של המשנה: "מתחיל בגנות  •

, "כמה מעלות טובות למקום עלינו"ו"דיינו" בהגדה של פסח, לאחר מקרא ביכורים, מוסיפים את שני הפיוטים  •

כמספר   –אשר היו ביסודם שירים של האיכר המביא את הביכורים לבית המקדש; ב"חמש עשרה מעלות" 

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

  ביכורים.הבפרשת  פי שהנהגה זו מתוארתישראל מיציאת מצרים עד בניין בית הבחירה בירושלים, בדיוק כ

שאינו , (דברים כ"ו, יא) "ְּבִקְרֶּב ֲאֶׁשר ַהֵּגרבירושלים משתפת גם את "לאחר הבאת הביכורים השמחה בכל הטוב  •

 ָׁשם ַוָּיָגר ִמְצַרְיָמה ַוֵּיֶרד("היו גרים במצרים עצמם בו בני ישראל ש; סיפור יציאת מצרים, מופיע בפסוקים מקבילים

ודווקא בשמחה על השפע  49מחייב את הניצולים לדאוג בעתיד לאותם החלשים בחברה, )כ"ו, ה – "ְמָעט ִּבְמֵתי

עיקרון זה, גם המשנה בתחילת פרק ערבי פסחים  ". על פיְּבִקְרֶּב ֲאֶׁשר  ְַהֵּגרלאי יש להזמין ולצרף גם את "קהח

 כוסות מארבע לו יפחתו ולא שיסב עד יאכל לא שבישראל עני ואפילוא) דורשת לדאוג גם לעני: "שנה י מרק (פ

מזמינים את העניים לסעוד יחד  –כשרואים את ה"לחמא עניא"  ,, ובתחילת הסדר"התמחוי מן ואפילו יין של

 .הזיכרון ההיסטורי מחייב אותנו לדאוג לנצרכים ולנזקקים .יאכל"אתנו: "כל דצריך ייתי ו

  

לדרשות  , המשמש גם כבסיססיפור יציאת מצריםהמרכזי של  לטקסט פרשת ביכורים הפיכתמובנת  אלושיקולים לפי 

י שגורה בפהייתה פרשה זו, ששימשה סביר שכבר לפני תקופת המשנה ; בפסחיםבהגדה של פסח על פי המשנה נוספות 

  גם לסיפור יציאת מצרים בפסח. הבאת הביכורים, אירוע העם מ

, ולפי ניתוח הפרשה למעלה מסתבר שקריאת כל הפרשה עד "ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה"בהגדה כולל את דרש , המלפי המשנה

הבאת הביכורים לארץ  םבשבח של יציאת מצרים עאת ההגדה כדי לסיים  ומתבקשת,מתאימה א אכן יתומה ה

כולל את "כל הפרשה כולה" ואינו פסוק ח, סוף במסתיים בהגדות שלנו . בכל זאת, המדרש י)-(דברים כ"ו, ט ראליש

; הרב פרופ' דוד צבי הופמן הסביר, שלאחר חורבן הבית וגלות ישראל מעל אדמתם המשנה ה המפורשת שלכדרישת

 נשמטו מנוסחפסוקים אלה , ולכן רבן הביתבגלות לאחר חו םילא היו רלוונטיאינם מתאימים, כי הם י -טפסוקים 

   50, אך סביר שלפני החורבן אכן כללו את "כל הפרשה כולה" בהגדה של פסח.ההגדה

 

  

                                                 
מעשי בהגדה, נתווספה ן שקריאת ההלל היא הביטוי הוכיו, והשנה י מרק פסחים פבמשנה ח" ב"להודות ... לשבנוסח העל פי זה מובן גם  47

 לאבותינו שעשה למי ולקלס לעלה לברך להדר לרומם לפאר לשבח להלל להודות חייבין אנחנו לפיכך" גם המילה "להלל" בלשון המשנה:
 לפניו ונאמר לגאולה ומשעבוד גדול לאור ומאפילה טוב ליום אבלומ לשמחה מיגון לחירות מעבדות הוציאנו האלו הניסים כל את ולנו

  . "ה-הללוי
 שאחר לפי'. וגו עלינו למקום טובות מעלות כמה): ""מעלות כמה" ה"דוכך פירש רבי שמעון בן צמח דוראן (רשב"ץ) ב"פירוש ההגדה" ( 48

 פרשת ולדרוש בשבח לסיים והוצרכנו 'במצרים לפרעה והיינ עבדים' ולומר בגנות להתחיל הוצרכנו, הזה הלילה נשתנה מה הבן שאלת
 יש הפסוקים אלו ובסוף מר'וגו חזקה ביד ממצרים' ה ויוציאנו עד אותה ודרשנו 'הפרשה סוף עד אבי אובד מארמי' והיא בכורים מקרא

 מסיימין אנו כן על – ''ה לי נתתה אשר האדמה פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה...  הזאת הארץ את לנו ויתן הזה המקום אל ויביאנו'
 קטנה במתנה לנו מתרצה ה"והקב ענבים של זה אשכול או תאנה של זה גרגיר שהבאנו קודם 'עלינו למקום טובות מעלות כמה' בשבח
 עד עלינו למקום יש טובות הרבה כי ואמרנו המרובים שמים מרחמי וזה ,הזה הפרי שהבאנו קודם עמנו שעשה הטובות לכל פרעון כזאת

  .358), עמוד 27הערה גם אצל תבורי שם ( ראו"; הפרי זה לו להביא המקדש בית אל שבאנו
  .15-22 'תש"ל, עמירושלים , ההסתדרות הציונית העולמית, עיונים חדשים בספר שמות ,נחמה לייבוביץ 49
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