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• "עֶ ֶשר ְק ֻד ּׁש ֹות הֵ ן :אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל ְמ ֻק ֶּׁד ֶשת ִמ ָּׁכל הָ אֲ ָרצ ֹות .ו ַּׁמה ִהיא ְק ֻד ּׁ ָש ָת ּׁהֶ ,ש ְּׁמ ִב ִ
יאים ִמ ּׁ ֶמ ּׁנָה הָ ע ֹ ֶמר
וְהַ ִ ּׁב ּׁכו ִּׁרים ו ְּׁש ּׁ ֵתי הַ ֶ ּׁלחֶ ם( "...מסכת כלים פרק א') חג השבועות ידוע גם בשם 'חג הביכורים' ,ובו מתחילה הבאת
הביכורים לבית המקדש הנמשכת עד חג הסוכות (ואפילו עד חנוכה) .מדוע קדושתה של ארץ ישראל
נמדדת דווקא בעומר ,בביכורים ובשתי הלחם? הרי יש מצוות נוספות של הארץ כגון מעשר ,תרומה,
שביעית ועוד ...שלושת מצוות אלו נעשות במקדש ועל ידי כך מקדשות את ארץ ישראל כולה .קדושת
הארץ שואבת את כוחה מהמקדש.
• " ִמי ֶש ּׁלֹא חַ ג ְ ּׁבי ֹום ט ֹוב הָ ִראש ֹון ֶשלֶ חָ ג ,ח ֹוגֵג ֶאת ָּׁכל הָ ֶר ֶגל וְי ֹום ט ֹוב הָ ַאחֲ ר ֹון .עָ בַ ר הָ ֶרגֶ ל וְלֹא חַ ג ,אֵ ינו ּׁ
חַ יָּׁב ְ ּׁב ַא ְח ָריו ּׁת ֹו( .משנה חגיגה א' ,ו') בניגוד לפסח וסוכות ,שבועות הוא 'רגל' של יום אחד בלבד .המוני ישראל
עולים לרגל לבית המקדש והעומס במקדש גדול .אך למרות ששבועות הוא יום אחד ,יש גם לו ,כמו לפסח
וסוכות ,שבעה ימי 'תשלומין' שבהם אדם יכול להביא את הקרבנות שלא הספיק להביא ביום טוב הראשון
של החג.
• " ֵּׁכיצַ ד ַמעֲ לִ ין אֶ ת הַ ִ ּׁב ּׁכו ִּׁרים? ָּׁכל הַ עֲ יָר ֹות ֶש ַ ּׁב ּׁ ַמעֲ ָמד ִמ ְת ַּׁכ ּׁנְס ֹות לָ ִעיר ֶשל ַמעֲ ָמד ...וְלַ ּׁ ַמ ְש ִ ּׁכים הָ יָה הַ ְמ ֻמ ּׁנֶה
א ֹו ֵמר ,קו ּׁמו ּׁ ְונַעֲ לֶ ה ִצי ּׁ ֹון אֶ ל ( ֵ ּׁבית) ה' אֱ לֹהֵ ינו ּׁ" (משנה מסכת בכורים פרק ג') מדוע המשנה פותחת במילים
" ּכֵּיצַ ד ַמעֲ לִ ין אֶ ת הַ ִ ּבכּ ו ִּרים?" ולא "כיצד עולים לרגל לירושלים" ,האם היתה עליה לרגל פעם רביעית
בשנה? על כגון זה אמרו חכמים "חביבה מצווה בשעתה" ומי שרוצה לקיים את מצוות הביכורים מיד עם
ביכור הפירות בכרמו-תבוא עליו הברכה .יתרה מזו ,מצינו אצל אלקנה שחידש רגל רביעי ,ובכל שנה היה
סוחף אחריו אנשים רבים עד שהיו כל ישראל עולים לרגל.
• "הֶ חָ לִ יל ַמ ֶּׁכה לִ ְפנֵיהֶ ם עַ ד ֶש ּׁ ַמ ִּׁג ִ
יעין לְ הַ ר הַ ַ ּׁביִתִ ( .ה ִּׁגיעַ לָ עֲ ז ָָרה) ו ְִד ְ ּׁברו ּׁ הַ לְ ִויִּׁם ַ ּׁב ּׁ ִשיר .ע ֹו ֵדהו ּׁ הַ ּׁ ַסל עַ ל
ְ ּׁכ ֵתפ ֹו ,ק ֹו ֵרא ֵמ ִה ּׁג ְַד ִּׁתי הַ י ּׁ ֹום לַ ה' אֱ ל ֹ ָ
קיך עַ ד ֶש ּׁג ֹו ֵמר ָּׁכל הַ ּׁ ָפ ָר ָשה ...מ ֹו ִריד הַ ּׁ ַסל ֵמעַ ל ְ ּׁכ ֵתפ ֹו וְא ֹוחֲ ז ֹו
בְ ִש ְפת ֹו ָתיוְ ,וכֹהֵ ן ַמ ִ ּׁניחַ יָד ֹו ּׁ ַת ְח ּׁ ָתיו ו ְּׁמנִ יפ ֹו ...ו ַּׁמ ִ ּׁניח ֹו ְ ּׁבצַ ד הַ ִּׁמזְ ֵּׁ
בחַ  ,ו ְִה ְש ּׁ ַתחֲ וָה ְויָצָ א( :משנה מסכת בכורים
פרק ג') המשנה מתארת את הבאת הביכורים .עולה הרגל מגיע עם סלסלת הביכורים למקדש ,קורא את
מקרא הביכורים ומניף אותם יחד עם הכהן .לאחר מכן מניח לצד המזבח משתחווה ויוצא מן המקדש.
