
 
  א'התשע אלול                    ד"בס

 ל"ז אריה יהודה בן אביצור מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור

  מעשרות ווידוי ביכורים מקרא פרשיות

  לפרשת כי תבוא

  

  סיום פרקי המצוות
 - הלכתיות פרשיות בשתי נפתחת תבוא כי פרשת
 ופרשת) ב"י-'א, ו"כ (בכורים מקרא פרשת
 מכן לאחר). ו"ט-ב"י, שם (מעשרות וידוי/ביעור
 נאומו של המצוות פרקי את לסכם רבנו משה עובר

 דברים( )ראה פרשת בראשית, ב"י בפרק שהחלו(
  :)ז" טו"כ
ֶאת ַלֲעׂשֹות ֱאלֹוֶקיָך ְמַצְּוָך ' ַהּיֹום ַהֶּזה ה) טז(

 ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים
    :ְבָכל ַנְפֶׁשךָ אֹוָתם ְּבָכל ְלָבְבָך ּו

 נאום של כותרתו הופיעה ראה פרשת בתחילת
  : )'א, ב"י דברים( המצוות

  "לעשות תשמרון אשר והמשפטים החוקים אלה"
 את לעשות: "הפתיחה מעין החתימה באה וכאן

 ז"כ בפרק". המשפטים ואת האלה החוקים
, עיבל והר גריזים בהר העתידית הברית מתוארת

- ו"כ, א"י( ראה פרשת ילתבתח משה הכריז עליה
  : )ט"כ
 ונתת....וקללה ברכה היום לפניכם נותן אנכי ראה"

 הר על הקללה ואת גריזים הר על הברכה את
  " עיבל
 נאום את תבוא כי פרשת חותמת זו מבחינה וגם

 של הברית מסגרת בתוך אותו וכוללת, המצווות
 ז"ט פסוק, יותר רחב בהיקף. עיבל והר גריזים הר

 אחורה אותנו לוקח, לעיל ציטטנו אותו, ו"כ בפרק
 נאמר' שמע 'בפרשת: 'ישראל שמע 'פרשת עד

 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת"
 בכל: "שוב נאמר וכאן, )'ה', ה דברים" (מאדך
  ". נפשך ובכל לבבך
 בשתי להתבונן ננסה, המסגרת הבנת מתוך

 המצוות נאום את לסיים משה בחר בהן הפרשיות
כי נשאלת . מעשרות וביעור בכורים מקרא -  לוש

 נבחרו אלה פרשיות שתי דווקא מדועהשאלה 
  ? המצוות נאום את המסיימות להיות

האם באמת מנו צעלינו לשאול את עיתרה מזאת 
מיקומן הראוי של פרשיות מקרא בכורים וביעור 

או שיש להן מיקום טבעי , מעשרות הוא דווקא כאן
  ? יותר במהלך הספר

  
מיקומם הטבעי של פרשת מקרא ביכורים ווידוי 

  :מעשרות בפרשת ראה
  : ד למדנו"לעיל בפרק י

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ) כב(
אלוקיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ' ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה) כג( :ָׁשָנה ָׁשָנה

ר ְּדָגְנָך ִּתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ִיְבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂש 
' ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה

ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמָך ַהֶּדֶרְך ִּכי ) כד( :אלוקיָך ָּכל ַהָּיִמים
לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 

 :אלוקיךָ ' מֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכָך האלוקיָך ָלׂשּום ְׁש ' ה
ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְדָך ְוָהַלְכָּת ֶאל ) כה(

ְוָנַתָּתה ) כו( :אלוקיָך ּבֹו' ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה
ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין 

' כֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְלָך ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני הּוַבֵּׁשָכר ּוְב 
ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ) כז( :אלוקיָך ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתךָ 

 :ִּבְׁשָעֶריָך לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך 
ִמְקֵצה ָׁשלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ) כח(

ּוָבא ) כט( :ָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריךָ ְּתבּו
ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמְך ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום 
ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו ְלַמַען ְיָבֶרְכָך 

  :האלוקיָך ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂש ' ה
, ו"כ שבפרק מעשרות ביעור פרשת, לכאורהו

 של האחרונים הפסוקים לשני במדוייק מתחברת
  : זו פרשייה

ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ) יב(
ַהְּׁשִליִׁשת ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר ַלָּיתֹום 

ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ) יג( : ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּוְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו
אלוקיָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ' ה

ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא 
  : ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי

 פסוקים על חזרה אלא אינו ו"כ רקפ של ב"י פסוק
 וידוי 'מצוות את לחדש כדי, ד"י פרק של ט"כ-ח"כ

 מדוע: מזדקרת והקושיה, שם נזכרה שלא', מעשר
 ביעור לפרשיית חוברה לא מעשרות וידוי פרשיית



 המצוות פרקי בסוף הוצבה היא אלא, מעשרות
  ? לעין הנראה טעם ללא

  
 מוקד. בכורים למקרא ביחס עולה דומה בעיה

 המקום אל לעלות החיוב הוא הבכורים מצוות
 להניחו, אליו הבכורים את ולהביא' ה יבחר אשר
 מבחינה. לו ולהודות אליו להתפלל', ה מזבח לפני

 חלק להיות צריכה בכורים מצוות הייתה זו
 קרבנות כמו, ד"י- ב"י בפרקים, ראה מפרשת

 המצוות שאר וכמו, מעשרות, נדבות, נדרים
. 'יבחר אשר במקום' 'ה עבודת יובלח השייכות
 פעמים שלוש הביכורים נזכרו דברים בספרלמעשה 
 המקום אל להביאם שיש הדברים בין ראה בפרשת

  :)'ב ו"דברים י ('ה יבחר אשר
 מעשרֹתיכם ואת וזבחיכם עֹלֹתיכם שמה והבאתם

  …ידכם תרומת ואת
  :הספרי פי על י"רש ופירש

, ו"כ (בהם רשנאמ, הביכורים אלו - ידכם תרומת
  …מידך הטנא הכהן ולקח') ד

  ):יא, ב"י (פרק אותו בהמשך ושוב
 לשכן בו להיכם-א' ה יבחר אשר המקום והיה"

 מַצֶּוה אנכי אשר כל את תביאו שמה, שם שמו
 ותֻרמת מעשרֹתיכם וזבחיכם עולֹתיכם, אתכם
  ". …ידכם

  : יח-יז ובפסוקים
 אם כי .ידך ותרומת …בשעריך לאכֹל תוכל לא"

  ".…'ה יבחר אשר במקום תאכלנו להיך-א' ה לפני
 בסביבהלכאורה  להופעתה גורמת לכאן דחייתה

  .מתאים הקשר נטולת
  

  'אמירה'מצוות שב
לאור השאלות שהעלנו על מיקומם של פרשות 

 שוב להתבונן יש כי נראה, ביכורים וביעור מעשרות
הרב . מעשרות וביעור בכורים מצוות של ייחודן על

ת מישיבת הר עציון מציע שמיקום של תמיר גרנו
 עצם בגלל לאהמצוות הפותחות את פרשתנו הוא 

 לכל שנתייחדה האמירה חובת בגלל אלא, המצווה
, בכורים מקרא - הבכורים למצוות: מהן אחת

 האמירות שתי. מעשרות וידוי -  מעשרות ולביעור
 מקרא בפרשיית', ה פסוק" (ואמרת וענית", הללו

 בפרשיית, ג"י" (אלקיך' ה לפני תואמר"ו) ביכורים
 שנזכרו המצוות שתיב חידוש הן) מעשרות וידוי
 ג"כ פרק (שמות בספר בכורים מצוות - בתורה כבר

 מעשרות וביעור) ו"כ פסוק ד"ל ופרק, ט"י פסוק
 בהן נזכרה לא אך, )ט"כ- ב"כ ד"י (דברים בספר
  . 'אמירה'ה חובת

, כאן עד, בכלל התורה במצוות אין -ה מזאת יתר
 אלה מצוות בשתי כמו מפורשת אמירה חובת

, להתפלל מסויימת חובה התורה מן אין שהרי(
 שבכתב בתורה מוצגת לא שמע קריאת ומצוות
 אמנם נזכרה הקודמים בספרים). 'אמירה 'כמצוות

 מחייבת איננה היא אך, קרבן על הוידוי חובת
 מאדם שמשתנה וידוי אלא, ספציפית אמירה

 יציאת סיפור חובת אפילו. בןלקר ומקרבן לאדם
 המופיע האינ) ג"י-ב"י פרקים, שמות (מצרים
 בנוסח מסויימים תכנים לומר ספציפית כחובה

