...פנו דרך לנו
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לתיקון ליל שבועות

סטודיו עדי צור

חג השבועות ,חג הביכורים ,בו היו מעלים ביכורים לבית המקדש.
מה הם הביכורים? מתי היו מביאים אותם? למה?
ומה אנחנו יכולים ללמוד היום ממצוות הביכורים?
ספר דברים (כ"ו א-יא) .פסוקים שעוסקים בהבאת הביכורים:
קראו את הפסוקים ,ונסו להבין מה הסיפור שהם מספרים לנו ,נסו לספר אותו במילים שלכם.
ֹלהיָך ,נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה; וִ ִיר ְש ָּׁתּה ,וְ יָ ַש ְׁב ָּת
ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
תבֹוא ֶא ָ“וְ ָהיָ הִּ ,כי ָ
ֹלהיָך
ל-פ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצָך ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
אשׁית ָּכ ְּ
ָּבּה .וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ִ

על איזו מצווה מספרים לנו

ֹלהיָך ,לְ ַש ֵּׁכן
ל-ה ָּמקֹוםֲ ,א ֶשׁר יִ ְב ַחר ה' ֱא ֶ
נ ֵֹתן לָ ְך--וְ ַש ְׂמ ָּת ַב ֶּטנֶ א; וְ ָהלַ כְ ָּתֶ ,א ַ

הפסוקים שקראנו יחד?

ל-ה ֹּכ ֵהןֲ ,א ֶשׁר יִ ְהיֶ הַּ ,ב ָּי ִמים ָה ֵהם; וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵאלָ יו'ִ ,ה ַּג ְד ִּתי
אתֶ ,א ַ
ְשׁמֹו ָשׁםָּ .וב ָ

מתי מקיימים אותה?

ל-ה ָא ֶרץֲ ,א ֶשׁר נִ ְש ַּׁבע ה' לַ ֲאב ֵֹתינּו לָ ֶתת לָ נּו.
אתי ֶא ָ
י-ב ִ
ֹלהיָךִּ ,כ ָ
ַהּיֹום לַ ה' ֱא ֶ

מה מביאים בטנא?

ֹלהיָך .וְ ָענִ ָית וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י
וְ לָ ַקח ַה ֹּכ ֵהן ַה ֶּטנֶ אִ ,מ ָּי ֶדָך; וְ ִה ִּניחֹו--לִ ְפנֵ יִ ,מזְ ַּבח ה' ֱא ֶ
ּיֹוצ ֵאנּו ה',
ֹלהיָך'ֲ :א ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ,וַ ֵּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ,וַ ָּיגָ ר ָשׁם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ...וַ ִ
ה' ֱא ֶ
ֹלּ--ובאֹתֹותְּ ,ובמ ְֹפ ִתים .וַ יְ ִב ֵאנּו,
ְ
ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ ,ביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ הְּ ,ובמ ָֹרא ָּגד
ת-ה ָא ֶרץ ַה ֹּזאתֶ ,א ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב ְּוד ָבׁש .וְ ַע ָּתה,
ל-ה ָּמקֹום ַה ֶּזה; וַ ִּי ֶּתן-לָ נּו ֶא ָ
ֶא ַ
אשׁית ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר-נָ ַת ָּתה ִּלי ,ה’;’ וְ ִה ַּנ ְחּתֹו ,לִ ְפנֵ י ה'
ת-ר ִ
אתי ֶא ֵ
ִה ֵּנה ֵה ֵב ִ
ל-הּטֹובֲ ,א ֶשׁר נָ ַתן-לְ ָך ה'
ֹלהיָך .וְ ָש ַׂמ ְח ָּת ְבכָ ַ
ֹלהיָך ,וְ ִה ְש ַּׁת ֲחוִ ָית ,לִ ְפנֵ י ה' ֱא ֶ
ֱא ֶ
ֹלהיָךּ--ולְ ֵב ֶיתָך”:
ֱא ֶ
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דברים כו ,י:
שר-נָ ַת ָּתה ִּלי ,ה' "
אשית ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶ ׁ
ת-ר ִ ׁ
אתי ֶא ֵ
"וְ ַע ָּתהִ ,ה ֵּנה ֵה ֵב ִ

מה "מוזר" בפסוק הזה?
אם ה' הוא זה שנתן לנו את
האדמה ,ובזכותו יש לנו את
הביכורים הללו ,איזה משמעות יש
להבאת הביכורים לה' ,לדעתכם?

ספר החינוך מסביר לנו מה השורש ,למצווה .מה המשמעות של המצווה הזו:
ספר החינוך מצווה צ"א:
משרשי המצוה ,כדי להעלות דבר השם יתברך על ראש שמחתינו,
ונזכור ונדע כי מאיתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם ,על כן
נצטוינו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנותיו,

מה אנחנו זוכרים כשאנחנו מביאים
ביכורים?
מה מתרחש מתוך הזכרון הזה?

ומתוך הזכירה וקבלת מלכותו והודאתינו לפניו כי הפירות ויתר כל
הטובה מאיתו יבואו ,נהיה ראויין לברכה ויתברכו פירותינו:
מצוות הביכורים מזכירה לאדם שכל מה שיש לו מגיע לו מאת הקב"ה .על ידי העלאת הביכורים לכהן
שמבטאת את ההכרה שכל השפע מגיע מאת הקב"ה יזכה האדם לשפע נוסף.
ה' הוא הנותן לנו את האדמה ,אבל אנחנו בחרנו והצלחנו להפיק ממנה יבול טוב ,ופירות משובחים .את הטוב
הזה שהפקנו מהמתנה שה' נתן לנו אנחנו מעלים ומראים לו בתודה בחג הביכורים .יכולנו גם להיכשל ,או
להתעצל ולא לעבד את האדמה ,ויכולנו לנצל אותה לדברים אחרים ,אבל בחרנו לעשות טוב ,להשביח ולטפח
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אותה ולעבוד קשה כדי שתניב פרי ,ולכן יש משמעות אמיתית להבאת הביכורים ,לא רק כ"החזרת מתנה".
אך מה הביכורים שלנו היום כשאין לנו בית מקדש? מה הביכורים של כל אחד מאיתנו?

הביכורים שלנו...
השלימו את ההיגדים הבאים לעצמכם .לאחר חשיבה קצרה בחרו במה תרצו לשתף את החברותא
שלצדכם .הקשיבו בנעימות וכבוד.
בזמן האחרון אני מרגיש/ה שאני ממש טוב/ה ב
לא מזמן היתה הפעם הראשונה שהצלחתי ב
אם תשאלו חברים ,הם יגידו שאני טוב/ה ב
איך אוכל לתת חזרה "ביכורים" מהטוב שהתברכתי בו?
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