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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

 ביכורים
 (שלישיחלק ) 

 

  :שאלות –בחן את ידיעותיך 

 ?הביכורים בנוסף צריך לעשות מביאא. מה 

 הביכורים?ב. מי הם החייבים בהבאת 

 הו התחום שממנו מביאים את הביכורים?מג. 

 ים בדרך לירושלים?ם כשהיו מחסומהביאו ביכוריד כיצד. 

 

 

 
 

כלומר שלמי  –[. קרבן 26כל המביא ביכורים טעון קרבן ושיר, תנופה ולינה]מדיני הביכורים: 

ריד. מוליך ומביא מעלה ומו –מזמור ארוממך ה' כי דילתני כדלעיל. תנופה  –ביכורים*. שיר 
משהביא ביכוריו למקדש לא ייצא אותו היום מירושלים למקומו, אלא לן בירושלים וחוזר  –לינה 

[. אכילת ביכורים מתקיימת בתוך חומת ירושלים, וכהן שאכלם מחוץ לחומה 27למחרת לביתו]
[. אכילת הביכורים על ידי הכהנים בלבד, ודינה כאכילת התרומה לכל דבר ובטהרה. 28לוקה]
[. זמן הבאת הביכורים מחג השבועות ועד חנוכה. המביא עד 29ן אסורים באכילה לאונן*]כמו כ

חג הסוכות קורא את מקרא ביכורים, משום שהוא זמן שמחה, ומחג הסוכות ועד חנוכה מביא 
 [.30ואינו קורא]
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 במקדש יםהבאת הביכור

ם של 'בין האולם והמזבח'. במרכז נראה בציור נראים מביאי הביכורים, כשהם עומדים בתחו
מביא הביכורים, כשהוא מניף את סל הביכורים יחד עם הכהן. מימין נראה מביא הביכורים, 

כשהוא מניח את הביכורים בצד המזבח. בסיום הבאת הביכורים משתחוה הכהן ארצה, 
 ככתוב: 'והשתחוית לבני ה' אלהיך'.

 

ת הביכורים, אלא שאין הכל חייבים במקרא ביכורים. הכל חייבים בהבא החייבים בביכורים:

החייבים בהבאת הביכורים ובמקרא ביכורים: זכרים, גרים, כהנים ולויים, ואפילו אדם שקנה 
שני אילנות בחצר חברו חייב בביכורים. אנשי עבר הירדן המזרחי מביאים ביכורים מן 

 [.31התורה]

ים': נשים, טומטום, אדריגונוס, אפוטרופסין, אלו המביאים ואינם קוראים את 'מקרא הביכור
 [.32שכן אינם יכולים לומר על הפירות שבידם 'אשר נתת לי ה''] –עבדים, שליחים 

 

'כל ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומהי קדושתה?  הארץ החייבת בביכורים:

ן נהר מצרים [', מכאן, שהארץ כולה, שניתנה לאברהם אבינו בי33שמביאים ממנה... ביכורים]
[. עבר הירדן, כיון שנטלו אותה בני גד וראובן קודם חלוקת 34לנהר פרת חייבת בביכורים]

הארץ לשבטים בשילה, אינם יכולים לומר: 'האדמה אשר נתת לי', ולפיכך, עצם הבאת 
הביכורים שלהם מן התורה כיון שזו ארץ ישראל, אך אינם קוראים את מקרא הביכורים. לא כן 

י שבט המנשה שהמביא משם מביא וקורא. וכן המביא ביכורים מסוריא )ארצות שכבש נחלת חצ
 דוד בארם נהרים ובארם צובא מחוץ לגבולות 'בין הבתרים'( חיובם בביכורים מדרבנן.

 

 מעולם האגדה

 הבאת ביכורים בשעת השמד
שמד על מה היו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות? אמרו: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה 

ישראל.... שלא יביאו ביכורים לירושלים, והושיבו פרוזדאות ]מחסומים[ על הדרכים. כדרך 
שהושיב ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו כשרין ויראי חטא שבאותו הדור? 
הביאו סלי בכורים וחיפום בקציעות, ונטלום ועלי על כתפיהן. וכיון שהגיעו אצל פרוזדאות, אמרו 

: להיכן אתם הולכין? אומרין להם: לעשות שני עגולי דבילה במכתשת שלפנינו, ובעלי שעל להם
 [.35עיטרום בסלים והביאום לירושלים] -כתפינו. כיון שעברו מהן 
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 מקורות:
 
 [ רמב"ם ביכורים ד, א.26] 
 

 [ ביכורים ב, ד. רמב"ם ביכורים ג, יד.27]
 

 [ מכות יז, ב. רמב"ם ביכורים ג, ג. הלכות תרומות טו, כ.28]
 

 [ משנה ביכורים ב, ב. רמב"ם ביכורים ג, ה.29]
 

 [ משנה ביכורים א, י. רמב"ם ביכורים ד, יג.30]
 

[ משנה ביכורים א, י. רמב"ם ביכורים ב, א. קיימת סתירה ברמב"ם בין ספר המצוות עשה קכה, שם כתב שעבר הירדן 31]
חייבת מן התורה )על פי גירסאות וילנא, הרב העליר, ופרנקל(. מאידך בהלכות ביכורים כתב שמביאים שם מדבריהם. וצריך 

 מדבריהם, שכן, הם נחלת ראובן וגד, אך עבר הירדן בכלל חייבת. לחלק בין המושג 'ערי סיחון ועוג', משם מביאים
 

 ד. -[ משנה ביכורים א, א. רמב"ם ביכורים ד, ב32]
 

 משנה כלים א, ו. רמב"ם בית הבחירה ז, יב. [33]
 

השבועה  רמב"ם ספר המצוות עשה קכה. וראה רמב"ם תרומות א, ב. וא, י. וכן רמב"ם ביכורים ד, ג. 'ולאברהם היתה [34]
 מנהר פרתתחילה שירשו בניו את הארץ'. וכן כתב הרמב"ן בחידושיו לבבא בתרא: 'שלא יהא האחרון שבישראל צריך לעלות 

 לירושלים ולא יוריד הסל מכתיפו'.
 

 [ תענית כח, א.35]
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