 חובת נתחדשה אלה מצוות בשתי רק. מסויים
 ,אחיד בנוסח, אדם כל על שמוטלת' אמירה'

לאמר  מסתבר, לסיכום 1.התורה ידי על המוכתב
 בגלל האינ כאן אלה מצוות שתי של שהופעתן
 בגלל אלא, יותר מוקדם שמקורן, עצמן המצוות

  . להן הייחודית' אמירה'ה חובת
  

  :שאלות שתיאלא שלאור הבנה זאת עולות 
 לאמרם שעלינו המיוחדים התכנים מהם. א

  ?אלה מצוות במסגרת
 בחובת נתייחדו אלה מצוות שתי דווקא מדוע. ב
  '?אמירה'
  

 הטוב הכרת - של מקרא בכורים' אמירה'תוכן ה
  לאומית-הפרטית מתוך ראייה כללית

  : כך לומר נצטווינו הבכורים הבאת אחר
אלוקיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ' ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה) ה(

ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי 
ִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו הַ ) ו( :ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב

אלוקי ' ַוִּנְצַעק ֶאל ה) ז( :ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה
ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ' ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ' ַוּיֹוִצֵאנּו ה) ח( :ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו
 :מָֹרא ָּגדֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתיםֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְב 

ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ) ט(
ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ) י( :ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

  :'ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה
  : חלקים שלושה כוללת האמירה

 שעבוד תיאור: כללית-לאומית יחסותהתי. א
  .מצרים

 ישראל את גאל' ה: כללית- לאומית התייחסות. ב
  .ודבש חלב זבת לארץ והביאם ממצרים

 את המביא האדם של, פרטית התייחסות. ג
  .העכשווית להוויתו ,הבכורים

 על האדם מדבר הראשונים החלקים שבשני בעוד
 עובר כשהוא, השלישי שבחלק הרי, שלישי בגוף' ה

 בגוף' ה אל מדבר הוא, מצבו ועל עצמו על לדבר
  ]). 'י"['ה לי נתתה אשר ("שני
 את לחבר מכוונת היא, ותכניה' אמירה'ה מבנה לפי

 בשעה נמצא אדם שבה הפרטית הסיטואציה
 והרגשות, בשדהו הראשונים הפירות שהבכירו
 ההקשר עם, אותה םהמלווי והאישיים החיוביים

 ההיבטים כלומר, ותומציא של לאומי- הכללי
 אשר, הפרטי קיומו של וההיסטוריים הלאומיים

  .הפרטית לשמחתו כללית משמעות נותנים
 לפרשת מאוד דומים בכורים מקרא פרשת תכני

  : )'ו פרק דברים( הספר שבתחילת' היינו עבדים'

                                                 
. ובפרת ייבום, באיוםהכהן על האשה, מעין חובה כזו יש גם בפרשת סוטה 1

' אמירה'שה, בשני המקרים מדובר על מצוות חריגות: אך ההבדל ברור
אך היא בודאי אינה מהותן , בהם היא חלק מנוהל הכרחי לקיומן

 . חילהכחובה לכת, כאן מדובר על מצוות שמוטלות על כל אדם. ןתכליתן



ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ) כ(
) כא( :אלוקינּו ֶאְתֶכם' ִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה הְוַהִּמְׁשּפָ 

ְוָאַמְרָּת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיִֹציֵאנּו 
אֹותֹת ּומְֹפִתים ' ַוִּיֵּתן ה) כב( :ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה' ה

 :נּוְּגדִֹלים ְוָרִעים ְּבִמְצַרִים ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵני
ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָּׁשם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ) כג(

' ַוְיַצֵּונּו ה) כד( :ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתינּו
' ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְלִיְרָאה ֶאת ה

 :האלוקינּו ְלטֹוב ָלנּו ָּכל ַהָּיִמים ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהּזֶ 
ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ) כה(

  :אלוקינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו' ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִלְפֵני ה
 וההגעה משם הגאולה, מצרים שעבוד נזכר כאן גם
 במניע קשור הפרשיות בין ההבדל. הארץ אל

 הדרכה מספקת' היינו עבדים 'פרשת: לאמירתן
 המשמעות את לבנו להסביר שרוצה לאב חינוכית
' ה כי לבנו אומר האב. המצוות קיום של הכללית

