ד"ר בני גזונדהייט

הוראת ההגדה של פסח – פרשת ביכורים
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א .משמעות ביכורים במקרא
במספר מקומות במקרא מופיעים הביכורים הן כמצווה מעשית והן כמליצה סמלית:
• עבודת ה' הראשונה המתוארת במקרא היא הבאת ביכורים" :וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ י ִָמים וַ יָּבֵ א ַקיִ ן ִמ ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמנְחָ ה לַה':
וְ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא גַם הוּא ִמבְּ כֹרוֹת צֹאנ ֹו וּמֵ חֶ לְ בֵ הֶ ן וַ יִּ ַשׁע ה' אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל ִמנְ חָ תוֹ" )בראשית ד' ,ג-ד(.
אַדמָ ְתָ תּבִ יא בֵּ ית
כּוּרי ְ
אשׁית בִּ ֵ
"ר ִ
• בני ישראל מצווים במספר מקומות להביא את ביכורי אדמתם לבית המקדשֵ :
ה' אֱ הֶ י א ְתבַ שֵּׁ ל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ִאמּוֹ" )שמות כ"ג ,יט; ל"ד,

כו(2.

• בתחילת סיפור יציאת מצרים מכנה ה' את בני ישראל בלשון חיבה" :בְּ נִי בְ כ ִֹרי יִ ְשׂ ָראֵ ל" ,ואחר כך מביא ה' את
מכת בכורות על מצרים )שמות ד' ,כב-כג(.
כּוּרי ֲענָבִ ים" )במדבר
• המרגלים מביאים מפירות ארץ ישראל בזמן הביכורים" :וְ הַ יּ ִָמים יְ מֵ י בִּ ֵ

י"ג ,כ(3.

אשׁית ְתּבוּאָתֹה" של ה' כשבאו לארץ ישראל לאחר נדודיהם הארוכים
• בספר ירמיה מכנה הנביא את בני ישראל " ֵר ִ
במדבר )ירמיה ב' ,א-ג(.
• ישיבת עם ישראל בארצו מנוסחת בלשון

"נטיעה"4.

• בנבואת הנחמה מנבא יחזקאל על הבאת ביכורים )יחזקאל מ"ד ,ל( ובימי שיבת ציון ,השבים אכן הביאו ביכורים
לבית ה' )נחמיה י' ,ל ,לו; י"ג ,כט-לא(.

לאור זה ,יש לראות בהבאת הביכורים דרך מיוחדת של התקרבות לעבודת ה' – מימי אדם הראשון ובניו לאחר
גירושם מגן עדן ,ועד לעבודת ה' של בני ישראל בארצם.
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ברצוני להודות על ההערות וההארות החשובות למאמר זה של דר' גבריאל חיים כהן )ירושלים\בר אילן( ,הרב יואל בן נון ,הרב שלמה
ברין ,הרב יונתן גרוסמן )אלון שבות( ,וילדינו יש"י ,אוריה ,לאה ,יאיר ושלומית.
ירהּ וַ הֲ בֵ אתֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר
וּקצַ ְר ֶתּם אֶ ת ְק ִצ ָ
אָרץ אֲ שֶׁ ר אֲ נִי נֹתֵ ן ָלכֶם ְ
"דּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם כִּ י תָ בֹאוּ אֶ ל הָ ֶ
ראו גם במקבילותַ :
אַרצָ ם
כּוּרי ָכּל אֲ ֶשׁר בְּ ְ
אשׁית ע ֲִרסֹתֵ יכֶם ִתּ ְתּנוּ לַה' ְתּרוּמָ ה לְ ֹדרֹתֵ יכֶם" )במדבר ט"ו ,כא(; "בִּ ֵ
אשׁית ְק ִצ ְיר ֶכם אֶ ל הַ כֹּהֵ ן" )ויקרא כ"ג ,י(; "מֵ ֵר ִ
ֵר ִ
כּוּרים בְּ הַ ְק ִריבְ ֶכם ִמנְחָ ה חֲ ָד ָשׁה לַה' בְּ ָשׁ ֻבעֹתֵ יכֶם ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ
ית יֹא ֲכלֶנּוּ" )במדבר י"ח ,יג(; "וּבְ יוֹם הַ בִּ ִ
אֲ ֶשׁר יָבִ יאוּ לַה' לְ  יִ ְהיֶה כָּל טָ הוֹר בְּ בֵ ְ
אשׁית גֵּז צֹאנְִ תּ ֶתּן לּוֹ" )דברים י"ח ,ד(.
יִצהָ ֶר וְ ֵר ִ
אשׁית ְדּ ָגנְִ תּיר ְֹשׁ וְ ְ
יִ ְהיֶה ָלכֶם כָּל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה א תַ עֲשׂוּ" )במדבר כ"ח ,כו(; " ֵר ִ
אפשר לראות בהבאת הביכורים כעין תיקון של חטא המרגלים :במקום החטא של המאיסה בארץ ישראל ,מביא האיכר עכשיו מראשית
פרי אדמתו ומודה לה' על כל חסדיו שהביאוהו אל ארץ זבת חלב ודבש .לפי עיקרון זה אפשר להסביר את דברי המשנה במסכת ביכורים
פרק ג משנה א" :כיצד מפרישין הבכורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה ,אשכול שביכר ,רמון שביכר – קושרו בגמי ואומר
הרי אלו בכורים"; המשנה מונה דווקא את שלושת המינים :אשכול ענבים ,רימונים ותאנים ,כתיקון של הבאת ביכורים לחטא המרגלים,
וּמן
שהביאו דווקא שלושה מינים אלו מארץ ישראל" :וַ ָיּבֹאוּ עַ ד נַחַ ל אֶ ְשׁכֹּל וַ יִּכְ ְרתוּ ִמשָּׁ ם זְ מו ָֹרה וְ אֶ ְשׁכּוֹל ֲענָבִ ים אֶ חָ ד ַויִּ שָּׂ אֻ הוּ בַ מּוֹט בִּ ְשׁנָיִ ם ִ
וּמן הַ ְתּאֵ ִנים" )במדבר י"ג ,כג(; כך מובא בפירושו של רבי מנחם זעמבא זצ"ל הי"ד מוורשה/פראגא בספרו חידושי הגרמ"ז ,בני
מּנִים ִ
הָ ִר ֹ
ברק תש"ם ,עמ' קיז ,סימן נ" :בענין מצות ביכורים – אי' בשם האר"י ז"ל דמצות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים ,דהרי
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
מ"א דאי' שם' :אדם יורד בתוך שדהו ,ורואה תאנה שביכרה ,אשכול שביכר ,רמון שביכר ,קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים'; הנה
מוזכרים כאן השלושה מינים המוזכרים גם אצל המרגלים שאותם הם הביאו מארץ ישראל ,והרמז להקשר שביניהן"; אני מודה לרב
שלמה ברין שליט"א )אלון שבות( ,שהראה לי את הפירוש הנפלא הזה.
ראו למשלְ " :תּבִ אֵ מ ֹו וְ ִת ָטּעֵ מוֹ בְּ הַ ר נַחֲ ל ְָת מָ כוֹן לְ ִשׁבְ ְתּ פָּ עַ לְ ָתּ ה' ִמ ְקּ ָדשׁ אֲ ֹ -דנָי כּ ֹונְנוּ י ֶָדי) "שמות ט"ו ,יז(; "וְ ַשׁבְ ִתּי אֶ ת ְשׁבוּת עַ ִמּי ִי ְשׂ ָראֵ ל
אַדמָ תָ ם אֲ ֶשׁר
אַדמָ תָ ם וְ א יִ נּ ְָתשׁוּ עוֹד מֵ עַ ל ְ
וּבָ נוּ עָ ִרים נְשַׁ מּוֹת וְ י ָָשׁבוּ וְ נ ְָטעוּ כְ ָר ִמים וְ ָשׁתוּ אֶ ת יֵינָם וְ עָ שׂוּ גַנּוֹת וְ אָכְ לוּ אֶ ת פְּ ִריהֶ ם :וּנְ ַטעְ ִתּים עַ ל ְ
נָתַ ִתּי לָהֶ ם אָמַ ר ה' אֱ הֶ י) "עמוס ט' ,יד-טו(; נטיעת הכרמים של בני ישראל בארץ ישראל קשורה לנטיעת ה' את בני ישראל באדמתם
)ראו למטה הערה שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת ,(.ועוד.
)(1

ב .סמיכות פרשת ביכורים לפרשת

עמלק5

פרשת ביכורים מופיעה מיד לאחר פרשת עמלק )דברים כ"ה ,יז-יט( שבה נצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק
לקראת תקופה של שלווה בארץ ,והיא פותחת באופן מילולי באותם המושגים:
פרשת עמלק )דברים כ"ה ,יט(
וְ הָ יָה בְּ הָ נִיחַ ה' אֱ -הֶ י לְ ִ מכָּל אֹיְ בֶ יִ מסָּ בִ יב
לְר ְשׁ ָתּהּ
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ -הֶ י נ ֵֹתן לְ נַחֲ לָה ִ
בָּ ֶ
ִתּ ְמחֶ ה ֶאת זֵ כֶר עֲמָ לֵק ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁ ָמיִ ם א ִתּ ְשׁכָּ ח:

פרשת ביכורים )דברים כ"ו ,א(
וְ הָ יָה כִּ י תָ בוֹא
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ -הֶ י נֹתֵ ן לְ  נַחֲ לָה וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁבְ ָתּ בָּ הּ:
אֶ ל ָה ֶ

מבחינה עניינית מתייחסת פרשת עמלק לכיבוש הארץ מידי אויביה ,והפרשיות בהמשך חלות מיד לאחר כניסת ישראל
לארצם )פרשת ביכורים ,פרשת מעשר ,כתיבת תורה ,בניין המזבח(; לפי זה יש סדר ורצף כרונולוגי לאורך פרשיות

אלו6.

בדרך אחרת הסביר דון יצחק אברבנאל את סמיכות הפרשיות" :אחרי שזכר בפרשה של מעלה שיזכרו רשעת עמלק
)דברים כ"ה ,יז-ט( ,ואשר הרע עמהם כדי להשיב גמולו בראשו – זכר כאן שגם כן יזכרו הטובות שקבלו המה מהשם
יתברך על כל אשר גמלם ורב טוב לבית ישראל ,ולהודות לשמו עליו – יביאו לבית מקדשו הביכורים"; כלומר ,לפי
אברבנאל ,רשעת עמלק מוצגת על דרך הניגוד לטוב שמשפיע ה' על עם ישראל היושב לבטח

בארצו7.

