
  על איזו מצווה מספרים לנו 

הפסוקים שקראנו יחד?

  מתי מקיימים אותה?

  מה מביאים בטנא?

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.
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...פנו דרך לנו

איתנו
ביכורים
דף לימוד משותף 
לתיקון ליל שבועות

ְבתָּ  ּה, ְוָיַשׁ תָּ ר ה' ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה; ִויִרְשׁ י -ָתבֹוא ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶשׁ “ְוָהָיה, כִּ

ר ה' ֱאֹלֶהיָך  ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשׁ ר תָּ ִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶשׁ ל-פְּ ית כָּ ּה. ְוָלַקְחתָּ ֵמֵראִשׁ בָּ

ן  כֵּ ְלַשׁ ֱאֹלֶהיָך,  ה'  ִיְבַחר  ר  ֲאֶשׁ קֹום,  ֶאל-ַהמָּ  , ְוָהַלְכתָּ ֶנא;  ַבטֶּ ָלְך--ְוַשְׂמתָּ  ֹנֵתן 

י  ְדתִּ ְוָאַמְרתָּ ֵאָליו, 'ִהגַּ ִמים ָהֵהם;  יָּ ִיְהֶיה, בַּ ר  ֵהן, ֲאֶשׁ ם. ּוָבאָת, ֶאל-ַהֹכּ מֹו ָשׁ ְשׁ

ָלנּו.  ָלֶתת  ַלֲאֹבֵתינּו  ה'  ע  בַּ ִנְשׁ ר  ֲאֶשׁ ֶאל-ָהָאֶרץ,  י-ָבאִתי  כִּ ֱאֹלֶהיָך,  ַלה'  ַהּיֹום 

ח ה' ֱאֹלֶהיָך. ְוָעִניָת ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני  יחֹו--ִלְפֵני, ִמְזבַּ ֶדָך; ְוִהנִּ ֶנא, ִמיָּ ֵהן ַהטֶּ ְוָלַקח ַהֹכּ

ְמֵתי ְמָעט... ַוּיֹוִצֵאנּו ה',  ם בִּ ָגר ָשׁ ֶרד ִמְצַרְיָמה, ַויָּ י ֹאֵבד ָאִבי, ַויֵּ ה' ֱאֹלֶהיָך: 'ֲאַרמִּ

ֹדל--ּוְבאֹתֹות, ּוְבֹמְפִתים. ַוְיִבֵאנּו,  ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא גָּ ְצַרִים, בְּ ִממִּ

ה,  ְוַעתָּ ּוְדָבׁש.  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  את,  ַהֹזּ ֶאת-ָהָאֶרץ  ן-ָלנּו  תֶּ ַויִּ ה;  ַהזֶּ קֹום  ֶאל-ַהמָּ

ְחּתֹו, ִלְפֵני ה'  י, ה’;’ ְוִהנַּ ה לִּ ר-ָנַתתָּ ִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶשׁ ית פְּ ה ֵהֵבאִתי ֶאת-ֵראִשׁ ִהנֵּ

ה'  ָנַתן-ְלָך  ר  ֲאֶשׁ ְבָכל-ַהּטֹוב,  ְוָשַׂמְחתָּ  ֱאֹלֶהיָך.  ה'  ִלְפֵני  ֲחִויָת,  תַּ ְוִהְשׁ ֱאֹלֶהיָך, 

ֱאֹלֶהיָך--ּוְלֵביֶתָך:”



דברים כו, י:

י, ה' "  ה לִּ ר-ָנַתתָּ ִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶשׁ ית פְּ ה ֵהֵבאִתי ֶאת-ֵראִשׁ ה, ִהנֵּ "ְוַעתָּ
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  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:

שמחתינו,   ראש  על  יתברך  השם  דבר  להעלות  כדי  המצוה,  משרשי 

כן  על  בעולם,   הברכות  כל  לנו  יגיעו  הוא  ברוך  מאיתו  כי  ונדע  ונזכור 

באילנותיו,   המתבשל  הפרי  ראשית  ביתו  למשרתי  להביא  נצטוינו 

כל  ויתר  הפירות  כי  לפניו  והודאתינו  מלכותו  וקבלת  הזכירה  ומתוך 

הטובה מאיתו יבואו,  נהיה ראויין לברכה ויתברכו פירותינו:

  מה אנחנו זוכרים כשאנחנו מביאים 

ביכורים?

  מה מתרחש מתוך הזכרון הזה?

ידי העלאת הביכורים לכהן  לו מאת הקב"ה. על  לו מגיע  מצוות הביכורים  מזכירה לאדם שכל מה שיש 

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 

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?