 תחת הוא בארץ וקיומנו, וגואלנו מלכנו הוא
 בקיום תלויה לטובה בארץ ישיבתנו כי וכן, מלכותו
 את מזכירה בבכורים האמירה. וחוקתו מצוותיו

 לחוויתו לתת כדי ישראל וגאולת מצרים שעבוד
 ולהביאו, לאומית משמעות דםהא של הפרטית
  . הכללית ההתבוננות מתוך טובה להכרת

  
  'ארמי אובד אבי'לבין ' עבדים היינו'החיבור בין 

 הסדר בליל קבוע נוסח לומר תיקנו ל"חז כאשר
 לא הם, מצרים יציאת סיפור מצוות את לקיים כדי

 מקרא בפרשת אלא' היינו עבדים 'בפרשת בחרו
  : .)קטז פסחים, משנה( בכורים

מתחיל בגנות ; ולפי דעתו של בן אביו מלמדו
עד " ארמי אובד אבי"ודורש מ, ומסיים בשבח

  . שיגמור כל הפרשה כולה
 בכורים מקרא לפרשת חיברו בגמרא האמוראים

 עבדים 'היא מהן שאחת, נוספות פרשיות שתי
 יחד הפרשיות שתי את קשרו הם ובכך', היינו

 יציאת סיפור מצוות של עיקריים כמרכיבים
  :מצרים

רב אמר ? מאי בגנות: מתחיל בגנות ומסיים בשבח
' מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו'
  . 'עבדים היינו'אמר ] ושמואל[

 פרשיית לבין' היינו עבדים 'פרשיית בין החיבור
 בליל מצרים יציאת סיפור במצוות' בכורים מקרא'

, הפרשיות שתי בין הענייני הקשר מן נובע הסדר
 שהן מגלה דברים בספר מיקומן על נוסף שמבט
 המצוות לנאום נוספת מסגרת מעין יוצרות

 נאום, בשיעור הקודם שלמדנו כפי. הרחב בהיקפו
 בפרק' שמע 'בפרשת מתחיל הרחב במובנו המצוות

: ו"כ בפרק ז"ט בפסוק פתיחתו מעין ונחתם', ו
 מעט...". לעשות מצווך אלקיך' ה הזה היום"

', היינו עבדים 'פרשיית מופיעה הפתיחה לאחר
 המצוות פרקי את רעיונית מבחינה שפותחת
 והחוקים העדות מה: "היסודית בשאלה

', ו פרק" (אתכם אלקינו' ה ציוונו אשר והמשפטים
 במבט אותנו מחזירה לשאלה התשובה). 'כ פסוק

 שהביאו ה"הקב של ולחסדו מצרים ליציאת לאחור

 בשמירת לוייםת בה שהחיים, ישראל לארץ אותנו
 לסיים רבנו משה בוחר המצוות נאום את. מצוותיו
 הוא העיקרי שתוכנה בכורים מקרא במצוות
 הפעם וגם, ישראל ארץ שבישיבת הטוב על הודאה

. ויציאתה מצרים שעבוד על לאחור מבט מתוך
 מצרים יציאת את לספר הורתה המשנה כי נראה

 תודה הכרת של תודעה מתוך יסופר שהסיפור כדי
 ומסיים "במשנה שנאמר כמו, מקום של ושבחו
 מקרא בעת הדומיננטית התודעה שהיא, "בשבח

   . הבכורים
  
  תוכן האמירה של וידוי מעשרות . ד

 הבאים הדברים את לומר אותנו מצווה התורה
  : )ו"כ פרק( המעשרות ביעור לאחר

ַּבִית אלוקיָך ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש ִמן הַ ' ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה) יג(
ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך 

) יד( :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי
לֹא ָאַכְלִּתי ְבאִֹני ִמֶּמּנּו ְולֹא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא ְולֹא 

אלוקי ָעִׂשיִתי ְּככֹל '  ָׁשַמְעִּתי ְּבקֹול הָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת
ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ) טו( :ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני

ַהָּׁשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעְּמָך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה 
ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ֶאֶרץ ָזַבת 

   :ָחָלב ּוְדָבׁש
  :עיקריים חלקים שני זה במקרה כוללת' אמירה'ה
 המעשר הלכות של קיומן על, עצמו הוידוי. א