ג .מילים מנחות בפרשת ביכורים
בפרשתנו יש כמה מילים מנחות ,הנותנות משמעות מיוחדת למצוות הבאת הביכורים:
• השורש נת"נ מופיע בפרשתנו שבע פעמים והמילה מציינת את ברכת ה' לישראל ואת הבטחתו לתת להם את הארץ
ואת פירותיה .רק באזכור האמצעי המשמעות של ה"נתינה" היא שונה לחלוטין" :וַ יּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
וַיִּ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעב ָֹדה ָקשָׁ ה"; נתינת הארץ ,פירותיה וכל הטוב מאת ה' מהווה תיקון לנתינת העבדות והסבל של עם
ישראל בשעבוד מצרים בגולה ,ומקרא ביכורים של האיכר אכן מדגיש ניגוד זה.
• בהביאו את תבואת השדה למקדש ,האיכר מודע לכך שה' הוא שהביא אותו לארץ ישראל .שש פעמים מופיע
השורש בו"א בפרשה והוא מציין את ברכת ה' לישראל ואת הודאת האיכר בהביאו את הביכורים למקדש כביכול
אתי" .המילה המנחה ממחישה את
אתי; וַיְ בִ אֵ נוּ – הֵ בֵ ִ
בשלושה זוגות של פעלים" :תָ בוֹא – ָתּבִ יא; וּבָ אתָ – בָ ִ
ההדדיות המיוחדת בין האיכר
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ראו יהודה שביב" ,למיקומן של מצוות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות" ,מגדים ,י )תש"ן( ,עמ' .44-39
לפי זה אפשר להבין הבדל לשוני עדין בין שתי הפרשיות :בפרשת עמלק הניסוח הוא "לְ ִר ְשׁ ָתּהּ" ,כי עמלק מפריע לישראל במטרתם
"לרשת" את הארץ ,ולכן מצווה למחות את זכרם לצורך הירושה המתוכננת; בניגוד לכך בפרשת הביכורים מתבצעת למעשה הפעולה
המעשית של ירושת הארץ באמצעות הישיבה בה ,וכדי להדגיש את מצוות הירושה וקיומה בפועל של הירושה והישיבה בארץ ישראל על
ידי הביכורים – הניסוח שונה במקצת" :וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ יָשַׁ בְ ָתּ בָּ הּ"; ראו דוגמאות דומות :דברים ו' ,ז "ודברת בם" )פרשה ראשונה של קריאת
שמע( לבין דברים י"א ,יט" :ולמדם אתם את בניכם לדבר בם" )"פרשה שנייה"(; דברים ל"א ,יב-יג הבדל בין "ויראו את ה' א-להיכם"
לבין "ולמדו ליראו את ה' אלהיכם".
גם בפרשת עמלק בסוף פרשת בשלח קיים אותו ניגוד בין עמלק מחד גיסא והמפגש עם יתרו מאידך גיסא; ראו משה דוד קאסוטו ,פירוש
על ספר שמות ,מאגנס ,ירושלים תשכ"ה ,עמ'  145ואילך .ניגוד זה בין רשעת אומות העולם ובין הבטחת ה' לישראל שישבו בארצם
מתאים לביוגרפיה של דון יצחק אברבנאל :לאחר גירוש ספרד ,דון יצחק אברבנאל גלה לארצות אחרות ,אך השתוקק תמיד להגיע לארץ
ישראל .בפירוש לפרשת ביכורים הוא כותב" :גם יעקב בזקנותו כשירד מצרימה עם בניו לא היה שם שוטר ומושל כי אם גר ואורח נטה
ללון )על פי ירמיהו י"ד ,ח(  ...לא משלו בארץ מפני ריבויים גם לא נתעשרו שמה  ...היו תמיד מעונים מהמצרים ומשועבדים";על עצמו
הוא כותב תיאור דומה מאוד ב"הקדמת המחבר" להגדה של פסח" :כי אפפו עלי רעות רבות  ...וכל ספרי ומחמדי הטובים לקחו להם ...
ואלך לנפשי והייתי נע ונד בארץ ואמלטה בעור שני כאורח נטה ללון )על פי ירמיהו י"ד ,ח( מפני חרבות" .המילים "כאורח נטה ללון"
בפירושו ל"ארמי אובד אבי" מקבילות אפוא לתולדות חייו של המחבר .נראו לי שהרב יצחק אברבנאל ,אשר הרבה להראות את
האקטואליות של התורה בהקשרים רבים ,מקיים בכך בראש פירושו להגדה של פסח את דרישת ההגדה" :בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" )ראו גם למטה ליד הערה שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.(.
ראו בני גזונדהייט "פרשת התשובה )דברים ל'(" ,מגדים ,לב )תש"ס( ,עמ' " ;31-46שובה ישראל" ,עלון שבות לבוגרי ישיבת הר עציון יט
)תשס"ד( ,עמוד .53-69
)(2

• שם ה' מופיע ארבע-עשרה פעמים בפרשתנו הקצרה ,להמחיש את קרבת ה' לעמו לאורך ההיסטוריה עד עצם היום
הזה ,והרי שמיעת ה' את קולנו במצרים היא המוקד של פרשת ביכורים )ראו למטה בפירוש של פסוק ז(.
ד .פירוש הפסוקים
ָשׁבְ ָתּ בָּ הּ:
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ  נַחֲ לָה וִ ִ
)א( וְ הָ יָה כִּ י תָ בוֹא אֶ ל הָ ֶ
ָשׁבְ ָתּה בָּ הּ
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
הפתיחה לפרשתנו כמעט זהה לפתיחת פרשת המלך" :כִּ י תָ בֹא אֶ ל הָ ֶ
וְ אָמַ ְר ָתּ אָ ִשׂימָ ה עָ לַי מֶ לֶ כְּ כָל הַ גּוֹיִ ם אֲ שֶׁ ר ְסבִ יבֹתָ י" )דברים י"ז ,יד( .בהשוואה לפרשת המלך ,נתווספה בפרשת ביכורים
המילה "נַחֲ לָה" לאור ההקשר של הבאת ביכורים מה"נַחֲ לָה" שהעניק ה' לכל איכר .פרשת המלך ופרשת ביכורים
קשורות זו בזו בכך שאפילו האיכר הפשוט ,בהביאו את ראשית פרי אדמתו לבית המקדש ,דומה כביכול

למלך9.

תיאור יציאת מצרים בפרשת ביכורים דומה מאוד לזה שמופיע בפנייתו של משה למלך אדום )ראו למטה בפירוש לפסוק

ה( ,דהיינו תיאור היסטורי ומדיני של תולדות ישראל בפני מלכים.
אַרצְ  אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ וְ ַשׂ ְמ ָתּ בַ טֶּ נֶא וְ הָ לַכְ ָתּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר
אשׁית כָּ ל ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר ָתּבִ יא מֵ ְ
)ב( וְ ל ַָק ְח ָתּ מֵ ֵר ִ
יִ בְ חַ ר ה' אֱ -הֶ י לְ ַשׁכֵּ ן ְשׁמוֹ ָשׁם:
אַר ֶתּ) "כ"ח ,ה; כ"ח ,יז( .הבאת הביכורים
וּמ ְשׁ ְ
ה"טֶּ נֶא" הוא הסל שבו מביאים את הפירות מהשדה" :בָּ רוּ טַ נְ אֲ ִ 
למקדש דווקא בתוך טֶּ נֶא ממחישה את החוויה החקלאית של האיכר המביא את ראשית פרי אדמתו מהשדה ישירות
לבית

המקדש10.

הניסוח "אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּ ן ְשׁמוֹ ָשׁם" מזכיר את הניסוח של קורבנות אחרים ,ובכך ניתן למצוות
הבאת ביכורים מעמד של הבאת קורבנות" :כִּ י ִאם אֶ ל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' אֱ הֵ יכֶ ם ִמכָּל ִשׁבְ טֵ יכֶ ם לָשׂוּם אֶ ת ְשׁמוֹ
ָשׁם לְ ִשׁכְ נ ֹו ִת ְד ְרשׁוּ וּבָ אתָ ָשׁמָּ ה :וַ הֲ בֵ אתֶ ם שָׁ מָּ ה עֹתֵ יכֶ ם וְ זִ בְ חֵ יכֶ ם וְ אֵ ת מַ עְ ְשׂרֹתֵ יכֶ ם וְ אֵ ת ְתּרוּמַ ת י ְֶד ֶכם וְ נִ ְד ֵרי ֶכם
וְ נִ ְדבֹתֵ יכֶ ם וּבְ ֹכרֹת בְּ ַק ְר ֶכם וְ צֹאנְ כֶ ם" )דברים י"ב ,ה-ו(.
)ג( וּבָ אתָ אֶ ל הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בַּ יָּ ִמים הָ הֵ ם וְ אָמַ ְר ָתּ אֵ לָיו
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ בֹתֵ ינוּ לָתֶ ת לָנוּ:
אתי אֶ ל הָ ֶ
ִהגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
העמידה מול הכוהן במקדש במקרא ביכורים דומה מאוד לניסוח בדברים י"ז ,ט" :וּבָ אתָ אֶ ל הַ כֹּהֲ נִים הַ לְ וִ יִּ ם וְ אֶ ל
הַ שֹּׁפֵ ט אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בַּ יָּ ִמים הָ הֵ ם וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ ִהגִּ ידוּ לְ  אֵ ת ְדּבַ ר הַ ִמּ ְשׁפָּ ט"; בשתי הפרשיות מלמד הכוהן ומורה תורה לעם
ישראל ,אך בפרשת הביכורים הכוהן מקיים את תפקידו בכך שהאיכר קורא בפניו את מקרא

הביכורים11.

אָרץ אֲ ֶשׁר
אתי אֶ ְתכֶ ם אֶ ל הָ ֶ
דבריו של האיכר מזכירים את הבטחת ה' לישראל בתחילת סיפור יציאת מצרים" :וְ הֵ בֵ ִ
אתי אֶ ת י ִָדי לָתֵ ת אֹתָ הּ לְ אַבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק וּלְ ַי ֲעקֹב וְ נָתַ ִתּי אֹתָ הּ לָכֶ ם מו ָֹרשָׁ ה אֲ נִי ה'" )שמות ו' ,ח(.
נָשָׂ ִ

 9גם המשנה קובעת שהמלך מחויב להביא ביכורים..." :אפילו  ...המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה) "...משנה ביכורים פרק
ג משנה ד(.
 10על פי זה מובנים דברי המשנה ,שהאיכרים מאזור ירושלים מביאים פירות טריים מהשדה" :הקרובים מביאים התאנים והענבים,
והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים) "...משנה ביכורים פרק ג משנה ג(.
 11וכך גם בספר יהושע כ' ,ו" :וְ י ַָשׁב בָּ עִ יר הַ ִהיא עַ ד עָ ְמד ֹו לִ פְ נֵי הָ עֵ ָדה ל ִַמּ ְשׁפָּ ט עַ ד מוֹת הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בַּ יָּ ִמים הָ הֵ ם".

