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  ז"אלול התשס                                           ד"בס
  

  ? רגל רביעי–חג הביכורים 
  פרשת כי תבא

                                                                                   
  מקרא ביכורים

  ו"דברים פרק כ. 1
  :ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּהְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ) א(
ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָֹוה ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ָ ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ֵמַאְרְצך ֲאֶׁשר ָּתִביא ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה) ב(

  :ֵּכן ְׁשמֹו ָׁשםֱאלֶֹהיָך ְלַׁש 
 ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאבֵֹתינּו ָלֶתת ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ִּכי ) ג(

  :ָלנּו
  :יחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהּנִ ) ד(
  :ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב) ה(
  :ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשהַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ) ו(
  :ַוִּנְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו) ז(
  :דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתיםַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ ) ח(
  :ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ) ט(
  :יָך ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ  ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ְיהָֹוה ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֹהֶ ְִּרי ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית פִהֵּנהְוַעָּתה ) י(
  :ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבךָ ) יא(
  
  "כיצד מפרישים הביכורים"
  'משנה מסכת בכורים פרק ג. 2
ֲהֵרי ֵאּלּו , ְואֹוֵמר, קֹוְׁשרֹו ְבֶגִמי, ֶׁשִּבֵּכרִרּמֹון ,  ֶׁשִּבֵּכרֶאְׁשּכֹול,  ֶׁשִּבֵּכָרהְֵּאָנהיֹוֵרד ָאָדם ְּבתֹוְך ָשֵדהּו ְורֹוֶאה ת, ִּבּכּוִריםֵּכיַצד ַמְפִריִׁשין הַ ) א(

  :ר ֶׁשִּיָּתְלׁשּו ִמן ַהַּקְרַקעַאף ַעל ִּפי ֵכן חֹוֵזר ְוקֹוֵרא אֹוָתם ִּבּכּוִרים ֵמַאחַ , ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ִבּכּוִרים
. ְולֹא ָהיּו ִנְכָנִסין ַלָּבִּתים, ְוָלִנין ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, ָלִעיר ֶׁשל ַמֲעָמד ִמְתַּכְּנסֹות ַּבַּמֲעָמדָּכל ַהֲעָירֹות ֶׁש , ֵּכיַצד ַמֲעִלין ֶאת ַהִּבּכּוִרים) ב(

  :ֱאלֵֹהינּו' ה) ֵּבית( ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל קּומּו, ְוַלַּמְׁשִּכים ָהָיה ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמר
ַוֲעָטָרה ֶׁשל , ְוַקְרִניו ְמֻצּפֹות ָזָהב, ְוַהּׁשֹור הֹוֵלְך ִלְפֵניֶהם. ְוָהְרחֹוִקים ְמִביִאים ְּגרֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקים, ַהְּקרֹוִבים ְמִביִאים ַהְּתֵאִנים ְוָהֲעָנִבים) ג(

, ַהַּפחֹות. ְוִעְּטרּו ֶאת ִּבּכּוֵריֶהם, ָׁשְלחּו ִלְפֵניֶהם, ִהִּגיעּו ָקרֹוב ִלירּוָׁשַלִים. ַעד ֶׁשַּמִּגיִעים ָקרֹוב ְלירּוָׁשַלִים, ֶּכה ִלְפֵניֶהםֶהָחִליל מַ . ַּזִּית ְּברֹאׁשֹו
ֲעֵלי ֻאָּמִנּיֹות ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוְמִדים ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוֲאִלין ְוָכל ּבַ . ְלִפי ְכבֹוד ַהִּנְכָנִסים ָהיּו יֹוְצִאים. ַהְּסָגִנים ְוַהִּגְזָּבִרים יֹוְצִאים ִלְקָראָתם

  :ָּבאֶתם ְלָׁשלֹום, ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְּפלֹוִניַאֵחינּו , ִּבְׁשלֹוָמם
  'משנה מסכת בכורים פרק א. 3
ֵאין . ְולֹא ִמֵּזיֵתי ֶׁשֶמן ֶׁשֵאיָנם ִמן ַהֻּמְבִָחר, ְולֹא ִמֵּפרֹות ֶׁשָּבֲעָמִקים, ִריםלֹא ִמְּתָמִרים ֶׁשֶּבהָ .  ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים חּוץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנים)ג(