  . כנדרש
 אדמת את' ה שיברך הוידוי ףשבסו התפילה. ב

 . הארץ
, הארץ מצוות של שלם מחזור שהסתיים לאחר

 את מילא שהוא ומכריז ה"לקב יהודי פונה
 את יברך' שה מתפלל הוא כך ומתוך, חובותיו

 כוללת זו אמירה גםכלומר . אדמת ארץ ישראל
 תלויה ושפעה הארץ ברכתש הרעיון את בתוכה
שמופיע גם בפרשת והיה אם (' ה מצוות בקיום

 בפרק, שמוע שחותמת את חלק המצוה בנאום
 אם והיה...בה אלקיך' ה עיני אשר ארץ: "א"י

  .))ג"י-ב"י פסוקים" (מצוותי אל תשמעו שמוע
  

דוי  מעשרות כסיומת לנאום מקרא ביכורים ווי
  המצוות

מצוות הבכורים ומקרא בכורים ועימה ביעור 
ווידוי מעשרות כוללות גם את התכנים העיקריים 

התוכן הדתי והתוכן : של מצוות ספר דברים
הרעיון הדתי המרכזי של ספר . מוסרי-החברתי

אשר יבחר 'במקום ' דברים הוא ייחוד העבודה לה
 של פרשת ראה ובמידת שהוא ביטוי המפתח'', ה

מאמצע פרשת שופטים עד . מה גם של שופטים
וחזרתו כאן , הוא לא נזכר כלל' מקרא בכורים'

מעידה שמשה רבנו רצה לחזור על רעיון זה גם 
והלכת אל המקום אשר יבחר : "לקראת סוף נאומו

ניתן כלומר ). 'ב, ו"כ" (אלקיך לשכן שמו שם' ה
תנו נועדה להציע שכתיבת המצוות הללו בפרש

לעצב את חטיבת החוקים והמשפטים של הנאום 



המקום אשר יבחר "ש, המרכזי במבנה כיאסטי
  .מהווה בו מסגרת לחטיבה כולה"  'ה

 דברים ספר של המרכזי החברתי הרעיוןכמו כן 
, הלוי -  בחברה החלשים את לשתף החובה הוא
 או קרבן מביאים כאשר, והאלמנה היתום, הגר

 שמחים או, שהוא סוג מכל 'לה מתנה או נדבה
. הֵרעַ  באהבת להתבטא צריכה' ה אהבת. לפניו
 זה רעיון מופיע האחרונות המצוות בשתי, והנה

 מצוותיו וקיום' ה לפני שהשמחה, מרכזי כרעיון
 את גם ולכלול גדותיה על להתפשט צריכה

  . החלשים המעגלים
כוללות שתיהן , תוכנן של הצהרות אלוכמו כן 
מעיון , למעשה. הארץשהנחיל לנו את על ' תודה לה

בפרשיית מקרא ביכורים עולה שאין בה כלל 
להודות ' תירוץ' הפרות הם רק -הודאה על הפרות 

בחירת התורה בשתי המצוות לכן ! הארץעל ' לה
את , אם כן, הללו לסיום הנאום המרכזי תואמת

עיקר מטרתו של הנאום , כפי שלמדנו. תוכנו
ני ישראל את המצוות המרכזי הוא ללמד את ב

  ):א'; דברים ו( שעליהם לשמור כשייכנסו לארץ
-א' וזאת המצוה הֻחקים והמשפטים אשר צוה ה"

להיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם 
   "עוברים שמה לרשתה

כיוון שהנאום עוסק בעיקרו במצוות שיש לשמור 
מתאים לחתום אותו במצוות המחייבות , בארץ

  .על הארץ' להודות לה
, כמו כן בשתי האמירות הללו מוזכרת ברית אבות

הזכרת ברית אבות בשתי ההצהרות הללו נועדה ו
על קיום הבטחתו אלא גם ' לא רק להודות לה

להזכיר לנו שהארץ ניתנה לנו על מנת שנגשים בה 
, להיות עם קדוש: 'את הייעוד שנקבע על ידי ה

ג -א; ב"ועיין בראשית י[בעולם ' שייצג את ה
להזכיר לעצמנו את , ציווי זה]. ח-ה'; ם דודברי

נועד לחזק את שמירת כל המצוות , הייעוד הזה
  .שבספר דברים

 נושא זה חוזר גם בדברי הסיכום של משה לנאום
  ): יט-טז; ו"כ(
להיך מצוך לעשות את הֻחקים - א' היום הזה ה"