)(3

מבחינת התוכן ,האיכר מזכיר בפרשת ביכורים את יציאת בני ישראל ממצרים ,ואכן מושגים רבים ואופייניים של
פרשת בכורות משולבים בפרשת ביכורים ,אך לחלקם יש משמעות חדשה:
פרשת בכורות )שמות י"ג ,א-טז(
אָדם וּבַ ְבּהֵ מָ ה לִ י
)ב( ַק ֶדּשׁ לִ י כָ ל בְּ כוֹר פֶּ טֶ ר כָּ ל ֶרחֶ ם ִבּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ ָ
אתם
הוּא) ... :ג( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ ל הָ עָ ם זָ כוֹר אֶ ת הַ יּוֹם הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר יְ צָ ֶ
ִמ ִמּצְ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים כִּ י ְבּ ֹחזֶק יָד הו ִֹציא ה' אֶ ְתכֶם ִמזֶּ ה וְ א
יֵאָכֵ ל חָ ֵמץ) :ה( וְ ָהיָה כִ י יְבִ יאֲ  ה' אֶ ל אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנעֲנִי וְ הַ ִח ִתּי וְ הָ אֱ מ ִֹרי
בוּסי אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ ב ֶֹתי ל ֶָתת לָ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ
וְ הַ ִחוִּ י וְ הַ יְ ִ
וְ עָ בַ ְד ָתּ ֶאת הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹּאת בַּ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה) ... :ח( וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְבִ נְ בַּ יּוֹם
אתי ִמ ִמּצְ ָריִ ם) :ט( וְ הָ יָה לְ
הַ הוּא לֵאמֹר בַּ עֲבוּר זֶ ה עָ ָשׂה ה' לִ י ְבּצֵ ִ
לְ אוֹת עַ ל י ְָד וּלְ זִ כָּרוֹן בֵּ ין עֵ ינֶי לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶה תּו ַֹרת ה' ְבּפִ י כִּ י בְּ יָד
חֲ ז ָָקה הו ִֹצאֲ  ה' ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם) :יא( וְ הָ יָה כִּ י יְבִ אֲ  ה' אֶ ל אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנעֲנִי
כַּ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע לְ וְ לַאֲ ב ֶֹתי וּנְ תָ נָהּ ל ְ
ָך) :יב( וְ הַ עֲבַ ְר ָתּ כָל פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם
כָרים לַה') :יג( וְ כָל פֶּ טֶ ר
לַה' וְ כָ ל פֶּ ֶטר ֶשׁגֶר ְבּהֵ ָמה אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה לְ הַ זְּ ִ
אָדם ְבּבָ נֶי
חֲ מֹר ִתּפְ ֶדּה בְ ֶשׂה וְ ִאם א ִתפְ ֶדּה וַ ע ֲַרפְ תּ ֹו וְ כֹל בְּ כוֹר ָ
ִתּפְ ֶדּה) :יד( וְ הָ יָה כִּ י יִ ְשׁאָלְ בִ נְ מָ חָ ר לֵאמֹר מַ ה זֹּאת וְ אָמַ ְר ָתּ ֵאלָיו
בְּ ֹחזֶק יָד הוֹצִ יאָנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים) :טו( וַ יְ ִהי כִּ י ִה ְק ָשׁה
אָדם וְ עַ ד
פַ ְרעֹה לְ ַשׁלְּ חֵ נוּ וַ יַּהֲ רֹג ה' כָּ ל ְבּכוֹר בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבְּ כֹר ָ
כָרים וְ כָ ל בְּ כוֹר בָּ נַי
בְּ כוֹר ְבּהֵ ָמה עַ ל כֵּן אֲ נִי זֹבֵ חַ לַה' כָּ ל פֶּ טֶ ר ֶרחֶ ם הַ זְּ ִ
ֶאפְ ֶדּה) :טז( וְ הָ יָה לְ אוֹת עַ ל י ְָדכָה וּלְ טוֹטָ פֹ ת בֵּ ין עֵ ינֶי כִּ י בְּ חֹזֶ ק יָד
הו ִֹציאָנוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:

פרשת ביכורים )דברים כ"ו ,א-יא(
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נ ֵֹתן לְ נַחֲ לָה
)א( וְ הָ יָה כִּ י ָתבוֹא אֶ ל הָ ֶ
אשׁית כָּל פְּ ִרי הָ אֲ ָד ָמה
וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁ ְב ָתּ בָּ הּ) :ב( וְ ל ַָק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
אַר ְצ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נ ֵֹתן לָ וְ ַשׂ ְמ ָתּ בַ ֶטּנֶא
אֲ ֶשׁר ָתּ ִביא מֵ ְ
וְ הָ לַכְ ָתּ ֶאל הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִבְ חַ ר ה' אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּן ְשׁמ ֹו ָשׁם) :ג(
וּבָ אתָ ֶאל הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וְ אָמַ ְר ָתּ ֵאלָיו ִהגּ ְַד ִתּי
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ ב ֵֹתינוּ
אתי אֶ ל הָ ֶ
הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
לָתֶ ת לָנוּ) :ד( וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיּ ֶָד וְ ִהנִּיח ֹו לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח ה'
אָבי וַ יּ ֵֶרד
אָמ ְר ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד ִ
נִית וְ ַ
אֱ הֶ י) :ה( וְ עָ ָ
ִמצְ ַריְ ָמה וַ ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם וָ ָרב:
)ו( וַ יּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ וַ יִּ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה) :ז(
קלֵנוּ וַ יּ ְַרא ֶאת עָ נְ יֵנוּ
וַ נּ ְִצעַ ק ֶאל ה' אֱ הֵ י אֲ ֹבתֵ ינוּ וַ יִּ ְשׁ ַמע ה' אֶ ת ֹ
וְ ֶאת ע ֲָמלֵנוּ וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נוּ) :ח( וַיּוֹצִ אֵ נוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם בְּ יָד חֲ ז ָָקה
וּבמֹפְ ִתים) :ט( וַ יְ ִבאֵ נוּ ֶאל
וּבזְ רֹעַ נְ טוּיָה וּבְ מ ָֹרא ָגּדֹל וּבְ אֹתוֹת ְ
ִ
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ:
הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה וַ יִּ ֶתּן לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
אשׁית פְּ ִרי הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה לִּ י
אתי ֶאת ֵר ִ
)י( וְ עַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
ה' וְ ִהנּ ְַחתּ ֹו לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתָ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י) :יא(
יתַ א ָתּה וְ הַ לֵּוִ י
וְ ָשׂמַ ְח ָתּ ְבכָל הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נ ַָתן לְ ה' אֱ הֶ י וּלְ בֵ ֶ
וְ הַ גֵּר אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ :

מצוות "וְ ִהגּ ְַד ָתּ" של ספר שמות )י"ג ,ח( מתייחסת לעתיד ,כשבני ישראל ייכנסו לארץ ישראל ויזכרו את עברם כעבדים
ואת נסי ה' ביציאתם ממצרים .לכן מדגישה הפרשה את חובת הסיפור לילדים לדורות הבאים בארץ ישראל" :וְ ִהגּ ְַד ָתּ
אתי ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם" )שמות י"ג ,ח( .מצווה זו מתקיימת ומתגשמת בדרך
לְ בִ נְ  בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵאמֹר בַּ עֲבוּר זֶ ה עָ שָׂ ה ה' לִ י בְּ צֵ ִ
הטובה ביותר בספר דברים באמצעות הבאת הביכורים ,כשהאיכר מביא מביכורי אדמתו ומכריז לפני הכוהן בבית
אָרץ אֲ שֶׁ ר נִ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ בֹתֵ ינוּ לָתֶ ת לָנוּ" )דברים כ"ו ,ג(; הדגש בפרשה זו
אתי אֶ ל הָ ֶ
המקדשִ " :הגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
מושם על תולדות האבות מיום צאתם מעבדות מצרים ועד בואם אל ארץ זבת חלב ודבש.
פרשת ביכורים סוגרת את המעגל של יציאת מצרים – העם היושב בארצו מביא ביכורים כזכר למכת בכורות במצרים;
על ידי שימוש באותו שורש בכ"ר בניקוד ובמשמעות שונה רומזת התורה על הקשר בין מצוות בכורות ובין מצוות
הבאת ביכורים 12,והרי מסר זה נאמר במפורש בפי האיכר בהביאו את ראשית פרי האדמה" :אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י וַ יּ ֵֶרד
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ :וְ עַ ָתּה ִהנֵּה
ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ ָיּגָר שָׁ ם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט  ...וַ יְ בִ אֵ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה וַ יִּ ֶתּן לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
אשׁית פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר נָתַ ָתּה לִּ י ה') " ...דברים כ"ו ,ה-יא(.
אתי אֶ ת ֵר ִ
הֵ בֵ ִ
נוסף על המושגים "וְ ִהגּ ְַד ָתּ – ִהגּ ְַד ִתּי" והשימוש בשורש בכ"ר בשתי הפרשיות )אם כי בשינוי משמעות( ,ישנן מקבילות
לשוניות רבות המקשרות בין מצוות הבאת ביכורים ובין יציאת מצרים )ראו בטבלה למעלה(.
"הגּ ְַד ִתּי" יכול להתפרש כאמירה מילולית ,גילוי
ִהגּ ְַד ִתּי – מסר מתוך מעשה והתנהגות :המושג ִ

מידע13,

אך גם כמסר

לא-מילולי העולה מתוך מעשה או התנהגות .כך למשל ,כשדוד מתבודד בחדרו ובוכה על מות בנו אבשלום במקום
לחגוג את הניצחון עם מפקדי הצבא שלו ,יואב אומר לו..." :לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת שֹׂנְ אֶ י וְ לִ ְשׂנֹא אֶ ת אֹהֲ בֶ י כִּ י ִהגּ ְַד ָתּ הַ יּוֹם כִּ י
אֵ ין לְ ָ שׂ ִרים וַ עֲבָ ִדים כִּ י י ַָדעְ ִתּי הַ יּוֹם כִּ י לוּ אַבְ ָשׁלוֹם חַ י וְ ֻכלָּנוּ הַ יּוֹם מֵ ִתים כִּ י אָז יָשָׁ ר בְּ עֵ ינֶי) "שמואל ב' י"ט ,ז( 14.גם
 12הניגוד בין פרי האדמה ובכורות הצאן ידוע כבר מקין והבל" :וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ י ִָמים וַ יָּבֵ א ַק ִין ִמ ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמנְחָ ה לַה' :וְ הֶ בֶ ל הֵ בִ יא גַם הוּא
ִמבְּ כֹרוֹת צֹאנ ֹו וּמֵ חֶ לְ בֵ הֶ ן ַויִּ שַׁ ע ה' אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל ִמ ְנחָ תוֹ" )בראשית ד' ,ג-ד(.
ידה ִאם הַ גֵּד ַתּגִּ ידוּ אוֹתָ הּ לִ י" )שופטים
אָחוּדה נָּא ָל ֶכם ִח ָ
ָ
 13משמעות "הגדה" במקומות רבים במקרא היא לגלות דבר שלא ידוע ,כדוגמת" :
י"ד ,יב( .ראו גם בראשית י"ב ,יח; כ"א ,כו; ל"א ,כז; יהושע ז' ,יט; שופטים ט"ז ,יז-יח; נחמיה ב' ,יב ,ועוד.
 14את הפירוש עם הדוגמה הזאת כבר הביא הספורנו בפירושו על הפסוק .גם בשמואל א' כ"ד ,יח משמעות המילה "הגדת" היא לא מסר
במילים דווקא ,אלא "אמירה" בהתנהגות" :וְ אַ ָתּה ִהגּ ְַד ָתּ הַ יּוֹם אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָ ִשׂיתָ ה ִא ִתּי טוֹבָ ה אֵ ת אֲ שֶׁ ר ִסגְּ ַרנִי ה' בְּ י ְָד וְ א הֲ ַרגְ ָתּנִי" )שמואל
א' כ"ד ,יח(; המשמעות בפסוק זה היא מסר בלי מילים" :הגדת – ר"ל הראית לכל בראייה ברורה" )מצודת דוד שם(.
)(4

בפרשת ביכורים ,האיכר ,בעצם הבאת הביכורים לירושלים בכל שנה ושנה ,מבטא מחדש את ההודאה והשבח 15לה'
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה'
אתי אֶ ל הָ ֶ
על שהביאו לארץ ישראל לאכול מפרייה ולשבוע מטובהִ " :הגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
לַאֲ בֹתֵ ינוּ לָתֶ ת לָנוּ" .אמירת מילים אלו כשסל הביכורים של ארץ ישראל על כתפיו של האיכר היא לא רק אמירה בפה,
אלא גם התנהגות בפועל שיש לה "אמירה" ברורה וחזקה ,שאכן בני ישראל יושבים על אדמתם 16.הבנה זו של המילה
" ִהגּ ְַד ִתּי" בפרשת ביכורים מלמדת גם על מצוות "וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ בִ נְ "של "הגדה" של פסח ,כלומר שהכוונה היא לאו דווקא
לאמירה במילים ,אלא גם להתנהגות

חווייתית17.