  .ְמִביִאין ִּבּכּוִרים קֶֹדם ָלֲעֶצֶרת
  ד"שמות פרק ל. 4
  .ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ַּתֲעֶׂשה ְלָך ְוַחג ָׁשֻבעֹת) כב(

  
  מצוות ביכורים וחטא המרגלים

  סימן נ, ד"מנחם זעמבא הי' חידושי הגאון ר. 5
ומצוות , דהרי המרגלים הוציאו דיבה על הארץ .ל דמצוות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים"י ז"איתא בשם האר

יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה ': דאיתא שם, א"ג מ"דיש רמז לזה במשנה ביכורים פ. ביכורים ניתנה משום חיבת הארץ
הנה מוזכרים כאן השלושה מינים המוזכרים גם  .'הרי אלו ביכורים:  קושרו בגמי ואומר-רימון שביכר , אשכול שביכר, שביכרה

 .י" שאותם הם הביאו מא)'התאנים ומן רמונים ומן ה… ענבים אחדאשכולויכרתו משם זמורה ו, 'כג, ג"במדבר י(אצל המרגלים 
  .ל"עכ . לקשר שביניהם-והרמז 

  הרב סמט. 6

גם הציווי שנצטוו המרגלים ודבריהם בשובם מתור ). כ, ג"במדבר י" (ענביםבכורי והימים ימי " :לים הרי מפורשזמן שליחת המרג
  :מקבילים הם לציווי שנצטווינו בפרשתנו על הבאת הביכורים ולמקרא הביכורים שעלינו לומר עם הבאתם, את הארץ

 תבוא- כי-ו "דברים כ  שלח-ג "במדבר י
 מארצךהאדמה אשר תביא פרי כל ולקחת מראשית ) ב( הציווי ענביםבכורי והימים ימי פרי הארץ ולקחתם מ) כ( הציווי

נאום  לאבֹתינו לתת לנו' אשר נשבע הבאתי אל הארץ …) ג( אשר שלחתנובאנו אל הארץ ) כז(

 זבת חלב ודבש ִהואוגם  המרגלים
מקרא 

 ארץ זבת חלב ודבשויתן לנו את הארץ הזאת ) ט( ביכורים
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 …האדמהפרי הבאתי את ראשית הנה ועתה ) י( וזה פריה
7
  י על במדבר פרק יג "רש .7
לפי שכל עצמם להוציא דבה נתכוונו כשם שפריה משונה ) ... כג(

  .כך עמה משונה
  
   ומתי–" כיצד מעלין את הביכורים"
  'ו', משנה מסכת בכורים א. 8

 )ביכורים ( ֵמִביא,)חג הסוכות (ְוַעד ֶהָחג) חג השבועות(ֵמֲעֶצֶרת 
ֵמִביא ְוֵאינֹו , ִמן ֶהָחג ְוַעד ֲחֻנָּכה. ")מקרא ביכורים"את  (ְוקֹוֵרא
  .קֹוֵרא

  'משנה מסכת בכורים פרק ג. 9
) מירושלים(ְוָהְרחֹוִקים , ַהְּתֵאִנים ְוָהֲעָנִביםַהְּקרֹוִבים ְמִביִאים ) ג(

  .ְּגרֹוְגרֹות ְוִצּמּוִקיםְמִביִאים 
  'ג א"מסכת סוכה נ. 10

אמר רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה 
לא ראינו שינה בעינינו כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר משם 
לתפלה משם לקרבן מוסף משם לתפלת המוספין משם לבית 
המדרש משם לאכילה ושתיה משם לתפלת המנחה משם לתמיד 

  ..של בין הערבים מכאן ואילך לשמחת בית השואבה
  
   רביעי" רגל"

