
 
 

 
 

 בס"ד

1284 מספר, חתשע" ,כי תבוא פרשת   
 

 "ולקחת מראשית כל פרי האדמה"

נתן אביעזר

פותחת במצוות ביכורים. מצווה זו  1נופרשת
כוללת שני שלבים. בשלב הראשון מצּווה 

כורים לכוהן, ובשלב האדם להביא את הבי
וה לומר את הפסוקים הכתובים השני הוא מצו

בפרשתנו. מה טעמה של מצווה זו? לפי ספר 
החינוך, טעם מצוות ביכורים הוא, שאדם 
מבטא את הכרת הטוב לקב"ה עבור תוצרת 

, ככתוב )מצווה צא(: "ונזכור ונדע כי הארץ
מאיתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם. 
על כן נצטוינו להביא למשרתי ביתו ראשית 
הפרי המתבשל באילנות". אולם הבנה זו של 

 מצוות ביכורים מעלה מספר שאלות. 

א. חז"ל קבעו שמצוות ביכורים חלה אך 
ם, )רמב" פירות שגדלו בארץ ישראלורק על 

הטעם למצוות אם הלכות ביכורים ב:א(. 
ביכורים הוא להודות לקב"ה על התוצרת 
החקלאית, מדוע מצווה זו אינה חלה גם על 

-לארץ? האדם נהנה מפירות חוץ-פירות חוץ
 מפירות ארץ ישראל.מאשר לארץ לא פחות 

ב. חז"ל גם קבעו שמצוות ביכורים חלה 
ם )רמב"ם, ש פירות שבעת המיניםאך ורק על 
האדם נהנה מכל הפירות באותה שב:ב(. היות 

מידה, מדוע מצוות ביכורים אינה חלה על כל 
 סוגי הפירות? 

ג. במעמד הבאת הביכורים האדם חייב 
ְוָעִניָת לומר פסוקי תורה מיוחדים, ככתוב: "

 ", ולהלן הפסוקים: ֹלֶהיָך-ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' א  

ָּיָגר ָׁשם ְיָמה וַ ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצרַ "
 .ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו 
ֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו -ה' א   ַוִּנְצַעק ֶאל. ֲעֹבָדה ָקָׁשה

 ְוֶאת ,ָעְנֵינּו ַוַּיְרא ֶאת ,ֹקֵלנּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת
ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים . ַלֲחֵצנּו ֲעָמֵלנּו ְוֶאת

                                                      

 )אמריטוס( במחלקהנתן אביעזר הוא פרופסור  * 1
אילן, ומחבר -לפיזיקה באוניברסיטת בר

 הספרים: "בראשית ברא" ו"אמונה בעידן
 המדע".

ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל 
ַהָּמקֹום  ַוְיִבֵאנּו ֶאל. ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים

ֶאֶרץ ָזַבת  ,ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ָלנּו ֶאת ַהֶּזה ַוִּיֶּתן
 ט(. -" )דב' כו:וָחָלב ּוְדָבׁש

תוכן הפסוקים האלה אינו משקף את הפעולה 
הן. הפסוקים עוסקים של הבאת הביכורים לכו

ביציאת מצרים וכניסת עם ישראל לארץ 
ישראל. מסיבה זו פסוקים אלה מופיעים 
בהגדה של פסח שעניינה הוא יציאת מצרים. 
אם כן, מה הקשר בין פסוקים אלו לבין הבאת 

 הביכורים?

מצוות לשהטעם עולה, לו למהשאלות ה
הכרת הטוב הרצון לבטא את ביכורים אינו 

להודות רצון הלקב"ה על תוצרת הארץ, אלא 
לקב"ה על ארץ ישראל. הבנה זו מאפשרת לנו 

 לענות על השאלות דלעיל. 

פירות שבעת המינים שגדלו בארץ ישראל 
, התוהם הפירות היחידים המאפיינים א

 ,ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹוןככתוב: "
ח:ח(. לכן, רק פירות  '" )דבׁשֵזית ֶׁשֶמן ּוְדבָ  ֶאֶרץ

 ,לארץ-אלה בלבד חייבים בביכורים. פירות חוץ
ואפילו פירות ארץ ישראל שאינם משבעת 

אינם מאפיינים את ארץ ישראל, ולכן  ,המינים
אינם מתאימים למצווה שטעמה הוא הם 

 להודות לקב"ה על ארץ ישראל. 

את הפסוקים שאדם גם הבנה זו מסבירה 
הוא מביא את פירות  כאשר ומרחייב ל

א אומר והביכורים. קודם מסירת הביכורים, ה
ִהַּגְדִּתי פסוק המזכיר רק את ארץ ישראל, "

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ָבאִתי ֶאל ֹלֶהיָך ִּכי-ַהּיֹום ַלה' א  
-" )שם, כו:ג(. אחרִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו

א מוסר את הטנא עם הפירות וכך, כאשר ה
הפסוקים שצוטטו לעיל הן, הוא אומר את ולכ
", שם, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש... ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי)"