)ד( וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיָּ דֶ  וְ ִהנִּ יחוֹ לִ ְפנֵי ִמזְ בַּ ח ה' אֱ הֶ י:
תפקידו של הכוהן הוא להקשיב לאיכר המביא את ביכוריו לירושלים ולהביא את הטנא לפני מזבח ה' .בהקשבתו
ובהדרכתו מקרב הכוהן את האיכר לה' ,מעודדו ועוזר לו להביע את רגשי התודה לה'.
)ה( וְ עָ נִ יתָ וְ אָמַ ְר ָתּ לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י וַיֵּ ֶרד ִמצְ ַריְ מָ ה וַיָּ גָר ָשׁם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט וַיְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם ו ָָרב:
כאן מתחיל החלק השני של מקרא ביכורים )פסוקים ה-י( .בחלק הראשון )פסוק ג( האיכר מודה על עצם הגעתו לארץ
ישראל ,שממנה הוא מביא היום את ראשית פרי אדמתו לבית המקדש .בחלק השני ישנה התבוננות מעמיקה יותר על
עצם מעמד חגיגי זה מבחינה היסטורית ,מאז יציאת בני ישראל מארץ מצרים עד עצם היום הזה .את הקריאה
הראשונה קורא האיכר כשסלו עדיין על כתפיו ,אך את הקריאה השנייה הוא קורא מול מזבח ה' .הפתיחה לחלק השני
היא "וְ עָ נִיתָ וְ אָמַ ְר ָתּ" בניגוד לפתיחה "וְ אָמַ ְר ָתּ אֵ לָיו" בחלק הראשון ,כלומר יש כאן הסתכלות מעמיקה

יותר18.

אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י וַיֵּ ֶרד ִמצְ ַריְ מָ ה וַיָּ גָר ָשׁם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט – מספר פירושים הועלו למילים "אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י" ,והם שונים
מבחינה תחבירית ובעיקר מבחינת

משמעותם19:

• לבן הארמי )"אֲ ַר ִמּי" = נושא( ביקש להרוג )"אֹבֵ ד" – פועל יוצא( את יעקב אבינו )"אָבִ י" =
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19
20

מושא(;20

תרגום ירושלמי מתרגם את המילים " ִהגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י" :"אודינן ושבחינן יומא הדין קדם ה' אלהא"; ראו גם למטה ליד הערה
.47
כבר הרמב"ן על אתר מסביר את ה"סיפור" שבהגדת האיכר" :הגדתי היום – בפרי הזה שהבאתי הגדתי והודיתי לשם א-להיך שהביאני
לארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו ,והנה השם מקיים דבריו ,ואני מודה ומשבח לשמו .וטעם הגדתי כמו ספרתי".
לאור פירוש זה על מצוות "והגדת" מובנים דברי המשנה" :בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ,והרמב"ם
משנה שיונים קטנים אך משמעותיים ,כדי להדגיש את הכלל של המשנה" :בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו
יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר) "...רמב"ם ,הלכות חמץ ומצה ,פרק ז הלכה ו; וכך גם בנוסח ההגדה של הרמב"ם(; ראו פירושי
הגרי"ד סולובייציק "זמן חירותינו – מסות על חג הפסח ועל ההגדה" ,אלון שבות ,מאוצר הרב ,תשס"ז ,עמוד .90-1
אָמ ָרה ָכּ ָכה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ שֶׁ ר א יִ בְ נֶה אֶ ת בֵּ ית
אָמרוּ י ֵָדינוּ א ָשׁפְ כוּ אֶ ת הַ ָדּם הַ זֶּ ה וְ עֵ ינֵינוּ א ָראוּ" )דברים כ"א ,ז(; "וְ עָ נְ תָ ה וְ ְ
ראו" :וְ עָ נוּ וְ ְ
אָמרוּ אָמֵ ן" )דברים כ"ז ,יד-טו(; ראב"ע )דברים
אָמרוּ אֶ ל כָּל ִאישׁ ִי ְשׂ ָראֵ ל קוֹל ָרם ... :וְ עָ נוּ כָל הָ עָ ם וְ ְ
אָחיו" )דברים כ"ה ,ט(; "וְ עָ נוּ הַ לְ וִ יִּ ם וְ ְ
ִ
כ"ו ,ה( מציע שני פירושים" :וענית – יתכן ,שישאלו הכהנים לאמר' :מה זה שהבאת?' על כן' :וענית'; או כדמות תחלה ,וכן 'ויען איוב
הראשון' )איוב ג' ,ב(" – .לפי חז"ל נלמד מהשוואת המילה "וענית" לדברים כ"ז ,יד ,שמקרא ביכורים הוא דווקא בלשון הקודש" :מקרא
ביכורים כיצד? 'וענית ואמרת לפני ה' א-להיך'  ,ולהלן הוא אומר' :וענו הלוים ואמרו' ,מה להלן בלשון הקודש  -אף כאן בלשון הקודש"
במסכת )סוטה ל"ב ע"א(; לפי זה יש כאן הצהרה במעמד חגיגי כמו בברכה וקללה של הר עיבל.
ראו נחמה ליבוביץ ,עיונים בספר דברים ,ירושלים ,ספריית אלינר\המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה ,תשנ"ד ,עמ' ;254-250
תודתי לרב דר' חנוך גמליאל )אלון שבות( על עזרתו במינוחים הדקדוקיים.
כך מובא בספרי ,ובעל ההגדה של פסח ורש"י דורשים ככה את הפסוק; לפי פירוש זה ,רישא דקרא מדבר על גלות יעקב אצל לבן ,אך
המילים בהמשך הפסוק " ַויּ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ ָיּגָר שָׁ ם "...מתארות את גלות יעקב במצרים ,כפי שרש"י הסביר בפירושו על התורה בעקבות
)ובלשונה של( ההגדה של פסח" :ארמי אובד אבי  -לבן בקש לעקור את הכל ,כשרדף אחר יעקב ,ובשביל שחשב לעשות  -חשב לו המקום
כאלו עשה ,שאומות העולם חושב להם הקב"ה מחשבה ]רעה[ כמעשה; וירד מצרימה  -ועוד אחרים באו עלינו לכלותנו ,שאחרי זאת ירד
יעקב למצרים."...
)(5

• יעקב )"אָבִ י" = נושא( ,שבא מארם נהריים )"אֲ ַר ִמּי" = נשוא( היה עני )"אֹבֵ ד" =

תואר(;21

• אבי אברהם )"אָבִ י" = נושא( בא מארם נהריים )"אֲ ַר ִמּי" = נשוא( כמו שה אובד )"אֹבֵ ד" =

תואר(;22

• נדידתם של הארמים ברחבי המזרח הקדום הייתה ידועה ,ולעתים אף כשודדים ושופכי דמים .במקרא ביכורים
האיכר מתאר ומשבח אפוא את ה' על הזכות של בני ישראל לשבת באדמתם ,ולא להיות נודדים עוד כדוגמת
הארמים במזרח הקדום .לפי פירוש זה המילים אינן מתייחסות לאברהם או ליעקב ,אלא לתקופת הנדודים של
האבות23.

וַיְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם ו ָָרב – הניסוח בפסוק זה מבוסס על ספר שמות א' ,ז ,ט" :וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל פָּ רוּ וַ יִּ ְשׁ ְרצוּ ַויִּ ְרבּוּ
אָרץ אֹתָ ם ... :וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל עַ מּ ֹו ִהנֵּה עַ ם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַרב וְ עָ צוּם ִממֶּ נּוּ" .דברי השנאה של פרעה
וַיַּ עַ צְ מוּ בִּ ְמאֹד ְמאֹד וַ ִתּמָּ לֵא הָ ֶ
כלפי עם ישראל בשמות פרק א' ,מובאים כאן כברכת ה' לעם ישראל.
פרשת ביכורים – הצהרה היסטורית מדינית
התיאור של יציאת מצרים בפרשת הביכורים )דברים כ"ו ,ה-י( דומה מאוד לתיאור ההיסטורי של שליחי בני ישראל אל
מלך אדום )במדבר כ' ,טו-טז( ,כאשר משה ביקש ממנו לעבור בארצו .לאור הקשרם השונה של שני הסיפורים ,קיימים
הבדלים אופייניים בין שתי הפרשיות:
במדבר כ'
)יד( וַ יִּ ְשׁלַח מ ֶֹשׁה ַמלְ אָכִ ים ִמ ָקּ ֵדשׁ ֶאל ֶמלֶ אֱ דוֹם
אָתנוּ:
אָחי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַא ָתּה י ַָדעְ ָתּ אֵ ת כָּ ל הַ ְתּלָאָה אֲ ֶשׁר ְמצָ ְ
אָמר ִ
כֹּה ַ
)טו( וַיֵּ ְרדוּ אֲ ב ֵֹתינוּ ִמצְ ַריְ ָמה
וַ נּ ֵֶשׁב ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם י ִָמים ַר ִבּים
וַיָּ ֵרעוּ לָנוּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ לַאֲ ב ֵֹתינוּ:
)טז( וַנִּ ְצעַ ק אֶ ל ה'
קלֵנוּ וַ יִּ ְשׁלַח מַ לְ ָא
וַיִּ ְשׁ ַמע ֹ
ַויּ ִֹצאֵ נוּ ִמ ִמּצְ ָריִ ם וְ ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ ְב ָק ֵדשׁ עִ יר ְקצֵ ה גְ בוּלֶ:
נִשׁ ֶתּה מֵ י ְב ֵאר
אַרצֶ  א ַנ ֲעבֹר ְבּ ָשׂ ֶדה וּבְ כ ֶֶרם וְ א ְ
)יז( נַעְ בְּ ָרה נָּא בְ ְ
וּשׂמֹאול עַ ד אֲ ֶשׁר ַנ ֲעבֹר גְּ בוּלֶ:
ֶדּ ֶר הַ ֶמּלֵֶ נלֵ א נִטֶּ ה י ִָמין ְ