  הרב אלחנן סמט. 11

המקום המרכזי שתופס תיאור עלייתם לרגל של מביאי 

בתוספתא ובתלמוד , במשנה(הביכורים במסכת ביכורים 

מעלה על הדעת שבמעשה ציבורי זה הפכה הבאת ) הירושלמי

הנוסף לשלושת הרגלים , רביעי" רגל"הביכורים למעין 

עלייה לרגל הרביעית אין ל, שלא כמותם .הקבועים בלוח השנה

אלא היא נקבעת בכל שנה מחדש , הזו תאריך קבוע בלוח השנה

 שאיכריו נאספים יחדיו לעלות -  המחוז-" המעמד"על ידי זקני 

אין זמנו של , וכאמור. לירושלים ולהביא את ביכוריהם למקדש

  .מחוז אחד כזמנו של האחר
  ב"ג ה"מסכת ביכורים פ. 21
 בית באֹמרים לישמחתי ') א, ב"ם קכתהילי(בדרך היו אומרים "
עֹמדות היו רגלינו ') שם פסוק ב(בירושלים היו אומרים . 'נלך' ה

  ".   'בשעריך ירושלם
  'תנא דבי אליהו רבה ח. 31

אתה אומר ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו 
ארבעה אלקנה היה עולה לשילה ) שמואל א א(' אלקנה וגו

 בנדבהמן התורה ואחת שקיבל עליו הוא  שלשה פעמים בשנה
שנאמר ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות 

 עלה אלקנה ואשתו ובניו ובני .'צבאות בשילה וגו' ולזבוח לה
 אמר להם ...ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין עמו 

שיעלו כולם עמו וכשעולים עמו בדרך היו לנין ברחובה של עיר 
מתקבצין האנשים לבד והנשים לבד שכן האיש היה מדבר והיו 

עם האיש והאשה עם האשה וגדול עם הקטן והיתה המדינה 
מרגשת והיו שואלים להן להיכן תלכו ואומרים להם לבית 
האלהים שבשילה שמשם תצא תורה ומעשים טובים ואתם 

מיד עיניהם משגרות דמעות , למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד
ם נעלה עמכם וכן אמר להם עוד הפעם עד שעלו ואומרים לה

עמו לשנה הבאה חמשה בתים ולשנה האחרת עלו עמו עשרה 
בתים ולשנה האחרת הרגישו כולם לעלות והיו עולין עמו כמו 
ששים בתים ובדרך שהיה עולה שנה זו אינו עולה לשנה האחרת 
עד שהיו כל ישראל עולין והיה אלקנה מכריע את כל ישראל 

ה שהוא "הקב. ות וחינך אותם במצות וזכו רבים על ידולכף זכ
ל לאלקנה אתה הכרעת את ישראל לכף "בוחן לבות וכליות א

זכות וחנכת אותם במצות וזכו רבים על ידך אני אוציא ממך בן 
שיכריע את כל ישראל לכף זכות ויחנך אותם במצות ויזכו רבים 

  .על ידו הא למדת בשכר מעשה אלקנה שמואל
  
 

  
   של מעמדעיר

  ג"פרק כ' דברי הימים א. 41
  :ְוָדִויד ָזֵקן ְוָׂשַבע ָיִמים ַוַּיְמֵלְך ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל) א(
  :ַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים) ב(
י ִמְסָּפָרם ַוִּיָּסְפרּו ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַוְיִה ) ג(

  :ְלֻגְלְּגלָֹתם ִלְגָבִרים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָאֶלף
 ְלַנֵּצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵּבית ְיהָֹוה ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלףֵמֵאֶּלה ) ד(

  :ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפִטים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים
ִלים ַליהָֹוה ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ׁשֲֹעִרים ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְמַהּלְ ) ה(

  :ַּבֵּכִלים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלַהֵּלל
ַהֲחֵצרֹות ְוַעל ִּכי ַמֲעָמָדם ְלַיד ְּבֵני ַאֲהרֹן ַלֲעבַֹדת ֵּבית ְיהָֹוה ַעל ) כח(

  : ּוַמֲעֵׂשה ֲעבַֹדת ֵּבית ָהֱאלִֹהיםַהְּלָׁשכֹות ְוַעל ָטֳהַרת ְלָכל קֶֹדׁש
ְנָחה ְוִלְרִקיֵקי ַהַּמּצֹות ְוַלַּמֲחַבת ּוְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוְלסֶֹלת ְלִמ ) כט(