מודה מביא הביכורים ט(. בפסוקים אלו -כו:ו
 ,לקב"ה על יציאת בני ישראל מסבל מצרים

ֶאֶרץ ָזַבת והבאת העם לארץ ישראל, שהיא "
 ".ָחָלב ּוְדָבׁש
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מנת להמחיש את ההודיה על ארץ -על
להביא לכוהן דבר מה ישראל, האדם חייב 

א נדרש להביא והמסמל את הארץ. לפיכך ה
הפירות הקשורים שהם את תוצרת הארץ, 

 לארץ ישראל. דווקא 

עוד מצווה הקשורה לארץ ישראל היא 
"ברכת המזון". מצווה זו אינה מוגבלת להודיה 

הודיה לקב"ה על גם אלא כוללת  ,על המזון
ְעָּת ּוֵבַרְכָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשבָ ארץ ישראל, ככתוב: "

" ָלְך ָנַתןָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר  ֹלֶהיָך ַעל-ה' א   ֶאת
)דב' ח:י(. כתוב במפורש בפסוק זה שאדם חייב 

", ולא על המזון על הארץ הטובהלברך גם "
בלבד. בנוסף, מהפסוקים הסמוכים ברור 

 שמדובר בשבחה של ארץ ישראל: 

טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאֶרץ  ֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל-ִּכי ה' א  "
ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה 

ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה . ּוָבָהר
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא . ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש ֶאֶרץ ,ְוִרּמֹון

ֶתְחַסר ֹּכל  ֹלא ,ָּבּה ֶלֶחם ְבִמְסֵּכנֻת ֹּתאַכל
ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה  ,ָּבּה
 ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת. ֹצב ְנֹחֶׁשתַּתחְ 

" ָלְך ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ֹלֶהיָך ַעל-ה' א  
 י(. -ח:ז ')דב

שמצוות ברכת המזון היא גם ברכת  ,התפיסה
מאפשרת לנו להסביר  ,תודה על ארץ ישראל

 כמה מהדינים הקשורים למצווה. 

מברכים את ברכת המזון רק כאשר  .א
כוללת פת. אבל כאשר אוכלים הסעודה 

סעודת מלכים הכוללת מרק, דג ובשר, 
אין מברכים ברכת המזון. הסיבה לכך 

ברכת המזון היא גם ברכה על ש ,היא
, ועל כן אין לברך אותה ארץ ישראל

כאשר הסעודה איננה כוללת גידולי 
. ואפילו אם אוכלים ירקות קרקע

ופירות, שהם כן גידולי קרקע, אין 
 ך כללבדרש מפני ,רכת המזוןמברכים ב

אדם אינו מגיע לשובע מירקות ופירות, 
". מגידולי ואכלת ושבעתובפסוק כתוב "

קרקע, רק אכילת פת מסוגלת להביא ה
 את האדם להרגשה של שובע. 

כאשר חז"ל הרחיבו את ברכת המזון, הם  .ב
מעין שלוש" על פירות  ת"ברכאת תיקנו 

רק משום ששבעת המינים בלבד, 
מאפיינים את ארץ ישראל.  לוהל הפירות

למרות שפירות אחרים מהווים מזון, הם 
אינם מזוהים כפירות ארץ ישראל ולכן 

 את הברכה הזו.לא תיקנו עליהם 

קיים ספק אם נשים חייבות בברכת  .ג
המזון מן התורה או רק מדרבנן )ברכות 

שהסיבה  ,כ ע"ב(. רש"י מסביר על אתר
ה לפטור נשים מברכת המזון מן התור

"הארץ לא ניתנה לנשים להתחלק".  :היא
בין שהקשר את גם מדין זה רואים 

 לבין ארץ ישראל.  "ברכת המזון"מצוות 

בסיכום, מצַוות הבאת הביכורים ומצַוות ברכת 
המזון מבטאות את חשיבותה של ארץ ישראל 
לעם ישראל. התורה מדגישה שוב ושוב 
שהמקום המתאים למגורי יהודי ויהודייה הוא 
רק בארץ ישראל. החיים היהודיים בחוץ לארץ 

טבעיים. בהתאם -נחשבים לארעיים ולבלתי
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם " :לכך קיימת הבטחת הקב"ה

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ... ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ,ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם

 ָּתִמיד ,ֹּדֵרׁש ֹאָתּהֹלֶהיָך -ה' א   ֶאֶרץ ֲאֶׁשר... ּוְדָבׁש
ֹלֶהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית -ֵעיֵני ה' א  

ָהַעִּמים  ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל" ;יב(-יא:ט ')דב "ָׁשָנה
ִפיְצָך ה' א   ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך  ִאם. ֹלֶהיָך ָׁשָּמה-ֲאֶׁשר ה 

ֹלֶהיָך ּוִמָּׁשם -ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה' א   ,ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים
ד(. רעיון זהה מופיע גם -)שם, ל:ג "ִיָּקֶחָך

קב"ה הבתפילת העמידה, שבה אנו מבקשים מ
שלוש פעמים ביום כדלהלן: "תקע בשופר גדול 
לחרותנו ושא נס לקבץ גלויותינו וקבצנו יחד 
מארבע כנפות הארץ". ממצוות הבאת 
הביכורים ומצוות ברכת המזון אפשר ללמוד 

 המרכזי של ארץ ישראל בחיי האת מקומ
 הודי.הי
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