דברים כ"ו
אָמ ְר ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י
)ה( וְ עָ נִיתָ וְ ַ
אָבי וַיֵּ ֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה
אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד ִ
וַ ָיּגָר ָשׁם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם וָ ָרב:
)ו( וַיָּ ֵרעוּ א ָֹתנוּ הַ ִמּ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ וַ יִּ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה:
)ז( וַנִּ ְצעַ ק אֶ ל ה' אֱ הֵ י אֲ ב ֵֹתינוּ
קלֵנוּ וַ יּ ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנוּ וְ ֶאת עֲמָ לֵנוּ וְ ֶאת לַחֲ צֵ נוּ:
וַיִּ ְשׁמַ ע ה' ֶאת ֹ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל
וּבזְ רֹעַ נְטוּיָה ְ
)ח( וַיּו ִֹצאֵ נוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד חֲ זָ ָקה ִ
וּבמֹפְ ִתים) :ט( וַ יְבִ ֵאנוּ אֶ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה וַ יִּ ֶתּן לָנוּ ֶאת
וּבְ אֹתוֹת ְ
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ...:
הָ ֶ

ניתן למצוא הוכחות מסויימות לפירוש זה :בתורה רק בתואל ולבן נקראים "ארמי" )בראשית כ"ה ,כ; כ"ח ,ה; ל"א ,כ ,כד(; המקום
היחיד בו התורה מזכירה מושגים בארמית הוא דברי לבן אל יעקב )בראשית ל"א ,מז(; התורה עצמה אכן משווה על ידי מקבילות
לשוניות את בריחת יעקב מלבן ליציאת בני ישראל ממצרים:
שמות י"ד ,ה-ט:
בראשית ל"א ,כב-כה:
ַויֻּגַּד לְ מֶ לִֶ מ ְצ ַריִ ם כִּ י בָ ַרח הָ עָ ם ...
ישׁי כִּ י בָ ַרח ַי ֲעקֹב:
ַויֻּגַּד לְ לָבָ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
ַויּ ְֶאסֹר אֶ ת ִרכְ בּ ֹו וְ אֶ ת עַ מּ ֹו ל ַָקח עִ מּוֹ:
וַיִּ ַקּח אֶ ת אֶ חָ יו עִ מּוֹ
ַויְ חַ זֵּ ק ה' אֶ ת לֵב פַּ ְרעֹה מֶ לִֶ מ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְרדֹּף אַחֲ ֵרי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ...
וַיִּ ְרדֹּף אַחֲ ָריו ֶדּ ֶרִ שׁבְ עַ ת י ִָמים ...
וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַר ִים אַחֲ ֵריהֶ ם וַיַּ ִשּׂיגוּ אוֹתָ ם ֹחנִים עַ ל הַ יָּם ...
וַיַּ ֵשּׂג לָבָ ן אֶ ת ַי ֲעקֹב ...
על שנאת לבן את יעקב כאב-טיפוס של שנאת ישראל – ראו דברי הגרי"ד סולובייציק )הערה  ,(17עמ' .103-106
 21כך פירש ראב"ע )דברים כ"ו ,ה(" :אובד אבי  -מלת אובד מהפעלים שאינם יוצאים ,ואילו היה ארמי על לבן ,היה הכתוב אומר מאביד או
מאבד .ועוד ,מה טעם לאמר 'לבן בקש להאביד אבי' ,וירד מצרימה? ולבן לא סבב לרדת אל מצרים .והקרוב ,שארמי הוא יעקב .כאילו
אמר הכתוב :כאשר היה אבי בארם ,היה אובד ,והטעם  -עני בלא ממון .וכן 'תנו שכר לאובד' )משלי ל"א ,ו( .והעד' :ישתה וישכח רישו'
)שם שם ,ז( .והנה הוא ארמי אובד היה אבי ,והטעם ,כי לא ירשתי הארץ מאבי כי עני היה כאשר בא אל ארם .גם גר היה במצרים ,והוא
היה במתי מעט ,ואחר כן שב לגוי גדול ,ואתה ה' הוצאתנו מעבדות ותתן לנו ארץ טובה".
 22כך פירש הרשב"ם )דברים כ"ו ,ה(" :ארמי אובד אבי  -אבי אברהם ארמי היה ,אובד וגולה מארץ ארם .כדכתיב 'לך לך מארצך' ,וכדכתיב
'ויהי כאשר התעו אותי א-להים מבית אבי' )בראשית כ' ,יג(; לשון אובד ותועה  -אחד הם באדם הגולה כדכתיב 'תעיתי כשה אובד בקש
עבדך' )תהלים קי"ט ,קעו(' ,צאן אובדות היו עמי רועיהם התעום' )ירמיה נ' ,ו(  -כלומר מארץ נכריה באו אבותינו לארץ הזאת ונתנה
הקב"ה לנו".
 23פירוש זה מובא בעולם התנ"ך לספר דברים על אתר )עמוד  ,198טור אמצעי(; פירוש זה מתאים לתיאור שבספר יהושע כ"ד ,ב ואילך:
הים
"וַ יֹּאמֶ ר ְיהוֹשֻׁ עַ אֶ ל ָכּל הָ עָ ם כֹּה אָמַ ר ה' אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל בְּ עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר י ְָשׁבוּ אֲ בוֹתֵ יכֶם מֵ ע ֹולָם ֶתּ ַרח אֲ בִ י אַבְ ָרהָ ם וַ אֲ בִ י נָחוֹר ַויַּעַ בְ דוּ אֱ ִ
אֲ חֵ ִרים".
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אָתנוּ" ,דהיינו בתקופת שהייתם של בני
• בשליחת משה את המלאכים אל מלך אדום מודגשת "כָּ ל הַ ְתּלָאָה אֲ שֶׁ ר ְמצָ ְ
ישראל במצרים "י ִָמים ַרבִּ ים" כשהמצרים הרעו לנו "וְ לַאֲ בֹתֵ ינוּ" )פסוק טו(; ה' "שלח" "מלאך" אל בני ישראל,
שהוציא אותם בהצלחה ממצרים )פסוק טז( וגם משה "שולח" היום "מלאכים" אל מלך אדום )פסוק יד( .פרטים
רבים הנוגעים ליציאת מצרים אינם נמסרים כלל בתיאור משה למלך אדום ,ובהם גם השגחת ה' המיוחדת על בני
ישראל בזמן יציאת מצרים.
• בפרשת ביכורים מדגיש האיכר דווקא את כל הנסים והנפלאות של בני ישראל מאז יציאת מצרים עד היום,
הכוללים את הפרטים הבאים :התעצמות בני ישראל במצרים והפיכתם "לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם וָ ָרב" )פסוק ה(; פרטים על
העבדות הקשה של בני ישראל במצרים )פסוק ו(; תשועת ה' לבני ישראל במצרים )פסוק ז( ,הנסים והנפלאות בזמן
יציאת מצרים )פסוק ח( עד בואם של בני ישראל לארץ זבת חלב ודבש ,שממנה האיכר מביא את ראשית פירותיו לה'
)פסוק ט( .עיקר המסר של פרשת ביכורים הוא ההודאה והשבח לה' ,ולכן הם מופיעים כאן ,שלא כמו בדברי משה אל
מלך אדום שם הם לא רלוונטיים ולכן מושמטים.
התיאור ההיסטורי והמדיני של מלאכי משה למלך אדום )במדבר כ'( הוא גם יסוד החוויה של האיכר היושב בארצו
והמביא את ראשית פרי האדמה לה' למקדש בירושלים )דברים כ"ו( .הבדלים אלו מובנים על פי הקשרן ואופיין השונה
של שתי
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)ו( וַיָּ ֵרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּצְ ִרים וַיְ עַ נּוּנוּ וַיִּ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעבֹדָ ה ָק ָשׁה:
הניסוח בפסוק זה מבוסס על שמות א' ,יא-יד" :וַ יּ ִָשׂימוּ עָ לָיו שָׂ ֵרי ִמ ִסּים לְ מַ עַ ן עַ נֹּתוֹ בְּ ִסבְ תָ ם  ...וַ יְ מָ ְררוּ אֶ ת חַ יֵּיהֶ ם
בַּ ֲעבֹדָ ה ָק ָשׁה בְּ חֹמֶ ר וּבִ לְ בֵ נִים וּבְ כָ ל ֲעב ָֹדה בַּ ָשּׂ ֶדה אֵ ת כָּל ֲעב ָֹדתָ ם אֲ שֶׁ ר עָ בְ דוּ בָ הֶ ם בְּ פָ ֶר."
קלֵנוּ וַיַּ ְרא אֶ ת עָ נְ יֵנוּ וְ אֶ ת עֲמָ לֵנוּ וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נוּ:
)ז( וַנִּ צְ עַ ק אֶ ל ה' אֱ הֵ י אֲ בֹתֵ ינוּ וַיִּ ְשׁמַ ע ה' אֶ ת ֹ
הניסוח בפסוק זה מבוסס על שמות ב' ,כג-כה" :וַ יְ ִהי בַ יּ ִָמים הָ ַרבִּ ים הָ הֵ ם וַ יָּמָ ת מֶ לִֶ מ ְצ ַריִ ם וַ יֵּאָנְ חוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמן
הָ ֲעב ָֹדה וַיִּ זְ עָ קוּ וַ ַתּעַ ל שַׁ וְ עָ תָ ם אֶ ל הָ אֱ ִ הים ִמן הָ ֲעב ָֹדה :וַיִּ ְשׁמַ ע אֱ ִ הים אֶ ת נַאֲ ָקתָ ם וַ יִּ זְ כֹּר אֱ ִ הים אֶ ת בְּ ִרית ֹו אֶ ת אַבְ ָרהָ ם
אֶ ת יִ ְצחָ ק וְ אֶ ת ַי ֲעקֹב :וַיַּ ְרא אֱ ִ הים אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יּ ֵַדע אֱ ִ הים".
מקרא ביכורים בנוי בצורה אמנותית ,במבנה כיאסטי בעל שלוש צלעות החוזרות בסדר הפוך )]א[]-ב[]-ג[]-[x]-ג'[]-ב'[-
]א'[( :הירידה למצרים ]א[ מתוארת אל מול הכניסה לארץ ישראל ]א'[; השעבוד במצרים ]ב[ בניגוד ליציאה ממצרים
]ב'[ ,והתחינה אל ה' ]ג[ מול השגחת ה' לסבלם של ישראל ]ג'[; במרכזו של המבנה הכיאסטי עומדות המילים" :וַ יִּ ְשׁמַ ע
וּמסַ יֵּם
קלֵנוּ" .מבנה כיאסטי שכיח במקרא ,והיפוך הסדר אכן מביע בצורה ספרותית את הכלל" :מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
ה' אֶ ת ֹ
בְּ ֶשׁבַ ח" )משנה פסחים פרק ד משנה
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)ח( וַיּוֹצִ אֵ נוּ ה' ִמ ִמּצְ ַריִ ם בְּ יָד חֲ ז ָָקה וּבִ זְ רֹעַ נְ טוּיָה וּבְ מ ָֹרא ָגּדֹל וּבְ אֹתוֹת וּבְ מ ְֹפ ִתים:

 24לפי אופי שונה זה של שני התיאורים מובן גם ההבדל בין לשון "וַ יּ ֵָרעוּ לָנוּ ִמ ְצ ַריִ ם וְ לַאֲ בֹתֵ ינוּ" )במדבר כ' ,טו( ובין "וַ יּ ֵָרעוּ אֹתָ נוּ הַ ִמּ ְצ ִרים"
)דברים כ"ו ,ו( :כלפי מלך אדום מתארים בני ישראל את הסבל והנזק הישיר של מצרים אשר גורם לחולשתם ולכוונתם לעלות בהקדם
לארצם; בפרשת ביכורים מתאר האיכר את התדמית השלילית שהמצרים גרמו לבני ישראל בנכר ,אך היום זכה עם ישראל לשבת בארץ
זבת חלב ודבש.
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במקרא ביכורים מספר האיכר את תולדות ישראל במצרים ואת הצלת ה' הנסית ,עד כניסת בני ישראל בחסדי ה'
לארץ ישראל והבאתם את ראשית ביכורי האדמה למקדש ה' לירושלים .גם בתשובתו לבן החכם ,האב מספר את
תולדות בני ישראל במצרים ,שבעקבותיהם אנו מחויבים לקיים תורה ומצוות )דברים ו' ,כ-כה( .אפשר למצוא מקבילות
רבות בין שתי הפרשיות ,אך ההבדלים מלמדים גם על האופי השונה של הפרשיות:
דברים ו'
)כ( כִּ י יִ ְשׁאָלְ ִ בנְָ מחָ ר לֵאמֹר מָ ה הָ עֵ דֹת וְ הַ חֻ ִקּים וְ הַ ִמּ ְשׁפָּ ִטים אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה
ה' אֱ הֵ ינוּ ֶא ְתכֶם:
)כא( וְ אָמַ ְר ָתּ לְבִ נְ עֲבָ ִדים הָ יִ ינוּ לְ פַ ְרעֹה ְבּ ִמצְ ָריִ ם וַיּוֹצִ יאֵ נוּ ה' ִמ ִמּצְ ַריִ ם ְבּיָד
חֲ ז ָָקה:
)כב( וַ יִּ ֵתּן ה' אוֹתֹת וּמ ְֹפ ִתים גְּ דֹלִ ים וְ ָרעִ ים ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּפַ ְרעֹה וּבְ כָ ל בֵּ ית ֹו
לְ עֵ ינֵינוּ:
נִשׁבַּ ע
אָרץ אֲ ֶשׁר ְ
)כג( וְ אוֹתָ נוּ הו ִֹציא ִמ ָשּׁם לְ ַמעַ ן ָה ִביא אֹתָ נוּ לָתֶ ת ָלנוּ אֶ ת הָ ֶ
לַאֲ בֹתֵ ינוּ:
)כד( וַ יְ צַ וֵּ נוּ ה' ַלעֲשׂוֹת ֶאת כָּל הַ חֻ ִקּים הָ ֵאלֶּה לְ יִ ראו אֶ ת ה' אֱ הֵ ינוּ לְ טוֹב
לָנוּ כָּ ל הַ יּ ִָמים לְ חַ יּ ֵֹתנוּ כְּ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶה לָּנוּ כִּ י נִ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאת כָּ ל הַ ִמּ ְצוָ ה הַ זֹּאת לִ פְ נֵי ה'
)כה( ְ
אֱ הֵ ינוּ כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ נוּ:

דברים כ"ו
אָמ ְר ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י
נִית וְ ַ
)ה( וְ עָ ָ
אָבי וַ יּ ֵֶרד ִמצְ ַריְ מָ ה
אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד ִ
וַ ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמתֵ י ְמעָ ט וַ יְ ִהי ָשׁם לְ גוֹי גָּדוֹל עָ צוּם וָ ָרב:
)ו( וַ יּ ֵָרעוּ א ָֹתנוּ הַ ִמּ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ וַ יִּ ְתּנוּ עָ לֵינוּ ֲעב ָֹדה
ָק ָשׁה:
נִּצעַ ק ֶאל ה' אֱ הֵ י אֲ ב ֵֹתינוּ
)ז( וַ ְ
קלֵנוּ וַ יּ ְַרא אֶ ת עָ נְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ֲָמלֵנוּ וְ אֶ ת
וַ יִּ ְשׁמַ ע ה' ֶאת ֹ
לַחֲ צֵ נוּ:
)ח( וַיּוֹצִ אֵ נוּ ה' ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד חֲ ז ָָקה וּבִ זְ רֹעַ נְטוּיָה
וּבאֹתוֹת וּבְ מ ְֹפ ִתים) :ט( וַיְ ִבאֵ נוּ ֶאל הַ מָּ קוֹם
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל ְ
ְ
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ...:
הַ זֶּ ה וַיִּ ֶתּן לָנוּ אֶ ת ָה ֶ

• בתשובה לבן החכם קיום המצוות הוא העיקר ,ואין פירוט של ירידת בני ישראל למצרים ,של השעבוד למצרים
ושל תפילת ישראל אל ה'.
• במקרא ביכורים מתאר האיכר גם את ירידת ישראל לגלות מצרים ואת השתלשלות השעבוד ,את צעקת בני
)"מ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת"( ,ובעקבות כך את הוצאת ה' אותנו ממצרים – כל זאת כביטוי לקרבת ה' שהחלה
ישראל אל ה' ַ
בהצלה הנסית ממצרים 26עד הבאתנו אל ארץ זבת חלב ודבש ,וממנה האיכר מביא היום את ביכורי פרי אדמתו
)"וּמ ַסיֵּם ְבּ ֶשׁבַ ח"(.
ְ
לה' ומשבח אותו על השגחתו הנפלאה
פרשת ביכורים מצטטת את תשובת האב לבן החכם ,אך במקרא ביכורים ישנה הסתכלות היסטורית רחבה יותר
הבוחנת את האירועים מאז ירידת בני ישראל לשעבוד מצרים עד ישיבתם בארץ זבת חלב ודבש ,ובעקבות כך פרשת
וּמסַ יֵּם בְּ ֶשׁבַ ח" )משנה פסחים פרק ד משנה
ביכורים נבחרה למדרש של ה"הגדה" של פסח על פי העיקרון" :מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
ד(27.

אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ:
)ט( וַיְ בִ אֵ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה וַיִּ ֶתּן לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ – כינוי זה לארץ ישראל ,שנזכר לראשונה בסיפור הסנה ,יוצר מעין סגירת מעגל ליציאת בני
אָרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ
ישראל ממצרים" :וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִצּיל ֹו ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם וּלְ הַ עֲת ֹו ִמן הָ ֶ
בוּסי"
אֶ ל ְמקוֹם הַ כְּ ַנעֲנִי וְ הַ ִח ִתּי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְּ ִרזִּ י וְ הַ ִחוִּ י וְ הַ יְ ִ
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)שמות ג' ,ח(28.

ראו גם למטה בדיון על "הגדה של פסח" ליד הערה שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת..
יציאת מצרים מתוארת בפרשת ביכורים בצורה נסית יותר ומפרטת את הנהגת ה' גם לעיני העמים עד כניסתם לארץ ישראל; ראו גם:
אתֹת וּבְ מו ְֹפ ִתים וּבְ ִמלְ חָ מָ ה וּבְ יָד חֲ ז ָָקה וּבִ זְ רוֹעַ נְ טוּיָה וּבְ מו ָֹר ִאים גְּ דֹלִ ים כְּ כֹל אֲ ֶשׁר
"א ֹו הֲ ִנסָּ ה אֱ ִ הים לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי בְּ מַ סֹּת בְּ ֹ
ירא מֵ הֶ ם
ישׁם :א ִת ָ
עָ שָׂ ה ָלכֶם ה' אֱ הֵ י ֶכם בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֶי) "דברים ד' ,לד(; "כִּ י תֹאמַ ר בִּ לְ בָ בְ ַ רבִּ ים הַ גּוֹיִ ם הָ אֵ לֶּה ִממֶּ ִנּי אֵ י ָכה אוּכַל לְ הו ִֹר ָ
אתֹת וְ הַ מּ ְֹפ ִתים וְ הַ יָּ ד הַ חֲ ז ָָקה וְ הַ זְּ רֹעַ הַ נְּ טוּיָה
זָ כֹר ִתּזְ כֹּר אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָ שָׂ ה ה' אֱ הֶ י לְ פַ ְרעֹה וּלְ ָכל ִמ ְצ ָריִ ם :הַ מַּ סֹּת הַ גְּ דֹת אֲ ֶשׁר ָראוּ עֵ ינֶי וְ הָ ֹ
אֲ ֶשׁר הוֹצִ אֲ  ה' אֱ הֶ י כֵּן ַיע ֲֶשׂה ה' אֱ הֶ י לְ ָכל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר אַ ָתּה י ֵָרא ִמפְּ נֵיהֶ ם" )דברים ז' ,יז-יט(.
ראו גם יוסף תבורי ,פסח דורות – פרקים בתולדות ליל הסדר ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,ספריית הילל בן חיים ,תל אביב  ,1996עמ' 359-
 ;350ראו גם למטה בדיון על "הגדה של פסח" ליד הערה שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת..
ראו גם שמות ג' ,יז; י"ג ,ה'; ל"ג ,ג ,ועוד .מושג זה מופיע גם בפרשה הבאה" :הַ ְשׁ ִקיפָ ה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשִׁ מן הַ ָשּׁמַ יִ ם וּבָ ֵר אֶ ת עַ ְמּ אֶ ת ִי ְשׂ ָראֵ ל
וְ אֵ ת הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לָנוּ כַּאֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ָתּ לַאֲ בֹתֵ ינוּ אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ" )דברים כ"ו ,טו(.
)(8

אָרץ הַ זֹּאת – "...משדרת תחושה של הכרת הטוב ושל חוויה קיומית-
ההדגשה המיוחדת – "...הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה  ...הָ ֶ
עכשווית .הנני עומד במקום זה ממש בארץ הזאת ,אומר האיכר ,ומשבח את בוראי על כך ,תוך כדי הצבעה קונקרטית
על הארץ הזאת והמקום

הזה29.

אשׁית ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לִּ י ה' וְ ִהנּ ְַחתּוֹ לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתָ לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י:
אתי אֶ ת ֵר ִ
)י( וְ עַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
הָ אֲ דָ מָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לִּ י ה' – לאורך פרשת ביכורים מתפתח תהליך משמעותי בדברי האיכר :האיכר מתאר את תולדות
עם ישראל מאז יציאת מצרים עד בואם אל ארץ נושבת )פסוק ט( .בתחילה מתוארת הארץ כארץ האבות בלבד" :כִּ י
אָרץ אֲ שֶׁ ר ִנ ְשׁבַּ ע ה' לַאֲ בֹתֵ ינוּ לָתֶ ת לָנוּ" )פסוק ג(; אך באמצעות הבאת ביכורים מנחלתו האישית האיכר
אתי אֶ ל הָ ֶ
בָ ִ
מתחבר גם הוא לשרשרת והופך להיות חוליה נוספת של תולדות ישראל מאז יציאת מצרים ועד היום ,כשעם ישראל
יושב לבטח בארצו 30.כשהאיכר מביא את ביכורי אדמתו למקדש ה' בירושלים ,הוא מתייחס ל"אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לִּ י
ה'" )פסוק י( ,המבטאת את הקשר והחוויה האישיים שלו; בכל שנה הוא מצהיר "כאילו הוא עצמו יצא ממצרים" וזכה
להיכנס לאחר שנות גלותו בנכר לארץ זבת חלב

ודבש31.