  : ּוְלָכל ְמׂשּוָרה ּוִמָּדהְוַלֻּמְרָּבֶכת
  : ְוֵכן ָלָעֶרבְוַלֲעמֹד ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְלהֹדֹות ּוְלַהֵּלל ַליהָֹוה) ל(
 ַלַּׁשָּבתֹות ֶלֳחָדִׁשים ְוַלּמֲֹעִדים ּוְלכֹל ַהֲעלֹות עֹלֹות ַליהָֹוה) לא(

  :ְּכִמְׁשָּפט ֲעֵליֶהם ָּתִמיד ִלְפֵני ְיהָֹוהְּבִמְסָּפר 
  ד"סדר עולם רבה פרק י. 51

ובשנה האחרונה התקין דוד המלך משמרות כהונה ולויה 
 וכתב בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו והסדיר את כל הבית

  'וגו
  'הלכה ג' ם הלכות כלי המקדש פרק ד"רמב. 61
רבעה מאלעזר  אמשמרות' לחמשה רבינו חלק הכהנים ) ג(

ובימי שמואל חלקם וארבעה מאיתמר וכן היו עד שמואל הנביא 
 ועל כל משמר ומשמר הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר

ראש אחד ממונה ועולין לירושלים לעבודה משמר לכל שבת 
ומיום השבת ליום השבת הן מתחלפין משמר יוצא והאחר 

  :שהוא אחריו נכנס עד שיגמרו וחוזרין חלילה
  'ב' משנה מסכת תענית ד. 71
ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל , )במדבר כח( ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ,ַמֲעָמדֹותֵאּלּו ֵהן ) ב(

, ְוִכי ֵהיַאְך ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ָקֵרב, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי
ֶעְׂשִרים אׁשֹוִנים ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָהִר , ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו

ַמֲעָמד ִּבירּוָׁשַלִים ֶשל ַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר ָהָיה . ְוַאְרַּבע ִמְׁשָמרֹות
, ִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְׁשָמר ַלֲעלֹות. ִיְׂשְרֵאִליםְוֶׁשל , ֶׁשל ְלִוִּים, ּכֲֹהִנים

אֹותֹו ִמְׁשָמר ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּב , ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים
  :ִמְתַּכְּנִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית

  'ם הלכות כלי המקדש פרק ו"רמב. 81
אי אפשר שיהיה קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על ) א(

גביו וקרבנות הציבור הן קרבן של כל ישראל ואי אפשר שיהיו 
כך תקנו נביאים ישראל כולן עומדין בעזרה בשעת קרבן לפי

 ויהיו שלוחי כל כשרים ויראי חטאשיבררו מישראל ' הראשוני
 וחלקו אנשי מעמדישראל לעמוד על הקרבנות והם הנקראים 

ד מעמדות כמנין משמרות כהונה ולויה ועל כל מעמד "אותם כ
  :ראש המעמדומעמד אחד מהן ממונה על כולם והוא נקרא 

 של אותה שבת מי בכל שבת ושבת מתקבצין אנשי מעמד) ב(
שהיה מהן בירושלים או קרוב לה נכנסין למקדש עם משמר 
כהונה ולויה של אותה שבת והרחוקים שבאותו מעמד כיון 

  :שהגיע מעמד שלהן הן מתקבצין לבית הכנסת שבמקומן
  'תוספתא תענית פרק ג. 91
וישראל הגיע זמן המשמר כהנים ולוים עולים לירושלים ) ג(

 מתכנסים  יכולים לעלות לירושליםשבאותו משמר שאין
  בראשית] מעשה[לעריהן וקורין 

  
   עיר מחוז להכנה לעליה לרגל–עיר המעמד 

  'ז א"תענית כ. 20
הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל 
לירושלים וחצי המשמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו מים 

  ..ומזון לאחיהם שבירושלים
  'ה ב"ות עתוספות מנח. 21

ונראה לפרש דלפי שהיו משמרות מתחדשות ומתחלפות פעמיים 
נמצא שלא היו מקריבין , בשנה ולכל משמרת היו בתי אבות
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  . אחדוזמן קבוע להם להקריב לחצי שנה יום  בשנה אלא שני ימים
   