 בכל האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם
מרת היום להיות לך הא' את ה... לבבך ובכל נפשך 

האמירך היום להיות לו לעם ' וה... להים- לא
להיך כאשר -א' ולהיותך עם קדוש לה... סגלה

            "ִדבר
    

דברי הסיכום של משה גם מקשרים בין חטיבת 
המצווה ובין חטיבת החוקים והמשפטים של 

חטיבת המצווה פתחה בציווי . הנאום המרכזי
]. ד'; ו" [ךבכל לבבך ובכל נפש"' לאהוב את ה

כאשר משה מתייחס לשמירת , ובדברי הסיכום
-א' היום הזה ה" :הוא אומר, החוקים והמשפטים

להיך מצוך לעשות את הֻחקים האלה ואת 
ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל , המשפטים

שמירת המצוות , כלומר, )טז; ו"כ( "נפשך

שבחטיבת החוקים והמשפטים צריכה להתבצע 
  !ל חטיבת המצווהלאור העקרונות ש

  
 בשתי מסתיים המצוות שנאום, אפוא, נמצא

 חובת יש בהן שרק מפני דווקא אלה מצוות
 של מרכזיים תכנים כלולים שבתוכה' אמירה'

 הכניסה לקראתהמכינים את העם  דברים ספר
  . לארץ

  :ר בפתיחת הפרשה"ואומר רש
חלק המצוות שבמשנה תורה מתסיים בשני "

המצרפים , ם ווידוי מעשרותמקרא ביכורי, עינינים
את עובדות היסוד של ההיסטוריה הלאומית 
היהודית ואת כללי היסוד של התפקיד הלאומי 

אמירת שני . וכוללים אותם בשני וידויים, היהודי
אחת לשנה או אחת לשלש שנים , הוידויים האלה

תזכיר לכל יהודי את מקורו ההיסטורי הלאומי 
שניהם קשורים . ואת התפקיד הלאומי הנובע מכך

ביכורים : לשתי מצוות  שכבר נתבארו בתורה
י מעשי הודאה רבי "מצוות אלו מבטאות ע. ומעשר

תוכן רעיוני כיצד עלינו להעריך את ירושת הארץ 
כי הארץ , ואת העושר החומרי הנובע ממנה

ופרותיה הם יסודות קיומנו הלאומי ועלינו להכיר 
ויים האלה שני הויד. אותם על פי מקורם ויעודם

קשורים איפוא בקשר הדוק אל הארץ שישראל 
עומדים אתה לרשתה ולפיכך המקום הראוי להם 
הוא בסוף מתן המצוות שהארץ ניתנת לצורך 

  ."קיומן
  

שורשי התפילה בפרשיות מקרא בכורים ווידוי 
  מעשרות

, אולם. להתפלל מפורש ציווי בתורה אין, כידוע
 של הבסיסי הגרעין נמצא שלפנינו מצוותה בשתי

 או לעונה אחת המתרחשת תפילה שהיא, התפילה
 יש הבכורים במקרא. יום מידי ולא מסויים זמן

 המעשרות ווידוי', לה והודאה שבח תפילת
 ושורש מקור ומכאן, הבקשה בתפילת מסתיים
 ותיאורה זו לעובדה לב שמו, ל"חז. כולה לתפילה

  : אגדתי בסגנון אותה
, ו"דברים כ" ( לעשותאלוקיך מצוך' היום הזה ה"
' בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה"ה "זש). ז"ט

והלא כריעה בכלל ). 'ו, ה"תהלים צ" (עושנו
ל "ומה ת, השתחויה והשתחויה בכלל כריעה

צפה משה , אלא? "נברכה" "נכרעה" "נשתחוה"
ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב 

ראל עמד והתקין ליש; והבכורים עתידין ליפסק
לפי שחביב , שיהיו מתפללין שלשה פעמים בכל יום

ה מכל מעשים טובים ומכל "תפלה לפני הקב
תכון תפלתי ) "'ב, א"שם קמ(שכך כתיב . הקרבנות

כי , תנחומא( ".משאת כפי מנחת ערב, קטרת לפניך
  ).'א, תבוא
 מצוות שתי דווקא ללוות בחרה התורה כי נראה