וְ ִהנּ ְַחתּוֹ לִ ְפנֵי ה' אֱ הֶ י – הכוהן הניח את הטנא לפני המזבח עוד לפני מקרא ביכורים )פסוק ד( ,ולכן מילים אלו,
המוזכרות שוב לאחר מקרא ביכורים ,נראות לכאורה כחזרה על ההנחה שכבר התבצעה קודם לכן.
• יש אומרים שמדובר על הנחה אחת בשעת מקרא של פרשת ביכורים ,והנחה שנייה בגמר הקריאה בזמן
ההשתחוויה קודם שהאיכר נפנה

לילך;32

• יש מפרשים שמשמעות המושג שונה בפסוקינו" :והנחתו הוא מלשון עזיבה כמו 'וַ ַתּנַּח בִּ גְ ד ֹו אֶ ְצלָהּ' )בראשית ל"ט,
טז( שהוא נרדף 'וַ ַיּ ֲעזֹב בִּ גְ ד ֹו אֶ ְצלִ י' )שם טו,

יח("33.

• לדעתי ההנחה הכפולה באה ללמד מסר חשוב בהבאת הביכורים :במקרא הראשון האיכר מגיע ישירות מן השדה
עם סל הפירות על כתפיו; הכוהן מקבל את פניו במקדש ולוקח ממנו את הטנא ,כדי להכניסו ולקרבו לעמוד לפני
מזבח ה' – "וְ ל ַָקח הַ כֹּהֵ ן הַ טֶּ נֶא ִמיּ ֶָד וְ ִהנִּיח ֹו לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח ה' אֱ הֶ י) "פסוק ד(; שונה לחלוטין היא ההנחה השנייה,
כאשר האיכר התקרב בעזרת הכוהן למזבח ה' ,קרא את החלק הארוך והמפורט יותר של מקרא הביכורים
)פסוקים ה-י( ודרכה הוא אישית התקרב והתחבר לה'; בעקבות כך הוא בעצמו מצהיר על זהותו ההיסטורית
באמצעות ראשית פרי אדמתו ,ובשלב זה האיכר הוא שמניח את הסל לפני ה' ומשתחווה לפניו מתוך רגשי תודה
אישיים )פסוק י( ,כדי לשמוח עם בני ביתו )פסוק יא( .ההנחה הראשונה היא אפוא על ידי הכוהן ,המקבל את האיכר
בבית המקדש ,וההנחה השנייה היא התקרבותו האישית של האיכר אל
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ה'34.

בשם הרב יונתן גרוסמן; ראו גם בראשית ל"א ,נב; שמות י"ג ,ה; במדבר י"ד ,לה; דברים כ"ח ,נח ,ועוד.
ראו בדומה דברים ה' ,ב-ג" :ה' אֱ הֵ ינוּ כּ ַָרת עִ מָּ נוּ בְּ ִרית בְּ ח ֵֹרב :א אֶ ת אֲ בֹתֵ ינוּ כּ ַָרת ה' אֶ ת הַ בְּ ִרית הַ זֹּאת כִּ י ִא ָתּנוּ אֲ נ ְַחנוּ אֵ לֶּה ֹפה הַ יּוֹם ֻכּלָּנוּ
חַ יִּ ים"; זיכרון העבר הוא למעשה הזדמנות להתחבר כחוליה חדשה בתולדות ישראל ,וזו למשל משמעות המילה באנגלית,to remember:
דהיינו "להתחבר מחדש" = .re-member
אָדם לִ ְראוֹת אֶ ת עַ ְצמ ֹו כְּ ִאלּוּ הוּא יָצָ א
לפי זה קבעו חז"ל בהגדה של פסח את הכלל של סיפור יציאת מצרים" :בְּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר חַ יָּב ָ
ִמ ִמּ ְצ ַר ִים) " ...משנה פסחים פרק י משנה ה(.
ראו בפירוש האברבנאל ,בפירוש 'דעת מקרא' ,ועוד.
דעת האברבנאל ,וכך תרגמו גם השבעים "ישים אותו" )פסוק ד( ואחר כך "ישאיר אותו" )פסוק י(.
וכך הסבירו גם חז"ל ,ובעקבותיהם רש"י" :מגיד שנוטלו אחר הנחת הכהן ואחזו בידו כשהוא קורא וחוזר ומניף )סוכה מז ע"ב(".
)(9

לאור הבנה זו של ההנחה הכפולה לפני ה' על ידי הכוהן ולאחר מכן על ידי האיכר ,אפשר להסביר את הרעיון המרכזי
של "הנחה" ואת תוספת המילה "נַחֲ לָה" בפרשתנו 35.באמצעות הבאת הביכורים האיכר מצהיר שהוא אכן זכה לחיות
בעידן של שלווה לעם ישראל החי על אדמתו ,ובחסדי ה' הוא בא "אֶ ל הַ ְמּנוּחָ ה וְ אֶ ל הַ נַּחֲ לָה אֲ שֶׁ ר ה' אֱ הֶ י נֹתֵ ן לָ"
)דברים י"ב ,ט(" .הנחת" טנא הביכורים על ידי הכוהן והאיכר לפני ה' )כ"ו ,ד ,י( מסמלת את תקופת "המנוחה" בארץ
ישראל ,והרי זוהי כוונתו של האיכר בהביאו את הביכורים למקדש ,כשהוא מודה ואומר" :וַ יְ בִ אֵ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה
אָרץ הַ זֹּאת אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ" )כ"ו ,ט(.
וַ יִּ ֶתּן לָנוּ אֶ ת הָ ֶ
מנוחה ונחלה בארץ ישראל
)דברים י"ב ,ט(
אתם עַ ד עָ ָתּה
כִּ י א בָ ֶ
ֶאל ַה ְמּנוּחָ ה וְ אֶ ל הַ נַּחֲ לָה
אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נ ֵֹתן לָ:

פרשת ביכורים
)דברים כ"ו(
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ הֶ י נֹתֵ ן לְ  נַחֲ לָה וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַָשׁבְ ָתּ בָּ הּ) ... :ד( וְ ל ַָקח
)א( וְ הָ יָה כִּ י ָתבוֹא ֶאל הָ ֶ
אשׁית פְּ ִרי
אתי ֶאת ֵר ִ
הַ כֹּהֵ ן הַ ֶטּנֶא ִמיּ ֶָד וְ ִהנִּ יחוֹ לִ פְ נֵי ִמזְ בַּ ח ה' אֱ הֶ י) ... :י( וְ עַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
ית לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י:
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה לִּ י ה' וְ ִהנּ ְַחתּוֹ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ ָ

)יא( וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְ כָל הַ טּוֹב אֲ ֶשׁר נָתַ ן לְ  ה' אֱ הֶ י וּלְ בֵ יתֶ  אַ ָתּה וְ הַ לֵּוִ י וְ הַ גֵּר אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ :
החוויה הנפשית של האיכר ושמחתו בכל הטוב שנתן לו ה' משולבות בקריאת מקרא

ביכורים36.

התורה מזכירה כאן את הלוי ואת הגר בלבד ,אך לא את היתום והאלמנה כמו במקומות אחרים 37.הלוי מוזכר כאן,
כי אין לו נחלה להביא ממנה ביכורים כמו שיש לשאר בני ישראל; במקומות אחרים התורה אכן מדגישה שחובה
לתמוך במיוחד בלויים ,כי אין להם נחלה

בישראל38.

הגר מוזכר בפסוק זה ,כיוון שגם בני ישראל עצמם היו גרים

בארץ מצרים לפי התיאור בפרשה זו..." :אֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד אָבִ י וַ יּ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַיָּ גָר ָשׁם בִּ ְמתֵ י ְמעָ ט) "...פסוק ה( 39.תולדות
העבר של עם ישראל במצרים מחייבים אותנו בעתיד לדאוג לגר אשר בקרבנו ,כיוון שגם ה' הציל אותנו בהיותנו גרים
בארץ

מצרים40.

ה .פרשת ביכורים ב"סדר הגדה של פסח"
בזמן הסעודה היה מקובל כבר בימי המקרא לשיר זמירות ולחוד חידות 41,וסיפור יציאת מצרים בבית האבות ב"ליל
שימורים" מתאימה להעברת המורשת לילדים .לכן המשנה במסכת פסחים פרק י משנה ד בחרה בפרשת ביכורים
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ראו למעלה בפירוש פסוק א את ההשוואה לדברים י"ז ,יד.
חז"ל למדו מהביטוי "ושמחת בכל הטוב" ,שמביאים וקוראים את מקרא ביכורים רק בין שבועות לסוכות ,כשקיימת שמחה יתרה
ביבולו ,אך לאחר סוכות מביאים את הביכורים בלי לקרוא ,כי שמחת החקלאי ביבולו היא חיונית למקרא ביכורים" :מעצרת ועד החג -
מביא וקורא ,מן החג ועד חנוכה  -מביא ואינו קורא" )משנה מסכת ביכורים פרק א משנה ו(.
ראו דברים ט"ז ,יא " :וְ ָשׂמַ ְח ָתּ לִ פְ נֵי ה' אֱ הֶ י אַ ָתּה וּבִ נְ וּבִ ֶתּ וְ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ תֶ  וְ הַ לֵּוִ י אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי וְ הַ גֵּר וְ הַ יָּתוֹם וְ הָ אַלְ מָ נָה אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ 
בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' אֱ הֶ י לְ ַשׁכֵּן ְשׁמ ֹו שָׁ ם; ראו גם שמות כ"ב ,כא; דברים י' ,יח; י"ד ,כט; ט"ז ,יד; כ"ד ,יט.כ.כא; כ"ו ,יב-יג; ועוד.
וכך מדויק בלשון הפסוק בדברים י"ד ,כט" :וּבָ א הַ לֵּוִ י כִּ י אֵ ין ל ֹו חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה עִ מָּ  וְ הַ גֵּר וְ הַ ָיּתוֹם וְ הָ אַלְ מָ נָה אֲ שֶׁ ר בִּ ְשׁעָ ֶרי וְ אָכְ לוּ וְ ָשׂבֵ עוּ לְ מַ עַ ן
יְ בָ ֶרכְ  ה' אֱ הֶ י בְּ כָל מַ עֲשֵׂ ה י ְָד אֲ ֶשׁר ַתּע ֲֶשׂה"; ראו גם במדבר י"ח ,כא; דברים י' ,ט; י"ח ,א; יהושע י"ג ,יד ,לג.
ראו שמות כ"ב ,כ; כ"ג ,ט; ויקרא י"ט ,לד; דברים י' ,יט.
ולכן המשנה בראש פרק ערבי פסחים )פרק י משנה א( מדגישה דווקא בפסח את המחויבות שלנו לעניי ישראל'ַ " :ואֲ פִ לּוּ עָ נִי ֶשׁבְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל א
אַרבָּ עָ ה כוֹסוֹת ֶשׁל יַיִ ן ,וַ אֲ פִ לּוּ ִמן הַ ַתּ ְמחוּי"; גם הרמ"א על שולחן ערוך )אורח חיים ,סימן תכט( פותח את
יֹא ַכל עַ ד שֶׁ יָּסֵ ב וְ א ִיפְ חֲ תוּ ל ֹו מֵ ְ
הלכות פסח במנהג לקנות קמחא דפסחא לעניים ,ומשמעות ההלכה מובנת היטב על פי העיקרון הנ"ל" :שואלין בהלכות פסח קודם לפסח
שלשים יום .הגה :ומנהג לקנות חטים לחלקן לעניים לצורך פסח .וכל מי שדר בעיר י"ב חודש צריך ליתן לזה".
ראו אפרים אלימלך אורבך דיון על ספרו של דר' דניאל גולדשמידט בקרית ספר )לו( ,עמוד .144-5
)(10

כמדרש מתאים ל"הגדה" של

פסח42,

וייתכן שהפרשה היתה חלק של סיפור יציאת מצרים כבר בימי יאשיהו .פרשת

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

פסח43.