הביכורים עצמם נשארים כמתנה לכהן.
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• " ֵּׁכיצַ ד ַמ ְפ ִר ִ
ישין הַ ִ ּׁב ּׁכו ִּׁרים? י ֹו ֵרד ָא ָדם ְ ּׁבת ֹו ְך ָש ֵדהו ּׁ וְר ֹו ֶאה ְּׁת ֵאנָה ֶש ִ ּׁב ֵּׁכ ָרה ,אֶ ְש ּׁכ ֹול ֶש ִ ּׁב ֵּׁכרִ ,ר ּׁמ ֹון ֶש ִ ּׁב ֵּׁכר,
ק ֹו ְשר ֹו ְבג ִֶמי ,וְא ֹו ֵמר ,הֲ ֵרי אֵ ּׁלו ּׁ ִב ּׁכו ִּׁרים( ".משנה מסכת בכורים פרק ג') דווקא את בכורות הפירות ,שהכי
משמחות את בעל השדה ,מביאים למקדש .זאת על מנת לחנך אותנו לענווה .למרות כל העבודה והעמל
המושקעת במהלך השנה לא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" אלא הקב"ה ,ומן הראוי להודות לו על
כל השפע שנתן לנו.
ְשל זָהָ ב ,וְהַ עֲ נִ יִּׁים ְמבִ ִ
יאים ִ ּׁב ּׁכו ֵּׁריהֶ ם ִ ּׁב ְקלָ ת ֹות ֶשל ֶּׁכסֶ ף ו ֶ
• הָ עֲ ִש ִירים ְמ ִב ִ
יאין א ֹו ָתם ְ ּׁב ַס ֵ ּׁלי נְ צָ ִרים
ֹ
ֶשל עֲ ָרבָ ה ְקלו ּׁפָ ה ,וְהַ ּׁ ַס ִּׁלים וְהַ ִ ּׁב ּׁכו ִּׁרים נִ ּׁ ָתנִ ין לַ ּׁכהֲ נִ ים( :מסכת בכורים פרק ג') סלי העניים ניתנים לכהן ואילו
סלי העשירים חוזרים לבעליהם .מדוע לקחת את הסל דווקא לעני דל האמצעים? הספרי מסביר שבזכות
שהעני טורח ומכין את הסל בעצמו חשיבותו עולה על סלי העשירים שנקנו בלא עמל ומאמץ .לפיכך
הבאת הסל לכהן אינה אלא זכות .הקב"ה חפץ לא רק בביכורים אלא גם בסל עצמו ,ויש לכך רמז בכתוב:
" ְולָקַ ח הַ כּ ֹּהֵּ ן הַ ּ ֶטנֶא ִמי ּ ֶָד ָך" משום שהוא מעשה ידיך.
•

"ע ֹו ֵדהו ּׁ הַ ּׁ ַסל עַ ל ְ ּׁכ ֵתפ ֹו ,ק ֹו ֵרא ֵמ ִה ּׁג ְַד ִּׁתי הַ י ּׁ ֹום לַ ה' אֱ ל ֹ ֶק ָ
יך (דברים כ"ו) עַ ד ֶש ּׁג ֹו ֵמר ָּׁכל הַ ּׁ ָפ ָר ָ
שה( ".מסכת בכורים

פרק ג') כאשר האדם מביא ביכורים למקדש הוא מצוּוֵּה במקרא ביכורים .זה הקרבן היחיד שכדי להביאו
הותר לאדם להתקרב אל פתח ההיכל .הכוונה המסתתרת במצווה הזו היא רצון ה' לראות ולשמוע את קולו
של מביא הביכורים כאילו היה בנו יחידו .כך כשקולו של מביא הביכורים מהדהד בעזרה בעת הקריאה,
כשכולם מטים אוזן לשמוע ,ודבריו נאמרים בלשון הקודש ובמקום הקדוש-כאילו אין לפני ה' אלא הוא
לבדו ,והוא חביבו של הקב"ה -היש רגע גדול מזה? (ע"פ מחזור המקדש שבועות)
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