 בחינת ןבה שיש מפני, תפילה- 'אמירה'ב אלו
 ראשית הם הבכורים: 'אחרית 'ובחינת' ראשית'

 לעצב אמורה הבאתם את המלווה והתפילה, היבול



 שכן, האדם זוכה בה ולברכה לשפע היחס את
. 'ראשית'ל היחס פי על נקבעת הכללית העמדה

 שהיה חקלאי מחזור של סופו הוא המעשרות ביעור
 הראוי הזמן הוא ולכן, כראוי מצוות בקיום מלווה
 מתוך ולבקש, שנעשה מה כל את בתפילה לסכם
  . בעתיד האדמה ברכת על השפע

  
ביכורים ווידוי מעשרות כמבוא לברית ערבות 

  מואב
עד כאן בחננו את התאמתם של ביכורים ווידוי 

 לשמש בתור סיום לרשימת המצוות של ותמעשר
ביכורים ווידוי מקרא אך דומה ש.  ספר דברים

 כי אם גם, "לשעבר"ום  מהווים לא רק סיותמעשר
כריתת שהוא , ספר דבריםמבוא לחלק האחרון של 

 )יב-יא, פרק כט(ככתוב ', הברית עם ה
להיך -א' להיך ובאלתו אשר ה-א' לעברך בברית ה"

ל מ ע ן   ה ק י ם   א ו ת ך   ה י ו ,  כרת עמך היום
 ל ה י ם  -ם   ל ו   ל ע ם  ו ה ו א   י ה י ה   ל ך   ל א 

וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם , דבר לךכאשר 
  ."ליצחק ולעקב

עניינה המרכזי ופרשת הרכות והקללות המהווה 
הרב . תחילת מעמד הבריתהוא " כי תבא"של 

מישיבת הר עציון מסביר  קרומביין אליקים 
שיאם של ארבעים שנות ברית ערבות מואב היא ש

, ארבעים שנות חינוך קשה ומפרך, נידודים במדבר
למען , יאכילך מן במדבר אשר לא ידעתו"של 

כי על , הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם
תהליך ארוך נסתיים ".  יחיה האדם' כל מוצא פי ה

תהליך הכשרתו של , ביום הזה שבו אנו עומדים
ה את "קיים הקב, ביום הזה.  'ישראל כעם ה

 ל ה י ם  ו -   ל א  ל ה י ו ת  ל ך", שבועתו לאבותינו
לאחר , בפרשתנו כמו שנאמר ."ז ר ע ך  א ח ר י ךל 

להיך -א' ה י ו ם   ה ז ה   ה: "ציווי וידוי מעשרות
האמרת ' את ה...מצוך לעשות אצת החקים האלה

האמריך  ה י ו ם  ' וה...להים-ה י ו ם  להיות לך לא
  ."להיות לו לעם סגולה

  
רבים הם האזכורים של העתיד הנצחי בפרקים 

בכריתת הברית .  נו בספר דבריםהנשארים לפני
דרך האספקלריא של , רואה משה רבינו, הנזכרת

ואמר  ...מי שאיננו עמנו היום"גם כל , דור המדבר
ה ד ו ר   ה א חר ו ן בניכם אשר יקומו 

."  הנגלות לנו ולבנינו  ע ד  ע ו ל ם ...מאחריכם
הצפיה לעתיד הרחוק מאפיינת את שירת האזינו 

  .  ה לעמווכן את ברכות מש
המאפיין את הפרשיות , מוטיב הפרפסקטיבה

".  כי תבא"כיוון את בחירת המצוות ב, הבאות
; הבאת הביכורים מזמינה את ההסתכלות אחורה

על המביא לראות את יום הבאת הביכורים 
יש לציין שגם .  ככשיאו של תהליך הסטורי

 זכירת -המצווה המקדימה את מצוות הביכורים 
 משלבת את הזיכרון -שת כי תצא בסוף פר, עמלק

מעלה וידוי מעשרות את , כמו כן.  ההסטורי
אלא שכאן אין . זכרונם של השנים הקודמות

 " -אלא של הפרט , מדובר בזכרונותיו של עם שלם
ושוב עולה ".  לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי

: הפרט ונשקף על הימים הבאים על הכלל כולו
  ."ים וברך את עמךהשקיפה ממעון קדשך מן השמ"

 