בניגוד למשנה המקבילה )באופן מילולי!( במסכת ביכורים המתייחסת למקרא ביכורים ,המצווה בפסח היא דווקא
לדרוש את פרשת ביכורים .כלומר המשנה מבחינה בין מעמדו ותפקידו של מקרא חווייתי בחג הביכורים בבית
המקדש כשסל הפירות על כתפו של הקורא ,ובין דרישה עיונית ומעמיקה של אותה הפרשה במסגרת הגדה וסיפור של
יציאת מצרים בפסח:
משנה ביכורים פרק ג משנה ו:

משנה פסחים פרק י משנה ד:
וּמ ַסיֵּם ְבּ ֶשׁבַ ח,
"...מ ְת ִחיל ִבּגְ נוּת ְ
ַ
וְ דו ֵֹרשׁ מֵ אֲ ַר ִמּי אוֹבֵ ד אָבִ י עַ ד ֶשׁיִּ גְ מוֹר כָּ ל ַהפָּ ָר ָשׁה ֻכלָּהּ"

וּמנִיפוֹ,
"...וְ כֹהֵ ן ַמנִּיחַ יָד ֹו ַתּ ְח ָתּיו ְ
אָבי עַ ד ֶשׁהוּא גו ֵֹמר כָּ ל הַ פָּ ָר ָשׁה"...
וְ קו ֵֹרא ֵמאֲ ַר ִמּי אֹבֵ ד ִ

ישנם שיקולים רבים המצדיקים את בחירת פרשת ביכורים כבסיס למדרש סיפור יציאת מצרים ,כדי לקיים את
מצוות "והגדת לבנך" בהגדה של

פסח44:

• בניגוד לתיאורים המופיעים בספר שמות ,פרשת ביכורים נותנת משמעות היסטורית ודתית רחבה ומעמיקה יותר
ליציאת מצרים; השיא של יציאת מצרים הוא תיאור הבאת הביכורים מארץ ישראל לבית המקדש וקריאת
וּמסַ יֵּם
מקרא ביכורים במעמד חגיגי; פרשת ביכורים מפרטת בצורה מוצלחת ביותר את הכלל "מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
בְּ שֶׁ בַ ח" ,והרי גם במקרא היא מופיעה לאחר פרשת עמלק ,המזכירה את האכזריות של עמלק בצאת ישראל
ממצרים.
• בפרשת ביכורים האיכר בארץ ישראל מצליח להתחבר לתולדות עמו בדורות קודמים ,וכך גם בסיפור יציאת
מצרים אנו חייבים להתחבר לאירועי העבר ולהרגיש את עצמנו כחלק מאותו הדור שיצא מעבדות לחירות; אין
פרשה מתאימה יותר מאשר פרשת ביכורים לספר את יציאת מצרים לפי דרישת המשנה" :בכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
• כבר במעמד הסנה )שמות ג' ,ח ,יז( ובארבע לשונות של גאולה )שמות ו' ,ח( הכניסה לארץ זבת חלב ודבש היא
המטרה והסיום של יציאת מצרים.
• ספירת העומר מקשרת ומחברת את פסח לחג השבועות ,דהיינו היציאה ממצרים מסתיימת רק כשבני ישראל
מביאים את ראשית פרי האדמה בארץ ישראל

לכוהן45.

• בפרשת "והגדת לבנך" של פסח מדובר על מצוות בכורות בגלל מכת בכורות; לאחר הכניסה לארץ ישראל השורש
בכ"ר משתנה למצוות "ביכורים" ,דהיינו עם היושב לבטח בארצו ומביא את ראשית פרי אדמתו; העם הפך
מנוודים לאנשי אדמה שהעיסוק בחקלאות מצליח בידם ,וזהו הנושא המרכזי של מקרא

ביכורים46.

• באופן מילולי יש מעין "גזירה שווה" בין פסח ובין פרשת ביכורים :מצוות "וְ ִהגּ ְַד ָתּ לְ ִבנְ "של מצוות סיפור יציאת
מצרים )שמות י"ג ,ח( מתקיימת בצורה הטובה והאמיתית ביותר באמצעות הצהרת האיכר המביא את הביכורים
אָרץ" )דברים כ"ו ,ג( ,ולפי תרגום הירושלמי בספר דברים
אתי אֶ ל הָ ֶ
לכוהןִ " :הגּ ְַד ִתּי הַ יּוֹם לַה' אֱ הֶ י כִּ י בָ ִ
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ראו דוד הנשקה "מדרש ארמי אובד אבי" ,סידרא ,ד )תשמ"ח( ,עמוד .25-33
ראו אפרים אלימלך אורבך דיון על ספרו של דר' דניאל גולדשמידט בקרית ספר )לו( ,עמוד .144-5
ראו דניאל גולדשמידט "הגדה של פסח" ,ירושלים ,מוסד ביאליק ,תש"ך ,עמוד  30ואילך.
ראו למשל יהושע ה' ,ט" :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ְיהוֹשֻׁ עַ הַ יּוֹם גַּלּו ִֹתי אֶ ת חֶ ְרפַּ ת ִמ ְצ ַר ִים מֵ ֲעלֵיכֶם".
ראו גם למעלה בפירוש על פסוק ג כולל הטבלה.
)(11

המשמעות היא אכן להודות ולשבח; 47ה"הגדה" בפרשת ביכורים מדגישה את ההודאה ואת השבח לאחר שעבוד
מצרים.
• מקרא ביכורים בהקשר של יציאת מצרים מתאים לעיקרון של המשנה" :מתחיל בגנות ומסיים

בשבח"48.

• בהגדה של פסח ,לאחר מקרא ביכורים ,מוסיפים את שני הפיוטים "דיינו" ו"כמה מעלות טובות למקום עלינו",
אשר היו ביסודם שירים של האיכר המביא את הביכורים לבית המקדש; ב"חמש עשרה מעלות" – כמספר
המעלות בבית המקדש וכמספר שירי המעלות בספר תהלים ק"כ-קל"ד – מתוארות דרכי ההנהגה של ה' את עם
ישראל מיציאת מצרים עד בניין בית הבחירה בירושלים ,בדיוק כפי שהנהגה זו מתוארת בפרשת הביכורים.
• לאחר הבאת הביכורים השמחה בכל הטוב בירושלים משתפת גם את "הַ גֵּר אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ ) "דברים כ"ו ,יא( ,שאינו
מופיע בפסוקים מקבילים; סיפור יציאת מצרים ,שבו בני ישראל עצמם היו גרים במצרים )"וַ יּ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ָיּגָר ָשׁם

ִבּ ְמתֵ י ְמעָ ט" – כ"ו ,ה( מחייב את הניצולים לדאוג בעתיד לאותם החלשים בחברה 49,ודווקא בשמחה על השפע
החקלאי יש להזמין ולצרף גם את "ְהַ גֵּר אֲ ֶשׁר בְּ ִק ְרבֶּ  ."על פי עיקרון זה ,גם המשנה בתחילת פרק ערבי פסחים
)פרק י משנה א( דורשת לדאוג גם לעני" :ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות
של יין ואפילו מן התמחוי" ,ובתחילת הסדר ,כשרואים את ה"לחמא עניא" – מזמינים את העניים לסעוד יחד
אתנו" :כל דצריך ייתי ויאכל" .הזיכרון ההיסטורי מחייב אותנו לדאוג לנצרכים ולנזקקים.
לפי שיקולים אלו מובנת הפיכת פרשת ביכורים לטקסט המרכזי של סיפור יציאת מצרים ,המשמש גם כבסיס לדרשות
נוספות בהגדה של פסח על פי המשנה בפסחים; סביר שכבר לפני תקופת המשנה שימשה פרשה זו ,שהייתה שגורה בפי
העם מאירוע הבאת הביכורים ,גם לסיפור יציאת מצרים בפסח.
לפי המשנה ,המדרש בהגדה כולל את "כָּ ל הַ פָּ ָרשָׁ ה ֻכלָּהּ" ,ולפי ניתוח הפרשה למעלה מסתבר שקריאת כל הפרשה עד
תומה היא אכן מתאימה ומתבקשת ,כדי לסיים את ההגדה בשבח של יציאת מצרים עם הבאת הביכורים לארץ
ישראל )דברים כ"ו ,ט-י( .בכל זאת ,המדרש בהגדות שלנו מסתיים בסוף פסוק ח ,ואינו כולל את "כל הפרשה כולה"
כדרישתה המפורשת של המשנה; הרב פרופ' דוד צבי הופמן הסביר ,שלאחר חורבן הבית וגלות ישראל מעל אדמתם
פסוקים ט-י אינם מתאימים ,כי הם לא היו רלוונטיים בגלות לאחר חורבן הבית ,ולכן פסוקים אלה נשמטו מנוסח
ההגדה ,אך סביר שלפני החורבן אכן כללו את "כל הפרשה כולה" בהגדה של
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על פי זה מובן גם הנוסח "להודות  ...לשבח" במשנה בפסחים פרק י משנה ה ,וכיוון שקריאת ההלל היא הביטוי המעשי בהגדה ,נתווספה
גם המילה "להלל" בלשון המשנה" :לפיכך אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו
ולנו את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו
הללוי-ה".
וכך פירש רבי שמעון בן צמח דוראן )רשב"ץ( ב"פירוש ההגדה" )ד"ה "כמה מעלות"(" :כמה מעלות טובות למקום עלינו וגו' .לפי שאחר
שאלת הבן מה נשתנה הלילה הזה ,הוצרכנו להתחיל בגנות ולומר 'עבדים היינו לפרעה במצרים' והוצרכנו לסיים בשבח ולדרוש פרשת
מקרא בכורים והיא 'מארמי אובד אבי עד סוף הפרשה' ודרשנו אותה עד ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה וגומר' ובסוף אלו הפסוקים יש
'ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת  ...ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'' – על כן אנו מסיימין
בשבח 'כמה מעלות טובות למקום עלינו' קודם שהבאנו גרגיר זה של תאנה או אשכול זה של ענבים והקב"ה מתרצה לנו במתנה קטנה
כזאת פרעון לכל הטובות שעשה עמנו קודם שהבאנו הפרי הזה ,וזה מרחמי שמים המרובים ואמרנו כי הרבה טובות יש למקום עלינו עד
שבאנו אל בית המקדש להביא לו זה הפרי"; ראו גם אצל תבורי שם )הערה  ,(27עמוד .358
נחמה לייבוביץ ,עיונים חדשים בספר שמות ,ההסתדרות הציונית העולמית ,ירושלים תש"ל ,עמ' .22-15
ראו אצל גולדשמידט )הערה  (44עמוד  30ואילך ,ואצל תבורי )הערה  (27עמוד .358
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