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: מצוות הבאת פירות ד-א : פרשת הביכוריםיא-א

: מצווה על המביא לומר יא-ההביכורים לבית המקדש 

"מקרא ביכורים" שעיקרה הודאה לה' על ירושת ארץ 

 ישראל 

הסבר כללי בעל פה: גם מצווה זו  -טו: ביעור מעשרות  -יב

היא מצווה שבאמירה. מי שנותר ברשותו יבול משנים 

קודמות )יין, שמן, תבואה( אשר טרם הפריש עליו תרומות 

נה הרביעית, או ומעשרות, כאשר מגיע ערב פסח של הש

השביעית )למנין שנות השמיטה( חייב לבערם מביתו ללא 

ר ַליָּתֹום דיחוי ולתת מיד כל סוג למי שצריך )" ִוי, ַלגֵּ ַללֵּ

נָּה ַאְלמָּ ; בשעת ביעור המעשרות יש לומר בפה גם את "(ְולָּ

ֶדׁש ִמןטו: "-, הוא הנוסח בפס' יגוידוי המעשרות  ִבַעְרִתי ַהקֹּ

ְדְׁשָך ִמןהַ ...ַהַבִית ה ִמְמעֹון קָּ ַמִים ְׁשִקיפָּ ְך ֶאת ַהשָּ רֵּ ַעְמָך  ּובָּ

ל ֶאת אֵּ  .."ִיְשרָּ

ֶהֱאַמְרתָּ  ה' ֶאת"פסוקי החתימה לחלק המצוות;  יט:-טז

בשמירת המצוות עם ישראל  "ֶהֱאִמיְרָך ַהיֹום ה'ַהיֹום וַ 

 מרומם את הקב"ה, והקב"ה מרומם בהם את ישראל.

  -: "היום הזה" פס' טז

מסר כללי לקיום 

בכל יום יהיו  –המצוות 

 בעיניך כחדשים".

הפרי הראשון מובא למקדש כהודאה לה' על היבול ועל הארץ  ערך ההודאה

מתארת עד כמה היה מיוחד  ()פרק ג  המשנה במסכת ביכורים הטובה.

ֵדהּו" :ביכוריםההעלאת המעמד החגיגי של  ְכָרה,  יֹוֵרד ָאָדם ְלתֹוְך ֹשָ ְורֹוֶאה ְתֵאָנה ֶשבִּ

ֵכר ּמֹון ֶשבִּ ֵכר, רִּ ים", ֶאְשכֹול ֶשבִּ כּורִּ י ְואֹוֵמר: "ֲהֵרי ֵאּלּו בִּ ים?. קֹוְשרֹו ְבֶגמִּ כּורִּ ין ֶאת ַהבִּ ָכל  ֵכיַצד ַמֲעלִּ

יר ְרחֹוָבּה ֶשל עִּ ין בִּ יר ְוָלנִּ ְתַכְנסֹות ָלעִּ ים. ָהֲעָירֹות ֶשַבַּמֲעָמד מִּ יאִּ ים ְמבִּ ים, ַהְקרֹובִּ ים ַוֲעָנבִּ  ְתֵאנִּ

ים יאִּ ים ְמבִּ ים ְוָהְרחֹוקִּ ּמּוקִּ ְפֵניֶהם, ְגרֹוְגרֹות ְוצִּ ת  ְוַהּׁשֹור הֹוֵלְך לִּ ְוַקְרָניו ְמֻצּפֹות ָזָהב ַוֲעָטָרה ֶשל ַזיִּ

ם. ְבֹראשֹו. ירּוָשַליִּ ים ָקרֹוב לִּ יעִּ ְפֵניֶהם ַעד ֶשַּמגִּ יל ַמֶכה לִּ ם,הִּ  ֶהָחלִּ ירּוָשַליִּ יעּו ָקרֹוב לִּ ְפֵניֶהם,  גִּ ָשְלחּו לִּ

כּוֵריֶהם. ְטרּו ֶאת בִּ ְקָראָתם ְועִּ ים לִּ ים יֹוְצאִּ ְזָברִּ ים ְוַהגִּ ם...ַהַּפחֹות, ַהְסָגנִּ ירּוָשַליִּ ּיֹות ֶשבִּ  ְוָכל ַבֲעֵלי ֻאָּמנִּ

ְשלֹוָמם: ין בִּ ְפֵניֶהם ְושֹוֲאלִּ ים לִּ י, ָבאֶתם ְלָשלֹוםַאֵחינּו ַאְנשֵ  עֹוְמדִּ  !י ָמקֹום ְּפלֹונִּ

ַקְחתָּ )" של מביא הביכוריםאיתור הפעלות  ַלְכתָּ  – ְוַשְמתָּ ַבֶטֶנא - ְולָּ  ֶאל ְוהָּ

קֹום אתָּ  – ַהמָּ ן ֶאל ּובָּ הֵּ יו - ַהכֹּ לָּ ַמְרתָּ אֵּ ן ַהֶטֶנא)"ופעולות הכהן  "ְואָּ הֵּ ַקח ַהכֹּ  ְולָּ

כהן מניח ידו . להניף אותו""( ורש"י ביאר כי לקיחה זו היא ה'ִמְזַבח  ִלְפנֵּי ְוִהִניחֹו –

לכאורה, אם כן, תם הענין, אלא שפסוק ה מלמד כי יש  . "תחת יד הבעלים ומניף

ִניתָּ " -המשך, והוא רק של הבעלים: מצוות האמירה של מקרא ביכורים  ְועָּ

ַמְרתָּ   )רש"י(דהיינו אמירה בקול גדול  ..."ְואָּ

מלמדת כי , ד( יהמשנה במסכת פסחים ) ומסיים בשבחמתחיל בגנות 

יו ..": פרשת מקרא ביכורים נדרשת באמירת הגדה של פסח י ַדְעתֹו ֶשל ֵבן ָאבִּ ּוְלפִּ

ְשָבח .ְמַלְּמדוֹ  ְגנּות ּוְמַסֵּים בִּ יל בִּ ְגֹמר ָכל ַהָּפָרָשה ֻכָּלּה ,ַמְתחִּ י ַעד ֶשּיִּ י ֹאֵבד ָאבִּ יכול . "ְודֹוֵרש ֵמֲאַרּמִּ

יום ולא להזכיר את ה הפרי שיצאהיה מביא הביכורים להסתפק בהודאה על 



 

 

הרקע של סבלות מצרים מעמיק את ההכרה בתשועה. אזכור העבר, אולם 

נּו ַהִמְצִרים ַוְיַענּונּו  תָּ עּו אֹּ ה  מהמצב בדור הקודם של "ַויָּרֵּ דָּ ינּו ֲעבֹּ לֵּ ַוִיְתנּו עָּ

ה" הגענו ׁשָּ ש". חכמים קבעו כי  ֶאל" כיום קָּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ קֹום ַהֶזה...ֶאֶרץ זָּ ַהמָּ

ובה במרכז ההגדה הנאמרת בכל דור ודור, תעמוד פרשת מקרא ביכורים 

כמה אינו שוכח יציאת מצרים דרך עיניו של מי שכבר בא לארץ, אך מסופרת 

   טוב עשה עמו הבורא שהוציאו מאפלה לאורה.

 


